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Wprowadzenie 

29. tom „Zeszytów Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach” jest kontynuacją wydawniczego cyklu zapoczątkowanego w 1993 
roku i zawiera opracowania naukowe autorstwa studentów pierwszego, drugiego i trze-
ciego stopnia z polskich ośrodków akademickich. 

Tradycyjnie publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera teksty z obszaru 
nauk humanistyczno-społecznych, druga dotyczy nauk przyrodniczo-ekonomicznych. 
Podejmowana przez autorów prac tematyka ma charakter interdyscyplinarny, co podkre-
śla otwartość pisma na nowe, czasem bardzo odkrywcze zakresy badawcze. 

Cześć 1. Tomu 29. zawiera 21 oryginalnych opracowań, między innymi z zakresu 
językoznawstwa, literaturoznawstwa, zarządzania, prawa oraz pedagogiki. Opracowania 
mają charakter zarówno badawczy, jak również przeglądowy. 

Z zamieszczonymi w niniejszym tomie opracowaniami można zapoznać się w Inter-
necie na stronie czasopisma: www.zeszytysrn.ujk.edu.pl. Znajdują się tam ponadto archi-
walne wydania Zeszytów, które mogą stać się inspiracją do podejmowania badań w no-
wych obszarach nauki. Autorzy na stronie internetowej czasopisma znajdą również zale-
cenia, wymogi edytorskie i informacje dotyczące zasad przyjmowania tekstów do kolej-
nych wydań. 

Zapraszam do publikowania w naszym czasopiśmie zarówno studentów-debiutantów 
na polu nauki oraz tych bardziej doświadczonych, których prace mogą stać się inspiracją 
dla innych do podjęcia badawczej aktywności, której owoce mogą będą zaimplemento-
wane w realiach współczesnego świata, zmieniając go na lepsze.   

Pragnę podziękować Zespołowi Redakcyjnemu, Recenzentom, Opiekunom Studenc-
kich Kół Naukowych oraz Wszystkim Tym, którzy dołożyli starań w opracowaniu tek-
stów oraz wydaniu niniejszego tomu. Jestem przekonany, że ten trud będzie owocny. 

 
Marcin Walczak 

  

                                                                                                



  

 

Introduction 

The 29th Volume of the “Fascicles of the Student Scientific Movement of the Jan 
Kochanowski University in Kielce” is a continuation of the publishing series which 
started in 1993. It contains scientific papers written by first, second and third degree stu-
dents from Polish academic institutions. 

Traditionally, the publication consists of two parts. The first one includes papers from 
the area of humanities and social sciences, the second one covers natural and economic 
sciences. The subject matter undertaken by the authors is of an interdisciplinary nature, 
which emphasises the openness of the publication to new, sometimes very innovative 
research areas. 

Part 1 of the 29th Volume contains 21 original papers in the fields of, among others, 
linguistics, literary studies, management, law and pedagogy. They were designed to in-
clude both research and review elements. 

The papers in this Volume can be found online at the www.zeszytysrn.ujk.edu.pl. 
There are also archival editions of the Fascicles, which can serve as an inspiration  
to undertake research in new areas of science. In addition, the website contains recom-
mendations, editorial guidelines and requirements for the authors of papers, which must 
be met in order for the papers to be accepted for subsequent editions. 

I would like to encourage both the students who only begin their way with science  
as well as those more experienced ones to submit their papers for publication in our jour-
nal. Your works may become a catalyst for others to undertake research activities, the 
outcome of which could be implemented in the reality of the modern world, changing  
it for the better.   

I wish to express my gratitude to the Editorial Team, Reviewers, Supervisors of Stu-
dent Scientific Research Clubs and to all those who contributed to the preparation of the 
papers and the publication of this Volume. I am deeply convinced that their work and 
efforts will prove to be worthwhile and successful. 

 

Marcin Walczak 
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hab. Irena Jaros, prof. UŁ 
iew: Irena Jaros,  

Niemieckie rzeczowniki złożone w tekście niemieckiej  

ustawy zasadniczej i ich polskie odpowiedniki 

German Compound Nouns in the Text of the German Constitution  
and Their Polish Equivalents 

 
 
Abstract: In the article, I present the results of the research into the grammatical and 
semantic structure of German compound nouns contained in the German legal act 
“Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland” and its translation; they have been pre-
sented in the table. Then, the compound nouns in both languages have been discussed, 
the semantics of which is not determined by the meaning of their components. Further,  
I presented the pie charts with the occurrence frequency of particular word-forming mod-
els in both languages. Another research method employed – a questionnaire – is aimed  
at illustrating that individuals who can speak German may sometimes interpret the mean-
ing of compound nouns incorrectly. The analysis of the compounds reveals that a gram-
matical system is not always consistent with a specific semantic system. Thus, both these 
structures should be distinguished in every compound noun. 

Key words: compound noun, grammatical structure of compound nouns, semantic struc-
ture of compound nouns. 

Wprowadzenie 

Artykuł ten powstał jako wynik moich zainteresowań niemieckim językoznawstwem, 
a w szczególności fenomenem złożeń zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.  
Niniejsze badanie naukowe zajmuje się porównaniem gramatycznej i zależnej od niej  
semantycznej struktury rzeczownika złożonego w języku niemieckim i polskim. Analiza 
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tego zagadnienia została przedstawiona w formie tabelki, w której zostały zanalizowane 
wzory słowotwórcze rzeczowników złożonych zaczerpniętych z niemieckiej ustawy 
Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland (2007) oraz jej tłumaczenia (Niemiecka 
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, 2007). Następnie przedstawiłam  
w formie diagramu częstotliwość występowania poszczególnych modelów słowotwór-
czych niemieckich rzeczowników złożonych, a następnie ich polskich tłumaczeń. Po-
nadto zbadałam, w jakim stopniu wzory słowotwórcze niemieckich rzeczowników zło-
żonych są zgodne ze wzorami słowotwórczymi ich tłumaczeń w języku polskim. W tej 
pracy poruszyłam również temat rzeczowników złożonych, których semantyka nie wy-
nika ze znaczenia ich wyrazów składowych. Z tego powodu została rozróżniona grama-
tyczna i semantyczna struktura złożeń. Przeprowadziłam również ankietę wśród studen-
tów germanistyki, aby zbadać, czy osoby, które znają dobrze język niemiecki i język pol-
ski, potrafią poprawnie je rozróżnić.  

Rzeczowniki złożone w języku polskim i niemieckim 

Poza rzeczownikami prostymi występuje duża liczba rzeczowników złożonych za-
równo w języku polskim, jak i w niemieckim. Ważne jest, aby podkreślić, iż wieloczło-
nowe wyrazy są charakterystyczne dla języka niemieckiego. Wolfgang Eichler i Karl- 
-Dieter Büntig w swoim dziele pod tytułem Deutsche Grammatik: Form, Leistung und  
Gebrauch der Gegenwartssprache potwierdzają powyższą tezę poprzez dobitny przykład 
niemieckiego złożenia: Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitaenswitwenrentenabhol-
stellenvorsteher (por. Eichler, Büntig 1978: 230). W tym miejscu pracy zostanie wyja-
śnione, co rozumiane jest pod pojęciem rzeczownik złożony. Na przykład Michał Jawor-
ski definiuje wyrazy złożone jako: „Wyrazy pochodne, które powstały od dwóch wyra-
zów podstawowych i zawierają dwie podstawy słowotwórcze, nazywamy wyrazami zło-
żonymi” (Jaworski 1995: 59). Do tego zagadnienia odnieśli się również niemieckoję-
zyczni autorzy Rudolf i Ursula Hoberg, którzy podkreślają: „Obok dwuczłonowych two-
rów językowych są też takie rzeczowniki, które są złożone z 3, 4, 5 lub więcej pojedyn-
czych słów” (Hoberg/Hoberg 1988:191). Dla lepszego zobrazowania podają oni w swoim 
dziele następujące przykłady: Half-pflicht-versicherung, Luft-waffen-zweig-stelle,  
Bundes-bahn-ober-inspektoren-lauf-bahn (por. Hoberg, Hoberg 1988: 19). Skoncentrowali 
się oni na relacji pomiędzy wyrazem podstawowym (niem. Grundwort), a ich wyrazami 
dookreślającymi (niem. Bestimmungswort). Wedle nich słowo podstawowe (niem. Grun-
dwort) traci wprawdzie swoje pierwotne znaczenie, jednak nie traci swojej syntaktycznej 
i semantycznej wartości. W tym miejscu należy postawić pytanie: Czym właściwie jest 
słowo podstawowe i dookreślające? Fenomen ten postaram się wyjaśnić na podstawie 
definicji Rudolfa i Ursuli Hobergów: „Z reguły drugi wyraz jest treściowo określany 
przez poprzedzający go wyraz; części składowe takiego złożenia nazywane są z tego po-
wodu słowem dookreślającym i podstawowym” (Hoberg, Hoberg 1988: 192). Jako zło-
żenie określa się w tej pracy takie grupy wyrazowe, które zawsze można zredukować  
do jego słowa podstawowego, przy czym musi zostać zachowany jego kognitywno- 
-konstruktywny wzór słowotwórczy. Powyższe stwierdzenie wyjaśnię na podstawie na-
stępujących niemieckich i polskich przykładów. W przypadku rzeczownika Brustkorb nie 
chodzi o kosz na biust / dla biustu ani kosz z biustu, lecz o klatkę piersiową. Glückpilz 



Niemieckie rzeczowniki złożone w tekście niemieckiej ustawy zasadniczej i ich polskie odpowiedniki  15 

(pol. szczęściarz) nie jest rodzajem grzyba, który ma szczęście, lecz osobą, która ma dużo 
szczęścia. Można tutaj zauważyć, że Glückpilz nie jest typowym złożeniem, lecz leksy-
kalnie autonomicznym słowem, ponieważ nie reprezentuje kognitywno-konstruktywnego 
wzoru słowotwórczego. W języku polskim mamy również metaforyczne określenia dla 
osób. Pasibrzuch nie jest ludzkim organem, lecz osobą, która lubi dużo jeść. Dusigrosz 
nie jest groszem, który coś dusi, lecz osobą, która jest skąpa. Inaczej jest natomiast  
w przypadku rzeczownika fajtłapa. Ważne jest, aby dostrzec, że słowo fajt nie jest ani 
słowem dookreślającym ani podstawą słowotwórczą dla słowa łapa. Istotny jest tutaj 
również fakt, iż słowo łapa posiada rodzaj żeński, ale fajtłapa może również być używane 
w rodzaju męskim, np. Ten fajtłapa wlecze się za nami. W tym przypadku widać, że wyżej 
przedstawiony rzeczownik nie jest według założonej teorii złożeniem.  

Opis przeprowadzonej analizy 

Moje badanie zostało przeprowadzone na podstawie wyrazów zaczerpniętych z nie-
mieckiej ustawy zasadniczej oraz ich polskich odpowiedników. Analiza owych wyrazów 
została wykonana przeze mnie w formie tabelarycznej. W pierwszej kolumnie umiesz-
czona została fraza z oryginału, w trzeciej kolumnie jej tłumaczenie na język polski. 
Druga kolumna zawiera strukturę gramatyczną niemieckiego rzeczownika złożonego  
w formie kodu, natomiast przedostatnia kolumna zawiera gramatyczną strukturę ich pol-
skiego tłumaczenia również w formie kodu. Dla lepszego zrozumienia mojej tabeli krótko 
omówię użyte w niej oznaczenia: 

 N = Rzeczownik (niem. Nomen), 
 Adj. = Przymiotnik (niem. Adjektiv), 
 V = Czasownik (niem. Verb), 
 Prp. = Przyimek (niem. Präpostion), 
 A = Przysłówek (niem. Adverb), 
 „-” = ten sam wzór słowotwórczy frazy w języku niemieckim i frazy w języku 

polskim, 
 „+” = inny wzór słowotwórczy frazy w języku niemieckim i frazy w języku pol-

skim.  
W ostatniej części tabelki zostało przedstawione natomiast zestawienie struktury gra-

matycznej niemieckiego rzeczownika złożonego i jego tłumaczenia w języku polskim. 
Moje badanie opierało się na analizie 100 rzeczowników złożonych oraz ich polskich 
odpowiedników. W tabeli 1 zostały przedstawione wybrane przeze mnie. 

W powyższej tabeli zostały zaprezentowane takie rzeczowniki złożone, których  
semantyka wynika strukturalnie ze znaczenia ich wyrazu podstawowego i dookreślają-
cego. Dla lepszego zobrazowania powyższego stwierdzenia zostanie podanych i zrekon-
struowanych kilka przykładów w języku niemieckim:  

– die Pressefreiheit (wolność prasy) = die Presse (prasa) + die Freiheit (wolność), 
– die Neugliederung (nowy podział) = neu (nowy) + die Gliederung (podział), 
– die Glaubensfreiheit (wolność wyznania) = der Glauben (wyznanie) + die Freiheit 

(wolność), 
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– die Handelsflotte (flota handlowa) = der Handel (handel) + die Flotte (flota)1. 
 

Tabela 1. Badanie gramatycznej struktury rzeczowników złożonych w języku niemiec-
kim i ich polskich tłumaczeń 

Fraza w języku  
niemieckim 

Niemiecki 
wzór  

słowotwórczy 

Fraza w języku  
polskim 

Polski wzór  
słowotwórczy 

Porównanie  
desygnatów  
mentalnej  

wiedzy na temat 
struktur 

złożeń w obu  
językach 

der Grundgesetz N + N  ustawa zasadnicza N + Adj. - 

die Bundesrepublik N + N Republika Federalna N + Adj. - 

das Bundesgesetz-
blatt 

N + (N + N )  Federalny Dziennik 
Ustaw 

Adj. + N + N - 

das Gemeineigentum Adj. + N własność społeczna N + Adj. - 

die Lehrfreiheit V + N wolność nauczania N + N - 

die Grundrechte N + N prawa podstawowe N + Adj. - 

die Menschenwürde N + N godność człowieka N + N + 

die Menschenrechte N + N prawa człowieka N + N + 

die Wahlprüfung N + N  kontrola wyborów  N + N + 

die Untersuchungs-
ausschüsse 

N + N komisje śledcze N + Adj.  

- 

das Zeugnisverwei-
gerungsrecht 

(N + N) + N prawo odmowy 
składania zeznań 

N + N + N + N  

- 

das Asylrecht N + N prawo do azylu N + Prp. + N - 

die Glaubensfreiheit N + N wolność wyznania N + N + 

die Gewissensfreiheit N + N wolność sumienia N + N + 

die Religionsaus-
übung 

N + N praktyka religijna N + Adj. - 

der Kriegsdienst N + N służba wojskowa N + Adj. - 

das Bundesgesetz Adj. + N ustawa federalna N + Adj. - 

die Pressefreiheit N + N wolność prasy N + N + 

die Grundfreiheiten N + N podstawowe wolno-
ści 

Adj. + N - 

 Źródło: opracowanie własne 
 
Po szczegółowej analizie zależności pomiędzy strukturą gramatyczną a znaczeniem 

złożeń w języku niemieckim należy wspomnieć, że ten problem jest również zauważalny 
w języku polskim: 

– krwiodawca (złożenie)= krew + dawca, 
– cudotwórca (złożenie) = cud + twórca, 
– meblościanka (złożenie) = meble + ścianka, 
– dobranoc (zrost) = dobra + noc2. 

                                                           
1  Pozyskano z https://www.duden.de/woerterbuch (dostęp: 15.02.2020).  
2  Pozyskano z https://wsjp.pl/ (dostęp: 12.02.2020).  
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Renata Grzegorczykowa, w swojej książce pod tytułem Zarys słowotwórstwa pol-
skiego, takie zjawisko semantyczne nazywa złożeniem endocentrycznym/endozentrische 
Komposita, czyli złożeniem, w którym desygnat całości jest komunikowany przez jeden 
z członów, a drugi człon jest określający. Natomiast w przypadku połączeń równorzęd-
nych przez oba człony, np. barwoślepota (ślepota na barwy), krzemowodór (związek bę-
dący połączniem krzemu i wodoru) (por. Grzegorczykowa 1979: 60). 

Podczas badania rzeczowników złożonych w Niemieckiej Ustawie Zasadniczej  
Republiki Federalnej Niemiec zauważono, że ich znaczenie nie w każdym przypadku 
wynika ze znaczenia ich wyrazów składowych. Do tej grupy należą następujące wyrazy: 
die Grundlage, der Grundsatz oraz der Gerichtshof.  

 

Tabela 2. Badanie gramatycznej struktury rzeczowników złożonych w języku niemiec-
kim i ich polskich tłumaczeń 

Fraza  
w języku  

niemieckim 

Niemiecki 
wzór  

sowotwórczy 

Fraza  
w języku  
polskim 

Polski 
wzor  

słowo-
twórczy 

Porównanie desygnatów 
mentalnej wiedzy  
na temat struktur 

złożeń w obu językach 
die Grundlage N 3 podstawa N + 

der Grundsatz N 4 podstawowa 
zasada 

 N + Adj - 

der Gerichtshof N 5 trybunał N - 

Źródło: opracowanie własne  

 
Poza podanymi w tabeli wyrazami można zauważyć ten fenomen również w następu-

jących przykładach, które zostały użyte do przeprowadzenia badania wśród studentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:  

– der Kindergarten = der Garten (ogród) + die Kinder (dzieci) = przedszkole, 
– das Mondgesicht = der Mond (księżyc) + das Gesicht (twarz) = okrągła twarz, 
– der Junggeselle = jung (młody) + der Geselle (facet) = kawaler/panna, 
– den Löwenzahn = der Löwe (lew) + der Zahn (ząb) = mniszek/dmuchawiec.  
Należy również wspomnieć, iż przedstawiona powyżej grupa wyrazów występuje 

również w języku polskim, w którym złożenia dzieli się na złożenia (wyrazy zawierające 
formalny wykładnik kompozycji np. -o-), zrosty (wyrazy bez wykładnika formalnego) 
oraz zestawienia (dwu- lub więcejwyrazowe nazwy) (por. Grzegorczykowa 1979: 59). 
Stwierdzenie to można poprzeć poprzez następujące przykłady:  

– boża krówka (zestawienie) = boży + krówka = biedronka, 
– dusigrosz (złożenie) = dusić + grosz = sknera, 
– pasibrzuch (złożenie) = paść + brzuch = obżarciuch, 
– Boże Ciało (zestawienie) = boży + ciało. 

                                                           
3  Wedle tradycji wyraz die Grundlage opisuje się jako N + N, jednak w rzeczywistości chodzi 

tutaj o N, tzn. o słowo podstawowe, a nie o złożenie.  
4  Jak w przypisie 3. 
5  Jak w przypisie 3. 
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R. Grzegorczykowa definiuje je jako złożenia egzocentryczne/exozentrische Kompo-
sita nazywające desygnat, który nie jest komunikowany przez żaden z członów, np. pro-
stokąt nie jest to prosty kąt, ale figura, która ma proste kąty, nosorożec nie jest to róg nosa 
lecz zwierzę mające róg na nosie (por. Grzegorczykowa 1979: 60). 

Podjęłam również próbę badania częstotliwości występowania poszczególnych wzo-
rów słowotwórczych niemieckich rzeczowników złożonych, które zostały zaczerpnięte  
z analizowanej ustawy. Zostało to przedstawione w formie diagramu kołowego: 
 

 

Rysunek 1. Procentowa wizualizacja występowania poszczególnych niemieckich wzo-
rów słowotwórczych rzeczowników złożonych 
Źródło: opracowanie własne  

Na podstawie tego wykresu można zaobserwować, jak często poszczególne struk-
tury gramatyczne rzeczowników złożonych występują w języku niemieckim. Zostało 
tutaj pokazane, że wzór słowotwórczy N (tzn. wyraz składa się tylko z jednego rze-
czownika) występuje najrzadziej. Wariacja słowotwórcza Adj. + N (przymiotnik + rze-
czownik) stanowi 10% wszystkich danych. Trzeba również zaznaczyć, że rzeczowniki 
złożone, które składają się z rzeczownika i czasownika to 12% wszystkich wzorów 
słowotwórczych. Najliczniejszą grupę tworzy jednak kod porządkowy N + N (rzeczow-
nik + rzeczownik). 

W kolejnej części mojego badania zajęłam się analizą występowania poszczególnych 
wzorów słowotwórczych polskich tłumaczeń niemieckich złożeń. Badanie to zostało 
oparte na wyrazach zaczerpniętych z analizowanej ustawy. Wyniki mojego badania zo-
stały przedstawione na poniższym rysunku.  
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Rysunek 2. Procentowa wizualizacja występowania poszczególnych wzorów słowotwór-
czych w polskich tłumaczeniach niemieckich wyrazów złożonych  
Źródło: opracowanie własne  

 

„Diagram tortowy” informuje czytelnika o występowaniu struktury gramatycznej pol-
skiego tłumaczenia niemieckich rzeczowników złożonych. Największą grupę powyż-
szego diagramu tworzy wzór słowotwórczy N + Adj. (tzn. rzeczownik + przymiotnik). 
Trzydzieści siedem procent stanowi natomiast wzór słowotwórczy N + N (tzn. rzeczow-
nik + rzeczownik). Na trzecim miejscu plasuje się Adj. + N (tzn. przymiotnik + rzeczow-
nik). Procentowe występowanie kodu porządkowego N + Prp. + N (tzn. rzeczownik  
+ przyimek + rzeczownik) to 5%. Udział modelu słowotwórczego N (tzn. rzeczownik) wy-
nosi 3%. Na koniec należy również podkreślić, że wariacje słowotwórcze N + A + Adj. 
(tzn. rzeczownik + przysłówek + przymiotnik) oraz Adj. + N + Adj. (tzn. przymiotnik  
+ rzeczownik + przymiotnik) należą do najmniej licznej grupy. 

Po szczegółowej analizie obu tych diagramów dokonałam procentowej wizualizacji, 
ile wzorów słowotwórczych każdego przebadanego przeze mnie niemieckiego rzeczow-
nika złożonego zgadza się ze wzorem słowotwórczym jego polskiego tłumaczenia. Re-
zultaty tego badania zostały przedstawione poniżej.  

Na diagramie kołowym (Rys. 3) można zaobserwować wyraźną tendencję w kierunku 
niezgodności wzorów słowotwórczych w obu językach. Na podstawie przedstawionej 
analizy można stwierdzić, że wariacja słowotwórcza niemieckiego rzeczownika złożo-
nego i jego polskiego tłumaczenia nie zawsze jest identyczna. 
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Rysunek 3. Procentowa wizualizacja porównania występowania wzorów słowotwór-
czych w niemieckich rzeczownikach złożonych oraz ich polskich tłumaczeniach 
Źródło: opracowanie własne  

Opis przeprowadzonej ankiety 

Aby ustalić, jak osoby, które w stopniu zaawansowanym znają język niemiecki, in-
terpretują rzeczowniki złożone, których znaczenie jest niezależne od znaczenia ich po-
szczególnych części, przeprowadziłam ankietę wśród 50 studentów Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Ankieta została zrekonstruowana zarówno z wyrazów pocho-
dzących z analizowanej ustawy, jak i innych, wybranych przeze mnie. Składa się ona 
łącznie z 10 pytań dotyczących niemieckich rzeczowników złożonych, takich jak: Kin-
dergarten, Dickkopf, Junggeselle, Schnellstraße, Gerichtshof, Grundlage, Handschuh, 
Muntermacher, Mondgesicht, Löwenzahn. Zadaniem ankietowanych było wybranie po-
prawnego znaczenia wyrazów. Na diagramie (Rys. 4) zostały zaprezentowane wyniki 
przeprowadzonej ankiety.  

Analiza wyników przeprowadzonego badania pokazuje dokładnie, jak znaczenie rze-
czowników złożonych, których sens nie wynika z semantyki ich części składowych, jest 
trudne do interpretacji. Teza ta może zostać potwierdzona tym, że na żadne pytanie nikt 
z ankietowanych nie odpowiedział w 100% poprawnie. Znaczenie niemieckiego rze-
czownika die Grundlage (pytanie 6) wydaje się być najtrudniejszym dla badanych. Trzy-
dzieści sześć procent studentów interpretuje go jako miejsce, które jest charakteryzowane 
jako podstawowe. Poprawna odpowiedź na to pytanie brzmi jednak baza. Z tego powodu 
należy wyjaśnić, na czym polega problem semantycznego określenia wyrazów złożo-
nych. Młodzi germaniści nie biorą pod uwagę, że sens złożenia nie wynika ze znaczenia 
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ich słowa podstawowego i dookreślającego. Najmniej błędów zostało popełnionych  
w pytaniu nr 1. Ponad 90% podanych wszystkich ankietowanych słusznie zauważyło,  
że wyraz Kindergarten ma stałe i jedyne znaczenie. Przeprowadzona ankieta pokazuje, 
że nie każdy student germanistyki potrafi poprawnie interpretować znaczenie rzeczowni-
ków złożonych. Tutaj należy wyjaśnić, dlaczego to zagadnienie sprawia tak wiele trud-
ności. Po omówieniu przykładów z tabeli nr 1 i 2 oraz ankiety zauważyłam, iż rzeczow-
niki złożone można badać zarówno pod względem gramatycznym, jak i semantycznym. 
Po szczegółowej analizie tych dwóch systemów zostało zauważone, że wiele złożeń 
wprawdzie składa się z różnych części mowy, jednak ich semantyka nie wywodzi się  
ze znaczenia ich poszczególnych części składowych. Z tego względu należy tutaj wyraź-
nie zaznaczyć, że w wielu przykładach złożeń system gramatyczny nie zgadza się z kon-
kretnym systemem semantycznym. Można więc stwierdzić, że w każdym rzeczowniku 
złożonym należy odróżniać strukturę gramatyczną od struktury semantycznej. 
 

  

Rysunek 4. Wyniki badań ankietowych wśród studentów germanistyki 
Źródło: opracowanie własne  

Wnioski 

Przeprowadzone badania miały na celu przede wszystkim ukazanie, że rzeczowniki 
złożone można badać zarówno pod względem gramatycznym, jak i semantycznym.  
Po szczegółowej analizie tych dwóch systemów dostrzegłam, że system gramatyczny nie 
w każdym złożeniu pokrywa się z systemem semantycznym, co zostało doskonale udo-
wodnione w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie. Z tego względu należy odróżniać 
oba te systemy podczas badania rzeczowników złożonych, których znaczenie nie wynika 
z semantyki ich poszczególnych części. Kolejnym wnioskiem z moich badań jest fakt,  
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że najczęściej występującym modelem słowotwórczym w języku polskim jest N + Adj. 
(pol. rzeczownik + przymiotnik), a w języku niemieckim N + N (pol. rzeczownik + rze-
czownik). Moja analiza wykazała również tendencję w kierunku niezgodności wzoru sło-
wotwórczego niemieckiego rzeczownika złożonego i jego polskiego tłumaczenia. 
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Wprowadzenie 

W Polsce oraz w wielu innych krajach system ochrony zdrowia podlega coraz więk-
szemu naciskowi ze strony otoczenia, które oczekuje profesjonalnej i szybkiej opieki me-
dycznej (Kunecka 2013: 101). Cechami polskiego sektora usług zdrowotnych są niepew-
ność, rosnąca konkurencja, dynamiczne zmiany oraz rosnący popyt na usługi medyczne, 
szczególnie te związane z osobami starszymi, ze względu na starzenie się społeczeństwa 
(Buchelt 2010: 51). W związku z tą sytuacją kierujący placówkami medycznymi muszą 
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dokonać krytycznej analizy funkcjonowania danej placówki oraz wprowadzania koniecz-
nych zmian w zarządzaniu nią (Kunecka 2013: 101).  

Zarządzanie można określić jako zestaw różnych działań, które są skierowane przede 
wszystkim na zasoby organizacji oraz wykonywanie tych działań z zamiarem sprawnego  
i skutecznego osiągnięcia celów organizacji (Griffin 2017: 7). Jest to bardzo złożony  
i wielostronny proces, który wpływa na działalność i rozwój firmy oraz sposób współeg-
zystowania na rynku. Współcześnie zarządzanie jest uznawane za zespół działań decy-
zyjnych, prowadzących do osiągnięcia najlepszych możliwych efektów przy optymalnym 
wykorzystaniu zasobów, uwzględniając warunki działania i zasady racjonalnej działalno-
ści gospodarczej (Penc 2003: 6). 

Po tym jak pewien menadżer w XIX w. dostrzegł, że ludzie są bardzo ważnym zaso-
bem przedsiębiorstwa, rozwinęły się badania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. 
Menadżer ten – Robert Owen, stwierdził, że to pracownicy wypracowują zysk organiza-
cji, dlatego należy im się szacunek i traktowanie z należytą godnością. Drugim prekurso-
rem był Charles Babbage, który uważał, że relacje pracownik-przedsiębiorca wpływają 
na pracę (Griffin 2017: 7). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie cech sektora usług zdrowotnych w Polsce, 
zwrócenie uwagi na dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług me-
dycznych oraz podsumowanie przykładowych wskazówek, pozwalających na wdrożenie 
systemu zarządzania kapitałem ludzkim, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu.  

Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 

W organizacji można wyróżnić zasoby ludzkie, informacyjne, finansowe i rzeczowe 
(Griffin 2017: 7). Zasoby ludzkie kształtują efektywność funkcjonowania każdego przed-
siębiorstwa oraz poziom usług, które są świadczone klientom. Pracownicy reprezentują 
swoje miejsce pracy w kontaktach z klientami, a ich wizerunek, zachowanie i kompeten-
cje wpływają na wizerunek całej organizacji w świadomości konsumenta, dlatego też sta-
nowią one najważniejszy element kapitału przedsiębiorstwa. W przypadku sektora me-
dycznego wysokie kwalifikacje personelu są kluczowym elementem przewagi konkuren-
cyjnej (Adamus-Matuszyńska 2007: 92).  

Zasoby niematerialne organizacji mają charakter unikatowy, ponieważ ich wytworze-
nie jest trudne i wymaga dłuższego czasu. Najczęściej decydują one o pozycji organizacji 
na rynku. Do najważniejszych zasobów niematerialnych organizacji można zaliczyć: wi-
zerunek i reputację organizacji, kompetencje pracowników oraz kulturę organizacyjną 
firmy (Adamus-Matuszyńska 2007: 92).  

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest uznawane za metodę zarządzania kadrami.  
Według definicji J. Storeya (1995) jest to „metoda zarządzania zatrudnieniem, zmierza-
jąca do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce 
zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników przy użyciu technik kulturowych, 
strukturalnych i personalnych”. Cechą współczesnego życia zawodowego w każdej dzie-
dzinie jest różnorodność i pośpiech. Aby możliwa była efektywna praca w takich warun-
kach, pracownicy muszą nawzajem wspomagać się w realizacji (szczególnie nowych) 
zadań, współpracować i mieć do siebie zaufanie (Wyrwicka 2010: 11). 
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W związku z tworzeniem zespołów zadaniowych oraz z inicjatywy samych praco-
dawców kreowane są wzorce pracownika wielozadaniowego, który w razie potrzeby bę-
dzie potrafił zastąpić nieobecnego kolegę i wykonać jego zadania. Jest to tak zwana inte-
gracja kwalifikacji, która przejawia się zacieraniem granic między obowiązkami osób  
na różnych stanowiskach. Od pracownika wymaga się dojrzałości i profesjonalizmu oraz 
samowiedzy o tym, na co go stać i co może zaoferować pracodawcy. Bardzo ważne  
są również umiejętności planowania, samodzielnego przygotowania sobie pracy oraz sa-
moorganizacji na stanowisku. W miarę upływu czasu, wypracowania sposobów komuni-
kowania się oraz dopasowania do siebie grupa pracowników staje się zespołem. Budo-
wanie zaangażowania w pracę jest czasochłonne i wymaga tzw. „zainwestowania u lu-
dzi”. W związku z tym faktem obecnie podkreślana jest waga zaznajomienia z obycza-
jami w organizacji, wprowadzenia do pracy, szkoleń oraz doskonalenia i rozwoju kadr 
(Wyrwicka 2010: 12). 

Określenie kapitał ludzki zostało wprowadzone przez Theodora Schulza i wskazuje 
na to, iż pracownicy, którzy mają wysoki poziom rozwoju zawodowego, są w stanie zro-
zumieć realia pracy oraz procesów, w których uczestniczą. Ponadto utożsamiają się oni  
z organizacją. Właśnie tacy pracownicy są szczególnie ważni dla pracodawcy i stają się 
kluczowymi postaciami w firmie (Wyrwicka 2010: 11). 

Zdaniem wielu autorów, ludzie pracujący w danej placówce są jej strategicznym za-
sobem. W przypadku sektora usług zdrowotnych twierdzenie to nabiera priorytetowego 
znaczenia, ponieważ to właśnie ludzie decydują o efektywnym wykorzystaniu innych za-
sobów danej organizacji. Zmiany dotyczące zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, 
zwiększania jakości i wydajności pracy powinny być oparte przede wszystkim na zmia-
nach w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zadanie to nie jest łatwe i może być jeszcze trud-
niejsze, biorąc pod uwagę obecną sytuację sektora zdrowia w Polsce (Kunecka 2013: 101). 
Argumentami przemawiającymi za wdrożeniem współczesnego podejścia do zarządzania 
zasobami ludzkimi są: burzliwość w otoczeniu organizacji, traktowanie ludzkiego kapi-
tału jako źródła pozyskiwania i utrzymywania przewagi w stosunku do konkurencji oraz 
zwiększanie efektywności organizacji. Organizacje mogą pozyskiwać i utrzymywać naj-
bardziej wartościowy kapitał ludzki poprzez efektywnie działający system zarządzania 
zasobami ludzkimi. Sprawnie funkcjonujący system zarządzania zasobami ludzkimi na-
leży postrzegać jako bardzo istotny w przypadku jednostek świadczących usługi me-
dyczne. Dodatkowo w przypadku tych podmiotów zarówno ilość, jak również jakość ka-
pitału ludzkiego ma bezpośredni oraz pośredni wpływ na jakość realizowanej usługi (Bu-
chelt 2011: 16). 

Zarówno strategia, jak i cele organizacji są realizowane przez ludzi, którzy tworzą 
firmę, uczestniczą w jej życiu. Trwanie i zysk przedsiębiorstwa zależą od tego, kim są te 
osoby, co robią oraz jak działają. W obecnych czasach praca nie jest jedynie miejscem 
zarobku, a pieniądze nie są wcale jej najważniejszym aspektem. Uczciwość, partnerskie 
podejście do pracownika oraz satysfakcja z pracy są oceniane jako bardziej istotne niż 
wynagrodzenie, premie lub świadczenia pozapłacowe. Niezmiernie ważne jest również 
poczucie przydatności oraz przynależności do jakiejś grupy, ale najważniejsze jest po-
czucie satysfakcji z wykonanej pracy oraz autonomii. Dlatego też coraz częściej stoso-
waną praktyką jest odejście od metod zarządzania związanego ze sztywną hierarchią  
i odpowiedzialnością przed pracodawcą (Kozłowski, Piotrowski 2000: 401). 
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Cechy sektora opieki zdrowotnej w Polsce 

Organizacja i struktura sektora usług zdrowotnych w Polsce jest jedną z determinant 
funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ określa możli-
wości oraz zakres konkurowania podmiotów, które świadczą usługi medyczne. W Polsce 
infrastruktura medyczna jest regulowana przez ustawę dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Buchelt 2010: 53). Ustawa ta określa, jakie podmioty mogą 
udzielać świadczeń medycznych i są to (Frąś 2010: 88 ): 

 publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
 osoby fizyczne wykonujące zawór medyczny, 
 grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, 
 grupowa praktyka lekarska.  
Ponadto ustawa ta określa podział zakładów opieki zdrowotnej na: 
a) publiczne – muszą mieć nadany statut, zapewnione odpowiednie pomieszczenia, 

w których będą udzielane usługi medyczne (według rozporządzenia z dnia 21 
września 1992 r.), 

b) niepubliczne – mogą być utworzone przez kościoły i związki wyznaniowe, praco-
dawców, związki zawodowe, fundacje i stowarzyszenia, osoby fizyczne, spółki 
mające osobowość prawną, spółdzielnie, spółki z o.o. albo akcyjne. Niezależnie 
od podmiotu tworzącego niepubliczny ZOZ nie posiada osobowości prawnej. 

Wzajemne relacje podmiotów niepublicznych i publicznych determinują zakres oraz 
dynamiczność konkurencji w sektorze ochrony zdrowia (Buchelt 2010: 53).  

Kolejną cechą sektora usług medycznych w Polsce jest niedobór personelu medycz-
nego, który systematycznie się pogłębia. Stan ten spowodowany jest głównie przez po-
szukiwanie zatrudnienia przez personel medyczny wyższego i średniego szczebla w in-
nych krajach, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Szwecji. Sytuacja ta dotyczy 
w szczególności młodych lekarzy, którzy uzyskali prawo do wykonywania zawodu,  
lekarzy specjalistów, którzy nie widzą w Polsce perspektyw na stabilną sytuację mate-
rialną, możliwości dalszego rozwoju. Lekarze ci w zachodnich krajach Unii Europejskiej 
mogą spodziewać się wynagrodzenia nawet kilkakrotnie wyższego niż w Polsce. Ponadto 
mają sposobność do doskonalenia swoich umiejętności, zdobywania nowych kwalifika-
cji, a koszty kształcenia są pokrywane przez pracodawców. Poprzez taki stan rzeczy  
w Polsce brakuje lekarzy z niektórych dziedzin, a emigracja szczególnie młodych lekarzy 
powoduje „starzenie się” organizacji. Wraz z przejściem starszych lekarzy na emeryturę 
nastąpi wzrost problemów sektora usług zdrowotnych związanych z obsadą stanowisk 
dotychczas przez nich zajmowanych. Problem odpływu kadry medycznej jest również 
zauważalny wśród personelu średniego szczebla, np. wśród pielęgniarek, które również 
poszukują lepszych perspektyw rozwoju oraz stabilizacji finansowej. Jest kilka powodów 
takiego stanu rzeczy, wśród których można wymienić: niskie wynagrodzenia, ograni-
czone możliwości dodatkowego zarobkowania w porównaniu do lekarzy, niski status 
społeczny zawodu (Buchelt 2010: 55).  

Niedobór personelu medycznego jest ważną determinantą w realizacji funkcji perso-
nalnej w jednostkach opieki zdrowotnej ze względu na trendy demograficzne. Zarówno 
w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej można zauważyć, że przyrost naturalny jest 
ujemny oraz następuje wydłużenie życia Europejczyków, co prowadzi do tzw. „starzenia 
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się społeczeństwa”. Takie trendy demograficzne wskazują na to, iż rynek usług medycz-
nych będzie się rozszerzał, szczególnie jeśli chodzi o usługi związane z osobami star-
szymi. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi medyczne nastąpi pogłębienie pro-
blemów związanych z niedoborem personelu medycznego (Buchelt 2010: 56).  

Dodatkowym problemem w polskiej służbie zdrowia jest niedopasowanie systemu 
kształcenia przyszłego personelu medycznego do zapotrzebowania. Dzieje się tak dla-
tego, że to Ministerstwo Zdrowia przyznaje liczbę miejsc dostępnych w ramach danej 
specjalizacji w poszczególnych województwach, a nie jednostki opieki medycznej we-
dług zapotrzebowania. W rezultacie liczba miejsc specjalizacyjnych, które są przydzie-
lane województwom w poszczególnych dziedzinach medycyny, nie odpowiada faktycz-
nym potrzebom tych jednostek (Buchelt 2010: 56).  

W zakładach opieki zdrowotnej następują zmiany personelu medycznego, administra-
cyjnego, procedur i struktury. Często jednak bez zmian pozostają postawy wobec pacjen-
tów, czyli klientów danej jednostki, którzy są traktowani przedmiotowo. Jednak coraz 
częściej taki negatywny obraz służby zdrowia zmienia się, a jednostki opieki medycznej 
są coraz bardziej zainteresowane świadczeniem usług najwyższej jakości. Jakość usług 
w tej dziedzinie, jak żaden inny obszar działalności człowieka, ma znaczący wpływ na 
jakość życia oraz kondycję zdrowotną społeczeństwa, ponieważ zdrowie jest to specy-
ficzna wartość o wyjątkowym wymiarze etycznym, ponieważ nie jest towarem i nie ma 
ceny (jest bezcenne). Procesy, które zachodzą w zakładach opieki medycznej, są realizo-
wane w celu zaspokojenia potrzeb klientów (Frąś 2010: 88).  

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych  

W obecnych czasach można zauważyć znaczny wzrost znaczenia jakości w każdej sfe-
rze życia, w procesach produkcyjnych oraz usługowych. Na współczesnym rynku jakość 
jest jednym z najistotniejszych wyznaczników konkurencyjności przedsiębiorstw. Jakość 
świadczonych usług w pewnych dziedzinach powinna sięgać poziomu doskonałości. Ta-
kimi usługami są właśnie usługi w opiece zdrowotnej, ponieważ dotyczą one najważniej-
szych wartości ludzkich, czyli zdrowia i życia człowieka. Popełnienie błędu, zaniedbanie 
lub zaniechanie, jak w żadnej innej dziedzinie działalności ludzkiej, może spowodować nie-
odwracalne, a także często tragiczne dla życia i zdrowia pacjenta, skutki (Frąś 2010: 88).  

Jeśli chodzi o placówki medyczne w Polsce, zarządzanie zasobami ludzkimi postrze-
gane jest w kategoriach źródła przewagi konkurencyjnej. Takie podejście można zauwa-
żyć w deklaracjach menadżerów placówek, jednak nie widać tego w działaniach, które 
dotyczą zarządzania osobami zatrudnionymi w danej jednostce. Zakłady opieki zdrowot-
nej rzadko podejmują wyzwanie polegające na budowie strategii personalnej, która  
będzie spójną konfiguracją programów, celów, procedur i planów umożliwiających po-
zyskanie oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej, której źródłem jest właśnie kapitał 
ludzki. Często jednostki skupiają się jedynie na zasobach materialnych, ponieważ  
to w nich upatrują źródło potencjalnych przewag konkurencyjnych, mimo że zarówno  
w teorii, jak i praktyce zarządzania pomiędzy jednostkami, które świadczą usługi opieki 
zdrowotnej, występuje ścisła korelacja między jakością usług zdrowotnych a jakością  
zasobów ludzkich. Ponadto kapitał ludzki często jest postrzegany jako koszt działalności, 
a nie jeden ze składników aktywów, w który powinno się inwestować (Buchelt 2011: 166). 
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W przypadku pracowników w polskich placówkach medycznych (szczególnie tych 
publicznych) argumenty, które uzasadniają zastosowanie zasad zarządzania zasobami 
ludzkimi, nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce. Jest to spowodowane przede wszyst-
kim przez koncentrację jednostek opieki medycznej na aspektach finansowych, a nie  
na zarządzaniu związanym z kapitałem niematerialnym, w tym kapitałem ludzkim. 
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zasady finansowania usług medycznych  
w Polsce (Buchelt 2011: 164). Jeśli chodzi o szpitale, często nie ma w nich odpowied-
niego zarządzania kulturą organizacyjną, brak jest klarownej polityki zarządzania zaso-
bami ludzkimi oraz spójności systemów zarządzania. Występuje również utrata funkcji 
motywacyjnej w zakresie systemów rozwoju potencjału pracowników, brak jest oceny 
pracowników oraz oceny systemu wynagradzania, co prowadzi do tego, iż kadra menad-
żerska ma jedynie niewielki wpływ na tworzenie się postaw, wartości i norm wśród za-
trudnionych pracowników. Szpitale często nie potrafią sobie poradzić z pracownikami, 
których praca jest nieefektywna, a oni sami są niezdyscyplinowani (Buchelt 2011: 166). 

Publiczne zakłady świadczące usługi medyczne nie przykładają większej uwagi do 
niematerialnego źródła konkurencyjności, jakim jest kapitał ludzki. Jednak jeżeli chodzi 
o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, można zauważyć, że kadra zarządzająca 
zwraca większą uwagę na te kwestie. Spowodowane jest to faktem, że niepubliczne za-
kłady opieki medycznej działają na zasadach wolnorynkowych, a co za tym idzie, muszą 
znaleźć przewagę konkurencyjną tam, gdzie również inne organizacje, które działają na 
zasadach wolnego rynku, szukają przewagi, czyli w kapitałach niematerialnych (w tym 
w kapitale ludzkim) (Buchelt 2010: 51).  

Analiza danych z projektu badawczego realizowanego przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego poświęconego kwestiom realizacji funkcji personalnej w niepu-
blicznych ZOZ (zakład opieki zdrowotnej) wskazuje na to, iż jednostki medyczne dzia-
łające w sektorze niepublicznym cechują się lepszymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju 
funkcji personalnej. Projekt ten został zrealizowany w latach 2007-2009. Prawie połowa 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadała strategię zarządzania zasobami 
ludzkimi. Najczęściej wymieniane przez te jednostki cele strategiczne to: wdrażanie no-
woczesnych metod zarządzania, rozwój działalności rynkowej, dywersyfikacja zestawu 
świadczonych usług medycznych oraz poprawa jakości świadczonych usług (Buchelt 
2011: 166). 

Aby poprawić realizację funkcji personalnej, należy wprowadzić w zakładach opieki 
medycznej w Polsce zmiany w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Jeśli chodzi  
o wymiar strategiczny realizacji funkcji personalnej, zadania stojące przed osobami od-
powiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi powinny się opierać na ustaleniu 
głównego celu (misji) w realizacji funkcji personalnej oraz wskazaniu głównych warto-
ści, którymi kieruje się firma w tej kwestii. Strategiczny cel zarządzania kapitałem ludz-
kim może być realizowany za pomocą jednego z trzech podejść: reaktywnego, aktywnego 
i interaktywnego. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności jednostek w sektorze usług 
zdrowotnych, należy wykluczyć zastosowanie pierwszego podejścia (reaktywnego), po-
nieważ zastosowanie go polega na traktowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi 
podrzędnie w stosunku do strategii organizacyjnej, a pracowników jako źródła kosztów. 
Pomimo że w ujęciu aktywnym kapitał ludzki jest postrzegany jako źródło przewagi kon-
kurencyjnej, to przy uwzględnieniu specyfiki działalności organizacji świadczących 
usługi zdrowotne poziom integracji strategicznej przy zastosowaniu tego podejścia jest 
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niewystarczający. W tej sytuacji najbardziej zasadnym jest zastosowanie podejścia inte-
raktywnego w budowaniu strategii personalnej, ponieważ w założeniu tego podejścia jest 
wzajemne przenikanie się kwestii biznesowych i personalnych. Przy wykorzystaniu tego 
podejścia do budowania strategii personalnej strategia ogólna będzie stanowić podstawę 
do wyznaczania celów w sferze zasobów ludzkich (Buchelt 2011: 170). Odwołując się do 
literatury przedmiotu, można wyróżnić pewne propozycje strategicznych celów dotyczą-
cych zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług zdrowotnych. Celami tymi są: 

 ciągłe doskonalenie kompetencji zatrudnionego personelu medycznego oraz ad-
ministracyjnego, 

 dopasowanie stanu i struktury zatrudnienia do potrzeb organizacji świadczącej 
usługi medyczne na podstawie przeprowadzonej analizy profilu, ilości oraz za-
kresu wykonywanych usług, 

 polepszenie efektywności pracy pracowników, 
 motywowanie pracowników. 
Oprócz rozwiązań w wymiarze strategicznym należy wprowadzić również działania 

w wymiarze operacyjnym. Wymiar operacyjny polega na wykorzystaniu konkretnych 
metod oraz narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim. Pierwszym działaniem powinno być 
zaplanowanie stanu oraz struktury zatrudnienia. W odniesieniu do zwiększającego się 
niedoboru personelu medycznego uzasadnione jest, aby jednostki podjęły się planowania 
stanu i struktury zatrudnienia nawet z „3-letnim” wyprzedzeniem. Należy zatem przea-
nalizować potrzeby personalne, które wynikają z bieżących oraz przyszłych zadań i po-
równać je z faktycznym stanem zatrudnienia (Buchelt 2011: 175). 

Kolejny obszar, w którym można zaproponować wprowadzenie usprawnień, to sze-
roko pojmowana rekrutacja. W podmiotach publicznych nie jest to zadanie proste, ponie-
waż obszar ten jest regulowany zarówno przez ustawę o ZOZ-ach, jak i przez wymagania 
konkursowe dotyczące świadczonych usług medycznych, które wprowadza Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Podstawą procesu rekrutacji powinny być aktualne opisy stanowisk 
pracy, niezbędnych kwalifikacji i kompetencji. Opisy te tworzy się na podstawie prze-
prowadzonej w jednostce analizy pracy (Buchelt 2011: 175). 

Następną funkcją zarządzania kapitałem ludzkim powinna być adaptacja, której celem 
jest wprowadzenie pracownika do pracy w wymiarze zawodowym, czyli m.in. zwyczaje, 
normy panujące w grupie, styl ubioru, itd. Proces ten powinien trwać przynajmniej trzy 
miesiące oraz powinien dotyczyć każdego nowego pracownika. Po tym czasie powinna 
nastąpić ocena pracownika przez przełożonego i podjęcie decyzji dotyczącej przedłuże-
nia zatrudnienia danego pracownika (Buchelt 2011: 177).  

W zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze usług medycznych należy zastosować 
system motywacji pracowników. W literaturze naukowej występuje wiele definicji tego 
pojęcia, dlatego też interpretacja tego pojęcia jest niejednoznaczna. Znaczenie tego pro-
cesu dla organizacji należy ukierunkować na stan, w którym personel wykazuje chęć  
i aktywność w stosunku do powierzonych mu zadań (Kozłowski 2017: 11). Aby ten pro-
ces przebiegał poprawnie oraz uruchomił odpowiednie mechanizmy psychologiczne kie-
rujące zachowanie pracownika na osiągnięcie konkretnego celu, stworzono modele mo-
tywacji. Można wyróżnić trzy zasadnicze modele motywacji: model tradycyjny, stosun-
ków międzyludzkich oraz zasobów ludzkich (Pogórski, Markiewicz 2015: 216-224). 

W sektorze usług zdrowotnych w stosunku do pracowników powinna być prowa-
dzona okresowa ocena pracowników, za którą odpowiedzialny powinien być bezpośredni 
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przełożony oraz sam pracownik. Ocena taka powinna mieć miejsce przynajmniej raz  
w roku w formie wypełnienia kwestionariusza oceny oraz przeprowadzenia rozmowy 
oceniającej (Buchelt 2011: 178-179).  

Wnioski 

Realizacja funkcji personalnej w organizacjach świadczących usługi medyczne, które 
działają w Polsce, nie odpowiada specyficznym warunkom dla koncepcji zarządzania za-
sobami ludzkimi. Podmioty prywatne, które sfinansowane są z niepublicznych środków, 
mają lepsze wyniki w tej kwestii niż podmioty publiczne czy niepubliczne finansowane 
przez NFZ. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, iż w niedługim czasie jednostki 
mogą stracić możliwość pozyskiwania i zatrzymywania dobrze wykwalifikowanych pra-
cowników, a co za tym idzie spadnie jakość oferowanych i realizowanych przez nie usług. 
Aby zapobiec takiej sytuacji, należy wprowadzać zasady dotyczące odpowiedniego za-
rządzania kapitałem ludzkim (Buchelt 2011: 184). Polski rynek usług medycznych jest 
coraz bardziej atrakcyjny i coraz bardziej konkurencyjny. Świadomość dynamiki wzrostu 
konkurencji w sektorze usług medycznych powinna skłaniać jednostki świadczące usługi 
zdrowotne do poszukiwania przewagi konkurencyjnej szczególnie w kapitale niemate-
rialnym, czyli w pracownikach. Rozwój działań w zakresie budowy systemów zarządza-
nia zasobami ludzkimi jest konieczny również ze względu na brak wykształconego per-
sonelu medycznego (Buchelt 2010: 65). 
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Prawo człowieka do czystego środowiska naturalnego w świetle 

orzecznictwа Europejskiego Trybunału Prаw Człowiekа 

The Right to a Clean Natural Environment in the Light of the Case Law  
of the European Court of Human Rights 

 
 
Abstract: Over the recent years, the issues of global warming and the protection of nat-
ural environment have become one of the most popular and frequently discussed domains 
in world media. The events like Greenpeace protest campaigns, the famous documentary 
“An Inconvenient Truth” by Al Gore, which awarded him the Nobel Peace Prize, the 
world-wide Live Earth concerts – they are all intended to alert the general public to the 
problem of a deteriorating environment. A number of these activities involve massive 
amounts of people, raising awareness of the issue and its importance. These actions also 
include steps towards building the international political consensus that is needed for es-
tablishing higher environmental standards and the pressure on governments to try to en-
gage in legally binding treaties. As those events and initiatives are being undertaken, the 
opinions of the environmental activists are brought up, who advocate that the clean and 
healthy natural environment is a human right. However, is it possible to claim the exist-
ence of human right “to protect the environment” and, if so, what is its scope? 

Key words: convention, European Court of Human Rights, natural environment, envi-
ronmental threats 
 

Prawo człowieka do czystego środowiska, a tym samym ochrony zdrowia wynikającej 
z braku konieczności leczenia spowodowanego szeregiem zaniedbań w zakresie ochrony 
przyrody, wydaje się czymś na oczywistym i naturalnym. Trudno jednak precyzyjnie  
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określić jednolite przepisy traktujące o wspomnianych prawach ludzi. Na przestrzeni 
dziesięcioleci niejednokrotnie kwestie środowiskowe i ich regulacje ulegały licznym 
zmianom, zarówno na poziomach krajowych, jak i międzynarodowym.  

Aby wnikliwie i precyzyjnie określić jednolite, aktualne stanowisko władz krajowych 
i międzynarodowych do zawartego w tytule problemu, należy powołać się na liczne mo-
dyfikacje, jakie na przełomie lat dokonywały się w omawianym zakresie. W niniejszej 
pracy zostaną również przywołane przykłady orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w przedmiotowym temacie. Pozwoli to spojrzeć na prawa człowieka do 
czystego naturalnego środowiska pod kątem przepisów prawa i wynikających z tego okre-
ślonych przepisów oraz regulacji. Bez wątpienia jedną z najistotniejszych kwestii jest 
również prawidłowe egzekwowanie niniejszych praw ustanowionych m.in. przez Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka jako instytucję podstawową w zakresie egzekwowania 
i oceny słuszności praw człowieka.  

Wprowadzenie – deklaracje regulujące prawa człowieka do czystego 
środowiska 

Początki ewolucji koncepcji prаwа człowiekа do ochrony środowiskа w prаwie mię-
dzynаrodowym dаtuje się nа pierwszą połowę lаt 70. ubiegłego wieku, w związku  
z uchwаleniem Deklаrаcji Sztokholmskiej w 1972 r. (Gronowska 2013: 10). Deklаrаcjа, 
przyjętа w rаmаch ONZ-owskiej аgencji środowiskowej UNCHE, miаłа wprаwdzie nie-
wiążący chаrаkter, аle jаko pierwszy tego typu międzynаrodowy dokument przedstawiła 
postulаt, iż kаżdy człowiek mа podstаwowe prаwo do wolności, równości i zаdowаlаją-
cych wаrunków życiа w środowisku, którego jаkość pozwаlа nа życie w godności i do-
brym sаmopoczuciu. Poniewаż ze względu nа różny stopień rozwoju poszczególnych 
pаństw i ich różne аspirаcje gospodаrcze i środowiskowe, niezwykle trudno jest osiągnąć 
międzynаrodowy konsensus, który wiążąco określаłby mаteriаlne stаndаrdy ochrony śro-
dowiskа, w kolejnych deklаrаcjаch nаcisk położony zostаł rаczej nа аspekt procedurаlny 
prаwа człowiekа do ochrony środowiskа (Cabaj 2009: 99).  

Uchwаlonа w 1992 roku Deklаrаcjа z Rio de Jаneiro nie wymieniаłа już prаwа 
ochrony środowiskа jаko tаkiego, аle zаwierаłа główne elementy, które się nа tаkie prаwo 
powinny skłаdаć, а zаtem: prаwo do informаcji o stаnie środowiskа i związаnych z tym 
zаgrożeniаch, prаwo do uczestnictwа w podejmowаniu decyzji mаjących wpływ nа śro-
dowisko, orаz prаwo dostępu do drogi аdministrаcyjnej lub sądowej w celu zаskаrżаniа 
tаkich decyzji. Tаkie podejście do prаwа do ochrony środowiskа jest dlа pаństw znаcznie 
łаtwiejsze w implementаcji – nie muszą one wiązаć sobie rąk określonymi stаndаrdаmi, 
а jedynie zаdbаć o „sprаwiedliwość procedurаlną”, i częściowo przenieść ciężаr troski  
o stаn środowiskа nа sаmych członków społeczeństwа, którzy mogą wykаzywаć większą 
lub mniejszą аktywność w korzystаniu ze swoich prаw. W konsekwencji tаkiego podej-
ściа, w 1998 roku zаwаrtа zostаłа regionаlnа Konwencjа o Dostępie do Informаcji, 
Udziаle Społeczeństwа w Podejmowаniu Decyzji orаz Dostępie do Sprаwiedliwości  
w Sprаwаch Dotyczących Środowiskа, czyli tzw. Konwencjа z Ааrhus. W stosunku do 
Polski Konwencjа (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706.) weszłа w życie 16 mаjа 2002 r. Konwen-
cjа z Ааrhus, głównie ze względu nа swój prаwnie wiążący chаrаkter, jest bаrdzo istot-
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nym krokiem w ochronie środowiskа nаturаlnego. Jednаk mа onа głównie chаrаkter pro-
cedurаlny, nie nаrzucаjąc pаństwom-stronom Konwencji określonych stаndаrdów 
ochrony.  

Wysiłki nа płаszczyźnie międzynаrodowej nа rzecz stworzeniа prаwа do ochrony śro-
dowiskа o chаrаkterze przedmiotowym (mаteriаlnym) znаlаzły tymczаsem wspаrcie  
w orzecznictwie Europejskiego Trybunаłu Prаw Człowiekа w Strаsburgu, który doszukаł 
się istnieniа tаkiego prаwа w tekście Europejskiej Konwencji Prаw Człowiekа i Pod-
stаwowych Wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284). Gdzie w Konwencji prаwo do czy-
stego środowiskа? W przeciwieństwie do innych regionаlnych konwencji ochrony prаw 
człowiekа („prаwo kаżdej osoby do życiа w zdrowym środowisku” według аrt. 11 Pro-
tokołu z Sаn Sаlvаdor (1988), uzupełniаjącego Аmerykаńską Konwencję Prаw Czło-
wiekа z 1969 roku; orаz kolektywne „prаwo wszystkich ludów do zаdowаlаjącego ogól-
nego stаnu środowiskа sprzyjаjącego ich rozwojowi” w аrt. 24 Аfrykаńskiej Kаrty Prаw 
Człowiekа i Ludów z 1981 r.), Europejskа Konwencjа Prаw Człowiekа i Podstаwowych 
Wolności nie zаwierа wyrаźnego odniesieniа do „prаwа do ochrony środowiskа”. Trudno 
jest przyjąć, że włączenie tego prаwа do Konwencji było intencją jej аutorów już  
w 1950 r., z uwаgi nа niewysoki jeszcze w owych czаsаch poziom zаinteresowаniа 
ochroną środowiskа. Jednаkże z czаsem, wrаz ze zwiększаjącym się wpływem po-
gаrszаjącego się stаnu środowiskа nаturаlnego nа ludzkie życie, zdrowie i sаmopoczucie, 
i w miаrę jаk ochronа środowiskа stаwаłа się jednym z głównych zаdаń, przed którymi 
stаją nowoczesne społeczeństwа, stаło się jаsne, że zdrowe i czyste środowisko jest nie-
zbędnym wаrunkiem dlа korzystаniа z innych prаw człowiekа. Jаk jednаk spośród 
postаnowień Konwencji, którа nа pierwszy rzut okа zdаje się nie zаwierаć prаwа  
do ochrony środowiskа, wyłowić istnienie tаkiego prаwа? Trybunаł postаnowił czytаć 
między wierszаmi Konwencji w opаrciu o cel, który przyświecа jej istnieniu. W tym celu 
zаstosowаł on metodę dynаmicznej i funkcjonаlnej wykłаdni Konwencji. Metodа tа, 
opierаjącа się nа zаłożeniu, że Konwencjа stаnowi „żywy instrument, którego wykłаdniа 
powinnа być dokonywаnа w opаrciu o współczesne uwаrunkowаniа” (orz. Tyrer  
z 25 kwietniа 1978 i Mаrckx z 13 czerwcа 1979), nа dobre zаkorzeniłа się w orzecznic-
twie Trybunаłu. Trybunаł uzаsаdnił potrzebę stosowаniа tаkiej wykłаdni, аrgumentując, 
że gdyby postаnowieniа Konwencji interpretowаć wyłącznie w opаrciu o cele przy-
świecаjące jej аutorom w momencie jej uchwаleniа, to wrаz ze zmieniаjącymi się wаrun-
kаmi społeczno-politycznymi ochronа zаwаrtych w niej prаw i wolności trаciłаby nа rze-
czywistym znаczeniu (Drzewicki 1982: 22).  

Przełomowe orzeczenia 

Tymczаsem, jаk zаuwаżył Trybunаł, Konwencjа „zаprojektowаnа zostаłа dlа zаbez-
pieczeniа jednostki w sposób prаktyczny i rzeczywisty” i w związku z tym „mа nа celu 
gwаrаntowаć prаwа nie teoretyczne czy pozorne, lecz prаktyczne i skuteczne” (orz. Аirey 
z 9 pаździernikа 1979). W związku z tym, Konwencjа powinnа zаpewniаć jednostkom 
ochronę wynikаjącą z obecnych, współczesnych uwаrunkowаń społecznych, а nie tаką, 
jаkа nаleżаłаby im się w 1950 roku (orz. Loizidou z 23 mаrcа 1995). Przemаwiаjącа do 
rozsądku metodа wykłаdni byłа zаtem pod ręką, аle do którego z postаnowień Konwencji 
nаleżаło ją zаstosowаć? Okаzjа do rozstrzygnięciа tej kwestii nаdаrzyłа się w 1994 roku, 
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w przełomowej sprаwie Lopez Ostrа przeciwko Hiszpаnii (orzeczenie z 9 grudniа 1994). 
Kłopotliwe sąsiedztwo – sprаwа Lopez Ostrа – Skаrżącа, pаni Lopez Ostrа, mieszkаłа w 
sąsiedztwie kilku gаrbаrni, nаleżących i prowаdzonych – notаbene, bez wymаgаnej przez 
hiszpаńskie prаwo licencji – przez prywаtną hiszpаńską spółkę (Letsas 2010: 22).  

Efektem ubocznym dziаłаlności wspomniаnych gаrbаrni były znаczne ilości  
odpаdów przemysłowych, które poddаwаno nаstępnie przerobowi w pobliskiej 
oczyszczаlni ścieków, również będącej włаsnością tej sаmej spółki. Po pewnym okresie 
funkcjonowаniа oczyszczаlniа, w wyniku zаistniаłej аwаrii, zаczęłа wypuszczаć obfite 
opаry gаzów, nieznośne dlа otoczeniа zаpаchy, wydаwаć uciążliwe hаłаsy, i nа inne spo-
soby zаnieczyszczаć otаczаjące środowisko, powodując problemy zdrowotne i uciążli-
wości dlа lokаlnych mieszkаńców. W szczególnie uciążliwej sytuаcji znаlаzłа się 
skаrżącа, której dom znаjdowаł się w odległości zаledwie dwunаstu metrów od budynku 
oczyszczаlni. Sprаwа Lopez Ostrа byłа przełomowа z kilku przyczyn. Oto po rаz pierw-
szy Trybunаł wyczerpująco wypowiedziаł się w kwestii prаwа do ochrony środowiskа, 
wyszukując dlа niego określoną podstаwę w tekście Konwencji i określаjąc nа przyszłość 
przesłаnki i grаnice korzystаniа z tego prаwа. Ponаdto, nаruszenie prаwа (zаnieczyszcze-
nie) pochodziło nie ze strony podmiotów pаństwowych, lecz ze strony prywаtnej 
oczyszczаlni – w związku z tym Trybunаł stаnął przed koniecznością rozstrzygnięciа, 
czy i w jаkim zаkresie zа tаkie „prywаtne” nаruszeniа możnа pociągnąć do odpowie-
dziаlności sаmo pаństwo (Letsas 2010: 22).  

Rozstrzygаjąc skаrgę, Trybunаł uznаł zа coś „nаturаlnego” stwierdzenie, że „silne 
(severe) zаnieczyszczenie środowiskа może wpływаć nа dobre sаmopoczucie osób i unie-
możliwiаć tym osobom korzystаnie ze swoich domów w tаki sposób, że negаtywnie 
wpływа to nа ich życie prywаtne i rodzinne”, nаwet jeżeli nie mа ono negаtywnego 
wpływu nа ich zdrowie. W ten sposób Trybunаł uznаł, że skаrgi dotyczące zаnieczysz-
czeniа środowiskа znаjdują podstаwę prаwną w аrt. 8 Konwencji, zаwierаjącym szeroko 
zаkrojone prаwo do ochrony życiа prywаtnego i rodzinnego.  

W szczególności Trybunаł uznаł, że uciążliwość, spowodowаnа przez istotne, а zаtem 
przekrаczаjące pewne minimаlne nаtężenie zаnieczyszczenie środowiskа, może stаnowić 
nаruszenie życiа prywаtnego dаnej osoby, przy czym wpływ zаnieczyszczeniа nа zdro-
wie osób nie stаnowi wаrunku dlа orzeczeniа o nаruszeniu prаwа. Tаki ujemny wpływ 
nа zdrowie może nаtomiаst stаnowić okoliczność wskаzującą nа wysoki poziom nаtęże-
niа zаnieczyszczeniа, czyli nа jego „istotny” chаrаkter. Dlа pociągnięciа pаństwа do od-
powiedziаlności nа podstаwie Konwencji nie stаnowiłа przeszkody okoliczność, że 
zаnieczyszczenie pochodziło z prywаtnego zаkłаdu – w opinii Trybunаłu, pаństwo hisz-
pаńskie miаło pozytywny obowiązek odpowiedniego uregulowаniа dziаłаlności prywаt-
nego zаkłаdu w tаki sposób, аby nie stаnowiłа onа nаruszeń prаw innych osób. Bezczyn-
ność pаństwа w obliczu jаwnie szkodliwej dlа okolicznych mieszkаńców dziаłаlności 
prywаtnego zаkłаdu, przy zаłożeniu, że pаństwo jest w stаnie podjąć interwencję i zаpo-
biec tejże szkodliwej dziаłаlności, stаnowi tym sаmym pośrednią ingerencję w prаwo do 
ochrony życiа prywаtnego tychże mieszkаńców i rodzi odpowiedziаlność pаństwа nа tle 
Konwencji (Handl 2001: 55).  

 
 



Prawo człowiek do czystego środowiska naturalnego w świetle orzecznictwа Europejskiego…  35 

Sprаwа Guerrа i kwestiа innych niż аrt. 8 podstаw prаwnych  

W późniejszej sprаwie Guerrа przeciwko Włochom (orz. z 19 lutego 1998) powstаło 
pytаnie, czy prаwo do ochrony środowiskа może mieć podstаwę prаwną tаkże w innych 
аrtykułаch Konwencji. Skаrżącymi byli tym rаzem mieszkаńcy niewielkiej miejscowości 
we wschodnich Włoszech, znаjdującej się w kłopotliwym sąsiedztwie prywаtnej fаbryki 
nаwozów sztucznych, położonej w odległości jednego kilometrа. Cieszącа się w okolicy 
złą słаwą fаbrykа zostаłа zakwalifikowana do grupy „wysokiego ryzykа” środowisko-
wego ze względu nа potencjаlne niebezpieczeństwo, jаkie stаnowiłyby dlа otoczeniа  
w wypаdku аwаrii używаne przy produkcji nаwozów chemikаliа, między innymi związki 
аrszeniku. Rzeczywiście, w toku dziаłаlności fаbryki miаło miejsce kilkа pomniejszych 
аwаrii, w rezultаcie których do аtmosfery przedostały się istotne ilości szkodliwych  
dlа zdrowiа związków chemicznych. Awаriа w 1976 roku skończyłа się dlа ponаd 150 
okolicznych mieszkаńców pobytem w szpitаlu w wyniku zаtruciа аrszenikiem (Handl 
2001: 55).  

W dodаtku, położenie geogrаficzne fаbryki powodowаło, że wypuszczаne do аtmos-
fery gаzy zаzwyczаj ulаtywаły włаśnie w kierunku miejscowości zаmieszkiwаnej przez 
skаrżących. Skаrżący przez lаtа nаdаremnie oczekiwаli, że pаństwo zainterweniuje  
w szkodliwą dziаłаlność fаbryki, jаk również, że udzieli zаinteresowаnym informаcji  
w zаkresie poziomu ryzykа, jаkie istnieje dlа okolicznych mieszkаńców w związku  
z tą dziаłаlnością, i opublikuje plаn аwаryjny nа wypаdek kаtаstrofy. Pomimo że obo-
wiązek udzielаniа tаkich informаcji i oprаcowаniа plаnu аwаryjnego nаkłаdа nа włаdze 
włoskie prаwo, włаdze nie wykonаły w tym zаkresie swoich obowiązków, а – niezаleżnie 
od włаdz – fаbrykа w 1994 roku ostаtecznie zаprzestаłа dziаłаlności. Skаrżący powo-
ływаli się nа аrt. 2 (prаwo do życiа) i аrt. 10 Konwencji (wolność wypowiedzi i prаwo 
do informаcji). W ich mniemаniu, brаk dziаłаń ze strony pаństwа w celu zmniejszeniа 
zаnieczyszczeniа i ryzykа większych аwаrii w dziаłаniu fаbryki nаruszył ich prаwo do 
życiа, nаtomiаst brаk ze strony włаściwych włаdz informаcji dotyczącej ryzykа i postę-
powаniа w rаzie kаtаstrofy ekologicznej (wymаgаnej przez włoskie prаwo) stаnowił 
nаruszenie przez włoskie włаdze prаwа do informаcji gwаrаntowаnego przez аrt. 10 Kon-
wencji. Sąd nie znаlаzł w sprаwie nаruszeniа аrt. 10. Zаwаrtа w tym przepisie wolność 
wypowiedzi obejmuje wprаwdzie nie tylko wolność rozpowszechniаniа informаcji, аle 
tаkże wolność ich otrzymywаniа (Dziadosz 2007).  

Obowiązki krajów w zakresie ochrony środowiska 

Jednаk obowiązek pаństwа w tym zаkresie ogrаniczа się do zаpewnieniа, że włаdze 
nie stаwiаją ogrаniczeń w otrzymywаniu informаcji od innych osób (orz. Leаnder  
z 26 mаrcа 1987). Oznаczа to, że sąd nie wyczytаł z przepisu аrt. 10 Konwencji żаdnego 
ogólnego obowiązku po stronie pаństwа do zbierаniа i udzielаniа informаcji, z uwаgi nа 
nieokreśloność zаkresu tаkiego obowiązku. Możnа prаwdzie w kontekście аrt. 10 do-
strzec tаkże pewne pozytywne zobowiązаnie pаństwа (chociаżby, dlа przykłаdu, do 
zаpewnieniа osobom uwięzionym w zаkłаdаch kаrnych możliwości prowаdzeniа kore-
spondencji) (Dziadosz 2007).  
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Zаsаdniczo jednаk, zаdаniem włаdz w świetle аrt. 10 Konwencji jest głównie nie 
przeszkаdzаć w wolnym przepływie informаcji. Obowiązku udzieleniа przez włаdze 
nаleżytej informаcji odnośnie do stаnu środowiskа i jego zаgrożeń Trybunаł doszukаł się 
gdzie indziej. Z włаsnej inicjаtywy, zgodnie z zаsаdą iurа novit curiа, Trybunаł postаno-
wił zbаdаć skаrgę z punktu widzeniа аrt. 8 Konwencji, pomimo że skаrżący nie przyto-
czyli tej podstаwy prаwnej. Wzorując się nа precedensie Lopez Ostrа, Trybunаł dostrzegł 
bezpośredni wpływ szkodliwych emisji wydzielаnych przez fаbrykę nа poszаnowаnie 
prаwа do życiа prywаtnego i rodzinnego skаrżących. Tym rаzem wprаwdzie szkodliwe 
emisje były zаpewne nieco mniej uciążliwe, niż w przypaku Lopez Ostrа, аle Trybunаł 
uznаł, że sаm fаkt zаmieszkiwаniа przez skаrżących w miejscowości wyjątkowo nаrаżo-
nej nа niebezpieczeństwo, w wypаdku аwаrii w fаbryce uzаsаdniаł prаwo jej mieszkаńców 
do uzyskаniа ze strony włаdz nаleżytej informаcji, którа pozwoliłаby im nа oszаcowаnie 
ryzykа, z jаkim wiąże się zаmieszkiwаnie w pobliżu fаbryki. Ciągłe zаmieszkiwаnie w po-
bliżu fаbryki wypuszczаjącej do аtmosfery szkodliwe substаncje i wciąż grożącej аwаrią, 
bez świаdomości nаleżytych dziаłаń prewencyjnych ze strony włаdz, z pewnością 
wpływаłа w stopniu ujemnym nа jаkość życiа prywаtnego okolicznych mieszkаńców. 
Fаkt, że włаdze zwlekаły z udzieleniem wymаgаnych przez prаwo informаcji аż do mo-
mentu zаprzestаniа przez fаbrykę dziаłаlności, wyrаźnie przemаwiаł zа uznаniem, że 
pаństwo włoskie nаruszyło pozytywne zobowiązаnie wynikаjące z аrt. 8 Konwencji. Ze 
względu nа to, że zаskаrżonа bezczynność włoskich włаdz uznаnа zostаłа zа nаruszenie 
аrt. 8 Konwencji, Trybunаł nie uznаł zа stosowne bаdаć ponаdto kwestii nаruszeniа prze-
pisu аrt. 2. Jest jednаk dosyć oczywiste, że gdyby zаwinione przez pаństwo, wskutek 
dziаłаń lub bezczynności włаdz, pogorszenie stаnu środowiskа miаłoby zа rezultаt śmierć 
człowiekа, doszłoby do nаruszeniа аrt. 2 Konwencji (Kiss, Shelton 2000: 80). 

Dość oczywisty kłopot z ochroną środowiskа polegа nа tym, że wysokie stаndаrdy 
ochrony środowiskа stoją często nа przeszkodzie swobodnemu wykorzystywаniu surow-
ców nаturаlnych, uprzemysłowieniu, nieskrępowаnemu rozwojowi gospodаrczemu, czy 
innym wаżnym interesom społecznym (jаk widаć choćby w przypаdku konfliktu przy 
budowie аutostrаdy w dolinie Rospudy). Interes ochrony środowiskа nаturаlnego, czy też 
wężej – prаwo jednostek do ochrony ich środowiskа nаturаlnego – bywа zаtem często  
w konflikcie z szeroko pojętym interesem ekonomicznym pаństwа (Kiss, Shelton 2000: 81).  

Podsumowanie i wnioski 

Pаrаdoksаlnie, w świetle orzecznictwа Trybunаłu z reguły bywа włаśnie tаk, że inte-
res ochrony środowiskа jest interesem jednostki, а przeciwstаwiа się temu interesowi in-
teres społeczny (np. rozwój gospodаrczy krаju), choć dość oczywiste jest, że w dаleko-
siężnym interesie kаżdego społeczeństwа jest dbаnie o środowisko. Rozwiązаniem jest 
zаgwаrаntowаnie tаkiego tempа rozwoju gospodаrczego, które pozwаlа nа utrzymаnie 
środowiskа nаturаlnego w tаkim stаnie, аby mogły z niego odpowiednio korzystаć rów-
nież i nаstępne pokoleniа (koncepcjа tzw. zrównowаżonego rozwoju, sustаinаble deve-
lopment). Ideа zrównowаżonego rozwoju pozostаje jednаk koncepcją mocno nieokre-
śloną, więc w prаktyce i tаk kаżde pаństwo, ze względu nа swą suwerenność, mа prаwo 
sаmodzielnie i w zupełnej swobodzie decydowаć o swoich włаsnych sprаwаch, w tym  
o intensywności wydobywаniа i wykorzystywаniа surowców i o swoich stаndаrdаch 



Prawo człowiek do czystego środowiska naturalnego w świetle orzecznictwа Europejskiego…  37 

ochrony środowiskа, o ile nie wpływа to istotnie nа interesy innych pаństw. Jednocześnie 
jednаk Konwencjа zobowiązuje pаństwа do zаgwаrаntowаniа jednostkom prаwа do 
poszаnowаniа życiа prywаtnego, w tym tаkże i prаwа do czystego środowiskа. Trybunаł 
zdаje sobie jednаk sprаwę, że promując tаkie „nowe” prаwo do czystego środowiskа, 
czytа on między wierszаmi Konwencji i nаkłаdа nа pаństwа nowe (nie zаpisаne wyrаźnie 
w Konwencji) obowiązki. W kаżdej chwili zаtem istnieje możliwość zаistnieniа sytuаcji, 
w której pаństwа mogą poddаć w wątpliwość zаkres nаłożonych nа nie obowiązków, 
twierdząc, że Trybunаł posunął się w swej wykłаdni tekstu Konwencji zbyt dаleko. Roz-
strzygаjąc sprаwy z zаkresu ochrony środowiskа, Trybunаł stаje więc przed trudnym 
zаdаniem: Jаk skutecznie pogodzić postulаt jаk nаjwyższego stаndаrdu ochrony prаw 
człowiekа z poszаnowаniem dlа suwerenności pаństw członkowskich Konwencji?  

Dlаtego też Trybunаł stаrа się nie nаrzucаć pаństwom w swoich decyzjаch włаsnych 
stаndаrdów ochrony środowiskа. W tym celu Trybunаł usiłuje zаwsze ocenić, czy 
dаnemu pаństwu udаło się sprowаdzić do odpowiedniej równowаgi (strike а fаir / proper 
bаlаnce) interes społeczny i interes jednostki, а przy dokonywаniu tej oceny przyznаje 
pаństwom dość szerokie pole mаnewru w doborze środków, czyli tzw. „mаrgines oceny” 
(mаrgin of аppreciаtion) (Mancewicz 2007: 21). 

Prawo człowieka do naturalnego, czystego środowiska oraz wynikające z jego łama-
nia protesty i skargi niejednokrotnie są tematem trudnym do rozstrzygnięcia w rozumie-
nia prawa, a właściwie różnorodnych praw krajowych, bardzo często różniących się  
od siebie zależnie od kraju, kontynentu czy regionu, a także w rozumieniu prawa między-
narodowego, w tym tego ustanowionego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Sporne kwestie, te rozstrzygnięte oraz nierozstrzygnięte, budzą szereg wątpliwości,  
a mnogość różnorodnych stanowisk w przedmiotowych sprawach sugeruje, aby nie tylko 
ujednolicić prawa na poziomie krajowych, ale też sprecyzować międzynarodowe.  

Trudno jednak oczekiwać, by cały świat mówił jednym głosem i aby kwestie zwią-
zane z prawem człowieka do naturalnego środowiska, nie wzbudzały wątpliwości i sze-
regu protestów, nawet mimo aktualnych regulacji, również tych określonych przez Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka. 
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Narrative Texts in Early School Teaching of German as a Foreign Language 
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Abstract: The aim of this paper is to present the analysis of the textbook Ich und  
Du Neu for teaching German as a foreign language at the preschool and early school 
stages in the context of narrative texts. Addressing this topic is prompted by the introduc-
tion of a new educational policy on 1 September 2015, which makes foreign languages 
an obligatory element of the curriculum already in the kindergartens, and by the desire  
to popularise the inclusion of narrative texts in teaching because of their numerous  
advantages. 
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Wstęp 

Od 01.09.2015 roku język obcy jest obowiązkowym przedmiotem nauczania już na 
etapie edukacji przedszkolnej: 

 
„Celem wychowania przedszkolnego jest: (…) przygotowa-
nie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 
poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwo-
ści kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do 
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nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,  
a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości 
istnienia odmienności językowej i kulturowej (…)”  

(Rozporządzenie MEN 2014: 3) 
 

Z tego względu naukowcy szukają odpowiednich metod nauczania małych dzieci za-
równo na poziomie edukacji przedszkolnej, jak i wczesnoszkolnej. Publikacje naukowe 
na ten temat pojawiają się np. w czasopiśmie „Języki Obce w Szkole”. Mimo dużego 
zainteresowania tym obszarem na rynku wciąż brakuje odpowiednich materiałów dydak-
tycznych, a wcześniejsze metody nauczania nie są już wystarczające. Jednak dzięki roz-
wijającej się dziedzinie nauki, jaką jest dydaktyka, powstają nowe badania oraz nowe 
materiały dydaktyczne.  

Jedną z metod, która może być wykorzystywana w nauczaniu przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym, jest podejście narracyjne. Charakteryzuje się ono zastosowaniem tekstów 
narracyjnych w nauczaniu języka obcego (Gładysz 2015: 5). W artykule zostaną omó-
wione zalety tekstów narracyjnych, kryteria ich wyboru oraz przeprowadzona zostanie 
analiza podręcznika. 

Zalety tekstów narracyjnych 

Stosowanie tekstów narracyjnych zaleca się ze względu na ich liczne zalety. Poniżej 
wymienione zostaną ważniejsze z nich.  

Jako pierwszą z zalet tekstów narracyjnych należy wymienić przyczynianie się ich do 
rozwoju językowego. Przyczyną tego rozwoju jest odpowiedni, intensywny oraz jako-
ściowy input, którym, jak podaje Jakosz (2018: 57), charakteryzują się teksty narracyjne. 
Według Iluka (2005: 171) tylko interesujący input ułatwia uczenie się. Ponadto input po-
winien być jasny i zrozumiały oraz zawierać język codzienny (Sowa-Bacia 2016: 45;  
Barucki i in. 2008: 10). Warto podkreślić również wpływ tekstów narracyjnych na rozwój 
sprawności receptywnych uczniów (Wowro 2015: 89-90). Dzięki słuchaniu bajek, opo-
wiadań itp. rozwijane zostaje rozumienie tekstu słuchanego. Sprawność rozumienia ze 
słuchu jest podstawą do rozwoju pozostałych sprawności językowych (Iluk 2015: 25). 
Nie jest konieczne rozumienie całości słuchanego tekstu, gdyż znaczenia zawartych  
w nim słów i wyrażeń można domyślić się z kontekstu, dlatego też słuchanie tekstów 
narracyjnych rozwija umiejętność intuicyjnego rozumienia treści obcojęzycznych  
(Dornbusch 1999: 250; Kreis 2001: 27).  

Przechodząc do kolejnych zalet tekstów narracyjnych, trzeba nadmienić, że nie po-
winno się pominąć funkcji motywacyjnej, którą pełnią te teksty. Uczniowie słuchający  
z zainteresowaniem treści próbują odgadnąć znaczenie niezrozumiałych fragmentów,  
co motywuje ich do samodzielnej pracy z tekstem i językiem (Iluk 2015: 26). Badania 
przeprowadzone przez Gładysz (2009: 389-414) dowodzą, że uczniowie wolą naukę przy 
użyciu tekstów narracyjnych niż klasycznych podręczników.  

Wartą wymienienia zaletą tekstów narracyjnych jest również to, że wpływają one po-
zytywnie na rozwój kreatywności oraz rozwój emocjonalny uczniów. Opowiadania stwa-
rzają możliwość wprowadzania do nich nowych motywów wymyślonych przez dzieci, 
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stworzenia alternatywnego zakończenia lub modyfikacji cech bohaterów (Karbe 2001: 
54; Piepho 2002: 21). Ponadto podczas opowiadania u uczniów pojawiają się stany emo-
cjonalne, takie jak zaciekawienie, szczęście, oczekiwanie. Uczy to poznawania i rozu-
mienia nie tylko swoich emocji, ale również poprzez obserwację stanów emocjonalnych 
bohaterów opowiadań, emocji innych (Iluk 2002: 105-107). Emocje towarzyszące ucze-
niu się ułatwiają proces zapamiętywania (Leopold-Mundrack 1998: 57). 

Teksty narracyjne stwarzają również okazję do rozwoju kompetencji interkulturowej. 
Opowiadania i bajki zawierające informacje o innych kulturach wpierają budowanie  
u dzieci otwartości na świat i tolerancji dla odmienności (Leopold-Mudrack 1998: 41; 
Dornbusch 1999: 250-252). 

Nie należy również zapominać o wpływie tekstów narracyjnych na rozwój psychiczny 
i społeczny dzieci oraz na ich aspekt terapeutyczny. Każda bajka zawiera morał, który ma 
charakter dydaktyczny i może uczyć kształtowania odpowiednich cech charakteru czy też 
rozwiązywania problemów (Iluk 2002: 105; Gładysz 2011: 22). W tym miejscu warto 
również wspomnieć o biblioterapii, rodzaju terapii, w trakcie której stosuje się rozma-
ite teksty. Treść tekstu może odzwierciedlać realne problemy, z którymi uczniowie mie-
rzą się na co dzień, i wskazywać ich rozwiązania oraz uświadamiać dzieciom, że inni 
ludzie mierzą się z podobnymi problemami (Brett 2005: 12-24).  

Powyżej wymienione zostały tylko ważniejsze z zalet tekstów narracyjnych. Pozo-
staje jeszcze wiele niewspomnianych wyżej zalet przemawiających za wprowadzeniem 
tekstów narracyjnych do programu nauczania.  

Kryteria wyboru tekstów narracyjnych 

Teksty narracyjne stosowane podczas zajęć edukacyjnych powinny odznaczać się 
określonymi cechami. Poniżej wymienione zostaną niektóre z kryteriów językowych oraz 
kryteriów dotyczących treści tekstów narracyjnych. Pierwsze z nich to kryteria językowe: 

 odpowiedni input. Input powinien przekraczać umiejętności uczniów i wspierać 
rozwój kompetencji językowych, ale nie być również zbyt trudny (Groß 2002: 11; 
Kallis 2014: 11). Odpowiedni input to taki, który jest zrozumiały i jasny (Sowa- 
-Bacia 2016: 52). 

 teksty narracyjne powinny zawierać powtórzenia fraz i struktur językowych (Iluk 
2002: 113). Dzieci lubią powtarzalność, gdyż dzięki temu czują się bezpiecznie 
(Dines 2002: 36). Powtarzalność struktur językowych ułatwia uczenie się i zapa-
miętywanie oraz daje dzieciom możliwość włączenia się do zajęć i powtarzania 
poznanych już elementów (Iluk 2002: 113; Konderak 2015: 59; Dines 2002: 36).  

 teksty narracyjne powinny zawierać słownictwo z języka codziennego (Dines 
2002: 36; Kubanek-German 1993: 52; Iluk 2002: 114). Język ten powinien być 
odzwierciedleniem języka, jakiego dzieci używają na co dzień w języku ojczystym 
(Sowa-Bacia 2016: 51). Z tego względu tematy zajęć szkolnych dotyczą często 
obszaru rodziny, szkoły, zabawy itp. (Groß 2002: 12; Dines 2002: 36). 

 historyjki i opowiadania nie powinny być zbyt długie, aby nie doprowadzić do 
znużenia i rozproszenia uwagi uczniów. Małe dzieci nie są w stanie utrzymać kon-
centracji przez długi czas. Z tego względu zaleca się wybór krótkich tekstów 
(Sowa-Bacia 2016: 52; Groß 2002: 12; Wright 1995: 11). 
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Wyróżnia się również kryteria dotyczące treści tekstów narracyjnych. Ważniejsze  
z nich to: 

 nawiązanie w treści tekstu do dziecięcych przeżyć i doświadczeń, takich jak np. 
problemy w rodzinie, złość. W ten sposób dzieci zostają zaangażowane emocjo-
nalnie w zajęcia (Böttger 2010: 85; Groß 2002: 12; Kubanek-German 1992: 14). 
Tematyka tekstu musi być dostosowana do przedziału wiekowego dzieci, aby nie 
być zbyt trudną, ale też nie nudzić (Kubanek-German 1993: 52; Iluk 2002: 106-
114). 

 zawarcie treści wpływających na rozwój kompetencji interkulturowej (Groß 
2002: 12). Prowadzi to do poszerzenia wiedzy o świecie i rozwijania tolerancji 
dla innych kultur i ludzi o odmiennych zwyczajach i poglądach (Iluk 2002: 107). 

 teksty narracyjne powinny również stwarzać możliwość wizualizacji ich fabuły. 
Zaprezentowanie treści za pomocą rekwizytów lub obrazków umożliwia dzie-
ciom zaangażowanie się w przebieg zajęć (Böttger 2010: 86; Gerngroß 1999: 30; 
Groß 2002: 12).  

 wystąpienie w fabule zwrotu akcji, nieoczekiwanego wydarzenia (Boueke 1995: 
75). Powoduje to powstanie reakcji emocjonalnej, co ma korzystny wpływ na 
zapamiętywanie nowych treści (Iluk 2002: 106; Leopold-Mudrack 1998: 57). 

Podczas wyboru tekstów narracyjnych należy uwzględnić zarówno kryteria językowe, 
jak i te dotyczące treści tekstów.  

Kryteria analizy podręcznika  

Opracowane poniżej kryteria posłużą do analizy podręcznika: 
1. Występowanie tekstów narracyjnych. Szczególną uwagę podczas analizy pod-

ręcznika należy zwrócić na występowanie w nim tekstów narracyjnych. Do tek-
stów tych zaliczamy m.in.: bajki, opowiadania, oral histories, ubran legends, short 
stories, prose poems oraz mini sags (Iluk 2002: 111). Podczas analizy tego kryte-
rium należy zbadać udział procentowy tekstów narracyjnych w stosunku do in-
nych tekstów zawartych w podręczniku. Obecność tych tekstów w materiałach 
dydaktycznych niesie z sobą liczne korzyści. Efektywność nauczania przy użyciu 
tekstów narracyjnych jest wysoka, a dzięki ich zastosowaniu uczniowie szybciej 
zaznajamiają się z nowym językiem (Steiner 2014: 142). Charakteryzują się one 
również interesującą formą. Ponadto dzięki osadzeniu nowych treści językowych 
w konkretnym kontekście ułatwione jest odgadywanie znaczenia obcojęzycznych 
wyrażeń oraz struktur gramatycznych. Materiał zaprezentowany w ten sposób zo-
staje szybciej i łatwiej zapamiętywany przez uczniów (Iluk 2015: 25; Steiner 
2014: 142). Należy również wspomnieć o funkcji motywacyjnej tekstów narracyj-
nych. Podczas słuchania bajek, opowiadań itp. u uczniów zostaje uaktywniony 
proces myślenia. Dzieci samodzielnie próbują odgadnąć znaczenie nieznanych im 
słów oraz zrozumieć sens tekstu. Dzięki tej aktywacji można zaobserwować rów-
nież towarzyszące temu pozytywne emocje, które wspierają motywację dzieci  
w uczeniu się. Motywujący i emocjonalny charakter tekstów narracyjnych ułatwia 
globalne rozumienie tekstu oraz zapamiętywanie nowych treści, tym samym 
zwiększając efektywność uczenia się (Iluk 2015: 25-27). 
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2. Występowanie ilustracji. W analizie podręcznika należy ująć również występowa-
nie ilustracji. Ważne jest nie tylko samo ich występowanie, ale również jakość 
oraz treść. Obecność odpowiednich ilustracji jest istotnym czynnikiem wspierają-
cym rozumienie treści obcojęzycznych bez używania języka ojczystego. Połącze-
nie wizualizacji ze zmysłem słuchu ułatwia proces zapamiętywania nowych treści 
(Iluk 2002: 44). Podczas wyboru obrazków należy zwrócić uwagę na cechy, które 
powinny je charakteryzować. Krajewska (2013: 139) podkreśla:  

 
„Istotne jest, by ilustracje oglądane przez dziecko w wieku 
wczesnoszkolnym nawiązywały do jego przeżyć i doświad-
czeń, by miały komunikatywną formę oraz były estetyczne. 
Takie same zasady towarzyszą konstruowaniu podręczników 
dla tej grupy wiekowej, także książek do nauki języków ob-
cych, które swoją treścią muszą nawiązywać do sytuacji,  
w których dzieci znajdują się na co dzień.” 

Szczególną uwagę należy poświęcić również spójności treści tekstu oraz ilustracji 
(Iluk 2002: 46). Obecność zdjęć, obrazków i rysunków w podręczniku jest ważna 
również z tego względu, że u małych dzieci obrazowy sposób myślenia jest szcze-
gólnie aktywowany.  

3. Powtarzalność fraz oraz struktur językowych. Analizie należy poddać również po-
wtarzalność struktur językowych zawartych w podręczniku. Zaletą licznych po-
wtórzeń tych samych słów lub struktur językowych jest efektywniejsze zapozna-
wanie się z nowym językiem obcym (Iluk 2002: 113). Poprawnie zaplanowany 
proces powtarzania treści obejmuje powtarzanie nie tylko słownictwa, ale również 
gramatyki oraz treści opowiadanego tekstu. Wielokrotne powtarzanie tych partii 
materiału pozwala na łatwiejsze ich przyswojenie (Iluk 2006: 77). Ma ono również 
podłoże psychologiczne i łączy się z poczuciem bezpieczeństwa oraz przewidy-
walnością, które odczuwają dzieci dzięki kontaktowi z tym samym materiałem 
(Dines 2002: 36). 

4. Rozwój kompetencji interkulturowej. W analizie podręcznika należy również 
ująć, w jakim stopniu treści w nim zawarte przyczyniają się do rozwoju kompe-
tencji interkulturowej u dzieci. Jeżeli teksty zawierają informacje dotyczące kul-
tury, mają one wpływ na rozwój kompetencji interkulturowej. Kształtowanie 
świadomości kulturowej oraz otwartości na inne kultury stanowi ważny element 
w kształtowaniu światopoglądu młodych ludzi, które ma miejsce już we wcze-
snym etapie edukacji (Leopold-Mudrack 1998: 4). Zważając na postępującą glo-
balizację, należy uczyć uczniów otwartości na świat. Ponadto obserwuje się ścisły 
związek pomiędzy kulturą a językami obcymi. Dzięki rozumieniu kultury panują-
cej w obcym kraju proces komunikacji z obcokrajowcami jest znacznie łatwiejszy 
(Kic-Drgas 2015: 36-38).  

5. Odpowiedni input. Podczas analizy zaleca się również zwrócenie uwagi na odpo-
wiednie dopasowanie inputu do możliwości i preferencji uczniów w określonym 
wieku. Input powinien zatem być zrozumiały i w niewielkim stopniu przekraczać 
umiejętności dzieci, co prowadzi do rozwoju kompetencji językowych (Kreis 
2001: 29; Groß 2002: 11). Stopień trudności materiału powinien być dopasowany 
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do wieku uczniów. Zbyt trudne treści prowadzą do utraty motywacji, zbyt proste 
do stracenia zainteresowania omawianym materiałem. W tekstach mogą występo-
wać trudniejsze, złożone zdania, jeżeli ich zrozumienie ułatwiane jest poprzez osa-
dzenie w odpowiednim kontekście, który pozwala na odszyfrowywanie znaczenia 
treści na podstawie innych elementów językowych (Sowa-Bacia 2016: 52). 

W przypadku braku tekstów narracyjnych w wybranym podręczniku przeanalizowane 
zostaną również inne kryteria z nimi związane.  

Podręcznik Ich und du neu 

Na podstawie opracowanych kryteriów została przeprowadzona analiza podręcznika 
Ich und du neu. Został on wydany w Warszawie przez PWN w roku 2017 i jest zgodny  
z nową podstawą programową wprowadzoną we wrześniu 2017 roku. Za opracowanie 
podręcznika odpowiadają Marta Kozubska, Ewa Krawczyk oraz Lucyna Zastąpiło 
(WSZPWN, dostęp: 07.12.2019). Kurs językowy Ich und du neu składa się nie tylko  
z podręcznika, ale również z płyty CD, materiałów ćwiczeniowych, zeszytu ćwiczeń, na-
grań mp3 do zadań z materiałów ćwiczeniowych oraz poradnika dla nauczyciela. Kurs 
przeznaczony jest do nauki języka niemieckiego jako obcego. Po ukończeniu kursu ucz-
niowie powinni osiągnąć poziom A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Ję-
zykowego. Podręcznik przeznaczony jest do nauki języka niemieckiego dla dzieci rozpo-
czynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Podręcznik został opra-
cowany w taki sposób, aby treść i ćwiczenia umożliwiały efektywny rozwój kompetencji 
językowych ze szczególnym naciskiem na słuchanie, czytanie i mówienie (WSZPWN, 
dostęp: 07.12.2019). Jego autorki znalazły również sposób na połączenie nauki z elemen-
tami zabawy, gdyż dzieci w tym przedziale wiekowym charakteryzuje duża potrzeba za-
bawy i rozrywki. Nauka języka obcego odbywa się poprzez piosenki, wierszyki, rymo-
wanki oraz gry. Podręcznik zawiera również scenariusz sztuki teatralnej, której przygo-
towanie pozwala na naukę w ciekawy i kreatywny sposób. Elementem urozmaicającym 
zajęcia jest również pacynka, którą można dodatkowo zakupić i wykorzystać podczas 
zajęć. Inne zalety tego kursu to ciekawy layout materiałów, dobrze przygotowane roz-
działy pod kątem merytorycznym, zawarte w podręczniku wskazówki dotyczące uczenia 
się, które ułatwiają samodzielną naukę. Każdy rozdział składa się z pięciu części: 

 prezentacji treści poprzez zdjęcia, treningu wymowy oraz gry/zabawy, która po-
maga w utrwalaniu wprowadzonego materiału, 

 dialogi z podziałem na role, 
 piosenka, 
 rozumienie tekstu słuchanego, 
 Theo-Projekt  zadanie projektowe, pozwalające ćwiczyć np. pracę w grupie 

(WSZPWN, dostęp: 07.12.2019). 
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Analiza podręcznika Ich und du neu na podstawie opracowanych  
kryteriów 

Wyniki analizy podręcznika Ich und du neu, przeprowadzonej na podstawie przedsta-
wionych wcześniej kryteriów oceny podręczników, są następujące: 

1. Występowanie tekstów narracyjnych. W podręczniku Ich und du neu brakuje tek-
stów narracyjnych, takich jak: bajki, opowiadania, legendy. Są tu natomiast: dia-
logi z podziałem na role, piosenki, rymowanki i wierszyki, a także teksty słuchane 
oraz scenariusz sztuki teatralnej. Podręcznik zawiera łącznie 51 tekstów, których 
udział procentowy rozkłada się następująco: teksty narracyjne  0%, dialogi z po-
działem na role  31%, piosenki, wierszyki i rymowanki  33%, teksty słuchane 
 31%, tekst sztuki teatralnej  5%. Analizując te dane, można dojść do wniosku, 
że stosowanie tekstów narracyjnych, mimo licznych wcześniej wymieniony zalet, 
nie jest jeszcze wystarczająco spopularyzowane w nauczaniu. Brak tych tekstów 
kompensowany jest poprzez obecność pozostałych tekstów. Teksty są krótkie,  
co zapobiega rozpraszaniu uwagi dzieci, których zdolność do koncentracji w tym 
wieku jest ograniczona. Przykładowy tekst piosenki „In der Schule” zamieszczony 
jest na s. 47 w podręczniku, wierszyk w formie rymowanki znajduję się na s. 58, 
a fragment sztuki teatralnej na s. 53.  

2. Występowanie ilustracji. Podręcznik zawiera liczne ilustracje. Każde z zadań jest 
odpowiednio zobrazowane i zawiera zdjęcia lub rysunki. Warto zauważyć, że ilu-
stracje zawsze nawiązują do tematyki zadania oraz rozdziału. Ich forma jest inte-
resująca i czytelna oraz atrakcyjna dla dzieci. Bohaterami zdjęć i obrazków  
są dzieci, dzięki czemu uczniowie lepiej mogą zrozumieć sytuacje na nich przed-
stawione, gdyż są to te same sytuacje, których doświadczają sami uczniowie. 
Dzięki licznym ilustracjom ograniczone zostaje używanie języka ojczystego pod-
czas zajęć, ponieważ odpowiednio dobrane zdjęcia i obrazki ułatwiają odszyfro-
wanie znaczenia treści obcojęzycznych.  

3. Powtarzalność fraz i struktur językowych. Piosenki, wierszyki i rymowanki za-
warte w podręczniku zawierają liczne powtórzenia struktur językowych. Teksty  
te są rytmiczne, rymowane i często zawierają powtarzające się refreny. Przykła-
dowa piosenka na s. 15 podręcznika zawiera powracający refren oraz zwrotki  
o podobnej budowie. W dialogu z podziałem na role ze s. 29 można zaobserwować 
powtarzające się zdanie „Ich trinke gern…” (Kozubska, Krawczyk, Zastąpiło 
2017: 29). Zdanie zostaje dokończone różnymi rzeczownikami określającymi na-
zwy napojów. Dzięki powtarzalności zdania uczniowie mogą zapamiętać strukturę 
zdania. 

4. Rozwijanie kompetencji interkulturowej. W podręczniku porusza się cztery te-
maty dotyczące kultury. Pierwszym z nich są powitania (s. 5-8). Kolejne tematy 
dotyczą świąt Bożego Narodzenia (s. 56), świąt Wielkanocnych (s. 57) oraz Dnia 
Matki (s. 58). Rozważając to kryterium, należy zwrócić uwagę na to, że są to te-
maty, które dzieci na tym etapie edukacji powinny już znać. Z tego względu uła-
twia to rozumienie treści obcojęzycznej. Negatywnym aspektem tych tekstów jest 
to, że nie poszerzają one wiedzy kulturowej dzieci w znacznym stopniu, a zawarte 
w podręczniku materiały nie prezentują różnic kulturowych.  
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5. Odpowiedni input. Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera nową partię mate-
riału zarówno leksykalnego, jak i gramatycznego. Prezentacja materiału pozwala 
uczniom na zagłębianie się w poznawanie nowego języka w sposób naturalny  
i ciekawy. Istotną zaletą podręcznika Ich und du neu jest fakt, że jedynie trudniej-
sze polecenia są podane w języku polskim. Poza tym wyjątkiem język polski nie 
jest stosowany. Zawarte na końcu podręcznika słownictwo jest wyjaśnione za po-
mocą obrazków, bez polskich odpowiedników słów. Polecenia do gier i zabaw 
oraz przykłady umożliwiające zrozumienie działania zabawy są podane w języku 
niemieckim, jak np. na s. 33. Taki zabieg służy zmuszaniu dzieci do myślenia   
i odgadywania znaczenia obcojęzycznej treści. Warto również zwrócić uwagę na 
to, że materiał językowy jest prezentowany w konkretnym kontekście sytuacyj-
nym, który jest przedstawiony za pomocą ilustracji. Sytuacje przedstawione na 
obrazkach i zdjęciach z podręcznika są dla dzieci zrozumiałe i dotyczą ich przeżyć 
oraz pochodzą z życia codziennego, tak jak jest to przedstawione na przykładzie 
widocznym na s. 21. Taka prezentacja treści ułatwia zapamiętywanie. Dotyczy   
to nie tylko nowego słownictwa, ale również nowego materiału z obszaru grama-
tyki. Dzięki przedstawieniu struktur gramatycznych w konkretnym kontekście nie 
jest konieczne całkowite rozumienie zasad gramatycznych, gdyż można domyślić 
się ich z kontekstu. Na tej podstawie można wnioskować, że input przekracza 
umiejętności dzieci w odpowiednim stopniu, dając im zarazem możliwość roz-
woju. Należy również wspomnieć o treści zadań, które są odpowiednie dla dzieci 
rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, gdyż odpowiadają im zaintere-
sowaniom oraz dotyczą sytuacji, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień. 
W podręczniku poruszane są różne tematy, np. zabawy, podróży, szkoły czy też 
domu i rodziny. Dzięki znajomości tej tematyki z życia codziennego, nauka staje 
się przyjemniejsza i bardziej zrozumiała, a motywacja dzieci zostaje wzmocniona, 
co nie miałoby miejsca wówczas, gdy input w znacznym stopniu przekracza umie-
jętności i możliwości uczniów.  

Wnioski 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że podręcznik Ich und du neu nie spełnia podsta-
wowego kryterium, jakim jest obecność tekstów narracyjnych. Ze względu na duży po-
tencjał motywacyjny oraz inne zalety tekstów narracyjnych wprowadzenie na rynek ma-
teriałów zawierających bajki, opowiadania itp. byłoby bardzo korzystne dla rozwoju ję-
zykowego dzieci. Brak takich materiałów można uzupełnić również poprzez samodzielne 
wprowadzanie do toku zajęć tekstów narracyjnych, takich jak np. bajki braci Grimm. Po-
nadto w podręczniku ograniczona jest możliwość rozwoju kompetencji interkulturowej, 
dlatego też podręcznik nie przyczynia się w znacznym stopniu do kształtowania poglą-
dów uczniów oraz otwartości na świat. Zaletą podręcznika jest spełnianie pozostałych 
kryteriów, takich jak obecność odpowiednich ilustracji, obecność powtórzeń fraz i struk-
tur językowych oraz input dostosowany do możliwości uczniów. Wartą wspomnienia ce-
chą podręcznika jest występowanie tekstów piosenek, wierszyków i rymowanek oraz dia-
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logów z podziałami na role, które rekompensują brak tekstów narracyjnych. Dodatko-
wym atutem tych tekstów jest to, że są one dostępne również w wersji audio, a zatem 
wspierają rozwój sprawności rozumienia ze słuchu.  
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Zagadnienia z zakresu rodziny pełnej i niepełnej 

Rodzina stanowi dynamiczny system związków społecznych. Jej członkowie wcho-
dzą ze sobą w ciągłe interakcje, tworzą związki emocjonalne i społeczne. W literaturze 
można znaleźć różne definicje rodziny odnoszące się do traktowania rodziny jako środo-
wiska wychowawczego (Kwak 2006: 314-316), wspólnoty i zrzeszenia (Adamski 2002: 
31-32) czy środowiska rozwoju wszystkich członków rodziny (zarówno dzieci, jak i do-
rosłych) (Harwas-Napierała 2008: 21). 

Ze względu na kompletność osób tworzących rodzinę można klasyfikować ją na ro-
dziny pełne i rodziny niepełne. Rodziny pełne są to rodziny, gdzie zachowana jest obec-
ność zarówno matki, jak i ojca. Z kolei rodziny niepełne to „struktura, w której matka lub 
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ojciec samotnie wychowują dziecko (dzieci) bez lub przy ograniczonym udziale współ-
małżonka (partnera) na skutek jego stałej lub czasowej nieobecności” (Kozdrowicz 1989: 
14). Wywołuje to konieczność przedefiniowania ról pozostałych członków rodziny, zmo-
dyfikowania funkcji pełnionych przez grupę rodzinną, organizacji życia rodzinnego oraz 
pozarodzinnego.  

Przyczyny powstawania rodzin niepełnych mogą mieć charakter czasowy bądź stały. 
Charakter czasowy odnosi się przede wszystkim do sytuacji, gdy przynajmniej jedno  
z rodziców opuszcza rodzinę na określony czas. Powodem tego opuszczenia może być 
m.in. migracja zarobkowa, długotrwała choroba, pobyt w zakładzie karnym. Stały cha-
rakter niepełności rodzin może być spowodowany m.in. śmiercią jednego z rodziców, 
rozwodem lub wycofaniem się rodzica z wychowywania dziecka (Kuzdak 2018: 129).  

W rodzinie pełnej wszyscy członkowie wypełniają swoje role w taki sposób, żeby 
system działał w sposób niezakłócony. Rodzice funkcjonują w podsystemie rodziców  
i dorosłych, z kolei dzieci w podsystemie dzieci czy rodzeństwa. W przypadku rodzin 
niepełnych może dojść do trudności w wypełnianiu wszystkich ról przez dorosłych 
(Świętochowski 2014: 22-25).  

Konsekwencje wychowywania się w rodzinie niepełnej 

Rodziny niepełne, z racji swojej wewnętrznej organizacji, narażone są na zwiększone 
trudności funkcjonowania. Problemy dorosłych i dzieci mogą się kumulować, a przecią-
żenie jednego opiekuna może zwiększać skalę odczuwanych deprywacji. 

Dzieci, które są wychowywane jedynie przez matkę (szczególnie chłopcy), w związku 
z brakiem ojca, doświadczają różnego typu problemów, które dotyczą głównie podejmo-
wania ról związanych z płcią, wyników osiąganych w szkole, kontrolowania agresji oraz 
przystosowania psychospołecznego (Napora 2019: 176-177). 

W kontrze do powyższych danych można odnieść się do pozytywnego wpływu ojca 
zaangażowanego w wychowanie nad dzieckiem. Jego oddziaływanie ma związek  
ze wzrostem u dziecka kompetencji poznawczych i empatii, wyższym poziomem kontroli 
wewnętrznej oraz osłabieniem stereotypowych przekonań dotyczących ról związanych  
z płcią (Carbera i in., 2000: 127-136). 

Innym zjawiskiem, które może pojawić się w rodzinie niepełnej, jest odwrócenie ról 
– parentyfikacja (Żarczyńska-Hyla, Piechnik-Borusowska, 2018: 291-292). Dziecko po-
dejmuje się wówczas odwróconej roli rodzicielskiej, którą może realizować na kilku 
płaszczyznach, m.in. (a) instrumentalnej poprzez wykonywania nadmiernych obowiąz-
ków domowych, (b) emocjonalnej – pełniąc rolę doradcy, powiernika czy partnera dla 
rodzica albo (c) uwodzicielskiej, polegającej na tym, iż rodzic przy pomocy dziecka za-
spokaja potrzeby intymności, flirtu, a nawet nieadekwatnej bliskości fizycznej. Konse-
kwencje parentyfikacji w dorosłości mogą być odczuwane z różnym nasileniem. Mogą 
one dotyczyć obniżonego nastroju, trudności w realizacji ról, braku samodzielności itp. 
(Żarczyńska-Hyla, Piechnik-Borusowska, 2018:294). Dodatkowo Zubrzycka (1993, za: 
Rydz 2014: 254) zauważa, że osoby, które były wychowywane przez samotnych rodzi-
ców, szybciej dojrzewają niż ich rówieśnicy. 

Szczególnym okresem, w którym mogą manifestować się konsekwencje dorastania  
w rodzinie pełnej bądź niepełnej, jest czas oddzielania się młodego człowieka od rodziny 
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pochodzenia. Okres ten został nazwany przez Arnetta (2000: 469-473) jako „emerging 
adulthood” – wyłaniająca się dorosłość. Początkowo termin ten był „zarezerwowany” 
wyłącznie dla pewnych kultur w społeczeństwie amerykańskim, które charakteryzowały 
się wysokim odsetkiem osób podejmujących edukację na poziomie wyższym oraz dosyć 
późno zawierały związki małżeńskie i decydowały się na pierwsze dziecko. Termin wy-
łaniającej się dorosłości odnosił się do osób przed trzydziestym rokiem życia lub nawet 
starszych. Obecnie zjawisko wyłaniającej się dorosłości, rozumianej jako opóźnienie  
w przyjmowaniu ról charakterystycznych na okresu wczesnej dorosłości, jest obserwo-
wane na całym świecie niezależnie od kultury. 

Pochodzenie z rodzin pełnej bądź niepełnej może wiązać się z budowaniem określo-
nych postaw wobec różnych zjawisk, spraw czy obszarów, jak np. rodzina, rodzicielstwo 
czy miłość. 

Definicja i typy miłości 

Miłość niełatwo jest zdefiniować. Jej znaczenie może być kwestią sporną dla specja-
listów różnych dziedzin. Tsirigotis, Gruszczyński i Tsirigotis-Wołoszczak (2010a :27) 
zwracają uwagę na to, iż miłość erotyczna jest wskaźnikiem najwyższego poziomu po-
zytywnego ustosunkowania się do drugiej osoby. Człowiek wówczas jest traktowany jako 
wartość autoteliczna, czyli wartość sama w sobie, przejawia się to m.in. bezwarunkową 
akceptacją drugiej osoby.  

W psychologicznych koncepcjach miłość traktowana jest w różny sposób. Freud de-
finiuje miłość jako dążenie do idealnego „ja”, z kolei w humanistycznej teorii Maslowa 
znajdujemy rozróżnienie na miłość typu D wynikającą z niedoboru i dążącą do zaspoko-
jenia potrzeb oraz miłość typu B, która jest właściwa dla ludzi, którzy osiągnęli samore-
alizację (Tsirigotis, Gruszczyński, Tsirigotis-Wołoszczak, 2010b: 31). W koncepcji 
Fromma znajdujemy rozróżnienie na pięć rodzajów miłości: braterską, matczyną, samego 
siebie, Boga oraz erotyczną (From 2004: 55). Miłość stanowi więc element wielu wymia-
rów naszej codzienności. Kształtuje się od początku naszego życia, sięgając pierwszych 
relacji budowanych z opiekunami. Ewoluuje podczas naszego dorastania, czerpiąc z tego, 
co zostało już zaszczepione. 
 

Tabela 1. Rodzaje miłości według Sternberga  

Rodzaj miłości Składnik 
Intymność Namiętność Zaangażowanie 

Brak miłości - - - 
Lubienie + - - 
Miłość ślepa (zakochanie) - + - 
Miłość pusta - - + 
Miłość romantyczna + + - 
Miłość przyjacielska + - + 
Miłość fatalna - + + 
Miłość kompletna + + + 

Źródło: Wojciszke 1993: 232, cyt. za: Sternberg 1986: 123 
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Sternberg (1986, za: Jankowska 2010: 35-39) opracował także klasyfikację miłości ze 
względu na występowanie w niej intymności (uczucia i działania, które wywołują przy-
wiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie), namiętności (bardzo silna 
motywacja do maksymalnego połączenia się z partnerem) oraz zaangażowania (decyzje, 
uczucia i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek 
oraz na utrzymanie go mimo przeszkód). Wyróżnił on osiem typów miłości (patrz Tabela 1). 

Z kolei w koncepcji Lee (1973, za: Jankowska 2010: 40-42) wyróżnia sześć typów 
miłości. Każdy z tych typów może być realny, prawdziwy, wartościowy i możliwy do 
rozpoznania przez kogoś drugiego. Dana osoba może przejawiać miłość, będącą jednym 
z wyodrębnionych sześciu typów, lub może przejawiać miłość, która stanowi kombinację 
kilku z nich: 

− Eros – miłość namiętna i romantyczna, objawia się przeżywaniem miłości jako 
zafascynowania kochaną osobą i jej urodą, 

− Storge – łagodna miłość przyjacielska; osoby przeżywające ten typ miłości prze-
żywają ją jako łagodną ewolucję i pogłębianie się przywiązania, trwałego i solid-
nego, pozbawionego tajemniczości, 

− Ludus – miłość jako gra czy zabawa, przeżywanie miłości jako zabawy, której 
silne i głębokie zaangażowanie w związek z partnerem raczej przeszkadza niż po-
maga. Miłość jest nie jest wówczas pozbawiona świadomego manipulowania part-
nerem, a nawet w pewnych granicach może powodować okłamanie go, 

− Mania – miłość obsesyjna; przeżywanie miłości jako opętanie nie tyle partnerem, 
co własnym uczuciem. Maniakalny kochanek jest całkowicie pochłonięty my-
ślami o ukochanej osobie, brak entuzjazmu z jej strony niesie lęk i ból, a oznaka 
serdeczności – natychmiastową ulgę, 

− Agape – miłość altruistyczna; osoby przeżywające ten typ miłości są oddane part-
nerowi, bezinteresowne, trwałe, pełne cierpliwości i troski. Zapomina się wów-
czas o dobru własnym, a koncentruje się na dobru partnera bez liczenia na wza-
jemność. Jest związana z intymnością, namiętnością i bezpiecznym przywiąza-
niem do partnera, 

− Pragma – miłość praktyczna, przeżywanie miłości jako racjonalnego i uzasadnio-
nego ulokowania swoich uczuć. Odznacza się praktyczną, rozsądną kalkulacją 
strat i zysków. 

Celem prezentowanej pracy było zbadanie nasilenia poszczególnych postaw wobec 
miłości u osób pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych, będących w okresie wyła-
niającej się dorosłości. W oparciu o przedstawione ujęcia teoretyczne założono, że okres 
wczesnej dorosłości jest szczególnie ważny dla przejawiania się postaw wobec miłości  
i różnice w tych postawach mogą być różne w zależności od pochodzenia z rodziny pełnej 
bądź niepełnej. Postawiono hipotezę, że wiek oraz pochodzenie z rodzin pełnych i nie-
pełnych mają znaczenie dla postaw wobec miłości.  

W prezentowanym modelu badawczym zmienną zależną (wynikową) jest postawa 
wobec miłości. Z kolei zmienną niezależną (predykcyjną) uznano wiek oraz pochodzenie 
z rodziny pełnej/niepełnej. Dodatkowo pochodzenie zostało potraktowane jako modera-
tor zależności pomiędzy wiekiem a postawami wobec miłości. 

W dalszej części artykułu zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań.  
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Badanie 

Osoby badane 

W badaniu wzięło udział 212 osób, w tym (87,7% kobiet). Średnia wieku osób bada-
nych wynosiła 23 lata. Ankietowani z rodzin pełnych stanowili 79,7% osób badanych 
(169 osób), natomiast osoby z rodzin niepełnych stanowiły 20,3% (43 osoby). Udział  
w badaniu był dobrowolny, nie wiązał się z korzyściami materialnymi.  

Zastosowane narzędzia 

W celu zbadania stylów miłości wykorzystano Skalę Postaw Wobec Miłości autor-
stwa Hendricka i Hendricka (1986, za: Tsirigotis, Gruszczyński, Tsirigotis-Wołosczak, 
2010a). Składa się ona z 42 pytań – każde pytanie przypisane jest do jednego z sześciu 
typów miłości. Badani mieli za zadanie odpowiedzieć na zagadnienia związane z miłością 
(np. „już od pierwszego spotkania coś nas przyciągnęło do siebie”) za pomocą skali typu 
Likerta od 1 do 5, gdzie jeden oznaczało „zupełnie się nie zgadzam”, natomiast pięć – 
„całkowicie się zgadzam”. 

Procedura badania  

Uczestnicy badań wypełniali kwestionariusz Skali Postaw Wobec Miłości w sposób 
zdalny – w formie ankiety online stworzonej za pomocą Formularzy Google. Badanie 
miało charakter indywidualny i składało się z dwóch części. W pierwszej części osoba 
badana została poproszona o podanie podstawowych informacji o sobie, tj. płeć, wiek 
oraz pochodzenie (rodzina pełna/niepełna), natomiast w drugiej części została popro-
szona o wypełnienie kwestionariusza Skali Postaw Wobec Miłości, uprzednio mając  
do przeczytania instrukcję udzielania odpowiedzi. Osoby badane zostały poinformowane 
o anonimowości badań oraz możliwości wycofania się z badań w każdej chwili.  

Analiza statystyczna  

Do analiz statystycznych został wykorzystany program IBM SPSS ver.21, wraz z ma-
krem PROCESS, przy użyciu którego została przeprowadzona analiza moderacji (model 1) 
(Bedyńska, Książek 2012: 127-156). Moderatorem w prezentowanych badaniach było 
pochodzenie z rodziny pełnej bądź niepełnej. Bedyńska i Książek (2012: 127-156) zwra-
cają uwagę na to, że w przypadku moderatora o charakterze dychotomicznym, interakcja 
między zmiennymi (wiekiem i postawą wobec miłości) wskazuje, że w jednej grupie re-
lacja ma inny kierunek niż w drugiej lub też jest silniejsza niż w drugiej (Bedyńska, Ksią-
żek 2012: 128).  
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Wyniki badań 

W celu weryfikacji postawionej hipotezy została przeprowadzona analiza modera-
cyjna, mająca na celu sprawdzenie czy związek między wiekiem a postawami wobec mi-
łości jest taki sam w rodzinach pełnych i niepełnych. Analiza wykazała, że pochodzenie 
z rodziny pełnej bądź niepełnej moderuje związek pomiędzy wiekiem a pięcioma posta-
wami wobec miłości (zob. rys. 1-5). W przypadku Eros, Ludus, Storge i Manii efekt 
istotny uzyskiwano tylko w przypadku osób pochodzących z rodzin niepełnych, nato-
miast w przypadku rodzaju miłości Pragma efekt ten był istotny dla osób z rodzin peł-
nych. W tabeli 2 przedstawiono poziomy istotności dla poszczególnych analiz przyjmu-
jąc, że wynik na poziomie p<0,05 jest wynikiem świadczącym o istotności statystycznej. 
 

Tabela 2. Poziomy istotności dla moderacyjnej roli pochodzenia z rodziny pełnej i nie-
pełnej między rodzajem miłości a wiekiem  

Postawy wobec  
miłości 

Istotność efektu  
pośredniego 

Istotność efektu dla 
rodzin pełnych 

Istotność efektu dla 
rodzin niepełnych 

Eros 0,008 0,84 (n.i.) 0,004 
Ludus 0,01 0,40 (n.i.) 0,01 
Storge 0,01 0,63 (n.i.) 0,008 
Pragma 0,009 0,02 0,07 (n.i.) 
Manii 0,05 0,55 (n.i.) 0,01 
Agape 0,08 (n.i.) 0,45 (n.i.) 0,09 (n.i.) 

(n.i.- nieistotny statystycznie)  

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Rysunek 1. Związek między wiekiem a.Eros u osób z rodzin pełnych i niepełnych 
Źródło: opracowanie własne 
 

Analiza związku między wiekiem a typem miłości Eros w grupach wyodrębnionych 
ze względu na pochodzenie pokazała, że w grupie pochodzącej z rodzin pełnych Eros 
nieznacznie wzrasta wraz z wiekiem, a w grupie osób pochodzących z rodzin niepełnych 
maleje wraz z wiekiem (zob. Rys. 1 i Tab 2).  
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Rysunek 2. Związek między wiekiem a Ludus u osób z rodzin pełnych i niepełnych 
Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza związku między wiekiem a typem miłości Ludus w grupach wyodrębnionych 
ze względu na pochodzenie pokazała, że w grupie pochodzącej z rodzin pełnych natęże-
nie Ludus nieznacznie obniża się wraz z wiekiem, a w grupie osób pochodzących z rodzin 
niepełnych wraz z wiekiem wzrasta (zob. Rys. 2 i Tab. 2).  
 

 

Rysunek 3. Związek między wiekiem a Storge u osób z rodzin pełnych i niepełnych 
Źródło: opracowanie własne 
 

Analiza związku między wiekiem a typem miłości Storge w grupach wyodrębnionych 
ze względu na pochodzenie pokazała, że w grupie pochodzącej z rodzin pełnych natęże-
nie Storge nieznacznie wzrasta wraz z wiekiem, a w grupie osób pochodzących z rodzin 
niepełnych wraz z wiekiem maleje (zob. Rys. 3 i Tab. 2).  
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Rysunek 4. Związek między wiekiem a Pragma u osób z rodzin pełnych i niepełnych 
Źródło: opracowanie własne 

 
Analiza związku między wiekiem a typem miłości Pragma w grupach wyodrębnio-

nych ze względu na pochodzenie pokazała, że w grupie pochodzącej z rodzin pełnych 
natężenie Pragma wzrasta wraz z wiekiem, a w grupie osób pochodzących z rodzin nie-
pełnych wraz z wiekiem maleje (zob. Rys. 4 i Tab. 2).  
 

 

Rysunek 5. Związek między wiekiem a Manii u osób z rodzin pełnych i niepełnych 
Źródło: opracowanie własne 

 
Analiza związku między wiekiem a typem miłości Manii w grupach wyodrębnionych 

ze względu na pochodzenie pokazała, że w grupie pochodzącej z rodzin pełnych natęże-
nie Manii nieznacznie obniża się wraz z wiekiem, a w grupie osób pochodzących z rodzin 
niepełnych wraz z wiekiem maleje (zob. Rys. 5 i Tab. 2).  

W przypadku Agape nie ma istotnych statystycznie różnic (zob. Tab. 2).  
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Dyskusja wyników badań  

Celem prezentowanych badań było ustalenie, czy związek między wiekiem a posta-
wami miłości jest moderowany przez pochodzenie z rodziny pełnej bądź niepełnej wśród 
osób będących w okresie wyłaniającej się dorosłości. 

Postawiona hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Uzyskane w badaniu rezul-
taty pokazały, że istnieją zależności między wiekiem badanych a ich postawami wobec 
miłości w zależności od pochodzenia z rodziny pełnej bądź niepełnej. U osób z rodzin 
niepełnych wraz z wiekiem dochodzi do spadku bądź wzrostu określonych postaw wobec 
miłości. W przypadku osób z rodzin pełnych różnice są nieznaczące na poziomie staty-
stycznym. Tendencja spadkowa wśród osób pochodzących z rodzin niepełnych została 
zaobserwowana w przypadku takich postaw wobec miłości, jak: Eros, Storge, Pragma  
i Manii. Natomiast tendencja wzrostowa została zaobserwowana w przypadku postawy 
Ludus. 

Uzyskane rezultaty można odnieść do wcześniej przeprowadzanych badań dotyczą-
cych różnic w kształtowaniu się postaw czy cech osobowości u osób pochodzących  
z rodzin pełnych i niepełnych. Liberska (1998: 243-44) wskazała, że młodzież pocho-
dząca z rodzin niepełnych preferowała rozwój zawodowy oraz własny rozwój duchowy, 
w przeciwieństwie do młodzieży z rodzin pełnych, która była ukierunkowana na szczę-
ście rodzinne i dobrobyt materialny. Również Rydz (2014: 251) zwraca uwagę, że wy-
chowanie w rodzinie niepełnej związane jest z trudnościami w budowaniu satysfakcjonu-
jących relacji społecznych. Można zatem powiedzieć, że osoby, które doświadczyły 
braku jednego rodzica podczas swojego wychowania wraz z osiąganiem coraz większej 
dojrzałości życiowej, angażując się w coraz bardziej stabilne relacje, napotykają na trud-
ności. Pojawiające się problemy mogą mieć podłoże w ukształtowanym systemie warto-
ści czy trudnościach w nawiązywaniu satysfakcjonujących bliskich relacji. Ponadto, 
wzrost w postawie Ludus, a obniżenie w pozostałych postawach, może być związane  
z lękiem przed utratą drugiej osoby. Osoby te być może wolą nie angażować się, aby nie 
spotkać się z rozczarowaniem czy utratą bliskiej osoby. Możliwe też, że nie poświęcono 
im w dzieciństwie na tyle uwagi, aby móc przełożyć zaangażowanie jednego rodzica na 
drugą osobę w dorosłym życiu. Uzyskane wyniki mogą również dowodzić, że wraz  
z wiekiem coraz trudniej jest zawierać im relacje opierające się na tych wartościach.  

Powyższe wnioski są bardzo interesujące, gdy zestawimy je z wynikami osób z rodzin 
kompletnych. W tej grupie możemy zauważyć jedynie nieznaczne wzrosty lub spadki. 
Być może te osoby mają na tyle ugruntowane spojrzenie na miłość, że wraz z wiekiem 
nie dochodzi u nich do znaczących zmian w tej kwestii. 

Podsumowując, warto zauważyć, że badania mają charakter wstępny i mają pewne 
ograniczenia. Jednym z nich jest z pewnością różna liczba osób pochodzących z rodzin 
pełnych i niepełnych. Dodatkowo w przyszłych badaniach można kontrolować takie 
zmienne, jak: brak którego z rodziców był w rodzinie niepełnej, powód nieobecności ro-
dzica oraz okres, w jakim tego braku jednego z rodziców doświadczała osoba badana.  
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„Zatroszczę się o siebie jutro”  

– co łączy prokrastynację i troskę o siebie? 

“I Will Take Care of Myself Tomorrow” 
– What do Procrastination and Looking After Oneself Have in Common? 

 
 
Abstract: The following article addresses the link between self-compassion and 'pro-
crastination', which has also been studied. Both of the above phenomena correlate with 
many variables (from self-esteem to biological gender). Based on the literature, we as-
sume that the individuals with high levels of self-compassion demonstrate low levels  
of procrastination. The study comprised 200 participants. The following study tools have 
been employed: Irrational Procrastination Scale (IPS), Pure Procrastination Scale (PPS), 
Susceptibility to Temptation Scale (STS), and – to measure self-compassion – the Self-
Compassion Scale (SCS). The obtained results have confirmed the hypothesis that the 
individuals with higher self-compassion demonstrate lower inclination towards procrasti-
nation. 

Key words: postponing, self-compassion, procrastination 
 

1. Wstęp  

Porażka to pojęcie dobrze znane i doświadczanie przez większość populacji. Wiele 
badań zajmuje się aspektami, jakie wiążą się z odnoszeniem niepowodzeń, co je warun-
kuje i jak potrafimy się z nimi uporać. Właśnie coś Nam nie wyszło, może straciliśmy 
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szansę na osiągnięcie marzenia. Tutaj z pomocą przychodzi zjawisko współczucia sa-
memu sobie lub troski o siebie (możemy je stosować zamiennie). Współczucie samemu 
sobie składa się z trzech kluczowych komponentów zaproponowanych przez badaczy 
(Błońska 2015):  

 życzliwość wobec siebie (self-kindess) to tendencja, która charakteryzuje się dużą 
dozą łagodności, wyrozumiałości wobec słabości i niedostatków w nas samych. 
Odrzuca nadmierny samokrytycyzm.  

 poczucie wspólnoty z ludzkością (common humanity) to świadomość, że błędy  
i cierpienie dotyczą każdego z nas.  

 refleksyjność (mindfulness) – świadoma obserwacja i kontrola własnych myśli, 
doznań oraz emocji. Nie tłumimy ich, wyzbywamy się też ruminacji lub nadmier-
nej identyfikacji.  

1.1. Współczucie samemu sobie  

Termin współczucie samemu sobie swoje „wejście” do psychologii zawdzięcza trze-
ciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, która inspiruje się w dużej mierze buddyzmem. 
„Medytacja, refleksyjność, zrozumienie i akceptacja własnego nieustannego cierpienia, 
wgląd w naturę rzeczywistości, odpowiedzialność za działania, współczucie, samoświa-
domości i dążenie do szczęścia, to jedne z wielu aspektów buddyzmu, będących filozo-
ficzną inspiracją dla konstruktu troska o siebie.” (Boj) Natomiast w Polsce badania w tej 
dziedzinie nie są jeszcze tak rozpowszechnione i znane jak w krajach anglojęzycznych.  

Badania, z którymi spotkano się do tej pory, opierały się na korelacji troski o siebie 
samego z jakimś innym aspektem np. poczuciem dobrostanu psychicznego (Neff 2003), 
samooceną (Leary 2007) lub funkcjonowaniem człowieka (Neff 2007). Możemy na ich 
podstawie stwierdzić, że najsilniejsza korelacja występuje między samooceną a troską  
o siebie i to, że współczucie sobie warunkuje stałą i stosunkowo odporną na nieszczęśliwe 
wydarzenia samoocenę. Pozwala to też uniknąć wykształcenia się narcyzmu czy zadufa-
nia. Natomiast poczucie dobrostanu psychicznego wynika właśnie z tego, że potrafimy 
zatroszczyć się o siebie, nie powinniśmy tego traktować jako bycia pobłażliwym, ale wła-
śnie z wyrzeczeniami, obowiązkami i wysiłkiem, który pozwala nam osiągnąć zdrowie 
oraz doskonałość. Sam rozwój troski o siebie bierze początek w atmosferze, w której się 
wychowujemy. Najbardziej optymalnym środowiskiem jest „dom” pełen ciepła, wyrozu-
miałości i akceptacji. Nie jest to zaskoczenie, gdyż wiele rzeczy jest warunkowanych 
właśnie w okresie dzieciństwa oraz dorastania.  

Kolejnymi ważnymi aspektami związanymi z współczuciem samemu sobie jest to, 
jakim poziomem charakteryzują się poszczególne grupy. Rozróżniając grupy ze względu 
na płeć, pokazuje, że mężczyźni charakteryzują się wyższym poziomem troski o siebie, 
ponieważ w stosunku do kobiet charakteryzują się lepszymi strategiami radzenia sobie  
ze stresem i mniejszymi skłonnościami do ruminacji. Wracając na chwilę do wychowania 
i biorąc pod uwagę, w jakiej kulturze dorastamy, wskazujemy, że badania potwierdzają, 
że kultury indywidualistyczne, które cechuje skupienie się na sobie i poczucie niezależne 
własnej osoby, służą rozwojowi współczucia samemu sobie. Inaczej jest w przypadku 
kultur kolektywistycznych zorientowanych mocno na grupę. Jeśli chodzi o grupy wie-
kowe, to najniższy poziom troszczenia się o siebie przypada na okres tożsamościowych  
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i licznych kryzysów, czyli adolescencji. Próbując dokonać identyfikacji z własnym „ja”  
i charakteryzując się młodzieńczym egocentryzmem, jesteśmy mocno krytyczni, podda-
jemy się ruminacji oraz nie akceptujemy siebie.  

1.2. Zjawisko prokrastynacji  

Termin „prokrastynacja” (łac. prōcrāstinō, crās – ‘odkładanie do jutra, z dnia na 
dzień’, ‘jutro’) opisuje różne rodzaje opóźnień w wykonywaniu czynności takich, np. jak 
prace domowe, projekty, zobowiązania. Jako zjawisko psychologiczne zostało zbadane  
i zdefiniowane dużo wcześniej niż współczucie samemu sobie, bo już w latach 70. XX 
wieku. W. J. Knaus (1973) określił jej zakres jako „zwlekanie wynikające z irracjonal-
nego przekonania osoby o jej niewystarczających kompetencjach i umiejętnościach  
w stosunku do zbyt wygórowanych wymagań, jakie stawia przed nią świat”. Natomiast 
N. M. Miligram (1987) przedstawił trzy charakterystyczne aspekty „odkładania na po-
tem”, tj.: lęk przed niepowodzeniem, odczuwanie awaryjności wobec wykonywanych za-
dań oraz niską odpornością na frustrację. Takie ujęcie prokrastynacji nasuwa pytanie o to 
czy posiada jednak jakiś pozytywny wymiar? Okazuje się, że tak, ponieważ może pomóc 
nam lepiej przygotować się do danego zadania, np. poprzez wydłużenie czasu uzyskiwa-
nia informacji na temat danego zagadnienia (dokładniejszy plan działania) lub to, że pod 
presją czasu wpadamy na oryginalne pomysły albo przemyślenia. To wszystko wskazuje, 
że prokrastynacja nie jest jednoznacznie negatywna. Z pomocą nad sklasyfikowaniem 
tego zjawiska przychodzi podział na prokrastynację funkcjonalną i dysfunkcjonalną 
(Klingsieck 2013). Najważniejszym kryterium odróżniającym jest charakter samego 
zwlekania, co nas do tego popycha. Gdy mamy do czynienia z odkładaniem funkcjonal-
nym, to podmiot jest przekonany, że zwlekanie przyniesie więcej pożytku niż szkody. 
Natomiast w dysfunkcjonalnej formie zwlekanie ma podłoże irracjonalne i często towarzy-
szy temu uczucie lęku oraz negatywnych stanów emocjonalnych. Pozostałe kryteria to:  

1. Działanie jest opóźnione w sposób świadomy (jawny) lub nieświadomy (ukryty).  
2. Planowane jest rozpoczęcie i/lub zakończenie działania.  
3. Odkładanie jest konieczne lub ma osobiste znaczenie.  
4. Odkładanie jest dobrowolne i nie jest narzucone przez czynniki zewnętrzne.  
5. Odkładanie jest niepotrzebne lub irracjonalne.  
6. Działanie jest opóźnione pomimo świadomości potencjalnych negatywnych kon-

sekwencji.  
7. Opóźnianiu towarzyszy subiektywny dyskomfort lub inne negatywne konsekwen-

cje (Klingsieck 2013, s. 26).  
Zgłębiając temat prokrastynacji i aspektów z tym powiązanych, wiele razy natknęłam 

się na powiązania między ‘odkładaniem na później’ oraz negatywnymi emocjami. Pod-
kreśla się nawet, że negatywne stany afektywne mogą być przyczyną oraz skutkiem pro-
krastynacji. Według Chowdhury i Pychyl (2018) podmiot angażuje się w czynności za-
stępcze, przeciąża się nimi i odczuwa wyrzuty sumienia. Jednym z silniejszych emocjo-
nalnych predyktorów jest lęk przed niepowodzeniem (Cassady, Johnson 2002; Haghbin, 
McCaffrey, Pychyl 2012). Jeśli niepowodzeniu towarzyszy wstyd, poczucie winy i tym 
podobne, to będziemy chcieli uniknąć takiego stanu rzeczy, popadając w prokrastynację. 
Mera M. Kachgal, L. Sunny Hansen i Kevin J. Nutter (2001) ustalili, iż odsetek osób 



62     Weronika Jarosz 

prokrastynujących, które obawiają się negatywnej oceny, złych wyników lub tego, że nie 
sprostają oczekiwaniom innych, sięga 20%. Powyższe przykłady doskonale potwier-
dzają, że negatywne stany afektywne są powiązane z prokrastynacją, a nawet stają się jej 
przyczyną.  

Analiza tych dwóch zjawisk (współczucia samemu sobie oraz prokrastynacji) stała się 
inspiracją do zbadania korelacji pomiędzy nimi.  

Na podstawie literatury stwierdzamy, że osoby o wysokim poziomie współczucia sa-
memu sobie posiadają niski poziom prokrastynacji. Może to wynikać z tego, że współ-
czucie samemu sobie wiąże się z życzliwością, wyrozumiałością wobec siebie oraz swo-
ich stanów emocjonalnych, szczególnie tych negatywnych, które tak mocno korelują  
z prokrastynacją. Zatem ‘odkładanie w czasie’ jest przeciwnym stanem, odnośnie troski 
o samego siebie; współczucie samemu sobie obniża poziom prokrastynacji.  

2. Badania  

2.1. Metoda  

Osoby badane  

Dobór do grupy odbył się na zasadzie udostępnienia kwestionariusza online oraz wy-
pełnianiu go przez ochotników. Zbadano w ten sposób 200 osób. Główną część stanowili 
adolescenci –132 osoby, następnie osoby z okresu wczesnej dorosłości – 64, średnia do-
rosłość – 3 oraz 1 osoba z okresu późnej dorosłości; w tym 182 kobiety oraz 18 mężczyzn. 
Deklarowali oni w dużej mierze wykształcenie średnie – 142 osób, podstawowe – 30 
osób, wyższe – 23 osoby oraz 5 osób zasadnicze.  

Narzędzia badawcze  

1. Do zbadania prokrastynacji wykorzystano: Skalę Irracjonalnego Odwlekania 
(IPS), Skalę Czystego Zwlekania (PPS), Skalę Podatności na Pokusy (STS). Skale 
zostały opracowane przez Steel (2010) i mogą być wykorzystane bezpłatnie do 
celów naukowych oraz badań klinicznych. Kwestionariusz IPS składa z 9 stwier-
dzeń, które dotyczą nieracjonalnego zwlekania. Odpowiedzi badany udziela na 
skali od 1 do 5 jak bardzo jest to nieprawdziwe w jego przypadku lub jak bardzo 
jest to prawdziwe w stosunku do niego. Kwestionariusze PPS (dotyczy odkładania 
decyzji) oraz STS (dotyczy odkładania ze względu na uleganie pokusom) również 
zawierają wyżej przedstawioną skalę, ale nie odwracamy w nich żadnych z pozycji.  

2. Do zbadania współczucia samemu sobie wykorzystano Skalę Współczucia wobec 
Samego Siebie (SCS). Tłumaczenie i wstępna polska adaptacja I. Dzwonkowska  
i K. Błońska (2013). Kwestionariusz SCS składa się z 26 pozycji i opiera się na 
skali od 1 do 5, gdzie badany określa „prawie nigdy, rzadko, czasami, często, pra-
wie zawsze”. Zawiera w sobie sześć podskal: 1. Wymiar życzliwości wobec sa-
mego siebie, 2. Osądzanie siebie (im większa liczba punktów, tym mniejsze nasi-
lenie cechy), 3. Wymiar refleksyjnej świadomości, 4. Nadidentyfikacja (im więk-
sza liczba punktów, tym mniejsze nasilenie cechy), 5. Wspólnota z ludzkością,  
6. Izolacja (im większa liczba punktów, tym mniejsze nasilenie cechy).  
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Procedura badania  

Odpowiedzi na powyższe kwestionariusze badani udzielali online poprzez ankiety 
oprogramowania Google.  

Hipoteza: Osoby o wysokim poziomie współczucia samemu sobie posiadają niski 
poziom prokrastynacji.  

Hipoteza operacyjna: Współczucie samemu sobie koreluje z prokrastynacją.  
Zmienna zależna: Prokrastynacja.  
Zmienna niezależna: Współczucie samemu sobie.  

2.2. Wyniki  

Tabela 1. Statystyki opisowe w grupie badanej  

 M   Minimum   Maksimum  SD  
PPS   35,02  12,00  60,00  11,25  
STS  34,45  11,00  55,00  9,39  
IPS  30,84  10,00  45,00  7,65  
1. Życzliwość  11,57  5,00  30,00  4,60  
2. Osąd samego siebie   11,70  4,00  25,00  4,74  
3. Refleksyjność  10,70  4,00  20,00  3,50  
4. Nadidentyfikacja  8,75  4,00  22,00  3,49  
5. Wspólnota z ludzkością  10,18  4,00  20,00  4,06  
6. Izolacja  9,65  4,00  20,00  4,23  
Współczucie wobec samego  
siebie - całość   

62,53  26,00  118,00  19,00  

M- średnia SD – odchylenie standardowe  
Źródło: opracowanie własne 
 
Tabela 2. Korelacja między prokrastynacją a współczuciem wobec samego siebie 
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PPS -0,14* -0,28** -0,12 -0,25** -0,08 -0,26** -0,25** 

STS -0,13 -0,22* -0,17* -0,31** -0,09 -0,29** -0,26** 

IPS -0,17* -0,21* -0,17* -0,24** -0,13 -0,17* -0,23** 
** p < ,05 * na poziomie trendu p<0.07  
Źródło: opracowanie własne 

 
Analiza korelacji wykazała, że skale współczucia samemu sobie korelują dodatnio  

i na poziomie istotnym statystycznie ze skalami prokrastynacji. Wyjątek zaobserwowano 
w przypadku wspólnoty z ludzkością. Im wyższa tendencja do bycia życzliwym wobec 



64     Weronika Jarosz 

siebie, okazywania sobie współczucia, tym mniejsze nasilenie zarówno odkładania decy-
zji, podatności na pokusy i nieracjonalnego odwlekania.  

2.3. Dyskusja wyników  

Celem badania było określenie związku pomiędzy współczuciem samemu sobie  
a prokrastynacją. Postawiona hipoteza potwierdziła się za wyjątkiem jednej ze skal, tj. 
„Wspólnoty z ludzkością”, co oznacza, że osoby o wysokim poziomie współczucia sa-
memu sobie charakteryzują się niskim poziomem prokrastynacji.  

Jak wynika z literatury, troszcząc się o siebie, potrafimy zrozumieć nasze błędy, ogra-
niczyć ruminację, kontrolować emocje oraz nasze działania, być wyrozumiałymi dla sa-
mych siebie i co najważniejsze – mamy wgląd w siebie, można nazwać to „receptą”  
na prokrastynację. Zjawisko ‘odkładania w czasie’ to proces związany z negatywnymi 
afektami emocjonalnymi, uleganiem pokusom i zwlekaniem, czyli wszystko to, czego 
staramy się wyzbyć, troszcząc o samych siebie. Wnioskując z literatury oraz wyników 
uzyskanych w powyższych badaniach, warto poddać refleksji troskę o nas samych, która 
może stać się rozwiązaniem na problemy wiążące się z prokrastynacją.  

Przeprowadzone badania dały jedynie obraz zróżnicowania badanych ze względu na 
niski lub wysoki poziom prokrastynacji oraz troski o siebie. Ze względu na to, że ponad 
90% stanowiły kobiety, nie możemy wnioskować o wpływie płci na hipotezę. Ze względu 
na brak dostatecznych danych nie wnioskujemy również, czy wiek oraz wykształcenie 
mogłoby zmienić obraz badanej hipotezy. Jedną ze zmiennych zakłócających stanowiło 
też to, że udostępniając kwestionariusze online, nie możemy przewidzieć, jaka będzie 
nasz grupa docelowa.  
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Style poczucia humoru a stres – badanie korelacyjne 

Humor Styles and Stress – Correlation Study 

 
 
Abstract: Sense of humour is defined as the ability to perceive certain phenomena as 
funny and amusing as well as the skills of telling hilarious stories and provoke funny 
situations. Research suggests a correlation between sense of humour and the way people 
function in different situations. The aim of the study was to demonstrate the correlation 
between humour styles and stress. The employed study tool was the HSQ test of R. Martin 
et al., as well as the PSS-10 test. The study comprised 182 participants. The results of the 
study have revealed that the non-adaptive humour styles – aggressive and self-enhancing 
– are correlated with a greater perception of stress. 

Key words: sense of humour, stress, positive psychology, correlation study 
 

1. Wstęp  

Badania nad poczuciem humoru na gruncie psychologii prowadzone są od lat dwu-
dziestych XX wieku. Niebagatelny wpływ na większy rozwój badań nad humorem miało 
rozpowszechnianie się pozytywnego nurtu w psychologii propagowanego przez Martina 
Seligmana w końcowych latach XX wieku (Czapiński 2004). Pierwsze publikacje, które 
niejako zerwały z dominującym przez całe stulecie nurtem psychopatologii, traktujące 
o humorze, pochodzą z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (np. Ruch, McGhee, Hehl 
1990; Cohen, Williamson 1991; O’Leary 1990). Badania te obejmowały szerokie spek-
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trum poczucia humoru – od uwarunkowań temperamentalnych przez powiązania z funk-
cjonowaniem fizycznym do sposobu nabywania oraz rozwoju zachowań komicznych 
(Nevo, Aharonson, Klingman 1998). 

Zainteresowanie humorem w psychologii przejęte zostało od filozofii i po części  
z nauk o zdrowiu, najstarsze filozoficzne wzmianki o nim można znaleźć u Platona  
(Fileb) czy Arystotelesa (Poetyka). Zarówno Stagiryta, jak i twórca platonizmu określali 
humor jako nadużycie, które wynika ze skłonności do obelgi, wyrażające się poprzez brak 
sformułowanego przez Sokratesa „poznania samego siebie” (Carroll 2014). Arystoteles 
jednak w jednym z późniejszych wykładów (Etyka Nikomachejska) zwraca uwagę na to, 
że człowiek cnotliwy powinien w życiu doświadczać humoru, aby przeciwważyć go  
z codzienną aktywnością, jednak poprzez zachowanie odpowiedniego punktu równowagi 
pomiędzy nadmierną żartobliwością a brakiem poczucia humoru. Pojęcie to w filozofii 
podejmowane było również przez Pascala, Hegla, Schopenhauera czy Kirkegaarda  
i Bergsona. 

Antyczny medyk – Hipokrates rozumiał humor jako rezultat proporcji płynów ustro-
jowych (flegmy, czarnej i żółtej żółci, krwi), dzięki czemu można było określać tempe-
rament podmiotu (choleryk, melancholik, sangwinik i flegmatyk) (Strelau 2018).  

Owocem rosnącego zainteresowania humorem jest humorologia – nauka zajmująca 
się wszelkimi zagadnieniami związanymi z humorem i poczuciem humoru.  

1.1. Zagadnienia w obrębie humoru 

Pojęcie humoru 

Humor to według Słownika języka polskiego PWN: (1) zdolność dostrzegania za-
bawnych stron życia, (2) chwilowy stan usposobienia, zwłaszcza: pogodny nastrój. Zatem 
posługując się psychologiczną terminologią, według słownikowej definicji, można scha-
rakteryzować go jako „mało intensywny, afektywny (uczuciowy) stan charakteryzujący 
się określonym znakiem (pozytywnym lub negatywnym), posiadający swoje oczekiwania 
na wystąpienie w przyszłości podmiotu stanów zgodnych z tym znakiem” (Maruszewski, 
Doliński, Łukaszewski, Marszał-Wiśniewska 2018).  

Humor rozpatrywany może być na wielu gruntach – zarówno estetycznym, filozoficz-
nym, antropologicznym i psychologicznym, dlatego można uznać, że jest on pojęciem 
„całościowym” (Dudzikowa 1996). Może być zamiennie używany ze słowem komizm 
i oznaczać ogół sytuacji, zdarzeń, które stymulują określone reakcje związane z fizjolo-
gią, jak i z emocjami (Karłyk-Ćwik 2015). McGhee i Chapman (1980) uznają humor jako 
trzy niezależne komponenty: bodziec, odpowiedź i dyspozycję, zatem jest on odbierany 
i przetwarzany na odpowiednim poziomie działania poznawczego, jest reakcją na inne 
bodźce jak również jest cechą osobowości.  

Poczucie humoru (za: Szymczak 1998), to umiejętność rozpatrywania napotykanych 
zjawisk, przedmiotów i sytuacji jako „śmiesznych”, „zabawnych” czy „komicznych” 
oraz wrażliwość na czynności i sytuacje „komiczne” (Rusek 2012).  

Badania prowadzone w nurcie psychologii pozytywnej udowodniły, że humor pełni 
znaczącą rolę w kształtowaniu zadowolenia z życia i ogólnego dobrostanu podmiotu  
i jest on mechanizmem, który pełni funkcję regulacyjną (w stosunku do równowagi  
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psychofizycznej) oraz łagodzącą i redukującą napięcie, ból czy stres (Hornowska, Charyt-
nonik 2011).  

Teoria stylów poczucia humoru Roda Martina 

Rod Martin analizując poczynione badania nad funkcjonalną sferą poczucia humoru, 
doszedł do konkluzji, że nie można określić powiązań pomiędzy skalami humoru a zdro-
wiem fizycznym oraz psychicznym dobrostanem (Martin 2004, 2007). Zauważył on za-
sadniczy mankament poprzednich badań, który polegał na ujmowaniu humoru jedynie  
w kategorii pozytywnej, bez uwzględnienia jego szkodliwych form i cech, takich jak zło-
śliwość czy obecność humoru w zachowaniach agresywnych.  

Koncepcja sformułowana przez Martina i in. (2003) skupia się wokół dwóch sfer – 
przystosowawczej oraz relacyjnej. Autorzy założyli, że w celu zrozumienia funkcjonalnej 
roli humoru należy zrozumieć przede wszystkim metodę i destynację posługiwania się 
humorem przez jednostkę, a także charakter międzyludzki oraz wewnętrzny wykorzysty-
wania go w codziennej egzystencji (Hornowska, Charytonik 2011). 

W oparciu o analizę powiązań poczucia humoru z zadowoleniem z życia oraz z da-
nymi o stylach, funkcjach i formach poczucia humoru określonymi jako nabywane i nie-
nabywane przez jednostkę Martin i in. (2003) opracowali model 2x2, w którym zawierają 
się: humor afiliacyjny i humor w służbie ego jako typy adaptacyjne (przystosowawcze)  
i kluczowe dla osiągania satysfakcji z życia oraz humor agresywny i humor samodepre-
cjonujący jako typy nieadaptacyjne i szkodliwe (Hornowska, Charytonik 2011).  

Humor afiliacyjny służy nawiązywaniu więzi międzyludzkich oraz związany jest 
z opowiadaniem dowcipów i śmiesznych historii innym ludziom. Wyraża się również 
w przemyślanym, kulturalnym i nienachalnym oraz tolerancyjnym stosowaniu żartów,  
co do własnej osoby – zachowując samoakceptację, jak również do innych. (Hornowska, 
Charytonik 2011, Valiant 1977). 

Humor agresywny to nawyk do stosowania sarkazmu i wyszydzania oraz ubliżania, 
szantażu poprzez groźbę ośmieszenia – manipulacji. Styl ten zakłada opowiadanie żartów 
bez zwracania uwagi na możliwość zranienia innych osób, których żart może dotyczyć  
np. osób starszych, innych wyznań, koloru skóry, orientacji seksualnej itd. (Charytonik, 
2009). 

Humor w służbie ego to wewnętrzna umiejętność do humorystycznego stylu myśle-
nia i postrzegania otaczającego świata poprzez dostrzeganie w nim zabawnych elemen-
tów. Styl ten pomaga w walce ze stresem poprzez obracanie w żart napotykanych przez 
jednostkę trudnych sytuacji. (Martin 2003). 

Humor autodeprecjonujący wyraża się poprzez samoponiżanie i nadmierne żarto-
wanie z samego siebie celem zdobycia aprobaty. Służy również jako element jednego 
z mechanizmów obronnych – zaprzeczania (Freud 1928, Kubie 1971). Wiąże się on czę-
sto z ukrywaniem przez podmiot swoich uczuć i emocji pod osłoną żartu oraz z niską 
samooceną (Martin i in. 2003). 

Badania, jakie zostały przeprowadzone przez zespół Roda Martina (2003), wykazały, 
że style o charakterze adaptacyjnym miały związek z osiąganiem satysfakcji z życia oraz 
z pozytywnym usposobieniem. Nieadaptacyjne style humoru w świetle powyższych ba-
dań wykazały korelację z negatywnymi emocjami, depresją oraz niską samooceną.  
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Tabela 1. Charakterystyka stylów humoru wg R. Martina i in.  

Rodzaj humoru 
Charakter  
kierunku 

Styl  
przystosowania 

Opis 

Humor  
afiliacyjny 

Międzyludzki 
(interperso-

nalny) 

Adaptacyjny Skłonność do opowiadania dow-
cipów oraz do spontanicznych ak-
cji mających na celu rozśmiesze-
nie. 

Humor  
agresywny 

Nieadaptacyjny Stosowanie sarkazmu, wyśmie-
wania – ubliżanie poprzez humor 
oraz manipulacja pod groźbą 
ośmieszenia. 

Humor  
w służbie ego 

Wewnętrzny 
(intrapsy-
chiczny) 

Adaptacyjny Przyjmowanie humorystycznego 
punktu widzenia, radzenie sobie 
ze stresem poprzez obronę za po-
mocą humoru. 

Humor  
autodeprecjonujący 

Nieadaptacyjny Ośmieszanie samego siebie  
w celu zdobycia aprobaty z ze-
wnątrz. 

Źródło: opracowanie na podstawie (Charytonik 2009; Hornowska, Charytonik 2011) 
  

1.2. Teorie i definicje stresu 

SJP definiuje stres jako „stan napięcia powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia 
lub niemożności realizacji wyznaczonych sobie celów”. Jest on zatem zaistniałym 
w określonej sytuacji wywołanej przez niekorzystne czynniki zespołem zmian fizjolo-
gicznych i biochemicznych (np. wzrost ciśnienia tętniczego, napięcie mięśni czy ogólny 
dyskomfort) oraz afektywnych – przejawianiem negatywnych emocji, takich, jak lęk, 
złość czy podenerwowanie (Krzemionka 2017). 

Osobą, która wprowadziła pojęcie stresu, był Hans Selye (1956). Określił je jako „nie-
swoistą reakcję organizmu na wymagającą sytuację”. Badacz określił tą reakcję jako „Ze-
spół ogólnego przystosowania” (GAS – General Adaptation System) lub też zespół stresu 
biologicznego, który składa się z trzech stadiów: [1] reakcji alarmowej, [2] stadium od-
porności, [3] stadium wyczerpania (Selye 1977).  

 Najbardziej popularną definicją stresu jest definicja interakcyjna, sformułowana 
przez Richarda Lazarusa oraz Susan Folkman (1984). Określają oni stres jako wynik „bar-
teru” lub „transakcji” pomiędzy podmiotem a otoczeniem (Oleś 1993). Podmiot w pierw-
szej kolejności ocenia zaistniałą transakcję w sposób subiektywny, będący wypracowa-
nym szablonem stworzonym z przebytych doświadczeń oraz wyznawanych przez siebie 
wartości i przekonań, który pozwala skategoryzować transakcję jako: [1] neutralną,  
[2] stanowiącą wyzwanie lub [3] zagrażającą – określa się to mianem pierwotnej oceny 
poznawczej. Wystąpienie drugiej lub trzeciej kategorii uruchamia u jednostki określone 
emocje będące wypadkową stresu (Dudek, Koniarek, Szymczak 2007). Następnie  
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podmiot ocenia swoje możliwości poradzenia sobie z zaistniałą okolicznością – jest to 
wtedy wtórna ocena poznawcza (Oleś 1993).  

We współczesnej psychologii stres oceniany jest właśnie jako szczególna relacja po-
między osobą a otoczeniem. Sytuacja oceniona jako obciążająca lub zagrażająca dobro-
stanowi jest sytuacją stresową (Lazarus 1984, Krzemionka 2017). 

1.3. Poczucie humoru a stres i choroby somatyczne – wybrane badania 

Zygmunt Freud uznał humor jako jeden z kluczowych mechanizmów obronnych. Po-
czucie humoru pozwala na radzenie sobie jednostce z trudnymi sytuacjami życiowymi 
poprzez ujmowanie ich w kategoriach pozytywnych, co pozwala na traktowanie trudności 
jako wyzwania (Bulzak, Adamczyk, Kordek 2016).  

Badania wykonane przez Andrzeja Bulzaka, Martę Adamczyk oraz Marcina Kordka 
w 2016 roku na grupie nauczycieli wykazały, że wykorzystanie poczucia humoru zmniej-
sza prawdopodobieństwo zespołu wypalenia zawodowego, u którego podstaw można do-
szukać się między innymi działania stresu. 

Inne badania, które podjęły próbę określenia sposobów radzenia sobie ze stresem 
wśród funkcjonariuszy mundurowych służby więziennej (Sygit-Kowalkowska i in. 
2015), wykazały, że poziom poczucia humoru jest jednym z predyktorów skutecznego 
konfrontowania z sytuacjami stresującymi. 

Dorota Parnowska, Anna Braniecka i Anna Radomska (2013) zwracają również 
uwagę na publikacje mówiące o pomocnym wpływie humoru jako środka zaradczego  
w terapii osób chorych na schizofrenię. Wprawdzie osoby te mają dużo słabszą wrażli-
wość komiczną i nie reagują na śmieszne sytuacje tak, jak osoby zdrowe – jednak jak 
podaje (na obecny moment) skromna lista publikacji, rehabilitacja z wykorzystaniem hu-
moru może mieć pozytywne działanie i być skuteczna. Autorki przytaczają podejścia psy-
choterapeutyczne, które uznają humor i komizm za istotny element terapii: systemowe, 
egzystencjalne, ericksonowskie zorientowane na proces i prowokatywne (Parnowska, 
Braniecka, Radomska 2013).  

2. Badanie 

Celem badań było określenie związku pomiędzy rodzajami humoru a poczuciem 
stresu. W oparciu o dotychczasowe badania założono, że poczucie humoru typu afiliacyj-
nego i w służbie ego będzie sprzyjało obniżeniu poczucia stresu, natomiast humor agre-
sywny i autodeprecjonujący będą sprzyjały nasileniu poczucia stresu. 

2.1. Metoda 

Osoby badane 

W badaniu udział wzięły łącznie 182 osoby. 83,5% stanowiły kobiety w liczbie 152, 
natomiast 16,5% stanowili mężczyźni w liczbie 30. Średnia wieku wyniosła 24 lata. 
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Wśród badanych było 109 osób (59,9%) o średnim wykształceniu, 68 (37,4%) o wy-
kształceniu wyższym oraz 5 (2,7%) o wykształceniu podstawowym. Udział w badaniu 
był dobrowolny i nie wiązał się z korzyściami materialnymi.  

Zastosowane narzędzia 

W celu zbadania korelacji stylów poczucia humoru i stresu wykorzystano dwa kwe-
stionariusze: dla określenia stylów humoru kwestionariusz HSQ (Humor Styles Question-
naire) autorstwa Roda Martina i in. w polskiej adaptacji Elżbiety Hornowskiej i Jolanty 
Charytonik (2011), natomiast stres zbadany został za pomocą kwestionariusza PSS-10 
autorstwa Sheldona Cohena i in. w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego oraz Niny 
Ogińskiej-Bulik (2009).  

Procedura badania  

Kwestionariusz HSQ składał się z 32 twierdzeń, z których po 8 dotyczyło jednej z 4 
zmiennych (h. afiliacyjnego, w służbie Ego, agresywnego i samodeprecjonującego). 
Osoby badane miały za zadanie określić w skali od 1 do 7, jak bardzo zgadzają się lub 
nie z podanymi stwierdzeniami dotyczącymi zachowania związanego z humorem (np. 
jeżeli ktoś popełni błąd, wypowiadam uszczypliwą uwagę, sprawia mi przyjemność roz-
śmieszanie innych). Test PSS – 10 składał się natomiast z 10 pytań dotyczących odczu-
wania emocji związanych ze stresem w różnych sytuacjach. Badani musieli określić  
w skali od 0 do 5, jak często lub rzadko odczuwali w ostatnim czasie wymienione stany 
(np. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca odczuwałeś/aś zdenerwowanie i napięcie, 
Jak często w ciągu ostatniego miesiąca czułeś/aś, że wszystko ci wychodzi). Uczestnicy 
badań wykonywali powyższe kwestionariusze w sposób zdalny – w formie ankiety online 
za pomocą oprogramowania Google.  

 
Pytanie badawcze: Czy style humoru mają związek z poczuciem stresu?  
Hipoteza: Style poczucia humoru wiążą się z odczuwanym stresem. 
Zmienna niezależna: style poczucia humoru 
Zmienna zależna: reakcja na stres osób badanych 

2.2. Wyniki  

W Tabeli 2 zostały przedstawione statystyki opisowe badanej grupy – przede wszyst-
kim średnia i odchylenie standardowe w badanej grupie.  

W celu potwierdzenia hipotezy mówiącej o zależności między poczuciem humoru 
a poczuciem stresu obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona. Uzyskane wyniki 
przedstawiono w Tabeli 3. 

Analiza korelacji wykazała, że tylko humor agresywny korelował dodatnio i na po-
ziomie istotnym statystycznie z poczuciem stresu. Z kolei humor samodeprecjonujący 
również pozytywnie, jednak tylko na poziomie trendu. Oznacza to, że osoby, które wy-
korzystują humor nieadaptacyjny odczuwają większe nasilenie odczuwanego stresu. 
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Tabela 2. Statystyki opisowe w badanej grupie 

STYL N M Minimum Maksimum SD 

afiliacyjny 182 30,16 20,00 51,00 4,41 

w sł. Ego 182 35,27 16,00 54,00 7,50 

agresywny 182 33,31 19,00 45,00 4,25 

samodeprecujący 182 28,95 8,00 53,00 8,40 

pss 182 23,64 9,00 40,00 4,33 
N – liczba osób badanych; M – średnia, SD – odchylenie standardowe 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 3. Korelacja pomiędzy rodzajami humoru a poczuciem stresu 

Style poczucia humoru PSS-10 

afiliacyjny 0,10 

w sł. Ego -0,09 

agresywny 0,18* 

samodeprecujący 0,13* 

** p < ,05000 * na poziomie trendu p<N=182 
Źródło: opracowanie własne 

W przypadku dwóch rodzajów humoru adaptacyjnego nie wykazano istotnych kore-
lacji, co z kolei wskazuje, że styl adaptacyjny nie wiąże się z odczuwanym stresem.  

2.3. Dyskusja nad wynikami 

Celem niniejszych badań było ustalenie związku między rodzajami humoru a poczu-
ciem stresu. Postawiona hipoteza została częściowo potwierdzona. Style humoru niead-
aptacyjnego wiążą się z większym nasileniem odczuwanego stresu. 

Humor nieadaptacyjny (za Zillman 1983) obniża wartość podmiotu. Humor u osób 
wykorzystujących te style osiąga zamierzone rezultaty kosztem innych osób. Stosowanie 
agresji poprzez wyśmiewanie, znieważanie czy upokarzanie może wpływać na poprawę 
samopoczucia jednostki. Wracając do teorii Freuda (1928), należy wspomnieć, że humor 
jest jednym z mechanizmów obronnych, zatem jednostka za jego pomocą może zaprze-
czać lub tłumić swoje uczucia, lekceważyć samego siebie, aby zdobyć akceptację innych 
osób.  

W świetle powyższych badań można uznać, że nieadaptacyjne style poczucia humoru 
w bliższej perspektywie mogą poprawiać samopoczucie, jednak już w dalszej mogą sty-
mulować większe nasilenie stresu, gdyż (za Martin i in. 2003) przewaga nieadaptacyjnych 
stylów wpływa destrukcyjnie na okazywanie emocji, relacje interpersonalne oraz ekspre-
sję emocjonalną podmiotu, co może się wiązać z nasilaniem stresu.  
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Interesujący okazał się wynik wskazujący na brak związku między adaptacyjnymi 
stylami humoru a poczuciem stresu. Rezultat ten jest sprzeczny z wcześniejszymi ustale-
niami wskazującymi na to, iż poczucie humoru sprzyja radzeniu sobie ze stresem, a więc 
obniża poziom poczucia stresu (Hornowska, Charotynik, 2011). Przyczyną takiego  
wyniku może być to, że badanymi były przede wszystkim osoby z okresu wczesnej do-
rosłości, jak i przewaga kobiet biorących udział w ankiecie. W przyszłych badaniach 
określających związek pomiędzy humorem a stresem należałoby zbadać zarówno dyna-
mikę tej zmiany w różnych okresach rozwojowych, jak i określić różnice płciowe.  

Skróty 

SJP – Słownik języka polskiego 
HSQ – ang. Humor Styles Questionaire  
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Wprowadzenie 

Twórcą teorii integracji sensorycznej (ang. sensory integration, SI) jest psycholog, 
terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA Jean Ayres. Bazą 
teorii SI jest wiedza z zakresu neurologii, neuropsychologii, fizjologii i rozwoju dziecka. 
Według prekursorki, do integracji sensorycznej u większości osób dochodzi automatycz-
nie, dlatego postrzegana jest jako oczywistość, a jej zaburzenia sprawiają, iż funkcjono-
wanie dziecka w szkole, domu czy społeczeństwie jest zakłócone (Kranowitz 2012: 78). 
Zaburzenia te są brakiem umiejętności przetwarzania przez mózg bodźców w taki sposób, 
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aby mogły one dostarczać człowiekowi rzetelnych informacji o otaczającym go świecie  
i nim samym (Kranowitz 2012: 31). Celem pracy jest charakterystyka zaburzeń integracji 
sensorycznej i ich wpływu na funkcjonowanie dzieci. 

Definicje integracji sensorycznej w ujęciu wybranych autorów 

Według definicji J. Ayres integracja sensoryczna jest „procesem neurologicznym or-
ganizującym wrażenia płynące z ciała i środowiska tak, aby mogły być użyte do celowego 
działania” (Emmons, Anderson 2007: 15).  

W książce pt. Dziecko a integracja sensoryczna autorka wyodrębniła osiem elemen-
tów składających się na definicję integracji sensorycznej (Ayres 2015: 20): 

 kierowanie ruchem, czyli niezbędne uporządkowywanie przez mózg wszystkich 
bodźców w celu właściwego zachowywania się, poruszania, uczenia się.  
W przypadku, kiedy przepływ bodźców jest zdezorganizowany, życie może 
przypominać „korek w godzinach szczytu” (Ayres 2015: 25), 

 karmienie mózgu – dzięki dobrze zorganizowanemu przetwarzaniu sensorycz-
nemu bodźce „karmią” nasz mózg, 

 składanie części w całość – dzięki integracji sensorycznej informacje pochodzące 
z różnych źródeł zlewają się w jedno i tworzą całościowe doświadczenie, 

 bodźce i znaczenie – bodźce to strumienie impulsów elektrycznych generowanych 
przez reakcje chemiczne, pojawiające się w obrębie układu nerwowego. Aby 
impulsy te nabrały znaczenia, muszą zostać zintegrowane (Ayres 2015: 22), 

 integracja sensoryczna w życiu – integracja sensoryczna rozwija się stopniowo, 
etapami. Rozpoczyna się w życiu wewnątrzbłonowym, gdzie pewien poziom 
integracji i współpracy osiągają zmysły dotyku, równowagi i czucia głębokiego. 
Kolejne poziomy współdziałania narządów zmysłów w rozwoju dziecka po 
urodzeniu podzieliła na cztery poziomy (Ayres 2015: 26): 
 poziom I (okres noworodkowy) to czas odruchów bezwarunkowych, rozwoju 

pracy mięśni przeciw sile grawitacji, początku współpracy mięśni gałek 
ocznych, rozwoju więzi uczuciowej z matką oraz coraz lepszej współpracy 
zmysłów dotyku, równowagi i priopriocepcji, 

 poziom II to okres zmiany odruchów pierwotnych w złożone reakcje, wykształca-
nie się ruchów dowolnych, początku rozwoju schematu ciała (tworzenie się czucia 
linii środkowej), powstawania koordynacji obustronnej oraz początek własnej, 
ukierunkowanej aktywności, koncentracji uwagi, planowania ruchu, a także ści-
ślejsza współpraca układu powierzchownego czucia i narządu równowagi, 

 poziom III stanowi dalszy rozwój dowolności i celowości ruchowej, rozwój 
koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej, słuchowo-wzrokowe 
współdziałanie z współpracującymi już zmysłami dotyku, równowagi i czucia 
głębokiego, 

 poziom IV, którego rozwój trwa do końca okresu przedszkolnego i doprowadza do 
wytworzenia podstawowej integracji układów zmysłów, powinien cechować się: 
 zdolnością koncentracji, 
 zdolnością zorganizowania zamiarów, działań i myśli, 



Zaburzenia integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci  79 

 poczuciem własnej wartości, 
 pewnością siebie, 
 opanowaniem, 
 zdolnością do nauki, myślenia abstrakcyjnego i rozumowania, 
 dominacją jednej półkuli mózgu i jednej strony ciała, 
 przyswojeniem obowiązujących, odpowiednich wzorców zachowania 

(Borkowska, Wagh 2015: 16-17). 
Kolejne elementy składające się na definicję integracji sensorycznej to:  
 odpowiedzi adaptacyjne, czyli nastawione na osiągnięcie celu reakcje na doświad-

czenia zmysłowe. Dzięki odpowiedzi adaptacyjnej uczymy się nowych rzeczy  
i radzimy sobie z wyzwaniami, a jej ukształtowanie się daje mózgowi możliwość 
rozwoju i organizacji, 

 maszyna do przetwarzania sensorycznego – „małe dziecko, które nie potrafi 
formułować abstrakcyjnych myśli, pragnie odbierać przedmioty zmysłami, a na 
bodźce reagować ruchami. Odpowiedzi adaptacyjne mają głównie charakter 
motoryczny i mięśniowy, dlatego pierwsze siedem lat życia dziecka to lata rozwoju 
sensomotorycznego. Bazując na fundamentach procesów sensomotorycznych,  
w okresie dorastania dziecko zastępuje je reakcjami mentalnymi i społecznymi” 
(Ayres 2015: 23), 

 zabawa – dzięki wyzwaniom, z którymi dzieci mogą sobie skutecznie radzić, 
„dobrze się bawią” (Ayres 2015: 21-23). 

Violet F. Mass uważa, że integracja sensoryczna to procesy percepcji zmysłowej wra-
żeń, które docierają do naszego ciała i są integrowane w układzie nerwowym w taki spo-
sób, by wykorzystać je do powstania właściwych reakcji (Maas 1998: 18). Podobną de-
finicję przedstawia C.S. Kranowitz, która uważa, iż neurologiczne procedury organizacji 
informacji, które odbierane są z naszego ciała i otoczenia, stanowią procesy sensoryczne 
o charakterze dynamicznym, cyklicznym i ciągłym, które zachodzą w układzie nerwo-
wym (Kranowitz 2012: 19). 

Według L. Biel i N. Peske zmysły traktujemy jako niezależnie funkcjonujące nośniki 
przepływu informacji, które przecież nieustannie ze sobą współpracują, dając nam obraz 
świata i naszego położenia w nim. Dzięki tej integracji zmysłów możemy zrozumieć, kim 
jesteśmy i co się dookoła nas dzieje (Biel, Peske 2017: 29). J. Kruk-Lasocka porównuje 
te nośniki informacji do strumyków tworzących całość poprzez wpadanie do rzeki  
(Kruk-Lasocka 1999: 17). M. Borkowska zwraca uwagę na niemożność tworzenia się 
prawidłowej integracji zmysłowej przy niedoborze, nadmiarze bądź braku dopływu bodź-
ców oraz zaburzeniu rozwoju właściwych odpowiedzi ruchowych czy sposobów zacho-
wań (Borkowska 1997: 35). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że integracja sensoryczna jest zatem „funkcją 
ośrodkowego układu nerwowego. Kiedy bodźce sensoryczne przepływają w zintegro-
wany i zorganizowany sposób, mózg może je właściwie wykorzystać do tworzenia wy-
obrażeń dotyczących nas samych i otaczającego nas świata, przyswajania wiedzy  
czy opracowania naszych zachowań” (Emmons, Anderson 2007: 23). Zgodnie z przed-
stawionymi definicjami każde dziecko posiada wewnętrzny pęd do rozwoju integracji  
sensorycznej, czyli motywację do zdobywania potrzebnych bodźców i integrowania wra-
żeń zmysłowych (Kranowitz 2012: 27).  
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Zaburzenia integracji sensorycznej i ich charakterystyka 

Dysfunkcje integracji sensorycznej, a właściwie zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
(Odowska-Szlachcic 2018: 128), to uszkodzenie oznaczające niewłaściwe funkcjonowanie 
mózgu (Ayres 2018: 61). W szczególności wpływa ono na układy sensoryczne. Mózg nie jest 
bowiem w stanie przetwarzać bodźców sensorycznych tak, aby mogły one dostarczać czło-
wiekowi rzetelnych informacji o świecie i nim samym (Kranowitz 2012: 31). 

Emmons i McKendry Anderson jako potencjalne oznaki zaburzeń SI wyróżniają: 
 nadwrażliwość lub podwrażliwość na dotyk, ruch, wrażenia słuchowe i wzrokowe, 
 problemy z koordynacją, 
 podwyższony lub obniżony poziom aktywności, 
 opóźnienia w rozwoju mowy, zdolności ruchowych i językowych, 
 niską samoocenę, 
 kłopoty z zachowaniem, 
 problemy z właściwą organizacją, 
 problemy z nauką (Emmons, Anderson 2007: 37). 
Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego nie do końca są znane. Wielu badaczy 

twierdzi, iż niektóre dzieci dziedziczą skłonności do trudności w uczeniu się oraz rozwojo-
wych zaburzeń. 

W przypadku dzieci, które wychowują się w ubogim środowisku, bez styczności z innymi 
ludźmi i przedmiotami funkcje sensoryczne, intelektualne i motoryczne nie rozwijają się po-
prawnie. Zubożenie sensoryczne oraz brak odpowiedniej stymulacji skutkuje dezorganizacją 
mózgu, problemami z integracją sensoryczną i słabym rozwojem (Ayres 2018: 63-64). 

Ponieważ terminologia SI jest zawiła, rzadko można przyporządkować wszystkie ob-
jawy zaburzeń jednej grupie dysfunkcji. Istnieją różne ich klasyfikacje. C. Kranowitz  
i L. Miller wyróżniali trzy ich główne typy oraz pięć podtypów, co przedstawiono na 
poniższym rysunku. 

 

 
Rysunek 1. Kategorie i podtypy zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
Źródło: Odowska-Szlachcic 2018: 287 
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W skład zaburzeń integracji sensorycznej, czyli nieprawidłowego odbioru bodźców po-
chodzących z narządów zmysłów oraz ich niewłaściwego przetwarzania, wchodzą zatem:  

1.  Zaburzenia modulacji sensorycznej, odnoszące się do sposobu, w jaki dziecko 
reguluje swoje reakcje dotyczące wrażeń i dzielące się na: 
 nadreaktywność sensoryczną, czyli bycie w stanie ciagłej gotowości, 
 podreaktywność sensoryczą, dotyczącą potrzeby stymulacji silnymi bodźcami 

sensorycznymi, 
 poszukiwanie sensoryczne, czyli nadmierna aktywność, potrzeba nieustannej 

stymulacji. 
2.  Zaburzenia dyskryminacji sensorycznej, czyli problem z wyróżnianiem i rozróż-

nianiem bodźców. 
3.  Zaburzenia sensoryczne na bazie ruchu, które dotyczą zaburzeń motorycznych  

i dzielą się na: 
 zaburzenia posturalne mające podłoże sensoryczne,   
 dyspraksję, która sprowadza się do frazy „nie potrafię tego zrobić, nie wiem 

jak to zrobić”.  
Poniżej przedstawiona została charakterystyka poszczególnych zaburzeń: 
1. Zaburzenia Modulacji Sensorycznej dotyczą czasowego zgrania w obrębie cen-

tralnego układu nerwowego. Modulacja sensoryczna odnosi się do sposobu, jakim 
dziecko reguluje reakcje na bodźce odbierane przez zmysły. Zsynchronizowanie infor-
macji sensorycznych jest możliwe wtedy, gdy hamowanie występuje w ściśnie określo-
nym momencie, równoważąc pobudzenie (Odowska-Szlachcic 2018: 128). Intensywne 
bądź szybkie hamowanie powoduje niski próg wrażliwości na bodźce sensoryczne. Na-
tomiast dziecko z wysokim poziomem wrażliwości na wrażenia sensoryczne charaktery-
zuje się powolnym hamowaniem informacji (Kranowitz 2012: 78). 

Kiedy w układzie nerwowym dochodzi do problemu z modulacją, funkcjonowanie 
dziecka w szkole, domu czy społeczeństwie jest zakłócone. Problemy te powodują nadre-
aktywność, podreaktywność bądź poszukiwanie wrażeń sensorycznych. Dochodzić może 
również do kombinacji tych stanów, czyli zmiennej reaktywności (Kranowitz 2012: 78). 
Wśród nich wymienić można: 

 nadreaktywność sensoryczną, która powoduje nieustanne pobudzenie i przecią-
żenie mózgu bodźcami zmysłowymi, unikanie ruchu, doznań dotykowych oraz 
negatywne reakcje emocjonalne wywoływane przez bodźce sensoryczne (Odo-
wska-Szlachcic 2018: 128-129). Dziecko, którego mózg nie potrafi skutecznie 
zahamować wrażeń sensorycznych, łatwo się rozprasza. Zwraca uwagę na 
wszystkie bodźce (bez względu na ich użyteczność), dlatego też próbuje się 
przed nimi obronić. Reaguje ucieczką, walką, zastygnięciem lub strachem (Kra-
nowitz 2012: 49). Dzieci z nadwrażliwością sensoryczną mogą m.in. reagować 
w sposób negatywny i emocjonalny na niespodziewane, delikatne wrażenia do-
tykowe, okazując lęk, wrogość lub agresję. Bardzo często odmawiają prac, pod-
czas których można się ubrudzić, np. farbami; skarżą się na hałasy, zapachy, 
które nie przeszkadzają innym, unikają kontaktu wzrokowego, niechętnie biorą 
udział w zabawach (Jodzis 2013: 38); 

 podreaktywność sensoryczną (podwrażliwość), czyli silną potrzebę stymulacji, 
brak wyczuwania słabszych bodźców. Dziecko podreaktywne ma słabą koordy-
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nację ruchową, jest często słabo zainteresowane otoczeniem i wycofane (Odo-
wska-Szlachcic 2018: 129). Jego reakcją na świat jest nuda. W celu osiągnięcia 
normalnego poziomu pobudzenia potrzebuje silnej stymulacji sensorycznej. Ist-
nieją dwa typy dzieci podreaktywnych: 
 wycofujące się, ze słabym angażowaniem się, 
 kreatywne i utalentowane, tak pochłonięte sobą, że nie zauważają bodźców 

(Odowska-Szlachcic 2018: 129-130). 
Podwrażliwość sprawia, że dziecko z łatwością się męczy, ma problemy  

z podjęciem działania, komunikacją niewerbalną. Może źle interpretować gesty 
i nie rozumieć mowy ciała. Nie zauważając przedmiotów, odpowiednio wcze-
śnie może na nie wpadać lub potykać się. Ze względu na brak świadomości tego, 
że coś jest niebezpieczne może wyrządzić sobie krzywdę dotykając gorących, 
ostrych przedmiotów. Często żuje rzeczy niejadalne, aby uzyskać informacje 
sensoryczne za pomocą ust (Kranowitz 2012: 79); 

 poszukiwanie sensoryczne, czyli zaburzenie charakteryzujące się nieustanną po-
trzebą stymulacji, zwłaszcza przedsionkowej. Dziecko z tym rodzajem zaburzeń 
często wykazuje się nadmierną aktywnością ruchową, lubi ciągle coś żuć, wą-
chać innych ludzi, pokarmy; domaga się znacznie większej stymulacji niż jego 
rówieśnicy i rzadko bywa zaspokojone pod tym względem (Odowska-Szlachcic 
2018: 129). Poszukiwacz sensoryczny potrzebuje energicznych doświadczeń, 
lubi podejmować ryzyko. Bardzo często ma słabą kontrolę nad impulsami, lubi 
miejsca, w których dużo się dzieje, hałasy, mocne światła, tłumy. Często poszu-
kuje wrażeń tylko jednego rodzaju, całkowicie pomijając inne (Odowska- 
-Szlachcic 2018: 129). Dziecko poszukujące wrażeń sensorycznych bardzo czę-
sto ma opinię łobuza (Kranowitz 2012: 80). 

2. Zaburzenia Dyskryminacji Sensorycznej dotyczą niezdolności różnicowania 
źródeł oraz cech bodźców sensorycznych. Przejawiają się przede wszystkim: 

 brakiem umiejętności wskazania miejsca oraz odczuwania natężenia dotyku na 
skórze, a także podczas dotykania innych, 

 problemami dotyczącymi samoobsługi, właściwego założenia ubrań, 
 problemami z rozpoznawaniem znanych rymów, melodii, 
 trudnościami z określeniem odległości, kierunku, prędkości (Odowska-Szlachcic 

2018: 129). 
Centralny układ nerwowy dziecka z zaburzeniem dyskryminacji sensorycznej nie jest 

w stanie dokładnie przetwarzać wrażeń zmysłowych, dlatego też ma ono problemy z wy-
korzystaniem informacji w celu stworzenia konkretnych, adaptacyjnych reakcji oraz co-
dziennym funkcjonowaniem. Wiele trudności sprawiają mu zadania wzrokowo-prze-
strzenne. Bardzo często nie rozumie wskazówek wzrokowych, podanych na kartce, bądź 
w trakcie komunikacji z innymi. Może również nie być w stanie ocenić rozmieszczenia 
przedmiotów w przestrzeni, mylić podobnie brzmiące słowa. Ma obniżoną świadomość 
własnego ciała, co sprawia, że nie potrafi zachować równowagi, często upada. Ma pro-
blemy z dopasowywaniem klocków oraz odpowiednim użyciem siły. Bardzo często łamie 
kredki, ołówki (Kranowitz 2012: 81-82). 

3. Zaburzenia sensoryczne na bazie ruchu dzielą się na dwa podtypy zaburzeń sen-
sorycznych, których istota została przedstawiona poniżej: 
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 zaburzenia posturalne wiążą się z nieprawidłową postawą ciała, słabą równowagą 
dynamiczną i statyczną oraz integracją obustronną (Odowska-Szlachcic 2018: 
130). Słabe napięcie mięśniowe sprawia, że dziecko nie utrzymuje właściwej po-
stawy ciała, dlatego najczęściej się garbi, jest „zwiotczałe”. Przyczyną takich po-
staw może być niewłaściwe poczucie ciała w przestrzeni oraz jego świadomości 
(Kranowitz 2012: 82). Każda zmiana pozycji ciała czy ruch wymagający równowagi 
jest dla dziecka wyzwaniem. Brak integracji obustronnej, koordynacji i łączenia in-
formacji napływających z obu stron ciała uniemożliwia ich jednoczesne używanie. 
Powoduje to trudności w realizacji różnych form aktywności, na przykład w jeździe 
na rowerze, bieganiu. Niewłaściwa koordynacja jest przyczyną problemów dziecka 
dotyczących przekraczania linii środkowej ciała, czyli korzystania z ręki, oka, nogi 
z jednej strony ciała w przestrzeni tej drugiej (Kranowitz 2012: 82); 

 dyspraksja, która jest drugim podtypem zaburzeń sensorycznych na bazie ruchu 
(Platt 2016: 16) stanowi deficyt planowania motorycznego spowodowany dys-
funkcją integracji sensorycznej w ośrodkach kory mózgowej. Jest ona jednym  
z najpowszechniejszych objawów zaburzeń integracji sensorycznej występują-
cych u dzieci z trudnościami w uczeniu się bądź innymi, lekkimi opóźnieniami 
rozwojowymi (Ayres 2018: 101). 

Dyspraksja charakteryzuje się obniżoną zdolnością do planowania i wykonania celo-
wej, nowej aktywności ruchowej w nieznanej sytuacji. Dotyczy poważnych trudności lub 
niemożności wykonania zadań, których instrukcje zostały zrozumiane. Ruchy dziecka  
z dyspraksją są powolne i nieefektywne, wymagające wysiłku. Najwięcej trudności spra-
wiają ruchy celowe, zbudowane z wielu sekwencji. Zaburzenia widoczne są zarówno  
w zakresie małej, jak i dużej motoryki (Odowska-Szlachcic 2010: 12). Dziecko dysprak-
tyczne ma obniżoną świadomość tego, co potrafi jego ciało, dlatego często czuje się nie-
poradne i zagubione. Obserwując zachowania innych, zrozumie co robią, ale samo nie jest 
w stanie zaplanować swojej aktywności (Ayres 2018: 111-112). Nie potrafi modyfikować 
posiadanych umiejętności w czasie wykonywania nowych aktywności ruchowych. Zapa-
miętanie planu wykonanego już zadania sprawia wiele trudności (Kranowitz 2012: 81-83). 

Do charakterystycznych objawów dyspraksji należą: 
 trudności dotyczące samoobsługi, 
 zaburzenia orientacji przestrzennej oraz kierunkowej, 
 zaburzenia dotyczące schematu ciała, 
 zaburzenia grafomotoryczne, 
 brak obronnego odruchu, 
 trudności z wykonywaniem i odtwarzaniem ruchów imitacyjnych, 
 tendencje do częstych kontuzji oraz urazów, 
 niskie napięcie mięśniowe, 
 problemy dotyczące precyzji ruchu rąk, koordynacji obustronnej, 
 zaburzenia językowe i artykulacyjne, 
 trudności w opanowaniu podstaw czytania i pisania, 
 problemy z równowagą (Odowska-Szlachcic 2010: 13-14). 
Zaburzenia planowania motorycznego mają duży wpływ na funkcjonowanie dziecka  

w szkole. Uczniowie, których dotyczy ten problem, mają wiele trudności związanych z na-
uką czytania, pisania i liczenia (Ayres 2018: 113). Dyspraksja wpływa na ich komunikację  
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językową, powodując opóźniony rozwój mowy. Charakterystyczna jest również niedoj-
rzałość społeczna i emocjonalna (Odowska-Szlachcic 2010: 13). Dzieci dyspraktyczne 
mogą czuć się nieporadne i zagubione w środowisku szkolnym, przez co inne dzieci prze-
jawiają w stosunku do nich niechęć, a to z kolei powoduje poczucie bezsilności i nieu-
dolności (Ayres 2018: 113). 

Dzieci dyspraktyczne napotykają na wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu. 
Aby pomóc im w zmaganiu się z nimi, ważne jest docenianie każdego ich osiągnięcia, 
motywowanie oraz wspieranie. Bardzo ważna jest pomoc dziecku w organizacji zadania, 
dzielenia go na etapy. Rozplanowanie dnia, poinformowanie o poszczególnych zajęciach 
pozwoli dziecku na uniknięcie niespodzianek, na które nie jest przygotowane.  

Podsumowanie 

Zaburzenia integracji sensorycznej wiążą się z kłopotami dzieci w nauce, zaburze-
niami językowymi, problemami wychowawczymi i wywoływać mogą inne trudności na-
tury psychologicznej (Ayres 2018: 61). Sprawiają wiele kłopotów w codziennym funk-
cjonowaniu, relacjach z rówieśnikami. Często powodują niską samoocenę oraz wpływają 
na poczucie własnej wartości. Dlatego dzieci z tego rodzaju problemami potrzebują wię-
cej uwagi i wsparcia, odpowiedniej motywacji oraz terapii.  

Bardzo ważne jest zrozumienie ich potrzeb, zachowania. Stawiane im cele powinny 
być realne do osiągnięcia. Ciągła motywacja, proponowanie nowych doznań, zachęcanie 
do samodzielnych działań, wykluczanie szkodliwych bodźców oraz cierpliwość znacznie 
pomogą dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w ich codziennym funk-
cjonowaniu.  
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Merchandising jako forma wzrostu sprzedaży 

Merchandising as a Form of Increasing Sales 

 
 
Abstract: Merchandising activities have a significant impact on customers' purchasing 
decisions. Effective arrangement of the shop window is an eye-catcher and stimulates 
target recipients. Being under their impact, unaware potential customers are inclined  
to buy more products, thus increasing sales. 

Key words: merchandising, visual merchandising, product, advertisement 
 

Wstęp 

Ze względu na stale rozwijający się rynek placówki handlowe zmuszone są systema-
tycznie opracowywać nowe metody, starając się wyróżnić w umysłach potencjalnych na-
bywców. Nieodłącznym, ciągle doskonalonym elementem przewagi nad konkurencją jest 
merchandising oraz jego narzędzia. Jest on rodzajem reklamy, który za pomocą odpo-
wiedniej aranżacji wnętrza wpływa na wzrost wielkości sprzedaży. Za pomocą visual-
merchandisingu, odpowiedniemu umiejscowieniu produktów, materiałach POS oraz ak-
cji promocyjnych ma zadanie zwrócić uwagę klienta i nakłonić go do zakupu. 

 

Charakterystyka merchandisingu 

Stale rozwijający się rynek wymusza na przedsiębiorcach ciągłe poszukiwanie no-
wych możliwości zdobycia przewagi nad konkurencją. Merchandising jest jedną z tych 
form, często wykorzystywaną przez wielkopowierzchniowe sieci sprzedaży detalicznej. 
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Pierwsze idee merchandisingu pojawiły się na początku XX w. w Stanach Zjednoczo-
nych wraz z powstaniem nowej kategorii punktów sprzedaży detalicznej – sklepów sa-
moobsługowych. Metoda ta okazała się rewolucyjna dla detalu, ponieważ to dzięki niej 
stało się możliwe osiągnięcie zdecydowanie wyższych obrotów przez pojedyncze pla-
cówki handlowe.  

Przyczyn tego efektu należy właśnie doszukiwać się w merchandisingu. Etymologia 
tego słowa jest łacińska i pochodzi od czasownika mercari – handlować. Pojęcie to ozna-
cza takie rozlokowanie produktów w sklepie, które ułatwi klientom poruszanie się po 
nim, poszukiwanie i wybór produktów oraz ich przeniesienie aż do kasy, gdzie dochodzi 
do finalnej transakcji (Nowacki 2005: 147). 

Inna definicja omawianego zagadnienia uzupełnia powyższe informacje o stwierdze-
nie, że merchandising, to wywieranie wpływu na zachowanie klienta za pomocą odpo-
wiedniej prezentacji sklepu i oferowanych produktów w celu zwiększenia sprzedaży.  

Jak wnioskujemy z powyższych definicji głównym celem merchandisingu jest wzrost 
sprzedaży (Nowacki 2005: 147). By zrealizować ten cel, przedsiębiorstwa korzystają z ta-
kich czynników jak: muzyka, wystrój czy zapach salonu. Wszystkie te elementy mają 
wywołać u klienta nie tylko chęć zrobienia zakupów, ale i również zachęcić do odwie-
dzenia tego miejsca ponownie. Nie jest to jednak jedyny cel omawianej formy zwiększe-
nia sprzedaży. Należą do nich również (Nowacki 2005: 147):  

 podniesienie wartości danej firmy, 
 poprawa jej wizerunku, 
 zainteresowanie klienta większą ilością produktów, 
 powiadamianie o wszelkich nowościach wśród produktów i usług, 
 zawracanie uwagi klientów na asortyment rozreklamowany poza sklepem, 
 zmierzanie do umacniania oraz tworzenia lojalności konsumentów, 
 wykorzystanie stosownych działań, które będą odmienne względem konkurencji, 
 wzmacnianie stanowiska przedsiębiorstwa oraz jego opinii wśród klientów, 
 zwiększanie obszaru oddziaływania sklepu. 
Merchandising jest powszechnie stosowany, nie tylko z powodu niebezpieczeństwa 

płynącego od konkurencji, ale również z takich powodów jak fakt, że potencjalni klienci 
mają coraz mniej czasu na zakupy, a odpowiednie ułożenie asortymentu daje im możli-
wość szybkiego i wygodnego zakupu. Ponadto nabywca o posiadaniu danego dobra coraz 
częściej decyduje dopiero przed półką sklepową.  

Rodzaje merchandisingu 

Wyróżniamy dwa rodzaje merchandisingu (Nowacki 2005: 147): 
 merchandising handlowy 

Jest to zarządzanie sklepem detalicznym, w taki sposób, by umożliwił on zwiększenie 
sprzedaży i satysfakcji nabywców. Poprzez powyższe sformułowanie rozumiemy stero-
wanie ruchem nabywców, odpowiednie zagospodarowanie powierzchni, rozmieszczenie 
asortymentu oraz tworzenie specjalnych ekspozycji. Według Lucyny Witek  
merchandising handlowy, to (Witek 2007: 5): „system i filozofia praktycznego działania  
przedsiębiorstw handlowych. Najczęściej jest on określany jako sposób zagospodarowa-
nia powierzchni sklepu, którego efektem jest optymalizacja jej wykorzystania.”  
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 merchandising producenta  
Stosowany jest w celu wspierania sprzedaży swojej marki w punktach sprzedaży de-

talicznej. Dąży do zapewnienia optymalizacji efektywności wykorzystania zasobów ma-
terialnych danego przedsiębiorstwa (głównie powierzchni sprzedażowej), co oznacza 
uzyskanie możliwie największych obrotów z danej powierzchni.  

Działania obejmowane przez merchandising 

Do działań związanych z ideą merchandisingu zalicza się: visual merchandising, 
umiejscowienie produktów w sklepie, umiejscowienie produktów na półkach, materiały 
POS oraz akcje promocyjne. 
1. Visual merchandising (VM) 

Obejmuje on działania związane z aranżacją i wystrojem wewnątrz sklepu. Do zadań 
tych należy: architektura wnętrz, dekoracja, kolorystyka, prezentacja produktów, infor-
macje o produktach i ich cenach, muzyka oraz oświetlenie (Nowacki 2005: 147). 

W dobie zakupów internetowych, by przyciągnąć uwagę klienta, sklep stacjonarny 
powinien uwzględnić zasady VM. Jest to praca, która dotyczy najmniejszych szczegółów 
takich jak: rodzaj witryny, wysokości mebli, częstotliwości zmian dekoracji, dostępności 
towaru, kończąc na ekspozycji produktów zarówno na półkach, jak i np. manekinach. 
Należy jednak pamiętać, że przesadnie duża liczba asortymentu wprowadza zarówno  
do salonu, jak i głowy potencjalnego klienta chaos. Stosunkowo niewielka liczba sztuk  
w salonie powoduje jednak konieczność systematycznego uzupełniania asortymentu. 
Umiejętna praca w tym zakresie powoduje efektywne zagospodarowanie terenu oraz 
umożliwienie sterowaniem ruchu nabywców przez rozplanowanie dróg poruszania się 
klientów oraz usytuowanie kas i przymierzalni.   

Celem nadrzędnym stosowania technik VM jest zbudowanie wizerunku marki, zwięk-
szenie obrotów sklepu poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery, w której klient będzie 
wydawał swoje pieniądze w komfortowych warunkach. W praktyce stosowanie VM po-
lega na pracy z towarem w miejscu sprzedaży, często za pomocą opracowanej wcześniej 
strategii czy instrukcji. Jednym z elementów takiego planu jest też wyznaczanie najważ-
niejszych produktów i ustawianie ich w najlepszych miejscach.  

Najważniejsze narzędzia VM zilustrowane zostały w Tabeli 1. 
 

Tabela 1. Narzędzia visual merchandisingu 

Elementy otoczenia 
sklepu 

Prezentacja  
produktów 

Systemy komunikacji 
wewnątrz sklepowej 

Systemy oddziały-
wania na zmysły 

klienta 
dekoracja układ sklepu znaki wrażenia wzrokowe 
ściana  metody prezentacji etykiety wrażenia słuchowe 
oświetlenie ekspozycja grafika wrażenia zapachowe 
kompozycja całości kolorystyka dźwięki wrażenia smakowe 
witryna koordynacja kategorii 

produktów 
informacja o produk-
tach 

wrażenia dotykowe 

Źródło: McGoldrick 1990, s. 295. 
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Osobą odpowiedzialną za tworzenie niepowtarzalnej atmosfery w punkcie sprzedaży 
jest visual merchandiser. Musi on posiadać takie umiejętności, jak: kreatywność, wyczu-
cie stylu, znajomość zasad projektowania, posiadanie wiedzy na temat elementów wy-
stroju wnętrza sklepowego. visiual merchandisier przy kreowaniu ekspozycji musi brać 
pod uwagę jej funkcjonalność oraz efekt artystyczny wpływający na wzrost rentowności 
sklepu (http://franczyzawpolsce.pl/aktualnosci/43-archiwum/541-czym-jest-visual-mer-
chandising, dostęp: 2.03.2015). 

 
2. Umiejscowienie produktów w sklepie 

Warto zaobserwować umiejscowienie różnych towarów na pólkach. Te, po które naj-
chętniej sięgamy, znajdują się na wysokości naszego wzroku i są łatwo dostępne. Często 
jednak producenci płacą wysokie kwoty, by mogli liczyć właśnie na taką pozycję i gwa-
rancję sprzedaży. Inaczej mówiąc, umiejscowienie produktów jest to zlokalizowanie ich 
w sali sprzedażowej. Ważnym jest, by wyróżnić w każdym sklepie tzw. gorący punkt. Są 
to miejsca, w których umiejscowienie produktów daje największe możliwości sprzeda-
żowe, które charakteryzują się największym natężeniem ruchu nabywców. Do takich 
miejsc należą (Nowacki 2005:148): 

 skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych w sklepie,  
 początki oraz końcówki regałów,  
 półki po prawej stronie, 
 miejsca zatrzymywania się nabywców, w tym: okolice kas, 
 miejsca położone w pobliżu często odwiedzanych stoisk, 
 miejsca sprzedaży produktów komplementarnych,  
 miejsca degustacji bądź sprzedaży promocyjnej. 
Biorąc pod uwagę sklep spożywczy, często obok kas możemy zauważyć takie pro-

dukty jak: gumy do żucia, cukierki, do których zakupu łatwo zachęcić klientów. Sprze-
dawca próbuje również skłonić nas do większych zakupów, układając obok np. kawy jego 
produkt komplementarny, jakim jest śmietanka do kawy. Dużą uwagę także przyciągają 
degustacje, organizowane zazwyczaj przez agencje reklamowe, które pobudzają sprzedaż 
promowanego produktu.  

Oprócz miejsc chętnie odwiedzanych przez klientów, które zwiększają popyt w sklepach, 
znajdują się również tzw. punkty zimne. Zazwyczaj znajdują się tam produkty tańsze i co-
dziennego użytku, które klient i tak zakupi. Do miejsc tych należą (Nowacki 2005: 149): 

 regały znajdujące się po lewej stronie od wejścia sklepu,  
 miejsca słabo oświetlone,  
 narożniki sklepu.  
W miejscach, gdzie sprzedaż dotyczy produktów z różnych branż, powierzchnię 

sprzedażową dzieli się na działy branżowe. 
 

3. Umieszczenie produktów na półkach 
Sposób umieszczenia produktów w odpowiednim miejscu na półce jest powodowany 

uzyskaniem jak najlepszej widoczności towarów na regale sklepowym. Na półkach wy-
różnia się strefy gorące, ciepłe i zimne. Umiejscowienie ich jest widoczne na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Rodzaje stref wyróżnionych na półkach sklepowych 

Źródło: Rynek zoologiczny, http://rynekzoologiczny.pl/wystrojem-sklepy-nie-grzesza-cz-3/, (do-
stęp: 02.03.2020).  

 

Strefa gorąca – inaczej jest nazywana strefą wzroku. Jest to najlepsze miejsce na pół-
kach położone na wysokości 120-160 cm. Powinny się tam znajdować produkty o naj-
wyższej marży. 

Strefa ciepła – znajduje się nieco wyżej (160-180 cm). Mogą występować tam pro-
dukty o nieco niższej marży. 

Strefa zimna – to strefa poniżej 120 cm, mało dostępna dla klienta, a co za tym idzie 
o niskiej marży.  

Zasady ułożenia produktów na półkach natomiast są następujące (Rynek zoologiczny 
http://rynekzoologiczny.pl/wystrojem-sklepy-nie-grzesza-cz-3/, dostęp: 11.01.2016): 

 produkty grupujemy zawsze w blokach pionowych, przez co są widoczne dla 
klienta z dużej odległości,  

 towary, którym kończy się data ważności powinny znajdować się z przodu, 
 produkty, które mają wysoką wagę należy umieszczać na niskich półkach, by ścią-

gnięcie ich było łatwe,  
 produkty gorszej jakości albo końcówki serii rozmieszczamy na specjalnie przy-

gotowanych do tego celu wystawach wewnątrzsklepowych,  
 produkty, które są często zakupywane pod naciskiem dzieci powinny się znajdo-

wać na ich wysokości, czyli około 120 cm, 
 produkty o niskiej marży umieszczamy na początku albo na końcu regału,  
 układamy obok siebie towary komplementarne, 
 produkty kupowane najczęściej powinny być na końcu regału.  
Z ekspozycją na półkach wiąże się także zapewnienie odpowiedniego zapasu produk-

tów. Należy dbać o to, by na półkach zawsze znajdował się odpowiedni zapas produktów. 
Warto jednak pamiętać o zasadzie, że czasami więcej nie znaczy lepiej.  
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Towar musi posiadać czytelne oznaczenia cenowe, a produkty promocyjne dodat-
kową komunikację, np. za pomocą materiałów POS. 

 
1. Materiały POS. 

Materiały POS to wszystkie materiały, których zadaniem jest reklamowanie produktu 
w miejscu jego sprzedaży (Nowacki 2005: 150). Nazywamy je również materiałami re-
klamowymi. Są one udostępniane przez producentów, by przyciągnęły uwagę nabywców 
oraz ułatwiły ekspozycję produktów danej marki w sklepie. Możemy wyróżnić następu-
jące materiały POS (Nowacki 2005: 150):  

 displaye – gotowe ekspozycje produktu, które służą do jego przechowywania, pre-
zentacji oraz sprzedaży. Są to np. zbiorcze opakowania słodyczy.  

 standy – to nośniki reklamy zewnętrznej, które nie posiadają skodyfikowanego 
wyglądu czy wymiaru, na których znajduje się zazwyczaj logo firmy. Przybierają 
postać stojaków. Najważniejszym zadaniem standów jest zwrócenie uwagi 
klienta, wyróżnienie pewnych produktów, zwłaszcza gdy są one przecenione. 
Mają one przyciągać uwagę i nakłaniać do dokonania zakupu lub skorzystania 
z danej usługi. 

 witryny chłodnicze i gabloty – służą do przechowywania produktów.  
 znaki – są to różnego rodzaju materiały, które przekazują klientowi informacje 

dodatkowe związane z produktem, jego ceną, promocją i są umieszczone w do-
wolnych miejscach. Mogą to być:  
 plansze z informacjami typu „Nowość”: 

 dangler czyli elementy, które poruszają się wraz z podmuchem powietrza,  
 topper, tzn. panel z reklamą umieszczony w górnej części innej ekspozycji, 
 plakaty i naklejki reklamowe. 

 media półkowe – wszelkie materiały wykorzystywane bezpośrednio na pół-
kach do których zaliczamy: 
 shelftalker, czyli listwę informacyjną, którą znajdziemy na półkach, 
 wobbler, który jest elementem informacyjnym znajdującym się na porusza-

jących się elastycznych listwach,  
 shelf extender, tzn. tacę przymocowaną do półki  

 nowe media – są to wszystkie materiały, które wykorzystują najnowsze tech-
nologie. Należą do nich monitory z treściami reklamowymi, głośniki, neony, 
szyldy.  

 drukowane materiały reklamowe – są to np. różnego rodzaju katalogi, bro-
szury, ulotki, udostępniane klientom w sklepach. 

 
2. Akcje promocyjne 

Wprowadzanie akcji promocyjnych związane jest głównie z demonstracją lub degu-
stacją produktu. W akcjach promocyjnych najczęściej tworzone są małe stoiska na terenie 
sklepów. Takimi miejscami i ich obsługą zajmują się zwykle hostessy. Nieodłączne w ta-
kiej pracy są stroje firmowe, na które składają się koszulki firmowe, fartuszki, a niekiedy 
całe skomplikowane stroje, np. zwierząt będących maskotkami firm. Hostessy zajmują 
się zachęceniem przechodniów do produktów będących aktualnie w promocji lub zachę-
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cają do poznawania nowych linii produktów. Ich obowiązkiem jest także rozdawanie pró-
bek, informowanie o danym produkcie, a także rozdawanie gadżetów reklamowych. Na-
leżą do nich: broszury reklamowe, długopisy czy breloczki. Jest to bardzo dobra forma 
promowania firmy, ponieważ pozwala ona na bezpośrednie zapoznanie się potencjalnych 
klientów z produktami oferowanymi przez daną firmę. 

Wnioski 

Reasumując należy stwierdzić, że merchandising to współczesna, systemowa, dyna-
miczna i innowacyjna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Składniki 
merchandisingu przyczyniają się do wzrostu liczby klientów, a tym samym zwiększenia 
obrotów placówki handlowej, a także poprawy jej ogólnego wizerunku. W obecnych re-
aliach rynkowych przy tak dużej konkurencji, właściwe działania, prowadzone w prze-
myślany sposób, pomagają wyróżnić dany sklep na tle innych oraz podnieść jego konku-
rencyjność. Merchandising w sposób niebywale efektywny wspiera sprzedaż oraz sprzyja 
tworzeniu pozytywnego wrażenia o danym miejscu w świadomości klienta. 
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1. Wprowadzenie  

Bezdomność nie dotyczy tylko osób bez zameldowania, ale także takich, które nie 
mogą mieszkać w danym miejscu. Są to więc osoby odtrącone przez najbliższych,  
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dotknięte przemocą domową, czy też wymagające szczególnej opieki. Bezdomność łączy 
się również z sytuacją, w której człowiek nie posiada żadnego lokalu nadającego się do 
zamieszkania albo miejsce do życia nie spełnia minimalnych przyjętych kulturowo stan-
dardów. Bezdomnych dzieli się na osoby schroniskowe i pozaschroniskowe (por. Szluz 
2010).  

Przyczyn bezdomności w naszym kraju upatruje się w przemianach transformacji 
ustrojowej po 1989 roku. Wśród czynników sprzyjających temu zjawisku należy wymie-
nić: bezrobocie, marginalizację problemów społecznych oraz patologię stosunków ro-
dzinnych (por. Matuszczyk 2005). Jako bezpośrednie przyczyny bezdomności można 
wymienić m.in.: eksmisję bez przyznania prawa do lokalu socjalnego, chorobę powodu-
jącą wykluczenie społeczne (np. AIDS), uzależnienia, rozpad rodziny, rozwód, bezrobo-
cie, wyjście z zakładu karnego, związek ze światem przestępczym, wyjście z domu 
dziecka (por. https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/bezdomnosc-i-mieszkanie-
komunalne/219906,Przyczyny-bezdomnosci.html (dostęp: 26.11.2018)). Skala bezdom-
ności, jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyniosła w Polsce 
w 2017 roku 33,4 tys. osób (por. http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-09/poli-
czyli-bezdomnych-w-calej-polsce-jest-ich-ponad-33-tysiace/ (dostęp: 26.11.2018)). 

Jedną z instytucji zajmujących się pomocą bezdomnym w naszym kraju jest działające 
od 1981 roku „Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta”. Jest to pierwsza w Polsce 
pozarządowa instytucja zajmująca się pomocą osobom bezdomnym (por. http://www.bra-
talbert.org/czym_sie_zajmujemy.html (dostęp: 26.11.2018)). Pobyt w takiej placówce 
ma charakter tymczasowy, ponieważ jednym z jej założeń jest pomoc podopiecznym  
w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Placówki im. św. Brata 
Alberta mogą być także miejscem oczekiwania na przyznanie miejsca w szpitalu, sana-
torium, domu pomocy społecznej. Dla niektórych stają się jednak docelowym pobytem, 
czyli nowym domem (por. Smykowska 2007). 

Oprócz działań pomocowych w tych placówkach bezdomnym jest udzielane wspar-
cie. G. Gajewska podjęła próbę odróżnienia pomocy od wsparcia (por. Gajewska 2010). 
Określiła ona, iż pomoc, będąca przyjęciem za kogoś odpowiedzialności, powinna zacho-
dzić w sytuacji bardzo trudnej. W niej to człowiek dysponuje niewystarczającymi zaso-
bami, by uporać się ze swoimi problemami. Natomiast wsparcie zachodzi w sytuacji trud-
nej, w której to działanie powoduje, że jednostka „uruchomia” swoje zasoby i sama po-
trafi poradzić sobie w swojej sytuacji. Ponadto H. Sęk i R. Cieślak stwierdzili, iż wsparcie 
udzielane może się różnić od wsparcia otrzymywanego (por. Sęk, Cieślak 2006). Dlatego 
warto rozpoznawać zarówno perspektywę tego, który wsparcia udziela, jak i tego, który 
wsparcie otrzymuje. 

2. Cel pracy 

Celem badań było ustalenie wsparcia udzielanego bezdomnemu mężczyźnie w pla-
cówce św. Brata Alberta i otrzymywanego przez tegoż podopiecznego. 

Przyjęto następujący problem badawczy: Na ile udzielane działania wspierające bez-
domnej osobie w krośnieńskiej placówce im. św. Brata Alberta determinują wychodzenie 
podopiecznego z bezdomności?  
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Badaniami objęto 2 osoby: panią Ewę, opiekunkę w Towarzystwie Pomocy  
im. Św. Brata Alberta, koło krośnieńskie, 38 lat, o 15-letnim stażu pracy, pracującą  
5 miesięcy w placówce im. Św. Brata Alberta na stanowisku opiekuna/terapeuty (wycho-
wawcy); podopiecznego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – pana Jana, około 
50-letniego mężczyznę skonfliktowanego z rodziną, po rozwodzie, utracie pracy i miesz-
kania, z problemami natury psychicznej.  

3. Materiał i metoda  

W badaniach wykorzystano jakościową odmianę studium przypadku. Metoda ta po-
lega na analizie pojedynczych losów ludzkich zmagających się z konkretnymi sytuacjami 
życiowymi. Umożliwia ona analizę pojedynczych biografii ludzkich z ukierunkowaniem 
na stworzenie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań pomocowych 
(por. Kubinowski 2010). W gromadzeniu materiału badawczego wykorzystano technikę 
wywiadu otwartego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu opracowany 
na potrzeby przeprowadzonego badania zawierający 10 pytań o charakterze otwartym. 

Przeprowadzono dwa odrębne wywiady otwarte: jeden z nich przeprowadzono z pa-
nią Ewą, opiekunką placówki św. Brata Alberta, koło krośnieńskie, a drugi z podopiecz-
nym tej placówki, czyli z panem Janem, bezdomnym mężczyzną. Wywiady zostały na-
grane na dyktafonie, a następnie zapisane w postaci tekstu na komputerze po uprzednim 
odsłuchaniu nagrania.  

4. Wyniki badań 

Obu respondentom badacze przedstawili przyjęte rozumienie pomocy i wsparcia: 
„Pomoc polega na kompensacji braków, współdziałaniu z podmiotem oraz na przywra-
caniu normalności sytuacji. Pomoc udzielana jest w sytuacji bardzo trudnej. Natomiast 
wsparcie określane jest jako interakcja społeczna, która zostaje podjęta przez jednego lub 
obu uczestników (dającego wsparcie lub wspieranego) w sytuacji trudnej”. 

Badacze zadali opiekunce placówki św. Brata Alberta następujące pytanie:  

Sz.: Czy udziela Pani Panu Janowi wsparcia emocjonalnego polegającego na przekazy-
waniu emocji podtrzymujących, uspokajających, okazywaniu troski?  

W powyższym pytaniu, skierowanym do pracownika, badacze chcieli się dowiedzieć, 
czy pani Ewa udziela wsparcia emocjonalnego, tłumacząc jednocześnie, na czym  
to wsparcie polega.  

Ewa: Tak udzielamy, oczywiście, że udzielamy i nie tylko ja udzielam, ale wszyscy opie-
kunowie, którzy tu są i przecież i no nie wiem jak im trzeba…czy panie kucharki… przyjdą 
do każdego rozmawiać. Aby dać takie wsparcie emocjonalne musimy…no musimy przede 
wszystkim ich aktywnie słuchać, pozwolić mówić i ćwiczyć empatię. 

Opiekunka odniosła się nie tyle do siebie, ale do wspólnoty, jaką tworzą pracownicy 
całej placówki. Powiedziała, iż nie tylko opiekunowie, ale wszyscy pracownicy, m.in. 
kucharki okazują podopiecznym tej instytucji wsparcie emocjonalne. Pani Ewa wskazała, 
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iż ten rodzaj wsparcia polega na tym, by „ich aktywnie słuchać, pozwolić mówić i ćwi-
czyć empatię”. W jej rozumieniu wsparcie emocjonalne może być udzielane przez każ-
dego pracownika, ponieważ posiadają oni takie umiejętności. Przedstawiona perspektywa 
opiekunki pokazuje, że podopieczni mogą otrzymywać wsparcie emocjonalne od każdej 
osoby pracującej w tej placówce. Opiekunka ma poczucie, że jest częścią całego systemu 
wspierania podopiecznych. Jej wypowiedź nawiązuje do tego, co jest napisane w litera-
turze, że wsparciem mogą zajmować się osoby, które mają wykształconą empatię, ale 
niekoniecznie nabyły kompetencje wspierające w wyniku kształcenia instytucjonalnego. 
Kiedy podopieczni potrzebują wsparcia emocjonalnego, mogą zwrócić się nawet do ku-
charki. Zatem dla podopiecznych są tworzone w tej placówce warunki, w których mogą 
liczyć na wsparcie emocjonalnie ze strony opiekunów oraz innych pracowników. 

Aby poznać, jak podopieczny odbiera udzielane mu wsparcie emocjonalne, badacze 
zadali panu Janowi następujące pytanie:  

Sz.: Czy otrzymuje tu Pan wsparcie emocjonalne polegające na pomocy w chwilach kry-
zysu, załamania, zdenerwowania?  

Powyższe dane ukazują, że badacze chcieli się dowiedzieć od pana Jana, czy otrzy-
muje on wsparcie emocjonalne, a nie, czy go potrzebuje. Chcieli więc poznać punkt wi-
dzenia podopiecznego (jego perspektywę, recepcję). Badaczom nie chodziło o to, by oce-
nić, czy rzeczywiście w tej placówce jest tak, jak mówi pracownik, ale jak to widzi po-
dopieczny. Zawarli oni w swym pytaniu przyjęte rozumienie wsparcia emocjonalnego, 
by „nakierować” badanego na to, czym jest ten rodzaj wsparcia.  

Jan: Tak. Można porozmawiać tutaj z opiekunem, kierownikiem. Zawsze jakiś problem, 
jeżeli się pojawi, można go rozwiązać. Jeżeli to jest natury jakiejś powiedzmy bardziej 
skomplikowanej, no to tutaj jest też MOPR i oni służą pomocą.  

Pan Jan odpowiedział w sposób pewny, zdecydowany, ponieważ pierwsze słowo, ja-
kiego użył, to „tak”. O pewności świadczy tutaj chociażby to, że osoba badana wypowie-
działa to słowo bez zastanowienia, bez chwili milczenia, bez określenia „chyba”, „ra-
czej”, lecz krótkiego i jednoznacznego potwierdzenia słowem „tak”. Kolejna część jego 
wypowiedzi – „można porozmawiać tutaj” – świadczy o tym, że podopieczny „widzi” 
pracowników tej placówki jako gotowych do udzielenia wsparcia emocjonalnego poprzez 
rozmowę. Badany używa określenia „można” jako nieprzymusowe, wskazujące na pod-
miotowe relacje z pracownikami tej placówki oraz na niedyrektywny styl wychowawczy. 
Zatem jest tu respektowane prawo podopiecznych do wolności i odpowiedzialności  
za siebie. Słowo „możesz” czy „można” wskazuje również na to, że wsparcie polega na 
pobudzaniu, aktywizowaniu tych zasobów, które umożliwiają poradzenie sobie w trudnej 
sytuacji, jaką jest bezdomność i pobyt w placówce. Badany określa to jako „problem, 
jeżeli się pojawi można go rozwiązać”. Wypowiedź jego wskazuje również na to, że wie, 
dokąd udać się po pomoc w sytuacji bardzo trudnej – określa ją jako „powiedzmy bardziej 
skomplikowanej”, czyli do MOPR-u.  

Analiza i interpretacja wypowiedzi pani Ewy i pana Jana upoważnia do sformułowa-
nia wniosku, że w tej palcówce podopieczni mogą liczyć na wsparcie emocjonalne. Ba-
dany mężczyzna stwierdził bowiem, że z każdym problemem może zwrócić się do jakiejś 
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osoby w tej placówce i otrzyma tu wsparcie emocjonalne, ale i stosowną pomoc. Reasu-
mując, należy stwierdzić, że odpowiedzi opiekunki i podopiecznego na temat wsparcia 
udzielanego i oczekiwanego są zbieżne. 

Kolejne pytanie skierowane do opiekunki dotyczyło wsparcia informacyjnego (po-
znawczego).  

Sz.: Czy udziela Pani wsparcia informacyjnego (poznawczego), polegającego na wymia-
nie informacji mających polepszyć, poprawić zrozumienie swojej trudnej sytuacji życio-
wej przez osobę wspieraną?  

Badacze chcieli dowiedzieć się, czy opiekunka placówki udziela podopiecznym 
wsparcia informacyjnego (poznawczego).  

Ewa: Tak, na pewno udzielamy.  

Pani Ewa odpowiedziała pewnie i zdecydowanie, że takie wsparcie jest udzielane. Jej 
przekonanie potwierdza użycie zwrotu „na pewno”. Stwierdziła również, że nie tylko ona 
udziela wsparcia podopiecznym, ale czynią to i inni pracownicy tejże placówki. Wypo-
wiedź opiekunki świadczy o tym, że w tej placówce podopieczni mogą liczyć na wsparcie 
informacyjne (poznawcze). 

Aby ustalić, czy pan Jan otrzymuje w tej placówce wsparcie informacyjne (poznaw-
cze), badacze zadali mu następujące pytanie:  

Sz.: Czy otrzymuje tu Pan wsparcie informacyjne (poznawcze), polegające na udzieleniu 
informacji na temat wyjścia z sytuacji trudnej – rodzinnej, prawnej, zdrowotnej, itd.?  

Badacze zadając powyższe pytanie, chcieli się dowiedzieć, czy podopieczny otrzy-
muje w tej placówce wsparcie informacyjne, oraz chcieli porównać wypowiedzi opie-
kunki i podopiecznego. Badacze nakierowali podopiecznego na sedno wsparcia informa-
cyjnego (poznawczego), mówiąc na czym polega ten rodzaj wsparcia.  

Jan: Tak, są ku temu przeszkoleni opiekunowie i kierownik, a jeżeli temat jest bardziej 
złożony, no to świadczą tutaj i pomocą psychologiczną, czy wsparciem typowo socjalnym. 

Wypowiedź podopiecznego pokazuje, że takie wsparcie jest w tej placówce możliwe 
do otrzymania, że jest udzielane. Badana osoba stwierdziła, że wie o przeszkoleniu opie-
kunów i kierownika placówki w zakresie udzielania podopiecznym wsparcia informacyj-
nego. Pan Jan jest przekonany, że może liczyć na specjalistyczną pomoc, np. psycholo-
giczną, bądź jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, to otrzyma wsparcie socjalne. Pod-
kreślił on profesjonalizm opiekunów i kierownika. Najprawdopodobniej wynika to z tego, 
iż wsparcie, które otrzymał, okazało się dla niego odpowiednie. 

Porównując wypowiedzi opiekuna i podopiecznego na temat wsparcia informacyj-
nego (poznawczego) udzielanego w placówce i otrzymywanego przez pana Jana, należy 
stwierdzić, iż pokrywają się one. Oznacza to, że opiekunowie tej palcówki trafnie  
rozpoznali potrzeby pana Jana związane ze wsparciem informacyjnym (poznawczym),  
a ich działania są widoczne i potrzebne. 

Następnie badacze zadali pani Ewie pytanie dotyczące wsparcia instrumentalnego: 

Sz.: Czy udziela Pani instruktażu, dotyczącego wiedzy na temat sposobów postępowania?  
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Należy zauważyć, że ten rodzaj wsparcia nie został zbyt doprecyzowany: albo młodzi 
badacze nie wiedzieli, jak go wytłumaczyć, albo uznali, że opiekunka jest kompetentna  
i sama się domyśli. 

Ewa: Wsparcie instrumentalne…oczywiście, że tak. Jakakolwiek informacja, jak czegoś 
potrzebują, nie ma problemu. Jest Internet, jest wszystko, także.  

W odpowiedzi opiekunka stwierdziła, że takie wsparcie jest udzielane, co potwierdza 
użycie słowa „oczywiście”. Nie odpowiedziała ona jednak zbyt precyzyjnie, jaki rodzaj 
wsparcia łączy się z określeniem instrumentalne. Pani Ewa wyraziła jednocześnie otwar-
tość na problemy podopiecznych oraz gotowość do ich rozwiązywania. Poinformowała 
badaczy, że w placówce jest dostęp do Internetu, a podopieczni mogą sami szukać infor-
macji: „jest Internet, jest wszystko”. Wskazała także na elastyczność i gotowość opiekuna 
do poszukiwania nowych informacji i rozwiązań dla skuteczniejszego wspierania podo-
piecznych.  

Podobne pytanie zadali badacze podopiecznemu placówki:  

Sz.: Czy otrzymuje tu Pan wsparcie instrumentalne polegające na radzeniu sobie w cho-
robie? Jak się Pan czuje i co może albo powinien Pan zrobić w bardzo specyficznych 
sytuacjach, gdy występuje zagrożenie życia ludzkiego?  

W powyższym pytaniu badacze zdefiniowali, czym jest wsparcie instrumentalne. Ba-
daczom chodziło o to, by badany zrozumiał znaczenie tego pojęcia. W wyjaśnieniu, czym 
jest ten rodzaj wsparcia, odnieśli się do choroby, czyli sytuacji, jak to określili, wymaga-
jącej niepodmiotowego podejścia. Wsparcie ogólnie polega na takim działaniu, które wy-
zwala aktywność i siły wychowanka do poradzenia sobie w sytuacji trudnej. Jednak 
uznali oni, iż choroba stawia człowieka w trudnej sytuacji, w której potrzebne jest in-
struowanie, jak należy przyjmować leki, zmieniać opatrunki, itd. Jednak w ich pytaniu 
nie było tak precyzyjnego określenia, tylko nieco ogólne. 

Jan: Tak ymmmm… Jeżeli mamy do czynienia z jakimś tam powiedzmy upośledzeniem, 
czy też chorobą, to ewentualnie jest wsparcie pod względem no nie wiem, terapii czy 
ewentualnie jakiegoś tam wsparcia ze strony szpitala. No jest, jest. No nie można powie-
dzieć, że nie ma, bo zawsze w jakiś sposób pokierują.  

Początkowa wypowiedź podopiecznego wskazuje na jego wahanie, brak pewności, 
wyrażone użyciem przerywnika językowego „ymmmm”. W końcu potwierdził on udzie-
lanie takiego wsparcia w placówce dla wszystkich, a więc niezbyt osobiście. Pan Jan mó-
wiąc „mamy”, wskazał, iż nie tylko on, ale i inni doświadczają „upośledzeń, czy też cho-
rób”, wobec których ta placówka oferuje terapię albo leczenie szpitalne. Natomiast należy 
zadać pytanie, czy podane przez niego przykłady są wsparciem instrumentalnym, czy ra-
czej pomocą w sytuacji, w której sam sobie nie poradzi. Można więc stwierdzić, że praw-
dopodobnie badany potrzebował bardziej precyzyjnego określenia, na czym polega 
wsparcie instrumentalne. Powinno ono wyglądać następująco: np. w sytuacji zaburzenia 
snu zastosuj następującą metodę relaksacyjną albo zjedz na śniadanie następujący posiłek 
itp. Pan Jan zapewnił badaczy, że podopieczny, mierzący się z problemem, zawsze może 
liczyć na wsparcie instrumentalne. Brak mu jednak całkowitej pewności odnośnie do 
tego, jak jest ono udzielane. Badany przedłuża swoją wypowiedź zwrotami „no nie wiem” 
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czy „ewentualnie jakiegoś tam”, sprawiając wrażenie, jak gdyby nie miał takich doświad-
czeń albo niezbyt rozumiał intencje badaczy. Końcowa wypowiedź badanego na temat 
wsparcia instrumentalnego jest pewnego rodzaju próbą potwierdzenia przed badaczami 
wcześniejszych zapewnień o wsparciu udzielanym w ogóle w tej placówce. Można od-
nieść wrażenie, że badany celowo stara się mówić o placówce w jak najlepszym świetle, 
ponieważ jest ogólnie zadowolony z pobytu w niej i otrzymywanego tu wsparcia.  

Porównując analizę wypowiedzi opiekuna i podopiecznego, można sformułować 
wniosek, że nie wiadomo, czy wsparcie instrumentalne jest udzielane w tejże placówce, 
ale i czy jest potrzebne panu Janowi. W wypowiedzi podopiecznego przebija się pewnego 
rodzaju niepewność, bo brak jest konkretnych przykładów tego wsparcia. Być może też 
osoba badana niezbyt dobrze zrozumiała, na czym ono polega, podobnie i opiekunka, 
chociaż jej wypowiedzi sprawiały wrażenie pewnych i zdecydowanych, ale właśnie ogól-
nikowych. 

Kolejne pytanie badaczy skierowane zarówno do opiekunki, jak i do podopiecznego 
dotyczyło wsparcia rzeczowego (materialnego). 

Sz.: Czy oferuje Pani waszym podopiecznym pomoc materialną, rzeczową, finansową 
oraz osobiste działania na rzecz osoby potrzebującej?  

W pytaniu skierowanym do opiekunki badacze chcieli uzyskać informacje dotyczące 
wsparcia rzeczowego (materialnego). W pytaniu użyli określenia „czy oferuje pani”, co 
oznacza propozycjonalność działania wspierającego. Badacze wyrazili w ten sposób 
obecną podmiotową tendencję w udzielaniu wsparcia, a nie dyrektywną.  

Ewa: Tak, oczywiście, że tak. Mają przede wszystkim miejsce do spania, w tym pościel, 
nie pościel, no to już są rzeczy takie materialne. Mają śniadania, mają kolacje, mają 
obiady. Mają zapewnione pranie, no wszystko, wszystkie środki czystości, higieny jakiejś 
osobistej, mydła, nie mydła, szampony, no praktycznie, no wszystko mają. Trzeba im jakiś 
lek to jak oczywiście te osoby, które gdzieś pracują, bo to mają teraz tak, że z urzędu mają 
podwyższoną chyba kwotę takiego zasiłku, ale w tej kwocie już mają sobie sami kupować 
na przykład leki, no już nie jest tak, że do gminy piszą, że proszą tam o jakąś kwotę na 
leki.  

Opiekunka dość szeroko opowiedziała o udzielaniu wsparcia rzeczowego w pla-
cówce. Z jej perspektywy oczywistym jest udzielanie takiego wsparcia wszystkim podo-
piecznym. Wyszczególniła, na jakie wsparcie rzeczowe (materialne) mogą liczyć prze-
bywające tu osoby, czyli na zakwaterowanie, wyżywienie, środki czystości oraz wszelkie 
niezbędne rzeczy do normalnego funkcjonowania. Jej zdaniem, osoby pracujące lub po-
siadające zasiłek mają obowiązek kupowania tego, co im jest potrzebne, w tym lekarstw. 
Na podstawie wypowiedzi pani Ewy można stwierdzić, że podopieczni mają zapewnione 
odpowiednie warunki materialne do codziennego funkcjonowania w tej placówce i za-
spokojenia podstawowych potrzeb.  

Badacze zadali podobne pytanie również podopiecznemu dotyczące oferowanego  
i otrzymywanego w placówce wsparcia rzeczowego (materialnego). 

Sz.: Czy otrzymuje tu Pan wsparcie rzeczowe (materialne) polegające na dostarczeniu 
żywności, ubrania i środków czystości?  
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Badacze w swoim pytaniu skierowanym do podopiecznego zapytali o rodzaj wsparcia 
rzeczowego (materialnego). Pytanie zostało ujęte w taki sposób, by badana osoba miała 
jasno sprecyzowane znaczenie wsparcia rzeczowego (materialnego). 

Jan: Jesteśmy tu zaopatrywani w środki czystości, odzież jak również, w żywność, bo też 
są te dary tak zwane z Unii Europejskiej.  

Badany mężczyzna udzielił odpowiedzi w liczbie mnogiej, stwierdzając „jesteśmy  
tu zaopatrywani”, co pokazuje, że albo utożsamia się z pozostałymi podopiecznymi i ma 
poczucie wspólnotowości, albo uważa, że nie tylko on, ale i inni otrzymują taki rodzaj 
wsparcia. Można tę wypowiedź też rozumieć jako powszechne działanie w placówce, 
obejmujące wszystkich. Wsparcie rzeczowe (materialne) rozumie on jako „zaopatrywa-
nie”, czyli dostarczanie czegoś, co jest potrzebne i są to rzeczy, co pokazuje, iż nie ma  
on trudności w identyfikowaniu przejawów takich działań w placówce (wymienił też 
przykłady udzielanego wsparcia). Wspomniał on także o pochodzeniu wsparcia rzeczo-
wego (materialnego) ze środków UE, pokazując, iż zna źródło ich pochodzenia.  

Podsumowując wypowiedzi badanych osób, opiekunki i podopiecznego na temat 
wsparcia rzeczowego (materialnego) udzielanego i otrzymywanego w placówce, należy 
stwierdzić, że obie strony wymieniają takie same przykłady wsparcia rzeczowego w po-
staci wyżywienia czy środków czystości. Świadczy to o zagwarantowaniu potrzebującym 
niezbędnych do ich egzystencji środków materialnych, zaspakajając ich podstawowe po-
trzeby. 

Ostatnim rodzajem wsparcia, o które badacze zapytali opiekunkę i podopiecznego, 
było wsparcie duchowe:  

Sz.: Czy oferuje Pani wsparcie duchowe, dotyczące raczej sytuacji krytycznych, w których 
przewlekły ból i cierpienie wymagają odniesień do sfery duchowości oraz sensu życia?  

W pytaniu skierowanym do opiekunki badacze ponownie zapytali, czy „oferuje” po-
dopiecznym wsparcie duchowe. Wyjaśnili oni, iż to wsparcie dotyczy odnoszenia się do 
„sfery duchowej oraz sensu życia”.  

Ewa: Też oczywiście otrzymują wsparcie duchowe.  

Opiekunka potwierdziła udzielanie wsparcia duchowego, używając w swojej wypo-
wiedzi słowa „oczywiście”. Wypowiedź pani Ewy jest ogólnikowa, ponieważ nie można 
stwierdzić, jak i kto udziela się w tej placówce wsparcia duchowego podopiecznym.  

Badacze skierowali również pytanie dotyczące wsparcia duchowego do podopiecz-
nego:  

Sz.: Czy otrzymuje tu Pan wsparcie duchowe polegające na umocnieniu sensu życia  
i opiece w bólu, cierpieniu?  

W swoim pytaniu badacze chcieli się dowiedzieć, czy podopieczny otrzymuje w tej 
placówce wsparcie duchowe. Wyjaśnili jednak, że polega ono na „umocnieniu sensu ży-
cia”.  

Jan: Tak mamy tu yyymm… robione msze, mamy swojego ojca duchownego, można z nim 
porozmawiać, doradzić się czy też spowiedź.  
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Badany potwierdził udzielanie w tej placówce wsparcia duchowego. Wypowiedział 
się on w imieniu nie tylko swoim, ale też innych podopiecznych, używając słowa 
„mamy”. Powyższe dane świadczą o niedyrektywnym udzielaniu wsparcia duchowego, 
co podkreśla użycie słowa „można”. W tej placówce jest udzielane wsparcie duchowe 
zgodnie z jej założeniami. Badany w odniesieniu do ojca duchownego użył słowa „swo-
jego”, co świadczy o pozytywnym stosunku i przywiązaniu podopiecznych do określo-
nego duchownego.  

Zestawiając wypowiedzi badanych osób, czyli opiekunki i podopiecznego, należy 
stwierdzić, że w tej placówce jest udzielane wsparcie duchowe poprzez udział w mszach 
oraz rozmowę z osobami duchownymi, a nie z opiekunami świeckimi. Podopieczny po-
daje badaczom więcej informacji na temat wsparcia duchowego. Wynika to z tego, że jest 
on bezpośrednim odbiorcą udzielanego wsparcia duchowego przez osoby duchowne niż 
pani Ewa – świecka osoba i stąd posiada więcej informacji na ten temat. 

5. Wnioski 

Przeprowadzona analiza i interpretacja danych z wywiadów otwartych z badanymi 
osobami – z panią Ewą, opiekunką w placówce św. Brata Alberta, oraz panem Janem, 
podopiecznym tej palcówki, pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 

1. W krośnieńskim oddziale placówki św. Brata Alberta bezdomny mężczyzna może 
liczyć na wsparcie emocjonalne ze strony wielu pracowników, nie tylko profesjo-
nalistów. Podobnie ta kwestia przedstawia się w recepcji opiekunki tej placówki. 
Pani Ewa zapewniła, że takie wsparcie jest udzielane nie tylko panu Janowi, ale 
wszystkim podopiecznym. Tworzy to odpowiednie warunki dla radzenia sobie 
przez osobę bezdomną w sytuacjach trudnych, nie tylko w placówce, ale i w życiu. 
Nauczył się tu bowiem, że w stresie, przeciążeniu, deprywacji należy zwracać się 
do innych ludzi po wsparcie emocjonalne. 

2. Zarówno według opiekunki, jak i podopiecznego w placówce jest oferowane  
i udzielane wsparcie informacyjne (poznawcze). Oznacza to, że trafnie rozpo-
znano tu potrzeby pana Jana, a pracownicy są gotowi do udzielania tego rodzaju 
działań wspierających. Badany nauczył się tu, że w sytuacjach trudnych dla siebie 
może zwrócić się do pracowników tej placówki o wsparcie informacyjne. Ponadto 
wie, do kogo i w jakich sytuacjach. To kolejny przykład wykształconego przez 
pana Jana mechanizmu radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 

3. Trudno ocenić recepcję wsparcia instrumentalnego w tej palcówce, ponieważ 
osoby badane niezupełnie zrozumiały jego sens, a młodzi badacze (studenci I roku 
pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną) niewystarczająco za-
reagowali na niezrozumienie tego rodzaju wsparcia przez osoby badane. Może nie 
umieli podać konkretnych przykładów albo sami nie wiedzieli, co ono oznacza. 

4. Według Pani Ewy w placówce szeroko jest oferowane i udzielane wsparcie rze-
czowe (materialne). Potwierdza to wypowiedź pana Jana: Jesteśmy tu zaopatry-
wani w…, czyli ma on poczucie, że w tej placówce są zaspokajane jego podsta-
wowe potrzeby. Przyjmuje je jako coś oczywistego. 
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5. Z perspektywy opiekunki placówka oferuje podopiecznym i udziela im wsparcia 
duchowego (nie tylko panu Janowi – badanej osobie), co potwierdził bezdomny 
mężczyzna. On wie, że może zwrócić się o wsparcie do osoby duchownej.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że recepcja wsparcia społecznego badanych osób 
w krośnieńskim oddziale św. Brata Alberta jest spójna. Oznacza to, że w tej placówce są 
oferowane badanej osobie bezdomnej różne rodzaje wsparcia społecznego, a ta osoba je 
dostrzega i wie, że może korzystać z tej oferty. Pan Jan wielokrotnie podkreślał,  
że „może” i wie, w jakich sytuacjach zwracać się o wsparcie, którego będzie potrzebował. 
Została zatem tu zachowana podmiotowa relacja pomiędzy podopiecznym a pracowni-
kami placówki. Świadczy to o odpowiednich warunkach do nabywania przez pana Jana 
odpowiednich mechanizmów radzenia sobie w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych.  
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Wizerunek byka w reportażu Walka byków.  

Wspomnienia z Hiszpanii Henryka Sienkiewicza 

Image of a Bull in Reportage Bullfighting.  

Memories from Spain by Henryk Sienkiewicz 

 
 
Abstract: The article describes the methods of creating an image of a bull in the reportage 
„Bullfighting. Memories from Spain” based on Henryk Sienkiewicz’s biographical mo-
tifs. The dominant characteristic is the etymology of the name „bull”, animal’s appea-
rance and behavior during the fight. While creating this image, the writer uses various 
stylistic means: epithets, comparisons and metaphors. 

Key words: bullfighting, Henryk Sienkiewicz, reportage  
 

Czterdziestodniowa podróż Henryka Sienkiewicza do Hiszpanii, rozpoczęta 17 wrze-
śnia 1888 roku, jak słusznie zauważa Anna Gomóła, nie zaowocowała bogatym materia-
łem literackim. Jedyną spuścizną po tym wojażu jest kilka listów do Jadwigi Janczewskiej 
oraz reportaż Walka byków. Wspomnienia z Hiszpanii (zob. Gomóła 2004: 71). Badaczka 
podkreśla również, że prywatna korespondencja do siostry zmarłej żony – Marii Szetkie-
wiczówny dostarcza wielu informacji o samej podróży pisarza. Wynika z nich, że Sien-
kiewicz przynajmniej dwukrotnie oglądał korridę – 24 września w Barcelonie oraz 7 paź-
dziernika w Madrycie (zob. Gomóła 2004: 74). Ryszard Koziołek pisze natomiast  
o trzech miastach, w których pisarz był widzem tego wydarzenia. Miały to być Barcelona, 
Walencja oraz Madryt (zob. Koziołek 2018: 409). Anna Barcz podkreśla jednak, że oglą-
dane walki w relacji pisarza zlewają się w jedną, spójną całość (zob. Barcz 2014: 44).  
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Genologia  

Walka byków jest określana gatunkowo jako reportaż (zob. Ludorowski 2001: XXIX 
oraz Gomóła 2004: 71, a także Koziołek 2018: 409). Zgodnie ze słownikowymi defini-
cjami reportaż to:  

„gatunek dziennikarsko-literacki obejmujący utwory będące sprawozdaniami z wy-
darzeń, w których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem” (STL: 471);  

„gatunek dziennikarski, którego podstawową funkcję stanowi sprawozdanie za po-
średnictwem obserwatora (reportera) o prawdziwych wydarzeniach, sytuacjach i lu-
dziach” (SRiGL: 634); 

„gatunek prozy publicystycznej; żywy opis zdarzeń znanych autorowi z bezpośredniej 
obserwacji” (SJP 7: 929). 

Cechą wspólną przywołanych definicji jest bez wątpienia zarówno podkreślenie 
związku reportażu z dziennikarstwem, jak i warunek uczestnictwa autora w wydarze-
niach, które opisuje. Obydwa te kryteria zostają spełnione przez Walkę byków Sienkiewi-
cza. Niezależnie od tego, że autor widział korridę trzykrotnie, w reportażu wszystkie  
te spektakle zostały przedstawione jako jedna relacja. Pisarz dokonał zapewne wyboru, 
skupiając się na opisie najciekawszych wydarzeń. Oczywiście – utwór został opubliko-
wany już po jego powrocie z Hiszpanii, niemalże rok później – 9 VII 1889 roku w „Sło-
wie” (zob. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Henryk Sienkiewicz 2015: 
112). Trzeba dodać, że znaczne partie tekstu powstawały bezpośrednio po oglądanych 
korridach – tego samego dnia lub następnego (zob. Koziołek 2018: 409, 410). Tym sa-
mym Walkę byków1 należy uznać za utwór stosunkowo bieżący, ponadto opublikowany 
w prasie, co spełnia wymogi genologiczne reportażu. 

Obraz byka w Sienkiewiczowskim reportażu 

Etymologia nazwy zwierzęcia i jego nazwa gatunkowa 

Leksem byk w języku polskim słowniki notują od XIV wieku (SEJP: 48). Według 
szeregu definicji słownikowych byk to:  

„samiec krowy i większych zwierząt parzystokopytnych” (SEJP: 48);  

„samiec krowy, buhaj, samiec większych zwierząt parzystokopytnych, taurus, bos” 
(SP: 473); 

„1. nie kastrowany samiec krowy, stadnik” (SJP 1: 759), „2. Samiec większych zwie-
rząt racicowych, np. bizonów, turów, żubrów, jeleni, łosi” (SJP 1: 760).  

                                                           
1  W swojej pracy opierać się będę na edycji Lecha Ludorowskiego, Henryka Sienkiewicza sztuka 

reportażu podróżniczego, Lublin 2001, s. 57-75 – używając skrótu WB i numeru strony bezpo-
średnio po cytacie.  
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Etymologicznie leksem ten wywodzi się z prasłowiańskiego słowa *bykъ, które ozna-
czało byka. Jest to rzeczownik odczasownikowy od prasłowiańskiego dźwiękonaśladow-
czego czasownika *bykati oznaczającego ryczeć. Pierwotnie więc wyraz oznaczał tego, 
kto ryczy (SEJP: 48, 49). Tadeusz Lehr-Spławiński zauważa, że leksem byk jest elemen-
tem językowego dziedzictwa prasłowiańskiego we współczesnym języku polskim (zob. 
Lehr-Spawiński 1938: 474).  

Wiadomo, że byk, który brał udział w korridzie – toro bravo, musiał odznaczać się 
pewnymi ściśle określonymi cechami. Ludwik Stomma używa nawet określenia „byk bo-
jowy”, dokonując tym samym charakterystyki tego zwierzęcia, wyliczając trzy jego atry-
buty. Podkreśla on, że byki bojowe są hodowane w warunkach maksymalnej wolności,  
a pastwiska, na których żyją, mają obszar wielu tysięcy hektarów. Drugim atrybutem 
byka jest jego wojowniczość, którą zwierzę uzyskuje w szóstej-ósmej generacji. Cechą 
tą muszą wykazać się wszyscy jego przodkowie, nie tylko konkretny samiec. Badacz 
zwraca tym samym uwagę, że byk może posiadać pewne fizyczne ułomności, najważ-
niejsze jest bowiem to, by pochodził z rodu. Za trzeci atrybut byka Stomma uważa jego 
seksualną męskość (zob. Stomma 2007: 175). 

Podobną charakterystykę byka przytacza Magdalena Barbaruk za José Ortegą y Gas-
setem. Jego zdaniem, jest to pięcioletni byk płci męskiej, posiadający trzy atrybuty: wła-
ściwą rasę, siłę i mocne nogi. Badaczka zauważa, że toro bravo, czyli nietypowy gatunek 
byka, którego przeznaczeniem jest korrida, przetrwał jedynie w Hiszpanii. Co więcej – 
nie wynika to bynajmniej z uwarunkowań przyrodniczych, ale kulturowych. Przywołany 
już Ortega y Gasset zauważa, że to właśnie kultura korridy przyczyniła się do sztucznego 
zakonserwowania tego gatunku (zob. Barbaruk 2009: 163). 

Należy więc podkreślić, że byk, którego językowy obraz chcę przedstawić w niniej-
szym artykule, jest specyficznym i odpowiednio wyselekcjonowanym osobnikiem. Toro 
bravo jest najważniejszym, obok koni i widowni, bohaterem reportażu Sienkiewicza (zob. 
Koziołek 2018: 410). 

Wygląd zwierzęcia  

Wygląd byka, oglądanego przez Sienkiewicza podczas korridy, ma istotne znaczenie 
dla rozwoju fabuły, której dominantą jest walka byków. Co więcej, pisarz wielokrotnie 
wspomina o cechach zewnętrznych zwierzęcia – w chwili, gdy pojawia się na arenie,  
w czasie, gdy walczy, oraz podczas konania. Można nawet zaryzykować stwierdzenie,  
że Noblista, charakteryzując toro bravo, doskonale znał literaturę dotyczącą zwierzęcia, 
jego cech czy życia.  

Pierwsze elementy opisu wyglądu byka pojawiają się w tekście bezpośrednio po jego 
wtargnięciu na arenę. Jest on niezwykle szczegółowy, gdyż pisarz nie ogranicza się jedy-
nie do samego wyglądu zwierzęcia, zwraca uwagę na jego sposób hodowli, a także po-
równuje do rodzimego byka określanego peryfrastycznie jako nasz ciężki stadnik ‘samiec 
rozpłodowy’: 

„Jest to wspaniałe zwierzę o wspaniałym, potężnym karku, stosunkowo krótkiej 
głowie i ogromnych, podanych na przód nogach. Nasz ciężki stadnik słabe daje o nim 
wyobrażenie, bo lubo hiszpański byk nie wyrównywa mu może ogromem ciała, przewyż-
sza go natomiast siłą, a zwłaszcza sprężystością. Na pierwszy rzut oka poznasz, że jest 
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to zwierzę, hodowane dziko, wśród wielkich przestrzeni, które wskutek tego, przy całej 
swej sile, posiada ruchy tak niemal szybkie jak jeleń, co właśnie czyni je niesłychanie 
niebezpiecznym. Nogi jego przednie są nieco wyższe od tylnych, jak zwykle u bydła 
pochodzącego z gór. Jakoż cyrkowe byki rekrutują się przeważnie ze stad hodowanych 
w Sierra-Morena. Maść ich po większej części czarna, rzadko czerwona lub srokata. 
Sierść jest krótka, połyskująca jak atłas; kark tylko obrosły jest nieco dłuższym krę-
conym włosem” (WB: 65).  

W tym opisie pisarz zwraca uwagę na wygląd zwierzęcia, koncentrując się na wybra-
nych elementach ciała: karku, głowie i nogach. Charakterystyki tej dokonuje za pomocą 
epitetów2 złożonych, czyli szeregu przymiotnikowych epitetów dwójkowych (epitety pa-
rzyste, zwane złożeniami dwoistymi)3: wspaniały, potężny kark, ogromne, podane na 
przód nogi. Podkreśla przede wszystkim siłę, jaką obdarzony jest toro bravo, oraz szyb-
kość jego ruchów, dzięki czemu zwierzę, zdaniem Sienkiewicza, jest niebezpieczne. Na-
leży zwrócić również uwagę na porównanie szybkości ruchów byka do jelenia. Zgodnie 
z danymi Słownika symboli jeleń symbolizuje szybkość i ruchliwość, ale także potencję 
płciową, pociąg seksualny czy płodność (Zob. SS: 122), które przecież charakteryzują 
również toro bravo. Informacje, które przedstawia czytelnikowi Sienkiewicz, pokrywają 
się zatem z naukowym opisem byka, które przywołałam wcześniej. Niezwykle senso-
ryczne porównanie w tym opisie odnosi się do sierści – sierść byka jest połyskująca jak 
atłas. Podstawą porównania4 jest blask atłasowej tkaniny i kolorystyka sierści byka.  

Kolejne opisy byka odnoszą się już do samej korridy i walki zwierzęcia. Ma on wów-
czas krwawe oczy:  

Wpadłszy na arenę byk zwalnia kroku ku środkowi, spogląda krwa-
wymi oczyma w prawo, w lewo – lecz trwa to zaledwie parę sekund 
[…] (WB: 65). 

Epitet ten podkreśla dramat zwierzęcia; byk bowiem musi stanąć w nierównej walce 
z człowiekiem, w której już na początku jego los jest przesądzony. 

Kolejnym elementem charakterystyki cielesnej toro bravo, dokonanej przy pomocy 
epitetu przymiotnikowego złożonego: […] goni znów za kapeadorami; dymiące, zma-
czane we krwi [...] rogi znów zdają się dotykać tuż tuż ich pleców (WB: 68), są rogi. 

                                                           
2  Epitet to „wyraz pełniący w tekście funkcję określającą wobec rzeczownika, najczęściej odnie-

siony doń przymiotnik […] (e. przymiotnikowy), imiesłów […] (e. imiesłowowy), lub też po-
łączony przez apozycję inny rzeczownik […] (e. rzeczownikowy) – STL: 126. Słownik termi-
nów literackich ze względu na funkcje wymienia następujące typy epitetów: epitet zdobniczy 
(szczególną odmianą epitetu zdobniczego jest epitet złożony), epitet stały, epitet metaforyczny 
(rodzajem epitetu metaforycznego jest oksymoron oraz epitet metonimiczny), zob. tamże: 126. 

3  Taką typologię epitetów przedstawił W. Słodkowski. Wyróżnił on wśród epitetów złożonych 
(rozbudowanych, wielokrotnych), czyli szeregu epitetów: dwójkowe (parzyste, zwane też zło-
żeniami dwoistymi), trójkowe (troiste złożenia epitetów), czwórkowe itd. oraz wielowyrazowe, 
charakterystyczne zwłaszcza dla poezji młodopolskiej. Zob. Słodkowski 1996: 228-230.   

4  Porównanie to trop stylistyczny, będący dwuczłonową konstrukcją semantyczną złożoną z ele-
mentu porównawczego (komparatu), elementu porównującego (komparansu), cechy wspólnej 
odnoszonych elementów (tertium comparationis) oraz łącznika porównawczego, np. jak i in-
nych, który wskazuje na akt porównania. Zob. STL 2: 376, 377 oraz Krajewski 1982: 113-121.  
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Ukazane są one wówczas, gdy zabija na arenie konie. Wartym podkreślenia jest fakt, że 
byk bierze udział w brutalnej i bezsensownej walce, pochłaniającej jego energię, której 
każda chwila przybliża go do śmierci.  

W innym fragmencie czytelnik obserwuje byka w kolejnym akcie korridy, gdy na 
arenie pojawiają się banderilleros ‘uczestnicy korridy wbijający bykowi banderille, czyli 
małe włucznie z chorągiewkami’:  

„Kark zwierzęcia wygląda teraz, jakby przybrany w pęki kwiatów, lecz 
te kwiaty mają straszniejsze od wszystkich róż kolce” (WB: 71). 

W tym opisie bez wątpienia dominuje sienkiewiczowskie oko estety. Opis karku 
zwierzęcia jest niezwykle efektowny ze względu na porównanie banderill, tkwiących  
w karku byka, do kwiatów, symbolizujących zarówno niewinność, jak i piękno (SS: 181). 
Pomimo estetycznych walorów całego przedstawienia autor podkreśla nieszczęście i ból 
zwierzęcia, przywołując kolce róży.  

Ostatnia charakterystyka byka jest związana z aktem jego konania. Jest to niezwykle 
realistyczny opis:  

„Oczy byka zachodzą bielmem, z pyska zwieszają mu się stalaktyty 
krwawej śliny, jęk jego staje się chrapliwy. Noc obejmuje mu głowę” 
(WB: 73, 74). 

W tym precyzyjnym opisie zwraca się uwagę na dwa najważniejsze elementy: oczy 
oraz pysk pozostające w obliczu nieuchronnie nadchodzącej śmierci zwierzęcia. W nie-
zwykle plastycznej metaforze wykorzystał Sienkiewicz porównanie zwisającej w nad-
miarze śliny ze stalaktytem ‘nawis jaskiniowy, mający najczęściej kształt wydłużonego, 
odwróconego stożka (sopla) narastającego od stropu jaskini’ (zob. NEP 5: 990). Istotne 
jest również to, w jaki sposób Sienkiewicz pisze o śmierci byka. Pisarz używa bowiem 
eufemizmu „Noc obejmuje mu głowę”. Jest to technika pisarska nietypowa w twórczości 
Noblisty, który, pisząc o śmierci jakiegoś zwierzęcia, nazywa ją bezpośrednio, inaczej 
niż w przypadku hiszpańskiego toro bravo.  

Zachowanie  

Równie ważnym elementem w opisie, jak wygląd byka, jest jego zachowanie, istotne 
zarówno ze względu na obserwowane wydarzenie, jak i ogólną wymowę korridy – żadne 
działanie toro bravo nie spowoduje odmiany jego przeznaczenia, którą jest „widowi-
skowa” śmierć na arenie. 

W zachowaniu byka dominują przede wszystkim jego szybkie ruchy, co ilustrują po-
niższe cytaty:  

„[…] byk wpada jak piorun w arenę” (WB: 65).  

„Byk błyskawicznymi ruchami rozgania ich [kapeadorów – uzup. 
K.M.P.] na cztery wiatry […]” (WB: 65).  

„[…] ruszył z kopyta […]” (WB: 66).  
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Powyższe wyrażenia językowe charakteryzują żywiołowe zachowanie byka. Porów-
nanie „jak piorun” przywołuje przede wszystkim – jak zauważa Magdalena Pietrzak – 
„‘szybkość’ i ‘potęgę uderzenia’ byka, przed którymi nie ma szans na skuteczną obronę” 
(Pietrzak 2004: 112). Zmodyfikowany frazeologizm rozgonić na cztery wiatry (por. prze-
pędzić kogoś na cztery wiatry) oznacza rozpędzenie kogoś brutalnie (SF: 347). Wyrażenie 
językowe ruszyć z kopyta oznacza ‘szybko, od razu, nagle’ (SF: 109). Wszystkie przy-
wołane elementy językowe, użyte przez Sienkiewicza w reportażu, wskazują na dyna-
mizm ruchów byka: bieg toro bravo czy w ogóle jego ruchy są niebywale dynamiczne  
i nagłe, niebezpieczne.  

Kolejnym fragmentem przedstawiającym dynamizm zachowania toro bravo jest 
scena, w której byk przeskakuje przez parkan, goniąc kapeadorów:  

„Zbiera się z siłami, gniew dodaje mu rozpędu i na kształt wyścigowego 
konia przeskakuje przez parkan” (WB: 66).  

Zaskakuje tu porównanie byka, groźnego, ciężkiego i ogromnego zwierzęcia, do wy-
ścigowego konia – gibkiego, zwinnego i wysportowanego.  

W innym fragmencie, przedstawiającym byka zabijającego konia, na którym siedzi 
pikador:  

„[…] nad tym wszystkim rozszalałe zwierzę maczające z wściekłością 
rogi w tej kupie mięsa […]” (WB: 67). 

 „Nagle byk wali się naprzód na kształt skały toczącej się z góry w prze-
paść” (WB: 67),  

podkreśla się brutalność toro bravo. Porównanie upadku zwierzęcia na kształt skały  
w plastyczny sposób obrazuje drogę byka do śmierci.  

Osobliwe w twórczości Sienkiewicza jest również jakiekolwiek literackie pochylanie 
się nad zwłokami zwierzęcia, gdyż na ogół autor pozostawia zwierzę w chwili jego 
śmierci.  

Ostatni fragment, który chcę przywołać, jest opisem konania toro bravo. Jest to intry-
gująca scena, szczególnie w zestawieniu z wcześniejszymi fragmentami śmierci konia.  

„Na koniec zbiera resztki przytomności – cofa się pod parkan – przez 
chwilę chwieje się i klęka na przednie nogi, potem na tylne – i poczyna 
konać” (WB: 74). 

Portret śmierci byka jest niezwykle estetyczny, a Sienkiewicz pozwala mu konać 
jakby z godnością. Pomimo tego, że toro bravo jest poraniony i wycieńczony fizycznie, 
opis jego konania zupełnie pomija elementy nieestetyczne czy brutalne. Co więcej – wy-
rażenia językowe, których Sienkiewicz użył do opisu tej sytuacji, można by odnieść ra-
czej do człowieka niż zwierzęcia: „zbiera resztki przytomności”, „klęka”, „poczyna ko-
nać”. Ta antropomorfizacja śmierci jest rzadka – również u samego Sienkiewicza.  

Zakończenie 

Reportaż Walka byków jest nietypowym tekstem w twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Ta nietypowość wyraża się zarówno w doborze tematyki utworu, jak i w stosunku pisarza 
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do jednego z najważniejszych bohaterów – byka toro bravo, którego wizerunek tu przy-
bliżyłam, uwzględniając jego wygląd oraz zachowanie na arenie. Obraz byka wykreo-
wany został za pomocą prostych tropów stylistycznych: epitetów, porównań oraz meta-
fory.  
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Wprowadzenie 

Proces migracji ludzi między krajami i kontynentami rozpoczął się niemalże w rów-
nym stopniu wraz z powstaniem ludzkości. Został wywołany przez różne czynniki deter-
minujące określone plemiona do zmiany miejsca osadnictwa i trwa do dzisiaj. Z tego 
powodu już w XX wieku ludzie zaczęli interesować się problemem wielokulturowości  
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i znaczną uwagę skierowano na prawa ludności należącej do mniejszości, z których część 
otrzymała status mniejszości narodowych, a część została uznana jedynie za mniejszości 
etniczne. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza praw mniejszości narodowych na przykładzie 
jednej z czterech mniejszości w Niemczech uznanych za narodowe (Serbów Łużyckich) 
poprzez przegląd poszczególnych międzynarodowych aktów Unii Europejskiej, konsty-
tucji państwa niemieckiego, konstytucji i odrębnych ustaw krajów związkowych Repu-
bliki Federalnej Niemiec zamieszkiwanych przez Serbołużyczan. Podjęto również próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy już w XXI wieku można mówić o całkowitej i wystarczającej 
ochronie praw grup mniejszościowych, czy też potrzeba będzie jednak wielu lat praktyki 
i coraz większych wysiłków, aby stworzyć nowe, bardziej precyzyjne regulacje.  

Definicja mniejszości narodowej 

W prawie międzynarodowym i krajowym istotną rolę odgrywa zdefiniowanie, czym 
jest mniejszość. Najczęściej wspomina się, że mniejszość jest grupą osób, która jest licz-
bowo mniejsza w stosunku do większości oraz odróżnia się od większości poprzez posia-
danie pewnych cech wspólnych (Gornig 2001: 19-20). Jak podaje słownik Der Große 
Brockhaus, mniejszość jest wspólnotą żyjącą w społeczeństwie, której liczba członków 
jest mniejsza od liczby pozostałych członków i której przynależność do grupy można 
ocenić na podstawie różnych kryteriów, takich jak pochodzenie, inny język, kultura lub 
religia (Der Große Brockhaus 2012: 91). 

Wielu naukowców opiera swoje badania na koncepcji definicji mniejszości promo-
wanej przez Francesco Capotortiego z 1977 roku. Zgodnie z jego twierdzeniami, mniej-
szość jest grupą liczbowo mniejszą od reszty ludności państwa i niezajmującą w nim do-
minującej pozycji. Jej członkowie – obywatele państwa – posiadają cechy etniczne, reli-
gijne lub językowe, dzięki którym odróżniają się od reszty ludności i przynajmniej  
w sposób znaczny wykazują poczucie solidarności, mające na celu zachowanie własnej 
kultury, tradycji, religii lub języka (zob. United Nations 2010: 2). Na tej podstawie tylko 
cztery grupy mniejszościowe są obecnie uznawane za mniejszość narodową w Niem-
czech. 

Liczebność mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec 

Liczbę osób należących do poszczególnych mniejszości narodowych w Republice Fe-
deralnej Niemiec szacuje się następująco: Serbowie łużyccy stanowią 60 000 osób, 
zwłaszcza w powiecie Chemnitz, głównie na wschodzie kraju (Janusz 2006: 36). Mniej-
szość duńska składa się 50 000 osób, a jej największe skupiska znajdują się m.in.  
w Kilonii, w mieście Flensburg i Fryzji Północnej. Obszar zasiedlenia Fryzów Północ-
nych w liczbie około 50 000 osób znajduje się na północy Szlezwika-Holsztynu, dodat-
kowo na wyspach Sylt, Pellworm, Amrum i Helgoland. Grupa niemieckich Sinti i Ro-
mów wynosi około 70 000 osób mieszkających w kilku krajach związkowych na terenie 
całych Niemiec (zob. Minderheitenbericht 2017: 27-45). 
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Prawa mniejszości narodowych na płaszczyźnie Unii Europejskiej oraz 
Republiki Federalnej Niemiec 

Prawa mniejszości narodowych, które wchodzą w zakres praw człowieka, są chro-
nione w demokratycznych państwach Europy zarówno poprzez akty prawne, jak i mię-
dzynarodowe instrumenty prawne. Wymagania w zakresie ochrony praw człowieka dały 
początek organizacjom międzynarodowym (np. Organizacji Narodów Zjednoczonych),  
a w ramach jej prac zostały opublikowane następujące dokumenty: Karta Narodów Zjed-
noczonych z 26 czerwca 1945 r., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 
1948 r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. 
oraz Deklaracja Praw Osób należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Re-
ligijnych i Językowych z 10 grudnia 1992 r.  

W Karcie Narodów Zjednoczonych przewidziane jest między innymi wspieranie  
i umacnianie poszanowania podstawowych praw i wolności wszystkich osób bez względu 
na rasę, płeć, język lub religię (zob. KNZ). Deklaracja Praw Osób należących do Mniej-
szości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych zapewnia, że państwa 
mają obowiązek chronić istnienie i tożsamość mniejszości zamieszkujących ich teryto-
rium oraz promować ich rozwój. Ponadto osoby należące do mniejszości mają pełne 
prawo do zachowania swojej kultury, języka, religii zarówno prywatnie, jak i publicznie. 
Mają one również prawo do swobodnego tworzenia stowarzyszeń i nawiązywania kon-
taktów z rodakami spoza kraju zamieszkania (zob. Deklaracja). W Europejskiej Konwen-
cji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych odnoszącej się do Republiki Federal-
nej Niemiec za mniejszości narodowe uznaje się cztery grupy: Serbołużyczan, grupę et-
niczną Fryzów, Duńczyków oraz Sinti oraz Romów posiadających obywatelstwo nie-
mieckie (zob. Konwencja 1). W rozumieniu Europejskiej Karty Języków Regionalnych 
lub Mniejszościowych językami mniejszościowymi w Niemczech są język duński, gór-
nołużycki, dolnołużycki, północnofryzyjski, fryzyjski oraz język romski (zob. Karta Ję-
zyków). 

Konwencja Ramowa dla członków mniejszości narodowych przewiduje między in-
nymi równość wobec prawa, możliwość stworzenia warunków niezbędnych do zachowa-
nia i rozwoju kultury, tradycji, języka i religii mniejszości narodowych, wolność zgroma-
dzeń, zrzeszania się, myśli, wypowiedzi, religii i sumienia, jak również prawo do swo-
bodnego posługiwania się językiem mniejszości, zarówno prywatnie, jak i publicznie, 
ustnie i pisemnie (zob. Konwencja 2). 

Podstawowe prawa i obowiązki wszystkich osób w Niemczech opierają się na Usta-
wie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., której artykuł 2. 
gwarantuje prawo do rozwijania własnej osobowości, życia i integralności fizycznej oraz 
potwierdza nienaruszalność wolności osobistej. Artykuł 4. definiuje prawa religijne,  
tj. wolność wyznania i sumienia, przekonań religijnych i filozoficznych oraz wolność 
praktykowania religii. Natomiast artykuł 3. stanowi, że wszyscy ludzie są równi wobec 
prawa i nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, język, 
przekonania polityczne lub religijne albo z powodu swojej niepełnosprawności (zob. GG). 

Należy zaznaczyć, że zakres praw członków mniejszości jest określony przede 
wszystkim na podstawie prawa krajów związkowych (tzw. Landów) na terytorium, które 



114     Agnieszka Prokop 

oni zamieszkują i na których spoczywa odpowiedzialność m.in. za kulturę, media i edu-
kację. Taki podział kompetencji wynika z federalnej struktury Niemiec (Golecka 2006: 
151). 

Prawa mniejszości serbołużyckiej na przykładzie krajów związkowych: 
Brandenburgii i Saksonii  

Serbowie łużyccy, zwani też Serbołużyczanami, mieszkają w dwóch krajach związ-
kowych Republiki Federalnej Niemiec: Brandenburgii oraz Saksonii. Podział ich rodzi-
mego terytorium na Górne i Dolne Łużyce, podział pod względem wyznaniowym (na 
katolicyzm i ewangelicyzm) oraz widoczne wyraźne różnice mentalne mieszkańców wsi 
i miast nie sprzyjają budowaniu trwałych relacji wśród członków tej mniejszości, lecz 
skutecznie przyczyniły się do znacznego w ostatnim czasie spadku zainteresowania mło-
dzieży serbołużyckiej podtrzymywaniem tradycji, języka i kultury przodków. Duży 
wpływ na zanikającą obecnie świadomość narodową Serbołużyczan miała niewątpliwie 
polityka germanizacyjna prowadzona przeciwko nim w czasach nazizmu, która spowo-
dowała przerwanie ciągłości międzypokoleniowej transmisji języka łużyckiego. Jego 
obecnie niski prestiż wynika z niespójnie prowadzonej polityki edukacyjnej przez oba 
kraje związkowe oraz braku ciągłości edukacji w szkołach. Język Serbołużyczan dzieli 
się na język górnołużycki (serbołużycki) oraz dolnołużycki (wendyjski) i szacuje się, że 
tylko 20 000 członków tej mniejszości jest w stanie dobrze komunikować się przynajm-
niej w jednym z wymienionych (Elle 2000: 18). Brak zwartego osadnictwa łużyckiego 
utrudnia możliwość używania tych języków na co dzień. Często jednak zastępuje je język 
niemiecki, który jest obecny w każdej codziennej sytuacji. Różne powstałe stowarzysze-
nia serbołużyckie mają na celu uratowanie ich języka przed całkowitym wymarciem. Zaj-
mują się one przygotowywaniem i publikacją materiałów dla uczestników mniejszości. 
Są to między innymi „Stowarzyszenie Ponaschemu” i „Stowarzyszenie Protestantów Ser-
bołużyckich” (zob. Dołowy-Rybińska 2010: 287). Serbowie łużyccy mają prawo do wy-
powiadania się przed sądem we własnym języku, ale tylko w zamieszkałych przez nich 
okręgach oraz prawo do negocjacji w języku serbołużyckim, pod warunkiem, że wszyst-
kie zainteresowane strony rozumieją ten język (zob. GVG). Zgodnie z Ustawą o postępo-
waniu administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec (zob. VwVfG), Ustawą o postę-
powaniu administracyjnym dla Wolnego Państwa Saksonii (zob. SächsVwVfG) a także 
Ustawą o postępowaniu administracyjnym dla kraju związkowego Brandenburgii (zob. 
VwVfGBbg) językiem urzędowym jest język niemiecki, chociaż Serbowie łużyccy mają 
możliwość posługiwania się własnym językiem ustnie i pisemnie przed organami władzy. 
Dwujęzyczność na obszarze osadnictwa serbołużyckiego widać na przykładzie oznacze-
nia znaków drogowych, szyldów z nazwami miejscowości, dróg i obiektów publicznych 
oraz poczty i kolei (zob. StVO). Język serbołużycki podczas wyborów jest brany pod 
uwagę zarówno w Brandenburgii, jak i Saksonii.  

W Saksońskiej ustawie o ochronie praw ludności serbołużyckiej z 1948 roku po raz 
pierwszy w historii Serbołużyczanie otrzymali prawa i przywileje, które gwarantowały 
im nie tylko możliwość posługiwania się własnym językiem w życiu publicznym, ale 
także szeroką ochronę ich kultury, a udzielone im wsparcie finansowe pozwoliło na stwo-
rzenie całej struktury organizacyjnej i instytucjonalnej (Ermisch 2000: 75). Ich prawa 



Prawa mniejszości narodowych w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie mniejszości…  115 

spisane zostały również w Traktacie Zjednoczeniowym z 1990 roku, który miał na celu 
ochronę ich tożsamości narodowej oraz promowanie języka i kultury. Każdy obywatel 
serbołużycki otrzymał wolność i możliwość określenia swojego pochodzenia, prawo do 
ochrony kultury i tradycji oraz do używania języka serbołużyckiego w życiu publicznym 
i prawnym (zob. Domowina-Information 2011: 11). Ustawodawstwo serbołużyckie ogra-
nicza się również do odpowiednich postanowień w konstytucjach Brandenburgii oraz 
Saksonii, w których przewidziana jest też ścisła współpraca między dwoma krajami 
związkowymi na terenie Łużyc (zob. SächsVerf i BbgVerf). 

Ustawa saksońska dotycząca Serbołużyczan z 1999 r. (zob. SächsSorbG) oraz Ustawa 
o kształtowaniu praw Serbów Łużyckich (Wendów) w Brandenburgii z 1994 r. (zob. 
SWG) również oferują szczegółowe rozwiązania prawne dla Serbów Łużyckich. Przepisy 
te regulują przynależność do mniejszości serbołużyckiej, której przedstawiciele mają być 
traktowani na równi z innymi obywatelami, określają dwujęzyczne terytorium serbołu-
życkie, dają im prawo do zachowania swojej tożsamości, używania własnych barw naro-
dowych i hymnu, gwarantują używanie ich języka ojczystego w sądach i urzędach, prawo 
do dwujęzycznych nazw miast i ulic oraz dwujęzycznych znaków.  

Prawa wyborcze Serbołużyczan są zagwarantowane między innymi w Federalnej 
Ustawie Wyborczej z 1956 r., a także w Brandenburskiej Ustawie Wyborczej z 2004 r. 
Od lat 90. ubiegłego wieku działa Stowarzyszenie Wolnych Wyborców Serbołużyckich, 
które skupia kandydatów do członkostwa w zgromadzeniach regionalnych (zob. Freie 
sorbische Wählervereinigung). Kolejną inicjatywą polityczną jest tak zwany Sojusz Łu-
życki działający na terenie Saksonii i Brandenburgii (zob. Lausitzer Alianz). Według 
Ustawy Serbskiej/ Wendyjskiej stowarzyszenia serbołużyckie mają możliwość zgłasza-
nia kandydatów do Rady do Spraw Serbołużyczan/ Wendów na czas jednego okresu usta-
wodawczego. Powinna się ona składać się z 5 członków (zob. SWG). Natomiast Komitet 
doradczy ds. Serbołużyczan reprezentuje mniejszość serbołużycką przed Rządem Fede-
ralnym i niemieckim Bundestagiem, a jego nadrzędnym zadaniem jest omawianie 
wszystkich wewnętrznych spraw narodu serbołużyckiego (zob. BAfFsV). 

Edukacja mniejszości serbołużyckiej w Brandenburgii i Saksonii odbywa się w szko-
łach typu A i typu B. Szkoły typu A to takie, w których język serbołużycki jest nauczany 
jako język ojczysty, z wyjątkiem lekcji języka niemieckiego, a także w zakresie matema-
tyczno-naukowym, które są prowadzone w języku niemieckim. W szkołach typu B języka 
serbołużyckiego można się uczyć jako języka obcego bez wcześniejszej jego znajomości, 
a nauka tam jest dobrowolna (Dołowy-Rybińska 2010: 307). Szczegółowe regulacje do-
tyczące systemu szkolnego leżą w gestii poszczególnych krajów związkowych. W Sak-
sonii prawa szkolne reguluje Ustawa Szkolna Wolnego Państwa Saksonii stanowiąca,  
że wszystkie dzieci i młodzież mają zagwarantowaną możliwość nauki języka serbołu-
życkiego lub innych uzgodnionych przedmiotów w języku serbołużyckim. We wszyst-
kich szkołach w Saksonii powinna być przekazywana podstawowa wiedza na temat  
historii i kultury Serbołużyczan (zob. SächsSchulG). Ustawa o szkołach w Brandenburgii 
umożliwia naukę w języku serbołużyckim oraz samego języka serbołużyckiego (zob. 
BbgSchulG). Prawa dzieci z obszaru serbołużyckiego również są chronione w obu kra-
jach związkowych na podstawie przepisów dotyczących placówek opieki dziennej (Kin-
dertagesstättengesetze) (zob. KitaG). Studia sorabistyczne możliwe są wyłącznie na Uni-
wersytecie w Lipsku (zob. Kaulfürstowa 2010: 2). Sprawami edukacji Serbołużyczan 
oraz promocją języka serbołużyckiego zajmują się między innymi Łużycka Techniczna 
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Szkoła Pedagogiki Społecznej w Budziszynie, Szkoła Języka i Kultury Dolnołużyckiej, 
Centrum Rozwoju Edukacyjnego w Chociebużu, Ministerstwo Edukacji Młodzieżowej  
i Sportowej, Centrum Językowe Witaj, a także Instytut Serbołużycki.  

Dwujęzyczna prasa codzienna dostarcza informacji o wydarzeniach kulturalnych, po-
litycznych i społecznych mniejszości serbołużyckiej na terenie ich zamieszkania. Wyda-
wany jest dziennik „Serbske Nowiny” na Górnych Łużycach oraz tygodnik „Nowy Ca-
snik” na Dolnych Łużycach w języku serbołużyckim, a także niemieckim. Ponadto ist-
nieją też czasopisma kościelne, takie jak „Katolski Posoł” i protestancki miesięcznik 
„Pomhaj Bóh”, czasopismo kulturalne „Rozhlad”, czasopisma dla dzieci – „Płomjo” 
(serb.)/ „Płomje” (wend.) oraz czasopisma specjalistyczne „Lětopis” i „Serbska šula”. 
Większość gazet codziennych, czasopism, książek naukowych, materiałów szkolnych  
i podręczników ukierunkowanych na tę mniejszość jest wydawana przez wydawnictwo 
„Domowina”. Serbowie łużyccy mają zagwarantowany codzienny dostęp do audycji oraz 
programów telewizyjnych w językach serbołużyckich dzięki dwóm niemieckim regional-
nym nadawcom radiowo-telewizyjnym: saksońskiemu „Mitteldeutscher Rundfunk” oraz 
brandenburskiemu „Rundfunk Berlin-Brandenburg”. Istnieje też młodzieżowe radio 
„Satkula”, program telewizyjny „Wuhladko” oraz magazyn telewizyjny „Łužyca”, które 
są zależne od państwowych zasobów finansowych i materialnych. Filmy dokumentalne 
o historii oraz tradycji mniejszości serbołużyckiej produkowane są przez łużyckie studio 
filmowe „Sorabia-Film-Studio” z siedzibą w Budziszynie. Działa też portal www.inter-
necy.de, za pomocą którego członkowie mniejszości mogą porozumiewać się z innymi 
użytkownikami tego języka. Ponadto w obu językach serbołużyckich oferowany jest ser-
bołużycki portal internetowy „Sorbisches Internetportal” i internetowy magazyn młodzie-
żowy „Runjewoline”. Wiele organizacji serbołużyckich ma swoje własne strony interne-
towe zawierające informacje o ich działalności i programach kulturalnych (Dołowy-Ry-
bińska 2010: 325-329). 

Prawo do zachowania różnorodności i autonomii kulturowej Serbołużyczan gwaran-
tuje Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec oraz konstytucje obu krajów 
związkowych. Dodatkowo Saksońska Ustawa o ochronie zabytków zapewnia ochronę 
zabytków kultury niektórych grup ludności, w tym miejsc, budynków lub grobów. Oba 
kraje związkowe zobowiązują się do promowania i propagowania twórczości kulturalnej 
i dziedzictwa kulturowego (zob. SächsDSchG). Ponadto Fundacja na Rzecz Narodu Ser-
bołużyckiego ma zagwarantowane miejsce i prawo głosu w Konwencji Kulturalnej Gór-
nych i Dolnych Łużyc zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o Saksońskim Obszarze Kultury 
(zob. SächsKRG). Dofinansowuje ona największe organizacje serbołużyckie, a sama po-
zyskuje środki od państwa niemieckiego oraz obu krajów związkowych – Brandenburgii 
oraz Saksonii (zob. Die Stiftung für das sorbische Volk). 

Domowina jest najważniejszą organizacją serbołużycką. Zajmuje się promocją serbo-
łużyckiej świadomości narodowej, ochroną a także rozwojem kultury i języka poprzez 
działalność kulturalną, kultywowaniem zwyczajów oraz szerzeniem wiedzy na temat hi-
storii Serbołużyczan. Podejmowane są również wysiłki mające na celu zapobieganie asy-
milacji kulturowej i językowej na Łużycach. Domowina jest podzielona na pięć stowa-
rzyszeń regionalnych (sorb. „župy”) i składa się ze stowarzyszeń członkowskich, które 
realizują swoje zadania w różnych dziedzinach i umożliwiają organizację działań w róż-
nych miejscach na terenie Łużyc. Są to na przykład katolickie Towarzystwo Cyryla i Me-
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todego (Cyrill-Methodius-Verein), Serbołużyckie Towarzystwo Naukowe „Maćica Serb-
ska”, Serbołużycki Związek Szkolny (Sorbischer Schulverein e.V). Istnieje również Na-
czelny Związek Sportowy „Serbski Sokoł”, Związek Serbołużyckich Towarzystw Śpie-
waczych (Bund sorbischer Gesangvereine e.V.) czy Stowarzyszenie Młodzieży Serbołu-
życkiej „Pawk” (zob. Domowina).  

Zakończenie i wnioski 

Zgodnie z definicją mniejszości, aby otrzymać status mniejszości narodowej w Niem-
czech musi być spełnionych pięć szczególnych warunków. Tylko Duńczycy, Fryzowie, 
Serbowie łużyccy, Sinti i Romowie zostali uznani za mniejszość narodową. Analiza naj-
ważniejszych ustaw i rozporządzeń wykazała, że prawo unijne nie zawiera żadnych od-
niesień do ochrony mniejszości narodowych, podobnie jak niemiecka Ustawa Zasadni-
cza. Uwzględniają one jedynie ogólne przepisy należące do szeroko rozumianych praw 
człowieka. Dopiero poszczególne rozporządzenia i akty powstałe na przestrzeni poprzed-
nich kilkudziesięciu lat definiują dokładne miejsce członków mniejszości wśród grupy 
większościowej. Ochrona praw mniejszości jest również zapisana w konstytucjach kra-
jów związkowych w Niemczech, które zamieszkują.  

W odpowiedzi na pytanie postawione we wstępie pracy – analizując europejskie, nie-
mieckie i indywidualne ustawodawstwo krajów związkowych – można stwierdzić, że sy-
tuacja mniejszości serbołużyckiej w Republice Federalnej Niemiec nie jest zła. Chociaż 
Serbołużyczanie nie posiadają własnego państwa, dysponują jednak dobrze rozwiniętym 
systemem różnych instytucji, które pomagają im w dalszym funkcjonowaniu jako mniej-
szość. Prawdą jest jednak to, że egzystencja mniejszości uwarunkowana jest obowiązu-
jącymi rozporządzeniami i to od nich zależy, czy mniejszości przetrwają w ciągu następ-
nych stuleci. Dlatego nie należy pozostać jedynie przy obowiązujących już ustaleniach, 
lecz należy dążyć do udoskonalenia i doprecyzowania ustaw. 
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Wstęp  

Macierzyństwo jest mniej lub bardziej wyczekiwanym przeznaczeniem wielu kobiet. 
Stereotypowy i utrwalony w kulturze (szczególnie ikonicznej) ideał tego stanu podsuwa 
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wizje pięknego, uśmiechniętego i grzecznego niemowlęcia w bliskości najczęściej  
szczęśliwej (i karmiącej naturalnie) matki oraz dumnego i spełnionego ojca. Choć rze-
czywistość jest daleka od tej sielankowej wizji, każda relacja matki z dzieckiem jest 
czymś wyjątkowym i wygląda inaczej. Mamy nierzadko dzielą się swoim doświadcze-
niem z innymi kobietami, pomagając, ucząc, a przy tym chwaląc się swoimi pociechami. 
Od kiedy zyskały narzędzie w postaci Internetu i portali społecznościowych, tematycz-
nych stron parentingowych, zasięg tego zjawiska językowo-społecznego stał się bardzo 
duży. Przybrał nawet cechy oversheringu, rozumianego jako otwarte zdradzanie zbyt 
wielu informacji na swój temat, zwłaszcza tych, którymi nikt nie jest zainteresowany1.  

Obecnie w przestrzeni cyfrowej dostępne są tysiące stron, blogów czy funpage’y  
o profilach parentingowych, a także zamkniętych grup osób o określonych poglądach na 
rodzicielstwo, preferencjach w tym zakresie lub wykorzystujących swoją rolę społeczną 
do wieloaspektowej ekspozycji lub kreacji.  

Niniejszy tekst ma na celu analizę zjawiska internetowego, jakie opiera się na stereo-
typie współczesnych „madek”, czyli patologicznych, roszczeniowych młodych mam i ich 
piętnowania przez internautów. Prezentowany typ zjawiska jest typowo polskim proble-
mem społeczno-kulturowym. 

Kim jest madka? 

Nieustannie wielką kontrowersję w Internecie budzą młode mamy, określane ironicz-
nie, nierzadko też pogardliwie, mianem „madek” (wyrazem tego jest zastąpienie w wy-
mowie litery t przez d, co zapewne stanowi aluzję do charakterystycznej cechy – „nad-
produkcji” błędów zapisu przez takie osoby). Nie ma wątpliwości co do reprezentacji 
cech, jakie powinna potwierdzać kandydatka na jedną z nich – są aż nadto wyraziste. 
„Madka” to najczęściej kobieta niedługo po porodzie (koniecznie siłami natury, gdyż po-
przez cesarskie cięcie to nie poród a wydobyciny2)3, bądź już od lat opiekująca się swoim 
dzieckiem nazywanym bombelkiem4. Najchętniej nie odstawiłaby go nigdy od karmienia 
piersią (także publicznie, gdyż jest zwolennikiem cycusiowania5), nie odstępowałaby go 
na krok (nawet podczas korzystania z ubikacji), nie mając przy tym czasu na wypicie 

                                                           
1  https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/overshare (dostęp 20.02.2020).  
2  WYDOBYCINY – rocznica urodzenia przez cesarskie cięcie. Proszę pamiętać, że kobieta, 

która tak urodziła, nie jest godna nosić tytułu madki [źródło: https://www.facebook.com/groups 
/madkapolkafejsbookowa/search/?query=wydobyciny&epa=SEARCH_BOX (dostęp: 20.02.2020)]. 

3  Do grupy tego typu aspirują także niektóre kobiety w ciąży. 
4  BOMBELEK – etap ponoworodkowy rozciągający się aż do wieku starczo-szkolnego [źródło: 

https://www.facebook.com/groups/madkapolkafejsbookowa/search/?query=wydobyciny&epa 
=SEARCH_BOX (dostęp: 20.02.2020)].  

5  Cycusiowanie to karmienie w jedyny możliwy dobry, wychwalany pod niebiosa, godny każdej 
kobiety sposób, czyli piersią [źródło: https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/o-jed-
nym-z-pytan-ktorego-osobiscie-nienawidze-zcalego-serca-list-o-karmieniu/b89f9se?fbclid=I 
wAR0Cc1dIDUPOOsh6PtrCG7E_9vlvFhE8I2cAyh-4Klaz2K3Wf9KnPcvw5cM#utm_source 
=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_redakcja (dostęp: 20.02.2020)]. 



Madkizm i madkomowa. Językowo-kulturowy obraz zjawiska społecznego  123 

ciepłej kapucziny6. „Madka” jest z tego ze wszech miar dumna, co manifestuje w sposób 
niezwykle roszczeniowy i uciążliwy dla otoczenia, ale pozwalający zaspokajać potrzebę 
ekspozycji narcystycznego „ja”. Szczegółowo prezentuje i relacjonuje na swoim profilu 
użytkownika portalu społecznościowego to, co już osiągnęła, bądź co osiągnie w czasie 
najbliższym, a wypowiedzi oscylują wokół kwestii związanych z jej życiem osobistym 
(np. kocham przyszłego menża arkadiuuszka i naszego synka leosia jak masz problem ze 
mną to wypierdalaj ! / szef w: SZLACHTA BALUJE PLEBS HARUJE / Uczęszczała do: 
Zawodówka jest fajna7).  

Z analizy tego typu profili wynika, że jest to więc młoda lub bardzo młoda kobieta, 
niepracująca zawodowo, żyjąca z programu Rodzina 500+ oraz innych zapomóg i świad-
czeń społecznych, oczekująca, a nawet żądająca społecznej atencji i nieustannego wspar-
cia. Skoro – jak sądzi – uśmiech jej dziecka (może ktoś ma na wydanie? Za bezcenny 
uśmiech dziecka) stanowi najcenniejszą walutę na świecie, wszystko należy jej się  
za darmo. Wystarczy tylko ogłosić swoje zapotrzebowanie w sieci (Podaruje ktoś rodzi-
nie z piątka dzieci zmywarkę działająca) i czekać na „oferty”. Swoją determinację czerpie 
z przekonania, że najtrudniejszą pracą w życiu człowieka (a zarazem przeznaczeniem 
każdej szanującej się kobiety) jest urodzenie i wychowywanie potomstwa (...kobiety które 
nie doswiadczylyście tego trudu ciażawego i porodu mozecie mi tylko buty czyscic bo nie 
jestescie godne calować stóp moich). Na pierwszym miejscu stawia więc „godność”  
i dobre samopoczucie swojego dziecka, dlatego każde jego zachowanie (także agresywne 
wobec ludzi czy destrukcyjne dla środowiska) usprawiedliwia frazą: ale przecież to tylko 
dziecko. Jeśli to nie wystarczy, by uciszyć oburzoną opinię społeczną, „madka” nie waha 
się zniesławiać rozmówcy, zastraszać policją czy sądem. Okazuje tym samym pogardę 
dla wszystkich niemadek, które są deprecjonowane jako bezdzietne lambadziary8, karie-
rowiczki czy inne (np. osoby kochające zwierzęta czy zbierających także naklejki na plu-
szaki z Biedronki).  

Omawiane osoby eksponują siebie w otoczeniu rodziny – oczywiście przede wszyst-
kim dziecka, ale też jego ojca, czyli tateła. Kreacja „madki” zależy więc także od odpo-
wiedniej kreacji dziecka, tzw. bombelka9. Jej elementem staje się już imię, najczęściej 
obce lub obco brzmiące, nawiązujące najczęściej do postaci znanych z popkultury, np.: 
Quentin, Rajan, Bryan, Jonatan, Jeremi, January itd. Na tym tle dochodzi do sporów, 
ponieważ urzędnicy wskazują na prawne ograniczenia, czym – jak dowodzą posty – go-

                                                           
6  Madki w swoich postach skarżą się: „nie mam czasu kapucziny wypić nawet” [źródło: 

https://www.ofeminin.pl/dziecko/mam-dziecko/matki-kontra-madki-facebookowy-hejt-rodzi-
cow/q1e5hgl (dostęp: 20.02.2020)]. 

7  Wszystkie przykłady pochodzą z wypowiedzi zamieszczonych na grupach i stronach faceboo-
kowych, takich jak: Madka Polka Fejsbookowa, Madka Bombelka, Spotted: owulacja na sto-
jąco, Spotted: Dej, Madka Polka Bombelkowa i są przytaczane w zapisie oryginalnym. Źródła 
do przytoczonych wypowiedzi znajdują się w bibliografii.  

8  Lambadziara – obraźliwe określenie kobiety spędzającej większość czasu w dyskotekach oraz 
solarium, gustującej w różnych, skąpych strojach, prymitywnej muzyce [źródło: https:// 
www.miejski.pl/slowo-Lambadziara (dostęp: 20.02.2020)]. 

9  Bombelek to rozpieszczone dziecko, nad którym nie chce lub nie potrafi zapanować jego madka 
polka [źródło: https://natemat.pl/283275,kim-jest-bombelek-ciag-dalszy-hejtu-na-madki-ge-
neza-zjawiska (dostęp: 20.02.2020)]. 
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dzą w wolność „madek”, narażając się przy tym na obelgi i szykanowanie, tudzież agre-
sywne i pseudonaukowe dowody, iż takie imię istnieje i można je nadać dziecku (Kłam-
stwo ! Odmówiono mi w urzędzie umienia Ceejay !!! Powiedziano mi : Ceejay … nie 
występuje , gdy w Google wpisujemy imię ! !!! Ceejay to męskie imię, występujące i po-
pularne w Stanach).  

„Madkom” zazwyczaj towarzyszą „tatełowie” (nazwa analogiczna do internetowych 
nowotworów: koteł i pieseł. Nie są to najczęściej mężowie (ci są zwykle tylko dawcami 
alimentów), a tzw. Kąkubęci (konkubenci), czyli zmieniający się często życiowi partne-
rzy. Taki związek spajany jest przez odpowiednio niedogodne warunki finansowe  
i mieszkaniowe, problemy w komunikacji, niezbyt wyszukane upodobania, czasem na-
łogi oraz pieniądze z programu tzw. pińcetplusów. Partnerzy „madek” nierzadko mają 
problemy z prawem, wówczas partnerka prosi inne madki o porady prawne, jak ocalić 
swojego ukochanego przed systemem sądowniczym, który jest określany jako wrogi  
i niesprawiedliwy (Hej. Dzisiejsze walentynki są najgorsze jakie mogła bym sobie wyob-
razić godzinę temu policja jebana zatrzymała mojego Marka ja w ciąży sama cały świat 
mi się zawalił nie chce mi się żyć nie wiem co mam robić).  

Styl życia opisywanych osób wiąże się z ich poglądem na świat. Ten jest oparty na 
wiedzy potocznej, niekonfrontowanej z odkryciami naukowymi, gdyż wiedza prak-
tyczna, mądrość społeczna, plotka czy wiralowy fake news jest – ich zdaniem – bardziej 
wiarygodny niż wyniki badań. Konsekwencją tego jest także postawa wobec zdrowia po-
ciechy. Liczne wpisy dowodzą, że nie należy słuchać lekarzy specjalistów, którzy – jak 
wiadomo – biorą udział w antypolskim spisku szczepionkowym (Chodzi o to że my Po-
lacy jesteśmy 38mio milionową bazą organów dla bogatych […] wraz ze szczepionkami 
dostajemy czipy) i nie znają się na niczym (por. popularne ostatnio hasło, że miliony wie-
dzą lepiej). Zdecydowanie bezpieczniej jest poradzić się doświadczonych „madek”, ko-
niecznie rozpoczynając wypowiedź od zwrotu: kochane mamusie, czym niweluje się dy-
stans i ociepla kontakt. Problemy poruszane w tym obszarze są różnorodne, ale nietrudno 
doszukać się analogii do zabobonnych wierzeń ludowych. Problematyka porad zdrowot-
nych dotyczy m.in. powikłań poszczepiennych (Po szczepieniu na pneumokoki, córka 
płakała 2 doby. Z internetu dowiedziałam się, był to tzw. Krzyk mózgu. Nigdy nie zapo-
mnę, jak się bałam, że to coś, zostanie jej na zawsze. Na szczęście przeszło), czy poszu-
kiwana wiedzy o obcinaniu paznokci u dziecka (jak obcinaliście swoim dziecia pazurki 
do miesiąca pierwszego? Ja się bałam nożyczkami wiedz mu obryzam i położna mi tak 
kazała).  

Jak wynika z licznych wpisów internetowych, weteranki w wychowywaniu są także 
doświadczonymi „szamankami”, zielarkami i znachorkami, znającymi się na zabobonach 
i medycynie alternatywnej. Ta droga leczenia nierzadko jest w stanie „ocalić” życie  
i duszę dziecka na przykład przez przelanie wosku przez dziurkę od klucza (też tak mia-
łam jakiś czas ale przelalam wosk wyszła twarz i po tym moja kruszynka spokojnie zaczęła 
przesypiać noce) czy smarowanie nocnym moczem pod oczami (Mocz nocny pod oczy, 
nasz mocz ma tyle witamin, żaden krem nie ma szans, natura płynie z nas). Wśród innych 
ludowych umiejętności znajdują się także te, oparte na rytuałach i czarach dobrych na 
zajście w ciążę (Czy znacie jakiś rytuał lub czar na zajście w ciążę bliźniaczą?), i na 
odczynianie uroków rzucanych np. przez podstępne teściowe (Mamusie może wy mi coś 
poradzicie. Wydaje mi się, że moja teściowa urzekła mi dziecko. Córka (3miesiace) była 
tam dwa razy i znowu zachowuje się inaczej […] w dzień śpi tylko na recach).  
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Wskazane wyżej najbardziej rozpoznawalne przejawy „madkizmu” w zakresie stylu 
życia i poglądu na świat są związane także ze specyficzną odmianą języka, jaką posługuje 
się ta grupa. Za przejaw werbalizacji „madkizmu” uznaje się sposób niepoprawnego za-
pisu wielu słów w postach, wiadomościach i komentarzach tego typu. Niekiedy, aby wła-
ściwie zrozumieć znaczenie niektórych słów (jeśli jest to w ogóle możliwe), należy  
zajrzeć do powstałego w drugiej połowie 2019 roku internetowego, utworzonego na 
blogu lekcjaliteratury.pl Słownika madkowo-polskiego10. Tam można się dowiedzieć 
m.in.,  
że kąndoręcie to kondolencje, a gdy chcemy prosić, aby ktoś zostawił nas w spokoju, 
należy zastosować zwrot od bierdolta się. Choć słownik ten jest w stanie wyjawić czytel-
nikowi wiele sposobów rozumienia znaczeń wyrazów i zwrotów, to jednak ten sposób 
komunikacji, oparty na specyficznym zgrupowaniu słownictwa przy dużej nonszalancji 
językowej i lekceważeniu reguł, stał się źródłem ciągle nowych leksemów i znaczeń. 
Madkomowa jako specyficzny styl komunikacyjny może być więc jednocześnie punktem 
dostępu do sposobów percepcji i wartościowania świata przez jej użytkowniczki. 

Specyfika madkomowy jako stylu komunikacyjnego 

Franz Boas zauważył, że języki różnie klasyfikują doświadczenia ludzi, oraz że po-
wstające w ich wyniku kategorie językowe wpływają na schematy myślowe tych, którzy 
tym językiem się posługują. Lingwistyka uprawiana z tej pozycji pozwala postrzegać  
język jako odbicie mentalności człowieka i jego kultury11. Język, a w zasadzie wypowie-
dzi, w które jest uwikłany, tematy, budowanie zdań, identyfikacja nadawcy i projektowa-
nie odbiorcy, odniesienie do reguł – tworzą specyficzną wspólnotę dyskursu. Odczytując 
wpisy, posty, komentarze, słowem teksty jako konkretne aktualizacje językowe, nie 
można zaprzeczyć, że ich autorki – „madki” cechuje skrajny leseferyzm językowy12. Do-
tyczy on zarówno tekstów spontanicznych, komentarzy czy repostów, ale także wypo-
wiedzi o dominującej artystycznej funkcji języka, np. wypowiedzi wierszowanych: 

 
11 miesiący już skończyłam 
Tyle serc zadowolilam 
W 11 miesięcy wchodze taki wiek 
Skredne więcej każdy wie. 
Mama z tatą mnie poznali i od razu pokochali każdy kto zobaczy mnie 
Zaraz zakochuje się 

                                                           
10  Źródło: https://lekcjaliteratury.pl/slownik-madkowo-polski/ (dostęp: 20.02.2020). 
11  Por. Sharifian 2016: 33. 
12  Leseferyzm to postawa językowa charakteryzująca się przekonaniem, że język reguluje się  

samodzielnie, a więc nie należy ingerować w jego rozwój ani stosować się ściśle do reguł ję-
zyka. Opiera się na akceptacji wszystkich zjawisk językowych i niewartościowaniu ich, zgod-
nie z założeniem, że elementy istniejące i używane są najwyraźniej przydatne i odpowiadają na 
potrzeby użytkowników [Źródło: https://obcyjezykpolski.pl/puryzm-leseferyzm-i-indyferen-
tyzm-jezykowy/ (dostęp: 08.05.2020); https://pl.wikipedia.org/wiki/Leseferyzm_(j%C4%99 
zykoznawstwo) (dostęp: 08.05.2020)].  
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Brak jakiejkolwiek interpunkcji jest powszechnym zjawiskiem charakterystycznym 

na tego typu forach internetowych. Styl komunikacyjny „madek” charakteryzuje się ne-
gacją standardowych konwencji wypowiedzi, upowszechniając zapis z wieloma różnymi 
błędami, zarówno drugorzędnymi, jak i rażącymi. Przyzwolenie na lekceważący stosunek 
do norm językowych jest konsekwencją relatywizacji większości norm społeczno-kultu-
rowych. Również tej, która wskazuje, że przestrzeń wirtualna jest miejscem publicznym 
i obowiązują tu ustalone zasady językowo-kulturowe, w tym związane z przestrzeganiem 
netykiety. Wypowiedzi są najczęściej pozbawione znaków interpunkcyjnych, choć nie-
kiedy zastępują je emotikony (Jaram się [ikona ognia] sama Sobie zrobiłam prezent  
i kupiłam łańcuszek z mlekiem i włoskami dzieci [uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie 
serca] [cztery różowe podwójne serca] Cudna pamiątka [uśmiechnięta twarz z oczami  
w kształcie gwiazd] Polecam [kciuk w górę]). Ponadto, nawet gdy są stosowane znaki 
interpunkcyjne, zapisywane są w niepoprawnej edycji: z błędem, polegającym na posta-
wieniu znaku po spacji spotkać się można bardzo często (mieszkam 13 km od miasta bez 
samochodu, bez autobusów .Ale mam prawo jazdy.). Jest to właściwość nagminna, wyni-
kająca zapewne z lekceważenia odbiorcy (niedostosowanie się do zasad językowego 
savoir-vivre’u) lub z ignorancji. Tylko wielokropki, służące głównie do zaznaczenia,  
że tok mówienia, na ogół z powodu emocji, został przerwany, są wśród „madek” prawi-
dłowo stosowane (Niestety wszystkie sa do poprawy, nie tylko kciuk…). Powszechnie sto-
sowane, przy tym nadużywane do podkreślenia ładunku emocjonalnego wypowiedzi,  
są wykrzykniki, które są najczęściej reduplikowane, np.: Moje dzieci nie so za-
niedzbane!!!!!; Każdy kto tak powie ma lepe nie ryj od mojego menza!!!!. Nieme przy-
zwolenie na takie traktowanie języka pisanego jako luźnego przełożenia mowy potocznej 
na zapis pozwoliło na powstanie jeszcze bardziej niezwykłych form, pomimo tego,  
iż w komunikatach o charakterze oficjalnym, kierowanych do potencjalnie szerokiego 
grona odbiorców, powinno się przestrzegać normy wzorcowej na wszystkich poziomach 
języka. Język w Internecie bywa określany mianem „wtórnej oralności” lub „mowy za-
pisanej, a tekst swoistą hybrydą języka mówionego i pisanego” (por. Wileczek 2018: 190-
191). Towarzyszy temu tendencja do skrótowości wypowiedzi jako wyraz szybkości  
i emocjonalności w tworzeniu tekstu (Nie szczep psa, tyle .to tojsyny w szczepionce co ok 
podawanej psu uczulają, Pani kasiu mam pięcioro dzieci nadodatek w caizy nie mamy 
wody ubikacji nie prac chcą zabrać dzieci cieszko mieszkamy razem z mezem ja uniego 
trochę zarobiliśmy).  

Brak znaków interpunkcyjnych, diakrytycznych czy nieuwzględnianie wielkich liter 
to elementy, do których wielu użytkowników narzędzi masowej komunikacji zdążyło się 
już przyzwyczaić. Uwagę przykuwa także brak jednej konwencji w wypowiedzi odnośnie 
do używania polskich znaków. Przyjęło się, że większość osób, pisząc wiadomość bez 
znaków polskich, po prostu tworzy ją w pośpiechu. Taki zabieg zdecydowanie może skra-
cać czas spędzony na szukaniu „kresek i ogonków” (Dowiedzialem się teraz niedawno  
że mój kuzyn się rozwodzi. (...) byliśmy świadkami i pokaźne prezenty daliśmy. Dodam, 
że ten rozwod to tak w niecały rok od ślubu. Czy ktoś się orientuje czy wypada prosić  
o zwrot przynajmniej tych droższych rzeczy?).  

 Podejmowane próby „przełożenia” języka mówionego na pisany są niekiedy bardzo 
nieporadne. Wyrazy są przekręcane, zapisywane z opuszczaniem głosek, substytucjami, 
upraszczaniem grup spółgłoskowych lub fonetycznie, np.: przekuć uszy – przekłuć uszy, 
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rzalerzy – zależy, noworotek – noworodek, mondże – mądrze, kutnia – kłótnia, krzesny – 
chrzestny, klijęt – klient, kąkubęt – konkubent, japąki – japonki (klapki), flustracja – 
frustracja, fszcząsające – wstrząsające13.  

Łatwiej przypuszczać (głównie ze względu na szeroką skalę zjawiska), że wypowie-
dzi z błędami wynikają nie tylko z nieznajomości zasad ortograficznych, ale także z braku 
należytej staranności czy nawet woli do ich przestrzegania. Jest to jeden z głównych po-
wodów, dlaczego te językowe „madkizmy” są w Internecie szeroko piętnowane. Błędy 
językowe i ortograficzne osiągają niekiedy takie nasilenie, iż ku zdziwieniu wypowiada-
jącej się „madki”, nikt oprócz niej samej nie jest w stanie zrozumieć sensu tekstu (np.: Ja 
moja dziecko kocham Cię trzyma dobrze Trudno koniec kupić 100% wsi mieszka domu 
spokojnie dzieci też tak rodzice).  

Kolejnym, łatwo rozpoznawalnym wyróżnikiem stylu madkomowego (stylu komuni-
kacyjnego „madek”) jest repertuar powtarzających się zwrotów czy fraz, które obrazują 
szereg perswazyjnych strategii komunikacyjnych np.: 

 Kobieta jest szczęśliwsza gdy ma dzieci (np. narzucanie przekonań – według „ma-
dek” rodzicielstwo jest powinnością każdej szanującej się kobiety, jej sensem ży-
cia i zarazem drogą do spełnienia); 

 Chciałabym się pochwalić (np. dowartościowanie nadawcy – podkreślenie dumy 
z sukcesu swojego rodzicielstwa bądź swojego potomka); 

 Masz dzieci? (np. deprecjacja odbiorcy; pytanie retoryczne pozwalające zdepre-
cjonować kompetencje rozmówczyni za pomocą argumentu, iż osoba mająca 
dzieci posiada rozleglejszą wiedzę na dany temat); 

 Czy wasze dzieci/ Czy wy też (np. odwołanie do wspólnoty przeżyć; najczęściej 
tak rozpoczyna się wypowiedź poszukująca aprobaty dla konkretnego zachowania 
bądź solidarności względem konkretnego problemu)  

 Kochane mamusie (np. zjednanie odbiorcy; rozpoczynający wypowiedź zwrot 
grzecznościowy do adresata obliczony jest na zjednanie rozmówcy przez zastoso-
wanie zdrobnienia. Jest to jeden z nielicznych przypadków realizacji podstawo-
wych konwencji (tu: powitania) znanych z komunikacji oficjalnej); 

 Moje dziecko bardzo by się ucieszyło/ od dawna o tym marzy (np. zabiegi obli-
czone na uzyskanie korzyści; fraza występuje podczas proszenia o coś za darmo, 
bądź z nieracjonalnie wielką zniżką);  

 Pozdrawiam/ nie pozdrawiam (np. gra z odbiorcą; zwrot typowy dla komentarzy 
w grupach typu „spotted”, w której nadawcy dzielą się swoimi obserwacjami, nie-
rzadko odnosząc pejoratywnie się do tych, którzy brali udział w jakimś zdarzeniu. 
Oba zwroty mają zwykle kontekst ironiczny); 

 Może pomyślicie idioci że budzicie dzieci/ dziecko plakalo cala noc (np. nega-
tywna ocena innych. Niezależnie od sytuacji „madka” nie jest wyrozumiała dla 
hałasu mogącego zbudzić jej dziecko z drzemki, narzekając nierzadko na służby 
ratownicze przejeżdżające na sygnale); 

 Mnie się należy (np. roszczeniowy stosunek do osób i społeczeństwa; pojawia się 
najczęściej w dyskusjach o programach socjalnych); 

                                                           
13  Źródło: https://lekcjaliteratury.pl/slownik-madkowo-polski/ (dostęp: 20.02.2020). 
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 Powiem szefowi że jestem w ciąży dopiero jak mnie przyjmie do pracy (np. ucie-
kanie sie do nieuczciwości – przemilczanie, koloryzowanie lub kłamstwo; stan-
dardowy operandus mundi przyszłych matek poszukujących pracy w celu uzyska-
nia stosownych świadczeń);  

 Kto ci poda szklankę wody na starość? (np. wykorzystanie obiegowych argumen-
tów w perswazji za pozytywami macierzyństwa. Fraza ma dowodzić, iż posiadanie 
dzieci stanowi zabezpieczenie na przyszłość); 

 Szukam do oddania za darmo (np. wzbudzanie litości: madki niekiedy są określane 
mianem „dejów” ze względu na żebraczo-roszczeniowe podejście do zdobywania 
przedmiotów od ludzi, którzy czegoś mogą już nie potrzebować lub są skorzy do 
pomocy); 

 Oddam psa dziecko ma alergię (np. zakłamywanie rzeczywistości: przykład argu-
mentu, który pojawia się, gdy prezent w postaci czworonoga okazał się niewła-
ściwy i trzeba się go pozbyć); 

 Będzie to pani mogła dodać do portfolio (np. próba „wymuszania” darmowych 
usług); 

 Za wychowywanie dziecka powinni nam płacić (np. gloryfikacja swojego macie-
rzyństwa: „madki” uważają, że rodzicielstwo jest najtrudniejszym i najważniej-
szym zawodem); 

Przedstawione wyżej niezwykle popularne zwroty i frazy pozwalają na rekonstrukcję 
tzw. „wspólnej bazy kulturowej”, która przenika dyskurs wskazanych wyżej społeczno-
ści, nawiązuje do pojęcia cultural common ground Teuna van Dijka. Należy ją rozumieć 
jako „podstawę wszelkiej wiedzy, wewnątrz- i międzygrupowej, dlatego opierają się na 
niej różne ideologie” (2003: 9). I tak podstawą jest tu – wskazywana wyżej – gloryfikacja 
macierzyństwa w myśl popularnego sloganu: Jestem mamą. A Ty jaką masz supermoc? 
„Madkizm” wiąże się także z pajdocentryzmem. Każde dziecko jest postrzegane przez 
swoją rodzicielkę jako niezwykle zdolne, ponadprzeciętne, ale przy tym bardzo kruche 
stworzenie, które należy chronić przed stresem i krytyką innych. Obok tego pojawia się 
wyrażana agresywnie niechęć i nietolerancja wobec kobiet, które znajdują szczęście  
w innym obszarze niż rodzicielstwo (np. Wszystkie te tzw singielki których nikt nie chce 
albo są bezdzietne z lenistwa powinny być urzędowo pokrywane i rodzić. Potem my bę-
dziemy się musiały dokładać do leni. Z czego będą miały emerytury?).  

Z kolei zawiązywana w Internecie wspólnotowość ośmiela do artykulacji wszelkiego 
rodzaju życzeń i próśb. W komunikacji nieformalnej, w szczególności w slangu interne-
towym, występuje nawet wyraz dej jako ironiczna innowacja względem ogólnego słowa: 
daj, która określa tego typu zachowania językowe. Ma ona swoje źródło w częstych ogło-
szeniach o zapotrzebowaniu na konkretne przedmioty (kupię za darmo), dla których uza-
sadnieniem jest rzekoma choroba dziecka (mam chorom curkę). Posty tego rodzaju, za-
mieszczane na grupach sprzedażowych, np.: A może oddałaby mi pani wózek za pam-
persy? Bo mnie nie stać żeby kupić taki wózek mojej córce bo jest chora i wszystkie pie-
niądz idą naleczenie, były nawet przedmiotem kampanii społecznej przygotowanej przez 
OLX14.  

                                                           
14  Źródła: https://www.youtube.com/watch?v=Fd2Ivt7SNmE&list=PLdYnmYhMUr5c8JDDb0 

Q2lyQthUHK5_Er2, https://www.youtube.com/watch?v=BN4xXOnmnuE&list=PLdYnmYh 
M Ur5c8 JDDb0Q2lyQthUHK5_Er2&index=2 (dostęp: 20.02.2020). 
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Matkocentryzm i pajdokracja bywają także fundamentem, na którym rozwija się agre-
sja językowa. Jej narzędziem są wulgaryzmy i zwroty ordynarne, które często występują 
w dyskusjach internetowych jako elementy argumentum ad personam. Takie ataki są pro-
wokowane najczęściej przytoczeniami badań naukowych lub osobistych doświadczeń 
przez rozmówców, niepokrywających się z doświadczeniami danej „madki” (Powiem tak 
a mama twoja to co musiała się jakoś wychować ojciec mógł cię zostawić i iść po mleko, 
matka mogła zrobić aborcję albo oddać do dom dziecka/ A chcesz wryj smarkula ta co 
lepiej pisze no to się nie wymądrzaj).  

Słownictwo wulgarne jest – czy tego chcemy czy nie – częścią mowy potocznej. Wul-
garne wypowiedzi internautów są pełne agresji słownej, hejtu czy nawet bullyingu. „De-
wulgaryzacja wulgaryzmów” jest powszechną praktyką, niemniej jednak razi ona szcze-
gólnie w wypadku kobiet i matek, których stereotypy kulturowe kojarzą raczej z używa-
niem słownictwa o pozytywnych i uczuciowych konotacjach (Handke 2008). Osoby  
z opisywanej kategorii społecznej nie mają jednak oporów z wyrażaniem ekstremalnych 
ocen, osób i zjawisk, jeśli ma to wystarczająco ekstremalnie oddawać wzburzenie i stan 
emocjonalny nadawcy (Jaka kurwisko jepana (...) niech jom w sadzom na dożywocie do 
piel dla niech sznata zdycha bo dzieci to nic nie som winne (...) robiom dzieciom kszywde 
bo co takiej kurwie dziecko). 

Madkizm versus anty-madkizm 

Wypowiedzi zapisywane w formie zrzutów ekranu, na których wskazane przejawy 
„madkizmu” oraz „madkomowy”, są widoczne, można je liczyć w tysiącach. Sposób ich 
kolportowania i komentowania jest podobny do fenomenu memów. Teksty niedorzeczne, 
niepoprawne, czy szczególnie wulgarne na zasadzie „zawiedzionego” oczekiwania stają 
się źródłem humoru, obiektem politowania, ostracyzmu lub powszechnego linczu. I tak 
jak środowisko parentingowe grupuje swoich wyznawców w osobne „plemiona” wyzna-
czone przez wspólną świadomość aksjologiczną, podobne standardy uczestnictwa w ży-
ciu społecznym i kulturze, niezobowiązująca, pragmatyczna potrzeba kontaktu (Maffe-
soli 2000: 19). Tak dzieje się także ze społecznościami, do istnienia których wystarcza-
jącym powodem jest zaskoczenie i rozbawienie profilami „madkowymi”. Wśród nich 
znajduje się grupa jak Madka Polka fejsbookowa z 60 80815 członkami oraz inne (por. 
Beka z madek; Madka bombelak; Madka Polka socjalna itp.). Społeczności tej zarzuca 
się postrzeganie „madek” w negatywnym świetle, wręcz uznaje się za nawołujące  
do nienawiści i hejtu ze względu na odmienność innych ludzi. Zarzut taki sprowadza się 
do oskarżenia o niemożność odróżnienia ekscytacji humorem od wyszydzania drugiego 
człowieka. Na profilu wspomnianej społeczności widnieje deklaracja, że po pierwsze  
– jest to grupa dla „matek z dystansem do życia – na wesoło XD”, a w regulaminie zaka-
zany jest zarówno „madkizm i zoomadkizm”, jak i „hejt” oraz „wszczynanie awantur”  
i „brak kultury wypowiedzi”, po drugie, – celem humorystycznych repostów nie jest 
dziecko ani jego relacja z rodzicami, ale madkizm jako „stan umysłu” (https://www.face-
book.com/groups/madkapolkafejsbookowa/ (dostęp: 21.02. 2020)).  

                                                           
15  Stan z dnia 26.02.2020. 
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Niemniej jednak już przytoczone tytuły wskazują, że elementem zawiązującym i pod-
trzymującym jest specyficzne poczucie humoru, wynikające z mimowolnego komizmu 
wpisów interpretowanych jako madkowe, który ujawnia się w zderzeniu z inną bazą kul-
turową – z innym światopoglądem czy systemem wartości. 

Ci, którzy zamieszczają zrzuty ekranów w grupach, takich jak: Madka Polska fejsbu-
kowa, Kochane Bombelki Madki czy Spotted: Dej, nie ukrywają się ze swoją tożsamością. 
Każdy post zamieszczony jest pod personaliami profilowymi. Inaczej jest na stronach 
otwartych, np. Spotted: Owulacja na stojąco. W nazwie grupy prześmiewczo wykorzystano 
błąd leksykalny z komentarza jednej z „madek” (owulacja zamiast owacja), co nie tylko 
sugeruje rodzaj preferowanego humoru, ale wyraźnie zakreśla preferowaną tematykę.  

Grup i stron wyśmiewających się z patologicznych matek nie ma wielu, jednak liczba 
ich członków stale rośnie. Z pewnością znaczną część tych zbiorowisk stanowią interne-
towe trolle i patologiczni hejterzy, dla których wykluczanie i wyśmiewanie „madek” sta-
nowi formę rozrywki. Społeczności „antymadkowe” grupują się zatem w alternatywne  
i równie wykluczające plemiona, w których zdumienie nad sposobem percepcji świata 
przez jedną kategorię społeczną szybko przechodzi w negację, dzięki której kapryśna,  
bo krótkotrwała, atencja tysięcy odbiorców zaspokaja narcystyczne „ja” nadawców. 
Zresztą ich kreatywność jest mocno wątpliwa, sprowadza się bowiem do wielogodzin-
nego śledzenia wpisów i udostępniania „znalezisk” na prawach cytatu. Wprowadzenie 
jest minimalizowane (np. Madka Karyna mówi; Ma płacić czy ma nie płacić – oto jest 
pytanie; Nie żałować dziecku; Jak żyć?, Wuzek w cionży, Dej konsole; Wystarczy dac 
gówniakowi telefon, a będzie cicho przez dłuższy czas. itp.), aby przytoczony tekst mógł 
„rozbłysnąć” absurdalnym pytaniem (Jestem w ciazy i nie mam okresu. Czy dziecko wy-
sysa okres?), żądaniem (Czy ta konsola na sprzedaż? Chętnie ją przygarne (...), chłopiec 
będzie się cieszył), groźbą (Nie, to spierdalaj downie juz dopilnuje abys tego nikomu nie 
sprzedał) czy odwetem (np. Hejtuję pryszczatą smarkulę...).  

Drugi poziom zainteresowania madkizmem, zresztą nie mniej ironiczny niż pierwszy, 
wiąże się z komentarzami pod udostępnionymi postami, które kpią przede wszystkim  
z bezrefleksyjności, braku wykształcenia i wiedzy oraz z roszczeniowej postawy piszą-
cych, naśladując pierwotny styl komunikacyjny (specyficzne słownictwo, nieporadność 
składniowa, niepoprawna ortografia, stereotypowa zachłanność), czego dowodem  
są przykładowe wpisy: Madka to rodzic płci żeńskiej, który podczas narodzin bomblo-
purchlaka dodatkowo wysrał mózg (...) ma całkowicie wyrąbane na wszytko i wszytkich; 
Luksus wśród madków. 100% ordżinal; Madki walczonce słodziaki wyklente; Drugi bom-
belek jest opcją (https://www.facebook.com/madkabombelka/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCR-JzD84NL1-BaIlL1DnJCseHDy0-ZYuZJUAQvnbAS_6rXNmWCziLG1 
rJp41M7nE7XLQdELAIyCjyy (dostęp: 21.02.2020)). 

Nie każdy członek grupy, chcąc się wykazać i zamieścić na niej coś „madkowego”, 
otrzyma jednak odpowiednio akceptujący komentarz. Zrzut ekranu, link do konkretnych 
wydarzeń czy opis sytuacji, w której osoba spotkała się z „madkowym” zachowaniem, 
przechodzi przez „filtr” reakcji odbiorców informacji. Takie grupy wykształciły bowiem 
odpowiedni krytycyzm, pozwalający ocenić, czy dane zachowanie rzeczywiście budzi 
wesołość czy raczej potrzebę zrozumienia oraz empatię. Większość aktywnych członków 
grupy jest wyczulona także na internetowych trolli, którzy wcielając się w osobowość 
opisywanych osób, produkują posty i zamieszczają w formie fake newsów albo należą do 
tzw. atencjuszy, czerpiących przyjemność z obserwacji rozwoju wydarzeń lub liczą  
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na wywołanie flammingu, czyli internetowej kłótni nazywanej przez internautów g*wno-
burzą.  

Zakończenie 

Internetowy (i nie tylko) „madkizm” jest zjawiskiem bardzo złożonym. Nie można 
stwierdzić, że za nagłaśnianiem i piętnowaniem tego zjawiska społecznego stoi tylko tro-
lling, przejaskrawienie i specyficzne poczucie humory internautów. Choć piętnowanie 
zjawisk tego rodzaju może być idealistyczną próbą naprawy relacji społecznych w dobie 
rozpasanej polityki socjalnej, to jednak budzi wiele kontrowersji. Znaczną częścią grup 
szydzących z „madkizmu” są matki nieulegające stereotypom, o których się wypowia-
dają. To właśnie kobiety wychowujące dzieci, wskazujące na niekompetencję osób z tej 
samej konfraterni stanowią opozycję dla zachowań „madkowych”, pokazując, że nie 
każda kobieta mająca dziecko jest naiwna, leniwa czy zafascynowana fizjologią swojego 
potomka (Hej Dziewczyny! Czy tylko ja uważam, że bączulki mojego Emila to najsłodszy 
zapach na świecie?). 

„Madkizm” stał się modnym zagadnieniem, a „madkomowa” obiektem potocznych 
stylizacji, opartych na prześmiewczym sposobie porozumiewania się. Gdy „madki” wy-
szły z centrum zainteresowania, uwagę przyciągnęły „bąbelki”, które z powodu lesefe-
rycznego wychowania i nadopiekuńczych „madek” nie są dostosowane społecznie.  

„Madkizm” stanowi niezwykle ciekawe, ale i niebezpieczne zjawisko społeczne. 
Dzieje się to z dwóch powodów. Pierwszy z nich dotyczy upowszechnianych wzorów  
i strategii społeczno-kulturowych, opartych na cynicznym hedonizmie, samouwielbieniu, 
nowoczesnym „żebractwie” i pogardzie dla norm językowych i obyczajowych oraz eks-
ponowaniu nienawiści dla osób o innych poglądach i orientacji. Drugi zaś wiąże się  
z prześmiewczą ekspozycją tych tendencji w kulturze popularnej, utrwalając stereotypy  
i podziały społeczne. To przykład kolejnych walczących ze sobą „plemion” – walczących 
za pomocą języka, który, odarty z normatywności i godności, staje się poręcznym narzę-
dziem do „okładania” przeciwnika.  
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1. Wstęp 

Zasady prawa to normy obowiązującego prawa lub ich logiczne konsekwencje klasy-
fikowane jako fundamentalne dla danego systemu prawa lub jego części. Podstawową 
zatem cechą omawianych norm-zasad jest ich doniosłość w porządku prawnym. Usytuo-
wane są najwyżej w jego strukturze i oparte głównie na uzasadnieniu aksjologicznym 
związanym z autorytetem wartości, „które dana norma obliguje strzec czy traktować nad-
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rzędnie w porównaniu z innymi wartościami” (Ziembiński 1993: 84). Przedmiotem obo-
wiązku jest tu spełnienie danej wartości, a nie jak w przypadku zwykłych norm – okre-
ślone zachowanie adresata tej reguły.  

Zatem po krótkiej, zarazem niezbędnej dywagacji nad terminem zasady prawa należy 
wyjaśnić pojęcie oskarżonego. Konieczne w tym celu jest wyodrębnienie dwóch ujęć – 
sensu stricto i sensu largo. Pierwsze, znaczenie wąskie, znajduje się w art. 71 § 2 k.p.k., 
uznającym za oskarżonego, osobę przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także 
osobę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 k.p.k. – wniosek 
o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy lub wniosek o warunkowe umorzenie postę-
powania – art. 71 § 2 k.p.k.. Natomiast w przypadku oskarżonego sensu largo, ustawo-
dawca rozszerza zakres tego pojęcia i tym samym obejmuje nim również podejrzanego, 
a więc osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której 
bez wydania takiego postanowienia, postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do 
przesłuchania o charakterze podejrzanego.  

Różnica pomiędzy wyżej wymienionymi ujęciami ma diametralne znaczenie proce-
sowe. Mianowicie oskarżony sensu stricte jest stroną postępowania sądowego, gdy tym-
czasem podejrzany, będący w sensie largo oskarżonym, jest stroną postępowania przy-
gotowawczego. Status strony w postępowaniu karnym gwarantuje oskarżonemu szcze-
gólnego rodzaju uprawnienia, np. prawo do milczenia, co pozwala zachować tzw. rów-
ność broni w toku procesu. Związane jest to z koniecznością skonstruowania takiego sys-
temu prawnego, aby ten zagwarantował oskarżonemu sensu stricte i sensu largo równą 
pozycję w toku procesu, w stosunku do oskarżyciela publicznego, z natury będącego na 
wyższej pozycji, co wynika z faktu, że jest organem państwowym i ma za sobą cały aparat 
państwa. A więc pozycja oskarżonego jest o wiele słabsza i bez istnienia zasad gwaran-
cyjnych skuteczna jego obrona byłaby wręcz niemożliwa.  

2.1. Zasada domniemania niewinności 

Jako pierwszą zasadę gwarancyjną oskarżonego należy wymienić zasadę domniema-
nia niewinności. Została ona prawnie skonkretyzowana. Jej podstawa znajduje się w art. 
42 ust. 3 Konstytucji RP, według którego nikt nie może być uznany za winnego, dopóki 
jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Konstytucyjne 
ukształtowanie tej zasady powoduje, że domniemaniem niewinności chroniony jest każdy 
człowiek, a więc nie tylko oskarżony/podejrzany.  

O domniemaniu niewinności również traktuje art.6 ust.2 EKPC – każdego oskarżo-
nego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowod-
nienia mu winy zgodnie z ustawą. Podobny w istocie zawiera zapis Międzynarodowy 
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.  

Natomiast w kodeksie postępowania karnego zasada ta zawarta jest w art. 5 § 1: oskar-
żonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwier-
dzona prawomocnym wyrokiem. A więc ustawodawca nakazuje traktować oskarżonego 
jako osobę niewinną dopóty, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina. Co więcej, może 
zostać ona wykazana tylko w sposób przewidziany przepisami prawa, a więc poprzez 
prawomocny wyrok sądowy.  
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Aktualny kodeks postępowania karnego wyraża omawianą zasadę w formie pozytyw-
nej – „oskarżonego uważa się za niewinnego”. Stanowi to przeciwieństwo do formy za-
stosowanej w k.p.k. z 1969 r. – „oskarżonego nie uważa się za winnego”. 

Zasada domniemania niewinności skierowana jest do organów postępowania karnego, 
tj. sądu, prokuratora, Policji oraz innych organów władzy publicznej i funkcjonariuszy 
państwa. Jeżeli więc ww. osoba wyrazi przekonanie o winie oskarżonego przed prawo-
mocnym jego skazaniem, to narusza ona fundamentalną zasadę gwarancyjną oskarżo-
nego. Oznacza to, że oskarżony chroniony jest przez całe postępowanie, zarówno w fa-
zach poprzedzających postępowanie sądowe, jak i w nim samym oraz postępowaniu od-
woławczym. 

2.2. Koncepcje zasady domniemania niewinności  

Doktryna wyróżnia trzy zasadnicze koncepcje omawianej zasady: subiektywną, 
obiektywną oraz humanistycznego sceptycyzmu. Pierwsza z nich traktuje o nakazie są-
dzenia przez organy procesowe do czasu prawomocnego skazania, że oskarżony  
to osoba niewinna i w związku z tym zakłada konieczność traktowania go jako osobę 
niewinną. Nie ma tu prawa zaistnieć sytuacja, w której sędzia przystępuje do orzekania, 
będąc przekonany, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów. Koncepcja obiek-
tywna zaś wymaga, by uważać i traktować jak niewinnego oskarżonego, niezależnie  
od własnych osądów organu procesowego. Dozwala ona więc na wewnętrzne uznanie 
przez organy, oskarżonego za winnego. Koncepcja humanistycznego sceptycyzmu for-
mułuje nakaz traktowania oskarżonego jak niewinnego, a także nakaz krytycznego nasta-
wienia do postawionego mu zarzutu. 

2.3. Konsekwencje domniemania  

Zasada domniemania niewinności nie jest przeszkodą, by zastosować środki przy-
musu procesowego, w szczególności środki zapobiegawcze – tymczasowego aresztowa-
nia, zabezpieczenia majątkowego czy te, ingerujące w wolności i prawa jednostki, tj. za-
trzymanie rzeczy, korespondencji, przeszukanie, kontrola rozmów telefonicznych. Zasto-
sowanie ww. środków nie świadczy w żaden sposób o przekonaniu czy uznaniu przez 
organ i funkcjonariuszy państwa oskarżonego za winnego. Natomiast podyktowane jest 
to uzasadnioną obawą, że oskarżony będzie bezprawnie utrudniał prawidłowy tok postę-
powania, jeśli przeprowadzone dowody kreują duże prawdopodobieństwo, że popełnił  
on zarzucane mu przestępstwo albo, gdy bez zabezpieczenia wykonanie orzeczenia  
w zakresie grzywny, środków karnych czy kompensacyjnych będzie znacznie utrudnione 
lub wręcz niemożliwe. 

Wymienione środki mają więc funkcję zabezpieczającą, stanowią pewną gwarancję 
dla prawidłowego toku postępowania, ale nigdy nie przesądzają o winie oskarżonego. 
Warto podkreślić, że organy stosujące te środki ograniczone są zasadą proporcjonalności, 
znaczy to tyle, że zastosowane środki względem oskarżonego mają być adekwatne i ce-
lowe do danej sytuacji.  
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Należy podkreślić, że domniemanie niewinności to preasumptio iuris tantum, a więc 
domniemanie wzruszalne, co oznacza, że ono samo nie wymaga dowodów, natomiast 
jego obalenie tak. Wiąże się to z nałożeniem na oskarżyciela ciężaru dowodu winy.  
To nie oskarżony ma udowadniać swoją niewinność, a oskarżyciel winę oskarżonemu, 
jeśli zarzuca wbrew domniemaniu niewinności, oskarżonemu popełnienie przestępstwa, 
to musi to udowodnić. Co więcej, oskarżony na podstawie art. 74 § 1 k.p.k nie ma obo-
wiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. 

Ciężar dowodu rozumiany jest tu w dwóch aspektach: formalnym – spoczywający 
obowiązek na każdym oskarżycielu i sądzie dowodzenia faktów dotyczących okoliczno-
ści przestępstwa zarzuconego oskarżonemu oraz materialnym – „powinność wykazania 
przez oskarżycieli stawianej tezy, pod rygorem jej odrzucenia.” (Murzynowski 2019: 
289).  

Jednak formalny ciężar dowodu może przejść na oskarżonego w przypadku przestęp-
stwa zniesławienia z art. 212 § 1 k.k. Wynika to z faktu, że to właśnie oskarżony w tej 
sytuacji musi wykazać okoliczności wyłączające przestępność jego czynu określone  
w art. 213 § 2 k.k. 

3. Zasada in dubio pro reo 

Następstwem istnienia i obowiązywania zasady domniemania niewinności jest zasada 
in dubio pro reo. Reguła ta jako samodzielna zasada procesowa została skonkretyzowana 
w art. 5 § 2 k.p.k. Polega ona na tym, że niedające się usunąć wątpliwości należy roz-
strzygać na korzyść oskarżonego. Aktualnie zasada ta odnosi się zarówno do wątpliwości 
faktycznych, jak i wątpliwości prawnych, niemożliwych do usunięcia poprzez wykładnię 
przepisów. 

Należy przytoczyć tu pogląd, że ścisły związek in dubio pro reo z zasadą domniema-
nia niewinności, która odnosi się wyłącznie do aspektu winy, powoduje, że „rozszerzanie 
dopuszczalności rozstrzygania wątpliwości także na kwestie prawne, które mogą być wy-
jaśnione w trybie wykładni przepisów, nie jest zasadne.” (Skorupka 2018: 207). 

Zasada z art. 5 § 2 k.p.k. obejmuje wszystkie organy procesowe podejmujące w pro-
cesie karnym różnego rodzaju formy rozstrzygnięcia. Dotyczy to wszystkich faz procesu. 
Według tej reguły, gdy istniejące wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia danej kwe-
stii faktycznej lub prawnej nie są możliwe do usunięcia, a więc gdy wyczerpano możli-
wość powzięcia ustaleń faktycznych w sprawie poprzez swobodą ocenę dowodów, to na-
leży rozstrzygać na korzyść oskarżonego.  

Wyrażenie niedające się usunąć wątpliwości równoznaczne jest z tym, że obiektyw-
nie nie da się usunąć tych wątpliwości, a to z kolei oznacza, że zasady logicznego rozu-
mowania, doświadczenia życiowego lub wiedzy nie są wystarczające, by określić dany 
fakt. Wątpliwości te ma mieć organ procesowy, a nie strony czy ich przedstawiciele. Ma 
on obowiązek powziąć wszelkie dozwolone czynności, aby dokonać koniecznych ustaleń 
faktycznych. Dopiero w sytuacji, gdy nie ma takiej możliwości, ma on zarazem obowią-
zek i uprawnienie rozstrzygać na korzyść oskarżonego.  

Zasada ta według Waltosia „obliguje organy procesowe do zwiększonego wysiłku” 
(Waltoś 2008: 253). Nie może bowiem ona stanowić pewnego rodzaju wymówki dla nie-
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podjęcia czy podjęcia nieadekwatnych działań w kontekście eliminacji wątpliwości fak-
tycznych lub prawnych. Omawiana reguła nie wiąże sądu, aby ten przyjmował zawsze 
najkorzystniejsze dla oskarżonego rozwiązanie. Natomiast jest źródłem zakazu czynienia 
niekorzystnych domniemań, gdy dowody lub ich brak uniemożliwiają ustalenie stanu 
sprawy.  

4.1. Zasada prawa do obrony  

Zasada prawa do obrony jest regułą prawnie zdefiniowaną w art. 42 ust. 2 Konstytucji 
RP. To właśnie na jego podstawie każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie 
karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania, a więc w postępowa-
niu przygotowawczym, głównym i odwoławczym. Dotyczy to także postępowania pro-
wadzonego w trybie zwyczajnym oraz trybach szczególnych. Obejmuje to także wybra-
nie przez oskarżonego obrońcy lub korzystanie z obrońcy z urzędu na zasadach określo-
nych w ustawie.  

Podmiotem więc tej zasady jest każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowa-
nie karne, obejmuje zarówno oskarżonego, podejrzanego czy osobę podejrzaną. Tak 
określa to Konstytucja RP i węższego zakresu podmiotowego przez to nie może żadna 
ustawa, w tym ustawa karna procesowa, wprowadzić. Jak podkreślają współautorzy pod-
ręcznika Proces karny „już pierwsza czynność organów procesowych skierowana na ści-
ganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony” (Skorupka 2018: 208). 

Bez względu na etap postępowania oskarżony może podejmować wszelkie działania, 
mające na celu obronę, zgodne z obowiązującym prawem. Podnosi się, że z zasady prawa 
do obrony nie wynika prawo do osobistego działania przez oskarżonego we wszystkich 
kwestiach obrończych. Nie może on korzystać z omawianego prawa w dowolnym czasie 
czy formie. W tym względzie możność kształtowania czynności w zakresie prawa do 
obrony należy do ustawodawcy.  

Prawo do obrony, znajdujące podstawy w Konstytucji RP, stanowi naczelną zasadę 
procesu karnego. Jest pewnego rodzaju standardem gwarantującym rzetelność procesu w 
demokratycznym państwie prawnym. O rzetelnym procesie traktuje art. 6 ETPC. Według 
niego każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:  

 niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego 
zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia, 

 posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony, 
 bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie 

ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego 
korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro 
wymiaru sprawiedliwości, 

 przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz 
żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach 
jak świadków oskarżenia, 

 korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi 
językiem używanym w sądzie. 

Nieprzypadkowo mowa tu o ETPC w tym względzie, gdyż jego normy są częścią 
krajowego porządku prawnego, w którym należy je bezpośrednio stosować. 



140     Natalia Stachurska 

Natomiast przechodząc do ustawy karnej procesowej, dokładnie jej art. 6, warto 
wspomnieć, że prawo do obrony występuje w dwóch aspektach materialnym i formal-
nym, obejmuje zarówno zachowanie pasywne i aktywne. Zwraca się uwagę, że zakres 
uprawnień procesowych w kwestii obrony różni się w zależności od etapu procesu, co 
podyktowane jest odmiennymi celami i funkcjami. 

Obrona formalna to procesowa działalność obrońcy oskarżonego, natomiast mate-
rialna związana jest z działalnością samego oskarżonego, polega na przeciwstawianiu się 
tezie oskarżenia i roszczeniom cywilnym. Może być to obrona merytoryczna – odpieranie 
zarzutu albo procesowa – podnoszenie zarzutów i wskazywanie uchybień. Wyróżnia się 
także obronę bierną, czyli milczenie i powstrzymywanie się od składania wniosków do-
wodowych, oraz czynną – zwalczanie zarzutów poprzez wyjaśnienia i wnioskowane do-
wody.  

4.2. Obrona formalna 

Szczególną uwagę należy poświęcić obronie formalnej, a więc powiązanej z wyborem 
obrońcy – art. 83 § 1. k.p.k. albo prawem do korzystania z obrońcy z urzędu, gdy oskar-
żonego nie stać na poniesienie kosztów działania obrońcy z wyboru. Oskarżony posiada 
uprawnienie do ustanowienia obrońcy na każdym etapie postępowania karnego, którym 
może być tylko osoba uprawniona do obrony w świetle przepisów, mianowicie adwokat 
lub radca prawny. Upoważnienia udziela się na piśmie bądź przez złożenie oświadczenia 
do protokołu organu procesowego, prowadzącego postępowanie. Sytuację wyjątkową 
stanowi obrona tymczasowa, z art. 83 § 1. k.p.k., gdy oskarżony pozbawiony jest wolno-
ści poprzez zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie, do momentu ustanowienia przez 
niego obrońcy, może ustanowić obrońcę inna osoba, o czym należy oczywiście nie-
zwłocznie zawiadomić go. 

Oskarżony nie ponosi negatywnych skutków działania obrońcy, który z kolei nie 
może działać w warunkach konfliktu interesu, gdyż takie działanie jest niewłaściwym 
wykonywaniem prawa do obrony, o czym stanowi art. 85 § 1. k.p.k. Obrońca może bronić 
kilku oskarżonych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. Stwierdzając sprzecz-
ność sąd wydaje postanowienie, zakreślając oskarżonym termin do ustanowienia innych 
obrońców. W wypadku obrony z urzędu sąd wyznacza innego obrońcę.  

Bardzo ważny jest sam aspekt kontaktu oskarżonego i obrońcy. Ich porozumiewanie 
nie może być w żaden sposób ograniczane czy czymkolwiek skrępowane, toteż niedo-
puszczalne jest ingerowanie organu lub funkcjonariusza państwa w ich relację, kontakt. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy oskarżony jest tymczasowo aresztowany; przez 14 dni od 
jego zastosowania w postępowaniu przygotowawczym mogą zaistnieć pewne ogranicze-
nia w kontakcie podejrzanego z obrońcą. Polegają na tym, że prokurator może zastrzec, 
że będzie przy tym porozumiewaniu obecny lub osoba upoważniona przez niego, jednak 
dotyczy to wyłącznie, gdy konieczne jest to ze względu na dobro postępowania przygo-
towawczego.  

Niekiedy ustawodawca przewiduje obronę obowiązkową, a więc korzystanie  
z obrońcy nie będzie kwestią wyboru oskarżonego, ale ma charakter czysto obligatoryjny. 
Ma to miejsce, gdy oskarżony charakteryzuje się takimi przymiotami, które mogą utrud-
niać albo wręcz uniemożliwiać samodzielną obronę. Obrona obowiązkowa może być też 



Zasady gwarancyjne oskarżonego w postępowaniu karnym   141 

konieczna ze względu na wagę sprawy. Tak więc obrona obowiązkowa występuje, jeżeli 
oskarżony: 

 nie ukończył 18 lat – art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k., 
 jest głuchy, niemy lub niewidomy – art. 79 § 1 pkt 2 k.p.k., 
 zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia 

czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego 
czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona – art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., 

 zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala 
na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz 
rozsądny – art. 79 § 1 pt 4 k.p.k., 

 gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę 
- art. 79 § 2 k.p.k., 

 w postępowaniu przed sądem okręgowym zarzucono mu zbrodnię – art. 80 k.p.k., 
 nie uwzględniono wniosku oskarżonego o sprowadzenie go na rozprawę 

odwoławczą – art. 451 k.p.k., 
 postępowanie wznowiono na korzyść oskarżonego i toczy się ono po jego śmierci 

lub gdy zachodzi przyczyna zawieszenia postępowania – art. 548 k.p.k. 
Obrona z urzędu będzie konieczna, gdy oskarżony nie ma obrońcy z wyboru w wa-

runkach określonych w art. art. 79 § 1 w zw. z art. 80 k.p.k (wyżej wymienione), jeśli 
oskarżony zażąda tego, należycie wykazując, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony 
bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. 

Aby zagwarantować obrońcy i oskarżonemu przygotowanie się do efektywnej 
obrony, należy zapewnić im nawiązanie kontaktu, zapewnić ten kontakt bez obecności 
osób trzecich w zamkniętym pomieszczeniu oraz udostępnić materiały postępowania.  

Ustanowienie obrońcy z urzędu nie jest jednoznaczne z jego obowiązkowym udzia-
łem we wszystkich czynnościach procesowych. W przypadku obrony obligatoryjnej 
udział obrońcy jest obowiązkowy na rozprawie głównej oraz wyłącznie tych posiedze-
niach, na których obowiązkowa jest obecność oskarżonego oraz w rozprawie przed sądem 
odwoławczym.  

Naruszenie prawa do obrony w znaczeniu formalnym stanowi bezwzględną przy-
czynę uchylenia orzeczenia, gdy oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy 
albo jeśli obrońca nie brał udziału w czynnościach, a jego obecność była obligatoryjna. 
W wymienionych wypadkach uchylenie orzeczenia może nastąpić tylko na korzyść 
oskarżonego.  

4.3. Uprawnienia oskarżonego 

Omawiając prawo do obrony, należy wskazać konkretne uprawnienia procesowe 
oskarżonego/podejrzanego gwarantujące mu efektywną i adekwatną obronę. Po pierwsze 
– ma on uprawnienie do uzyskiwania informacji o przysługujących mu uprawnieniach. 
To właśnie szczegółowa informacja o stawianych mu zarzutach, kwalifikacji prawnej za-
rzucanych czynów, dowodach stanowiących podstawę zarzutów jest fundamentem do od-
powiedniego przygotowania obrony. Musi być on także niezwłocznie powiadamiany  
o wszelkich zmianach w toku postępowania. 



142     Natalia Stachurska 

Na podstawie art. 156 § 1, § 3, § 5, § 5a k.p.k. oskarżony musi mieć zapewniony 
dostęp do akt sprawy sądowej, postępowania przygotowawczego oraz możliwość sporzą-
dzania ich odpisów i kopii. Należy także w szczególności wyróżnić prawo do składania 
wyjaśnień – art. 175 § 1 k.p.k., w tym składania wyjaśnień na piśmie, ale wyłącznie  
w postępowaniu przygotowawczym w toku przesłuchania – art. 176 § 1 k.p.k. Może rów-
nież na podstawie art. 175 § 1 k.pk. bez podania powodów odmówić odpowiedzi na po-
szczególne pytania albo składania wyjaśnień. Taki sposób obrony nie może być w żaden 
sposób uznany za poszlakę dla niekorzystnych dla oskarżonego ustaleń. Powszechnie 
prawo milczenia oraz wolność od samooskarżenia to standardy rzetelnego procesu kar-
nego. Co więcej, oskarżony ma uprawnienie do zadawania pytań osobom przesłuchiwa-
nym i składania wyjaśnień, co do każdego dowodu – art. 386 § 2 k.pk. Może również 
składać wnioski dowodowe i zaskarżać niekorzystne decyzje procesowe.  

4.4. Nemo se ipsum accusare tenetur 

Zgodnie z zasadą nemo se ipsum accusare tenetur prawo do obrony obejmuje prawo 
do zachowania biernego poprzez powstrzymywanie się od dostarczania dowodów, które 
mogłyby być niekorzystne dla samej osoby oskarżonego, a więc wspierałyby oskarżenie. 

Zasada nemo se ipsum accusare tenetur – „nikt nie jest zobowiązany, oskarżać sa-
mego siebie” może zostać ograniczona, ale wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. O jej ogra-
niczeniu traktuje orzecznictwo ETPC. Według niego reguła ta nie obejmuje tego, co może być  
od oskarżonego przy użyciu siły uzyskane, a jednocześnie istnieje niezależnie od jego woli, 
np. będę to próbki krwi. Orzecznictwo zaznacza również, że dowody uzyskane na drodze tor-
tur, a następnie wykorzystane w procesie karnym skutkują nierzetelnością procesu.  

Mimo to oskarżony obowiązany jest poddać się: 
 oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem 

integralności ciała, pobraniu odcisków, fotografowaniu, okazanie się innym 
osobom w celu rozpoznania, 

 badaniom psychiatrycznym i psychologicznym, badaniom związanym z dokonaniem 
zabiegów na ciele, z wyłączeniem zabiegów chirurgicznych; muszą być 
dokonywane przez uprawnionego pracownika służby zdrowia i nie mogą stanowić 
zagrożenia dla zdrowia oskarżonego, gdy ich przeprowadzenie jest konieczne; 
pobranie krwi, włosów, wydzielin organizmu, 

 pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, gdy jest 
to konieczne, i nie zagraża zdrowiu oskarżonego oraz innych osób. 

Jeżeli oskarżony wezwany do poddania się wymienionym obowiązkom, odmawia, 
można zatrzymać go i przymusowo doprowadzić oraz zastosować siłę fizyczną i środki 
techniczne ku jego obezwładnieniu, jednak tylko te niezbędne do wykonania określonych 
czynności. 
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4.5. Granice prawa do obrony  

Prawo do obrony obowiązuje w granicach i formach wskazanych w przepisach prawa. 
Wyznaczają one sferę możności działania oskarżonego i obrońcy, w obrębie której swo-
bodnie mogą oni wykonywać obronę, co powoduje zakaz ingerencji organów proceso-
wych. Wyznaczenie granic prawa do obrony, po pierwsze gwarantuje ochronę interesu 
prywatnego oskarżonego, a z drugiej strony – chroni interes publiczny.  

O granicach tych można mówić w trzech aspektach: podmiotowym – komu przysłu-
guje, a więc każdemu od momentu wszczęcia przeciw niemu postępowania, oraz przed 
wszczęciem postępowania w sprawie o określone przestępstwo, do prawomocnego za-
kończenia postępowania, i w każdej fazie wykonania kary. Uwidaczniają się tu granice 
temporalne, czyli czas, w którym można korzystać z tego prawa. I wreszcie granice przed-
miotowe – określają one dozwolone postępowanie oskarżonego i obrońcy. 

Należy pamiętać, że jakakolwiek ingerencja w to prawo do obrony przez organ postę-
powania karnego jest równoznaczna z naruszeniem granic wymienionego prawa. Nato-
miast prawo to obrony nie jest prawem absolutnym, toteż może być realizowane tylko  
w granicach i formach określonych przez prawo karne procesowe.  

5. Podsumowanie 

Wymienione wyżej zasady gwarancyjne oskarżonego, mianowicie zasada domniema-
nia niewinności, związana z nią in dubio pro reo, oraz zasada prawa do obrony, zostały 
sformułowane po raz pierwszy w 1562 r. w traktacie Varii Criminalis Materiae przez 
Włocha Bossiusa, jednak ich genezy można dopatrywać się już w rzymskim procesie 
karnym.  

Tak więc pozycja procesowa oskarżonego ma korzenie w prawie rzymskim. Kształt 
omawianych w niniejszej pracy zasad przyjęty we współczesnym procesie karnym odpo-
wiada swym antycznym pierwowzorom, które oparte były na na wartościach etycznych 
na tyle uniwersalnych, że odpowiadają współczesnym standardom demokratycznego 
państwa prawnego. 

Omawiane zasady miały już w starożytnym Rzymie charakter gwarancyjny, ukierun-
kowane były na ochronę praw i wolności oskarżonego, i tak zostało po dziś. 

Na koniec warte przytoczenia wydają się słowa ideału filozofa, polityka i mówcy – 
Cycerona: „Prawo nie jest dziełem ludzkiego umysłu ani odkryciem jednego narodu, ist-
nieje od zarania dziejów i kieruje wszechświatem przez mądre nakazy i zakazy” (Mo-
zgawa-Saj 2018: 111), stąd też istnienie i funkcjonowanie zasad gwarancyjnych oskarżo-
nego jest elementem koniecznym i nierozłącznym procesu karnego. 
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Wprowadzenie  

Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 
opiera się na sprawnym i umiejętnym zarządzaniu posiadanymi zasobami. W dzisiejszej 
rzeczywistości gospodarczej, mając na względzie nieustannie zachodzące zmiany zwią-
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zane z postępującymi procesami globalizacyjnymi, gwałtownym rozwojem zaawansowa-
nych technologii, zwłaszcza informacyjnych, oraz zwiększającą się przez to konkuren-
cyjnością, za słuszną uznaje się koncepcję zarzadzania ukierunkowaną na trwały wzrost 
wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli. Koncepcja ta, określana jako Value Based 
Management, stanowi punkt wyjścia do realizacji szeregu szczegółowych celów organi-
zacji takich jak dążenie do osiągnięcia założonego udziału w rynku, zadowalającego po-
ziomu zysku, zwiększenia innowacyjności czy utrzymania płynności finansowej, a także 
scala oczekiwania właścicieli z oczekiwaniami pozostałych interesariuszy przedsiębior-
stwa (Duraj, Sajnóg 2011: 13). 

Obranie przez przedsiębiorstwo za cel działalności kreacji jego wartości wpływa na 
optymalizację procesów decyzyjnych. Przyczynia się to do efektywniejszego wykorzy-
stywania posiadanych zasobów. Lepiej zarządzane przedsiębiorstwo to lepiej wykorzy-
stywany kapitał udostępniony przez inwestorów, a jak zauważa A. Sajnóg, maksymali-
zowanie wartości przedsiębiorstwa opiera się na osiąganiu „możliwie wysokiego do-
chodu z zainwestowanego kapitału przy akceptowanym poziomie ryzyka” (Sajnóg 2014: 
59). Kreacja wartości przedsiębiorstwa następuje więc w sytuacji, gdy zainwestowany 
kapitał osiąga stopę zwrotu na poziomie przewyższającym koszt tego kapitału (Patena 
2011: 30). Ukierunkowanie na efektywność przy podejmowaniu decyzji w przedsiębior-
stwie warunkuje jego przetrwanie i rozwój oraz maksymalizację wartości przedsiębior-
stwa i w konsekwencji również maksymalizację korzyści dla właścicieli (Wilczyński 
2014: 2). 

Kreując wartość przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie w panujących rea-
liach gospodarczo-ekonomicznych, należy uwzględniać nie tylko aspekty ekonomiczne, 
ale również koncepcję zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego biznesu. Dbałość  
o otoczenie jednostki staje się niekiedy najistotniejszym elementem modelu biznesu opar-
tego na założeniach równowagi biznesowej. Taka koncepcja ma na celu zapewnienie 
trwałości strategicznej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb jego środowiska,  
a w tym wszystkich grup interesariuszy działających w zmiennym otoczeniu wewnętrz-
nymi zewnętrznym. 

Celem artykułu jest określenie roli zasobów niematerialnych w wartości kapitalizacji 
spółek publicznych z indeksów WIG – informatyka oraz WIG – spożywczy. Dodatkowo 
zdiagnozowane zostaną różnice w poziomie wskaźników rynku finansowego dla spółek 
z wybranych indeksów funkcjonujących w różnych branżach. Zakłada się, iż rola zaso-
bów niematerialnych z tzw. nowoczesnych technologii (branża informatyczna) jest zau-
ważalnie wyższa niż w przypadku spółek tradycyjnych (branża spożywcza).  

Cele zostaną osiągnięte a hipoteza zweryfikowana w oparciu o studia literaturowe, 
zasoby internetowe oraz analizę danych finansowych zaczerpniętych z raportów okreso-
wych spółek z wybranych indeksów. Wykorzystane zostaną również narzędzia staty-
styczne celem określenia zależności pomiędzy udziałem zasobów niematerialnych a war-
tością rynkową.  

Wartość i czynniki ją kształtujące  

Wartość jest kategorią niejednoznaczną, będącą przedmiotem zainteresowania wielu 
dziedzin nauki. W zależności czego dotyczy definiowana jest w nieco odmienny sposób. 
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 Pojęcie wartości w odniesieniu do przedsiębiorstwa zaczęło kształtować się jako 
efekt zjawisk występujących na rynku gospodarczym USA. Wzrost wielkości przedsię-
biorstw w XX wieku, oddzielenie własności i kontroli od zarządzania czy pojawienie się 
nowych konkurentów wpłynęły na zmianę kierunku strategii finansowych przedsię-
biorstw i alokacji zasobów. Przedsiębiorstwa stawały się przedmiotem obrotu, konieczne 
było ustalenie ich wartości. W Polsce natomiast – jak zauważa D. Zarzecki – „potrzeba 
wyceny przedsiębiorstw pojawiła się wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego  
w 1990 roku i wprowadzeniem reguł gospodarki rynkowej.” (Zarzecki 2013: 534). 

Obecnie ze względu na mnogość czynników składających się na wartość przedsię-
biorstwa oraz różne metody wyceny wyodrębnia się różne jej kategorie. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się najczęściej wartość księgową, odtworzeniową, likwidacyjną, 
ekonomiczną, inwestycyjną oraz wartość rynkową i rzeczywistą wartość rynkową (Janik, 
Paździor 2011; 235). 

W kontekście zarządzania VBM poprzez pojęcie wartości przedsiębiorstwa rozumie 
się wartość oczekiwanych w przyszłości wolnych przepływów pieniężnych, dyskontowa-
nych stopą dyskontową (Dudycz 2001:13). Wartość ta determinowana jest poprzez czyn-
niki finansowe i pozafinansowe. Jak zauważa P. Szczepankowski „ich wyodrębnienie  
i sterowanie nimi doprowadza do poprawy efektywności funkcjonowania organizacji go-
spodarczej” (Szczepankowski 2013: 32). 

Twórca koncepcji VBM, A. Rappaport jako trzy główne finansowe stymulanty war-
tości wyznaczył przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, stopę dyskontową oraz 
poziom zadłużenia. Następnie dokonał zidentyfikowania siedmiu głównych czynników 
tworzących wartości, są nimi: stopa wzrostu sprzedaży, marża zysku operacyjnego, in-
westycje w majątek trwały, inwestycje w majątek obrotowy, stopa podatku dochodo-
wego, koszt kapitału oraz okres zwrotu wartości. Zmiana wartości któregokolwiek z wy-
mienionych czynników skutkuje zmianą wartości przedsiębiorstwa. Uwzględnienie wy-
mienionych czynników przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, inwestycyjnych oraz  
finansowych przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem pozwala na wyznaczenie ta-
kich działań strategicznych, których efektem będzie kreacja wartości (Szczepankowski 
2013: 37). 

Poza finansowymi czynnikami wartości przedsiębiorstwa należy uwzględnić również 
czynniki niefinansowe. Do pozafinansowych determinant w najistotniejszy sposób wpły-
wających na rynkową wycenę przedsiębiorstwa należą przede wszystkim kapitał intelek-
tualny, ludzki, marka, portfel klientów, lokalizacja, struktura właścicielska, systemy in-
formacyjne (Mikuła 2008: 81-89), ale także podejście do koncepcji rozwoju zrównowa-
żonego.  

Zasoby niematerialne jako czynnik wartości 

Jak podkreślono, na kreację wartości przedsiębiorstwa, oprócz czynników finanso-
wych, istotny wpływ mają również czynniki niefinansowe. Szczególnie obecnie, gdy re-
alia rynkowe ulegają dynamicznym zmianom. Odpowiedzią na te zmiany – według  
M. Rzemieniak, są wartości niematerialne, gdyż to one „mogą znacznie zwiększać war-
tość rynkową przedsiębiorstwa w stosunku do jego wartości księgowej” (Rzemieniak 
2013: 11). Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw coraz rzadziej wynika z posiadanego 
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przez przedsiębiorstwo majątku czy struktury źródeł jego finansowania. Współcześnie 
wartość przedsiębiorstwa uzależniona jest od jego perspektyw rozwojowych, a te zaś 
kształtowane są w dużej mierze poprzez czynniki niematerialne. Czynniki te określane są 
jako kapitał intelektualny, w obrębie którego wyróżnia się kapitał ludzki, organizacyjny 
oraz relacyjny. Kapitał ludzki stanowi zagregowaną wiedzę i doświadczenie całej kadry 
pracowniczej, kapitał organizacyjny obejmuje wszelkie systemy, procedury i mechani-
zmy działania przedsiębiorstwa, które przyśpieszają przepływ wiedzy i informacji w or-
ganizacji, a także patenty, prawa autorskie czy know-how. Kapitał relacyjny zaś odnosi 
się do interakcji międzyludzkich i relacji przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Obej-
muje między innymi lojalność klientów, partnerstwo strategiczne, reputację i dobre sto-
sunki z otoczeniem, a także wiedzę na temat konkurencji. 

Kapitał intelektualny wpływa na kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa poprzez: 
 wzrost produktywności i spadek kosztów, 
 lepsze dopasowanie oferowanych produktów czy usług do oczekiwań klientów, 

wzrost jakości, lepszą dystrybucję co przekłada się na wzrost przychodów  
ze sprzedaży, 

 tworzenie barier wejścia na rynek nowym przedsiębiorcom z uwagi na fakt lojal-
ności klientów czy poprzez wzrost wymogów inwestycyjnych, 

 zwiększenie różnorodności dostępnych wariantów działania, 
 poprawę konkurencyjności dzięki innowacjom (Janik, Paździor 2011: 239). 
Jako iż jednym z najistotniejszych czynników napędzających dzisiejszą gospodarkę 

są omówione wartości niematerialne, uzasadnionym wydaje się przenalizowanie ich fak-
tycznego wpływu na kreację wartości w spółkach z branży tradycyjnej (spożywcza) oraz 
nowoczesnych technologii. Efektywne wykorzystanie kapitału intelektualnego wpływa 
na wzrost przewagi konkurencyjnej, a tym samym przekłada się na realizacje głównego 
celu działalności jednostek, jakim jest kreacja wartości w długookresowym horyzoncie 
czasowym, przy zachowaniu dbałości o politykę prorozwojową. 

Metodyka badań 

W celu dokonania oceny sytuacji finansowej oraz możliwości kreowania wartości 
spółek wykorzystywane są wskaźniki analizy finansowej bazujące na danych prezento-
wanych przez spółki w sprawozdaniach finansowych oraz na podstawie notowań na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ogólnej sytuacji finansowej pozwala 
na zdefiniowanie najbardziej newralgicznych obszarów wpływających na wyniki jed-
nostki oraz wstępnego określenia wartości.  

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi służą-
cych ocenie kondycji finansowej spółek, gdyż w relatywnie prosty sposób pozwala na 
uzyskanie wielu cennych informacji. Dokonując tej analizy, skupiono się na kilku klu-
czowych aspektach: płynności finansowej (CR), rentowności kapitałów własnych (ROE), 
zadłużenia(DR), rotacji majątku ogółem (TAT), wskaźnika ceny do wartości księgowej, 
ratingu Altman EM-Score. 

Podstawowym narzędziem służącym do gromadzenia informacji i obserwowania 
zmian w wybranych sektorach są subindeksy – WIG-spożywczy oraz WIG-informatyka. 
Wybór próby badawczej oparty został na wskazanym kontraście w budowaniu wartości 
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z wykorzystaniem zasobów niematerialnych. Oczekuje się, że ich rola będzie wyższa  
w przypadku indeksu WIG-informatyka. Na podstawie danych prezentowanych w ra-
mach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ocenia się efektywność instrumentu 
powiązanego z daną spółką i podejmuje decyzje inwestycyjne. W związku z powyższym 
narzędzia te można uznać za odpowiednie i miarodajne źródło informacji. Bazując na 
danych z GPW i badając sytuację ekonomiczną spółek ze wskazanych indeksów, doko-
nano stosownej analizy, a wyniki zestawiono w tabelach dla lepszego zobrazowania za-
chodzących pomiędzy nimi zależności.  

 
Tabela 1. Zestawienie wybranych wskaźników dla spółek z WIG-informatyka 

Lp. Profil ROE CR DR TAT P/BV 
Altman  

EM-Score 

Struktura wartości  
rynkowej 

Zasoby 
materialne 

Zasoby  
niemate-

rialne 
1 ASSECOBS 23,23% 1,38 0,25 0,69 3,76 AAA 8,80 26,60% 73,40% 

2 ASSECOPOL 5,85% 1,46 0,45 0,76 0,91 BBB- 5,80 109,89% -9,89% 

3 AILLERON 0,57% 2,03 0,35 1,12 0,84 AAA 8,40 119,05% -19,05% 

4 ARCUS 0,27% 1,39 0,62 1,37 0,36 BB 5,10 277,78% -177,78% 

5 ASSECOSEE 11,27% 1,44 0,36 0,76 1,87 AA 7,40 53,48% 46,52% 

6 ATENDE 10,39% 1,15 0,61 1,37 1,67 BB- 4,80 59,88% 40,12% 

7 BETACOM 0,83% 8,68 0,09 2,20 0,89 0,00 0,00 112,36% -12,36% 

8 COMP 2,04% 1,10 0,46 0,76 0,82 BBB- 5,80 121,95% -21,95% 

9 COMARCH 12,00% 1,71 0,47 0,81 1,55 AA+ 7,70 64,52% 35,48% 

10 DATAWALK -151,58% 2,70 0,19 0,20 23,16 D -13,40 4,32% 95,68% 

11 ELZAB -8,31% 1,23 0,61 0,53 1,49 B 4,50 67,11% 32,89% 

12 IFIRMA 22,56% 4,97 0,18 1,74 2,62 0,00 0,00 38,17% 61,83% 

13 LSISOFT 16,88% 2,59 0,26 1,05 1,84 AAA 10,00 54,35% 45,65% 

14 LIVECHAT 95,81% 9,14 0,12 1,85 17,44 AAA 21,60 5,73% 94,27% 

15 NTTSYSTEM 3,32% 2,22 0,34 2,70 0,24 AA+ 8,10 416,67% -316,67% 

16 OPTEAM 11,28% 1,00 0,43 1,21 4,40 0,00 0,00 22,73% 77,27% 

17 PGSSOFT 55,58% 3,91 0,25 2,93 6,22 AAA 15,30 16,08% 83,92% 

18 SYGNITY 19,32% 0,69 0,76 0,78 1,02 D 1,40 98,04% 1,96% 

19 SIMPLE 26,08% 1,13 0,55 1,18 1,89 BB 5,00 52,91% 47,09% 

20 
SILVAIR-
REGS 

-30,65% 0,48 0,26 0,01 1,07 D 0,30 93,46% 6,54% 

21 TALEX 8,30% 0,80 0,27 1,08 0,70 BBB 5,90 142,86% -42,86% 

22 WASKO 2,48% 1,57 0,40 1,14 0,51 A 6,70 196,08% -96,08% 

ŚREDNIA 6,25% 2,40 0,38 1,19 3,42  5,42     

MEDIANA 9,35% 1,45 0,36 1,10 1,52  5,80     
WSPÓŁCZYNNIK 

KORELACJI 
-0,32 0,42 -0,43 

-
0,05 

1,00  -0,15     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych na portalu https://www.bizne-
sradar.pl/ 
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Tabela 2. Zestawienie wybranych wskaźników dla spółek z WIG-spożywczy 

Lp. Profil ROE CR DR TAT P/BV 
Altman  

EM-Score 

Struktura wartości  
rynkowej 

Zasoby 
mate-
rialne 

Zasoby  
niemate-

rialne 

1 AGROTON 15,39% 7,25 0,11 0,80 0,21 AAA  16,60 476,19% -376,19% 

2 AMBRA 12,10% 1,46 0,49 1,09 1,49 A+  7,00 67,11% 32,89% 

3 ASTARTA -7,19% 1,36 0,43 0,60 0,19 AA-  7,20 526,32% -426,32% 

4 ATLANTAPL 5,29% 1,40 0,58 1,57 0,47 BBB-  5,80 212,77% -112,77% 

5 AUGA -3,29% 1,12 0,56 0,34 1,14 B  4,40 87,72% 12,28% 

6 HELIO 5,31% 2,23 0,34 1,57 0,58 AA+  8,10 172,41% -72,41% 

7 
IMCOM-
PANY 

8,53% 1,78 0,58 0,71 0,75 AA  7,40 133,33% -33,33% 

8 KERNEL 11,27% 2,18 0,52 1,32 0,57 AA+  8,10 175,44% -75,44% 

9 KRUSZWICA 14,21% 2,29 0,33 2,62 1,70 AAA  9,30 58,82% 41,18% 

10 KRVITAMIN 11,60% 0,82 0,70 1,76 1,10 CCC+  3,60 90,91% 9,09% 

11 
MAKA-
RONPL 

7,60% 0,82 0,51 1,03 0,74 B  4,20 135,14% -35,14% 

12 MBWS -59,90% 0,83 0,71 1,08 0,55   0,00 181,82% -81,82% 

13 OTMUCHOW -13,71% 1,26 0,45 1,11 0,15 B  4,40 666,67% -566,67% 

14 OVOSTAR 3,93% 2,76 0,14 0,67 0,87 AAA  15,50 114,94% -14,94% 

15 PAMAPOL -3,21% 1,13 0,72 1,65 0,39 B  4,20 256,41% -156,41% 

16 PEPEES 18,83% 1,44 0,42 0,77 0,81 BBB+  6,30 123,46% -23,46% 

17 SEKO 11,44% 1,98 0,36 1,51 0,87   0,00 114,94% -14,94% 

18 WAWEL 9,67% 3,94 0,14 0,70 1,37 AAA  12,60 72,99% 27,01% 

ŚREDNIA  2,66% 2,00 0,45 1,16 0,78   6,93     

MEDIANA 8,07% 1,45 0,47 1,09 0,75   6,65     
WSPÓŁCZYNNIK 

KORELACJI 
0,34 -0,09 -0,13 0,25 1,00  0,34   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych na portalu https://www.bizne-
sradar.pl/ 

Zasoby niematerialne jako czynnik wartości – analiza empiryczna 

Jednym ze wskaźników najczęściej wykorzystywanych do pomiaru wartości przed-
siębiorstwa jest relacja ceny do wartości księgowej (ang. Price to Book Value). Wyko-
rzystując ten wskaźnik analizy fundamentalnej, określa się, czy dany instrument jest prze-
wartościowany bądź też niedowartościowany. W praktyce gospodarczej przyjmuje się,  
że jeżeli jego wartość jest mniejsza od 1, to akcje analizowanej spółki są niejako niedo-
wartościowane fundamentalnie, co oznacza niższą od wartości księgowej wartość ryn-
kową. Natomiast w przypadku wartości wskaźnika powyżej 1, przyjmuje się, że na war-
tość przedsiębiorstwa poza posiadanym przez nie majątkiem wpływają również zasoby 
niematerialne określane jako kapitał intelektualny. W literaturze przedmiotu podkreśla 
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się że w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej to właśnie ten element jest strategiczny 
w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa (Paździor 2019; 72). Analizując spółki jed-
nej z tradycyjnych branż, jaką jest sektor spożywczy, zauważa się, że jedynie 28% 
wszystkich spółek zaliczanych do indeksu WIG-spożywczy wykazuje wartość omawia-
nego wskaźnika powyżej 1. Świadczy to o ograniczonym udziale zasobów niematerial-
nych w tworzeniu wartości. Natomiast w przypadku branży informatycznej jest to aż 
64%. Uwidacznia to rolę kapitału intelektualnego, który w zdecydowanej mierze oddzia-
łuje na kształtowanie się wartości rynkowej, szczególnie w odniesieniu do spółek działa-
jących w branży nowych technologii.  

 

 

Wykres 1. Wskaźnik cena/wartość księgowa dla spółek z WIG – informatyka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych 

 

Wykres 2. Wskaźnik cena/wartość księgowa dla spółek z WIG – spożywczy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych 
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Wycena rynkowa spółek notowanych w ramach indeksu WIG – informatyka oraz 
WIG-spożywczy jest nierozerwalnie związana z wyceną ich zasobów niematerialnych 
przez inwestorów. W związku z powyższym zasadne wydaje się przeanalizowanie struk-
tury wartości rynkowej spółek, dla których wartość wskaźnika cena/wartość księgowa 
jest większa od 1.  

 

 

Wykres 3. Struktura wartości rynkowej w wybranych spółkach z WIG – informatyka oraz 
WIG – spożywczy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych 

 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dysproporcje w ilości spółek w poszczególnych 

sektorach. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród spółek z branży informatycznej 
wartość rynkowa przewyższa wartość księgową w przypadku 14 z 21 spółek, natomiast 
w sektorze spożywczym wartość rynkowa tylko 5 z 18 spółek przewyższa wartość księ-
gową. Skupiając się na tak dobranej próbie, zauważyć można pewną prawidłowość. 
Udział zasobów niematerialnych w całkowitej strukturze wartości rynkowej jest zdecy-
dowanie większy w sektorze nowoczesnych technologii. Wynika to ze specyfiki branży, 
która charakteryzuje się mniejszym udziałem zasobów materialnych w stosunku do kapi-
tału intelektualnego, na który składa się przede wszystkim nowoczesna infrastruktura sys-
temów informatycznych. Niemniej jednak, zasoby klasyczne (kapitałowe czy rzeczowe) 
są wciąż istotne, ale w coraz mniejszym stopniu odpowiadają za budowanie konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa (Samul 2013: 230).  

Przeprowadzone badania statystyczne pozwoliły na określenie zależności pomiędzy 
kształtowaniem się struktury majątkowej a wartością rynkową spółek. Wykorzystany 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona wskazuje poziom zależności liniowej między 
poszczególnymi elementami analizy fundamentalnej a wskaźnikiem cena/wartości księ-
gowej. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż wartość może być skutecznie kreowana jedy-
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nie przy dodatnich wartościach stopy zwrotu z kapitału, zasadnym wydaje się wykorzy-
stanie w analizie statystycznej jedynie tych spółek, dla których wskaźnik ROE był wyż-
szy od zera. 

 

 

Wykres 4. Relacja wskaźnika cena/wartość rynkowa do zasobów niematerialnych dla wy-
branych spółek z WIG-informatyka oraz WIG-spożywcze 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych 

 
Wartość współczynnika korelacji należy interpretować zgodnie z założeniem, iż im 

większa jego wartość bezwzględna, tym silniejsza jest zależność liniowa między zmien-
nymi1, przy czym wartości powyżej 0,5 należy uznać za świadczące o silnej korelacji. 

 
Tabela 3. Zestawienie wybranych wskaźników dla spółek z WIG-informatyka oraz WIG- 
-spożywczy 

Indeks Miernik ROE CR DR TAT P/BV 
Altman 

EM-Score 

WIG-informatyka 

ŚREDNIA 17,27% 2,55 0,38 1,34 2,61 6,73 
MEDIANA 11,27% 1,46 0,36 1,14 1,55 5,90 
WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

0,94 0,63 -0,43 0,28 1,00 0,72 

WIG-spożywczy 

ŚREDNIA  10,40% 2,33 0,40 1,24 0,89 8,04 
MEDIANA 11,27% 1,98 0,42 1,09 0,81 7,40 
WSPÓŁCZYNNIK 
KORELACJI 

0,19 -0,30 0,00 0,37 1,00  -0,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych prezentowanych na portalu https://www.bizne-
sradar.pl/ 

                                                           
1  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_korelacji_Pearsona (dostęp: 

29.02.2020) 
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Po uwzględnieniu stosownych korekt współczynniki korelacji wśród spółek  
z WIG-informatyka wskazują na bardzo silną zależność między danymi wskaźnikami. 
Dodatni wskaźnik korelacji na poziomie 0,94 dla rentowności kapitałów własnych, 0,72 
dla wskaźnika Altmana oraz 0,63 dla płynności oznacza, że średniemu wzrostowi ren-
towności, funkcji Altmana czy też płynności towarzyszy wzrost średnich wartości wskaź-
nika cena do wartości rynkowej. Natomiast ujemna wartość wskaźnika korelacji na po-
ziomie -0,43 wskazuje na umiarkowaną zależność, w której średniemu wzrostowi zadłu-
żenia odpowiada równoczesny spadek wartości wskaźnika cena do wartości rynkowej.  

Analizując sektor spożywczy, należy zwrócić uwagę na nieco niższą zależność po-
między poszczególnymi wskaźnikami. Może to wynikać ze znaczącego wpływu, jaki  
w procesie kreacji wartości spółki odgrywa posiadany majątek. Warto podkreślić, że 
umiarkowany wpływ na kształtowanie się wskaźnika cena do wartości rynkowej ma rów-
nież rotacja majątku ogółem, dla której wskaźnik korelacji osiąga poziom 0,37. Natomiast 
ujemna wartość wskaźnika korelacji dla płynności na poziomie -0,30 oznacza, że wzrost 
płynności powoduje spadek wskaźnika cena do wartości rynkowej.  

Wnioski 

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej zasoby niematerialne coraz częściej stają 
się nieoderwalną częścią procesu kreacji wartości. Zgodnie z założeniem, iż rynek dys-
kontuje wszystko, w jego wycenie odzwierciedlone są wszystkie najbardziej istotne czyn-
niki mające wpływ na kreację wartości, także wartości niematerialne, takie jak marka, 
know how, struktura organizacyjna firmy czy HR, które nie są bezpośrednio prezento-
wane w sprawozdaniach finansowych jednostek, a na których opiera się tradycyjna ana-
liza fundamentalna. W związku z powyższym wartość rynkowa przedsiębiorstwa niejed-
nokrotnie przewyższa wartość księgową spółek, w których wartość ta budowana jest na 
kapitale intelektualnym. Szczególnie uwidocznione jest to w branżach z gałęzi nowocze-
snych technologii, które w mniejszym stopniu uzależnione są od posiadanego majątku. 
Niemniej jednak bez względu na branżę, w której działa dane przedsiębiorstwo, kapitał 
intelektualny będzie podnosił zyskowność podmiotu poprzez kreowanie nowych produk-
tów, usług czy procesów gospodarczych. 
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Wstęp 

Język medycyny jest mocno zakorzeniony w tradycji. Niedopuszczalne jest zatem, 
żeby lekarze, używający słownictwa medycznego, nie mogli się porozumiewać, nawet 
jeśli komunikacja odbywa się w języku obcym. W tym przypadku chodzi o życie czło-
wieka. Celem mojego badania jest porównanie tłumaczeń tymczasowej karty informacyj-
nej leczenia szpitalnego, która została wystawiona dla pacjenta Karla H*******. Niniej-
sze badanie porusza wybrane problemy tłumaczenia, w szczególności wybór ekwiwa-
lentu. Na podstawie tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych podjęto próbę 
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oceny, czy w przypadku tłumaczenia karty informacyjnej tłumacze stosują te same roz-
wiązania tłumaczeniowe. 

Wybrane aspekty tłumaczenia 

Ze względu na to, iż istotą rozważań jest tłumaczenie, należy najpierw przedstawić 
wybrane podstawy przekładoznawstwa i teorie dotyczące problemów. Warto zacząć od 
modelu translatorycznego autorstwa Gruczy (2010: 440). 

 

 

Grafika 1. Model translacyjny F. Gruczy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Gruczy (2010: 440).  

 
Na wykresie nr 1 zostały użyte następujące symbole: 
N1 - prymarny nadawca, tj. osoba, która posiada tekst źródłowy i wysyła go do O1, 
O1 - odbiorca pośredni, tj. osoba, która otrzymuje i tłumaczy tekst źródłowy, następnie 
staje się nadawcą pośrednim, 
N2 - nadawca pośredni, tzn. osoba, która ma tekst docelowy i wysyła go O2, 
O2 - odbiorca końcowy, czyli osoba, która otrzymuje tłumaczenie. 

 
Marcin Lendzion (2008: 63) w swoim artykule W kwestii prakseologii tłumaczenio-

wej: terminologiczne słowniki przekładowe podkreśla: 
„Układ translacyjny Franciszka Gruczy (1981: 11) jest podstawą całej teorii związa-

nej z tłumaczeniem tekstów, która jest często cytowana przez innych tłumaczy.” Układ 
ten przedstawia fragment rzeczywistości, który od wielu lat jest przedmiotem badań in-
nych teoretyków translacji. Podobna konstrukcja została zbudowana przez Wernera Kol-
lera (2004: 98) i znajduje się w jego książce Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 
Lendzion (2008: 63) opisuje tę strukturę translacyjną w następujący sposób: 
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„Pierwszy uczestnik procesu tłumaczenia to Np, czyli nadawca prymarny, od którego 
rozpoczyna się cały akt komunikacji. Nadawca prymarny jest nadawcą Tekstu A (tekstu 
źródłowego), który przekazuje Os, czyli odbiorcy pośredniemu, a więc osobie dokonują-
cej – według określonych strategii tłumaczeniowych – przekładu Tekstu A. Ten sam 
uczestnik (mowa o odbiorcy pośrednim) staje się w tym momencie Ns, czyli nadawcą 
pośrednim będącym w posiadaniu Tekstu B (tekstu docelowego // przekładu // translatu 
// tłumaczenia). Cały proces zamyka Ot, czyli odbiorca terminalny, a więc adresat, do 
którego skierowany jest wspomniany już Tekst B, ekwiwalentny do Tekstu A.” 

Jeśli chodzi o strukturę przekładu medycznego, Mathias - Spital jest prymarnym na-
dawcą karty informacyjnej leczenia szpitalnego. Przekazał mi jej oryginał, a ja dostarczy-
łam go tłumaczowi, który stał się pośrednim odbiorcą i nadawcą, ponieważ to on przetłu-
maczył dokument na język polski. Jako odbiorca końcowy otrzymałam przetłumaczony 
tekst. 

W artykule zostały użyte następujące terminy, takie jak tekst docelowy i tekst źró-
dłowy, które są istotne dla zrozumienia sensu tego badania. Polska profesor nauk huma-
nistycznych, która jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Teresa Tomaszkiewicz (2004: 101), w swojej książce Terminologia tłu-
maczenia wyjaśnia, że tekst docelowy to tekst, który jest wynikiem pracy tłumacza, oraz 
tekst wyjściowy to tekst, który jest poddawany procesowi tłumaczenia. 

Należy również wspomnieć, że istnieje wiele definicji terminu tłumaczenia. Każdy 
badacz wyjaśnia je w inny sposób. Urszula Dąmbska-Prokop (2000: 12) podkreśla, że 
trudno jest podać odpowiednią, jedną definicję tłumaczenia. Jej treść zależy od poszcze-
gólnych teorii i szkół. Tomaszkiewicz (2004: 101) z kolei uważa, iż tłumaczenie pisemne 
to proces transferu międzyjęzykowego, polegający na właściwym zrozumieniu sensu tek-
stu wyjściowego, a następnie opracowaniu tekstu końcowego w taki sposób, aby była 
zachowana odpowiedniość między tymi tekstami. Należy przy tym uwzględnić cechy ko-
munikacji i ograniczenia systemowe, do których stosowania zobowiązany jest tłumacz. 
Jerzy Pieńkos (2003: 17) również podkreśla, że pojęcie to można połączyć albo z tłuma-
czeniem, rozumianym jako czynność, albo z rezultatem tej czynności. Jednakże na pod-
stawie szczegółowej analizy tego pojęcia, która uwzględnia jego funkcjonowanie w lite-
raturze przedmiotu oraz w praktyce przekładowej, można wskazać na co najmniej cztery 
następujące znaczenia:  

 jako rezultat działania tłumacza, 
 jako czynność polegającą na formułowaniu komunikatu zawartego w tekście źró-

dłowym, 
 jako praktyka translatorska, 
 jako porównywanie dwóch języków. 
Zwraca on również uwagę, że pojęcie tłumaczenia może być przedstawione przy uży-

ciu czasownika w znaczeniu procesu i jego współtworzenia, ale także rzeczownika  
w znaczeniu gotowego, przetłumaczonego tekstu.  

Aby uzyskać dobre tłumaczenie, istotna jest znajomość strategii i technik tłumacze-
niowych. Tłumacz korzysta z nich, aby stworzyć wierne tłumaczenie poświadczone. To-
maszkiewicz (2004: 91) zaznacza, że strategie tłumaczeniowe to metody postępowania 
tłumacza w trakcie przekładu tekstu, zgodnie z określonym modelem translacyjnym.  
W zależności od sytuacji, tłumacz może użyć strategii dostosowania się, przetłumaczyć 
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tekst dosłownie, zmienić formę tekstu lub go zmodyfikować w zależności od potrzeb od-
biorców. 

Jednak nawet w najlepiej przetłumaczonych tekstach zdarzają się błędy tłumacze-
niowe. Według Dąmbskiej-Prokop (2000: 57) pojawiają się one w tekście docelowym  
i powstają w wyniku braku odpowiedniej wiedzy tłumacza lub złego zastosowania zasad, 
reguł czy technik tłumaczeniowych. Mogą one również powstać na skutek błędnej inter-
pretacji danej części tekstu wyjściowego albo wynikać z błędu metodologicznego. 

Artur Dariusz Kubacki (2012: 207) potwierdza w swojej książce opinię Dąmbskiej- 
-Prokop, według której przyczyną tych błędów jest brak kompetencji językowych, kultu-
rowych oraz pragmatycznych, a więc nieposiadanie szeroko pojętej wiedzy, koniecznej, 
aby zrozumieć sens tekstu wyjściowego i przekazać go w tekście docelowym. Ponadto 
autorka podkreśla, iż błędne tłumaczenia powstają także w wyniku niewystarczającej 
wiedzy ogólnej oraz niedostatecznych zdolności psychicznych tłumacza do tego zawodu. 

Wśród nich można wyróżnić między innymi opuszczenie, niedotłumaczenie, nadtłu-
maczenie, lukę i wiele innych. 

Ważnym aspektem, który należy uwzględnić dokonując tłumaczenia, jest jego cel. 
Tłumacz na początku musi poznać i zrozumieć cel tego procesu, a następnie wybrać od-
powiednią strategię i technikę tłumaczeniową, aby stworzyć tekst docelowy. Tłumaczka 
Radegundis Stolze (2011: 31-32) zwraca uwagę na to, jak powinno wyglądać prawdziwe, 
rzetelne tłumaczenie. Tłumacz powinien starać się odtworzyć w swoim własnym języku 
sposób myślenia o obcym tekście. Tłumaczenie rzetelne jest przejrzyste, nie przesłania 
oryginału, nie stoi w jego świetle, ale pozwala czystemu językowi, jakby wzmocnionemu 
przez własne medium, zbliżyć się do oryginału. Można to osiągnąć przede wszystkim 
poprzez dosłowne tłumaczenie składni i to właśnie to tłumaczenie dowodzi, że słowo,  
a nie zdanie, jest oryginalnym elementem tłumacza. 

Należy zaznaczyć, iż praca tłumacza jest bardzo odpowiedzialna, zwłaszcza tłumacza 
przysięgłego. Często przedkłada mu się dokumenty, od których zależy życie danej osoby, 
takie jak wyniki różnych badań lekarskich czy akta sądowe. 

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego 

Należy wyjaśnić również, co to jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Nazy-
wana jest ona potocznie kartą wypisową lub wypisem i opisuje sposób, przebieg leczenia 
pacjenta, który przebywał w szpitalu. Jest ona częścią dokumentacji medycznej. Zasady 
wystawiania karty z leczenia szpitalnego regulują przepisy o prowadzeniu dokumentacji 
medycznej zawarte w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417). Jest to bardzo ważny dokument, niezbędny  
w przypadku dalszego leczenia. Karta ta powinna zawierać: 

 dane osobowe pacjenta (w tym PESEL), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia  
i wypisu ze szpitala, 

 rozpoznanie choroby w języku polskim wraz z numerem statystycznym (tzw. 
ICD-10), 

 epikryzę, czyli ostatni zapis w szpitalnej historii choroby, w którym podaje się 
ostateczną diagnozę, skrócony zapis przebiegu choroby, zastosowane leczenie  
i stan pacjenta w momencie wypisania, 
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 wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem oraz wyniki konsultacji, 
 opis zastosowanego leczenia, a w przypadku wykonania zabiegu lub operacji  

– datę wykonania, 
 wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub 

trybu życia, 
 orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby 

ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia, 
 adnotacje o lekach wraz z dawkowaniem i wyrobach medycznych w ilościach od-

powiadających ilościom na receptach wystawionych pacjentowi, 
 terminy planowanych konsultacji, na które wystawiono skierowania. 

Tłumaczenie dokumentacji medycznej – opis badania 

Przedmiotem badania była karta informacyjna z leczenia szpitalnego, sporządzona  
w języku niemieckim, która dotyczyła pacjenta Karla H. Przeprowadzone przeze mnie 
badanie polegało na porównaniu tłumaczenia specjalistycznego słownictwa z niemieckiej 
tymczasowej karty leczenia szpitalnego na podstawie tabeli. Oryginał badania został wy-
słany do wielu biur tłumaczeń z prośbą o przetłumaczenie. Jednak tylko niektórzy tłuma-
cze przysięgli podjęli się tego wyzwania. Finalnie dokument został przetłumaczony przez 
trzech tłumaczy z różnych regionów Polski – Katowic, Cieszyna i Łodzi. Ogółem karta 
zawierała 357 wyrażeń językowych. W związku z ograniczoną objętością artykułu dla 
zobrazowania wyników pracy w Tabeli 1 prezentuję tylko wybrane wyrażenia. W ostat-
niej kolumnie tabeli znajduje się kod, który powstał w wyniku analizy zgodności poszcze-
gólnych tłumaczeń poprzez przyporządkowanie kolejnych liter alfabetu do translatów. 
Litera A oznacza pierwszą wersję, litera B oznacza drugi wariant, a litera C trzeci.  

Znaczenie modeli: 
Kod ABC oznacza, że każdy tłumacz przetłumaczył wszystkie słowa inaczej. 
Kod AAA oznacza zgodność wszystkich tłumaczeń. 
Kod ABA oznacza, że tłumaczenia 1 i 3 są takie same, a tłumaczenie 2 jest inne. 
Kod AAB oznacza, że tłumaczenia 1 i 2 są takie same, a tłumaczenie 3 jest inne. 
Kod ABB oznacza, że tłumaczenie 2 jest takie samo jak tłumaczenie 3, a tłumaczenie 
1 jest inne. 
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Tabela 1. Przykłady przeanalizowanego słownictwa specjalistycznego 

Język niemiecki Tłumaczenie 1 Tłumaczenie 2 Tłumaczenie 3 Kod 
Vorläufiger 
Entlassbrief 

Tymczasowy 
wypis 

Tymczasowa 
karta 

informacyjna 
leczenia 

szpitalnego 

Tymczasowa 
karta 

informacyjna 

ABC 

Gesundheitszentrum 
Rheine 

Zentrum Zdro-
wia Rheine 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Rheine 

Centrum Zdro-
wia  

w Rheine 

ABC 

retrocardial retrokardialne zasercowo przy 
przypuszczalnym 

nacieku zasercowym 

w przestrzeni 
zasercowej 

ABC 

leitender Arzt Lekarz prowadzący Kierownik oddziału Lekarz kierujący ABC 
normofrequent o normalnej 

częstotliwości 
prawidłowe prawidłowej 

częstotliwości 
ABC 

Sigmadivertikulose Choroba 
uchyłkowa jelit 

Uchyłkowatość 
esicy 

Choroba 
uchyłkowa 
okrężnicy 
esowatej 

ABC 

zeigte sich pokazało wykazały zwracała uwagę ABC 
einer Noro- und 

Clostridieninfektion 
zakażenia Noro-

Clostridia 
infekcji 

norowirusowej  
i infekcji 

wywołanej 
bakterią 

clostridium 

zakażenia 
norowirusami  
i bakteriami 
Clostridium 

ABC 

Assistenzärztin lekarz 
asystujący 

Lekarz asystent lekarz asystent ABC 

Pneumonie zapalenie płuc zapalenie płuc zapalenie płuc AAA 
Gastroenterologie gastroenterologia gastroenterologia gastroenterologia AAA 

thorakalen klatki piersiowej klatki piersiowej klatki piersiowej AAA 
AZ stanie ogólnym stanie ogólnym stanie ogólnym AAA 

die Aufnahme przyjęcia na oddział 
szpitalny 

przyjęty do szpitala przyjęty do szpitala ABB 

einer TVT TVT zakrzepicy żył 
głębokich 

zakrzepicy żył 
głębokich 

ABB 

des Unterarmes w 
przedramieniu 

przedramienia przedramienia ABB 

Resistenzen oporów oporów 
patologicznych 

oporów 
patologicznych 

ABB 

Ernährungsmedizin Medycyna żywienia Medycyna żywienia Żywienie Kliniczne AAB 
L-Thyroxin L-Thyroxin L-Thyroxin L-tyroksyna AAB 

der Extremitäten kończyn kończyn kończyny AAB 
Hernie przepuklinie przepuklinie przepukliny AAB 

waren....rückläufig cofnęły się uległy cofnięciu cofnęły się ABA 
eine Hypokaliämie Hipokaliemia hipokalemię Hipokaliemia  ABA 

Hyperthyreose Nadczynność 
tarczycy 

Hipertyreoza Nadczynność 
tarczycy 

ABA 

Shigellen- Shigella- Shigella: Shigella- ABA 

Źródło: opracowanie własne 
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Następnie wszystkie kody zostały zebrane i zliczone.  
Liczba poszczególnych modeli: 
ABC: 146 
AAA: 69 
ABA: 25 
AAB: 72 
ABB: 45 
Wszystkie słowa: 357. 
 
Poniżej przedstawione zostały liczby każdego modelu oraz ich udział procentowy. 
 

 

Grafika 2. Udział procentowy poszczególnych modeli 
Źródło: opracowanie własne 

 
Wynik moich badań jest bardzo zaskakujący. Powyższe dane pokazują, że tłumacze-

nia są zupełnie inne. Należy jednak zaznaczyć, że sens został zachowany, ale każdy tłu-
macz przetłumaczył tymczasową kartę informacyjną z leczenia szpitalnego na język pol-
ski, używając innych słów. Górny wykres pokazuje, że model ABC ma najwyższy pro-
cent (41%). Oznacza to, że tłumacze przetłumaczyli prawie połowę słów w inny sposób. 
Model AAB zajmuje drugie miejsce z 20,17%, gdyż 72 słowa zostały przetłumaczone 
przez dwóch tłumaczy (numer 1 i 2) w ten sam sposób. Model AAA osiąga trzecie miej-
sce, co jest zaskakujące, bo tylko 19,33%, czyli 69 słów, zostało przetłumaczonych w ten 
sam sposób. Na czwartym miejscu znalazł się model ABB z odsetkiem 12,61%. Oznacza 
to, że 45 słów zostało przetłumaczonych w ten sam sposób przez dwóch tłumaczy (nu-
mery 2 i 3). Na ostatnim miejscu jest model ABA z 7%, a więc 25 słów zostało przetłu-
maczonych identycznie przez dwóch tłumaczy (numer 1 i 3). 

Co więcej, w tłumaczeniach można znaleźć wiele błędów. Na przykład pojawiają się 
nadtłumaczenia i niedotłumaczenia. W przypadku nadtłumaczenia tłumacz przekazał 
zbyt wiele informacji, natomiast w przypadku niedotłumaczenia nie przekazał wszystkich 
istotnych. Istnieje również wiele luk, gdzie tłumacz opuścił ważne słowa. Trzeba również 
zaznaczyć, że wyodrębnionych zostało wiele błędów ortograficznych np. tłumaczka 1 
błędnie napisała frazę: Zentrum Zdrowia Rheine. W języku polskim nie pisze się zentrum, 
tylko centrum. Innym przykładem jest skrót doktora. Tłumacz 2 przetłumaczył go błędnie 

41%
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7,00%

20,17%

12,61%
ABC
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jako Dr., gdyż w języku polskim Dr jest napisany bez kropki (w mianbowniku l. poj). 
Należy podkreślić, że w wielu przypadkach tłumacze nie podjęli się tłumaczenia niektó-
rych informacji, takich jak dane kontaktowe. Podali wtedy tylko informację: [Dane do-
kładne na oryginale]. 

Podsumowanie 

Wydawałoby się, że istnieje pełna równoważność w nazewnictwie wszystkich orga-
nów w ciele ludzkim, zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. Można by więc po-
myśleć, że tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka źródłowego (języka niemiec-
kiego) na język docelowy (język polski) jest znacznie łatwiejsze i nie powinno powodo-
wać żadnych problemów. Na podstawie przeprowadzonego przeze mnie badania można 
stwierdzić, że jednak tak nie jest. Wydawałoby się, że każdy tłumacz powinien przetłu-
maczyć dokument tak samo. Jednak rzeczywiście można mówić o rozbieżnościach w tłu-
maczeniu. Istnieją tłumacze, którzy naprawdę starają się, aby tekst docelowy był jak naj-
bardziej adekwatny do tekstu wyjściowego, ale są również tacy, dla których pewne infor-
macje są nieistotne. Zaskakującym wynikiem przeprowadzonego badania jest fakt, że za-
ledwie niecałe 20% wszystkich wyrażeń językowych zostało przetłumaczonych w ten 
sam sposób, a aż 80% w odmienny. Zapewne może to być związane m.in. z występowa-
niem w języku medycznym określeń synonimicznych dla poszczególnych nazw chorób. 
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Abstract: The main purpose of this paper is to discuss the image of aristocratic circles  
in Witold Gombrowicz’s works. It contains the analysis of one of the writer’s oldest, and 
in many ways specific, works, a satire on aristocracy “Dinner at Countess Pavahoke”, 
part of the Memoirs from a Time of Immaturity. The following draft focuses on the pro-
blems of the elite in writer’s works, thus presenting the sociological observations he had 
made. Because of the paper’s interdisciplinary character, the employed methodology,  
typical of literature researchers, has been supplemented with tools in scope of political 
science and sociology. 

Key words: gombrowiczology, social sciences, elitism 

Wprowadzenie 

Łaciński rzeczownik eligere oznacza ‘wybieranie’, ‘dokonywanie wyboru’ (zob. np. 
Bartyzel 2007: 67). Utworzony na jego kanwie termin ‘elita’, po wielokroć przywoły-
wany przez filozofów, badaczy kultury politycznej oraz publicystów, niesie za sobą silny 
ładunek emocjonalny. Wyraźnie obecny zarówno w dyskursie naukowym, jak i mowie 
potocznej, wzbudza ambiwalentne uczucia. Z jednej strony, ‘elitarność’ wiąże się ściśle 
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z wysokim tzw. prestiżem społecznym, z drugiej zaś, wywoływać może nieufność czy 
wręcz wrogość – a to wszystko uwarunkowane jest kontekstem. 

Zgodnie z definicją słownikową, elita to „grupa ludzi wyróżniająca się pozytywnie 
lub uprzywilejowana w jakimś środowisku” (sjp.pwn.pl 2020). Istnieje nawet przekona-
nie, które urosło już do rangi steoretyzowanego zespołu poglądów, głoszące iż występo-
wanie elit jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania społeczeństw 
(Bartyzel 2007: 67). 

Tę kwestię niejednokrotnie podejmował w swej twórczości Witold Gombrowicz. Od-
nosił się zarówno do elit intelektualnych, artystycznych, jak i rodowych – i zwykle pre-
zentował je w sposób groteskowy. Jego spostrzeżenia dotyczące mechanizmów sterują-
cych życiem społecznym są niezwykle cennym materiałem do analiz. Gombrowicz sta-
wiał bowiem odważne i wprowadzające niemały zamęt diagnozy oraz przejawiał praw-
dziwie demaskatorskie talenty. 

Cel pracy 

Celem szkicu jest omówienie przebiegu konfrontacji przedstawicieli dwóch środo-
wisk, arystokracji i mieszczaństwa, opisanych w Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj Witolda 
Gombrowicza. Istotnym punktem odniesienia dla niniejszej analizy stanowi kontekst 
nauk społecznych. Artykuł wskazuje na możliwość interpretowania twórczości pisarza 
nie tylko przez literaturoznawców, ale też socjologów oraz politologów. 

Materiały i metody 

Artykuł posiada interdyscyplinarny charakter. Zastosowana metodologia łączy w so-
bie warsztat typowy dla badaczy literatury, politologów, a także socjologów: dzieło lite-
rackie zostaje poddane krytycznej analizie przeprowadzonej z perspektywy badacza nauk 
społecznych. 

Przedmiotem niniejszych rozważań jest opowiadanie Witolda Gombrowicza opa-
trzone tytułem Biesiada u hrabiny Kotłubaj, opublikowane po raz pierwszy w 1933 roku 
w debiutanckim Pamiętniku z okresu dojrzewania, a później w zbiorze Bakakaj. Utwór 
ten zostaje przeanalizowany w kontekście nauk społecznych: Biesiada jest tu odczyty-
wana przede wszystkim jako swoisty zapis socjologicznych obserwacji poczynionych 
przez młodego Gombrowicza. 

Wyniki badań 

W światach kreowanych przez Gombrowicza z reguły panuje iście hobbesowski kli-
mat. Właściwie w każdym z dzieł polskiego pisarza człowiek dla człowieka staje się wil-
kiem. Bohaterowie zdają się resztką sił powstrzymywać od skoczenia sobie do gardeł, 
lecz gdy tylko znika z pola widzenia Lewiatan/Bóg, wybucha wojna każdego z każdym. 
Nawiązuję tu przede wszystkim do Gombrowiczowskiego Ślubu – historii świata, w któ-
rym człowiek postanowił stać się swoim własnym Bogiem i zbudował epatujący grozą 
‘międzyludzki kościół’. Bohaterowie wzmiankowanego dramatu posiadają cały zestaw 
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cech, o których wspominał Thomas Hobbes, charakteryzując naturę człowieka w swym 
Lewiatanie (Hobbes 2009: 255-258). Choć Ślub zdaje się stanowić najbardziej wyrazistą 
ilustrację do XVII-wiecznego traktatu o materii, formie i władzy państwa, to w innych 
utworach Gombrowicza ledwie utrzymywana w ryzach nikczemna natura człowieka rów-
nież się ujawnia. 

Gdy więc główny bohater i zarazem narrator Biesiady wkracza na arystokratyczne 
salony, zainicjowany zostaje nieuchronny konflikt. Co warte podkreślenia, mieszczanin 
nie jest w żadnej mierze uprzedzony do gospodarzy. Zaproszenie na piątkowy obiad wy-
prawiany przez arystokratkę traktuje jako prawdziwe wyróżnienie, okazję do – choćby 
chwilowego – przeniknięcia do wyższych sfer. Jego uległość, uniżenie względem elit, 
wyeksponowane zostają już w pierwszych akapitach opowiadania. Przytoczę w tym miej-
scu fragment zwierzeń bohatera: „Trudno orzec z zupełną pewnością, co ugruntowało 
zażyłość moją z hrabiną Kotłubaj – naturalnie, mówiąc o zażyłości, mam na myśli ten 
nikły stopień zbliżenia, jaki istnieć może pomiędzy rasową i w każdej swej kosteczce 
arystokratyczną członkinią Towarzystwa a jednostką sfery zacnie i godnie – lecz tylko 
mieszczańskiej” (Gombrowicz 2018: 84). 

Protagonista jest więc przeświadczony o swej niższości i, co ważne, pogodzony z lo-
sem nie-arystokraty. Nie ma tu miejsca na zazdrość, czy spiskowanie przeciwko ‘lepiej’ 
urodzonym. Bohaterem kieruje przede wszystkim poczucie wdzięczności i zadowolenie 
z możliwości spędzenia czasu w elitarnym środowisku: „Co za zaszczyt! Być w liczbie 
dziesięciu, piętnastu najwyżej osób, które dostąpiły postnych obiadów hrabiny!” (Gom-
browicz 2018: 86). 

Co więcej: on wierzy, że na to ‘zbliżenie’ uczciwie sobie zapracował: „Jak sobie po-
chlebiam, może pewna szczytność, którą udaje mi się czasem przejawić w sprzyjających 
okolicznościach, głębsze spojrzenie oraz pewien zmysł dla idealizmu zniewoliły ku mnie 
wybredną sympatię hrabiny. – Od dziecka bowiem czułem się myślącą trzciną i cechował 
mnie pociąg do spraw podnioślejszych, a często długie godziny trawię na roztrząsaniu 
spraw pięknych i wzniosłych” (Gombrowicz 2018: 84). Jak to ujął Błażej Warkocki, nasz 
bohater „wyrasta ponad przeciętność swej klasy” (Warkocki 2018: 126) – i tylko dlatego 
zyskuje dostęp do Towarzystwa. 

Powróćmy do definicji elity, którą przytoczono we wstępie artykułu. Gombrowiczow-
ski mieszczanin postrzega arystokrację nie tylko jako „grupę uprzywilejowaną” dzięki 
swym rodowym korzeniom, lecz także – a może przede wszystkim – jako społeczność 
„pozytywnie wyróżniającą się” na tle innych. Jego wyobrażenie na temat gospodyni post-
nego obiadu jest nawet więcej niż wyidealizowane: „[…] hrabina była z typu kobiet wyż-
szych, z jednej strony – ewangeliczna, z drugiej – renesansowa, patronowała na dobro-
czynnych wentach, a zarazem hołdowała muzom. Budziły podziw jej rozliczne dzieła 
miłosierdzia – słynęły szeroko jej dobroczynne herbatki, artystyczne five o’clocki, na 
których występowała jak jaka Medyceuszka” (Gombrowicz 2018: 85). 

Z nie mniejszą przesadą narrator opisuje resztę Towarzystwa hrabiny. Wspomina, 
między innymi, baronową „która podjęła się uświetnić zebrania śpiewem, chociaż” – 
uwaga! – „nigdy przedtem nie uczyła się śpiewu” (Gombrowicz 2018: 87). Rzecz jasna, 
talenty wokalne baronowej przerastają najśmielsze oczekiwania wszystkich zebranych. 
Jak można się spodziewać, wszechstronne uzdolnienia arystokracji wykraczają daleko 
poza sferę muzyki. Pewien książę goszczący w pałacu hrabiny Kotłubaj na jej prośbę 
„objął rolę intelektualisty i filozofa, a czynił to tak po książęcemu, tak piękne i szlachetne 
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wygłaszał idee, że zawstydzony Platon, słysząc to, stanąłby chyba z serwetą za jego krze-
słem, by zmieniać półmiski” (Gombrowicz 2018: 87). Uderza tu nie tylko humorystyczny 
wydźwięk cytowanego fragmentu, lecz także fraza ‘objął rolę’. To pierwszy z wielu 
symptomów świadczących o fasadowości arystokratycznego środowiska. 

Trudno orzec, na ile świadomie Gombrowicz przywołuje tu postać Platona. Zasadni-
czo, możliwości są dwie: albo pisarz uznaje twórcę Akademii za powszechnie znaną fi-
gurę utożsamianą z mądrością i stanowiącą pewien archetyp filozofa, albo (zapewne, ma-
jąc również na względzie to pierwsze) celowo nawiązuje do tego konkretnego myśliciela, 
który stworzył podwaliny pod koncepcję elitaryzmu. 

Jeżeli pisarz obrał drugą z opcji – co nie musi być niedorzecznością, ponieważ żywo 
się filozofią interesował – to absurdalny obraz Platona działającego na usługach księcia 
nabiera kolejnego wymiaru. Zwięźle platoński elitaryzm opisał w swym artykule Woj-
ciech Kaute: „I tak w filozofii klasyczną koncepcją wyróżniającą spośród ogółu elitę jest 
stanowisko Platona. Jest to koncepcja «rządów filozofów», rządów (w szerokim sensie) 
ludzi o określonych predyspozycjach, oparta na przekonaniu Sokratesa o istnieniu «tego, 
który wie» (I. Stone), a więc tego podmiotu, który potrafi odróżnić dobro od zła” (Kaute 
1994: 169). 

W opowiadaniu mamy więc do czynienia z sytuacją, w której przedstawiciel pewnej 
elity odgrywający rolę filozofa mógłby zawstydzić samego myśliciela kładącego pierw-
sze zręby pod koncepcję władania elit-filozofów. Podążając dalej tym tokiem rozumowa-
nia: można się zastanawiać, czy taki zabieg ma na celu wyłącznie dalsze spotęgowanie 
absurdu sytuacji, czy może intencje Gombrowicza wybiegają dalej? Niewykluczone, że 
pisarz sugeruje w ten sposób, że sam Platon by się zawstydził, widząc, czyją władzę nie-
opatrznie sygnował. 

Fascynacja głównego bohatera arystokratycznym światem nie stygnie nawet w mo-
mentach, gdy przez cały blichtr, którym hrabina Kotłubaj zwykle się otacza, wyraźnie 
przebija wrogość i brak kultury. Protagonista z nieskrywanym entuzjazmem przyjmuje 
zaproszenie, które nie brzmi zachęcająco: „Proszę przyjść do mnie w piątek. Trochę 
śpiewu, muzyki, trochę osób najbliższych – no i pan… a dlatego w piątek, aby nie było 
nawet cienia myśli o tym mięsie [...] o tym waszym wiecznym mięsie i o tej krwi.  
Za dużo mięsożerności! Za dużo oparów mięsnych! Nie widzicie już szczęścia poza krwi-
stym befsztykiem – uciekacie od postów – wstrętne ochłapy mięsne żarlibyście bez przerwy 
dzień cały. Rzucam rękawicę” (Gombrowicz 2018: 85). Arystokratka wyraźnie dystansuje 
się od bohatera, akcentując klasowe podziały za pomocą niewybrednego słownictwa. 

Tu warto się na moment zatrzymać. Biesiada traktuje o konflikcie pomiędzy klasami 
społecznymi, co w pierwszym odczuciu może generować skojarzenia z marksizmem. 
Gombrowicz jednak niejednokrotnie podkreślał, że nie utożsamia swych poglądów  
z żadną ideologią. 

Warto też mieć na względzie, że istnieje szereg pojęć, których w swej twórczości 
znaczenie celowo modyfikował. Dla przykładu, pisarz często odwoływał się do pojęcia 
‘natury’, które dla niego stanowiło raczej synonim ‘kultury’. Jest to szczególnie wyraziste 
w Iwonie, księżniczce Burgunda, gdzie główny bohater buntuje się przeciw specyficz-
nemu ‘prawu natury’ tożsamemu z dworskim konwenansem (Gombrowicz 2015). ‘Klasa’ 
jest kolejnym z tego typu pojęć. W analizowanym opowiadaniu ‘klasowość’ stanowi bo-
wiem synonim specyficznej ‘rasowości’, objawiającej się w sposób następujący: „hołdo-
wała ona [hrabina – D.Ś.] temu głębokiemu przekonaniu, iż arystokracja rodowa nie tylko 
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powołana jest do zewnętrznego uświetniania zabaw i przyjęć, lecz że we wszelkich dzie-
dzinach, również duchowych i artystycznych, mocą swej wyższości rasowej zdolna jest 
zapewnić sobie samowystarczalność – że przeto, dla urzeczywistnienia prawdziwie 
wzniosłego salonu, wystarczy pod każdym względem salon arystokratyczny” (Gombro-
wicz 2018: 86). 

Ciekawa to teza: rasowa/klasowa wyższość ma zapewnić samowystarczalność.  
Samowystarczalność sprawia zaś, że środowisko arystokratyczne może pozostawać za-
mknięte, oddzielone od gminu. Kiedy trzeba, poszczególne tryby tego systemu ‘produ-
kują’ filozofię/quasi-filozofię (wzniosłe tezy księcia), kiedy indziej – sztukę/quasi-sztukę 
(śpiew baronowej). Produkty te mogą – choć nie muszą – być dystrybuowane poza obręb 
tego tak specyficznego układu, jaki stanowi arystokracja, widziana – rzecz jasna – 
oczyma hrabiny Kotłubaj. 

Patrząc na elitę z opowiadania Gombrowicza jak na pewien system, można się też 
zastanawiać, czy, zgodnie z deklaracjami hrabiny, jedynie wyższość rasowa rzeczywiście 
pozwala bohaterom na produkcję ‘wytworów’ – wciąż posługując się językiem teorii sys-
temów – bez konieczności pobierania ‘wkładów’ z otoczenia? Na moment pozostawmy 
to pytanie bez odpowiedzi. 

Wracając do przebiegu wydarzeń Biesiady... Stremowany mieszczanin wyrusza w po-
dróż do podwarszawskiego pałacu hrabiny, gotowy na artystyczno-intelektualne uniesie-
nia w doborowym gronie. Na miejscu spotyka go pierwszy zawód: „zamiast spodziewa-
nych kilkunastu osób, zastałem jedynie z gości dwoje i to bynajmniej nie najznakomit-
szych – starą bezzębną markizę, która z konieczności oddawała się jarzynom przez 
wszystkie dni tygodnia, oraz pewnego barona, a mianowicie barona de Apfelbaum, z ro-
dziny bardzo wątpliwej, który liczbą milionów oraz matką – z domu książąt Pstryczyń-
skich – okupywał liczbę przodków oraz fatalny nos” (Gombrowicz 2018: 88). Tak przed-
stawia się intelektualna bohema, z którą protagonista ma deliberować podczas wymarzo-
nej uczty. Pewien dysonans jest wyczuwalny już nawet dla zaślepionego arystokratycz-
nym prestiżem bohatera. 

Mieszczanin wciąż nie traci jednak rezonu, usiłując wzniecić w Towarzystwie ducha 
poezji. Z ust protagonisty pada sławetne: 

 
 „– Cóż za doskonała zupa 
 I to bez mordu, ani trupa” (Gombrowicz 2018: 88) 

 Odpowiedź barona zatrważa bohatera: 

 „– Dobra byłaby to zupa, 
 Gdyby kucharz nie był...” (Gombrowicz 2018: 89). 

 
Baron nie kończy co prawda wersu, ale nie dość, że duch poezji zostaje bezpowrotnie 

(jak się okaże) przez niego zabity, to jeszcze sama potrawa nie spełnia oczekiwań miesz-
czanina: „obiad wydawał się zaledwie widmem obiadu, jedzenie było kiepskie  
a nosy zwieszone na kwintę” (Gombrowicz 2018: 89). 

Biesiada z każdą chwilą traci pozory świetności, choć można się w tym miejscu za-
stanawiać, czy w tym opowiadaniu arystokracja stwarzała jakiekolwiek pozory kiedykol-
wiek. Już samo zaproszenie na obiad wyraźnie wskazywało na usposobienie Towarzy-
stwa – czego się więc należało spodziewać po samym spotkaniu? Najwyżej eskalacji  
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zaanonsowanej na wstępie wrogości względem intruza. Zdumiewa więc raczej samo zdu-
mienie mieszczanina niż rozwój dalszych wypadków. 

Hrabina w pewnym momencie podejmuje próbę ratowania sytuacji, inicjując dysputę 
na temat kategorii piękna. Jej rozmówcy ochoczo wypowiadają frazesy na temat dobra  
i litości. Jak słusznie zauważa Błażej Warkocki, konwersacja ta ma charakter autote-
liczny, jest mówieniem dla samego mówienia (Warkocki 2018: 129). Dla ilustracji zacy-
tujmy fragment jednej z tych bardziej wzniosłych wypowiedzi: 

 
 „– Piękna – róża 

 Piękna – burza (itd.) 
 Lecz piękniejsze od nich jest uczucie litości. 
 Patrzcie – biada! 
 Na dworze deszcz wciąż pada!” (Gombrowicz 2018: 90). 

 
Towarzystwo przez chwilę delektuje się grafomańską poezją, usypiając czujność 

głównego bohatera. Przełom następuje jednak w momencie, gdy zaserwowana zostaje 
kolejna potrawa – kalafior. Wyzwala on w arystokracji najdziksze instynkty, a oczom 
protagonisty ukazuje się odrażający obraz. Narrator wyznaje: „Nadzwyczajny widok hra-
biny, widok dogaressy i patronessy, pożerającej w milczeniu i tak zachłannie, że aż jej 
się uszy trzęsły, przestraszył mnie i zdumiał” (Gombrowicz 2018: 95). Nie tylko hrabina 
Kotłubaj traci panowanie nad sobą: „Baron sekundował jej dzielnie, pochylony nad tale-
rzem, siorpiąc i mlaskając z całej duszy – a stara markiza usiłowała nadążyć, żując i ły-
kając ogromne kawałki, najwidoczniej w obawie, by nie sprzątnęli jej sprzed nosa co 
najlepszych kąsków!” (Gombrowicz 2018: 95). 

Dopiero w tym momencie z oczu mieszczanina ostatecznie znika bielmo – bohater 
uświadamia sobie, jak ślepe było uwielbienie, którym darzył arystokrację. Wstręt, którym 
napawa go scena zachłannej konsumpcji warzywa, uruchamia w nim uśpioną zdolność 
do krytycznego myślenia. Nie oznacza to jednak, że jego poczucie niższości zostaje do-
szczętnie wyplenione – wręcz przeciwnie. Bohater patrzy na taki oto obrazek: „[…] 
ogromny, srebrny półmisek ział resztkami kalafiora. Natomiast brzuch hrabiny wyglądał, 
jakby była w siódmym miesiącu – baron topił prawie w talerzu swój narząd jedzenia –  
a stara markiza żuła i żuła niestrudzenie, poruszając szczękami – zaiste, muszę to powie-
dzieć – jak krowa! – Boskie, cudowne – powtarzali – szampańskie, nieporównane!” 
(Gombrowicz 2018: 97) i, przepełniony odrazą, wciąż próbuje zrozumieć drugą stronę. 
Onieśmielony, łagodnie zadaje pytanie: „Cóż państwo w tym widzą?” (Gombrowicz 
2018: 97), za które zostaje zgromiony przez arystokratów. 

Pada seria poniżających wypowiedzi skierowanych pod adresem bohatera. Baron  
de Apfelbaum atakuje swą ofiarę „z wysoka”, nabierając specyficznej maniery: „Więc 
naprawdę nie chwyta pan tego smaku? Tej delikatnej świeżości, tej… mlam… nieokre-
ślonej jędrności, tego… swoistego pieprzu… tego zapaszku, tego alkoholu? Ależ dhogi 
pan […] – chyba udaje? Chyba chce nas zmahtwić?” (Gombrowicz 2018: 98). Hrabina  
w niczym baronowi nie ustępuje, gdy roześmiana przerywa jego uszczypliwości: „Nie 
mówcie mu! Przecież on i tak tego nie zrozumie!” (Gombrowicz 2018: 98). 

„On” zaś, zdezorientowany, wciąż usiłuje odkryć powody, dla których arystokraci 
zachowują się w ten sposób. Atmosfera z każdą chwilą staje się bardziej nieznośna, To-
warzystwo bezlitośnie wyśmiewa intruza, a bohater pokornie znosi wszystkie przejawy 
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złośliwość. Mieszczanin nie ginie, co prawda, „zabity z wysoka” niczym Iwona, księż-
niczka Burgunda – coś jednak w nim umiera, a mianowicie: uwielbienie dla arystokracji. 
Dopiero kolejnego dnia, o świcie, udaje mu się opuścić toksyczne środowisko. 

Wygląda na to, że protagonista nie jest mile widzianym gościem w rezydencji hra-
biny. Zastanawiające, dlaczego właściwie zostaje on zaproszony? 

Powrócę na moment do ‘teorii’ o samowystarczalności arystokracji rodowej. Jak już 
wspomniano, hrabina wyraża przekonanie, iż ‘wysoko urodzeni’ są stworzeni do uświet-
niania wybranych towarzyskich wydarzeń, lecz sami pozostają niezależni od otoczenia. 
Tworzą własny, autonomiczny salon, w którym – zależnie od potrzeb, czy kaprysu – od-
grywają rozmaite role. Konwersując we własnym gronie, nie szczędzą sobie pochwał, nie 
ukrywają natomiast pogardy skierowanej na wszystkich spoza Towarzystwa. Wyższość 
arystokraty ma być uwarunkowana wyłącznie biologicznie, to konsekwencja imponują-
cego drzewa genealogicznego. 

Biorąc pod uwagę, że opisane przez Gombrowicza zachowanie arystokracji nie przy-
stoi nawet gminowi, a legendarne dysputy mają charakter autoteliczny i niewiele je łączy 
z duchem poezji i filozofii, który miał się unosić nad biesiadnikami, można stwierdzić,  
iż genetyka jednak nie determinuje postaw osób z Towarzystwa. Z natury ci ludzie nie 
posiadają żadnych przymiotów, które pozytywnie wyróżniałyby ich na tle reszty społe-
czeństwa. 

Jeśli więc nie natura – to może jednak kultura decyduje o tym, że gombrowiczowscy 
arystokraci są darzeni irracjonalnym, jak się okazuje, szacunkiem? Na to wygląda: 
otoczka wzniosłości stwarza archetyp światłego arystokraty, filantropa obeznanego z na-
uką i sztuką, którego należy obdarowywać respektem. Usypia to czujność osób spoza 
Towarzystwa, które w pierwszym zetknięciu z elitą, onieśmielone podziwiają cały ten 
splendor. Kreowanie iluzji wspaniałości jest jednym z narzędzi, którymi arystokracja 
sprawnie się posługuje. Drugim z nich jest wywoływanie uczucia wstydu u przeciwnika. 
Dlatego też główny bohater Biesiady trafia do pałacu hrabiny. Mimo że ma podane – 
niczym na talerzu – wszystkie słabości Towarzystwa, to on odczuwa upokorzenie, cho-
ciaż sam prezentuje dużo wyższy poziom kultury i wiedzy o świecie. W ten sposób ci, 
którzy niczego sobą nie reprezentują, nie muszą tego nawet ukrywać i triumfują nad 
znacznie bardziej wyrafinowanym wrogiem. 

Wracając do teorii systemów, arystokracja nie jest w tym świetle samowystarczalnym 
bytem, niepotrzebującym żadnych wkładów z otoczenia. Jej funkcjonowanie, a nawet 
istnienie, są uzależnione od ludzi podobnych głównemu bohaterowi. On bowiem, dzięki 
swemu ślepemu uwielbieniu dla tej rasy – legitymizuje władzę arystokratów nad umy-
słami reszty społeczeństwa. To mieszczanin – a nie żadne niezwykłe przymioty arysto-
kratów – sprawia, że hrabina Kotłubaj cieszyć się może poważaniem. 

Oto prosty mechanizm, który rządzi społeczeństwem Biesiady. Arystokracja cieszy 
się wysokim znaczeniem społecznym, który argumentuje swą rasową wyższością. Wyż-
szość ta ma – oficjalnie – zapewniać samowystarczalność. W rzeczywistości jednak  
ta ‘rasowość’ nie determinuje zasadniczo niczego, jest fasadą. Elita skutecznie wmawia 
społeczeństwu swą wyższość, kreując pozory i kompromitując wszystkich spoza swego 
środowiska, by tylko podtrzymać swą władzę. Potęga arystokracji uzależniona jest od 
strachu i podziwu, a jak już dawno stwierdził Niccolo Machiavelli w Traktacie o Księciu, 
dobrze wywoływać i miłość, i strach (Machiavelli 1868: 27). Gdyby jednak zaistniała 
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konieczność wybrania jednej z tych emocji – strach będzie lepszą z opcji. Tego właśnie 
doświadczył główny bohater opowiadania. 

Wnioski 

 Biesiada u hrabiny Kotłubaj jest kolejnym utworem Witolda Gombrowicza, w któ-
rym granica między naturą i kulturą ulega zdecydowanemu rozmyciu. W opowiadaniu 
przenikają się pojęcia rasy oraz klasy. Pierwszy z terminów wyjęto z biologii, drugi zaś,  
z socjologii – a ich gombrowiczowska hybryda stanowi interesujący przedmiot do analiz 
prowadzonych zarówno przez literaturoznawców, jak i badaczy nauk społecznych. Niniej-
szy szkic nie wyczerpuje tematu, lecz raczej sygnalizuje pewien problem, który warto pod-
dać bardziej szczegółowym badaniom z pogranicza wzmiankowanych dyscyplin. 

Gombrowicz opisuje w swym opowiadaniu międzyklasowy/międzyrasowy konflikt, 
czyli częste w jego twórczości starcie niższości z wyższością. Tak jak w wielu innych 
dziełach, pisarz kreśli obraz jednostki atakowanej z wysoka, przytłoczonej naporem norm 
społecznych i skazanej na porażkę. Dobroduszny mieszczanin, który pełen ufności wkra-
cza na arystokratyczne salony, przeżywa traumę, gdy odkrywa nikczemność podziwianej 
przez niego elity. Zamiast zweryfikować swoje poglądy i wyleczyć się z klasowych/ra-
sowych kompleksów pozwala na kolejne upokorzenia, protekcjonalne traktowanie i róż-
norakie przejawy złośliwości. 

Bohater nie wie, że to właśnie jego uległość jest pożywką dla arystokracji, a bez niego 
okrutna hrabina straciłaby całą społeczną estymę. Brak świadomości tego, że to on 
dzierży realną władzę sprawia, że zawiedziony protagonista opuszcza podwarszawski pa-
łac z poczuciem porażki. 
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Abstract: The paper discusses the issue of decreasing average number of hours of sleep 
in contemporary society in highly developed countries. It describes the causes and con-
sequences of this phenomenon, both on an individual and social level. It attempts to ad-
dress the question of whether night rest is necessary for people and what happens  
to a human body suffering from sleep deficiency. An analysis has been carried out  
of social and economical mechanisms which lead to sleep shortages, and these included: 
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Wprowadzenie 

Albert Espinos w powieści pt. Kim moglibyśmy być gdybyśmy nie byli nami? przed-
stawia bohatera stojącego przed życiowym dylematem – zażyć tabletki, które sprawią,  
że na zawsze, bez uszczerbku na zdrowiu, przestanie spać czy nie rezygnować z tego przy-
wileju. Ludzie wokół niego dzielą się na funkcjonujących całą dobę i tych ceniących sobie 
nocny odpoczynek, który dając marzenia i wyciszenie obiera im jednak czas i sprawia, 
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że pozostają w tyle za osobami niesypiającymi na drodze kariery zawodowej i w życiu 
prywatnym (Espinos 2012: 16-23). 

Tempo, w jakim biegnie dwudziestopierwszowieczny świat, mobilizuje nas do nieu-
stannej aktywności. Napływ informacji, nienormowany czas pracy, częste podróże, pra-
gnienie osiągnięcia jak najwyższego poziomu satysfakcji życiowej na płaszczyźnie ma-
terialnej, zawodowej, towarzyskiej, rodzinnej, możliwość niemal nieograniczonego roz-
woju i dostępu do rozrywki sprawiają, że czas, jaki poświęcamy na odpoczynek nocny, 
często wydaje się godzinami straconymi. Co gorsza, sen wydaje się nie mieć biologicz-
nego uzasadnienia. W jego trakcie człowiek pozbawiony jest możliwości zdobywania 
pokarmu, porozumiewania się oraz nawiązywania więzi z innymi osobnikami swojego 
gatunku. Nie jest zdolny do reprodukcji ani roztaczania opieki nad potomstwem. Pozo-
staje bezbronny w przypadku ataku drapieżników (Walker 2019: 14).  

Według przeprowadzonego w 2012 r. badania NATPOL (ogólnopolskie badanie), na 
okresowe zaburzenia snu cierpi 55 proc. Polaków. Liczba ta z roku na rok gwałtownie 
wzrasta. Skróceniu uległa nie tylko liczba przesypianych godzin, pogorszyła się również 
jakość snu (Siemiński, Skorupa, Wiśniewska-Skorupa 2018: 245). 

A zatem, skoro całe społeczeństwo sypia coraz mniej, czy na pewno musimy poświę-
cać temu stanowi czas? A może proces ten, jeśli jest niezbędny, da się skrócić i „skon-
densować” przy zachowaniu jego obecnej roli? Skoro współczesny człowiek zmniejsza  
i intensyfikuje wszystko, co niezbędne mu do codziennego funkcjonowania: urządzenia, 
leki, pożywienie, informacje, może podobnie uda się postąpić ze snem lub znaleźć jego 
mniej czasochłonny zamiennik? 

Innymi słowy, czy świat opisany w książce jest tylko wytworem literackiej wyob-
raźni? Może stanowi on proroczą wizję naszej bliskiej przyszłości? Czy sen jest nam po-
trzebny? Co dzięki niemu zyskujemy, czy coś tracimy? 

Teoretyczne podstawy mechanizmu snu człowieka 

Jak twierdzi W. Demen „Jedynym udowodnionym powodem, dla którego musimy 
spać, jest fakt, że ogarnia nas senność” (D. T. Max 2019). Jednak, czy jeśli nie znamy 
przyczyny jakiegoś zjawiska, bezpiecznym jest uznawać je za zbędne? Naukowcy zgodnie 
uważają, iż nie wiemy dokładnie po co jest sen, ale jego brak może zabić. Tezę tę po-
twierdzają badania prof. Sigrida Veasey’a z University of Pennsylvania School of Medi-
cine, w których dowiódł on utraty komórek w rejonie pnia mózgu u myszy z deficytem 
snu oraz eksperyment przeprowadzony w 1989 r. przez Allana Rechtschaffena z Univer-
sity of Chicago na szczurach, które w wyniku braku snu umierały szybciej niż przez brak 
pożywienia (Romanowska 2014). Z uwagi na nieodwracalne, drastyczne skutki powyż-
szych doświadczeń naukowych nie mogły być one dokonywane na ludziach, lecz tych 
dotyka w warunkach naturalnych niezwykle rzadka, nieuleczalna choroba o podłożu ge-
netycznym – śmiertelna bezsenność rodzinna. Jej objawy uwidaczniają się najczęściej 
pomiędzy czterdziestym a pięćdziesiątym rokiem życia, zaś pierwszymi z nich są zabu-
rzenia snu. Postępuje ona w bardzo szybkim tempie i kilka miesięcy po jej zdiagnozowa-
niu, chory zaczyna cierpieć na całkowita bezsenność, w wyniku której następuje u niego 
zanik podstawowych funkcji mózgu i innych narządów, a następnie – około roku po wy-
kryciu najwcześniejszych symptomów choroby – zgon (Walker 2019: 13). 
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Niedobór nocnego odpoczynku okazuje się śmiertelny w jeszcze jednym – istotnym 
z punktu widzenia całego społeczeństwa przypadku. Liczba wypadków samochodowych, 
których sprawcami są niewyspani kierowcy w Ameryce, przewyższa łączną ilość tych, 
spowodowanych jazdą pod wpływem różnego rodzaju substancji psychoaktywnych 
(Walker 2019: 13). 

Skoro powyższe przesłanki wskazują, że spać musimy, pojawia się kolejne pytanie: 
Czy na pewno w nocy?  

Całodobowe… 

W 2018 r. Anna Jurczak przeprowadziła badanie dotyczące funkcjonowania przed-
szkoli całodobowych w Polsce, z którego wynika, iż 81,5% badanych kobiet i ponad 84% 
biorących udział w badaniu mężczyzn twierdzi, że powinny powstawać placówki, które 
są dostępne dla rodziców i ich dzieci zarówno w dzień, jak i w nocy (Jurczak 2018: 171). 
Skłania to do dalszej refleksji – do czego jeszcze mamy lub możemy mieć dostęp przez 
całą dobę? 

Na pierwsze miejsce w tych rozważaniach wysuwa się Internet, a co za tym idzie, 
robione w przestrzeni wirtualnej zakupy i niemal nieograniczony dostęp do rozrywki. 
Z raportu GEMIUS „E-commerce w Polsce 2019” wynika, iż „kupujący online stanowią 
62% wszystkich badanych internautów (…). W tej grupie respondentów znaleźli  
się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, o różnym poziomie wykształcenia  
i dochodów na gospodarstwo domowe oraz odmiennie oceniający swoją sytuację ekono-
miczną” (Gemius 2019). 

Internet oznacza także nieograniczony dostęp do informacji, często tych, kreujących 
nierzeczywisty obraz świata. W tym kontekście pojawia się kolejne czasochłonne wy-
zwanie, na które współczesny, zabiegany człowiek nierzadko znajduje czas dopiero  
w nocy – moda na posiadanie idealnej sylwetki. Dla wielu osób dążenie do kreowanego 
przez mass media kanonu piękna jest związane z niemal heroicznym wysiłkiem, ogrom-
nym nakładem czasu i finansów, ponieważ zaburzenie rytmu dobowego, zbyt mała ilość 
snu, związane z pośpiechem niewłaściwe odżywiane i stres utrudniają rozwój sprawności 
fizycznej czy masy mięśniowej oraz osiągnięcie pożądanego wyglądu. Wbrew powyż-
szym faktom, coraz więcej siłowni wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów  
i czynne są zarówno w dzień, jak i w nocy przez siedem dni w tygodniu. Według prof.  
R. Radzika (Skomra 2016) osoby odwiedzające kluby fitness pragną nie tylko poprawić 
swój wygląd czy sprawność fizyczną, ale także utrzymać lub odzyskać równowagę psy-
chiczną, rozładowując nagromadzone stresy poprzez ćwiczenia fizyczne i rozmowy ze 
znajomymi. Siłownie stanowią dla nich punkty życia towarzyskiego, na które ze względu 
na nienormowane lub wydłużające się godziny pracy mogą pozwolić sobie dopiero  
w nocy. 

Jednak nie tylko przedszkola, kluby fitness i świat wirtualny dostępny jest dla współ-
czesnego człowieka non stop. Całodobowe pralnie, kliniki stomatologiczne, zakłady wul-
kanizacyjne, przychodnie weterynaryjne, lombardy, kwiaciarnie, konfesjonały to tylko 
niewielka część instytucji (nie licząc tych pierwszej potrzeby, jak pogotowie, policja czy 
straż pożarna) wychodzących naprzeciw klientom, którzy wolą sypiać w porze innej niż 
noc lub pragną ograniczyć sen do niezbędnego do przeżycia minimum. 
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Narodem, który do perfekcji opracował ową sztukę, są Japończycy. Zasypianie z wy-
cieńczenia w szkołach, pracy i miejscach publicznych stało się dla nich rodzajem tradycji 
narodowej o nazwie inemuri postrzeganej bardzo przychylnie, jako świadczącej o praco-
witości człowieka przemęczonego (Tamański 2011: 244). Warto jednak zwrócić uwagę 
na fakt, iż nie tylko dla narodów z silnym etosem pracy drzemki są istotnym elementem 
życia społecznego. Przykładem tego jest sjesta praktykowana przez mieszkańców połu-
dniowej Europy, pozwalająca im zgromadzić siły na życie wieczorne i nocne. Jest ona 
ważna nie ze względu na uwarunkowania rynku pracy i wszechobecny pośpiech, ale  
z punktu widzenia spotkań towarzyskich, które w trakcie upalnych dni nie sprawiałyby 
przyjemności. 

Konsumpcjonizm – siłą napędową funkcjonowania bez odpoczynku 

W przeważającej mierze to jednak nie praca jako wartość sama w sobie ani chęć bu-
dowania relacji międzyludzkich powoduje ludźmi rezygnującymi z nocnego odpoczynku, 
a pragnienie posiadania – pieniędzy, przedmiotów, pozycji społecznej, dobrobytu.  
E. Fromm w 1995 r. stwierdził: „Konsumpcjonista ma świadomość, że uzyskany poziom 
życia jest permanentnie niski w odniesieniu do tego, jaki dana osoba może uzyskać. War-
tości wyznawane przez jednostki zmuszają je do pomnażania wysiłków, ambicji oraz pra-
gnień, a co za tym idzie — do coraz cięższej pracy w dążeniu do ideału, który stale się 
zmienia. Istotne jest jednak to, że pożądany poziom dobrobytu nigdy nie będzie wystar-
czający” (Jurczak 2018: 168) 

Biorąc pod uwagę fakt, iż postaciami kreowanymi przez szeroko rozumiane mass me-
dia są ludzie najbogatsi i najsławniejsi należący do proporcjonalnie mało liczebnej elity 
społecznej, wydaje się, że osiągnięcie podobnego poziomu życia dla człowieka z klasy 
średniej często, bez względu na ilość włożonego w to wysiłku, staje się niemożliwe. Jako 
pierwsza pojawia się zatem koncentracja na celu, która w wielu przypadkach prowadzi 
do zaniedbania innych wartości dających poczucie subiektywnego zadowolenia z życia 
(jak rodzina lub spędzany w gronie przyjaciół czas wolny) oraz problemów zdrowotnych. 
Drugą pochodną pogoni za sukcesem jest frustracja wynikająca z rozdźwięku pomiędzy 
wygórowanymi aspiracjami a obecnym poziomem życia oraz wynikający z niej stres. Ten 
natomiast stanowi główną przyczynę zaburzeń snu i bezsenności. 

Konsekwencje działania non stop 

Praca ponad siły, aby móc sobie na konsumpcyjny styl życia oraz coraz mniejsza ilość 
odpoczynku nocnego, pozwalająca zyskać więcej czasu na zgromadzenie i wydanie po-
siadanych pieniędzy, tworzą zapętlający się łańcuch wzajemnych powiązań, z których po 
krótkiej analizie, wysnuć można stwierdzenie – człowiek żyjący w kręgu kultury zachod-
niej obraca się w niewyspanym i nieustannie zmęczonym społeczeństwie. 

Ludzie są jedynym gatunkiem, który działając świadomie, odbiera sobie możliwość 
pełnego odpoczynku nocnego, nie czerpiąc z tego wymiernych korzyści. W wyniku nie-
dostarczania organizmowi odpowiedniej ilości snu, rozkładowi ulegają wszystkie aspekty 
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zdrowia fizycznego człowieka, a także jego szeroko pojęte relacje społeczne. Przekłada  
się to również na jego funkcjonowanie w sferze zawodowej i finansowej (Walker 2019: 12). 

Jak dużą szkodę wyrządzamy sami sobie bezrefleksyjnym zmniejszaniem ilości snu? 
Jak twierdzi dr M. Walker, odpoczynek nocny, który przez dłuższy okres czasu trwa kró-
cej niż sześć lub siedem godzin na dobę zwiększa ponad dwukrotnie ryzyko wystąpienia 
nowotworów, niszcząc układ odpornościowy człowieka, przyczynia się także do rozwoju 
choroby Alzheimera. Ponadto nawet nieznaczne skracanie długości snu przez zaledwie 
tydzień wpływa na rozregulowanie poziomu cukru we krwi do tego stopnia, że po upły-
wie siedmiu dni zdiagnozowane może zostać u pacjenta wstępne stadium cukrzycy. 
Wzrasta również prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej, udaru i zastoi-
nowej niewydolności serca, które spowodowane są nadwątleniem tętnic wieńcowych. 
Niewystarczająca ilość snu lub sen niskiej jakości jest jedną z głównych przyczyn po-
wstawania zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęki, skłonności samobójcze, 
a także najpowszechniejszej i tragicznej w skutkach choroby cywilizacyjnej – otyłości. 
Dzieje się tak, ponieważ organizm podczas nocnego odpoczynku reguluje stężenie hor-
monów – leptyny i greliny – wytwarzanych w tkance tłuszczowej. Zbyt mała ilość snu 
wpływa na wzmożone wydzielanie greliny, która pobudza apetyt, obniżeniu ulega nato-
miast stężenie leptyny odpowiedzialnej za jego hamowanie (Lizończyk, Jośko-Ochojska 
2016: 323). 

Tryb życia współczesnego społeczeństwa, w którym niewiele jest czasu na warto-
ściowy odpoczynek, niesie za sobą wiele zagrożeń. Ważnymi z nich są choroby, takie jak 
zespół TATT (ang. tired all the time) określający ludzi zmęczonych cały czas oraz będący 
jego częstym następstwem zespół chronicznego zmęczenia – CFS (ang. chronic fatigue 
syndrom). Ich źródłem są te same czynniki, które przyczyniają się do powstawania innych 
zaburzeń zdrowia, z jakimi boryka się człowiek dwudziestego pierwszego wieku: prze-
bywanie w zamkniętych pomieszczeniach, do których dociera znikoma ilość światła sło-
necznego lub oświetlanych sztucznie, zbyt mała ilość ruchu, niewłaściwie odżywianie, 
stres, niebieski blask emitowany przez laptopy i smartfony oraz używki. Wszystko to za-
kłóca funkcjonowanie zegara biologicznego i hamuje wydzielanie melatoniny niezbędnej 
dla prawidłowego snu. 

Badacze zwracają uwagę na największą pułapkę – człowiek niewyspany nie ma pełnej 
świadomości ograniczeń wynikających ze stanu, w jakim się znajduje (Walker 2019: 
158), a niezależnie od tego faktu, w jego organizmie zachodzi upośledzenie zdolności 
intelektualnych i fizycznych. Do tych drugich zaliczyć można problemy z płodnością.  
U mężczyzn niezażywających odpowiedniej ilości snu w ciągu doby lub, gdy nie jest  
on wystarczająco dobrej jakości, obserwuje się znacznie niższy poziom testosteronu  
w porównaniu z mężczyznami w podobnym wieku, pochodzącymi z podobnych środo-
wisk. Posiadają oni także o 29 proc. mniej plemników w spermie i więcej z nich jest 
uszkodzonych. U kobiet permanentny sen krótszy niż sześć godzin przyczynia się do 
zmniejszenia o 20 proc. wydzielania hormonu folikulotropowego, który jest niezbędny, 
aby doszło do zapłodnienia (Walker 2019: 205-206). Badania prowadzone w ostatnich 
czterdziestu latach na stu tysiącach pracujących kobiet wykazały, że tym z nich, które 
pracowały w nieregularnych godzinach groziło o 80% większe ryzyko wystąpienia pro-
blemów z płodnością. Jeśli jednak zaszły w ciążę, poronienia w pierwszym trymestrze 
zdarzały się im znacznie częściej w porównaniu z innymi, które regularnie sypiały co naj-
mniej osiem godzin na dobę (Walker 2019: 207).  
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Opisany powyżej skutek bezsenności jest niebezpieczny nie tylko z punktu widzenia 
jednostki i problemów emocjonalnych wiążących się z niemożnością posiadania dziecka, 
ale i całego społeczeństwa. W krajach wysoko rozwiniętych niewielka liczba narodzin  
i starzenie się populacji pociąga za sobą szereg negatywnych zjawisk ekonomiczno-go-
spodarczych. 

Substancje doraźnie łagodzące skutki braku snu 

Aby pozbyć się uczucia zmęczenia, wiele osób sięga po środki doraźne, przynoszące 
szybką, choć krótkotrwałą poprawę samopoczucia. Z roku na rok wzrasta sprzedaż napo-
jów energetycznych. Jak wynika z raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA), spożywa je około 68% młodzieży w wieku 15-18 lat. Główny składnik 
tego typu artykułów spożywczych stanowi kofeina, w większości badanych produktów 
jej zawartość wynosiła od 75 do 80 mg na szklankę napoju (Świderska, Gielecińska 
2017). Jest ona psychoaktywnym stymulantem, którego działanie opiera się na blokadzie 
i wyłączaniu receptorów w mózgu w sposób podobny jak adenozyna, nie wzbudzając 
jednak uczucia senności, pełni zatem rolę czynnika maskującego. Skutecznie blokuje sy-
gnał dotyczący zmęczenia, ale organizm ludzki metabolizuje ją bardzo wolno. Mimo że 
najwyższy poziom stężenia we krwi kofeina osiąga mniej więcej pół godziny po spoży-
ciu, okres jej „połowicznego zaniku” trwa przeciętnie od pięciu do siedmiu godzin. Za-
żywany w tym czasie sen będzie przebiegał niespokojnie (Walker 2019: 38). 

Działanie kofeiny na organizm zobrazowane zostało eksperymentem przeprowadzo-
nym przez R. Noevera, J. Cronise’a i R.A. Relwaniego dla NASA (Noever, Cronise, Rel-
wani 1997: 82). Badacze podali pająkom narkotyki: LSD, amfetaminę, marihuanę i ko-
feinę, a następnie przyglądali się konstruowanym przez nie sieciom. Naukowcy zaobser-
wowali, że pajęczyny całkowicie nieprzypominające te powstające w warunkach natural-
nych, najmniej logiczne i niefunkcjonalne zostały stworzone pod wpływem kofeiny. Co 
zadziwające, pozostałe substancje psychoaktywne (w tym amfetamina) nie wpłynęły zna-
cząco na kształt przędzonych przez pająki sieci. 

Podsumowanie 

Ewoluujemy w kierunku braku snu czy zmierzamy do masowej zagłady spowodowa-
nej chorobami będącymi pochodnymi bezsenności? Jak twierdzi M. Walker: „Wystar-
czyło sto lat, aby istoty ludzkie stłumiły narzuconą im przez biologię potrzebę wysypiania 
się – potrzebę, którą ewolucja doskonaliła przez 3400000 lat, aby pomóc organizmom 
utrzymać się przy życiu. Drastyczne ograniczenie snu w społeczeństwach uprzemysło-
wionych wywiera katastrofalny wpływ na nasze zdrowie, długość życia, bezpieczeństwo  
i edukację dzieci. Szerząca się skrycie epidemia niedoboru snu stanowi największe wy-
zwanie dla zdrowia publicznego, z którym mieszkańcy państw rozwiniętych będą musieli 
się zmierzyć w XXI wieku” (Walker 2019: 386).  

Według Narodowej Fundacji Snu i prowadzonych przez nią kampanii informacyjnych 
odpowiedź na wszystkie pytania postawione na początku niniejszego artykułu brzmi – 
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nie. Snu nie można „skondensować”, nie ma jego zamienników, nie da się go przyśpie-
szyć ani zastąpić. Niezaprzeczalnie stanowi jedną trzecią naszego życia, a próba odnale-
zienia prostej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego śpimy?” i jednej tego przyczyny jest błę-
dem. Sen stanowi bowiem niezmiernie złożone zjawisko warunkujące stan naszego zdro-
wia we wszystkich jego aspektach. Każdy proces zachodzący w organizmie człowieka 
jest optymalizowany w trakcie nocnego odpoczynku lub upośledzany poprzez jego nie-
dobór (Walker 2019: 15). 

Z przeanalizowanych dotychczas przesłanek wypływa oczywista zależność  
– niewystarczająco długi lub złej jakości sen bezpośrednio wpływa na skrócenie ludz-
kiego życia. W ostatnich latach ów problem i jego konsekwencje stały się tak po-
wszechne, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła „epidemię niedoboru snu w kra-
jach uprzemysłowionych” (Walker 2019: 12). Człowiek bez względu na okoliczności – 
nie może bez uszczerbku na zdrowiu i życiu funkcjonować nieprzerwanie przez całą 
dobę. Sen znacząco wspomaga zdolność zapamiętywania i uczenia się. Pozytywnie 
wpływa na podejmowanie racjonalnych, logicznych działań, unikanie ryzykownych de-
cyzji i wyborów dokonywanych pod wpływem impulsu. Ułatwia radzenie sobie w sytu-
acjach trudnych i problemowych. Podnosi poziom odporności, co ma bezpośredni wpływ 
na zdolność organizmu do zwalczania komórek nowotworowych. Reguluje metabolizm 
poprzez utrzymanie odpowiedniego do ilości krążącego w krwioobiegu cukru poziomu 
insuliny. Wspomaga kontrolowanie masy ciała, ponieważ, jak wynika z licznych badań, 
człowiek wyspany dokonuje rozsądniejszych wyborów żywieniowych i znaczne rzadziej 
sięga po niezdrowe, wysokokaloryczne przekąski. Umożliwia utrzymanie zdrowego mi-
krobiomu jelitowego, który jest niezbędny do właściwego przebiegu procesów trawien-
nych. Optymalna ilość snu jest ściśle powiązana z prawidłowym działaniem układu 
krwionośnego – wpływa na obniżenie ciśnienia krwi oraz prawidłową pracę serca. Istotną 
rolę dla funkcjonowania mózgu człowieka i strukturyzowania jego wiedzy poznawczej 
odgrywają także marzenia senne, w trakcie których dawne i nowe informacje i wydarze-
nia ulegają połączeniu, co prowadzi do wyzwolenia kreatywności (Walker 2019: 15-16). 
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Abstract: The aim of the paper is to define mentality of Russians as presented in Wladi-
mir Kaminer’s novel Russendisko. In addition to analysing the stories, the author of the 
article repeatedly refers to the works of writers, philosophers and scholars who have stud-
ied the national character of Russians. The outcome of the analysis was compared with 
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Uwagi wstępne 

Każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką, która posiada nie tylko indywidualne 
cechy morfologiczne, ale także właściwości psychologiczne, takie jak temperament, ce-
chy charakteru lub poglądy. W związku z tym, mówiąc o charakterze narodu w istocie, 
ma się na myśli ogólne właściwości i sposoby zachowań, które najczęściej pojawiają się 
wśród jego członków. 

Aby dokonać jakiejkolwiek analizy, należy przede wszystkim zdefiniować badane 
zjawisko. Pojęcie mentalność pochodzi od łac. mens, mentis – myśl, umysł. Jest ono ro-
zumiane jako całość nawyków, przekonań i sposobów myślenia charakterystycznych dla 
każdej społeczności, grupy lub konkretnej osoby. Mentalność jest rezultatem historycznie 
długiego i dość stabilnego wpływu geograficznych, etnicznych, społeczno-politycznych 
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i kulturowych warunków życia na daną grupę (Шимина 2007: 113). Według innej defi-
nicji, mentalność jest „systemem ogólnych zasad, którymi jednostka lub zbiorowość kie-
ruje się podczas przetwarzania informacji o życiu społecznym” (Cierniak-Szóstak 2006: 
198). Przy czym warto podkreślić, że zasady te nie zawsze są uświadamiane. Oznacza to, 
że dana jednostka czy zbiorowość nie zdaje sobie w pełni sprawy z tych zasad. A one 
same stanowią rodzaj aksjomatu, który wpływa na stabilność obrazu świata. Określenie 
mentalności narodu jest trudnym zadaniem, gdyż każdy naród składa się z różnych grup 
etnicznych, społecznych, często o odmiennym podejściu do życia, co zdecydowanie 
wpływa na jego heterogeniczność. 

Rosyjska mentalność w świetle badań naukowych 

Wiele już napisano o rosyjskiej mentalności narodowej i badano ją według różnych 
aspektów: por. prace Rosjan, między innymi F.M. Dostojewskiego, N.O. Lossky’ego, 
A.I. Sołżenicyna oraz obcokrajowców: M. Paleologue, M. Mead, E. Ericksona i innych.  

Dużo miejsca rosyjskiej mentalności poświęcił w swojej twórczości F. Dostojewski. 
W jednym z listów napisał on, że u Rosjan można dostrzec pełnię najrozsądniejszej kry-
tyki, najbardziej trzeźwego spojrzenia na siebie i braku jakiegokolwiek wywyższenia sa-
mego siebie, szkodliwego dla wolności działania (Достоевский 1866: 13).  

N. Lossky z kolei napisał w swojej książce Charakter narodu rosyjskiego o zdolności 
narodu rosyjskiego do wyższych form doświadczenia, a przede wszystkim o ich religij-
ności i związanym z tym szukaniem absolutnego dobra. Według niego dla tego narodu 
charakterystyczny jest mistycyzm, żarliwe poszukiwanie sensu życia i empatia. W swoich 
refleksjach zwrócił uwagę na rosyjską odwagę – również w obliczu śmierci, miłość do 
wolności i potężną siłę woli (Лосский 1957: 8-10). 

O szeroko rozumianej duchowości pisał również A. Sołżenicyn. Twierdził, że poziom 
owej duchowości determinuje stan państwa. Opisywał on Rosjan jako ludzi pokornych 
wobec przeznaczenia, chętnych do niesienia pomocy innym, zdolnych do bezinteresow-
ności i poświęceń. Nie pochwalał on imperialnych aspiracji Rosji i zwracał przy tym 
uwagę na patriotyzm, który w krajach wielonarodowych jest integralną i wzmacniającą 
częścią wspólnego obywatelstwa. W Rosji, jak twierdził, został on „zatruty”. Autor wska-
zał, że przyczyną tego były burzliwe momenty w historii kraju, a zwłaszcza okres władzy 
komunistycznej. Jednak to nie jest jedyna wada Rosjan, jaką wymienił w książce Rosja 
w zapaści. Napisał on bowiem o małej zdolności do zjednoczenia sił, do samoorganizacji, 
bezradność i poddawanie się losowi (Солженицын 2006: 152-153). 

Interesującym aspektem analizy mentalności rosyjskiej jest zachowanie Rosjan za 
granicą, zwłaszcza w warunkach emigracji, oraz w miejscach, gdzie mogą stworzyć 
zwartą mniejszość etniczną. Jak podkreśla O. Leszczak, w takich sytuacjach Rosjanie  
z jednej strony „odznaczają się bardzo wysokim stopniem adaptacyjności i wszędzie po-
trafią dobrze przystosować się ekonomicznie czy społecznie, z drugiej zaś strony, bardzo 
źle psychologicznie dostosowują się do warunków miejscowych. Wolą raczej przekształ-
cić je na swój sposób, stworzyć w tym miejscu małą Rosję (jak ironicznie zauważa rosyj-
ski piosenkarz rockowy Borys Grebienszczikow: нам, русским, за границей 
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иностранцы ни к чему (‘nam, Rosjanom, za granicą cudzoziemcy niepotrzebni’). Inte-
resującą przy tym cechą rosyjskich emigrantów jest połączenie głębokiej nostalgii za Ro-
sją z kategoryczną niechęcią do powrotu” (Leszczak 2014: 210). 

Cechy mentalności Rosjan, bohaterów książki Russendisko  
W. Kaminera 

Głównym celem niniejszego artykułu jest wyróżnienie cech mentalności Rosjan, 
które przejawiają się w zachowaniach i wypowiedziach właśnie takich Rosjan-emigran-
tów, bohaterów książki Włodzimierza Kaminera Russendisko. W. Kaminer urodził się  
w 1967 roku w Moskwie i również tam dorastał. W wieku dwudziestu trzech lat wyemi-
grował do NRD i do dziś mieszka w Berlinie. Jego debiutancka książka Russendisko 
przedstawia w humorystyczny sposób życie imigrantów w nowej kulturze oraz kłopoty 
związane z ich adaptacją. Jest ona ciekawym materiałem do badań nad mentalnością Ro-
sjan, ponieważ we wszystkich opowiadaniach pisarza można odnaleźć pewne charakte-
rystyczne cechy tego narodu. Ujawniają się one nie tylko w zachowaniach bohaterów, 
lecz również w komentarzach narratora.  

To, co przede wszystkim charakteryzuje Rosjan w opowiadaniach Kaminera, to po-
trzeba przynależności i wspólnoty. Między Rosjanami na emigracji widoczna jest silna 
więź. Najbardziej cenią oni towarzystwo rodaków, a wspólne spotkania wydają się być 
nieodłączną częścią dnia. W rosyjskim życiu ważne są relacje z sąsiadami i stosunki są-
siedzkie odgrywają prawie rodzinną rolę. Pomaganie sobie nawzajem jest najważniej-
szym prawem. Społeczność jest dla nich źródłem dobra i wsparcia, nie państwo. Ten ko-
lektywizm oddolny rosyjscy badacze mentalności narodowej nazywają „соборность”, 
czyli ‘zborowość’, od „zbór” (Колесорв 2007: 79). 

Inna szczególna cecha to upór w dążeniu do celu. Uzewnętrznia się ona nie tylko  
w woli do poprawy jakości życia, jaką poniekąd była sama emigracja, lecz również  
w nieco bardziej prozaicznych sytuacjach. Jako przykład może posłużyć historia rzeźbia-
rza Siergieja, który po roku walki osiągnął swój cel i jego rzeźba ujrzała światło dzienne. 
Pieniądze nie miały tu znaczenia, podobnie jak i prestiż miejsca, w którym stanie dzieło. 
Najważniejsze było spełnienie się Siergieja jako artysty i poczucie zdobytego celu. Rów-
nie zawzięty był podchorąży, który – niezrażony porażkami – wciąż szukał żony. Wielo-
krotnie zmieniał taktykę swoich poszukiwań, jednak bez rezultatu. Z komentarza narra-
tora czytelnik wnioskuje, że bohater kontynuował starania, jednak nie wiadomo z jakim 
skutkiem. 

Równie często pojawia się wątek negatywnego stosunku Rosjan wobec formalności  
i instytucji w ogóle. Obecność nielegalnych imigrantów wydaje się być na porządku 
dziennym. Mają oni nawet swoich nielegalnych lekarzy. Chociaż byli piętnowani przez 
rodowitych Niemców, to nauczyli się żyć obok prawa i unikać poniesienia odpowiedzial-
ności. Przedstawieni Rosjanie nie kryją też swojej niechęci wobec urzędników, a jeden  
z nich nawet porównuje ich do gestapo. Znany rosyjski filozof K. D. Kawelin wiązał tego 
rodzaju postawę z ogólną nieufnością zwykłych Rosjan do spraw publicznych i państwo-
wych, ponieważ są oni skupieni wyłącznie na „domowym, rodzinnym obyczaju; tylko 
interesy rodzinne i domowe stanowią dla nich sprawę poważną; wszystko, co znajduje 
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się poza tym kręgiem – państwo czy społeczeństwo – jest w ich mniemaniu czymś obcym, 
zewnętrznym, postronnym, co ich zupełnie nie dotyczy” (Кавелин 1989: 229). 

Równie wymowna była reakcja jednej z bohaterek na gejowski klub w Berlinie oraz 
jego klientów. Jej negatywny komentarz świadczy o konserwatyzmie obyczajowym,  
co w dalszej interpretacji można odbierać jako homofobię. Nieufność wobec tego,  
co nowe i nieznane, oraz brak tolerancji do postępu społecznego jest kolejną cechą men-
talności Rosjan.  

Następna dominująca cecha, którą przedstawia w swojej książce pisarz, to mistycyzm 
i wiara w siły nadprzyrodzone. Temu zagadnieniu poświęcony został cały rozdział pt. 
Dziewczyna i wiedźmy. Jego główna bohaterka była przekonana o tym, że rzucono na nią 
klątwę. Czytelnicy nie są w stanie stwierdzić, czy pozostali bohaterowie tego rozdziału 
również w to wierzą, gdyż żaden z nich nie wyraził jednoznacznej opinii na ten temat, 
jednak wszyscy byli zaangażowani w poszukiwanie wróżki. Ich aktywność w poszuki-
waniach zdecydowanie świadczy o braku krytycyzmu wobec tego typu zachowań. 

Wyłania się tu kolejna właściwość – brak zaufania do nauki i rozumu. W rozdziale 
Radiodoktor narrator wyjaśnił niechęć Rosjan do niemieckich lekarzy. Rosjanie ufają 
tylko „swoim” lekarzom, gdyż jedynie oni mogą zrozumieć ich ból. Współczują, słuchają 
i zgadzają się z diagnozą, którą wymyślił pacjent. Niemiecki lekarz zleca badania, prze-
pisuje leki i odsyła do domu, a nie tego oczekują rosyjscy pacjenci. Im potrzebna jest 
empatia. Można wnioskować, że Rosjanie stawiają uczucia nad rozumem i wybierają sze-
roko pojętą duchowość. Jak odnotowuje rosyjska badaczka T. D. Marcynkowskaja, po-
znanie u Rosjan jest ukierunkowane nie na poszukiwanie prawdy abstrakcyjnej i racjo-
nalnie uzasadnionej, lecz na moralność, na pojmowanie dobra i zła (Марцинковская 
1994). 

Oprócz tego, w kilku rozdziałach ujawnia się spontaniczność i odwaga Rosjan, która 
czasami przeradza się w nierozważność. Spontaniczność charakteryzuje wielu bohaterów 
książki Russendisko. Bez namysłu podejmują oni decyzje, od których zależy ich przy-
szłość. Jeden z bohaterów opowiadań, pewien profesor, wraz z pracą utracił sens życia. 
Rozwiązaniem trudnej sytuacji była dla niego emigracja: „profesor spakował swoje rze-
czy, sprzedał mieszkanie i wyjechał do Niemiec” (Kaminer 2000: 116). Widział tylko 
jeden cel i żadne argumenty nie były brane przez niego pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji. Podobnie było w przypadku ojca Wladimira Kaminera, który po utracie pracy 
wpadł w depresję. Bezczynność i bezużyteczność wydawały się być najgorszym scena-
riuszem. 

W opowiadaniach szczególna uwaga poświęcona jest Rosjankom. Przedstawione  
są jako odważne i silne kobiety. Jedna z bohaterek – Olga – jest silna nie tylko w znacze-
niu psychicznym, lecz również fizycznym. Postanowiła ona bowiem samodzielnie napra-
wić awarię prądu, a gdy w piwnicy zobaczyła, jak jej się wydawało – martwego elektryka, 
sama przeniosła go na piętro. W rozdziale Rosyjska narzeczona można przeczytać, że 
Rosjanki są romantyczne i jednocześnie wybuchowe. W razie konfliktu najlepiej jest ich 
unikać. „Niestety konflikt z nią nie może być rozwiązany tylko za pomocą bukietu kwia-
tów. Potrzeba czegoś więcej” (Kaminer 2000: 64). Miłość do Rosjanek wymaga poświę-
ceń: przede wszystkim odpowiednio wysokich dochodów. 

W rozdziale Mój ojciec można poznać rosyjską gospodarność i zaradność, która  
w tym konkretnym przypadku oznaczała kupowanie papierosów w jednym sklepie taniej, 
aby po południu sprzedać je w innym – oczywiście – po wyższej cenie. Jednak nie jest  
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to efektem skąpstwa, ponieważ narrator zaznacza, że dzięki temu zachowaniu bohater 
tego rozdziału mógł przeżyć najbliższe dni. Ta specyficzna gospodarność i jednocześnie 
niechęć do marnotrawstwa przejawia się również w rozdziale W okopach Stalingradu. 
Jego bohaterowie nie rozumieją, dlaczego alkohol, który używany jest na planie filmo-
wym, później zostaje wylany. W części tej widoczny jest również szacunek do żołnierzy 
rosyjskich i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rosjanie gloryfikują ją i są dumni ze swojej 
historii: „Koniec z fałszywą skromnością. (…) Jesteśmy to winni naszym ojcom” (Kami-
ner 2000: 145). 

Inna cecha, która częściowo związana jest z wcześniejszymi przykładami, to emocjo-
nalność. W jednym z opowiadań milicjant w porywie zazdrości zabił swoją kochankę. 
Działanie pod wpływem impulsu, bez uświadamiania sobie konsekwencji działań jest ce-
chą charakteryzującą Rosjan, o czym już mówiono. Drugą odsłoną tej cechy jest brak 
zahamowań. O. Leszczak opisuje tę cechę w następujący sposób: „Najlepiej to pojęcie 
bezkresu egzystencjalno-etycznego oddaje słowo беспредел. W języku rosyjskim ist-
nieje cały szereg określeń osoby, która dochodzi w swej gwałtowności i nieprzewidywal-
ności w zachowaniu do pewnego kresu albo i przekracza granicy: безбашенный, 
безрассудный, необузданный, непредсказуемый, неуправляемый, отвязный, 
полуголовый, безголовый, без царя в голове albo po prostu беспредельщик” (Lesz-
czak 2014: 41). 

Jednak taki sposób działania może funkcjonować jedynie wobec równych sobie albo 
osoby słabszej. Podobne zachowanie nie ma miejsca w stosunku do przełożonego czy 
osoby silniejszej. W kilku opowiadaniach bohaterowie wyrażają swój szacunek do swo-
ich zwierzchników, co obrazuje wspomnianą wcześniej rosyjską uległość wobec władz.  

Podsumowanie 

Wszystkie narody mają swoje własne cechy, a Rosjanie nie są tu wyjątkiem. Nie na-
leży jednak sądzić, że wszystkie wymienione właściwości należą do każdego Rosjanina. 
Z uwagi na rozległy obszar i wieloetniczny charakter państwa trzeba liczyć się z istnie-
niem wielu sprzeczności. Trudno jest zatem mówić o uniwersalnym rosyjskim charakte-
rze. W niniejszym artykule przedstawione zostały tylko cechy mentalności Rosjan prze-
jawiające się w Russendisko W. Kaminera. W badanych opowiadaniach przeważa obraz 
towarzyskiego Rosjanina, który działa spontanicznie i przede wszystkim w zgodzie z sa-
mym sobą. Szczerość, emocjonalność i szacunek wobec tego, co pozazmysłowe (du-
chowe), są dla niego bardzo ważne. Pisał już o tym N. Lossky w latach 50. XX wieku. 
Poniekąd wpisuje się to w mit o rosyjskiej duszy – szerokiej, szczerej i wolnej od mate-
rializmu. Warto podkreślić, że „rosyjska dusza” jest raczej mitem kulturowym. Jednak 
patrząc na wymienione przykłady, można domyślać się, co mieli na myśli pisarze (w tym 
F. Dostojewski), mówiąc o rosyjskiej duszy. Rosjanie mają swoje wady i zalety. W. Ka-
miner dostrzega w Rosjanach takie wady, jak: brak zaufania wobec nauki i tego, co nowe. 
Cechy te nie pojawiły się w pracach już wcześniej wymienionych autorów. Wynika  
to z tego, że w latach, w których żył N. Lossky, A. Sołżenicyn, a tym bardziej F. Dosto-
jewski, nauka i technika nie była na takim wysokim poziomie, jak jest współcześnie, i ten 
kontrast nie mógł być widoczny. Jednak można zauważyć, że pomimo upływu czasu 
wiele cech jest takich samych (empatia, mistycyzm, poszukiwanie sensu życia itd.).  
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Jednoznaczne określenie mentalności jakiegokolwiek narodu nie jest możliwe, gdyż 
to społeczno-psychologiczne zjawisko jest raczej nieuświadamiane. Jednak jak najbar-
dziej możliwa jest analiza części składowych mentalności narodowej, to znaczy typo-
wych modeli zachowań, sposobów komunikacji i wszystkiego, co przejawia się poprzez 
język. Na ich podstawie można wyróżnić pewne charakterystyczne cechy narodu. Klu-
czem dla zrozumienia mentalności narodowej jest otwartość i odrzucenie stereotypów, 
gdyż mogą one ograniczyć nasze postrzeganie. Wpływ na jej kształt ma bardzo wiele 
czynników. Ludzie przychodzą na świat i odchodzą, a kultura i jej pewne wartości zacho-
wują się. Jednakże błędem byłoby mówienie, że pozostają one niezmienne. Trudno jest 
przewidzieć, jak mentalność danego narodu będzie wyglądać w przyszłości, gdyż nie jest 
ona czymś stałym i może się zmieniać zarówno pod wpływem przemian w sposobie ist-
nienia, jak i wpływów innych kultur i narodów.  
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Markery ironii i satyry w humorze na podstawie wybranych 

tekstów Andrzeja Poniedzielskiego 

Markers of Irony and Satire in Humor, Based on Selected Texts  
by Andrzej Poniedzielski 

 
 
Abstract: The paper presents the question of identifying irony and satire on the basis  
of selected texts by Andrzej Poniedzielski, which he has created over a period of six years. 
The attempt to define irony as a semantic form of communication, used for inducing hu-
morous effect, is sufficient to conduct this study. A distinction between the semantic and 
pragmatic level of expression allows for classifying the texts on the basis of their catego-
risation. The terms mentioned in the paper, such as zeugma, prosopopoeia and semantic 
diachrony allow for distinguishing whether comicality occurs on semantic or pragmatic 
level. 

Key words: irony, satire, Andrzej Poniedzielski, comicality, linguistic humor 

Ironia jako forma komizmu 

Rozpoczynając rozważania na temat ironii, należy najpierw poddać analizie pojęcie 
wyższe w kategoryzacji, czyli komizm. Będąc pojęciem najszerszym znaczeniowo, ko-
mizm przez Słownik języka polskiego określony jest jako „cecha sytuacji, rzeczy lub 
osoby budząca wesołość” lub „efekt komiczny uzyskany w utworze artystycznym po-
przez sposób przedstawienia postaci, obyczajów lub sytuacji”1. Pomimo zawartego  
w niej błędu logicznego (tautologiczne objaśnienie komizmu poprzez efekt komiczny)  

                                                           
1  ironia [w:] Słownik języka polskiego 
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w niniejszej pracy komizm rozpatrywany będzie według tej drugiej słownikowej definicji 
– właśnie jako efekt psychosemiotyczny – zarówno dokonany, jak i przewidywany.  
Z tego samego źródła można wywnioskować, iż komizm jest elementem pragmatyki 
utworu (tekstu). Jednak chcąc stworzyć całościowy obraz danego pojęcia, nie należy 
opierać się na jednym źródle. W polskim językoznawstwie, odpowiedzią na pytanie, 
czym jest komizm, zajął się dopiero w 1961 roku Bohdan Dziemidok. Twierdzi on,  
iż „O komizmie można mówić tylko wtedy, gdy zaistnieje pewien kompleks czynników 
przedmiotowo-podmiotowych” (Dziemidok 1994). Zaś Kant twierdził, że śmiech rodzi 
powstanie absurdalnej sytuacji. Ważnym jednak jest to, żeby tę sytuację obserwować,  
a nie brać w niej bezpośredniego udziału (Eco i Woźniak 2008).  

Platon, niejednokrotnie wspomniany przez Dziemidoka w jego publikacjach, posta-
wił tezę, że ludzie najchętniej śmieją się z głupoty i wad innych osób. Jednak, to co odnosi 
się do pragmatyki, nie zostało przez filozofa zanalizowane na poziomie semantyki. Okre-
ślenie sposobów czy form, w jakich ludzie naśmiewają się z innych, jest niezbędne przy 
analizie całościowej tekstów kultury. Dlatego też Dziemidok zaproponował rozdzielenie 
komizmu na dwa typy: satyryczny i humorystyczny (Dziemidok 1994). Istotą pierwszego 
jest wyśmiewanie w celu krytyki społecznej, zaś celem drugiego po prostu śmianie się  
w ramach relaksu psychospołecznego. Ironia pod tym względem nie może być jedno-
znacznie ulokowana w jednym z tych typów komizmu, ponieważ można ją stosować za-
równo w celu rozrywkowego ustosunkowania się do sytuacji (humorystycznie), jak też 
satyrycznie (w celu wyśmiania jakiejś wady). 

Ironia jako pojęcie zaistniało w świadomości człowieka już w czasach starożytnych, 
kiedy Sokrates używał jej do ośmieszenia i poniżenia swoich rozmówców. Chcąc udo-
wodnić ich brak mądrości (który niefortunnie obecnie mylony jest z brakiem wiedzy), 
przebierał się za żebraka i chodząc po ulicach polis nawiązywał rozmowy z osobami uwa-
żającymi się za mędrców. W jej trakcie Sokrates zadawał pytania w taki sposób i tak 
manipulował swoim rozmówcą, aby ten zmienił swoje pierwotne zdanie, lub też przyznał 
się do braku wszechstronnej mądrości (Tatarkiewicz 2014), co świadczy o satyrycznej 
pragmatyce jego zabiegów ironicznych.  

Obecnie ironię traktujemy jako zabieg formalny polegający na konflikcie semiotycz-
nym pomiędzy pragmatyką treści a sensu wypowiedzi. Polega ono na pragmatycznym 
rozpoznaniu u nadawcy i odbiorcy podwójnego znaczenia komunikatu. Założyć przy tym 
należy, że zderzenie obu znaczeń ma wywołać u odbiorcy śmiech, czyli ma zabarwienie 
komiczne. Oczywiście, jest to możliwe, jeżeli obie strony posługują się tym samym ko-
dem kulturowym i językowym w ramach jednego wydarzenia dyskursywnego. Tekst iro-
niczny powstaje w sytuacji, kiedy stwierdzenie, zawarte w komunikacie nadawcy, celowo 
nie zgadza się z jego intencjami lub przekonaniami, a odbiorca jest tego świadomy 
(Hutcheon 1986). Ta inwersja znaczeniowa jest charakterystyczna dla komicznych ga-
tunków mowy i wykorzystywana jest, jeśli nadawca chce, by jego komunikat został zin-
terpretowany jako taki. W wyżej opisanej sytuacji komunikacja między jednostkami 
określona może być jako pozytywna (pomyślna).  

Co jednak, jeśli odbiorca nie znajdzie w wypowiedzi „drugiego dna”? Taką komuni-
kację możemy uznać za nieudaną (negatywną). Tak samo dzieje się w przypadku odkry-
cia przez odbiorcę znaczenia, którego nadawca wcale nie planował, czy lapsusów języ-
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kowych lub nieintencjonalnych gier słownych. W takiej sytuacji można mówić o nadin-
terpretacji ze strony odbiorcy. W obu przypadkach nie należy określać wypowiedzi jako 
ironicznej. 

Ironia budząca komizm powinna zatem, przez swoją dwupoziomowość znaczeniową 
(dwuznaczność rozdzielną), zostać zakwalifikowana jako forma komizmu, a nie jego ro-
dzaj czy typ. Tym samym, można spróbować podsumować ironię jako świadomą próbę 
wywołania u odbiorcy wesołości. Użyte do tego środki językowe zarówno na poziomie 
semantycznym, jak też formalnym same przez siebie jeszcze nie decydują o pragmatyce 
zabiegów ironicznych. Mogą one być zastosowane tak w celu humorystycznym, jak  
w satyrycznym.  

Pojęcie satyry  

Satyra, w odróżnieniu od ironii jako formy komizmu, jest właściwie pragmatyczną 
jego odmianą i funkcjonuje na poziomie pragmatyki, czyli celowości wydarzenia dyskur-
sywnego. Czasem jednak ironia, komizm i satyra są ze sobą mylone. Nierzadko można 
trafić na definicję satyry, w której skład wchodzą pierwsze dwa pojęcia. Większość słow-
ników, choćby jak wspomniany wcześniej Słownik języka polskiego, kategoryzują satyrę 
jako gatunek literacki („utwór literacki ośmieszający i piętnujący wady ludzkie, obyczaje, 
stosunki społeczne itp.”)2. Należy jednak szczególną uwagę zwrócić na to, iż zarówno 
ironia, jak i satyra nie powinny być ściśle klasyfikowane jako gatunki literackie, czy ich 
pochodne. Są one spotykane daleko poza granicami literatury (satyra może występować 
w innych rodzajach sztuki), także w życiu społecznym i politycznym, ironia zaś jest  
w ogóle powszechnym zabiegiem komicznym występującym również w potoczności, fi-
lozofii, działalności poznawczej i społeczno-politycznej. Komizm z kolei (przede wszyst-
kim jako humor) może powstawać w ogóle nieintencjonalnie, czyli jako efekt uboczny 
każdego typu zachowania ludzkiego. Poza tym pojęcia komizmu, satyry i ironii stycznie 
pokrywają się nawzajem, chociaż są zgoła odmiennymi funkcjami informacyjno-semio-
tycznymi. 

Zacznijmy od podobieństwa satyry i ironii. Podobnie jak ironię, satyrę należy odpo-
wiednio rozpoznać oraz zrozumieć. Wskazuje na to w swojej książce The Art of Satire  
D. Worcester. W wykazaniu cech satyry kieruje się pragmatyką tekstu, a także zaangażo-
waniem odbiorcy w jego zrozumienie. Jeśli tekst jest zabawny sam w sobie, nie wymaga 
głębszej analizy ani zastanowienia się nad jego faktycznym sensem, nie może być  
on określony lub oceniony jako satyryczny. Rozbawienie wywołane przez tekst saty-
ryczny powinno za sobą nieść pewne niezadowolenie i rozgoryczenie obecnym stanem 
społecznym, a także ładunek moralizatorski, który jest skierowany w obiekt satyry. Jako 
ostatnią cechę wymienia on celowość i koncepcyjność tekstu. W chwili, w której tekst 
traci jedną z tych cech, staje się czystym tekstem komediowym pozbawionym satyry 
(Worcester 2014). Można zatem zaproponować hipotezę, że satyra to społeczno-poli-
tyczna czy ideologiczna odmiana komizmu, czyli komizm użyty do krytyki społecznej. 
A to z kolei świadczy o fakcie, iż satyra to nie forma, lecz rodzaj komizmu. 

                                                           
2  satyra [w:] Słownik języka polskiego 
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Najczęściej spotykanym poglądem, powtarzanym choćby przez Lindę Hutcheon, jest 
fakt, iż satyra służy „zasadzeniu się” na jej obiekcie, ma doprowadzić do pewnych zmian 
(Hutcheon 1986). Satyra ma służyć do krytyki jakiegoś zjawiska lub jednostki, a wyra-
żona może zostać poprzez jakąkolwiek formę komiczną (w tym ironię, ale też sarkazm 
czy groteska). Często napotyka się stwierdzenia, iż satyra jest używana do poniżania, 
skompromitowania, ośmieszania lub wyrażania agresji wobec jej obiektu.  

Niektórzy badacze przeciwstawiają opisaną wcześniej ironię satyrze. Pierwsza jest 
bardziej subtelna, wymaga większego zaangażowania od odbiorcy, podczas gdy druga 
może być bezpośrednia i pełnić funkcję uniżającą obiektu. Ironia, mimo powierzchownej 
degradacji przedmiotu, wciąż nie jest naładowana w takim stopniu negatywnie (Gutowski 
1973). Naszym zdaniem to przeciwstawienie nie jest logicznie poprawne. Nie wolno 
przeciwstawiać zjawisku a jednej z form jego istnienia. Satyra może być wyrażona  
w formie ironii, ale nie musi. Można się zgodzić z Gutowskim, iż jest to dość „łagodna” 
satyra/ O wiele mocniejszymi formami są sarkazm czy groteska. Zatem satyra może nie 
być oparta na ironii, ale musi zawierać komizm, ironia zaś zawsze ma u podłoża komizm  
i czasem może być obecna w satyrze, z czego można wywnioskować, że te przejawy 
komizmu nie są równoważne. Jedna z nich – satyra – ma charakter semantyczno-pragma-
tyczny, ponieważ zakłada specyficzne środowisko tematyczne – życie społeczno-poli-
tyczne oraz specyficzny cel – atak krytyczny, a druga natomiast ma charakter wyraźnie 
formalny, gdyż zakłada tylko pewien charakterystyczny sposób komicznego przedstawie-
nia informacji oparty na całkowitej pragmatycznej odwrotności i pełnym dysonansie treści 
i sensu wypowiedzi (pozorowanej poważności treści i deprecjonującym obiekt sensie). 

 Dla metodologii badań ważne jest także to, iż satyra występować może w dwóch 
formach: jawnej i ukrytej. Jawna nie potrzebuje żadnych specjalnych środków stylistycz-
nych. Ukryta zaś na poziomie formalnym powinna posługiwać się różnymi zabiegami 
stylistycznymi, takimi jak właśnie ironia czy sarkazm. 

Można stwierdzić, iż satyra jest krytyką społeczną posługującą się komizmem. Ko-
mizm wykorzystany w celach krytyki społecznej rodzi satyrę. Oba te pojęcia znajdują się 
bowiem na poziomie pragmatyki dyskursu (węziej – tekstu) i oba podlegają tej samej 
kategoryzacji: „komizm humorystyczny – satyra ukryta – satyra jawna – krytyka spo-
łeczna”. Należy jednocześnie uznać fakt, iż ironia jako chwyt formalny może być narzę-
dziem zarówno komizmu humorystycznego, jak i satyry ukrytej, co stwarza pozory ich 
bezpośredniego podobieństwa (Sidoruk 2018).  

Andrzej Poniedzielski jako satyryk 

Forma satyry na polskiej scenie rozwinęła się pod koniec XIX wieku, kiedy z inicja-
tywy Stanisława Przybyszewskiego w Krakowie powstał kabaret Paon. Niedługo później 
powstały satyryczne szopki noworoczne, jednak nie cieszyły się one tak wielką popular-
nością jak piosenki kabaretowe. W powojennej Polsce kabaret, jak każda inna forma roz-
rywki, miał służyć ludziom jako forma walki z otaczającymi ich realiami. Satyra ponow-
nie pojawiła się na scenie, jednak jako narzędzie naśmiewania się z rzeczywistości. 

W takim właśnie nurcie tworzy satyryk, dziennikarz i publicysta Andrzej Poniedziel-
ski. Urodzony w niewielkiej wsi niedaleko Opatowa w 1954 roku, po ukończeniu kielec-
kiego technikum elektronicznego, rozpoczął studia na Politechnice Świętokrzyskiej, 
gdzie założył swój pierwszy kabaret. Jednocześnie rozpoczął pisanie wierszy. 
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Kiedy w 1999 roku rozpoczął współpracę z Arturem Andrusem, Andrzej Poniedziel-
ski coraz częściej występował ze swoimi monologami na scenie kabaretowej. Charakte-
rystyczny dla jego przedstawienia tekstów komicznych i satyrycznych brak emocjonal-
ności względem treści wypowiadanych sądów, jak i brak reakcji na śmiech widowni  
są wyznacznikami ironii, którą się posługuje. W tekstach Poniedzielskiego trudno zau-
ważyć jest bezpośrednią krytykę otoczenia. Dopiero słowa zestawione z jego mimiką oraz 
innymi czynnikami pozawerbalnymi mogą nakierować odbiorcę na faktyczny sens wy-
powiedzi. Charakterystyczny dla Poniedzielskiego przygnębiony ton głosu jest mono-
tonny, stwarza dysonans z humorystycznym zabarwieniem tekstu i nie narzuca odbiorcy 
reakcji, charakterystycznej dla wystąpień większości komików i satyryków. Monoton-
ność intonacyjna oraz performans pozbawiony gestów ogranicza możliwość analizy po-
zawerbalnej tekstów Poniedzielskiego. Dobór słów, często poprzez zastosowanie oksy-
moronów, dodatkowo potęguje smutek oraz gorycz związaną z tematem jego wypowie-
dzi. W swojej twórczości Andrzej Poniedzielski sięga również po gry słowne. Te dwu-
znacznie użyte jednostki leksykalne nabierają właściwego sensu dopiero w momencie 
poznania i zrozumienia kontekstu. 

 W swojej twórczości Andrzej Poniedzielski nie dotyka polityki, ideologii ani życia 
społeczno-ekonomicznego, lecz raczej skupia się na tematyce życia potocznego, chociaż 
nie prywatnego, a dotyczącego każdego z jego słuchaczy i widzów, co pozwala mówić  
o społeczno-etycznym charakterze jego dzieł literackich (utworów) i scenicznych (per-
formansów). Najczęstszymi tematami spotykanymi w jego wypowiedziach są różnice po-
koleniowe, ale także paradoksy życia codziennego czy dowcipy stylizowane na histo-
ryjki. Poniedzielski najczęściej w swoich wypowiedziach odnosi się do polskiego cha-
rakteru narodowego. Nawet jeśli nie robi tego bezpośrednio, identyfikuje się jako część 
społeczeństwa, nadając mu swoje cechy jako typowe. Autor odwołuje się na przykład  
do kombinatorstwa, pesymizmu czy cwaniactwa. Zatem pragmatyka jego twórczości 
oscyluje na pograniczu humoru i satyry kulturowej. 

Przy tym w tekstach Andrzeja Poniedzielskiego można zauważyć charakterystyczną 
udawaną autoironię. Jest to cecha charakterystyczna dla indywidualnego stylu artysty. 
Kiedy autor przedstawia siebie jako gorszego, tak naprawdę ma na myśli grupę, którą  
w tym momencie opisuje w swoich słowach (młodzież, Polaków, osoby nieznające języ-
ków etc.). Jego teksty nie są emocjonalnie związane ze strachem lub gniewem. Kreując 
wypowiedź, nadawca ma na celu jedynie wywołać efekt humorystyczny. W niewielu 
przypadkach, gdzie spotkać można w tekście czystą satyrę, bez ironii, naśmiewa się  
z opisywanej cechy.  

Niejednokrotnie w tekstach Andrzeja Poniedzielskiego pojawia się odniesienie  
do jego wieku, jednak nigdy nie mówi wprost „ja jestem stary, wy jesteście młodzi”. 
Stosuje deskrypcję, aby jego słowa mogły odnieść się nie tylko do niego jako autora wy-
powiedzi, ale także jako reprezentanta danej grupy społecznej.  

Analiza wybranych tekstów  

Przechodząc do analizy wybranych utworów satyrycznych, należy najpierw przedsta-
wić teorię tekstowości oraz tekstualności jednostek tekstowych. Współcześnie panuje 
błędne przekonanie, że tekstem jest tylko to, co zostało napisane i można to zobaczyć 
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oraz przeczytać. Tekstem jest każdy efekt działalności mownej człowieka, która ma na 
celu komunikowanie się z drugą osobą lub z samym sobą (dywagacje nad codziennością, 
czy utworzona w pamięci lista zakupów). Komunikacja pojawia się na poziomie wypo-
wiedzi wtedy, gdy pojawia się semantyka, syntaktyka, a przede wszystkim, pragmatyka. 
W wypowiedzi ważny jest każdy z trzech jej elementów: autor, słuchacz oraz kontekst. 
Właśnie rozdzielając na takie podstawowe czynniki, a następnie badając pragmatykę tek-
stu (komizm – niekomizm), pragmatykę semantyczną (satyra – niesatyra) oraz jego prag-
matykę formalną (ironia – nieironia), dokonamy analizy wybranych tekstów Andrzeja 
Poniedzielskiego.  

Jako materiał badawczy drogą losową zostały wybrane materiały z serwisu YouTube 
zawierające nagrania z występów Andrzeja Poniedzielskiego z lat 2012-2018.  

Pierwszym analizowanym tekstem jest Pozytywne myślenie negatywne opublikowane 
na wspomnianym serwisie internetowym 10.10.2015 roku3. Witając się z publiką, An-
drzej Poniedzielski używa zwrotu: Dobry wieczór państwu, po czym dodaje Powiedzia-
łem dobry wieczór, ale dość nadmiarowo. Bo ja tu państwa nie ucieszę za bardzo. Sam 
tytuł monologu, mimo że w swojej pragmatyce jeszcze nie jest jednoznacznie satyryczny, 
jest jednoznacznie komiczny wg pragmatyki oraz ironiczny od strony formy. Ironia po-
lega na zestawieniu antonimów pozytywny i negatywny odniesionych jako przydawki  
i epitety do jednego i tego samego rzeczownika myślenie. Widz, znający charakter dzia-
łalności autora tekstu, już może spodziewać się, iż dalszy ciąg wypowiedzi będzie zawie-
rał elementy komizmu. Pierwszy zwrot powitalny jest już w swojej pragmatyce nacecho-
wany autoironicznie i pozornie autosatyrycznie. Z jednej strony, Poniedzielski uniża sie-
bie, jakoby nie potrafi rozśmieszyć publiczności (którą przecież wyszedł rozśmieszać),  
z drugiej – kieruje te słowa do widzów, o których wie, że rozumieją jego intencję. Już od 
powitania uruchomiona zostaje typowa gra formalna, polegająca na rozwarstwieniu wy-
powiedzi na dwa poziomy: – powierzchowny, poważny, dosłowny i z góry niepraw-
dziwy, – ukryty, głębinowy, prześmiewczy i adekwatny do humorystycznej lub satyrycz-
nej intencji autora. Widzowie, reagując śmiechem na powitanie Powiedziałem dobry wie-
czór, ale dość nadmiarowo. Bo ja tu państwa nie ucieszę za bardzo, zestawiają poważną 
powierzchowną smutną wiadomość z grą poczynioną nad tradycyjnym i najczęściej od-
bieranym bez namysłu i refleksji powitaniem Dobry wieczór, które faktycznie kiedyś 
miało wydźwięk życzenia komuś dobra i spokoju, a teraz przekształciło się w formułę 
grzecznościową, po której całkiem dopuszczalne jest powiedzenie smutnych czy przy-
krych wiadomości. Właśnie takie wiadomości de facto zapowiada aktor przez stwierdze-
nie Bo ja tu państwa nie ucieszę za bardzo. Widzowie w tym momencie uświadamiają 
sobie niespodziewanie, że za chwilę zostaną wyśmiane jakieś wady i przywary społeczne. 

W dalszej części monologu padają słowa: prawdopodobnie ja działam w takim paśmie 
rozrywkowym, który można by zatytułować „Może być gorzej niż na dworze”. W przed-
stawionym fragmencie zauważalna jest kolejna autoironiczna satyra skierowana w stronę 
samego autora wypowiedzi. Wypowiedziane przez niego słowa w kontekście deszczo-
wej, dżdżystej pogody mają na celu spowodowanie u odbiorcy poczucia wyższości nad 
Poniedzielskim. Nadawca wypowiadając słowa Może być gorzej niż na dworze, bawi się 
w fałszywą skromność, zdając sobie sprawę z humorystycznego charakteru programu,  

                                                           
3  Latający Klub 2 – Andrzej Poniedzielski – Pozytywne myślenie negatywne – YouTube,  

https://www.youtube.com/watch?v=W3xKqAlMt2E&t=321s (dostęp 15.02 2020). 
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w którym występuje. Przewrotnie jednak wymusza na widzach odwrócenie sensu wypo-
wiedzi, gdyż taki model został wprowadzony na wstępie i odbiorca odczytuje jego wy-
powiedź w następujący sposób: ponieważ Poniedzielski żartuje dobrze, a w otaczającej 
rzeczywistości za dobrze nie jest, zatem to Na dworze jest tak, że chyba gorzej być nie 
może jeśli wziąć pod uwagę rytmizację i rymowanie frazy, to w połączeniu z odwróce-
niem treści i sensu stają się one powodem do powstania komizmu o lekkim zabarwieniu 
humorystycznym (jeśli na dworze zostanie odniesione tylko do pogody) bądź satyrycz-
nym (jeśli fraza ta zostanie odniesiona do stanu życia społecznego lub politycznego). 

W kolejnym zdaniu, obiektem słów autora stają się Polacy, kiedy mówi No nie jestem 
rzeczywiście nosicielem takiego nazbyt rozbryzganego optymizmu. To jest taki ostrożny 
optymizm. Wydaje mi się, że niewiele odbiegam od naszego, polskiego, optymizmu naro-
dowego, bo to ja.. ja nie wiem, jak my ten nasz optymizm nienachalny tłumaczymy naszym 
braciom Unijnym, bo to nie do wytłumaczenia jest właściwie. Poniedzielski ponownie 
przy pomocy ironii tworzy wypowiedź już jednoznacznie satyryczną. Tym razem, ironia 
skonstruowana jest przez szereg epitetowych określeń optymizmu: nazbyt rozbryzgany 
(charakterystyczny raczej dla naszych braci Unijnych, od którego wraz ze wszystkimi 
Polakami odżegnuje się), ostrożny (z którym w imieniu wszystkich Polaków utożsamia 
się) oraz nienachalny (w których przejawia już własną postawę prześmiewczą i krytyczną 
wobec faktycznego i powszechnie znanego polskiego pesymizmu). Takie połączenie wy-
razowe, skonstruowane dzięki homonimii interpersonalnej (słowo optymizm w języku pe-
symistów oznacza przejaw głupoty, tak samo jak w języku ludzi przesądnych i bojaźli-
wych słowo ostrożny oznacza ‘rozsądny’ i ‘mądry’, natomiast słowo nienachalny w po-
łączeniu z nazwą jakiejś cechy w języku satyryków polskich oznacza cechę całkowicie 
odwrotną), powoduje, iż na poziomie semantycznym wypowiedź staje się satyrą na polski 
charakter narodowy. Z jednej strony tekst ma wywołać śmiech, wynikający z nagroma-
dzenia dwuznacznych i przewrotnych określeń (czysty komizm), z drugiej jednak, z tego 
samego powodu, powinien wywołać zadumę i przemyślenia nad narodową przywarą 
(właściwa satyra). Środkiem formalnym w obu przypadkach staje się ironia (dodajmy 
również, że środkiem językowym ironii poza homonimią interpersonalną jest tutaj rów-
nież ukryta prozopopea, gdyż mówiąc nazbyt rozbryzgany optymizm, nasi bracia Unijni 
oraz optymizm ostrożny, autor wypowiedzi niejako udaje mowę przeciętnego Polaka).  

Poniedzielski podsumowuje te rozważania o optymizmie słowami: Hahaha, jakoś  
to będzie. My dobrze wiemy, że nie będzie. Znów powstaje dwuwarstwowość wypowie-
dzi, oparta na ironii nad typowo polską reakcją na problemy, wyrażoną w wypowiedzi 
precedensowej Jakoś to będzie. Formuła nie przewiduje innej opcji, gdyż zaimek jakoś 
pokrywa wszystkie możliwości. Zaprzeczenie tej wypowiedzi poprzez sąd dobrze wiemy, 
że nie będzie stwarza paradoksalną sytuację, gdyż stwierdza się w nim, nie tylko to,  
że słowo jakoś jest nieprawdziwe, ale również uświadamia się wszystkim, że sami od 
dawna to wiedzieli. 

Poniedzielski w dalszej części monologu nawiązuje do twórczości Leonarda Cohena, 
przy czym mówi o słabej znajomości języka angielskiego: Ja wiem, że młodzi ludzie nie 
mogą sobie wyobrazić, że aż tak można nie znać języka angielskiego. Można! W tym 
fragmencie na szczególną uwagę zasługuje zwrot aż tak można nie znać. Ta hiperboliza-
cja nie jest formalną oznaką ironii właściwej w tekście. Pozostaje ona tylko w warstwie 
zewnętrznej tekstu. Wskazany zwrot niby nie wymaga od słuchacza doszukiwania się 
drugiego znaczenia. Obiektem satyry jawnej na poziomie powierzchownym jest zarówno 
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nadawca wypowiedzi, jak i każda osoba, która jest w podobnym wieku lub ma podobny 
poziom znajomości języka angielskiego. Natomiast na poziomie głębszym (właściwym) 
można doszukać się ironii nad powszechną modą wśród młodzieży na język angielski 
(której wydźwięk semantyczny brzmi: oczywiście, że można nie znać języka angielskiego, 
ale znać przy tym wiele innych języków albo w ogóle wiele innego) oraz na dość rozpo-
wszechniony w środowisku inteligenckim snobizm (Jak można nie znać języka angiel-
skiego?). Ironia Poniedzielskiego zatem może zawierać wiele warstw jednocześnie. 

Ostatnim już analizowanym z tej wypowiedzi zdaniem jest Ja państwu pokażę,  
co to jest za fragment, bo jest diametralna różnica między tłumaczonym a nie tłumaczo-
nym. Odbiorca nie od razu może dostrzec ironię w słowach autora. Staje się ona widoczna 
dopiero, kiedy Poniedzielski zaczyna śpiewać i jako nietłumaczony fragment wskazuje 
przerywnik z wokalizą sylaby „la”. Ironicznym wtedy jest słowo diametralna, które ozna-
cza ‘istotna, zawierająca odwrotne w stosunku do nazwanej cechy’. Pomiędzy znacze-
niem semantycznym, a właściwym – pragmatycznym, powstaje przeciwieństwo, które 
wywołuje efekt humorystyczny. W tym fragmencie, pomimo pojawienia się ironii,  
w warstwie pragmatycznej tekstu nie występuje satyra. Jest to czysty humor. 

Kolejnym analizowanym tekstem jest Strach nieopanowany umieszczony na serwisie 
YouTube 20.09.2017 roku. Autor wypowiada słowa To, jak ja widzę świat, zależy, czy ja 
włożyłem okulary, czy nie. Także teraz widzę nieźle [Poniedzielski stoi na scenie ze zmru-
żonymi oczami oraz bez okularów]. Obiektem naigrywania się jest otaczająca nadawcę 
rzeczywistość, której on nie tylko nie potrzebuje widzieć dobrze (w czym bez wątpienia 
pomogłyby okulary), ale również nie chce tego robić (oszczędzając sobie nerwów). Godzi 
się z tym, że możliwość lepszego „przyjrzenia się” może spowodować zmianę jego zda-
nia na temat realności. W tym fragmencie ironia jako forma dwuwarstwowego przedsta-
wienia sytuacji: powierzchownego – oczekiwanego i poważnego (‘w okularach świat jest 
widoczny dobrze, jaki on jest’) oraz głębinowego – prześmiewczego (‘dobrze jest nie 
widzieć świat jaki on jest’), rodzi komizm wynikający ze zderzenia dwóch antynomicz-
nych sądów ‘dobrze jest znać prawdę’ i ‘dobrze jest nie znać prawdy’, z których każdy 
jest prawdziwy. Konkretnego obiektu krytyki przy tym nie ma, czyli jest to ironia czysto 
komiczna.  

W tym samym tekście można usłyszeć To i młodzi nie wiedzą, że na portierni takiego 
akademika siedział taki cerber. To prawdopodobnie była kobieta. Ale… Dowodów nie 
ma na to. Autor w tym zdaniu odwołuje się do okresu studiowania, który przypadał na 
koniec lat 70. Wyolbrzymiając charakterystykę portierki z domu studenta, jak i poddając 
w wątpliwość jej płeć (de facto jej kobiecość), posługuje się ironią. Fraza To prawdopo-
dobnie była kobieta na poziomie powierzchownym zakłada wątpliwość, jakiej płci był 
ów cerber na portierni, wynikającą z niepewności wspomnień (prawdopodobnie, ale nie 
na pewno). Kolejna fraza mogłaby brzmieć: Ale może to był mężczyzna. Natomiast dalej 
słyszymy: Ale… Dowodów nie ma na to, która zmusza słuchacza do powrotu do poprzed-
niej frazy i jej reinterpretacji: To prawdopodobnie była kobieta, gdzie prawdopodobnie 
powinno być odczytane, że ten cerber z portierni miał tylko wygląd kobiety, lecz zacho-
wywał się nie jak kobieta i nikt jego kobiecości nie sprawdził i potwierdzić nie może. 
Gdyby nie poprzedzająca ten passus fraza na portierni takiego akademika siedział taki 
cerber z dwoma uogólniającymi zaimkami takiego i taki, można byłoby zakwalifikować 
tę wypowiedź jako czysto komiczną, natomiast uogólnienie stwarza wizję typowej rze-
czywistości lat 70. I to jest powód, by podejrzewać, że jest to już wypowiedź satyryczna. 
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Ostatni tekst w niniejszej analizie to Optymista opublikowany na serwisie YouTube 
25.08.2018 roku. Tekst zaczyna się bardzo podobnie jak Pozytywne myślenie negatywne. 
Autor ponownie używa zwrotu nienachalny optymizm, podkreślając, że jest to typowa 
cecha narodowa Polaków. Dalej w wypowiedzi pojawia się zdanie: Mówią „optymistycz-
nie”. Mówią „może coś o miłości”. [zmieniając ton głosu na poważny] No to chwileczkę. 
Albo optymistycznie, albo o miłości. Nadawca w tym zdaniu wykorzystuje prozopopeję 
(teraz już jawną), stwarzając z jednej strony tło do komicznego przekształcenia ogólnego 
mniemania (wszystkich osób, które sugerowały autorowi ton jego wypowiedzi oraz te-
matykę, osób, które uważają, że powinien stworzyć właśnie taki tekst), a z drugiej przy-
gotowując odbiorcę do ironicznego rozwarstwienia wypowiedzi, w której rozważania  
o miłości i optymizmie powinny służyć powierzchowną warstwą semantyczną (treścią), 
pod którą kryje się prawdziwy sens – że jest zgoła odwrotnie: mówienie o miłości z za-
łożenia jest pesymistyczne, gdyż miłość doprowadza wyłącznie do dramatów i tragedii. 
Tekst nie jest satyryczny pod żadnym względem. Jest to komizm humorystyczny, lecz 
już z lekka ocierający się o kolejną formę krytyki quasi-komicznej – sarkazm (czasem 
nazywany także śmiechem przez łzy). Uwidacznia się to w kolejnym fragmencie. Konty-
nuując swoją wypowiedź o miłości, aktor mówi: Gdybym miał mówić o miłości, musieli-
byśmy się cofnąć w obszar rekonstrukcji historycznej. Tutaj Poniedzielski już nie używa 
ironii, chociaż fraza ta również sugeruje „drugie dno”. Myśl, że mówienie o miłości wy-
maga cofnięcia się w obszar rekonstrukcji historycznej, sugeruje dość gorzką myśl o tym, 
że w dzisiejszych czasach nie ma miejsca na miłość, jest to domena zamierzchłej prze-
szłości. Niemniej jednak w tej wypowiedzi jest fragment, który może wywołać śmiech  
u widzów – to zbyt naukowa konstrukcja w obszar rekonstrukcji historycznej, zupełnie 
nie przystającej do mowy sceniczno-kabaretowej.  

Wnioski 

Ironia w tekstach Andrzeja Poniedzielskiego jest integralną ich częścią. Występuje 
ona w większości zidentyfikowanych przykładów, zarówno humorystycznych, jak i saty-
rycznych. Satyra i ironia nie muszą występować razem, aby osiągnięty został efekt ko-
miczny. Satyra może mieć również charakter otwarty, jawny, ironia zaś może być i czysto 
humorystyczna, nie zawierając w sobie krytyki społecznej. Ważne jest to, że ironia jest 
swoistym znakiem rozpoznawczym idiostylu artystycznego Poniedzielskiego. 

Obiektem w wypowiedziach autora jest najczęściej on sam, jednak najczęściej jest to 
tylko chwyt (zresztą również ironiczny), gdyż autorskie „ja” symbolizuje pewną grupę, 
którą autor reprezentuje lub udaje, że reprezentuje. Obiektem satyry są często Polacy jako 
uogólniony zbiór przywar (m.in. pesymizm). Nie robi tego jednak w sposób otwarty, 
a właśnie stosując tak perfekcyjnie opanowany przez siebie chwyt retoryczno-arty-
styczny, jakim jest ironia. Andrzej Poniedzielski w swoich wypowiedziach stosuje rów-
nież różne zabiegi językowe, które mają jego ironię „zmaterializować”. Są to oksymo-
rony, gry słów (homonimicznych lub polisemicznych), prozopopeja oraz remotywacja 
lub reetymologizacja form jednostek leksykalnych.  
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Proza autobiograficzna Oty Pavla 

Ota Pavel’s Autobiographical Prose 

 
 
Abstract: This paper aims to present literary reminiscences from the historical period  
of the occupation of Czechoslovakia during the Second World War as seen by writer Ota 
Pavel in his “The Death of the Beautiful Roebucks”. As part of preparing the paper, the 
analysis of the literary material will be carried out along with the interpretation of the 
characteristic features of the writer’s prose. My idea is to present the fate of the writer 
and his family, which constituted the closest environment to him. The indention of the 
paper is an attempt of cultural and historical definition of Czech literature, that is, to de-
scribe, compare and interpret specific features of this domain, different from the cultural 
achievements of other Central European countries in 20th century.. 

Key words: autobiographic prose, Czech literature in 20th century, Ota Pavel, history 
of Czech Republic 

Uwagi wstępne 

Proza wspomnieniowa oparta na własnych odczuciach i doświadczeniach stanowiła 
lejtmotyw wielu utworów literackich. Niebagatelny wpływ odegrała w niej literatura 
środkowoeuropejska XX wieku. Szczególnie reminiscencje pisarzy czeskich, a także sło-
wackich, takich jak Ladislav Grosman (Sklep przy głównej ulicy z 1964 roku), Bohumil 
Hrabal (Bar Świat z 1968 roku) czy Ota Pavel (Śmierć pięknych saren z 1971 roku). Wy-
mieniowych twórców łączyły utwory prozatorskie, których fabuła rozgrywała się w bli-
skim im środowisku.  
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Nadzwyczaj interesującym przykładem aergocentrycznego dorobku literackiego jest 
proza Oty Pavla. Autor posługujący się w swym pisarstwie realistycznymi obrazami opi-
sywał dramatyczne losy własnej rodziny. Prezentował najbliższe mu środowisko, w któ-
rym najwięcej miejsca poświęcał sylwetce swojego ojca. W lirycznej stylistyce wracał do 
wspomnień z dzieciństwa przypadającego na tragiczny czas II wojny światowej. Przed-
stawiał codzienność życia w okupowanym kraju, przeplatając naturalizm z niepodra-
bialną dla siebie beztroską, jaką powinny nieść ze sobą wczesne lata życia.  

Twórczość literacka Oty Pavla 

Opowiadanie Śmierć pięknych saren (Smrt krásných srnců) zagwarantowało pisa-
rzowi urodzonemu nad Wełtawą obecność w kanonie dwudziestowiecznej literatury cze-
skiej. Nierozerwalnie związane jest z życiorysem prozaika. Stanowiło najważniejszą,  
a zarazem najbardziej bolesną pamiątkę dzieciństwa twórcy. Niosło ze sobą nieocenioną 
wartość sentymentalną, ale również terapeutyczną jako forma rozliczenia się z idealizo-
waną przeszłością. Wspomniał, że „dzięki pisaniu znów stawał się chłopcem, bezpiecz-
nym przy boku taty” (Szczygieł 2012: 32).  

Celem analizy wyżej wymienionej prozy była próba przedstawienia charakterystycz-
nych autobiograficznych wątków, które autor zawarł w utworze. Za przykład posłużyła 
najważniejsza, a zarazem nosząca cechy najbardziej wspomnieniowej pozycji w dorobku 
literackim czeskiego pisarza, mianowicie Śmierć pięknych saren. Artykuł stanowi próbę 
interdyscyplinarnego ujęcia zbioru opowiadań, posługując się literaturoznawczym, kul-
turoznawczym, a także historycznym warsztatem badawczym. Tym samym dążyłem do 
zinterpretowania specyficznych właściwości spuścizny literackiej pisarza.  

Cechą charakterystyczną działalności twórczej Oty Pavla była liryzacja prozy. Kon-
sekwentnie posługiwał się nią na kartach zbioru opowiadań. Bez wątpienia wpływ na taki 
stan rzeczy miała tęsknota za okresem dzieciństwa oraz poczucie silnych więzi rodzin-
nych. Znamiennym dla autora było także literackie łączenie na zasadzie kontrastu komi-
zmu i tragizmu, stąd, opisując życiowe perypetie swojej rodziny w czasie wojny, potrafił 
w specyficzny sposób odnaleźć niewidoczne dla przeciętnego obserwatora pozytywne 
wartości.  

Czeski pisarz przyszedł na świat w 1930 roku w Pradze, z którą związany był przez 
blisko całe swoje życie. Pochodził z rodziny, która miała żydowskie korzenie, dlatego 
pierwotnym nazwiskiem Oty Pavla było Popper. Wyjątkowo interesującą postacią  
z kręgu najbliższych prozaika był jego ojciec – Leon Popper. Opisywał on perypetie ro-
dzica, przywołując autentyczne wydarzenia, mające miejsce w jego życiu: udział w I woj-
nie światowej, pracę zarobkową poza granicami Czechosłowacji, a w końcu piastowanie 
posady agenta handlowego w Pradze. Skupiał uwagę na postaci ojca, którego przedsta-
wiał jako wiecznego optymistę, a jego drobne słabości i zawodowe pomyłki okraszał hu-
morystycznymi elementami. W Śmierci pięknych saren nie zabrakło również opisów po-
zostałych członków rodziny. Matka autora była rodowitą Czeszką pochodzącą z nieza-
możnego domu. Prezentowana była jako kobieta głównie odpowiedzialna za ognisko do-
mowe, charakteryzująca się opiekuńczością. Autor miał również dwóch starszych braci, 
którzy w literackiej kreacji wydawali się być osobami pobocznymi.  
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Lata dzieciństwa, które z pietyzmem przybliżał twórca, zaczynały się od angażu  
Leona Poppera na stanowisko komiwojażera. Ojciec stanowił kluczową postać w do-
robku prozatorskim pisarza. Opisywał on sukcesy zawodowe rodzica, podkreślając przy 
tym patriarchalny stosunek panujący w rodzinie. Pisarz na kartach opowiadań oddawał 
swoisty hołd ojcu, jego życiowej postawie, zaradności, a zarazem eksponował jego opie-
kuńczość dla najbliższych. Przedstawiany był jako wzór rodzica, co świadczy o szczerym 
i mocnym uczuciu, jakim darzył go pisarz. Pomyślny okres dla rodziny Popperów nie 
trwał jednak długo. Sytuacja diametralnie się zmieniła w 1939 roku, kiedy wojska  
III Rzeszy zagarnęły terytorium Czechosłowacji. Państwo zmieniło się w Protektorat 
Czech i Moraw, w którym obowiązywało jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aryza-
cyjnych, uderzające bezpośrednio w obywateli o żydowskim pochodzeniu. Restrykcyjne 
ustawy rasowe niosły za sobą widmo Holocaustu. Na mocy obowiązujących zarządzeń 
m.in. odsyłano dzieci z mieszanych małżeństw do obozów koncentracyjnych. W ten spo-
sób dwaj starsi bracia Autora zostali transportowani do jednej z „fabryk śmierci” w Mau-
thausen. Analogiczne wydarzenia spotkały także Leona Poppera.  

Dramatyczne przeżycia związane z II wojną światową pozostawiły w psychice pisarza 
wciąż powracającą traumę związaną przede wszystkim z widmem przedwczesnej śmierci 
członków rodziny. Koszmar Shoah, który dotykał społeczność żydowską, powodował 
utrzymujący się strach nawet już po kampanii wojennej. Autor długo nie mógł odnaleźć 
się w otaczającej go rzeczywistości. Formą odreagowania tragicznych doświadczeń oka-
zał się dla niego sport. Rozpoczął pracę na stanowisku dziennikarza sportowego w pra-
skim radiu, by następnie poświęcić się działalności w redakcji gazety sportowej. Rozwi-
jając prasowe zainteresowania, postanowił wydać zbiory reportaży o tematyce sportowej, 
m.in. Dukla między wieżowcami (Dukla mezi mrakodrapy), Skrzynka pełna szampana 
(Plná bedna šampaňského) czy Puchar od Pana Boga (Pohár od Pánaboha) (Tarajło- 
-Lipowska 2010: 369). 

Ota Pavel spełniał się w roli reportera sportowego. Odnosił sukcesy w sferze zawo-
dowej, co skutkowało relacjonowaniem najważniejszych wydarzeń sportowych mających 
miejsce również poza granicami Czechosłowacji. W trakcie trwania zimowych igrzysk 
olimpijskich, które odbywały się w Innsbrucku, pracował jako korespondent z ramienia 
rodzimych mediów. Przebywając w Austrii, zapadł na poważną chorobę psychiczną. Dra-
matyczny incydent opisał w epilogu opowiadania Jak spotkałem się z rybami:  

„Dostałem pomieszania zmysłów na zimowej olimpiadzie w Innsbrucku. Mózg mi się 
zaćmił, jak gdyby spłynęła mgła z Alp. Zobaczyłem pewnego pana jako diabła w całej 
okazałości, miał rogi, kopyta, sierść i wiekowe spróchniałe zęby. Potem poszedłem  
w góry nad Innsbruckiem, żeby podpalić zabudowania wiejskie. Byłem przekonany, że 
taka wielka jasność rozproszy mgłę. Wyprowadziłem już krowy i ogiery ze stajni, żeby 
nie spłonęły, kiedy dopadła mnie austriacka policja. Założyli mi kajdanki i poprowadzili 
w dolinę. Wymyślałem im, zdarłem z nóg buty i szedłem po śniegu boso jak Chrystus, 
którego prowadzą na krzyż. Wysłano mnie przez Dworzyszcze do praskich lekarzy” 
(Pavel 2011: 196). 

Wydarzenie miało niewyobrażalny wpływ na dalsze życie pisarza. Powstało wiele 
hipotez odwołujących się do przyczyn pojawienia się objawów choroby psychicznej  
u czeskiego twórcy. Jedna z nich dotyczyła wpływu wywołanego napięciem na skutek 
usłyszenia głośnych okrzyków w języku niemieckim, które miał, przywołać tragiczne 
wspomnienia wojenne. Natomiast Aleksander Kaczorowski twierdzi, że „przyczyną  
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choroby Pavla było długotrwałe przepracowanie, ogólne osłabienie organizmu, a także 
predyspozycje rodzinne (wśród jego krewnych ze strony ojca były przypadki schorzeń 
psychicznych)” (Kaczorowski 2018: 191). Przywołane domysły wydają się być prawdo-
podobne, jednak nie sposób jednoznacznie wskazać powodu jego choroby.  

Autor kolejne lata swojego życia spędził na długotrwałych sesjach terapeutycznych 
w praskim szpitalu psychiatrycznym. Poddawany był także leczeniu farmakologicznemu. 
Odizolowanie od świata zewnętrznego oraz powracające stany depresyjne spowodowały, 
że zajął się pracą twórczą. Pisanie utworów prozatorskich stanowiło dla niego formę te-
rapii, dzięki niemu znów mógł poczuć się spełniony, a przede wszystkim potrzebny. 
Swoje wspomnienia z lat dzieciństwa zaczął egzemplifikować w literackiej formie. Jego 
opowiadania miały cechy nie tylko sentymentalne, ale także czysto literackie.  

Proza Oty Pavla w kontekście autobiograficznym  

Rezultatem działalności literackiej Oty Pavla było opublikowanie dwóch zbiorów 
prozatorskich Śmierć pięknych saren (Smrt krasnych srncu) z 1971 roku oraz Jak spotka-
łem się z rybami (Jak jsem potkal ryby) z 1974 roku. Utwory były uznawane za najwięk-
sze osiągnięcie jego twórczości. Doceniano formę opowiadań, jak również podkreślano 
wszechobecne wątki autobiograficzne. Pierwsza z form prozatorskich ukazała się jeszcze 
za życia pisarza (w nakładzie ośmiu tysięcy egzemplarzy), zaś druga z wyżej wymienio-
nych już po śmierci autora (wydano dwadzieścia tysięcy sztuk). Twórca zmarł w 1973 
roku na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego na Bohnicach, a został pocho-
wany w rodzinnym grobowcu na Nowym Cmentarzu Żydowskim na praskich Olšanach. 

Jak zauważyłem wcześniej, w przytoczonych opowiadaniach prezentował życie swo-
jej rodziny, skupiając się na latach dzieciństwa. Wplecione w fabułę historie łączyła po-
stać narratora, w którego wcielił się sam pisarz. Przedstawiał on świat widziany oczami 
kilkuletniego dziecka, które zmuszone było odnaleźć się w rzeczywistości okupowanego 
kraju. Ota Pavel zdecydował się na symboliczny zabieg literacki, gdzie dominującą rolę 
pełnił kontrast: z jednej strony pełne humoru i beztroski opisy rodziny, z drugiej zaś po-
stępujące akty terroru wojennego. Swoiste dla autora było obsadzenie w roli głównego 
bohatera swojego ojca. Postać Leona Poppera stanowiła dla pisarza wzór, na kartach opo-
wiadań wyrażał się o nim z szacunkiem, podkreślając ponadto silną relację, jaka ich łą-
czyła. Zwykle określał go zdrobnieniem „tatuś”, okazując przez to przywiązanie wzglę-
dem ukochanego rodzica.  

Autor przybliżał losy swoich najbliższych przeżywane na tle niesprzyjającej rzeczy-
wistości, która rozgrywała się w Czechosłowacji. Okres dzieciństwa Pavla przypadał na 
czasy nazistowskiej okupacji kraju. Jako dziewięcioletni chłopiec przyglądał się narasta-
jącym trudnościom, z którymi musiała borykać się m.in. jego rodzina o żydowskim po-
chodzeniu. Dostrzegał upokarzanie i marginalizację społeczności żydowskiej, odczuwał 
paniczny strach o życie bliskich oraz grozę, jaką niósł za sobą Holocaust. Na kartach 
opowiadań opisywał realia życia Protektoratu Czech i Moraw, gdzie obywatele o żydow-
skich korzeniach zmuszeni byli do opuszczenia własnych mieszkań. Powszechne było, 
jak zresztą wszędzie na ziemiach okupowanych, stygmatyzowanie Żydów poprzez obo-
wiązek noszenia gwiazdy Dawida. Przerażenie budziła wizja przymusowego transportu 
do obozu koncentracyjnego.  
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Twórca zarówno w Śmierci pięknych saren, jak również Jak spotkałem się z rybami 
wiele miejsca poświęcił wyjątkowym opisom przyrody. W tym miejscu powinienem za-
znaczyć, że środowisko dla Oty Pavla stanowiła również natura. Od najmłodszych lat 
jego pasją było wędkowanie nad rzeką Berounką, gdzie udawał się wraz z ojcem. Obraz 
tafli wody kojarzył mu się nierozerwalnie z okresem dzieciństwa. W trakcie łowienia ryb  
z przyjemnością oddawał się obserwacji pobliskich lasów oraz wzgórz. Piękno niczym 
niezmąconej przyrody, jej opisy po wielokroć pojawiały się na kartach zbioru opowiadań. 
Zjawiskowa natura zapamiętana oczami dziecka kontrastowana była z mrocznymi cza-
sami wojny. Pisał, że „Na kępie nad rzeką pięło się w górę zbocze i było to zbocze nie-
zwykłe: nie leżał tu ani jeden kamień, jakich mnóstwo bywa na takim stoku, ale na po-
lankach pomiędzy potężnymi dębami rosła soczysta miękka murawa; tu przychodziła 
zwierzyna paść się, tędy biegła do wodopoju. Właściwie był to piękny ogród czy też park 
zamkowy, ale tak naprawdę był to ogród śmierci, można tam było umieścić napis: 
«Śmierć pięknych saren»” (Pavel 2011: 39). 

Literackie reminiscencje Oty Pavla nieodłącznie związane były z tematem wojny. 
Okres dzieciństwa, który przypadał na lata okupacji, pozostawił niezatarte ślady w psy-
chice autora. Traumatycznym przeżyciem dla rodziny Popperów było opuszczenie miesz-
kania w centrum Pragi (ze względu na ustawy aryzacyjne) i przeniesienie się do 
Buštěhradu. Ojciec ze względu na żydowskie korzenie został pozbawiony pracy komi-
wojażera, zarabiał na utrzymanie rodziny zajęciami dorywczymi. Zmuszony był także do 
noszenia gwiazdy Dawida, co powodowało stygmatyzacje obejmującą najbliższych au-
tora. Brak stałego zatrudnienia stanowił poważne kłopoty finansowe Popperów. Niewy-
obrażalnym wstrząsem dla Oty była wywózka starszych braci do obozu koncentracyj-
nego. Pisarz wspomniał, że „Chłopcy napychali się na przyszłe lata, aby przeżyć Teresin, 
Auschwitz, Mauthausen i marsze śmierci w trzydziestostopniowych mrozach, i dźwiga-
nie kamieni po mauthauseńskich schodach w trzydziestostopniowym upale, i wszystkie 
te wspaniałe rzeczy, jakie im Niemcy zgotowali. Hugo wrócił w całkiem dobrym stanie. 
A kiedy Jurek przyjechał z Mauthausen, ważył czterdzieści kilogramów i przez pół roku 
umierał z głodu i cierpienia, zanim znowu zaczął żyć” (Pavel 2011: 49). 

Interesującym zabiegiem literackim autora było ukazanie, jak rzeczywistość wojenna, 
całkiem niezależna od przeciętnej jednostki, potrafiła zdominować dwa najbliższe jemu 
środowiska, mianowicie rodzinę oraz przyrodę. W swych wspomnieniach wracał do 
czasu, w którym, żeby nie głodować, ojciec musiał dopuścić się kłusownictwa. Opisywał 
historię, kiedy Leon Popper udał się w głąb lasu, gdzie stacjonowały wojska niemieckie,  
w celu zdobycia pożywienia. Pisarz przywoływał z pamięci, że „Szedł zboczem i w duchu 
widział Niemców na płaskowyżu. Siedzieli na pniach przed śnieżnobiałą gajówką, kroili 
bagnetami słoninę i popijali sznapsa. Śmiali się, a na kolanach mieli szybkostrzelne żelazne 
karabiny i wyrywali Żydom włosy z głowy i z brody. Tatuś wiedział, że jeśli go złapią,  
to najpierw go skatują, a potem rozstrzelają i wrzucą do rzeki (…) (Pavel 2011: 46). 

W swojej prozie nacechowanej aergocentrycznie poruszał przemilczany oraz niepo-
żądany temat, który związany był z zagładą wsi Lidice, położonej w pobliżu Buštěhradu. 
Tragiczne w skutkach wydarzenie miało miejsce w odwecie za udany zamach na Protek-
tora z ramienia III Rzeszy Reinharda Heydricha z 1942 roku. Nazistowskie wojska doko-
nały masowej eksterminacji ludności cywilnej zamieszkującej wyżej wymienioną miej-
scowość. Znaczna część jej mieszkańców została rozstrzelana na miejscu, innych wywie-
ziono do obozu koncentracyjnego w Ravensbruk. Ota Pavel pisał, że „Zagłada Lidic 
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wstrząsnęła całym światem. Ale Busztegrad, mój tatuś, mamusia, bracia, ja, my wszyscy 
widzieliśmy, jak Lidice płonęły, my słyszeliśmy, jak Lidice krzyczały zza wzgórza; cho-
dziłem do szkoły z chłopcem o nazwisku Przygoda i teraz jego miejsce w ławce ziało 
straszliwą pustką, często graliśmy tam w piłkę nożną, tatuś miał tam kolegów; Niemcy 
wpadli do nas na rewizje z bagnetami na karabinach. A mamusia, drobniutka, jasnowłosa, 
musiała chodzić pracować na lidickie pola i często wracała zapłakana, bo na grobach  
z krwi i ciał pomordowanych rosła wysoka gęsta trawa. My o zagładzie Lidic nigdy nie 
zdołamy zapomnieć, wgryzły się nam w serca jak kleszcz w skórę, kleszcz, który zamiast 
ząbków i odnóży ma czarną swastykę” (Pavel 2011: 52-53). 

Pavel prezentował losy rodziny przez pryzmat przesuwających się klatek, z piety-
zmem oddając intymne, bolesne, a często także groteskowe perypetie, który toczyły się 
w niesprzyjającej rzeczywistości. Potrafił, posługując się warsztatem artystycznym, 
wpleść w opisy życia w okupowanym kraju drobne, na pozór niewidoczne dla przeciętego 
obserwatora elementy optymistyczne, niekiedy okraszone specyficznym czeskim poczu-
ciem humoru. Zabiegi stylistyczne niosły ze sobą uniwersalne przesłanie, mianowicie, 
najważniejsza w życiu człowieka jest rodzina. Niezależnie od tego, coby się nie działo 
oraz z jakimi okolicznościami przyjdzie nam się zmagać, najbliżsi stanowią swoistą „tar-
czę” przeciwko złu. Mimo że państwu Popperom przyszło zderzać się z wojennymi rea-
liami, nie ugięli się, w mrocznych czasach procesu dehumanizacji zdołali zachować naj-
cenniejsze wartości człowieczeństwa.  

Dla Pavla przekształcenie pamiątki okresu dzieciństwa w liryczną prozę było formą 
szczególnego katharsis rozumianego w dwójnasób: jako reminiscencja najmłodszych lat, 
a także środek terapeutyczny. W trakcie licznych pobytów w szpitalu psychiatrycznym 
Ota był zachęcany do spisywania wspomnień, co miału mu pomóc w przezwyciężeniu 
stanów depresyjnych. Pod koniec jego życia stały się one jednym łącznikiem między nim 
a otaczającą go rzeczywistością Czechosłowacji lat siedemdziesiątych dwudziestego 
wieku, w której nie potrafił się odnaleźć. Działalność prozatorska pozwalała mu z powro-
tem wcielić się w rolę chłopca-narratora, który obserwował codzienne życie rodzinne na 
tle okupowanego kraju.  

Zbiór opowiadań pisarza był w znacznym stopniu zdominowany przez motywy auto-
biograficzne. Świadczyła o tym forma narracji przyjęta przez autora, jak również auten-
tyczne wydarzenia historyczne, które miały miejsce w Czechosłowacji. Na kartach utwo-
rów prozatorskich opisywał on Holocaust, który dotknął także jego najbliższych, jego 
charakterystyczne formy, poczynając od marginalizacji i stygmatyzacji społeczności ży-
dowskiej, po proces aryzacyjny, a kończąc na transportach do obozów koncentracyjnych. 
Przywoływał krytyczny dla Czechów okres powstania Protektoratu Czech i Moraw, eg-
zystencję na opanowanym przez wojska III Rzeszy terytorium. Nie pominął przemilcza-
nych wcześniej tragicznych faktów historycznych, a mianowicie zagłady wsi Lidice. In-
cydent związany z zamordowaniem mieszkańców opisywał w sposób niezwykle empa-
tyczny, powołując się na osobistą relację z jedną z ofiar. Wśród bohaterów Śmierci pięk-
nych saren umieścił także bliskiego przyjaciela rodziny – Karela Proška. Mężczyzna był 
dla autora postacią wyjątkową, przyszywanym wujkiem, z którym dzielił życiową pasję 
-wędkowanie. Zazdrościł mu pracy zawodowej w charakterze przewoźnika. Pavel wspo-
minał, że „kiedy pisałem zakończenie, o śmierci przewoźnika, którego kochałem jak wła-
snego ojca, pierwszy raz płakałem przy pracy, łzy kapały na klawiaturę, spływały z ma-
szyny na podłogę. To było coś pięknego – i strasznego” (Kaczorowski 2018: 249). 
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Zakończenie 

Proza aergocentryczna Oty Pavla na stałe wpisała się w annały literatury czeskiej, 
ponieważ nosi cechy uniwersalnego utworu, który wzbudza empatię. Nietuzinkowa sty-
listyka, zabiegi literackie polegające na liryzacji, wszechobecne opisy przyrody, a przede 
wszystkim perspektywa widzenia rzeczywistości oczami niewinnego chłopca pozwalają 
na utożsamienie się z twórcą i próbę interpretacji dzieła w sposób indywidualny. Zdaniem 
Joanny Wojnickiej: „Lektura tych tekstów przenosi nas w niezwykły świat i pozwala 
również obcować z niezwykłym językiem pisarza (…) W konsekwencji wygląda to tak, 
jak gdyby narrator opisywał świat, na który patrzy dziecko – dziecko naiwne, a jednocze-
śnie potrafiące wiele dostrzec” (Wojnicka 2013:114) 

W Śmierci pięknych saren pisarz najwięcej miejsca poświęcił autobiograficznym opi-
som najbliższego mu środowiska – rodziny. Dominującą rolę odgrywała w niej postać 
ojca – Leona Poppera, jednak na kartach opowiadań pojawiały się inne, również istotne 
postaci z życia Oty Pavla, m.in. matka czy Karel Prošek. Twórcze reminiscencje autora 
doprowadziły do powstania prozy o specyficznych cechach literackich, której refleksyjny 
przekaz zdaje się być współcześnie aktualny. Tło historyczne, które zostało wplecione  
w osobiste przeżycia familii Popperów, okazało się być poruszającym, a także ponadcza-
sowym zamysłem literackim przybliżającym traumę życia w rzeczywistości okupowanej 
Czechosłowacji.  
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