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Preface
The third issue of Disputationes scientificae in 2021 contains 6 studies
in the field of social sciences and 2 studies in the field of humanities.
Contributions of the first group address the current problems of teachers,
students, families, but also society, for example in connection with the
COVID-19 pandemic. Studies of the second group point at the timelessness of
valuable works of art and theological-philosophical reflections that elevate
man from the "dust of the earth" to the "heavenly heights."
Krzysztof Dziurzyński examines stress in a teacher's work. Barbara
Poradzisz analyses the impact of the long-lasting COVID-19 pandemic on the
Polish family and its members. The impact of the pandemic on the growth of
unemployment in the Polish district of Myślenice is discussed by Robert
Szota. Agnieszka Hłobił writes about social competences as a basis for the
professional potential of teachers. Mariusz Kuskowski devotes himself to the
game therapy and other activities as a form of eliminating nomophobia and
netolism. Peter Petrovič examines the causes and contexts of the occurrence
of risky behaviour in a student with a mild degree of mental disability in the
educational process.
Andrej Botek interprets two Rembrandt paintings with the same title
"Dinner in Emmaus", the first work is from 1628-29 and the second from
1648. Ivan Ondrášik and Katarína Ondrášiková analyse anthropological,
spiritual, and Christological aspects in the theological-philosophical conception
by Pierre Teilhard de Chardin.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Translation: doc. Andrey Kraev, CSc.
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Predhovor
Tretie číslo Disputationes scientificae z roku 2021 obsahuje 6 štúdií
z oblasti spoločenských vied a 2 štúdie z oblasti humanitných vied. Príspevky
z prvej skupiny riešia aktuálne problémy učiteľa, žiaka, rodiny, ale aj celej
spoločnosti, napríklad aj v súvise s pandémiou COVID-19. Štúdie z druhej
skupiny zas poukazujú na nadčasovosť hodnotných umeleckých diel a teologicko-filozofických reflexií, ktoré človeka pozdvihujú z „prachu zeme“ do
„nebeských výšin“.
Krzysztof Dziurzyński skúma stres v práci učiteľa. Barbara Poradzisz
analyzuje vplyv dlhodobo pôsobiacej pandémie COVID-19 na poľskú rodinu
a jej členov. Vplyv tejto pandémie na rast nezamestnanosti v poľskom okrese
Myslenice zas rozoberá Robert Szota. Agnieszka Hłobił píše o sociálnych
kompetenciách ako základe profesionálneho potenciálu učiteľov. Mariusz
Kuskowski sa venuje terapii hrou a inou činnosťou ako forme odstraňovania
nomofóbie a netolizmu. Peter Petrovič skúma príčiny a súvislosti vzniku
rizikového správania u žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Andrej Botek interpretuje dve Rembrandtove maľby s rovnakým
názvom „Večera v Emauzách“, pričom prvé dielo je z obdobia rokov 1628-29
a druhé z roku 1648. Ivan Ondrášik a Katarína Ondrášiková analyzujú antropologické, spirituálne a kristologické aspekty v teologicko-filozofickej koncepcii
Pierra Teilharda de Chardin.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
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Teachers' Occupational Stress
Stress in der Arbeit des Lehrers
Stres v práci učiteľa
Stres zawodowy nauczycieli
Krzysztof Dziurzyński
Abstract
Using the Stress in the Teaching Profession Questionnaire (SWZN by
Zbigniew Gaś), 174 teachers, including 140 females (80%) and 34
males (20%), were surveyed. The age of the respondents ranged from
20 to 60 years, with an average of 39.65 years. They were early
childhood education teachers, teachers teaching in classes IV-VIII, and
teachers teaching in secondary schools. The regression analysis
provided a structure of relationships of selected variables: dependent
(general sense of stress), independent (situations likely to cause stress).
The applied linear regression made it possible to assume precise
characteristics of the obtained relations. They pretend to be autonomous
conclusions in relation to the examined group of teachers.

Keywords: Teachers. Stress. General feeling of stress. Regression analysis.
Wprowadzenie
Do literatury naukowej pojęcie stresu wprowadził w drugiej połowie
lat 50. kanadyjski fizjolog Hans Selye, który stwierdził, iż „stres jest wynikiem
szeregu chorób somatycznych, poprzez niezdolność człowieka do radzenia
sobie ze stresem, a zjawisko to nazwał mianem niewydolności tzw. syndromu
ogólnej adaptacji (GAS)” (Terelak J., 2001, s. 78). W 1958 roku pojawiło się
określenie „stres psychologiczny” i od tego momentu rozpoczęła się nie tylko
dyskusja nad samym pojęciem ale, co jest o wiele ważniejsze, rozwinęły się
badania nad różnymi aspektami stresu.
Nie jest celem tego artykułu odtwarzanie dyskusji i historii badań nad
stresem. Osoby zainteresowane chciałbym odesłać do prac takich badaczy jak
J. Terelak (2001), H. Sęk (2002) czy I. Heszen (2015).
Z punktu widzenia niniejszego artykułu spośród wielu teorii i modeli
stresu z uwagi na organizacyjny kontekst stresu warto zwrócić uwagę na
badania Levi’ego i Frankhauser’a oraz Ivancewich’a i Matteson’a (Dugiel G.,
Tustanowska B., Kęcka K., Jasińska K., 2012, s. 61-63).
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Według badań Levi’ego i Frankhauser’a stres w miejscu pracy
może być generowany z powodu wielu czynników jednocześnie ze sobą
występujących. Są to: czynniki stresowe mające swoje źródło w samej pracy,
w skład, których wchodzi jakościowe i ilościowe przeciążenie zadaniami.
Presja terminowości i realizacji zadań w określonym czasie, warunki oraz
zmianowość pracy oraz dostosowanie się do coraz to nowszych technologii.
Drugim czynnikiem, którzy wymienili badacze, są stosunki interpersonalne z przełożonymi, podwładnymi lub współpracownikami. Wówczas
może występować zjawisko niezdolności do podporządkowania się, wadliwy
polityka społeczna czy brak wsparcia wśród współpracowników.
Trzecim czynnikiem stresogennym w miejscu pracy, może być wadliwa
struktura organizacyjna, brak współodpowiedzialności, zła komunikacja interpersonalna oraz poczucie osamotnienia.
Czwartym elementem, niewątpliwie może być samo stanowisko
zajmowane w miejscu pracy, oraz związana z tym dwuznaczność roli
i konfliktogenność oraz wprost nieadekwatna odpowiedzialność za rzeczy
i ludzi i zbyt duża zależność od kierownictwa zajmującego miejsce na
średnim szczeblu.
Piątym czynnikiem wpływającym na sytuacje stresogenne, jest źródło
ekstra organizacyjne, w którego skład wchodzą problemy rodzinne, trudności
finansowe, konflikty w domu i w miejscu pracy, brak poczucia wsparcia
instytucjonalnego, kryzys życiowy oraz konflikty związane z małą wiarygodnością polityczna swojego zakładu pracy.
Ostatnim czynnikiem, jaki wymienili Levi i Frankenhauser jest kariera
zawodowa oraz niespójność aktualnego statusu zawodowego niezgodnego
z naszymi kwalifikacjami oraz aspiracjami, jak również poczucie braku
perspektywy jakiegokolwiek rozwoju. W przypadku, kiedy brak jest perspektywy
rozwoju możemy sądzić, iż jest to spowodowane neurotycznymi cechami
osobowości, tj. niezrównoważeniem emocjonalnym, brakiem inicjatywy lub
sztywnością postawy, trudnościami w adaptacji, niski poziom motywacyjny
konformizm, itp. Biorąc pod uwagę teorię Levi’ego i Frankenhauser’a można
wywnioskować, iż bardzo dużą rolę w wystąpieniu stresu organizacyjnego
odgrywa przeciążenie w miejscu pracy jak również niedomiar powierzanych
zadań.
Z kolei Ivancewich i Matteson w swoim modelu stresu wyróżnili
cztery kategorie zdarzeń stresowych. Są to: stresory wewnątrzorganizacyjne,
w skład, których wchodzi środowisko fizyczne, indywidualne obciążenia
praca, grupowe i organizacyjne czynniki stresu. (Dugiel G., Tustanowska B.,
Kęcka K., Jasińska K., 2012, s. 62-63). Stresory ekstra-organizacyjne (zewnątrz
organizacyjne) obejmują stosunki rodzinne, problemy rasowe, problemy
ekonomiczne kraju, nietolerancję wyznaniową oraz zbyt ostrą konkurencje
na rynku pracy. Bezpośrednie reakcje na stres mają za zadanie ukazać
fizjologiczne i behawioralne podłoże stresu. Odroczone reakcje na stres wiążą
się z długofalowym wpływem stresu na nasz organizm, co w rezultacie może
16
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doprowadzić do pogorszenia się stanu naszego zdrowia i takich chorób jak:
apatia, bóle migrenowe, wyczerpanie nerwowe, lęki, depresja a nawet zapalenie
mięśnia sercowego, czego przyczyną może być zawał.
W Polsce bardzo intensywne badania nad problematyką funkcjonowania
zawodowego nauczycieli prowadziła w latach 1992-2000 Helena Sęk (2004).
Z jej badań wynika, że niskie wynagrodzenie i niski prestiż społeczny tego
zawodu należą do największych stresorów wywołujących syndrom wypalenia
u nauczyciel (s.74).
Z. Gaś na podstawie przeglądu bogatej literatury przedmiotu określił
stres jako subiektywną, negatywną reakcję na te aspekty pracy zawodowej, które
zagrażają samoocenie nauczycieli oraz ich dobremu samopoczuciu (Gaś Z.,
2004, 63). Badania przeprowadzone w środowisku nauczycieli w latach 70. i 80.
ujawniły, najbardziej powszechne źródła stresu. Należą do nich według C.
Kyriacou (1987) oraz M. G. Borg (1990):
1. Wadliwa współpraca z rodzicami uczniów;
2. Niechęć uczniów do nauki i niezdyscyplinowanie;
3. Przeciążenie pracą zawodową;
4. Wadliwa organizacja pracy w szkole;
5. Niesatysfakcjonująca współpraca z kierownictwem szkoły;
6. Konieczność nauczania przedmiotów, których programy programowe
stale zmieniają się;
7. Braki w osobistym przygotowaniu się do pracy dydaktycznej i wychowawczej;
8. Brak zrozumienia, życzliwości i wsparcia ze strony koleżanek i kolegów;
9. Własne kłopoty życiowe – warunki materialne.
Szczegółowe analizy empiryczne pokazują, że nasilenie stresu
zmienia się wraz z takimi zmiennymi niezależnymi jak: płeć, wiek, staż pracy
w zawodzie, wielkość szkoły, lokalizacja szkoły. Obserwuje się także stałe
podwyższanie się poziomu stresu wśród nauczyciel w różnych krajach na
świecie (Gaś Z. 2004, s. 64).
Cel, przedmiot i pytania badawcze
Przed prezentowanym badaniem postawiono kilka celów badawczych
(Sztumski J., 1999). Pierwszy ma charakter opisowo-diagnostyczny. Ma ustalić
jakie czynniki i z jaką siłą oddziałują na poczucie stresu u nauczycieli.
Dodatkowo w oparciu o zgeneralizowany, ogólny wskaźnik poczucia stresu
ustalić jak w badanej grupie nauczycieli kształtuje się stres a także jak rozkłada
się ono statystycznie. Drugi cel badawczy ma charakter korelacyjny, chodzi
o ustalenie jakie stresory (czynniki) kształtują w sposób istotny statystycznie
ogólny poziom stresu.
Przedmiotem badań jest stres zawodowy u nauczycieli. Postawiono
pięć pytań badawczych:
‒ jakie czynniki (stresory) oddziałują na poczucie stresu u nauczycieli?
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‒ z jaką siłą czynniki (stresory) oddziałują na poczucie stresu u nauczycieli?
‒ jak kształtuje się zgeneralizowany, ogólny wskaźnik poczucia stresu?
‒ jak zgeneralizowany, ogólny wskaźnik poczucia stresu rozkłada się
w statystycznie w badanej grupie?
‒ jakie stresory (czynniki) kształtują w sposób istotny statystycznie ogólny
poziom stresu?
Z uwagi na fakt, że prezentowane badanie ma charakter diagnostyczny
nie były formułowane hipotezy badawcze.
Charakterystyka testu mierzącego poziom stresu wśród nauczycieli
i przebieg badania
Pierwotny kwestionariusz testu badającego poziom stresu w zawodzie
nauczyciela (SWZN) autorstwa Zbigniewa Gasia składał się z 28 itemów –
stwierdzeń, które opisywały sytuacje mogące wpływać na odczuwanie stresu
przez nauczycieli. Ankietowani nauczyciele mieli do wyboru 5 odpowiedzi
charakteryzujących stopień odczuwania przez nich stresu w danej sytuacji.
Były to takie odczucia jak: brak stresu (1), słaby stres, umiarkowany stres,
silny stres, bardzo silny stres (5).
Badanie zostało zrealizowane przy pomocy kwestionariusza Internetowego w okresie październik 2019 – styczeń 2020 r.
Charakterystyka nauczycieli biorących udział w badaniu
W badaniu wzięło udział 174 nauczycieli, z czego 80% to kobiety
a 20% mężczyźni. Nieco ponad ¼ (27,5%) nauczycieli posiada wykształcenie
wyższe zawodowe (licencjat), a 72,5% wyższe magisterskie. Staż pracy
badanych nauczycieli jest zróżnicowany, zaczynając od 1 roku pracy a kończąc
na 40 latach. Największy odsetek nauczycieli, bo 9,74% przepracowało 5 lata.
Średni staż pracy dla całej badanej grupy wynosi 13,63 lat, dla kobiet 13,74
a dla mężczyzn 13,21 lat. Stopień awansu zawodowego badanych nauczycieli
jest na różnym poziomie. 12,1% badanych nauczycieli to nauczyciele stażyści,
28,2% – nauczyciele kontraktowi, zaś 25,9% to nauczyciele mianowani.
33,9% nauczycieli osiągnęło awans zawodowy na poziomie nauczyciela
dyplomowanego. 19% nauczycieli to pracownicy szkół wiejskich, zaś 81% to
osoby uczące w szkołach w mieście.
Analiza wyników badania stresu w zawodzie nauczyciela
W artykule zostaną przedstawione szczegółowo rozkłady odpowiedzi
badanych. Po czym zaprezentowane zostaną także wyniki osiągnięte na skali
Ogólnego Poczucia Stresu. Prezentację materiału badawczego zamknie opis
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wyników przeprowadzonej analizy regresji logistycznej, która miała na celu
wyjaśnienie, jakie sytuacje powodują odczuwanie stresu.
Analiza uzyskanego materiału badawczego zostanie zaprezentowana
w następującej kolejności:
1. Autorytet nauczyciela w społeczeństwie i odpowiednia gratyfikacja
materialna
2. Relacje z dyrekcją szkoły
3. Zmiany w programach nauczania
4. Organizacja środowiska pracy nauczyciela
5. Doświadczanie trudności wychowawcze
Autorytet nauczyciela w społeczeństwie i odpowiednia gratyfikacja materialna
Sytuacja pierwsza w tej grupie stresorów to brak w społeczeństwie
zrozumienia dla pracy nauczycieli. Spośród 174 badanych nauczycieli, brak
stresu odczuwa 9,2% osób, 18,9% osób czuje słaby stres, zaś 38,5% nauczycieli
umiarkowany stres. Z tego powodu silny stres dotyka 21,8% badanych
nauczycieli, natomiast bardzo silny 11,5%. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo
silny stres u 33,3% badanych osób.
Niezasłużona krytyka nauczycieli ze strony społeczeństwa, to ważny
powód przez który nauczyciele odczuwają stres. Brak stresu poprzez tę
sytuację odczuwa 8,7% nauczycieli, słaby stres – 19,2%, a umiarkowany 32%
badanych nauczycieli. Grupa nauczycieli odczuwająca silny stres z powodu
krytyki liczy 20,3% osób, zaś bardzo silny – 19,8% spośród badanych
nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u ponad 40%
badanych osób.
Kolejną sytuację powodującą stres u części nauczycieli opisuje
stwierdzenie: „wysokość wynagrodzenia za pracę nie nadąża ze wzrostem
cen”. Brak stresu z uwagi na ten czynnik odczuwa 4,6% nauczycieli, słaby
stres – 10,9% nauczycieli. Odczucie umiarkowanego stresu w tej sytuacji
deklaruje 24,1% nauczycieli, silnego stresu – 39,9% nauczycieli, zaś bardzo
silny stres odczuwa 26,4% nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo
silny stres u ponad 66% badanych osób.
Wynagrodzenie za pracę nie pokrywa faktycznych kosztów utrzymania,
to kolejny stresor, oddziaływujący na nauczycieli. Brak stresu z tego powodu
odczuwa 4,1% nauczycieli, słaby stres – 14,5%, umiarkowany stres zaś 30,2%
nauczycieli. Nieadekwatne wynagrodzenie budzi silny stres u 29,1% nauczycieli,
zaś bardzo silny stres u 22,1% badanych nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny
lub bardzo silny stres u 51% badanych osób.
Brak właściwych proporcji między kwalifikacjami i jakością pracy
nauczyciela, a wysokością wynagrodzenia, to kolejna badana sytuacja
różnicująca odczuwanie stresu przez nauczycieli. Brak stresu w tym przypadku
zadeklarowało 6,3% badanych nauczycieli, kolejnych 16,7% odczuwa słaby
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stres, a 33,3% nauczycieli umiarkowany stres. Silny stres z powodu nierówności,
odczuwa 27% badanych nauczycieli, a 16,7% nauczycieli bardzo silny stres.
Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u 43,7% badanych osób.
Kolejnym powodem, przez który część nauczycieli doświadcza
poczucia stresu jest brak szacunku ze strony rodziców uczniów. Brak stresu
w zaistniałej sytuacji odczuwa 17,2% badanych nauczycieli, słaby stres –
26,4%, a umiarkowany stres 27,6% nauczycieli. Odczuwanie silnego stresu
w tej sytuacji charakteryzuje 17,2% nauczycieli, zaś bardzo silnego stresu
11,5% nauczycieli. Sytuacja ta nie budzi żadnego stresu lub bardzo słaby stres
u ponad 43% badanych osób.
Relacje z dyrekcją szkoły
Kolejną sytuacją analizowaną przez badacza było rozczarowanie
dyrekcją szkoły. Brak stresu z tego powodu deklaruje 19,7% nauczycieli,
słaby stres – 22,0% nauczycieli. Spośród badanych nauczycieli, umiarkowany
stres odczuwa 39,3%, silny 12,1% a bardzo silny stres po 6,9% z badanych
nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u 19% badanych
osób.
Następną badaną sytuacją, przez którą część nauczycieli odczuwa
stres, jest brak uznania ze strony dyrekcji dla pracy nauczyciela na rzecz
ucznia i szkoły. Spośród badanych nauczycieli 18,4% odczuwa brak stresu,
17,8% – słaby stres, a stres umiarkowany – 35,6% nauczycieli. Z powodu
braku uznania, silny stres dotyka 17,8%, zaś bardzo silny stres 10,3% spośród
badanych nauczycieli. Sytuacja ta nie budzi żadnego stresu lub bardzo słaby
stres u ponad 36% badanych osób.
Brak zachęt ze strony dyrekcji szkoły do głębszego angażowania
się w sprawy szkoły, to kolejny analizowany powód odczuwania stresu
w środowisku nauczycieli. Zupełny brak stresu w tej sytuacji odczuwa 20,2%
badanych nauczycieli, słaby stres – 27,8%, zaś umiarkowany – 31,8%
nauczycieli. W tej sytuacji silny stres odczuwa 13,9% nauczycieli, a bardzo
silny stres 6,3% nauczycieli. Sytuacja ta nie budzi w ogóle lub budzi bardzo
słaby stres u 48% badanych osób.
Ograniczona możliwość awansu zawodowego, to kolejna badana
sytuacja różnicująca odczuwanie stresu przez nauczycieli. Brak stresu w tym
przypadku zadeklarowało 22,4% badanych nauczycieli, kolejnych 24,7%
odczuwanie słabego stresu, a 27,6% nauczycieli umiarkowany stres. Silny
stres z powodu ograniczenia możliwości awansu zawodowego odczuwa 17,2%
badanych nauczycieli, a 8,1% nauczycieli bardzo silny stres. Sytuacja ta nie
budzi żadnego stresu lub bardzo słaby stres u ponad 47% badanych osób.
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Zmiany w programach nauczania
Brak wyraźnego kierunku w dokonywanych zmianach w programach
nauczania (podstawie programowej) to kolejna sytuacja, przez którą część
nauczycieli odczuwają stres. Brak stresu z tego powodu deklaruje 7,5%
nauczycieli, słaby stres 17,9%, natomiast umiarkowany stres 38,7% (26)
nauczycieli. Silny stres odczuwa 25,4%, a bardzo silny stres 10,4% nauczycieli.
Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u ponad 35% badanych osób.
Trudności z dokonywaniem zmian w programach nauczania, to kolejna
sytuacja stresogenna. Brak stresu z tego powodu odczuwa 10,9% nauczycieli,
słaby stres – 24,7%, zaś umiarkowany stres – 42,5% spośród badanych
nauczycieli. Odczuwanie silnego stresu z powodu trudności z dokonywaniem
zmian w programach nauczania, deklaruje 18,4% nauczycieli, zaś bardzo
silnego stresu 3,5% nauczyciel. Sytuacja ta nie budzi żadnego stresu lub budzi
bardzo słaby stres u ponad 35% badanych osób.
Kolejnym badanym powodem, przez który nauczyciele odczuwają
stres są częste zmiany w programach nauczania. Odczuwanie braku stresu
zadeklarowało 7,5% nauczycieli, słaby stres 19,0% nauczycieli, zaś umiarkowany
stres 43,7% badanych nauczycieli. Odczuwanie silnego stresu zadeklarowało
20,1% nauczycieli, a bardzo silnego stresu 9,7% nauczycieli. Sytuacja ta
budzi silny lub bardzo silny stres u ponad 29% badanych osób.
Konieczność dostosowania programów nauczania do zmian zachodzących w społeczeństwie, to kolejny powód pojawiającego się stresu w pracy
nauczyciela. Absolutny brak stresu z tego powodu zadeklarowało 13,8%
badanych nauczycieli, słaby stres – 32,8%, umiarkowany – 36,8%, zaś silny
stres – 10,9% nauczycieli. Bardzo silny stres z powodu konieczności dostosowania programów nauczania do zmian zachodzących w społeczeństwie,
zadeklarowało 5,7% badanych nauczycieli.
Kolejne czynniki można zakwalifikować do grupy nazwanej umownie
„organizacja środowiska pracy nauczyciela”.
Kolejnym powodem, przez który część nauczycieli doświadcza stresu,
jest brak porozumienia w zespole nauczycieli. Spośród wszystkich badanych
nauczycieli, 10,9% odpowiedziała, iż nie odczuwa stresu z tego powodu.
Słaby stres w zaistniałej sytuacji odczuwa 29,3% nauczycieli, umiarkowany –
31,0%, a silny stres – 23,0% nauczycieli. Bardzo silny stres wywołany brakiem
zrozumienia odczuwa 5,8% badanych nauczycieli. Sytuacja ta nie budzi żadnego
stresu lub bardzo słaby stres u ponad 39% badanych osób.
Kolejnym badanym stresorem było niekorzystne otoczenie szkoły.
Brak stresu z tego powodu odczuwa 21,4% badanych nauczycieli, zaś słaby
stres 35,8% nauczycieli. 30,6% nauczycieli deklarowało odczuwanie umiarkowanego stresu, 9,3% – silnego stresu, a bardzo silnego stresu 2,9%. Sytuacja
ta nie budzi żadnego stresu lub bardzo słaby stres u ponad 57% badanych
osób.
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Następną sytuacją analizowaną przez badacza pod kątem odczuwania
stresu przez nauczycieli, był brak pomocy dla nauczycieli ze strony
pozaszkolnych specjalistów. Z powodu tej sytuacji brak stresu odczuwa
13,2% badanych nauczycieli, słaby stres – 28,7%, zaś umiarkowany – 33,3%
nauczycieli. Spośród badanych nauczycieli silny stres z powodu braku
pomocy ze strony pozaszkolnych specjalistów odczuwało 16,1% nauczycieli,
zaś bardzo silny stres 8,6% nauczycieli. Sytuacja ta nie budzi żadnego stresu
lub bardzo słaby stres u ponad 41% badanych osób
Przeciążenie czasochłonnymi obowiązkami zawodowymi to kolejna
sytuacja stresogenna. Z tego powodu brak stresu deklarowało 7,4% nauczycieli,
słaby stres 13,8%, a umiarkowany stres – 30,5% badanych nauczycieli. Silny
stres z powodu przeciążenia obowiązkami, odczuwa 29,1%, zaś bardzo silny
stres – 16,1% nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres
u ponad 45% badanych osób.
Brak czasu na solidne przygotowanie się do lekcji to kolejny problem,
z którym styka się część nauczycieli. Brak stresu z tego powodu odczuwa
13,9% nauczycieli, słaby stres 16,8%, natomiast umiarkowany stres 32,9%
nauczycieli. Silny stres związany z brakiem czasu na przygotowanie się do
zajęć odczuwa 27,7% nauczycieli, natomiast odczuwanie bardzo silnego stresu
deklaruje 8,7% nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres
u ponad 36% badanych osób.
Niedostateczne wyposażenie szkoły to kolejny powód pojawiającego
się stresu w pracy nauczyciela. Brak odczuwania stresu z tego powodu deklaruje
11,5% nauczycieli, słaby stres 18,4% nauczycieli, natomiast umiarkowany
stres 33,9% nauczycieli. Silny stres z powodu niedostatecznego wyposażenia
szkoły odczuwa 29,3% badanych osób, zaś bardzo silny stres 6,9% nauczycieli.
Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u ponad 36% badanych osób.
Sytuacją, przyprawiającą część nauczycieli o odczuwanie stresu w pracy
jest zbyt duża liczba uczniów w klasie. Brak poczucia stresu z tego powodu,
spośród badanych nauczycieli deklaruje 14,9%, słaby stres – 20,1% nauczycieli,
zaś umiarkowany stres deklaruje 32,2%. Ze względu na zbyt dużą liczbę
uczniów w klasie, silny stres odczuwa 22,4% nauczycieli, a bardzo silny stres –
10,3%. W przypadku tego czynnika odczucia badanych nauczycieli są podzielone
mniej więcej równolicznie: 35% nie odczuwa lub odczuwa słabo stres z powodu
jego istnienia, 32% odczuwa jego umiarkowane oddziaływanie a 32% uważa
go za czynnik silnie lub bardzo silnie oddziałujący.
Trudne warunki pracy w szkole (np. ciasnota, hałas, zły stan sanitarny,
temperatura) to kolejna sytuacja powodująca stres w zawodzie nauczyciela.
Brak stresu z tego powodu odczuwa 12,6% badanych nauczycieli. Słaby stres
odczuwa 21,8% nauczycieli, umiarkowany stres – 29,9%. Odczuwanie silnego
stresu deklaruje 26,4% a bardzo silnego stresu z powodu trudnych warunków
pracy w szkole, zadeklarowało 9,2% nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub
bardzo silny stres u ponad 35% badanych osób.
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Doświadczanie trudności wychowawcze
Uporczywie powtarzające się niewłaściwe zachowanie tego samego
ucznia, to kolejna badana sytuacja różnicująca odczuwanie stresu przez
nauczycieli. Z tego powodu brak stresu odczuwa 4,6% nauczycieli, słaby stres
zaś 21,3%, a umiarkowany stres – 32,2% nauczycieli. 24,1% spośród badanych
nauczycieli, zadeklarowało odczuwanie silnego stresu, zaś bardzo silnego
stresu – 17,8% nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres
u blisko 42% badanych osób.
Dalszą analizowaną sytuacją, przyprawiającą część nauczycieli
o odczuwanie stresu w pracy jest brak czasu na pomoc uczniowi mającemu
trudności w nauce. Brak poczucia stresu, spośród badanych nauczycieli
deklarowało 10,9%, słaby stres – 19,5% nauczycieli, zaś umiarkowany stres
deklarowało 31,6%. Ze względu na brak czasu dla uczniów mających trudności
w nauce, silny stres odczuwa 28,2% nauczycieli, a bardzo silny stres – 9,8%.
Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u 38% badanych osób.
Następną sytuacją stresogenną analizowaną w pracy nauczycieli, była
sytuacja wulgarnego lub agresywnego zachowania uczniów w klasie. Brak
stresu z zaistniałej sytuacji zadeklarowało 8,0% spośród badanych nauczycieli.
Grupa nauczycieli odczuwających słaby stres liczyła 17,2% osób, zaś
umiarkowany stres – 30,5% nauczycieli. Z powodu wulgarnego lub agresywnego
zachowania uczniów silny stres odczuwa 25,9% nauczycieli, natomiast bardzo
silny stres – 18,4% nauczycieli. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres
u ponad 44% badanych osób.
Następnym powodem, przez który część nauczycieli może odczuwać
stres są kłopoty związane z utrzymaniem dyscypliny w klasie. Brak stresu
w tej sytuacji odczuwa 14,4% badanych nauczycieli, słaby stres 27,6%
nauczycieli, zaś umiarkowany 33,3% nauczycieli. Odczuwanie silnego stresu
zadeklarowało w badaniu 19,5% nauczycieli, a bardzo silnego stresu 2,2%
nauczycieli. Sytuacja ta nie budzi stres lub budzi bardzo słaby stres u 42%
badanych osób.
Brak zainteresowania uczniów nauką to kolejny aspekt oceniany
przez osoby badane. Spośród badanych nauczycieli, 7,0% odpowiedziało, iż
nie odczuwa żadnego stresu z tego powodu, 19,8% – odczuwa słaby stres, zaś
44,2% – umiarkowany stres. Z powodu braku zainteresowania uczniów nauką,
silny stres odczuwa 19,2%, zaś bardzo silny 9,9% nauczycieli. Sytuacja ta
u ponad 26% badanych osób nie budzi stresu lub bardzo słaby a u 29%
badanych osób budzi silny lub bardzo silny stres.
Następną badaną sytuacją był problem braku współpracy z rodzicami
uczniów. Brak stresu z tego powodu deklaruje 11,5% nauczycieli, słaby stres –
20,1% nauczycieli, a umiarkowany stres – 38,5%. Ze względu na brak
współpracy z rodzicami uczniów, silny stres dotyka 19,5% badanych nauczycieli,
natomiast bardzo silny stres odczuwa 10,3% nauczycieli. Sytuacja ta u ponad
25% badanych osób nie budzi stresu lub bardzo słaby a u ponad 29% badanych
osób budzi silny lub bardzo silny stres.
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Ogólny poziom stresu
Ogólny poziom stresu został obliczony jako suma wszystkich 28
czynników jakie mogły odczuwać osoby badane. Empiryczna wartość tego
wskaźnika wahała się między 48 a 112 punktów. Podzielenie tego wskaźnika
według skali stenowej pozwoliło ustalić pięciostopniową skalę odczuwania
stresu. Wartości 28–54 punktów odpowiadały bardzo niskiej sile odczuwania
stresu, 55–80 punktów – niskiej, 81–95 punktów – przeciętnej, 96–111
punktów – wysokiej, 112–140 punktów – bardzo wysokiej.
Średnia wartość odczuwania stresu wyniosła dla badanej grupy 75,18
punktu (odch. stand. 12,14), co oznacza, że w badanej grupie stres był odczuwany
bardzo słabo. Nauczycielki uzyskały wynik nieznacznie wyższy (75,54) od
nauczycieli (73,68), ale różnica ta była nieistotna statystycznie (p=0,422).
Najbardziej liczną grupę stanowili nauczyciele, którzy nisko odczuwali stres
(60%). Drugą pod względem liczebności stanowili nauczyciele umiarkowanie
odczuwający stres (31%). Nauczyciele w ogóle nie odczuwali stresu stanowili
4% ogółu badanych. Silny lub bardzo silny stres odczuwało 4,9% badanych.
Analiza regresji logistycznej
Odpowiedź na pytanie „jakie stresory miały wpływ na pojawienie się
stresu?” udało się sformułować na podstawie analizy regresji liniowej
logistycznej. Do modelu analizy regresji włączono zmienną zależną – Ogólny
Poziom Stresu oraz 28 zmiennych niezależnych, którymi było 28 czynników
mogących oddziaływać stresująco na badanych nauczycieli. Uzyskany model
regresji wyjaśnia 74% badanej wariancji. Oznacza to, że Ogólny Poziom Stresu
w badanej grupie wyspecyfikowane stresory wyjaśniają w 74% a pozostałe
26% wyjaśniają czynniki spoza przyjętego modelu. Otrzymany wynik należy
ocenić jako wysoce zadowalający. Jako czynniki wyjaśniające Ogólny Poziom
Stresu zostały wskazane cztery czynniki:
‒ brak w społeczeństwie zrozumienia dla pracy nauczycieli (β=0,21);
‒ brak współpracy z rodzicami uczniów (β=0,24);
‒ brak uznania ze strony dyrekcji dla mojej pracy na rzecz uczniów
i szkoły(β=-0,18);
‒ niekorzystne otoczenia szkoły(β=-0,15).
Otrzymany wynik można zinterpretować następująco: stres nauczycieli
będzie tym niższy im wyższe będzie poczucie zrozumienia dla pracy nauczycieli,
im lepiej będzie układała się współpraca z rodzicami uczniów (lepsza
komunikacja, zaangażowanie w sprawy szkoły i klasy), a dyrekcja szkoły
okazywać będzie uznanie dla pracy nauczycieli na rzecz uczniów i szkoły.
Zmienna „niekorzystne otoczenia szkoły” w aspekcie ogólnego poczucia stresu
powinna maleć, przy czym wydaje się wskazane lepsze zdefiniowanie tej
zmiennej. Czy chodzi o zmianę społeczności lokalnej czy fizycznego otoczenia
szkoły.
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Podsumowanie
W podjętych badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie jak
w badanej grupie nauczycieli kształtuje się stres i jakie stresory kształtują
jego ogólny poziom. Wynik okazał się interesujący. Podsumowując, należy
stwierdzić, że generalnie badani nauczyciele odczuwali stres na umiarkowanym
poziomie, z wyjątkiem dwóch sytuacji:
‒ „wysokość wynagrodzenia za pracę nie nadąża ze wzrostem cen”.
Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u ponad 66% badanych
osób.
‒ „wynagrodzenie za pracę nie pokrywa faktycznych kosztów utrzymania”. Sytuacja ta budzi silny lub bardzo silny stres u ponad 50%
badanych osób.
Gdy przeanalizowano poziom zmiennej Ogólne Poczucie Stresu to
kazało się że najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, którzy nisko odczuwali
stres (60%). Drugą pod względem liczebności stanowili nauczyciele umiarkowanie odczuwający stres (31%). Silny lub bardzo silny stres odczuwało 4,9%
badanych.
Stres odgrywa dużą rolę w zawodach wymagających wszechstronnych
kontaktów interpersonalnych (od uczniów, ich rodziców, grono nauczycielskie,
po dyrekcję czy zewnętrznych ekspertów). Chodzi głównie o sytuacje kierowania
ludźmi, stanowienie i obronę własnych praw oraz dzieci (uczniów),
samodzielnego dbania o siebie i swój rozwój i swoje środowisko pracy.
Przeciwdziałanie stresowi jest ważne w zawodzie nauczyciela. Ma ono
wzmacniać odczuwanie własnego potencjału, pozwalać nauczycielom na
bycie rozwiniętą i dojrzałą osobowością umożliwiającą świadome i planowe
kształtowanie wychowanków. Popularyzowanie poprzez doskonalenie zawodowe
wśród pedagogów wiedzy na temat sposobów radzenia ze stresem ma również
pozytywny wpływ na rozwijanie ich potencjału osobistego i profesjonalnego,
wzrost samooceny, poczucia własnej wartości i odnoszenia sukcesów
zawodowych (Zubrzycka–Maciag T. 2013; Zubrzycka–Maciąg T., Kirenko J.
2015).
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Functioning of Families with Children
in a Pandemic Situation
Funktionieren von Familien mit Kindern
in der Pandemiesituation
Fungovanie rodín s deťmi v pandemickej situácii
Funkcjonowanie rodzin z dziećmi w sytuacji pandemii
Barbara Poradzisz
Abstract
The article contains considerations on the functioning of a family with
children during the COVID-19 pandemic. There is a description of the
family as the basic social unit and the challenges it faces today. Also
threats that can be encountered on its plane.

Keywords: Family. COVID-19 pandemic. Family functioning. Remote work.
Remote learning. Violence.
Wstęp
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna ma za zadanie
wspierać osoby, które w niej funkcjonują. Rodzice powinni dawać przykład
swoim dzieciom, uczyć ich prawidłowych wzorców postępowania, wskazywać
kierunek w jakim powinny pójść. Mamy świadomość, że nie wszystkie
rodziny można podawać za przykład, bowiem istnieją niestety takie, w których
dochodzi do przemocy. Jest to przemoc zarówno psychiczna, jak i fizyczna
a niekiedy nawet seksualna. Ta ostatnia powoduje największe zmiany jeśli
chodzi o funkcjonowanie dziecka. Dochodzi do niej tylko w marginalnych
przypadkach, jednak najczęściej osobą, która molestuje dziecko jest członek
bliższej bądź dalszej rodziny1.
W niniejszym artykule znajdą się rozważania nad tak pojętym zakresem
funkcjonowania tej komórki społecznej. Zastanawia również fakt jak przyjęty
obraz rodziny ustosunkowuje się do obrazu jej funkcjonowania w trakcie
A. Kręgielewska, Wykorzystywanie seksualne dzieci, fakty i liczby, https://emocje.pro/ (dostęp:
18.04.2021).
1
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pandemii COVID-19. Oprócz lęku o zdrowie polskim rodzinom towarzyszą
także inne problemy.
Obraz współczesnej rodziny
Sytuacja wszystkich uległa zmianie w 2020 roku, bowiem stało się
tak za sprawą ogłoszonej przez WHO pandemii. Szczególnie mogły odczuć to
rodziny, które jako najmniejsza komórka społeczna pokazują przekrój
społeczeństwa. Należy pamiętać o funkcjonującym obecnie modelu rodziny.
Najczęściej w społeczeństwie funkcjonują rodziny nuklearne, najwyżej
dwupokoleniowe, czasem patchworkowe.
Jak pisze J. Brągiel z definiowaniem rodziny istnieją pewne problemy.
Dzieje się tak, ponieważ należy uwzględnić całokształt jej funkcjonowania
a także wszystkie jej formy w perspektywie różnych kultur i dziejów
historycznych2. Rodzina jest pierwszym środowiskiem, gdzie wzrasta dziecko
oraz naturalną instytucją wychowawczą. Stanowi warunki do wzrostu i rozwoju.
Przekazuje normy postępowania oraz uczy wartości. Przez sposób postępowania
rodzice mogą oddziaływać na dzieci, inspirować do rozwoju lub hamować go3.
W perspektywie tradycyjnej za rodzinę uważa się grupę osób, które
łączy więź formalna. Może to być małżeństwo, pokrewieństwo bądź
powinowactwo czy adopcja. Charakterystycznymi cechami rodziny są istniejące
w niej zależności, rodzaj więzi i wypełniane przez nią funkcje. Tym samym
można mówić o stosunkach w niej panujących, stylach wychowawczych
podejmowanych przez rodziców4.
O rodzinie świadczy również jej funkcja ekonomiczna, która jest
najbardziej widoczna w społeczeństwie. Jednostki dostrzegają warunki
materialne, w których żyje dana grupa. Charakterystyczna jest tu właśnie
określona wspólnota materialna oraz mieszkaniowa. Zadaniem rodziny jest
zapewnienie podstawowych potrzeb, rola ta przypada dorosłym członkom
rodziny5.
Współcześnie, jak wspomniano powyżej, w społeczeństwie funkcjonuje
pojęcie rodziny nuklearnej. Jest to grupa, w której dwie osoby płci przeciwnej
podejmują się wychowania dzieci. Te ostatnie łączą z dorosłymi więzy
pokrewieństwa lub adopcyjne. Mogą być to również rodziny patchworkowe
czyli zrekonstruowane. Zależność taka ma miejsce, gdy małżonkowie
wychowują dzieci z poprzednich związków. Mogą również mieć wspólne
dzieci i wychowywać je w nowym układzie. Dotychczas funkcjonowało pojęcie
K. Walęcka-Matyja, Polimorficzny obraz struktury rodziny w świetle współczesnej literatury
psychologicznej, „Acta Universitatis Lodziensis” nr 13/2009, s. 30.
3 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007, s. 26.
4 K. Walęcka-Matyja, op. cit., s. 30.
5 Ibidem, s. 30.
2
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rodziny rozbitej, jednak zmieniła się jednostka pojęciowa. Społeczeństwo
przestało dostrzegać rozpad małżeństwa jako problem, dostrzeżono w tym
szansę na wyjście z trudnego położenia6.
Funkcjonowanie rodzin w czasie pandemii COVID-19
Do obowiązków rodziny oprócz codziennego zakresu czynności
w 2020 roku doszła nauka i praca zdalna. Obowiązki zdalne zastąpiły dotychczas
funkcjonujące, które wykonywano stacjonarnie. Oznacza to, że dzieci, które
dotychczas spędzały czas w szkole, w czasie pandemii musiały pozostać w domu.
Jak pokazują badania przeprowadzone przez U. Markowską-Manistę
i D. Zakrzewską-Olędzką połowa z badanych osób przeszła na system pracy
zdalnej. Była to grupa osób w zdecydowanej większości posiadająca wyższe
wykształcenie. Jest to znamienne, ponieważ nie wszystkie czynności zawodowe
można wykonywać z domu. O ile nauczyciel bądź pracownik biurowy może
pozwolić sobie na pracę poza salą lekcyjną czy biurem, o tyle na tego typu
pracę nie może pozwolić sobie kierowca czy sprzedawca7.
E. Ambroziak w sporządzonym raporcie podkreśla znaczący wskaźnik
jakim jest zubożenie społeczeństwa, które powoduje zmianę planów na
przyszłość. Taka sytuacja może bowiem powodować niechęć młodych ludzi
do starania się o potomstwo i jest to bez wątpienia związane z aktualnie
panującą pandemią.
Autorka pisze także o zmianach w relacjach jakie zaszły w związkach
partnerskich czy małżeństwach. Część związków doszła do wniosku, że nie
jest w stanie razem funkcjonować. Stało się to za sprawą przymusowego
przebywania rodzin, gdzie dotychczasowe wady czy pretensje znacznie się
pogłębiły. Konsekwencją stała się więc niechęć do kontynuowania swojej
relacji z uwagi na brak długofalowych perspektyw. Zmiany spowodowane
zamknięciem różnych branż w gospodarce odczuli pracownicy w postaci
zmian w zakresie obniżonych finansów. To z kolei utrudniło wzięcie kredytu
hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania. Do tego doszła niepewność
związana z instytucjami takimi jak przedszkola, żłobki czy szkoły. Wszystkie
wspomniane wyżej argumenty sprawiły, iż sytuacje życiowe stały się niepewne8.
Dzieci, które musiały korzystać z nauki online, potrzebowały dostępu
do odpowiedniego sprzętu oraz dostępu do Internetu. Pokazało to, jakie różnice
leżą między zasobami finansowymi danych rodzin. Część uczniów „zniknęła”
E. Ambroziak, Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rodziny,
https://wuplodz.praca.gov.pl/ (dostęp: 26.03.2021).
7 U. Markowska-Manista, D. Zakrzewska-Olędzka, Rodziny z dziećmi w nowej sytuacji epidemii
koronawirusa. Raport z badań online, Warszawa 2020, s. 6-8.
8 E. Ambroziak, Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rodziny,
https://wuplodz.praca.gov.pl/ (dostęp: 26.03.2021).
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z pola widzenia nauczycieli. Dało to obraz istniejącego rozwarstwienia
społecznego. Inne wskazywane wady to: brak kontaktu z rówieśnikami oraz
dłuższy czas spędzony w pozycji siedzącej przed monitorem. Ministerstwo
Edukacji dostrzegło istniejące problemy, szczególnie jeśli w grę wchodziły
rodziny wielodzietne. Umożliwiono części uczniom bezpłatny dostęp do
sprzętu komputerowego. Rozwiązało to przynajmniej część istniejących
problemów9.
Zagrożenia dla rodziny w czasie pandemii
Zwrócono uwagę na problem jakim jest przemoc pojawiająca się
w związku z przymusową izolacją. Poszczególne podmioty podkreślały o fakcie
istniejącego zagrożenia oraz o nasilających się aktach przemocy w domu.
Rzecznik Praw Obywatelskich opracował specjalne wytyczne, co należy robić
w przypadku agresji jednego z członków rodziny. Poszczególne punkty
istniejącego planu skupiają się wokół punktów dotyczących:
 obserwuj zachowanie osoby agresywnej – należy tak postępować, aby
wiedzieć kiedy zachowanie napastnika zmienia się i świadczy
o wzmaganiu się aktów agresji;
 naucz dzieci dbać o siebie – działania takie mają na celu zapewnienie
bezpieczeństwa w przypadku zaistniałego aktu agresji, aby wiedziały
gdzie i jak szukać pomocy;
 bezpieczne miejsce – ofiary przemocy powinny być poinformowane,
gdzie szukać pomocy, jakich miejsc należy unikać i co może stwarzać
zagrożenie;
 bądź przygotowany/a do ucieczki – osoby doświadczające przemocy
powinny mieć świadomość, gdzie się udać, a także jakie przedmioty
powinny mieć przygotowane na wypadek ewentualnej agresji, jak np.
leki, dokumenty;
 w sytuacji zagrożenia – rodzic powinien pamiętać także o dzieciach,
im także należy się pomoc i wsparcie, podejmując ucieczkę nie
można zapomnieć o najmłodszych;
 poznaj swoich sojuszników – osoby doświadczające przemocy powinny
mieć opracowany plan strategii, mogą współpracować razem z innymi
osobami np. rodziną, lekarzem, pracownikiem socjalnym10.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w okresie epidemii COVID-19, Warszawa 2020, s. 99-100.
10 Rzecznik Praw Obywatelskich, Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy
domowej w pandemii?, https://www.rpo.gov.pl/ (dostęp: 26.03.2021).
9
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Obserwowana jest przemoc nie tylko w polskich rodzinach. Statystyki
podają, że od 30-50% wzrosła liczba potwierdzonych przypadków również
we Francji, Chinach, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Hiszpanii11.
Za przyczyny takiego stanu rzeczy podaje się między innymi
bezkarność sprawcy. Ten miał swoją ofiarę „do dyspozycji” przez cały czas.
Osoba pokrzywdzona nie mogła podjąć działań polegających na ucieczce,
ponieważ mogłaby ryzykować zdrowiem. Dzieci traciły oparcie jakie dawała
szkoła, musiały być ciągle w tym samym środowisku. Przyczyn upatruje się
również w podniesionym poziomie stresu, który mógł wynikać z lęku o zdrowie,
zmierzenia się z nową sytuacją bądź pogorszenia sytuacji finansowej. Niestety
ofiarami w tym przypadku były osoby mieszkające razem12.
Stowarzyszenie zajmujące się uzależnieniem od alkoholu wskazuje
również na przyczynę jaką jest wzrost poziomu sprzedaży alkoholu, który
może powodować wzmożenie się aktów agresji u osób z taką predyspozycją.
Sięganie po alkohol jest odpowiedzią na istniejący stres13.
Pandemia COVID-19 poza oczywistymi konsekwencjami, powodowała
również inne zmiany. Prezentowany artykuł omawia niektóre z przeobrażeń
mających miejsce w rodzinie. Osoba żyjąca w zdrowej relacji wskazuje na
inne konsekwencje pandemii, niż ta która musi mierzyć się z agresją ze strony
partnera.
Zakończenie
Pandemia w sposób oczywisty zmieniła obraz postrzegania świata.
Żyjąc w pędzie za karierą i rozwojem ludzie często zapominają w jakim celu
i dla kogo pragną zdobyć więcej pieniędzy. Ten trudny czas pozwolił inaczej
spojrzeć na swoją rodzinę i niejednokrotnie skonfrontować dotychczasowe
priorytety. Na początku pandemii nikt nie mógł przewidzieć jakie obszary
życia społecznego czy rodzinnego zostaną najbardziej dotknięte.
Zmiany obserwowalne dotyczą planów na przyszłość związanych
z powiększeniem rodziny. Jakie będą długofalowe konsekwencje będzie
można podsumować dopiero za jakiś czas. Doniesienia pokazują, iż oprócz
niechęci do posiadania, jest również przemoc w rodzinie, która dotyka
najsłabszych. W odniesieniu do posiadanej wiedzy zastanawia fakt, jak za
kilka lat będzie wyglądał obraz rodziny.

Stop Uzależnieniom, Przemoc a koronawirus. Jak i dlaczego pandemia wywołała lawinę agresji?,
https://stopuzaleznieniom.pl/ (dostęp: 26.03.2021).
12 Ibidem.
13 Ibidem.
11
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The Impact of the Pandemic on the Growth
of Unemployment in the Myslenice District
Auswirkungen der Pandemie auf den Abstieg
der Arbeitslosigkeit im Bezirk Myslenice
Vplyv pandémie na rast nezamestnanosti
v okrese Myslenice
Wpływ pandemii na wzrost bezrobocia
w powiecie myślenickim
Robert Szota
Abstract
The article provides information on the impact of the COVID-19
pandemic on the industry of the Myslenice district. It also provides
detailed information on unemployment that has risen recently and is
linked to the SARS-CoV-2 virus.

Keywords: Myslenice district. COVID-19 pandemic. Unemployment. Public
space.
Wstęp
Rok 2020 był czasem szczególnym dla wszystkich ludzi. Dało się
zauważyć występujące zmiany, tak w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Pandemia spowodowała lęk nie tylko przed utratą zdrowia, ale również
pojawiły się obawy związane z sytuacją finansową. Media informowały
o statystykach dotyczących obu obszarów, ale ten oczywiście dotyczący zdrowia
był jednak bardziej istotny.
Zastanawiające jest jakie zmiany na rynku pracy spowodował wirus
SARS-CoV-2. W niniejszej pracy informacje te, dotyczyć będą powiatu
myślenickiego w województwie małopolskim. Będzie to wycinek, przykład
funkcjonowania gospodarki w tym trudnym czasie.
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Charakterystyka powiatu myślenickiego
Powiat myślenicki znajduje się w południowej części województwa
małopolskiego. Jego część położona jest w dolinie Raby, którą otaczają góry
Beskidu Średniego i Wyspowego. Północna jego część to wzniesienia Pogórza
Wielickiego i Doliny Skawinki. Można zatem powiedzieć, iż jest to teren
górski i wyżynny. Korzystanie z terenów Beskidu Średniego ułatwione jest
dzięki drodze o nazwie „zakopianka”, która łączy Kraków z Zakopanem. Jest
to duże ułatwienie, które zachęca do korzystania z tych terenów1.
Powiat myślenicki składa się z 9 gmin: Wiśniowa, Tokarnia, Myślenice,
Dobczyce, Sułkowice a także Lubień, Pcim, Siepraw oraz Raciechowice.
Zarząd powiatu myślenickiego podaje, że zaletami tego miejsca jest pracowitość
oraz przedsiębiorczość jego mieszkańców. A ponadto za zaletę podaje się
korzystne warunki naturalne, szczególnie widoków, rozległe tereny zielone
oraz istnienie szlaków turystycznych.
Jeśli chodzi o turystyczną stronę powiatu myślenickiego korzystne
położenie terenu pozwala założyć, że rozwija się tam turystyka. Na stronie
powiatu możemy zapoznać się z funkcjonującą bazą noclegową. Oprócz
hoteli, moteli oraz prywatnych kwater funkcjonują także gospodarstwa agroturystyczne. Poszczególne miejsca charakteryzują się dużym zróżnicowaniem
jeśli chodzi o poziom oferowanych usług2.
Pandemia COVID-19
W 2020 roku WHO ogłosiło pandemię nowego koronawirusa.
Charakterystyczny dla niego jest długi okres wyklucia oraz szybkie tempo
rozprzestrzeniania się. Wirus stał się zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.
Może powodować zaburzenia oddychania, które w konsekwencji mogą
wymagać użycia respiratora. O zagrożeniu jakim jest wirus świadczy również
brak opracowania skutecznych metod terapii. Nie ma jeszcze leku, który
przyniósłby poprawę stanu zdrowia a jedynie szczepionka. Głównym jej
celem jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, jakich
nie da się przewidzieć. Pandemia jest szczególnie groźna dla osób starszych,
gdyż w tej grupie notuje się największą śmiertelność.
Samo słowo pandemia, a w słowniku wyrazów obcych jest traktowane
jako epidemia o dużym obszarze3. W dotychczasowej historii ludzkości
kilkukrotnie świat nawiedzały różne pandemie, takie jak dżuma, ospa czy
cholera. Ludzie na różne sposoby próbowali chronić się przed chorobą
i przeciwdziałać jej skutkom. Oskarżano wybrane grupy społeczne o jej
Powiat Myślenicki, O powiecie, https://www.myslenicki.pl/ (dostęp: 26.03.2021).
Powiat Myślenicki, Baza noclegowa, https://www.myslenicki.pl/ (dostęp: 26.03.2021).
3 Pandemia [w:] A. Markowski, R. Pawelec (red.), Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych,
Warszawa 2001, s. 557.
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rozprzestrzenianie i przenoszenie. Wśród podanych informacji znaleźć możemy
zapiski mówiące o teoriach spiskowych. Jak ta, gdzie podczas epidemii
dżumy za winnych wskazywano żydów. W Dreźnie ich grupa została zabita,
ponieważ tak silne było przekonanie tamtejszych mieszkańców, że to przez
nich mieszkańcy chorują. W sposób oczywisty, nie stwierdzono poprawy po
tym bez uzasadnionym zabójstwie4.
Także i w dzisiejszych czasach możemy spotkać się z wieloma
narracjami spiskowymi. Te charakteryzują się niemożnością ich zweryfikowania5, jak choćby ta, że wirus wyciekł z chińskiego laboratorium, będąc
tworem sztucznym. Na nim miały zarabiać producenci szczepionek. Pojawiały
się również głosy, że wirus nie jest niczym innym jak zwykłą grypą. Na
początku 2020 roku towarzyszył szum informacji w przestrzeni społecznej.
Dochodziło do tego zaangażowanie osób w mediach społecznościowych,
którzy znajdowali dowody na potwierdzenie swoich słów na temat pandemii.
Musiały one brzmieć wiarygodnie i podejmować dane zagadnienie, aby brzmiało
ono jako naukowe. Wielu z pewnością skorzystało na strachu społeczeństwa
poprzez sprzedaż między innymi materiałów medycznych. Nie można zapomnieć
jednak, że wielu straciło pracę, zdrowie a nawet życie w związku z trwającym
zagrożeniem epidemiologicznym6.
W związku z wprowadzanymi restrykcjami oraz ograniczeniami wielu
przedsiębiorców szczególnie z branży gastronomicznej utraciło realne źródła
dochodu.
Gospodarka w powiecie myślenickim
Z informacji znalezionej na portalu powiatu myślenickiego wynika, że
jego mocną stroną są strefy przemysłowe oraz doświadczenie w pozyskiwaniu
inwestorów. Branża, która skupia najwięcej pracowników to handel hurtowy
i detaliczny w tym naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.
Podaje się, że jest to 27,3% udziału w pozostałych obszarach zatrudnienia.
Dalej wskazuje się na budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarkę magazynową. Widać specyfikę tego terenu, gdzie większość
podmiotów istniejących na rynku skupia się na powyższych działaniach7.
Powiat jest atrakcyjny pod względem walorów turystycznych. Powoduje
to, iż część pracowników jest zatrudniona w branży turystycznej8.
J. Krzyk, Plagi. Historia bez końca, Warszawa 2020, s. 11-32
M. Kofta, G. Sędek, Conspiracy stereotypes of Jews during systemic transformation in Poland,
“International Journal of Sociology”, nr 35/2020, s. 40-64.
6 M. Krawczyń, M. Mikulski, COVID-19: Dezinformacja w Polskiej cyberprzestrzeni, Kraków
2020, s. 14-16.; F. Czech, P. Ścigaj, Popularność narracji spiskowych Polsce czasu pandemii
COVID-19. Raport z reprezentatywnych badań sondażowych, Kraków, 2020, s. 4-5.
7 Powiat Myślenicki, Strategie Rozwoju Powiatu Myślenickiego, https://www.myslenicki.pl/ (dostęp:
26.03.2021).
8 Ibidem.
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Bezrobocie w powiecie myślenickim a pandemia
W związku z pandemią odnotowano zmiany również na poziomie
bezrobocia w powiecie myślenickim. W porównaniu z 2019 rokiem w 2020
roku można było zaobserwować jego wzrost. Poszczególne miesiące ubiegłego
roku nie były łaskawe zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników.
Wielu z nich utraciło źródło dochodu, co było sytuacją ciężką szczególnie
w zmieniających się warunkach.
W 2019 roku bezrobocie doszło do granicy 1502 osób bezrobotnych,
by stopniowo spadać w kolejnych miesiącach. Styczeń jest miesiącem, gdzie
można zaobserwować tu największy poziom bezrobocia. W roku 2020 z kolei,
to styczeń był miesiącem, gdzie zanotowano najniższe bezrobocie, które
w następnych miesiącach rosło. Był to miesiąc, który był lepszy dla osób
bezrobotnych niż w 2019 roku. Największy poziom bezrobocia w ubiegłym
roku zanotowano w lipcu – wynosił 2031 osób zarejestrowanych. W 2019
w żadnym miesiącu nie był tak wysoki. Od czerwca do grudnia 2020 bezrobocie
było wyższe niż 190 osób zarejestrowanych.
Wykres 1. Dane statystyczne dotyczące bezrobocia z 2019 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, Dane
statystyczne, https://myslenice.praca.gov.pl/ (dostęp: 26.03.2021).

Wykres 2 przedstawia dane dotyczące poziomu bezrobocia w 2020
roku, które są publikowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach. Na
stronie urzędu w zakładce statystyka znaleźć można szczegółowe dane odnośnie
zarejestrowanych osób bezrobotnych z poszczególnych lat. W porównaniu
z rokiem 2019 uprzedni rok był mało łaskawy dla osób pracujących, co widać
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analizując dane statystyczne. Osoby z prawem do zasiłku stanowiły jedynie 1/3 –
1
/4 wszystkich osób zarejestrowanych. Świadczy to o dużej liczbie osób, które
pozostały bez środków do życia, nie przysługiwała im nawet niska kwota
wsparcia, jaką jest zasiłek dla osób bezrobotnych.
Wykres 2. Dane statystyczne dotyczące bezrobocia z 2020 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, Dane
statystyczne, https://myslenice.praca.gov.pl/ (dostęp: 26.03.2021).

Powyższe dane mówią o problemie, z którym musi mierzyć się powiat.
Duży udział w zatrudnieniu w obszarze turystyki, mógł przyczyniać się do
tych danych. Dane znalezione w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej i publikowane
w kolejnych miesiącach po ogłoszeniu pandemii świadczą o zamknięciu bazy
turystycznej, noclegowej dla społeczeństwa. Właściciele hoteli zanotowali
zerowy dochód, w konsekwencji czego musieli zwalniać personel.
Turystyka w powiecie myślenickim jest uważana za bardzo ważny
kierunek rozwoju. Uwzględniono ją, tworząc Strategię Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2014-2020. Władze powiatu dostrzegają
tu szansę, możliwość rozwoju nie tylko dla mieszkańców ale również całego
obszaru9. Dzięki czemu powiat ma szansę przyciągnąć turystów, a co za tym
idzie konkretne środki.

Powiat Myślenicki, Strategie Rozwoju Powiatu Myślenickiego, https://www.myslenicki.pl/ (dostęp:
26.03.2021).
9
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Zakończenie
Pandemia zmieniła rynek i obraz społeczeństwa. Na płaszczyźnie
społecznej ludzie zaczęli funkcjonować inaczej. Panujące obostrzenia mają
znaczenie nie tylko dla jednostek i ich kontaktów społecznych, ale również
dla gospodarki. Niektóre branże muszą liczyć się z ogromnymi stratami
finansowymi. Część firm stoi na skraju bankructwa. Niniejszy artykuł
pozwolił przyjrzeć się, jak sytuacja na rynku pracy, poziom bezrobocia
wygląda z perspektywy powiatu.
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Social Competences as the Basis
of Teachers' Professional Potential
Soziale Kompetenzen als Basis
für das professionelle Potenzial von Lehrern
Sociálne kompetencie ako základ
profesionálneho potenciálu učiteľov
Kompetencje społeczne podstawą
potencjału zawodowego nauczycieli
Agnieszka Hłobił
Abstract
The article is devoted to the issues of teachers' social competences
necessary to achieve life and professional success in the changing social
reality. It describes social competences based on the model of social
competences by Anna Matczak. The factor scales distinguished by the
author concerning competences determining the effectiveness of behavior
in intimate situations, competences determining the effectiveness of
behavior in situations requiring assertiveness and social exposure have
become the basis of empirical research. The results obtained from the
research conducted among teachers allow us to conclude that most
teachers are characterized by only an average level of social competences
in terms of behavior in intimate situations, behaviors requiring assertiveness
and social exposure.

Keywords: Social competences. Teacher. Assertiveness. Social exposure.
Interpersonal relations.
Wprowadzenie
W ostatnim czasie kompetencje społeczne nauczycieli są tematem
często dyskutowanym zarówno w kontekście kształcenia nowych kadr, jak
i pod względem jakości realizowanych obowiązków zawodowych. Mocno
akcentowane i szeroko opisywane dotychczas kompetencje merytoryczne,
psychologiczno-pedagogiczne czy dydaktyczno-metodyczne określane jako
specjalistyczne już nie wystarczają. Niezbędne stają się kompetencje społeczne,
określające zgodność zachowania człowieka z potrzebami i oczekiwaniami
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społecznymi, godzeniu własnych interesów z interesem społecznym czy
radzeniu sobie z rozbieżnością między indywidualnie i społecznie ważnymi
celami1. Umiejętnością niezbędną dla wszystkich osób, które na co dzień
pracują z innymi ludźmi – tak jak w przypadku nauczycieli – jest efektywność
relacji z otoczeniem społecznym o której decyduje występowanie nie jednej
konkretnej umiejętności, ale współwystępowanie kilku, definiowanych przez
A. Matczak jako „złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie
w określonego typu sytuacjach społecznych, nabyte przez jednostkę w toku
treningu społecznego”2. Nauczyciele zatem, to grupa zawodowa, w której
sensowne i owocne kontakty z innymi ludźmi są niezbędne, a umiejętności
i kompetencje społeczne stanowią wyznacznik efektywności funkcjonowania
jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych3. Zachodzące zmiany
charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego tj. umiejętność szybkiego
uczenia się rzeczy nowych, podejmowanie wyzwań, otwartość na nowe
doświadczenia, innowacyjność myślenia i działania, umiejętność przystosowania społecznego i zawodowego oraz funkcjonowania w nowych rolach
społecznych i zawodowych, nie omijają także edukacji, gdzie aktualizacji
ulegają nie tylko treści kształcenia, lecz przygotowanie i funkcjonowanie
zawodowe nauczycieli. Rosnąca rola aktywności człowieka w świadczeniu
usług w różnych obszarach życia, w których ma on zaspokoić potrzeby innych,
wymaga bezpośrednich relacji społecznych z innymi ludźmi. Opanowanie
umiejętności współżycia społecznego jest istotnym warunkiem zadowolenia
i satysfakcji życiowej. Zatem kompetencje społeczne nauczycieli w znacznym
stopniu wpływają na efektywność ich pracy, poprzez opanowane umiejętności
współżycia społecznego stanowią istotny warunek zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanego zawodu. Współcześnie, coraz częściej przytacza się przykłady
nauczycieli, którzy nie potrafią rozwiązywać konfliktów wśród swoich uczniów,
stawiają sobie za zadanie zapanowanie nad wszystkim, co dzieje się w klasie,
dążą do tego, aby mieć pod kontrolą wszelkie zachowania uczniów. Stawiają
również przed sobą wygórowane, wręcz niemożliwe do realizacji cele, skazując
tym samym siebie samego na permanentne poczucie zmęczenia i niezadowolenia, które stanowią ryzyko wypalenia zawodowego4. Konieczność posiadania
kluczowych umiejętności społecznych z pewnością ułatwi funkcjonowanie
społeczne i optymalizację stresu nie tylko nauczycielom, ale i uczniom. Warto
w tym miejscu dodać, że potrzebę rozwoju kompetencji społecznych, wskazując

J. Wierzejewska, Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych, „Studia
Edukacyjne”, Poznań 2016, nr 39, s. 156.
2 A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Pracownia Testów Psychologicznych,
Warszawa 2007, 6-7.
3 J. Jarmużek, Kompetencje społeczne nauczyciela a skuteczność pracy w szkole, „Studia Edukacyjne”, Poznań 2014, nr 30, s. 214.
4 Ibidem, s. 214.
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na kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli, określiła również Unia
Europejska w odpowiedzi na wyzwania zmieniającego się świata.
Kierując się tymi przesłankami, podjęto badania empiryczne wśród
czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych, których celem była
diagnoza ich kompetencji społecznych. Badania przeprowadzono za pomocą
Kwestionariusza Kompetencji Społecznych autorstwa Anny Matczak5.
Model kompetencji społecznych
Pojęcie kompetencji społecznych zdominowało współczesne poglądy
na temat edukacji skupionej na przygotowaniu młodego człowieka do wejścia
w dorosłość. Termin ten znalazł się od jakiegoś czasu w kręgu zainteresowań
pedagogów i psychologów, którzy zauważyli, że o osiąganiu życiowych celów
oprócz inteligencji ogólnej decydują także inne umiejętności. Kompetencje
społeczne definiowane jako wyjątkowa właściwość jednostki przejawiająca
się umiejętnościami adekwatnego zachowania się i wyrażania swoich potrzeb,
zgodnie z przyjętymi przez społeczeństwo regułami oraz standardami są
postrzegane jako niezwykle pożądane cechy jednostki nad wyraz przydatne
w życiu codziennym. Człowiek kompetentny potrafi w sposób świadomy
wyrażać siebie oraz kreować otaczającą rzeczywistość, jak również postrzegać
siebie jako uczestnika życia społecznego. Działalność ta związana jest ze
zdolnościami, które ujawniają się w jego różnorodnych osiągnięciach i podejmowanych działaniach6.
Mając na uwadze fakt, iż kompetencje społeczne winny kreować
powszechnie akceptowane wartości oraz służyć do osiągania celów społecznych
warto zastanowić się nad elementarnymi składnikami wchodzącymi w ich
skład. J. Borkowski uważa, iż systematyczne uczenie i dokształcanie, otwartość
na wiedzę, ciekawość świata, oraz wiedza o sobie samym jako podmiocie
społecznym, wiedza o zasadach funkcjonowania zbiorowości ludzkich oraz
małych grup społecznych jest podstawą tak zwanej wiedzy społecznej.
Wiedza ta może prowadzić do swoistego, prospołecznego sposobu myślenia
charakteryzującego się zainteresowaniem, wyczuleniem na potrzeby oraz
możliwości innych. Takie myślenie, taką postawę można określić mianem
myślenia prospołecznego, mentalności społecznej. Składnikiem wymienianym
przez autora jest społeczne doświadczenie, będące sumą doświadczenia
życiowego (rodzina, przyjaciele, znajomi, aktywność organizacyjna, środowiska
szkolne) i zawodowego jednostki. Dobrym miernikiem jest tu zakres osobistych
osiągnięć i porażek oraz sposób ich przyjmowania7.
A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Pracownia Testów Psychologicznych,
Warszawa 2007.
6 W. Okoń, Nowy słownik psychologiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
7 J. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2003.
5
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Dla J. Borkowskiego istotnym składnikiem kompetencji społecznych
są walory osobowościowe, czyli wszystkie te cechy, które składają się na tak
zwaną osobowość społeczną. Zdolność do odczytywania, rozumienia własnych
stanów emocjonalnych, jak też stanów emocjonalnych innych ludzi oraz
adekwatne do nich zachowania i postawy to najogólniej mówiąc kolejny
element, składnik kompetencji społecznych nazywany inteligencją emocjonalną.
Autor wymienia również inteligencję społeczną rozumianą jako umiejętność
rozwiązywania konfliktów i problemów, współpracy i współżycia z innymi,
dojrzałość moralną, autorytet społeczny oraz różnorodne zdolności i umiejętność8. Wysoki poziom kompetencji społecznych wiąże się również z lepszym
przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań
i postaw w różnorodnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami
lęku, depresji czy też poczucia samotności. Wśród osób o wysokim IQ, ci,
którzy osiągnęli wybitne rezultaty zawodowe i powodzenie w życiu, to jednostki
charakteryzujące się wysoką potrzebą osiągnięć oraz stałością emocjonalną
i przystosowaniem społecznym, a więc cechami i kompetencjami, które składają
się na inteligencję społeczną i emocjonalną oraz umiejętnościami interpersonalnymi9. Relacje pomiędzy pojęciami: kompetencje społeczne, inteligencja
społeczna i inteligencja emocjonalna określiła A. Matczak. Jej zdaniem
kompetencje społeczne powstają w efekcie treningu społecznego, którego
efektywność zależy od możliwości intelektualnych jednostki, zwłaszcza od
inteligencji społecznej i emocjonalnej. Pierwsza stanowi zbiór zdolności do
przetwarzania informacji behawioralnych innych ludzi, druga odnosi się do
przetwarzania informacji emocjonalnych10. Autorka uznaje, że treningowi
społecznemu podlegamy przez całe życie, a szereg oddziaływań środowiskowych
oraz cech temperamentu i naszej osobowości warunkuje rodzaj, ilość i jakość
nabywanych doświadczeń społecznych. W opracowanym na tej podstawie
Kwestionariuszu Kompetencji Społecznych A. Matczak wyodrębniła następujące
skale czynnikowe:
1. Kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach
intymnych tj. wymagających bliskich kontaktów interpersonalnych,
szczególnie ważnych w zawodach pomocowych, społecznych, w których
dochodzi do analizy osobistych doświadczeń czy problemów
uczestników interakcji.
2. Kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach
ekspozycji społecznej, w których jednostka staje się obiektem uwagi
oraz oceny partnerów interakcji.
3. Kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach
wymagających asertywności, w których jednostka realizuje własne
8

Ibidem
J. Terelak, Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
10 A. Matczak, op. cit, s. 7.
9
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cele i potrzeby poprzez wywieranie wpływu na innych lub poprzez
skuteczne opieranie się wpływom innych11.
Pierwsza skala czynnikowa obejmuje umiejętność nawiązywania
bliskich kontaktów interpersonalnych. Każdy z nas nieustannie znajduje się
w sytuacjach, gdzie pośrednio i bezpośrednio ludzie oddziałują na siebie12.
W wyniku wzajemnego zdobywania coraz większej wiedzy o osobie może
następować wzrost sympatii i zaufania. Pojawia się również poczucie bliskości,
wzrasta zażyłość, a tym samym powstają warunki sprzyjające większej
satysfakcji z kontaktu. Osoba, która nie przekazuje innym wiadomości
o intymnych sprawach, dostarcza sygnału, że nie ma do ludzi zaufania, że nie
darzy ich sympatią, że odczuwa wobec nich dystans. To utrudnia innym
otwartość wobec niej. Nie nawiązują się bliskie, intymne kontakty pomiędzy
tą osobą a innymi ludźmi – czuje się ona odizolowana, jej związki są
powierzchowne i mało satysfakcjonujące. Przekazywanie przez człowieka
informacji pozwalających innym ludziom poznać go stwarza większą bliskość
i pogłębia wzajemne kontakty. Natomiast ukrywanie przed innymi własnych
spraw zwiększa wzajemny dystans. Podjęcie decyzji o ujawnianiu intymnych
treści wymaga uwzględnienia takich czynników jak: kim są ludzie, których
pragnie się wtajemniczyć we własne sprawy, jak dużo intymnych informacji
może zostać przekazanych, czy warunki rozmowy sprzyjają wzajemnemu
zwierzaniu się. Od tych czynników zależą bowiem konsekwencje bycia
otwartym wobec innych ludzi13. Wzajemne kontakty pozbawione więzi, oparte
na wzajemnej zależności i przymusie bycia razem są wtedy dla obu stron
przykre i trudne14.
Kolejna skala czynnikowa odnosi się do asertywności, która oznacza
zdolność człowieka do szczerego, zrównoważonego i precyzyjnego wyrażania
własnych myśli, przekonań, przeżyć i pragnień w sposób akceptowany
społecznie, przyznając jednocześnie innym ludziom prawo do czynienia tego
samego. Asertywność to zdolność „wpuszczania” drugiego człowieka do
naszego niepowtarzalnego świata wewnętrznego, aby mógł on nas zrozumieć
i uszanować oraz aby mógł skorzystać z bogactwa historii naszej osobowości.
Podstawą tak rozumianej asertywności jest zaufanie, że drugi człowiek potrafi
zrozumieć i uszanować moje przekonania i przeżycia, moje potrzeby, prawa
i ideały, moją tożsamość i wrażliwość. Asertywność to również umiejętność,
dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia, przekonania, nie
lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców. Ludzie asertywni potrafią
osiągnąć kompromis bez narażania własnej godności i nie rezygnując
z własnych praw, potrafią też powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia, złości
11

Ibidem, s. 11.
J. Borkowski, Podstawy…, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2003.
13 J. Steward, Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2000.
14 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2002.
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czy lęku. To także umiejętność obrony własnych praw w taki sposób, aby nie
odczuwać poczucia winy i nie naruszać praw drugiego człowieka. Uczucia
wyrażane są tu w sposób nienaruszający praw innych ludzi15.
Rozumienie asertywności jako wyuczonych umiejętności podaje H. Sęk.
Według niej asertywność to zespół umiejętności o charakterze kompetencji
osobistych, wyznaczających zachowania w sytuacjach interpersonalnych,
których celem jest realizacja cenionych wartości osobistych i pozaosobistych,
rozwój i obrona pozytywnego obrazu własnej osoby i samoakceptacja. Zachowania te obejmują: swobodne i kontrolowane wyrażanie uczuć pozytywnych
i negatywnych; domaganie się respektowania własnych praw; niezgadzanie
się na poniżanie i zachowanie agresywne; odmowę próśb i żądań; zgadzanie
się lub niezgadzanie z ocenami innych ludzi co do własnej osoby; zwracanie
się do innych o pomoc lub przysługę; inicjowanie, podtrzymywanie i ograniczanie komunikowania się z innymi. Ponadto należą tu umiejętności
ekspresji i autoprezentacji „ja” oraz kompetencje komunikacyjne, interpersonalne. Asertywność według tej koncepcji to zespół kompetencji zadaniowych,
interpersonalnych i ekspresyjnych kształtujących się w procesie socjalizacji,
uczenia się i zdobywania doświadczenia. To, czy umiejętności asertywne
zostaną zaktualizowane w postaci konkretnych zachowań asertywnych, w dużym
stopniu będzie uzależnione od sytuacji i okoliczności. Autorka uważa, że
asertywność pełni ważną rolę w indywidualnym rozwoju, w obszarze pełnienia
zadań i ról społecznych oraz osiąganiu zdrowia psychicznego16.
Trzecia skala czynnikowa obejmuje kompetencje w sytuacjach
ekspozycji społecznej, czyli tych, w których jednostka staje się obiektem
uwagi i potencjalnej oceny ze strony wielu różnych osób. Są to sytuacje,
w których możemy zaprezentować siebie i swoje umiejętności, wiedzę na
forum publicznym (wystąpienia publiczne, konferencje, wygłaszanie referatów,
wykłady, wywiady, prowadzenie grup itp.). Są to sytuacje, które pozwolą
zaistnieć nam publicznie, w których spodziewamy się zyskać szacunek, aprobatę
społeczną dla swoich działań. Z całą pewnością są to warunki stresujące,
stymulujące przeżywanie lęku związanego z potencjalną możliwością uzyskania
negatywnej oceny ze strony audytorium. Ujawnianie siebie w tej szczególnej
sytuacji wymaga opanowania szczególnych umiejętności – umiejętności
sterowania odbiorem naszego wizerunku, słowem ujawnienia kompetencji
autoprezentacji17. Opisywane uwarunkowania sytuacji ekspozycji społecznej,
wymagają opanowania kolejnej umiejętności, a mianowicie samokontroli
zachowania18. Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że kierowani lękiem przed
M. Król-Fijewska, Stanowczo, łagodnie bez lęku, W.A.B, Warszawa 2000.
H. Sęk, Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne i metodologiczne, „Przegląd Psychologiczny”, Warszawa 1988, nr 31.
17 D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002,
s. 185-187.
18 Ibidem, s. 185-187.
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nieudaną autoprezentacją, kierowani chęcią zaspokojenia istotnych dla nas
potrzeb, kłamiemy, co stać się może przyczyną utraty zaufania osób na opinii
których zależy nam szczególnie. Niezbędne w opisywanej sytuacji wydaje się
być opanowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem, poprzez kształtowanie
własnej odporności na sytuacje wywołujące stres, opanowanie strategii i stylów
radzenia sobie z tym zjawiskiem czy rozwijanie umiejętności samoregulacyjnych
(w tym adekwatnej samooceny, samokontroli itp.19.
Wyżej zaprezentowany model kompetencji społecznych autorstwa
A. Matczak stał się teoretyczną podstawą badań empirycznych. Wykorzystano
w nich Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), składający się z 60
pozycji diagnostycznych oraz 30 niediagnostycznych. Badaniami objęto 106
nauczycieli szkół podstawowych, w tym 84 kobiet i 22 mężczyzn. Badani
nauczyciele mieli za zadanie ocenić efektywność czynności, zadań, które
realizują za pomocą czterostopniowej skali, gdzie 1 to odpowiedź zdecydowanie
pozytywna, 4 to odpowiedź zdecydowanie negatywna. Zawarte w kwestionariuszu pytania diagnostyczne (60 pozycji) składały się na trzy skale
czynnikowe:
Skala 1. (KKS-I) umiejętności warunkujące efektywność w sytuacjach
intymnych.
Skala 2. (KKS-A) umiejętności warunkujące efektywność zachowań
w sytuacjach wymagających asertywności.
Skala 3. (KKS-ES) umiejętności warunkujące efektywność zachowań
w sytuacjach ekspozycji społecznej20.
Dla każdej skali (wyników surowych) obliczono steny i otrzymane
dane podzielono na trzy grupy: niskie (1-3 stenów), przeciętne (4-7 stenów)
i wysokie (8-10 stenów).
Poniżej zamieszczono uzyskane wyniki badań oraz ich interpretację.
W tabeli nr 1 ujęto zestawienie uzyskanych danych w skali kompetencji
nauczycieli warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach intymnych,
bliskich kontaktach interpersonalnych, oznaczonych (KKS-I).
Tabela 1. Wyniki KKS-I w zakresie umiejętności warunkujących efektywność
w sytuacjach intymnych
Osoby badane

Steny niskie

Steny przeciętne

Steny wysokie

Kobiety

20%

62 %

18%

Mężczyźni

24%

59%

17%

Źródło: opracowanie własne
19
20

J. Borkowski, op. cit., s. 131-132.
A. Matczak, Kwestionariusz…, Warszawa 2007.
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Jak widać w tabeli 1, badani nauczyciele charakteryzują się przeciętnymi
wynikami w zakresie umiejętności warunkujących efektywność w sytuacjach
intymnych (KKS-I). Wśród kobiet 62% wykazało przeciętny poziom badanych
umiejętności, niski 20% a wysoki 18%. Z kolei mężczyźni wykazali w 59%
przeciętny poziom badanych umiejętności, w 24% niski i w 17% wysoki.
Uzyskane dane wskazują na wyniki świadczące o przeciętnym poziomie
umiejętności warunkujących efektywność w sytuacjach intymnych zarówno
wśród kobiet i mężczyzn, mieszczące się w grupie 4-7 stenów. Widzimy, że
różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami są minimalne na każdym
poziomie funkcjonowania w zakresie umiejętności warunkujących efektywność
w sytuacjach intymnych. Szczegółowa analiza danych wskazuje, że nauczyciele
przeciętnie radzą sobie w bliskich relacjach z innymi, w relacjach, które
wymagają zdecydowanie głębszych umiejętności, które dają możliwość
posiadania długotrwałych i głębokich więzi.
Wyniki badań w zakresie umiejętności warunkujących efektywność
zachowań w sytuacjach wymagających asertywności (KKS-A) prezentuje
tabela 2.
Tabela 2. Wyniki KKS-A w zakresie umiejętności warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności
Osoby badane

Steny niskie

Steny przeciętne

Steny wysokie

Kobiety

12%

62 %

26%

Mężczyźni

12%

62%

26%

Źródło: opracowanie własne

Dane zamieszczone w tabeli 2 pokazują, że zarówno kobiety i mężczyźni
osiągnęli przeciętny wynik (4-7 stenów) w zakresie umiejętności warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności (KKS-A).
Jak widać powyżej przeważają wyniki przeciętne (62%), następnie wysokie
(26%), najmniej jest wyników niskich (12%). Stwierdzić należy, że nauczyciele
charakteryzują się przeciętnym poziomem umiejętności stawania w obronie
własnych, uzasadnionych praw i poglądów, w sposób nieskrępowany wyrażania
swoich opinii i uczuć. Rozpatrując umiejętności warunkujące efektywność
w sytuacjach wymagających asertywności w zawodzie nauczyciela, stanowią
one duże znaczenie w powodzeniu procesu dydaktyczno-wychowawczego.
W szkole, w której intensywność komunikacji jest duża, często można
zaobserwować wiele nieprawidłowości; błędne postrzeganie otoczenia
i uczestników komunikacji, poddawanie się emocjom czy uleganie stereotypom.
Z tego powodu próby rozwoju i doskonalenia umiejętności warunkujących
efektywność w sytuacjach wymagających asertywności wydają się konieczne.
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Wyniki badań w zakresie umiejętności warunkujących efektywność
zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (KKS-ES) prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Wyniki KKS-ES w zakresie umiejętności warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej
Osoby badane

Steny niskie

Steny przeciętne

Steny wysokie

Kobiety

19%

62 %

19%

Mężczyźni

24%

58%

18%

Źródło: opracowanie własne

Jak widać w tabeli 3, 62% kobiet wykazało przeciętny poziom w zakresie
umiejętności warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji
społecznej, niski 19% i wysoki 19%. Z kolei mężczyźni wykazali w 58%
przeciętny poziom badanych umiejętności, w 24% niski i w 18% wysoki.
Uzyskane dane wskazują, że wśród kobiet i mężczyzn przeważają wyniki
świadczące o przeciętnym poziomie (4-7 stenów) umiejętności warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (KKS-ES). Uzyskane
w tej skali wyniki mogą jedynie świadczyć o tym, że nauczyciele jedynie
w sposób przeciętny wykazują się umiejętnościami wywierania wpływu,
wystąpień publicznych czy negocjacji.
Zakończenie
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że większość nauczycieli
charakteryzuje się jedynie przeciętnym poziomem kompetencji społecznych
mieszczącym się na poziomie 4-7 stenów. Uzyskane na tym poziomie wyniki
mogą świadczyć o tym, że nauczyciele jedynie w sposób przeciętny wykazują
się umiejętnościami wywierania wpływu, wystąpień publicznych czy negocjacji,
uzasadniania praw i poglądów w sposób nieskrępowany, wyrażania swoich
opinii i uczuć. Są to umiejętności niezbędne w karierze zawodowej, aby
zapobiec ewentualnym porażkom oraz trudnościom w realizacji indywidualnych
celów mieszczących się w społecznych realiach. Również w zakresie
nawiązywania bliskich kontaktów interpersonalnych nauczyciele objęci
badaniem wykazują jedynie przeciętny poziom kompetencji społecznych.
Wyniki są o tyle zaskakujące, że czasy, w których żyjemy stwarzają nam
wiele okazji i możliwości rozwijania i kształtowania takich umiejętności
interpersonalnych jak: wystąpienia publiczne, negocjacje, wyrażanie własnych
opinii na forum, radzenie sobie z krytyką. Na zakończenie warto podkreślić,
że tylko jednostki sprawnie posługujące się kompetencjami społecznymi
znacznie łatwiej rozwijają się i osiągają sukcesy na wszystkich poziomach
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swojego życia. Z tego też powodu próby rozwoju i doskonalenia wśród
nauczycieli umiejętności warunkujących efektywność w sytuacjach intymnych,
wymagających asertywności i ekspozycji społecznej wydają się konieczne.
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Therapy Through Play and Occupation as a Form
of Leveling Phono and Network Addiction
Therapie durch Spiel und andere Aktivitäten als eine
Form der Beseitigung von Nomophobie und Netolismus
Terapia hrou a inou činnosťou ako forma
odstraňovania nomofóbie a netolizmu
Terapia przez zabawę i zajęcie, jako formy
niwelowania fonoholizmu i siecioholizmu
Mariusz Kuskowski
Abstract
This article, in its first part, presents the threats resulting from excessive
use of multimedia tools by children and adolescents. Unfortunately,
families are still unaware of how destructive the impact of these tools
on their children can be, how often using them can transform into
a dangerous addiction. The author of the article illustrates this alarming
phenomenon with many examples. The second part of the article is
dedicated to suggestions of other activities for children and adolescents
than using multimedia. The aim of the article is to encourage parents,
teachers, and educators, as well as persons important for the socialization
of a child to seek alternative ways to develop the child’s personality,
knowledge, practical skills, and competencies apart from multmedia tools.

Keywords: Multimedia tools. Addiction. Networkaholism. Phonoholism.
Play and occupational therapy.
Wprowadzenie
Telefon czy Internet same w sobie jako przedmioty codziennego
użytku, nie są czymś kategorycznie złym. Są to narzędzia dane nam do użytku
na wiek XXI, na erę postmodernizmu w której żyjemy. Korzystając z tych
urządzeń w naszej świadomości brakuje wiedzy na temat tego, czy już
jesteśmy uzależnieni czy jeszcze nie. Telefon i Internet są dla nas dziś niczym
woda i powietrze, o których myślimy, że ich zasoby nigdy się nie skończą.
Współczesny człowiek ma wręcz od twórców mobilnych urządzeń nowe
oczekiwania typu udoskonalanie oprogramowania czy tworzenia nowych
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aplikacji. Postnowoczesne społeczeństwo oczekuje, aby za ekranem telefonu
i komputera istniał świat bez odpowiedzialności, z którego w każdej chwili
będzie można wylogować się lub z którym będzie można się „rozłączyć”.
Duża część ludzi korzystająca z tych urządzeń niestety pełni rolę bycia
odtwórczym, czyli korzystającym z tego, co zostało im podane przez twórców
narzędzi i programów komputerowych. Obserwując współczesnego człowieka
korzystającego z mobilnych urządzeń odnosi się wrażenie, że na dzień
dzisiejszy jest on człowiekiem wolnym i zarazem często zniewolonym. Wolność
objawia się przeniknięciem w głąb rzeczywistości wirtualnej z zapomnieniem
o rzeczywistości realnej. Ciekawość świata wirtualnego jest na tyle silna, że
człowiek, który wszedł w nią, staje się „turystą”. Turysta bowiem jest kimś
kto tylko bywa w danym miejscu na chwilę, a nie pozostaje na zawsze.
Ciekawość turysty zdaje się nie mieć końca. Podróż wirtualna to podróż bez
wysiłku w świecie pełnym informacji zabarwionych kolorami, które przyciągają.
Spacer wirtualny daje w mniemaniu turysty wolność w postaci względnej
anonimowości. Zaciekawiony życiem osobistym innych ludzi otrzymuje garść
informacji, bez zadawania pytań, na które w świecie realnym często nie
byłoby go stać. Wolność w sieci wyraża się brakiem skrępowania wobec
innych. Zwiedzanie poszczególnych stron internetowych daje możliwość
poznawania rzeczywistości wirtualnej bez kłopotliwych pytań innych osób,
takich jak: po co wszedłeś na tę stronę? Bardzo duża liczba stron internetowych
pozwala na dopasowaniu ich do aktualnego nastroju człowieka, jego
zainteresowań lub wykonywanej profesji. Świat wirtualny stwarza również
doskonałe warunki dla relaksu człowieka poprzez korzystanie ze stron
promujących muzykę lub filmy. Wolność korzystających z Internetu strzeżona
jest w różny sposób, począwszy od loginów i haseł a skończywszy na
specjalnych oprogramowaniach, które nie „pozostawiają” śladu w sieci. Bycie
świadomym człowiekiem to również posiadanie wiedzy, że w Internecie nikt
tak naprawdę nie jest anonimowy. Wolność korzystania ze smartfona i Internetu
to prowizoryczna wolność, na co wskazuje swojej książce „Pamięć nieulotna”
Edward Snowden były funkcjonariusz wywiadu CIA i NSA w Stanach
Zjednoczonych1. Uświadomienie przez ludzi sobie tego, co do tej pory było
dla nich nieświadome, spowodowało upadek wolności. Upragniona wolność
zdaniem E. Snowdena już dawno została nam odebrana. Każdy wybrany
numer telefonu ze swojego smartfona, każde wejście na strony internetowe
zostały zapisane na serwerach w dalekich nam Stanach Zjednoczonych.

1

E. Snowden, Pamięć nieulotna, Insignis Media S.C, Kraków 2019.

52

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2021, roč. 21, č. 3

Zależna wolność
Wracając do wątku wolności w sieci www, jest ona na tyle atrakcyjna,
że pomimo wiedzy o zbieraniu danych przez wywiady, ludzie nie chcą z niej
rezygnować. Świat wirtualny jest na tyle atrakcyjny, że jakaś zapewne część
ludzi w sposób świadomy rezygnuje z bycia wolnym w sieci. Innym znaczącym
zjawiskiem dla człowieka jest zależność od mass mediów. Problemem zależności
jest holizm (gr. hólos – cały)2. W literaturze przedmiotu traktowany jako
„kierunek metodologiczny, według którego zjawiska społeczne tworzą układy
całościowe o swoistych prawidłowościach…”3. Istotą zależności czy już
uzależnienia jest oddanie się całym sobą jakiejś idei, sprawie lub człowiekowi.
Oddanie się całym sobą to rezygnacja z siebie. Bycie całym dla kogoś lub
czegoś to droga prowadząca od ścisłej zależności, a potem do uzależnienia.
Oba te zjawiska podszyte są lękiem, który determinuje postawy człowieka.
Zależność kształtuje się na bazie związku pomiędzy człowiekiem, a człowiekiem
lub człowiekiem a rzeczą lub jakimś zjawiskiem. Zależność jest zjawiskiem
psychicznym, której „istotę stanowi zaspokojenie przez niego potrzeb
psychicznych jednostki…”4. Postawa zależności typowa jest dla osób
niezaradnych życiowo oraz wycofanych, mających problem z brakiem pewności
siebie. Lęk, który powstrzymuje tego typu osobowości przed relacjami
interpersonalnymi czy szerzej ujmując funkcjonowaniem społecznym,
wprowadza je do świata zależności wirtualnej, która z czasem może
przekształcić się w uzależnienie. Przykładem takiego zjawiska jest poznany
przeze mnie chłopak, który w klasie przez rówieśników traktowany był jako
tzw. „ostatni”. Poczucie swojej wartości odnalazł w grach komputerowych,
w których wygrywał z innymi anonimowymi dla niego graczami. Poczucie
bycia zwycięzcą, skutkowało u niego lękiem przed zrzuceniem go przez
innego przeciwnika z pierwszego miejsca w tej grze. W życiu realnym
chłopak ten jest już zdefiniowany, a w Internecie ma szanse na tworzenie
nowej tożsamości. Ważnym czynnikiem kształtującym samoakceptację jest
ujawnianie ukrytych często wstydliwych aspektów JA5. Zależność psychiczna
w jego przypadku polegała na częstym sprawdzaniu wyników gry w smartfonie
z obawy przed zdeklasyfikowaniem. Lęk i niepewność mogą prowadzić do
zaburzeń lękowych, które przybierają np. postać fobii. Zależność psychiczna
często przeradza się w uzależnienie. Zjawisko uzależnienia ujmowane jest
w literaturze przedmiotu w bardzo szeroki sposób w zależności od sfery
funkcjonowania człowieka.
W. Kpaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanechem, Świat Ksiązki,
Warszawa 2000, s. 215.
3 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004, s. 137.
4 J. Siuta (red.), Słownik Psychologii, wyd. „Zielona Sowa”, Kraków 2005, s. 324.
5 R. J. Gerring, P.G, Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2011, s. 454.
2
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W kontekście powyższych rozważań najbardziej adekwatną definicją
uzależnienia podaje „Nowy Słownik” wydany pod redakcją J. Siuty. Możemy
w nim przeczytać, że uzależnienie to „proces objawiający się nadmiernie
częstym kontaktem lub używaniem obiektu uzależnienia, potrzebą zwiększenia
‘dawki’ oraz silnymi reakcjami na pozbawienie takiego kontaktu…”6. Powyższa
definicja uzmysławia nam, że aby mówić o uzależnieniu musimy zaobserwować
czy też uzmysłowić sobie, że nie jest to zjawisko, które powstaje nagle.
Proces uzależnienia posiada poszczególne etapy, przez które przechodzi
dziecko i swoistą dynamikę, która towarzyszy temu zjawisku. Pierwszym
objawem występującym w uzależnieniu jest nadmierna częstotliwość spotkań,
które przeradza się w jeszcze większe pragnienie spędzania czasu z obiektem
zainteresowania. Bardzo wymownym i często naruszającym przestrzeń życia
innych ludzi objawem uzależnienia są reakcje wskutek ograniczenia lub
zabrania pożądanych rzeczy, zjawisk czy nawet ludzi. Z przykrością należy
stwierdzić, że telefon lub komputer to jedyne narzędzia pracy, zabawy, relaksu,
które od wczesnego dzieciństwa aż do dorosłości towarzyszą człowiekowi
w jego rozwoju osobowości.
Celem artykułu jest próba zachęcenia rodziców, wychowawców
i nauczycieli, a także osób socjalizująco znaczących dla dziecka do poszukiwania
alternatywnych dróg rozwoju jego osobowości, wiedzy, umiejętności
praktycznych i kompetencji poza narzędziami multimedialnymi.
Fonoholizm i siecioholizm u dziecka
Wraz z przekroczeniem XXI wieku, otrzymaliśmy szereg narzędzi
mulitmedialnych do których w żaden sposób nie byliśmy przygotowani ani
tym bardziej edukowani. Twórcy tych urządzeń z pieczołowitością znając
psychologię człowieka udoskonalali i udoskonalają modele telefonów czy
prędkość przesyłową Internetu (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie
„między-sieć”). Pamiętamy duże modele telefonów z małymi okienkami
wyświetlającymi treści sms (ang. Short Message Service) czy połączenia
z Internetem za pomocą łącza telefonicznego. Byliśmy na tyle zachwyceni tą
nowością, że nikomu wtedy nie przyszło do głowy, aby wprowadzić edukację
ludzi dorosłych co do korzystania z tych urządzeń mobilnych. Edukacja
odbywała się ewentualnie tylko na płaszczyźnie międzyosobowej, podczas
której sąsiad sąsiadowi pokazywał jak obsługuje się dany model telefonu.
Inna sytuacja dotknęła dzieci, które urodziły się już w erze technik mobilnych
i nie stanowią one dla nich żadnego novum.
Funkcjonowanie dziecka oparte jest na wrażliwości i czułości
polisensorycznej. Podczas szeroko pojętej edukacji ogromne znaczenie posiada
6

J. Siuta (red.), Słownik Psychologii… s. 303.
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rozwój zmysłów takich jak: wzrok i słuch, które służą szybszemu przyswajaniu
otaczającej go rzeczywistości. Dzięki obu zmysłom dochodzi do kształtowania
uwagi, która na tym etapie posiada charakter mimowolny. Istotą uwagi
mimowolnej jest zaciekawienie tylko tymi rzeczami, zjawiskami, które
posiadają silny pozytywny ładunek emocjonalny. Z pewnością nowoczesny
smartfon lub iphone taką rzeczą jest. Duży i kolorowy ekran telefonu
przyciąga uwagę dziecka, a następnie motywuje go do eksplorowania jego
zawartości. Poruszające się na ekranie elementy często z akompaniamentem
muzycznym są w stanie na długo przykuć uwagę dziecka. Mam w pamięci
obraz matki oczekującej z czteroletnim dzieckiem na wizytę lekarską. Obok
nich stał stolik, na którym leżały kolorowe książeczki. Zaciekawienie dziecka
nimi było zerowe, natomiast otrzymawszy od matki telefon, poświęciło mu
całą swoją uwagę. W dalszym procesie uczenia się dziecko nabywa nowych
umiejętności umysłowych w postaci uwagi dowolnej. W coraz bardziej
świadomy sposób koncentruje się na treściach przekazywanych za pomocą
urządzeń mobilnych. Dzieci w młodszym wieku i ich spostrzeżenia stają się
coraz bardziej analityczne. Nawet jeżeli na danym etapie nic nie rozumieją, to
nie rezygnują z przedsięwzięcia, ale siłą własnej woli na bazie uwagi
mimowolnej trwają przy wykonywanym zadaniu. Warto zauważyć, że
również pamięć dziecka w młodszym wieku szkolnym odgrywa na tym etapie
rolę przewodnią. Zdaniem psychologów dzieci nie panują całkowicie nad
swoją pamięcią i zapamiętują tylko poszczególne fragmenty, które w sposób
znaczący były dla nich atrakcyjne emocjonalnie7. Pozytywne życie emocjonalne
dziecka determinuje jego późniejsze funkcjonowanie, przez co wzbogaca
swój świat odkrywając coraz to nowe ich wartości. Dla wielu współczesnych
ludzi wartością materialną stają się czy już nawet są urządzenia mobilne,
z którymi rzadko kiedy się rozstają. Kolejną wartością, której dzieci poświęcają
bardzo dużą ilość czasu jest oddanie się całym sobą wirtualnemu światu.
Pozytywnym elementem lub wartością świata wirtualnego jest umiejętność
przenoszenia przez dziecko pozytywnych doświadczeń, które są pożyteczne
do świata realnego i odwrotnie.
Analizując literaturę przedmiotu dotyczącą telefonii komórkowej czy
Internetu, należy się zastanowić, czy nadal występuje potrzeba rozdzielania
tych dwóch zjawisk. Obecnie przy tak zaawansowanej technologii telefonów
komórkowych (smartfon, iphone) Internet występuje w sposób komtatybilny
w bardzo wielu urządzeniach mobilnych. Duża część literatury pedagogicznej,
psychologicznej i socjologicznej skupia się na negatywnych skutkach korzystania
z zaawansowanych technologicznie urządzeń. Zdaniem natomiast P. Antaba
„dzieci nie mogą być internetowymi analfabetami jeżeli mają otrzymać pracę,
kończyć szkoły czy wstępować na uniwersytet. Odmawiając im dostępu do

7

M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa, WSiP, Warszawa 1977, s. 136.
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sieci ogranicza się ich szanse na sukces”8. Technika XXI wieku zainstalowana
w telefonach i Internecie pozwala dzieciom i młodzieży na bardzo wiele
możliwości prospołecznych, edukacyjnych i relaksacyjnych. Komputery,
smartfony i iphony umożliwiają młodemu człowiekowi eksplorowanie,
wyszukiwanie, gromadzenie oraz obróbkę danych wszelkiego rodzaju zjawisk.
Przykładem takiego działania jest zestawienie obrazu z dźwiękiem oraz krótkim
tekstem. Takie działanie jest znakomitym środkiem do przekazu wiedzy lub
informacji, które przez użytkowników sieci są szybko przyswajane. Kolejną
zaletą Internetu jest ukazanie praktycznego zastosowania przekazywanych
treści. Tego typu przekaz wygrywa z tradycyjnym przekazem i stymuluje
ucznia do dalszego poszukiwania w sieci odpowiedzi na nurtujące go pytania.
W tym celu również przez media społecznościowe nawiązuje nowe znajomości
z osobami, które jak on poszukują odpowiedzi na nurtujące go pytania9.
Analizując funkcje Internetu możemy stwierdzić, że doskonale zaspokajają
one potrzeby człowieka. Do najważniejszych z nich należą czynności związane
z dostarczaniem w sposób szybki i aktualny informacji ze świata polityki,
nauki, wydarzeń społecznych (światowych, krajowych, lokalnych). Szybkość
i aktualność w tym przypadku jest determinująca dla zaspokojenia potrzeb
informacyjnych człowieka i wygrywa z tradycyjnymi mediami typu gazety
czy telewizja. Zaletą tego typu działania jest względnie stały dostęp do
Internetu zainstalowanego w telefonie. Kolejną czynnością, jaką proponuje
nam Internet jest kształcenie. Dzięki tej funkcji młody człowiek ma
możliwość rozbudzania własnych zainteresowań, powiększania zasobów
wiedzy w wielu interesujących go dziedzinach. Internet spełnia również
funkcję stymulującą poprzez dostarczenie bodźców ze świata wirtualnego,
które zmotywują ucznia do ewentualnego bycia twórczym. Szczególnie dla
młodego pokolenia wydaje się być bardzo ważną funkcja interpersonalna,
dzięki której poprzez narzędzia społecznościowe, Internet umożliwia
nawiązywanie kontaktów, zapoznawanie się z sytuacją życiową innych ludzi,
udzielanie porad lub wsparcia w trudnych sytuacjach. Internet umożliwia
również dzielenie się własnymi przeżyciami z innymi uczestnikami mediów
społecznościowych. Posiada on również czy też spełnia funkcję wychowawczą.
Dzięki tej funkcji internauta może dowiedzieć się o aktualnie propagowanych
stylach życia, problemach wychowawczych dzieci doświadczanych przez
innych ludzi oraz o wielu istotnych aspektach życia społecznego. Najczęstszą
jednak funkcją, którą wykorzystują internauci jest funkcja ludyczna,
dostarczająca ludziom rozrywki, a co za tym idzie relaksu i odpoczynku od
codzienności. Do najczęstszych form konstruktywnego relaksu możemy

P. Antab, Internet a dzieci. Uzależnieniea i inne niebezpieczeństwa, Pruszyński i Spółka, Warszawa
2003, s. 21.
9 B. Siemieniecki, W. Lewandowski, Internet w szkole, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 91.
8
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zaliczyć film, muzykę i tzw. gry komputerowe czy internetowe10. W obecnej
sytuacji, gdzie na całym świecie panuje pandemia koronawirusa Covid 19,
Internet nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki temu narzędziu prowadzona
jest realizacja podstaw programowych w edukacji dziecka. Życie społeczne,
kulturalne i zawodowe przeniosło się do sieci. Internet jest ogromną pomocą
dla ludzi pojedynczych lub całych rodzin przebywających w kwarantannie.
Wyższe uczelnie prowadzą wykłady dla studentów przez specjalistyczne
narzędzia nauczania w trybie on-line na żywo. Już dziś jesteśmy w stanie
uznać wartość tego narzędzia w egzystencji człowieka i jego dalszych losów
w tym trudnym czasie, jakim jest obecna pandemia. Oczywiście człowiek
posiada w Internecie łatwy dostęp do treści czy filmów propagujących przemoc
czy pornografię. Nadal jest on niebezpiecznym narzędziem w ręku dziecka,
które nawiązuje przez media społecznościowe kontakty z nieznajomymi
ludźmi. Nadal wielu ludzi w świecie Internetu buduje inną tożsamość własnej
osoby niż tę, którą przedstawia w realnym życiu. Oprócz tego typu zachowań
młody człowieka naraża się również na problemy zdrowia fizycznego. Długie
siedzenie przed komputerem sprzyja powstawaniu otyłości, wad postawy,
nadciśnienia tętniczego, osłabieniu kondycji fizycznej czy odporności. Jest to
swoista zapłata za siecioholizm czy fonoholizm, czyli poświęcenie całego
swojego czasu, całego siebie przestrzeni wirtualnej. Objawami typowymi dla
siecioholizmu jest zaniedbywanie obowiązków domowych, zawodowych,
relacji międzyludzkich. Kolejnym krokiem jest już dominacja czyli pokazanie
swoim bliskim i nie tylko, że największą wartością dla niego jest korzystanie
z sieci kosztem wszystkiego i wszystkich. Jest to już niestety objaw uzależnienia.
Edukacja pominięta
W zachwycie nad nowymi technologiami komputerowymi, telefonicznymi pominięto jak wcześniej napisałem edukację (łac. educatio ‘wychowanie’, ‘wykształcenie’)11. Zdaniem Z. Kwiecińskiego edukacja „to ogół
wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi,
aby w najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami
wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej
samorealizacji własnej tożsamości i własnego JA poprzez podejmowanie
zadań ponadosobistych [...] to prowadzenie drugiego człowieka ku wyższym
poziomom rozwojowym i jego własna aktywność w osiąganiu pełnych
i swoistych dlań możliwości. To ogół czynności i procesów sprzyjających
rozwojowi oraz stan ich efektów, czyli osiągnięty poziom kompetencji,
P. Forma, Znaczenie internetu dla rozwoju dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe nr. 2, Wyższa
Szkoła Handlowa, Kielce2006, s. 67.
11 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanechem, „Świat
Ksiązki”, Warszawa 2000, s. 140.
10
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tożsamości i podmiotowości”12. To szerokie ujęcie edukacji uzmysławia nam
zadania jakie stoją przed nami w zakresie kształtowania świadomości
i twórczości młodego człowieka. Pierwszym polem edukacji jest rodzina,
w której przekaz pozytywnych wartości powinien być na pierwszym miejscu.
Przekaz ten powinien być jak najbardziej świadomy, rozłożony w czasie
i prowadzący do celu, jakim jest ukształtowanie pozytywnej osobowości
dziecka. Drugim równie ważnym jak rodzina dla dziecka polem edukacji są
powołane do istnienia placówki wychowawcze i edukacyjne. Do dziś trudno
zrozumieć jest fakt, dlaczego w dobie tak licznych zagrożeń nie tylko
internetowych w szkołach nie został powołany do istnienia taki przedmiot jak
profilaktyka zagrożeń społecznych. Szkoły nastawiły się na realizację
projektów profilaktycznych o różnej długości czasowej ich funkcjonowania.
Według J. Deweya „Ze stanowiska dziecka największym powodem marnotrawstwa sił w szkole jest to, że dziecko nie może tu robić swobodnego
i pełnego pożytku z doświadczeń pozaszkolnych; z drugiej zaś strony nie
potrafi też zastosować w życiu codziennym tego, czego się w szkole nauczyło.
Jest to skutek izolacji szkoły – izolacji od życia”13. Dewey jako przedstawiciel
pragmatyzmu od dawna domagał się od szkół by proces edukacji „włączył się
w doświadczanie świata przez dziecko…”14. Pragnieniem Deweya było dostosowanie metod jak również treści nauczania do natury dziecka a następnie
wprowadzenie go przez to do różnych dziedzin życia. Wychodząc z tego typu
założeń J. Dewey wprowadził w swojej szkole szereg działań praktycznoużytecznych, podczas których „użyteczność działania uważał za sprawdzian
ludzkiego poznania”15.
Terapia przez zabawę i zajęcie
W poszukiwaniu dróg alternatywnych, na których chcemy postawić
dziecko czy młodego człowieka, który całym sobą oddał się nowym
technologiom, choć dziś to bardzo niemodne cofniemy się do przeszłości.
W Księdze Rodzaju Starego Testamentu, Bóg zawarł z człowiekiem przymierze
dając mu w posiadanie ziemię, jednocześnie przykazując mu by czynił ją
sobie poddaną16. W kontekście stworzenia świata poddanie oznacza wykonanie
przez człowieka jakiś czynności, które pozwolą na jego funkcjonowanie
w stworzonym przez Boga świecie. Możemy zatem wywnioskować, że
Z. Kwieciński, Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu
szkoły), „Edukacja”, nr 1, 1991 s. 89.
13 J. Dewey, Szkoła a społeczeństwo, Żak, Warszawa 2005, s. 54.
14 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dewey-John;3892217.html (data dostępu:02.04.2020).
15 W. Okoń, Nowy Słownik Pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004, s. 78.
16 Księga Rodzaju [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallotinum, Poznań
1989.
12
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człowiek od zarania dziejów w sposób naturalny był i jest powołany do
wykonywania różnego rodzaju czynności. Czynność traktowana jest jako
wykonywanie czegoś lub funkcjonowanie17.
Terapia przez zabawę, terapia zajęciowa oraz terapia przez pracę
stanowią tzw. system terapii czynnościowych. W praktyce wymienione terapie
przypisujemy do konkretnego wieku rozwojowego dziecka, młodego człowieka,
dorosłej osoby. Poszczególne terapie są ściśle z sobą skorelowane i płynnie
przechodzą jedna w drugą kształtując wiedzę, umiejętności praktyczne oraz
kompetencje18. W społeczeństwie polskim istnieje przekonanie, że wszelkie
terapie nawet poprzez zabawę, zajęcie i pracę skierowane są do osób
z niepełnosprawnością lub dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Tego typu
podejście stanowi duży problem w trosce o rozwój przy poprawne funkcjonowanie dziecka. Zabawa lub zajęcie to naturalne czynności dziecka i młodego
człowieka, dzięki którym buduje własną przestrzeń do realnego życia.
Zdaniem J. Nawrota terapia zabawą – to wszelkie formy działań
dziecka dzięki którym w sposób miły i przyjemny spędza swój czas. Dzięki
terapii przez zabawę kształtują się w sposób naturalny takie funkcje jak:
poznawcza, manipulacyjna, edukacyjna i terapeutyczna. Terapia przez zabawę
powinna być stosowana we wczesnym rozwoju dziecka, w sposób świadomy
przez specjalistów z tej dziedziny19. Małe dziecko nie pełni w społeczeństwie
żadnej ważnej roli, jednak już od najmłodszych lat poprzez zabawę kształtuje
w sobie umiejętności do zrobienia czegoś dla innych i dla samego siebie.
Terapia przez zabawę nie jest tylko skierowana do dzieci zaniedbanych,
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych ale również do dzieci z rodzin,
w których poprzez nowe technologie zatracono, zachwiano naturalny rozwój
dziecka. J. J. McWhirter uważa, że „wyręczając dziecko we wszystkim,
zabijamy jego wiarę we własne siły i wyrabiamy w nim niską samoocenę”20.
Mając świadomość niewłaściwych bodźców dla rozwoju dziecka, którym
dziecko oddaje się w całości, staramy się poprzez terapię ukierunkować jego
działania. Należy pamiętać, że w okresie przedszkolnym kształtują się pierwsze
symptomy struktury osobowości dziecka. Pod wpływem zabawy jako bodźca
zewnętrznego u dziecka kształtują się „pierwsze postawy społeczne, potrzeby
psychiczne a nade wszystko potrzeby ich zaspokajania”21.
Terapia przez zabawę ma za zadanie zgodnie z teorią funkcji
zastępczej E. Claparade’a wykształcić w dziecku funkcje zabawy zastępczej

https://sjp.pwn.pl/slowniki/czynno%C5%9B%C4%87.html (data dostępu: 02.04.2020).
J, Nawrot, Ergoterapia w wychowaniu dziecka upośledzonego fizycznie, PZWL, Warszawa 1973.
19 Tamże.
20 J. J. McWhirter, B. T. McWhirter, A. M. McWihrter, E. H. McWhirter (red.), Zagrożona
młodzież, wyd. PARPA, Warszawa 2005, s. 72.
21 K. Tyborowska, Wiek przedszkolny [w:] Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży, PWN, 1973, s. 290.
17
18
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i przygotowującej do jego aktywności w świecie dorosłych22. Zgodnie z definicją
J. Nawrota działania te powinny być wykonywane przez dziecko w miły
i przyjemny sposób. Możemy często zaobserwować, że w zabawie dziecka
odzwierciedlają się czynności dorosłych. Z drugiej strony w naturalny sposób
zabawa kształtuje w dziecku szereg funkcji. Chcąc odciągnąć dziecko od
telefonu lub komputera powinniśmy posiadać wiedzę na temat roli zabawy
w jego rozwoju. Współczesna psychologia wypracowała kilka zasadniczych
aspektów zabawy. Należą do nich przekonania , że zabawa jest podstawową
formą działania dziecka w jego rozwoju i nie jest zjawiskiem tylko
czysto biologicznym. Zabawa powstaje wskutek otrzymywanych bodźców
zewnętrznych pochodzących ze świata społecznego oraz jego własnych
potrzeb. Zabawa dziecka jest pod kątem jej jakości odmienna od prezentowanych
zabaw zwierząt. Wymieniając poszczególne aspekty zabawy powinniśmy
pamiętać o jej historycznych uwarunkowaniach. Przykładem są tu lata 70 XX
wieku, gdzie panowały inne zabawy, inne narzędzia do zabawy (zabawki) niż
obserwujemy to współcześnie. Bardzo częstym aspektem który jest obecny
w zabawie dziecka jest odzwierciedlanie sytuacji i osób, które na dziecku
wywarły pozytywne lub negatywne emocje. Aktywność naturalna dziecka
znajduje swoje ujście w zabawie, dzięki której można wymienić szereg sfer
rozwoju dziecka, które dzięki niej nabierają kształtów. Możemy tu wymienić
sferę rozwoju fizycznego (ruch, kształtowanie motoryki dużej i małej,
lateralizacji), psychicznej czy społecznej. Arkin (1948), (za: K. Tyborowska)
określa zabawę w życiu dziecka jako „pełnię życia, której ono potrzebuje:
jest dla niego i pracą, i myśleniem, i twórczością, i realizmem, i fantazją,
i odpoczynkiem, i źródłem radości”23.
Celem terapii przez zabawę jest powrót dziecka do naturalnych
sposobów eksplorowania świata poprzez zabawę. Terapia skierowana jest do
dzieci, których zachowania nas niepokoją (smutek, nieśmiałość, wycofanie
z kontaktu z rówieśnikami, siecioholizm i fonoholizm). Terapia przez zabawę
skierowana jest również do dzieci, które przeżywają lub już przeżyły trudne
sytuacje życiowe, posiadają zaburzenia rozwojowe, czy niepełnosprawność.
Zadania terapii przez zabawę oscylują wokół zagadnień związanych
z kształtowaniem osobowości dziecka w różnych sferach jego życia. Dotyczą
między innymi zwiększania samodzielności, kształtowania umiejętności
kierowania samym sobą, decyzyjności, poczucia wartości, dokonywania
wyboru, co do wyboru zabawy. Podczas terapii dziecko doświadcza bardzo
wielu bodźców, które dzięki zabawie wchodzą w proces stopniowej integracji
w jego umyśle. Podczas zabawy nadrzędną rolę stanowi spokojna i bezpieczna
atmosfera. Zabawa, która odbywa się miłej i serdecznej atmosferze już sama
22

E. Claparede, Psycholigia dziecka i pedagogika eksperymentalna, Warszawa 1936.
K. Tyborowska, Wiek przedszkolny [w:] Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży, PWN, 1973, s. 243.
23
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w sobie dla dziecka posiada walory lecznicze. Dzięki takiej atmosferze
dziecka ma szanse zaistnienia i wyrażenia się poprzez zabawę. W terapii
przez zabawę siecioholizmu i fonoholizmu dziecka powinniśmy odwołać się
do jego potrzeb naturalnych oraz umiejętności praktycznych zgodnych z jego
aktualnym rozwojem. Celem terapii leczącej z siecioholizmu i fonoholizmu
dziecka jest odwrócenie jego uwagi na bardziej atrakcyjne zabawy, inne
dzieci, przedmioty. Warunkiem tego typu prezentacji jak wcześniej wspomniałem
powinien być pozytywny ładunek emocjonalny, który przeniesie dziecko ze
świata wirtualnego do realnego. Ważne by proponowana zabawa nie posiadała
presji czasu jak ma to miejsce np. grach komputerowych. Zauważenie przez
dziecko faktu, że nie musi gonić za np. szybko poruszającym się misiem na
szklanym ekranie powoduje, że zaczyna doceniać misia, którego ma w swoich
dłoniach i jest on tylko jego. Uwaga mimowolna, z którą przychodzi zmierzyć
się terapii poprzez zabawę polega na stymulowaniu uwagi różnymi bodźcami.
Z pewnością nieocenionym bodźcem zewnętrznym będzie podczas terapii
drugie dziecko. Z moich obserwacji wynika, że dziecko tak silnie determinuje
zachowanie drugiego dziecka, że jest w stanie odwrócić jego uwagę od
telefonu czy komputera. Stąd ważne, aby do zabaw ukierunkowanych na
percepcję czy uwagę dołączyć uczucia i emocje w postaci drugiego dziecka
lub dorosłego człowieka. W ten sposób poprzez terapię zabawą stopniowo
kształtujemy uwagę dowolną dziecka. Ważnym aspektem terapii przez
zabawę jest kształtowanie myślenia abstrakcyjnego i zarazem twórczego
dziecka. Możemy zauważyć to na bazie bawienia się przez dziecko jednym
przedmiotem przez dłuższy czas. Przedmiot ten podczas zabawy zmienia
często przeznaczenie np.: krzesło staję się być samochodem, koniem, tronem
króla. W oderwaniu od sieci i telefonu, bardzo dobrą formą wydają się być
zabawy ruchowe. Terapia przez zabawę dąży również do precyzowania
ruchów dziecka i udoskonalania ogólnej sprawności ruchowej. Bardzo ważną
formą terapii przez zabawę są zabawy, które dążą do integracji dziecka
z grupą rówieśników. Podczas takich zabaw u dziecka powstają zaczątki życia
społecznego. Grupa dzieci jest w stanie skutecznie zaabsorbować osobę
wycofaną ze społeczności jeżeli oczywiście będzie chciało tego samo dziecko.
Prowadzone przez terapeutę zabawy powinny być nastawione na identyfikację
dziecka z grupą, z którą będzie się utożsamiał i która to grupa będzie miała
dla niego większe znaczenie niż świat wirtualny. Zabawy terapeutyczne
prowadzone w grupie powinny być nastawione celowo na kształtowanie
postaw moralnych, uczuć, dostrzeganie opinii innych i dokonywanie pierwszych
własnych ocen. W grupie dziecko nabywa takich pojęć jak sprawiedliwość,
kłamstwo, kradzież. W trakcie procesu terapii przez zabawę dominującą
czynnością wykonywaną przez terapeutę jest wyzbycie się lęku dziecka przed
grupą rówieśniczą, a potem społeczeństwem. Jeżeli zostanie przeoczony ten
etap terapii, wówczas dziecko będzie chciało zostać samo przy telefonie lub
komputerze. I może tak już pozostać na zawsze gdyż w świecie za ekranem
będzie czuł się lepiej. Zadaniem terapeuty podczas terapii dziecka z siecioholizmu jest kształtowanie jego osobowości i w bardzo świadomy sposób
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poprzez zabawę eliminowanie wszystkich obciążających go negatywnych
bodźców powstałych w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Zabawa realizowana
w sposób świadomy przez terapeutę powinna dążyć do przyjmowania przez
dziecko różnych pozytywnych ról, kształtujących jego osobowość, wypełnianie
obowiązków np. (posprzątanie zabawek), wytrwałość i odpowiedzialność24.
W pracy nad siecioholizmem i fonoholizmem z pomocą przychodzi
również terapia zajęciowa. Jest to alternatywna droga w stosunku do świata
wirtualnego. W literaturze przedmiotu terapia zajęciowa ujmowana jest jako
„celowe, polisensoryczne działania rehabilitacyjne, o charakterze zajęć
ciągłych (np. muzycznych, plastycznych, ruchowych, itp.), stanowiących proces
terapeutyczny, prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji
organizmu pacjenta. Są to zajęcia planowe, celowe i systematyczne”25. Terapia
zajęciowa przez długie lata skierowana była do osób z niepełnosprawnością,
zaburzeniami psychicznymi oraz seniorów. W ostatnim czasie terapia zajęciowa
została skierowana również do osób przebywających w zakładach karnych
oraz osób z zaburzeniami zachowania itp. W kontekście powyższych rozważań
na temat siecioholizmu i fonoholizmu posłużę się również moją autorską
definicją terapii zajęciowej, która zakłada, że „terapia zajęciowa to oddziaływania
wielokierunkowe, prowadzące do normalizacji życia, kształtujące wiedzę,
umiejętności i kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe w oparciu
o zajęcia praktyczne i umysłowe”26. Punktem wyjścia w terapii zajęciowej są
pasje i hobby młodego człowieka, które posiadają tak jak w przypadku terapii
przez zabawę pozytywny ładunek emocjonalny dla uczestnika. Terapeuta
prowadzący młodego człowieka powinien zadbać, aby wykonywane zajęcie
było pożyteczne i użyteczne dla niego samego lub społeczności. W początkowej
fazie terapii zajęciowej należy zadbać o to, aby efekt wykonywanego zajęcia
był osiągalny w jak najszybszym czasie dla uczestnika terapii. Ważnym
elementem w terapii zajęciowej jest również kształtowanie świadomości
młodego człowieka, że jest on potrzebny, że to co wykona jest jego osobistym
wkładem w realne życie. Terapia zajęciowa stoi w opozycji do świata
wirtualnego, poprzez rodzaje terapii zajęciowej takie jak: arteterapia, socjoterapia,
ergoterapia. Młody człowiek dzięki rodzajom terapii zajęciowej, nabywa
wiedzę, umiejętności i kompetencje, które w życiu dorosłym staną się bezcenne.
Terapia zajęciowa kształtuje również umiejętności dotyczące mechanizmów
odporności psychicznej dotyczącej presji czasu lub człowieka. Merytorycznie
przygotowuje młodego człowieka do realnego świata. W terapii zajęciowej
wykorzystywane są metody pracy terapeutycznej oparte na aktywizacji.
Tamże.
E. Baum, Terapia zajęciowa, „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2008, s. 10.
26 M. Kuskowski, Terapia zajęciowa jako forma odnowy człowieka, [w:] Kulbaka J., Dudek M.,
(red.) Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej. W stulecie niepodległości Polski i 130.
Rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej, APS, Warszawa-Krasnystaw 2018, s. 138.
24
25
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Możemy wymienić tu: metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metody
praktyczne, metody aktywizujące, metaplan, drzewko decyzyjne, praca
w grupach. Istotą wykorzystywania tego typu metod jest kształcenie w młodym
człowieku takiej aktywności, która będzie przewyższać aktywność terapeuty.
Podczas terapii zajęciowej ważną rolę pełnią techniki i narzędzia terapeutyczne
traktowane jako czynność praktyczna uczestnika terapii. Dzięki nim uczestnik
terapii nabiera umiejętności w zakresie np. malowania, rzeźbienia, tańczenia,
gry aktorskiej. Terapia zajęciowa posiada bardzo wiele propozycji aktywności
wpływających na oderwanie młodego człowieka od komputera lub telefonu.
Z tego względu w procesie terapii zajęciowej ważna jest umiejętność
zmotywowania młodego człowieka do realizacji zasobów swojego wnętrza
i podzielenia się sobą w innych sferach życia niż tylko w oddaniu się całym
sobą Internetowi czy telefonowi.
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Research of the Causes and Contexts of the Occurrence
of Risky Behavior in a Pupil with a Mild Degree
of Mental Disability Within the Educational Process
in the Ninth Grade of a Special Primary School Class
Untersuchung der Ursachen und Zusammenhänge
des Auftretens von Risikoverhalten bei einem Schüler mit
einer leichten geistigen Behinderung im Bildungsprozess
im neunten Jahr einer Sonderklasse der Grundschule
Výskum príčin a súvislostí vzniku rizikového správania
u žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v deviatom
ročníku špeciálnej triedy základnej školy
Peter Petrovič
Abstract
This is a case study of a pupil with a mild degree of mental disability
in the ninth grade of a special primary school class. The case study provides
research findings on the causes and contexts of the student's risky
behavior from the perspective of the class teacher. The collected data
were analyzed and evaluated to derive a theory about the student's risky
behavior and the causes and contexts that caused this behavior.

Keywords: Risk behavior. Case Study. A student with a mild degree of
mental disability.
Teoretické východiská
Škola je prostredím, ktoré dáva priestor pre rozvoj rizikového
správania.1 Ako uvádza M. Vagnerová, problémy v oblasti správania je
potrebné riešiť čo najskôr, a na to je potrebné, aby učitelia dokázali

JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
Bratislava : UK, 2016.
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odhadnúť podstatu a príčinu nežiaducich prejavov.2 Najmä pokiaľ platí, že
žiak nezmení svoje správanie, ak je presvedčený, že mu prináša úžitok.3
Z tohto dôvodu predstavuje poznanie príčin a súvislostí vzniku rizikového
správania žiakov významný výskumný problém.
Rizikové správanie
Súčasne s biologickým zrením prebiehajú aj významné psychické
zmeny, v dôsledku čoho identifikujeme v adolescentom veku zvýšený nárast
rizikového správania. Pojem rizikové správanie je prezentovaný širokým
obsahom, ktorý pokrýva rôzne typy poruchového správania, od nenápadných
signálov až po závažné prejavy.4 Podľa E. Smykovej a kol. spoločným
menovateľom všetkých foriem rizikového správania je kritérium prepatologickej úrovne sledovaného javu.5 V prípade, že rizikové správanie presiahne
úroveň patologického správania, hovoríme o poruchách správania, pri ktorých
už jednotlivec nerešpektuje spoločenské, resp. právne normy.6
V Českej republike aj na Slovensku bolo zrealizovaných viacero
výskumov (J. Vacek, 2008; T. Baška & P. Kolarčík, 2009; P. Kolarčík,
T. Baška a A. Madarasová Gecková, 2009; T. Baška, P. Kolarčík, 2009;
F. Lepík a kol., 2010; O. Skopal, 2012; M. Dolejš a O. Skopal, 2014;
M. Dolejš, O. Skopal a J. Suchá, 2014.), z výsledkov ktorých vyplýva, že
medzi najčastejšie prejavy rizikového správania u adolescentov na Slovensku
a v Českej republike patrí: užívanie psychoaktívnych látok (alkohol, tabak,
marihuana), agresívne správanie a šikanovanie, krádeže, záškoláctvo a predčasné
skúsenosti so sexom. 7

VÁGNEROVÁ, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha : Karolinum,
2005.
3 ČECHOVÁ, D.: Riešenie verbálnej agresie žiakov voči učiteľom. In: Násilie na školách.
Zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duričove dni“. Banská
Bystrica : UMB, 2006. s. 55 – 61.
4 JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
Bratislava : UK, 2016.
5 SMYKOVÁ, E.: Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí
(P-152). Záverečná správa z výskumnej úlohy. Termín realizácie: 01/2017 – 12/2018. Výskumný
ústav detskej psychológie a patopsychológie.
6 JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
Bratislava : UK, 2016.
7 ČEREŠNÍK, M., GATIAL, V.: Rizikové správanie a vybrané osobnostné premenné dospievajúcich
v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
2014.
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Príčiny rizikového správania
Príčiny, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji rizikového správania,
sa členia na vnútorné príčiny, ktoré sa vzťahujú k osobnostným charakteristikám
jednotlivca. Ovplyvnené sú labilitou nervovej sústavy, psychosociálnou
nezrelosťou, zníženou adaptabilitou, emočnou labilitou, poruchami správania,
zvýšenou agresivitou a podobne. A vonkajšie príčiny, ktoré sú ovplyvnené
rodinným prostredím, školským prostredím alebo rovesníckou skupinou.8
Podľa R. Jessora et al. osobnostnú náchylnosť k rizikovému správaniu
podporuje vysoká hodnota osobnej nezávislosti, nízke očakávanie úspechu,
vyššia sociálna kritika, väčší pocit odcudzenia, nízke sebahodnotenie a vyššia
tolerancia k deviantnému správaniu. K biologickým faktorom patria tiež vrodené
dispozície k určitým spôsobom reagovania na báze temperamentných zložiek
osobnosti.9 Podľa A. Juhásovej a K. Debnárikovej, vyššiu mieru tendencie
k rizikovému správaniu majú jednotlivci so zvýšenou dráždivosťou, impulzivitou
a s nižšou mierou frustračnej tolerancie.10
Biologické faktory podmieňujúce rizikové správanie dopĺňa úroveň
mentálnych schopností. Tento faktor sa významnou mierou premieta v školských
neúspechoch a v neúspechoch v mimoškolskej činnosti, čo môže priamo alebo
nepriamo potencovať okrem iného vzdorovitosť a záškoláctvo.11
Ako uvádzajú A. Juhásová a K. Debnáriková, príčina vzniku dificilít
žiaka nie je primárne zakotvená v organickom poškodení centrálnej nervovej
sústavy, vo funkčnej poruche, prípadne nie je dôsledkom špecifickej poruchy
osobnosti, ale predovšetkým je zakotvená v nedostatkoch vo výchove
a v sociálno-kultúrnom zázemí dieťaťa.12 Podľa nich dificility vznikajú, ak vo
výchove buď absentujú vhodné podnety, vzory a metódy utvárania žiaducich
spôsobov správania a rozvíjania schopností, alebo sú dôsledkom nesprávnych
vzorov či metód výchovy. Z toho dôvodu najdôležitejším sociálnym faktorom,
ktorý významnou mierou ovplyvňuje formovanie vzorcov správania, je rodina.
Vzťahy v rodine sú kľúčovým činiteľom osobnostného vývinu, ovplyvňujú
správanie i emocionalitu dospievajúcich. U dospievajúcich, ktorí vnímajú svojich
rodičov ako podporujúcich, sa menej často vyskytuje problémové správanie
v škole a zneužívanie návykových látok13
BRADOVÁ, K., 2010, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako
priestor pre prevenciu delikvencie. Bratislava : UK, 2016.
9 JESSOR, R., et al. 1987, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako
priestor pre prevenciu delikvencie.
10 JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
11 JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
12 JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
13 CLEVELAND, M., GIBBONS, F. X., GERRARD, M., POMERY, E. A., BRODY, G. H.,
2005, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu
delikvencie. Bratislava : UK, 2016.
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Vzťah k rizikovému správaniu má nepochybne i neprítomnosť
rodičovskej postavy v rodine. Podľa O. Matouška a K. Kroftovej, v rodine
mladistvých delikventov často chýba otec a deti tak nemajú druhý zdroj opory
a druhú autoritu.14
Socio-ekonomický status rodiny taktiež môže ovplyvňovať rizikové
správanie mladých ľudí. Tento poznatok podporuje zistenie R. Džambazoviča
a D. Gerberyho, ktorí uvádzajú, že čím je nižší sociálno-ekonomický status,
tým častejšie sa vyskytujú rizikové formy správania.15
V prostredí školy sa najčastejšie stretávame s narušeným vzťahom
medzi učiteľom a žiakom častokrát podmieneným nedostatkami v pedagogickom
pôsobení učiteľa, nezáujmom žiaka o daný vyučovací predmet, ale aj narušenými
vzťahmi medzi žiakmi navzájom.16
Faktory školského prostredia a ich vplyv na rozvoj rizikového správania
boli predmetom viacerých výskumov. K. Aunola, H. Stattin a J. E. Nurmi
skúmali vzťahy medzi školským prospechom, zvládaním školskej záťaže
a prejavmi rizikového správania. Zistili, že žiaci s nízkou sebaúctou častejšie
používajú maladaptívne stratégie zvládania školskej záťaže, čo následne vedie
k prejavom rizikového správania.17
Rovesníci majú vplyv na formovanie názorov, postojov a taktiež na
správanie jednotlivca. Pravdepodobnosť, že sa u daného jedinca rozvinie
rizikové správanie, je tým väčšia, čím viac jeho kamarátov sa na takomto
správaní zúčastňuje. Podľa K. Bradovej často sú to žiaci, ktorým sa nedarí
získať priateľstvo druhých v triede, nie sú väčšinou prijímaní a pozitívne
hodnotení. Pokúšajú sa upútať na seba pozornosť správaním a konaním, ktoré
má podobu „hrdinstva“ alebo „šašovstva“. Znamená to, že odmietajú prijať
autoritu učiteľa, agresívne sa správajú, vynechávajú školu alebo vyhľadávajú
rovesnícke skupiny, v ktorých sa cítia pochopení.18
Charakteristika žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
K základnej charakteristike žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia patrí úroveň jeho IQ, ktorá sa pohybuje na rozhraní IQ 50 – 69. V správaní
a vo výkone takéhoto žiaka môžeme pozorovať špecifické zvláštnosti, ktoré
sú podmienené aj sociálnym okolím.
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, K., 1998, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské
prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
15 DŽAMAZOVIČ, R., GERBERY, D., 2014, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské
prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
16 JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
17 AUNOLA, K., STATTIN, H., NURMI, J. E., 2000, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.:
Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie.
18 BRADOVÁ, K., 2010, In: JUHÁSOVÁ, A., DEBNÁRIKOVÁ, K.: Školské prostredie ako
priestor pre prevenciu delikvencie.
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Neuropsychický vývin je oneskorený, žiak dospeje až k schopnosti
abstraktného myslenia, v ktorom však nedosiahne úroveň intaktnej populácie.
Čo sa týka citov a vôle, prejavuje sa u nich emocionálna nezrelosť, afektívna
labilita, impulzívnosť, úzkosnosť, zvýšená sugestivita.19 Mierne oneskorená je
aj jemná motorika, čo sa prejavuje zjavne až v školských zručnostiach.
Najmarkantnejšie problémy sa prejavujú v oblasti edukácie, čo súvisí s nízkou
motiváciou k učeniu – mnohí zo žiakov majú problémy s čítaním, písaním
a počítaním. Sociálna nezrelosť sa prejavuje najmä v problémoch v prispôsobovaní sa kultúrnym tradíciám, normám, neskôr aj k požiadavkám manželstva,
výchovy detí a v riešení problémov vyplývajúcich zo samostatného života.20
Uvedené špecifické zvláštnosti a znížená úroveň kognitívnych funkcií
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia spôsobujú, že ich edukácia
sa nezaobíde bez náročného pedagogického vedenia, ktoré vychádza z poznania
kognitívnych osobitostí týchto žiakov.
Výskum
Cieľ výskumu
Do hĺbky a kontextuálne preskúmať rizikové správanie žiaka s ľahkým
stupňom mentálneho postihnutia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
v deviatom ročníku špeciálnej triedy základnej školy.
Čiastkové ciele:
1. identifikovať faktory rizikového správania žiaka,
2. zistiť kontexty, v ktorých dochádza k rizikovému správaniu žiaka.
Metodika výskumu
V našom výskume sme zvolili kvalitatívny prístup (prípadovú štúdiu),
nakoľko ako triedny učiteľ som mal možnosť detailne sledovať správanie
žiaka a s ním spojené problémy v autentickom prostredí – školy, školskej
triedy, v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane spolupráce so
zákonnými zástupcami žiaka. To nám umožnilo zachytiť zložitosť prípadu.
Analyzovali sme rizikové správanie žiaka s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v deviatom ročníku
HLEBOVÁ, B., ĎORĎOVIČOVÁ, J., PÁLKOVÁ, J.: Kognitívna stimulácia čitateľskej
kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii. Vydavateľstvo
Prešovskej univerzity v Prešove, 2015.
20 HLEBOVÁ, B., ĎORĎOVIČOVÁ, J., PÁLKOVÁ, J.: Kognitívna stimulácia čitateľskej
kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii. Vydavateľstvo
Prešovskej univerzity v Prešove, 2015.
19

69

Petrovič, P.: Výskum príčin a súvislostí vzniku rizikového správania u žiaka s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v deviatom ročníku...

špeciálnej triedy základnej školy. Usilovali sme sa o vysvetlenie všetkých
aspektov.
Zisťovali sme relevantné – ovplyvňujúce faktory, ktoré boli v pozadí
rizikového správania a kontexty, v ktorých dochádzalo ku konkrétnemu
rizikovému správaniu u žiaka.
Získané dáta sme analyzovali a interpretovali komparáciou s teóriou
existujúcou pred naším vstupom do výskumného procesu (teoretické východiská).
Porovnávali sme vlastné výsledky s výsledkami iných výskumov. Na zhody
a rozdiely poukazujeme v diskusii.
Ako triedny učiteľ som mal so žiakom blízky kontakt, čo mi dávalo
možnosť do hĺbky a kontextuálne preskúmať jeho rizikové správanie, priniesť
o ňom mnoho informácií a dopracovať sa tak k záverom a odporúčaniam
najvhodnejšieho riešenia skúmaného problému. Zároveň tiež poukázať na
nové otázky a rozporuplné fakty v porovnaní s existujúcou teóriou.
Údaje sme zbierali a vyhodnocovali v priebehu celého školského roka
2019/2020, súčasťou ktorého bolo aj dištančné vzdelávanie v domácom prostredí,
ktoré nám takisto poskytlo cenné informácie týkajúce sa rizikového správania
žiaka a pomohlo prepojiť niektoré zistenia zo školského prostredia.
Výskumná vzorka
Výskumná vzorka bola konštruovaná zámerne. Zamerali sme sa na
extrémny prípad, u ktorého sa rizikové správanie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prejavovalo v maximálnej miere a ktorý bol mne ako triednemu
učiteľovi dobre dostupný.
Charakteristika žiaka Mira (pseudonym kvôli krytiu súkromia):
Miro (vek 16 rokov) „Miro je žiak prevažne nepokojný, vzdorovitý, vyvoláva
konflikty. Jeho postavenie v triede by sa dalo charakterizovať ako iniciátor,
ľahko ovplyvniteľný a konfliktný. Osobnosť impulzívna, agresívna, nepoddajná.
Aktivita na hodinách veľmi nízka. Dokáže pracovať bez problémov s pomôckami,
orientácia v zadaniach je však problematická, nakoľko slabo číta. Motivácia
k učeniu takmer žiadna (chce sa vyučiť a ísť pracovať za bratmi do Nemecka).
Žiak potrebuje na správne riešenie úloh dlhší čas a vhodnú vonkajšiu motiváciu.
Má rád výzvy k súťaženiu a neznáša prehru.“ (Charakteristika žiaka z jeho
osobného spisu).
Najvýznamnejšie charakteristiky prípadu:
‒ Školská nedisciplinovanosť.
‒ Vedomosť nevhodnosti svojho správania.
‒ Neudržiavanie kontaktu s ostatnými spolužiakmi, okrem Vlada a Kevina
(pseudonym).
‒ Nerešpektovanie autority učiteľa. Na autoritatívne vystupovanie učiteľa
agresívne reakcie.
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‒ Nezáujem o to, či dostane napomenutie, pokarhanie, alebo zníženú
známku zo správania.
‒ Rešpekt pred privolaním policajtov.
‒ Užívanie psychoaktívnych látok (alkohol, tabak, marihuana), agresívne
správanie, záškoláctvo.
‒ Vždy upravený a čistý, značkové veci – záležalo mu na vzhľade.
‒ Záležalo mu na tom, čo si o ňom druhí ľudia myslia.
‒ Potreboval v triede „obecenstvo“.
‒ Negatívny vzťah ku škole a jej prostrediu.
‒ Nevidel žiadny význam vo vzdelávaní.
‒ O vyučovanie sa vôbec nezaujímal a to bez ohľadu na predmet.
‒ Robil si posmech zo všetkých spolužiakov.
‒ Bol dvakrát za svoje správanie v psychiatrickom zdravotníckom zariadení
v Kremnici.
‒ Viackrát ho vyšetrovala polícia.
‒ Mal častú, no ospravedlnenú absenciu. Mama ho kryla (otec mu zomrel).
‒ Po vyučovaní si zarábal brigádovaním.
‒ Priznal sa, že pije alkohol.
‒ Nevedel sa sám učiť. Niektoré úlohy mu písala mama.
‒ Chcel, aby ho brali ako dospelého.
‒ Neplnil si povinnosti počas dištančného vzdelávania.
‒ Známky ho vôbec nezaujímali.
‒ Zaujímalo ho len to, aby neopakoval ročník a čím skôr zo školy odišiel.
‒ Mal vysokú mienku o sebe. Považoval sa za modela.
‒ Na strednú školu nenastúpil.
Výskumný problém
Príčiny a súvislosti vzniku rizikového správania Mira v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Výskumné otázky
1. Ktoré faktory sú príčinou rizikového správania Mira?
2. V akých kontextoch dochádza k rizikovému správaniu Mira?
Metódy zberu dát
Vzhľadom na typ informácií, zdroj, od ktorého sme informácie získavali
a okolnosti získavania informácií, základnou metódou zberu dát bolo participačné
pozorovanie žiaka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu počas celého
školského roka 2019/2020. Využívali sme tiež individuálne a skupinové
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neštandardizované rozhovory so žiakom a učiteľmi, ako aj obsahovú analýzu
dokumentov a dokumentáciu aktuálnych udalostí.
Na zvýšenie spoľahlivosti a podporenia získaných poznatkov sme
realizovali trianguláciu zdrojov dát – viedli sme rozhovory s tromi učiteľmi,
ktorí žiaka v danom školskom roku učili. Tým sme získali ďalšie informácie
a pohľad na skúmaný problém z odlišných perspektív, čím došlo k prehĺbeniu
dát.
Spôsob analýzy dát
1. Opierali sme sa o teoretické tvrdenia (overovali teóriu).
2. Abstrahovali sme teoretické poznatky z empirických dát – zakotvená
teória.
3. Popisovali sme prípad a zistené údaje sme vzťahovali k výskumnej
otázke.
Výsledky
1. Faktory rizikového správania Mira:
a) biologické faktory na báze temperamentných zložiek
osobnosti – impulzivita, zvýšená dráždivosť, nižšia miera
frustračnej tolerancie,
b) nedostatky vo výchove – chýbajúca postava otca v rodine,
c) vysoké sebahodnotenie,
d) prostredie školy,
e) spolužiaci Kevin a Vlado.
2. Kontexty, v ktorých dochádzalo k rizikovému správaniu Mira:
‒ K rizikovému správaniu Mira dochádzalo hlavne v prítomnosti
spolužiakov Vlada a Kevina. Pokiaľ v škole chýbali, prejavoval
sa pasívne agresívne.
Interpretácia výskumných zistení
Miro sa neprispôsoboval svojím správaním nikomu. V škole okrem
Vlada a Kevina kamarátov nemal. Zrejme to bolo z dôvodu, že ostatných
považoval za deti a o sebe mal vysokú mienku. Vlado, ktorého rodina bola
v hmotnej núdzi, nebol pre neho rovnocenný, no potreboval ho ako spoľahlivého
kamaráta, ktorý robil vždy to, čo chcel.
Miro bol impulzívny a len ťažko ovládal svoje správanie. Mal predstavu
o svojom ďalšom živote, vzdelávaniu však neprikladal žiadny význam a podľa
toho sa aj v škole správal.
Mama jeho výchovu nezanedbávala, no od určitého veku na neho už
nestačila. Z toho, ako o ňom rozprávala a ako sa k nemu správala, by sa dalo
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usudzovať, že ho skôr rozmaznávala. Možno ako kompenzáciu za to, že
nemal otca. No Miro sa správal agresívne aj k nej.
Život v škole a spoločenstvo všetkých, ktorí sa na ňom zúčastňovali,
úplne ignoroval. Rešpektovanie školského poriadku ho vôbec nezaujímalo.
Vnímal to ako obmedzovanie svojej osobnej slobody. Otázka záškoláctva bola
v jeho prípade veľmi významná. Manipuloval s absenciou a svoju neprítomnosť
na vyučovaní plánoval. Svojím spôsobom ho v tom podporovala aj mama,
ktorá mu viackrát napísala ospravedlnenky a vedela pritom, že mu nič nie je.
Nedá sa však povedať, že by neuznávala hodnotu jeho vzdelávania. Trápilo
ju, že nenastúpil na strednú školu.
Emočná labilita a zvýšená agresivita spolu so školským prostredím
a rovesníkmi silno vplývali na rizikovosť jeho správania. Náchylnosť k rizikovému správaniu podporovala tiež vysoká hodnota osobnej nezávislosti, vyššia
sociálna kritika a vyššia tolerancia k deviantnému správaniu. Mal vysokú
mienku o sebe a vysoké sebahodnotenie. Mieru jeho osobnej nezávislosti
zvyšovala aj skutočnosť, že mal ísť pracovať za bratmi do Nemecka.
Tendenciu k rizikovému správaniu zvyšovala tiež jeho zvýšená
dráždivosť, impulzivita a nižšia miera frustračnej tolerancie. Rovnako tak
nižšia miera rozumových schopností vyplývajúca z mentálneho postihnutia.
Čítal veľmi slabo a písal nečitateľne, a to „k nemu nešlo“. Uvedomoval si to.
Agresívne správanie sa tak stávalo aj ventiláciou jeho osobnostnej frustrácie.
Príčina vzniku dificilít bola u neho zakotvená tiež v nedostatkoch vo
výchove a v sociálno-kultúrnom zázemí. Potreboval pozitívny mužský vzor.
S otcom, ktorý mu zomrel, mal dobrý vzťah. Nemal tak druhý zdroj opory
a druhú autoritu. Vzťah k rizikovému správaniu teda spôsobovala i neprítomnosť
postavy otca v rodine.
Sociálno-ekonomický status rodiny nemal priamy vplyv na výskyt
jeho rizikového správania, aj keď finančná podpora bratov zvyšovala u neho
pocit osobnej nezávislosti, ktorý priamo vplýval na rizikovosť jeho správania.
Mal narušený vzťah so všetkými učiteľmi. Pestoval v sebe pocit
krivdy zo strany učiteľov a ich hodnotenie bral vždy ako nespravodlivé.
Nechcel sa podriadiť ich vplyvu. Jeho správanie bolo významne ovplyvňované
spolužiakmi Kevinom a Vladom. Keď v škole chýbali, pôsobil „nešťastne“
a odcudzene. Ostatní spolužiaci sa nesprávali preňho „dosť agresívne“. Zrejme
to bol dôvod, prečo sa v škole s nikým iným okrem Vlada a Kevina nebavil.
Pokúšal sa upútať na seba pozornosť správaním a konaním, ktoré malo podobu
„hrdinstva“. Odmietal prijať autoritu učiteľa. Pochopený sa cítil v prítomnosti
Vlada a Kevina, ktorí boli o rok starší. Medzi nimi sa cítil uznávaný, a to mu
imponovalo a stačilo.
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Diskusia (porovnanie s inými štúdiami)
1. Možno súhlasiť s tvrdením, že príčiny, ktoré sa podieľajú na vzniku
a rozvoji rizikového správania, sa vzťahujú k osobnostným charakteristikám jednotlivca a sú ovplyvnené labilitou nervovej sústavy,
psychosociálnou nezrelosťou, zníženou adaptabilitou, emočnou labilitou,
poruchami správania, zvýšenou agresivitou a podobne.21
2. Možno súhlasiť s tvrdením, že osobnostnú náchylnosť k rizikovému
správaniu podporuje vysoká hodnota osobnej nezávislosti, nízke
očakávanie úspechu, vyššia sociálna kritika, väčší pocit odcudzenia
a vyššia tolerancia k deviantnému správaniu.22
3. Možno súhlasiť s tvrdením, že vyššiu mieru tendencie k rizikovému
správaniu majú jednotlivci so zvýšenou dráždivosťou, impulzivitou
a s nižšou mierou frustračnej tolerancie.23
4. Možno súhlasiť s tvrdením, že dospievajúci jedinci, u ktorých sa
objavujú poruchy správania, majú zvyčajne nižšiu mieru rozumových
schopností.24
5. Nemožno súhlasiť s tvrdením, že u dospievajúcich, ktorí vnímajú
svojich rodičov ako podporujúcich, sa menej často vyskytuje problémové
správanie v škole a zneužívanie návykových látok.25
6. Nemožno súhlasiť so zistením, že čím je nižší sociálno-ekonomický
status, tým častejšie sa vyskytujú rizikové formy správania.26
7. Možno súhlasiť s názorom, že vzťah k rizikovému správaniu má
nepochybne i neprítomnosť rodičovskej postavy v rodine.27
8. Nemožno súhlasiť so zistením, že žiaci s nízkou sebaúctou častejšie
používajú maladaptívne stratégie zvládania školskej záťaže, čo následne
vedie k prejavom rizikového správania. 28
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9. Možno súhlasiť s tvrdením K. Bradovej, podľa ktorej sú to často
žiaci, ktorí odmietajú prijať autoritu učiteľa, agresívne sa správajú,
vynechávajú školu alebo vyhľadávajú rovesnícke skupiny, v ktorých
sa cítia pochopení.29
Záver
Náš výskum ukázal, že v niektorých prípadoch silnejším faktorom
rizikového správania, ako sú spolužiaci, školské prostredie a nedostatky vo
výchove, môžu byť biologické faktory na báze temperamentných zložiek
osobnosti. Emočná labilita, zvýšená agresivita, impulzivita a nižšia miera
frustračnej tolerancie. Rovnako tak vysoké sebahodnotenie a vysoká hodnota
osobnej nezávislosti sú významným faktorom podieľajúcim sa na rozvoji
rizikového správania sa žiaka.
Vhodným riešením v takomto prípade by mohlo byť zaradenie
relaxačných techník v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a programy
zamerané na rozvíjanie osobnosti žiaka (sebauvedomenia, empatie, emocionálnej
inteligencie...).
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The Two “Suppers in Emmaus” from Rembrandt
Zwei „Abendmähler in Emmaus“ von Rembrandt
Dve Rembrandtove „Večere v Emauzách“
Andrej Botek
Abstract
Religious themes have their position as a important part in the wholy
history of art. The authors displayed in these motifs not only biblical
events but also reflection of their own existential questions and they put
here their inner survival of faith. The Supper in Emmaus is one of such
biblical motifs. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 69) one of
the most famous artists of all time, left us two paitings which divides
the period of twenty years. The twenty years which divides these two
paitings brought to him personal examinations and tragedies in his life.
We can admire not only his professional paintart, thoughtful composition,
light atmosphere – Rembrandt has displayed here deeper meaning with
penetraiting psychological studies of characters. He revealed a lot of his
own experiencing faith.

Keywords: Composition. Existentional questions. Painting means.
Psychology of actors. Rembrandt. The Supper in Emmaus.
Úvod
Od raného stredoveku boli prirodzenou témou výtvarného umenia
náboženské a biblické motívy. Umelci minulých storočí tlmočili biblické
udalosti a vieroučné pravdy, pričom formálne vyjadrenie ich diel korešpondovalo
s ich osobným výtvarným prejavom, závislým od prevládajúceho dobového
štýlu. Napriek všeobecne rozpoznateľným štýlovým súvislostiam je však každý
umelec – tvorca – nezávislou, jedinečnou osobnosťou, ktorá do svojho diela
projektuje nielen tieto všeobecné znaky svojej doby a jej vyjadrovacieho
aparátu, ale hlavne svoje vlastné vnútorné pochody, duševné stavy a nezameniteľné individuálne znaky. Náboženské témy sa samozrejme mohli tvoriť, a aj
sa tvorili, „objednávkovo“ – zohľadniac požiadavky a predstavy objednávateľov,
či už šlo o rehoľné spoločenstvá, cirkevné autority a pod. V konečnom dôsledku
však biblická téma predstavovala a predstavuje pre autora vždy aj osobnú
výzvu – reflexiu transcendentnej skutočnosti, zasahujúcej i osobnú vieru, či
životnú situáciu umelca. Aj v náboženských a biblických témach je rôznorodé

79

Botek, A.:
Dve Rembrandtove „Večere v Emauzách“

rozvrstvenie – nezobrazovali sa všetky v rovnakej frekvencii, niektoré boli
štandardné, iné skôr okrajové. Niektoré patrili medzi tzv. „veľké témy“ – lebo
tlmočili ťažiskové biblické udalosti a vieroučné pravdy – sem možno rátať
napr. motívy Narodenia Pána, Klaňania pastierov a mudrcov, Kristove zázraky,
Ukrižovania, Poslednej večere, Piety, Zmŕtvychvstania, Nanebovstúpenia,
Posledného súdu, alebo zo starozákonného okruhu Stvorenie prvých ľudí,
Potopa, Abrahámova obeta, Exodus, Dávid a Goliáš a mnohé ďalšie a v obľube
boli i motívy zo života svätých, väčšinou s lokálnym podmienením.
Jednou z tém, ktoré umožňovali autorovi komornejší prístup a osobnejšiu
reakciu na biblickú udalosť, bola Cesta do Emauz a Večera v Emauzách, ktoré
sú zaznamenané v Evanjeliu sv. Lukáša (Lk, 24; 13 – 35). Dej hovorí o tom,
ako sa dvaja z Ježišových učeníkov v deň, keď ženy a neskôr Peter s Jánom
našli prázdny hrob, vybrali do neďalekej dediny menom Emauzy. Jeden
z nich je uvedený menom Kleopas, druhý je neznámy1. Plní nedávnych
tragických udalostí sa zhovárali o všetkom, čo sa v tie dni stalo. Po ceste sa
k nim pridal nepoznaný zmŕtvychvstalý Ježiš a nechal sa od nich informovať,
akoby o ničom nevedel. Duševný stav týchto učeníkov najlepšie vyjadruje
veta: „A my sme dúfali, že on vyslobodí Izrael!“ Dezilúzia, smútok, sklamanie,
stratené nádeje. S trpkosťou mu vyrozprávali všetko, čo sa v Jeruzaleme stalo.
Povedia síce, ako ženy tvrdili, že sa im zjavil anjel, ktorý zvestoval, že Ježiš
žije, rovnako spomenuli, že aj niektorí apoštoli potvrdili prázdny hrob, ale
z celkového kontextu ich reči je jasné, že ich tieto okolnosti nepresvedčili.
Kristus ich nazve „nechápavými“ a cestou im vysvetľuje Písma, podľa ktorých
mal Mesiáš trpieť, a tak „...vojsť do svojej slávy.“ (Lk, 24; 26). V dedine sa
Kristus tváril, že chce pokračovať ďalej, oni ho však prehovorili, aby ostal
a nešiel nocou. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, požehnal ho, lámal
a dával im. Vtedy sa im otvorili oči a oni ho spoznali. „A ešte v tú hodinu
vstali a vrátili sa do Jeruzalema“ (Lk, 24; 37), kde apoštolom oznámili, čo
zažili a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Ide o jeden z ťažiskových novozákonných textov, ktorý akoby
„v malom“ opakuje zážitok podstatného úkonu Kristovej poslednej večere
spred niekoľkých dní. Napriek tejto skutočnosti motív Večere v Emauzách
nepatrí medzi najfrekventovanejšie motívy vo výtvarnom umení a platí to
aj pre Rembrandta. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669) je
bezpochyby jedným z najväčších umelcov všetkých čias, ktorého dielo je
nadčasové a oslovuje aj moderného človeka svojou hĺbkou a duchovnou silou.
Žil v čase, kedy v Holandsku badať ústup náboženských tém v prospech
zaujatia žánrovými výjavmi, reálnym životom. Rembrandt však nebol módnym
umelcom, hľadal hlbší význam umenia a napriek dobovým trendom maľuje
V starších prekladoch sa uvádzal ako Kleofáš. Druhého z učeníkov neskoršia spisba vydávala
za sv. Petra, čo ale nemôže byť pravda, nakoľko Peter sám bol ráno pri hrobe a pri návrate
učeníkov z Emauz do večeradla im apoštoli oznamovali, že práve jemu sa v ten deň Ježiš zjavil.
1
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väčšinou motívy biblické – náboženské2. Napriek tomu nevieme k akému
vierovyznaniu sa Rembrandt hlásil. Vyrastal v prostredí, kde dominoval
kalvinizmus, ktorý v dobe jeho detstva prekonal boj medzi tzv. „gomaristami“
a „arminiánmi“, vyvrcholivší dordrechtskou synodou v rokoch 1618-19.
Vedúci arminiáni boli popravení a väčšina ich stúpencov opustila krajinu3.
O Rembrandtovej konfesnej príslušnosti nejestvuje jednotný názor, viacerí
autori predpokladajú, že patril k spoločenstvu „menonitov“, najintelektuálnejšej
tamojšej odnoži protestantizmu4. Rozhodne bol veriacim kresťanom a záujem
o Starý zákon ho motivoval k priateľstvu s mnohými rabínmi a židovskými
učencami.
Poznáme štyri jeho diela na tento námet, resp. dve z nich nie sú
s úplnou istotou pokladané za jeho maľby, ale viacerí autori ich považujú za
práce niektorého z jeho žiakov (napr. Aerta de Geldera)5. Ostávajú nám teda
s určitosťou dve Rembrandtove varianty Večere v Emauzách: prvá z obdobia
1628-29 (dnes v Paríži, Museé Jacquemart-André), druhá z roku 1648 (Paríž,
Museé du Louvre)6. Delí ich teda časový úsek dvadsiatich rokov, úsek,
v ktorom Rembrandt prešiel rôznymi životnými skúškami a z mladíka,
stojaceho na prahu svojho profesionálneho života, sa stal zrelý muž, ktorý
spoznal mnohé tienisté stránky života. Táto skutočnosť – skúsenosť života,
sa odráža v oboch týchto dielach – v ich kompozícii, svetelnej výstavbe,
dramatickosti i kolorite. Čítame v nich nielen výtvarný odkaz, nielen postupujúce
profesionálne majstrovstvo, vidíme v nich odraz momentálnej psychiky, životnej
situácie, i vnútorný autorov svet. Svedčia o jeho prežívaní existenciálnych
otázok, otázok zmyslu života a osobného ľudského údelu. V oboch však môžeme
pozorovať typickú Rembrandtovu vlastnosť – tlmočenie intímnych ľudských
vlastností biblických postáv7.
Večera v Emauzách, 1628-29
Prvú z nich maľoval Rembrandt ako mladík vo veku 22 – 23 rokov.
Už dávnejšie skončil svoje maliarske školenie, žil v Leydene, mal svoju
dielňu s priateľom a vrstovníkom Janom Lievensom a prijal prvého žiaka,
ktorým bol Gerrit Dou8. Bol mladý, plný elánu a plánov, bez záväzkov,
slobodný a do budúcnosti hľadel s nádejou. Bol už uznávaným majstrom
ROOKMAKER, Henderik Roelof, Moderní umění a smrt kultury. Praha: Návrat domů, 1996, 13.
ERPEL, Fritz, Rembrandt. Berlin: Henschelverlag, 1978, s. 6.
4 PIJOAN, José, Dejiny umenia 7. Bratislava: Tatran, 1990, s. 252.
5 Ide o dielo z roku 1648, dnes v Kodani, Statens Museum for Kunst a dielo z doby okolo roku
1660 z parížskeho Louru. ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha: Odeon,
1981, s. 111 a 120.
6 ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 93 a 113.
7 HOLINGSWORTHOVÁ, Mary, Umenie v dejinách človeka. Bratislava: Obzor, 1994, s. 340.
8 ERPEL, Fritz, Rembrandt. Berlin, 1978, s. 6.
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a prvú správu o ňom napísal utrechtský právnik a umelecký kritik Arent van
Buchel práve v roku 16289. Rembrandt však ani ako mladík nebol samopašným
umelcom, od začiatku sa v jeho dielach prejavuje meditácia, hĺbka vnútorného
zážitku, snaha po uchopení hlbšieho zmyslu bytia. Jedna vec bola už v tom
čase pre Rembrandta charakteristická a ovplyvnila výber tém i spôsob zobrazovania – Rembrandta priťahovala staroba: Blízkosť smrti sa podľa neho
rovnala blízkosti poznania. Čím je organizmus opotrebovanejší, tým viac sa
prehlbuje duševný život10. Modely si chodil vyberať do starobinca, skúmal
ľudí na sklonku života, na deliacej čiare medzi životom a smrťou. Preto už
v jeho ranej tvorbe dosahujú jeho diela hĺbku, ktorá sa pri iných majstroch
prejavuje väčšinou až v ich neskoršej tvorbe.
V poradí prvá Večera v Emauzách (okolo roku 1628-29) je olejomaľba
neveľkého rozmeru, skoro štvorcového formátu (39 x 42 cm)11. Zobrazuje
mimoriadne dramatickú kompozíciu, situovanú do jednoduchého, priam
chudobného interiéru. Pravú časť scény tvorí ostrým svetlom osvetlená
dosková, vápnom natretá stena na murovanej podnoži, ktorá vykazuje viaceré
poškodenia. Približne v tretine sa stena zalamuje, svetlo potom prechádza do
tmavého temnosvitu, tak typického pre Rembrandtovu techniku. Koniec steny
len tušíme, lebo v zadnom priehľade vidíme v blikotavom prítmí postavu
ženy, sklonenej pri varení. Jej kontúra je tmavá na pozadí odrazeného odsvitu
z ohňa. Je len doplňujúcou figúrou, ale v kompozičnej schéme zohráva
premyslenú úlohu.
Centrálny výjav má vysoký náboj dramatickosti. Skupina Krista
a učeníkov sedí pri stole v popredí. Rembrandt zachytil situáciu, keď učeníci
náhle spoznali Ježiša pri lámaní chleba. Ježiš, hoci je kompozične posunutý
k pravej strane, je centrálnou postavou, ktorá scéne dominuje. Sedí z profilu,
zaklonený dozadu, hlava hrdo zdvihnutá. Rukami na stole láme chlieb – priam
cítime silu, ktorú vynakladá. Jeho postava je zobrazená v najväčšom svetelnom
kontraste – osvetlená je z pozadia, zo steny silným svetelným zdrojom,
z nášho pohľadu je teda skôr siluetou a záhyby rúcha a plášťa sú len jemne
naznačené slabším odsvitom. V siluete tváre rozoznávame profil mladého
muža s dlhými vlasmi a bradou, s rovným, pravidelným nosom. Kristov pohľad
(podľa nastavenia tváre) nesmeruje k učeníkom, ale dohora, akoby upriamoval
pozornosť na skutočnosti, ktoré presahujú našu existenciu. Oproti nám sedí
učeník, zobrazený spredu a jasne modelovaný svetlom. Je prikrčený, odkláňa
sa od Ježiša, hlavu má mierne stlačenú medzi plecami a hľadí na Krista
s tvárou, ktorá vyjadruje náhly údiv. Ruky má zdvihnuté v geste prekvapenia.
Je znázornený ako muž stredného veku, chudobne oblečený a len povrchne
DVOŘÁK, František, Rembrandt. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957,
s. 22, ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 83.
10 PIJOAN, José, Dejiny umenia 7. Bratislava, 1990, s. 244.
11 ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 93.
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upravený. Je to muž z ľudu, prototyp bežného človeka. Druhého učeníka sa
podarí nájsť len s väčším úsilím. Je úplne pohltený tieňom v popredí, kľačí pri
Kristovi šikmo sklonený k jeho kolenám. Musel si prudko kľaknúť – skôr sa
hodil Kristovi k nohám – svedčí o tom prevrátená stolička, slabo naznačená
v ľavej časti obrazu. Ešte jeden moment je zaujímavý – jednoduchý plátený
batoh, zavesený nad prvým učeníkom na klinci na stene – presne na strednej
vertikálnej osi formátu.
Ak si bližšie rozoberieme túto kompozíciu, zaujmú nás viaceré
skutočnosti. V prvom rade je to zobrazenie Krista – nie je to pokorný služobník.
Je to sebavedomý, suverénny muž, sedí v postoji vládcu, platí o ňom evanjeliové:
„... ako ten, kto má moc (Mk, 1, 22).“ Je si vedomý svojho poslania, vie, že
jemu je všetko podriadené, že je to on, kto zvíťazil nad smrťou. Túto svoju
moc dáva najavo aj postojom. Centrálny učeník je stelesnením prekvapenia,
ale aj miernej pochybnosti. V jeho široko roztvorených očiach sa dá čítať
otázka: „Si to ty?“ Jeho vnútro už pochopilo a prijalo túto skutočnosť, ale
v očiach sa ešte zračí náznak pochybnosti. Jeho cit ešte neporazil úplne jeho
racionalitu. Druhý učeník je zasiahnutý náhlym poznaním. Uvidel a uveril –
nepotrebuje ďalšie dôkazy, nepotrebuje úzkostlivo sledovať Krista a ďalej sa
presvedčovať. Má vnútornú istotu a skláňa sa pred Kristom, ktorého spoznal
ako svojho Vykupiteľa. Je ako Mária Magdaléna, ktorá sa v prvý deň hodila
Kristovi k nohám. Jemu však Kristus nehovorí „Noli me tangere.“ Nechá ho
adorovať. V postavách učeníkov, akoby Rembrandt vyjadril dualitu Petra
a Jána, hoci oni neboli aktérmi tejto udalosti. Ráno boli obaja pri prázdnom
hrobe a videli nielen jeho prázdnotu, ale i poskladané plachty. Peter vstúpil
dnu a podrobne ich skúmal – akoby potreboval dôkaz, presvedčiť svoje rácio,
že tu nejde o krádež mŕtveho. Potrebuje čas, aby uveril. Jánovi stačí pohľad
od vstupného otvoru a hneď verí (Jn, 20, 8). Táto dualita prístupu sa odráža
i v reakcii emauzských učeníkov.
Veľký dôraz položil Rembrandt na kompozičnú a svetelnú výstavbu.
Blízko stredovej vertikálnej osi je umiestnený plynulý prechod na stene medzi
osvetlenou a zatienenou časťou. Viac sa však prejavuje ďalšia vertikála – kút
miestnosti, ktorého línia je umiestnená skoro na proporcii zlatého rezu. Obraz
členia tri diagonály smerujúce sprava doľava. Prvou je os Kristovho tela,
druhú tvorí šikmá doska na stene, ktorej línia smeruje v predĺžení k hlave
sediaceho učeníka. Treťou je línia naklonenia kuchárky. Tieto diagonály
vyvažuje opačná diagonála – tvorí ju os naklonenia sediaceho učeníka –
mimochodom zbieha sa s diagonálou Kristovho tela v mieste okraja stola, kde
na tento priesečník nadväzuje podružná diagonála tela kľačiaceho učeníka.
Dramatickosť deja zvyšuje svetelná kompozícia, hlavne kontrast ostrej Kristovej
siluety oproti najsilnejšiemu zdroju svetla. Podobnou ostrou svetelnou kontrastnosťou sa vyznačujú všetky jeho diela, ktoré vznikali v 30-tych rokoch12.
12

DVOŘÁK, František, Rembrandt. Bratislava, 1957, s. 26.
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Rembrandt zahalil toto dielo do vnútorného tajomstva. Dej, ktorý sa
pred nami odvíja, je nabitý dynamikou a dramatickosťou. Avšak odohráva sa
v skrytosti, len medzi priamymi aktérmi. Kuchárka vo vedľajšej miestnosti
nič netuší. Venuje sa svojej práci. Dokonca ani nič tušiť nemôže – prenikavé
svetlo, ktoré obkolesuje Kristovu postavu, sa totiž postupne stráca na obruse
stola a na stene – otvor, ktorým vidíme vzadu v dome kuchárku, ostáva v tieni.
Túto výnimočnú chvíľu teda nepozoruje nik cudzí, Kristus sa dal poznať len
učeníkom – len im sňal závoj z očú, aby ho spoznali. Aj my tu stojíme pred
tajomstvom – hoci už dobre poznáme celú udalosť, aj my musíme pátrať,
namáhať zrak a hľadať v obraze náznaky, aby sme mu porozumeli. Ten typický
rembrandtovský temnosvit13, do ktorého sa dej ponára, je súčasťou tohto
budovania tajomstva významu obrazu. Tajomstva, do ktorého treba vniknúť,
lebo v dialógu medzi divákom a obrazom, ktoré vedie k „pochopeniu“, sa
otvára širšia problematika ľudského vnímania, poznávania vedomia14.
Rembradt v tomto období maľoval na biely podklad, čo spolupôsobilo
pri farebných efektoch jeho obrazov. Jeho technika maľby bola svojrázna,
vychádzala z individuálneho poučenia od flámskych a talianskych majstrov15.
Kompozície načrtával zlatohnedou priezračnou farbou. Tým sa odlišoval od
väčšiny dobových maliarov, ktorí používali tmavé pastózne podklady a súčasne
sa mu podarilo aj v tmavých partiách zobraziť hĺbku a docieliť, že oko si aj
z naznačených línií utvorí optický vnem konkrétneho predmetu. Tak to dosiahol
aj na tomto obraze – napr. pri Kristovom rúchu. Jeho Večera v Emauzách je
nádherným príkladom okamihu drámy, ale i tajomstva a intimity.
Večera v Emauzách, 1648
Druhá Rembrandtova maľba na túto tému vznikla s odstupom
dvadsiatich rokov. Rembrandt je už zrelý muž, už to nie je bezstarostný
mladík, má za sebou mnohé úspechy, ale i tragické životné udalosti, ktoré ho
hlboko poznačili. Roku 1636 pochoval svojho prvorodeného syna Rumbarta
a v nasledujúcich rokoch i ďalšie dve dcéry16. Prežil len syn Titus, narodený
roku 1641, ale aj ten umrel ešte za umelcovho života rok pred jeho smrťou –
1668, v roku, v ktorom sa oženil17. To však Rembrandt ešte nevie, avšak stíha
ho ďalšia rana – v roku 1642 umiera jeho milovaná Saskia18. Pre umelca týmto
MRÁZ, Bohumír – MRÁZOVÁ, Marcela, Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia,
1988, s. 564.
14 KESNER, Ladislav, Understanding of Art as Active Visual Hermeneutics. In Ars, 2006, roč. 39,
č. 1, s. 18.
15 KIPLIK, Dmitrij Iosifovič, Technika malby, Praha: Orbis, 1952, s. 331.
16 ERPEL, Fritz, Rembrandt. Berlin, 1978, s. 15.
17 ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 88.
18 ERPEL, Fritz, Rembrandt. Berlin, 1978, s. 7 a 15, ARPINO, Giovanni – LECALDANO,
Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 86.
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tragické udalosti nekončia – roky 1648 a 1649 sú poznamenané zdĺhavým
sporom s Titovou pestúnkou Gertje Dircksovou, ktorý sa riešil i súdnou
cestou19. Rembrandt stojí tvárou v tvár vlastným ľudským obmedzeniam, čelí
skutočnostiam, ktoré nemôže ovplyvniť, ktoré môže len prijať. Stojí pred
vnútornou naliehavosťou, na ktorú môže dať odpoveď jedine viera. Dramatickosť
starších diel ustupuje kontenplatívnej atmosfére20.
V tomto období, poznačenom sériou osobných tragédií, vzniká jeho
druhá Večera v Emauzách. Je to olejomaľba taktiež komornejších rozmerov
(68 x 65 cm)21, podobne ako prvá, aj táto je formátom blízka štvorcu.
Rembrandt umiestňuje dej do interiéru jednoduchého hostinca, avšak scéna je
diametrálne odlišná od predošlého diela. Dramatickosť jeho ranej tvorby,
vyjadrená dynamikou postáv a hlavne ostrými svetelnými kontrastami, sa
vytratila. Pozorujeme pokojnú skupinu štyroch postáv, atmosféru ponorenú do
rozptýleného rembradtovského jemného temnosvitu, s nejasnými prechodmi
medzi tieňom a slabým svetlom. Aj na tomto menšom diele sa prejavuje
Rembrandtovo majstrovstvo nielen v samotnej kompozícii (farebnej, lineárnej,
tvarovej, svetelnej...), ale najmä vo vyjadrení atmosféry deja a psychických
stavov jednotlivých aktérov.
Máme pred sebou uzavretú, zomknutú skupinu – Kristus s učeníkmi
(všetci sú bosí) sedí za stolom s bielym obrusom priamo oproti nám – je
zobrazený z centrálneho pohľadu. Rukami, položenými na stole, láme chlieb.
Avšak už nie tak mocne, ako na staršom obraze, teraz sa zdá, že lámanie ide
ľahko, akoby z chleba len odlamoval. Hlavu má mierne naklonenú k pravému
plecu, oči roztvorené, ústa mierne pootvorené. Dlhé vlnité vlasy mu padajú na
plecia, hlavu mu obkružuje svetelná svätožiara so sotva postrehnuteľnými
papršlekmi. Žiadne ostré svetlo – svätožiara je nevtieravá, jemná, obrus na
stole je svetlejší ako ona. Kristus má na sebe jednoduché rúcho, plášť mu
spadol z ramien na stôl. Biely obrus je položený na hrubšej vyšívanej textílii
so strapcami. Učeníci sedia po jeho oboch stranách, pričom na vertikálnej osi
pravého z nich je umiestnený hostinský, ktorý sa mierne skláňa s jedlom,
ktoré priniesol. Ľavý učeník je mladého veku, sedí k nám obrátený zozadu,
má tmavé rúcho, ruky spľasnuté v údive pred tvárou. Pravý má na sebe akoby
drsný vrecovinový odev, spod jeho kratších rukávov trčia červené rukávy
spodného dielu. Je to starší bielovlasý zarastený muž. Ľavou rukou sa opiera
o operadlo stoličky, pravú má opretú o stôl a drží v nej obrúsok. Mierne sa
odklonil a skúmavo pozerá na Krista. Hostinský – prostovlasý mladík –
prekvapene hľadí na učeníka vľavo.
Hlavnou osou kompozície je frontálna postava Krista – avšak nie je
na osi súmernosti, ale je od stredu posunutá doľava. Zdôrazňuje ju však
ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 86.
HOLINGSWORTHOVÁ, Mary, Umenie v dejinách človeka. Bratislava, 1994, s. 340.
21 ARPINO, Giovanni – LECALDANO, Paolo, Rembrandt. Praha, 1981, s. 113.
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vysoká, oblo ukončená nika v stene za Kristom, z oboch strán rámovaná
pilastrami na vysokých postamentoch. V pravej časti vyvažuje tento osový
posun umiestnenie dverného otvoru v bočnej stene, takže optický dojem je
ucelený. Samotná kompozícia troch ústredných postáv je trojuholníková,
dopĺňa ju diagonála spájajúca hlavu ľavého učeníka, Krista a hostinského,
ktorá končí v rohu dverí. Avšak pohľad pravého učeníka v línii ku Kristovej
tvári vytvára opačnú diagonálu, pričom obe popísané línie delí myslená
horizontála Kristovej tváre. Celý obraz je riešený v tlmených hnedastých
tónoch, s nejasnými predelmi svetla a tieňa, v atmosfére prítmia, ktoré len
mierne presvetľuje žiara, vychádzajúca z Kristovej postavy. Kristus nie je
osvetlený – on sám je zdrojom svetla, ktoré osvetľuje jeho okolie a učeníkov.
Nie je to sebavedomý víťaz ako na staršej maľbe. Vyžaruje pokoj človeka,
ktorý prijal svoj údel. Je to muž, ktorý prešiel nedávnym utrpením, a toto
utrpenie akoby ešte stále cítil. Rozšírené oči akoby hľadeli na iný svet, akoby
videli obzory, skryté za našou skutočnosťou. Pootvorené pery sú ešte
poznačené bolesťou. Keby Rembrandt nenamaľoval ostatné postavy, vôbec by
to obrazu neodobralo silný výraz. Samotný Kristus by stačil na preniknutie do
tajomstva vykúpenia utrpením22. Nepozerá na nikoho konkrétne, hľadí do
budúcnosti všetkých vekov, takže jeho gesto – jeho skutok patrí všetkým.
Majstrovská psychológia postáv nás priam zaráža. Ľavý učeník je
v momente uchvátený poznaním. Spoznal v spolusediacom Krista, od údivu
zalomil ruky, ale ostáva pokojný, nepadá na kolená. Predstavuje svižnosť
mladosti, rýchlosť otvoreného srdca, ochotného nasledovať svoj hlas. Pravý
učeník ešte nie je presvedčený. Nie je ani prekvapený, skôr je to človek, ktorý
spozornel, ktorý starostlivo skúma, čo sa deje. Položil ruku na stôl a mierne sa
zaklonil – je to vynikajúce fyziologicky verné znázornenie opatrnosti. Nie je
neveriaci, ale je to skúsený muž, ktorý všeličo zažil, a neprijme ihneď všetko,
čo sa mu predkladá. Stojí na prahu rozhodnutiu. Vnútorne už verí, ale ešte
stále potrebuje ubezpečiť svoj intelekt. V prípade učeníkov použil Rembradt
v podstate rovnakú schému, ako v diele spred dvadsatich rokov. Je to dvojica
mladého a starého muža. Mladík – plný zápalu a ochoty, rýchly a ochotný,
verí svojmu citu, v okamihu chápe. Druhý je starší muž, ale ešte vitálny. Už
mnoho prežil, naučil sa byť obozretný, naučil sa nepodľahnúť okamžitému
nápadu, všetko skúmať. Jánovsko-petrovská dualita sa aj tu plne uplatňuje.
Podobne virtuózne Rembrandt zobrazil vnútorné pocity hostinského.
Je to nezúčastnený divák, nepatrí do skupiny, prišiel iba preto, aby ich
obslúžil, nemieni pri nich zotrvať. Aj dvere si nechal otvorené – chce sa hneď
vrátiť. Jediné, čo ho prekvapilo, je správanie mladého učeníka. Nechápe,
prečo zalamuje rukami, veď nič mimoriadne sa nestalo. Púta jeho pozornosť
oveľa viac ako Kristus. Aj v tejto koncepcii je Rembrandt jedinečný. Zobrazil
moment, kedy sa Kristus dáva spoznať učeníkom. Ale je to len ich vzájomná
22

ERPEL, Fritz, Rembrandt. Berlin, 1978, kat. č. 10.
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dráma, tí, čo stoja mimo, nič nevidia a nič nechápu. Vidia iba to, čo je reálne,
neprenikli do hlbšieho významu.
Jeden moment ešte treba zdôrazniť: Hostinec akoby sa stával súčasne
chrámom. Za Kristom je vysoká nika – taká, aké sú typické pre kostoly a do
akých sa umiestňujú oltáre. V podstate tam nemá čo robiť, bežný hostinec ju
nepotrebuje. Je prázdna, nič v nej nie je. Ale pred ňou sedí Kristus – on je
živým oltárom, on je chrámom! Obyčajný interiér tak dostáva posvätný
charakter. Akoby potom, keď sa všetko skončí a postavy odídu – akoby tu
potom umiestnili oltár. Teraz ho netreba – lebo tu sedí Spasiteľ. Ale nika je tu
pripravená prijať oltár, keď Kristus odíde.
Záver
Večera v Emauzách patrí medzi ťažiskové témy Nového zákona,
opisujúce zjavenie zmŕtvychvstalého Krista. Pre svoju výraznú výpovednosť,
ale i dramatickosť deja, bola obľúbeným motívom vo výtvarnom umení.
Rembrandt van Rijn nám zanechal dve verzie, pri ktorých je jeho autorstvo
nesporné. Delí ich obdobie dvasiatich rokov, čo sa prejavuje nielen v ich
výtvarnej koncepcii, ale odrážajú aj autorovu životnú skúsenosť a osobné
skúšky. Pokúsili sme sa o interpretáciu týchto dvoch Rembrandtových diel.
Poukázať na to, ako fungujú v komunikácii myšlienok, emócií a ideí23.
V oboch dielach sa Rembrandt prejavuje ako vynikajúci majster, ale aj ako
bedlivý pozorovateľ, ako ten, ktorý nielen vie dokonale zobraziť udalosť, ale
ktorý ide ďalej poza ňu. Ukazuje hlbší zmysel príbehu, je citlivým odkrývateľom
zložitých psychologických pochodov. Dokonca oveľa viac – poodkrýva
i svoje vnútro a tlmočí svoju vieru. Svoje problémy vkladá do Kristových rúk,
aby ich on raz premenil. Jeho Večere v Emauzách sú svedectvom vývoja
človeka, ktorý na svojej životnej ceste zažil úspechy, ale i sklamania a bôle.
Svoje profesionálne majstrovstvo použil na to, aby nám odhalil hlboké
existenciálne posolstvo.
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Abstract
The aim of the article is the analysis of anthropological, spiritual and
christological aspects in the theological-philosophical conception of Pierre
Teilhard de Chardin. We will try to reflect on Teilhard's understanding
of man and his spiritual dimension from the point of view of his
creation-evolutionary point of view. We will thematize the process of
personalizing man, culminating in our understanding of the Lord Jesus
Christ as the eschatological point of Omega as taught by Teilhard.

Keywords: Anthropology. Spirituality. Christology. Personalization.
Eschatology.
Úvod
V príspevku mienime reflektovať antropologické, spirituálne a kristologické aspekty kreačno-evolučnej filozofie Pierra Teilharda de Chardin.
Pokúsime sa hľadať odpoveď na tieto otázky: Ako Teilhard chápe človeka
a jeho personalizáciu? Čo Teilhard myslí pod praktickým konaním a spirituálnou
dimenziou človeka? Aké je Teilhardovo porozumenie osoby Ježiša Krista
najmä v eschatologickej dimenzii?
Personalizácia človeka
Proces socializácie podľa Teilharda spontánne vyúsťuje do personalizácie, ktorá prislúcha výsostne človeku ako takému. V rámci personalizácie
nastáva u človeka neustále transformovanie vedomých aktivít a schopností,
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ktorými disponuje a ktoré sa ukotvujú následne v ňom ako osobe. Procesu
personalizácie človeka sú v Teilhardovom chápaní inherentné tri jeho
substanciálne fázy. V rámci prvej fázy sa človek v prvom rade sústreďuje na
seba a na svoj vedomý život. Táto fáza spontánne prechádza do druhej,
v ktorej človek dokonale interiorizujúci svoje vedomé aktivity a schopnosti
prislúchajúce jeho osobe sa následne môže sústrediť na iných ľudí
prostredníctvom kresťanskej lásky. Poslednou fázou, ktorá personalizáciu
teleologicky završuje, je upriamenie sa na to, čo človeka presahuje, teda na
Boha prebývajúceho v transcendencii. Týmto trom štádiám personalizácie
zodpovedajú tri Teilhardove heslá: „Byť – milovať – velebiť.“1 Personalizačný
proces Teilhard vyjadril troma fázami: centráciou – byť sám sebou, vnútorne
sa zjednotiť so sebou, decentráciou – naše spojenie s druhými ľuďmi v láske –
milovať, a supercentráciou – podriadenie nášho života, životu väčšiemu ako
je náš – teda Bohu – adorovať.2 Je teda zrejmé, že personalizáciu nedosahujú živočíchy, ale jedine človek. Slovenská znalkyňa Teilhardovho diela
Z. Plašienková to vyjadruje takto: „Podstatou personalizácie na individuálnej
úrovni človeka je proces vnútorného zjednocovania a koherencie človeka.
Tento proces vyjadrený pomocou mojich termínov, je procesom realizácie
troch navzájom združených pôsobení (Teilhard povie „pohybov“) vnútorných
centier (stredov) seba – osobnej, druho – osobnej a božsko – osobnej
vzťahovosti.“3
V diele Božské prostredie ponúka uchopenie fenoménu človeka pevne
zakoreneného do oblasti náboženskej skúsenosti, v ktorej je založená jeho
existenciálna skúsenosť so sebou samým – so svojím najvlastnejším ja, ale
táto personálna skúsenosť v sebe samej implikuje i vzťahy k iným ľuďom. Je
to oblasť intersubjektivity, pričom táto skúsenosť vrcholí pri vzájomnom
obojstrannom dialogickom stretnutí človeka s tým, čo ho nekonečným
spôsobom radikálne presahuje, a to je výsostne transcendentná Skutočnosť
Božského Bytia.
Teilhard približuje človeka z dvoch podľa neho najpodstatnejších
aspektov. Najprv si všíma praktickú – konatívnu stránku človeka, ktorá je pre
neho azda najcharakteristickejšia. Potom poukazuje na druhú nemenej
podstatnú stránku, ktorej je človek vystavený v pasívnom postoji k svetu.
„Keďže život každého človeka sa v skúsenostnej oblasti primerane delí na dve
časti, na to, čo koná, a na to, čomu sa podrobuje – budeme sa postupne
zaoberať najprv oblasťou našich činností a potom oblasťou našich pasivít.

Porov. BENDLOVÁ, P.: Teilhard de Chardin – nová naděje katolicismu. Praha: Svoboda,
1967, s. 33.
2 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Chuť žít. Praha: Vyšehrad, 1970, s. 169 – 170.
3 PLAŠIENKOVÁ, Z. – KULISZ, J. Na ceste s Teilhardom de Chardin. Trnava: Dobrá kniha,
2004, s. 100.
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V oboch týchto oblastiach predovšetkým zistíme, že Boh tak, ako to prisľúbil,
nás skutočne očakáva vo veciach, ak nám dokonca nevychádza v ústrety.“4
Podľa Teilharda de Chardin človek cez svoju aktívnu zložku podstatným
spôsobom participuje na jedinečnom stvoriteľskom akte Boha. „V činnosti sa
najprv pripájam k stvoriteľskej sile Boha, zapadám do nej, stávam sa nielen
jej nástrojom, ale aj jej živým predĺžením. A keďže v bytosti nie je nič
intímnejšie ako vôľa, určitým spôsobom splývam svojím srdcom so samým
srdcom Boha. A zároveň, pretože nikdy nemôžem určiť hranice dokonalosti
svojej vernosti a horlivosti, svojho úmyslu, toto spájanie mi umožňuje pripodobňovať sa Bohu čoraz viac bez konca.“5 Človek sa tak stáva samozrejme
analogickým spôsobom prostredníctvom svojej činnosti skutočne podobným
Bohu. Z tohto je zrejmé, že treba starostlivo rozlišovať medzi transcendentným
stvoriteľským aktom Boha a ľudskou aktivitou. Obe aktivity – Božia činnosť
i činnosť človeka sú vo vzájomnom prepojení do spoločnej koaktivity, ale
v rámci tejto jednoty sú i rozdielne. Božská a ľudská koaktivita však napriek
základnej rozdielnosti tvoria súvislú harmóniu. Božské a ľudské sa tak v činnosti
perichoreticky prenikajú a vytvárajú spoločný zmysel. Podľa Teilharda tak
všetka naša aktivita, ktorou meníme tvárnosť sveta, ak nemá v seba zahrnuté
napojenie na Božiu činnosť, nie je celkom úplná. Z toho vyplýva nevyhnutný
následok paralyzovania jej potencialít. „Preto všetko, čo umenšuje moju
výslovnú vieru v nebeskú hodnotu výsledkov mojich úsilí, nepopierateľne
poškodzuje moju schopnosť konať.“6 Treba sa prostredníctvom svojej činnosti
otvoriť Bohu, ktorý posväcuje každú ľudskú činnosť, nech už je akákoľvek.
Človek by mal byť schopný vnútorne vnímať, že v každom jeho povolaní je
pozvaný k udeleniu zmyslu svojho života Bohom a v jeho Synovi Ježišovi
Kristovi. Všetko naše každodenné úsilie v ňom nachádza konečný význam.
„Naša práca sa nám javí predovšetkým ako prostriedok, ktorým si získavame
každodenný chlieb. Ale jej konečná hodnota je omnoho vyššia: prácou
zdokonaľujeme v sebe subjekt spojenia s Bohom a okrem toho určitým
spôsobom rozširujeme v pomere k sebe božský cieľ tohto zjednotenia nášho
Pána Ježiša Krista, a tak či už pracujeme ako umelci, robotníci alebo vedci,
alebo nech je naša ľudská činnosť akákoľvek, ak sme kresťania, môžeme sa
vrhnúť na predmet svojej práce ako k bráne vedúcej k najvyššiemu zavŕšeniu
našej bytosti.“7
Ľudská bytosť ako celok však nie je totálne charakterizovaná len
prostredníctvom svojej aktívnej zložky. Komplementárne k nej pristupuje i jej
neaktívna – pasívna časť, ktorá je síce menej badateľná, o to však rozsiahlejšia.
Preto podľa názoru Teilharda de Chardin naše pasivity tvoria oveľa väčšiu
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 17 – 18.
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 37.
6 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 28.
7 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 38.
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časť našej osobnosti v jej najhlbších dimenziách existencie. Naša činnosť,
ktorá je tak dobre viditeľná vo fenomenálnej rovine, je pevne zakorenená
v našich pasivitách tak, ako o tom Teilhard píše: „V skutočnosti tieto dve časti –
aktívna a pasívna – sú v našom živote neúmerne nerovnaké. V našich
perspektívach činná časť zaujíma prvé miesto, pretože je nám príjemnejšia
a viac ju vnímame. Ale v skutočnosti pasívna časť je nepomerne väčšia
a hlbšia. Pasivity predovšetkým neustále sprevádzajú naše vedomé činy ako
reakcie, ktoré riadia a podrobujú naše snahy alebo im prekážajú. Už z tohto
dôvodu majú nutne a presne rozsah našich činností, ale oblasť ich vplyvu
siaha ďaleko za tieto úzke hranice.“8 Pasivity sú tak podľa Teilharda akýmsi
fundamentálnym pozadím, ktoré z hĺbok našej existencie podstatným
spôsobom zvnútra determinuje konatívnu časť našej osoby. Človeka ako celok
ovplyvňuje veľké a rozmanité množstvo nevedomých síl a podnetov, ktoré
priamo ovplyvňujú našu činnosť. Tieto pasívne sily sú v nás samých ako
súčasť našej existencie, ale sú i mimo nás, pričom celý svet nášho najbližšieho
okolia je nimi preniknutý. Z tohto je zrejmé, že tieto pasivity nemáme v žiadnom
prípade pod svojou bezprostrednou kontrolou, a tak sa naša činnosť odohráva
v kontexte ich pôsobenia. Teilhard de Chardin rozlišuje medzi našimi pasivitami:
na jednej strane sme v pozitívnom zmysle ovplyvnení pasivitami rastu, ktoré
blahodarne ovplyvňujú a následne i podporujú našu vedomú aktivitu, pričom
ju vedú k úspechu. Sú teda aj teleologické, primárne zamerané na osobu, a tak
prispievajú k jej rastu. Na druhej strane sme v našom každodennom živote
v heterogénnych kontextoch a situáciách konfrontovaní i s pasivitami umenšovania, ktoré do značnej miery bolestne a negatívne ovplyvňujú našu aktivitu
vo svete, preto im musíme, či lepšie povedané, máme byť schopní čeliť.9
Pasivity rastu, ktoré všemožne podporujú naše konanie i celok našej
osoby v jej jadre, Teilhard vníma v úzkom prepojení so spirituálnou rovinou,
teda vo vzťahu k Bohu. Svoj pohľad na ne orientuje do skrytých hĺbok našej
existencie, ktorá je tajomným, ale predsa skutočným spôsobom napojená na
Božské Bytie. Teilhard nás pozýva načrieť do nášho vnútra, v ktorom pri
sústredenom vnímaní môžeme vnímať Boha a nechať sa ním celí preniknúť.
„Pane, budem spolupracovať s tvojou činnosťou, ktorá predchádza moju, a to
dvojakým spôsobom. Najprv na tvoje hlboké vnuknutie, ktoré mi káže byť,
odpoviem tým, že sa budem snažiť, aby som nikdy neudusil, nezviedol z cesty
a nemárnil svoju schopnosť milovať a konať. A na tvoju Prozreteľnosť, ktorá
ma obklopuje a udalosťami každého dňa mi naznačuje, aký ďalší krok mám
urobiť a na ktorý stupeň vystúpiť, odpoviem potom tým, že sa budem snažiť,
aby som nestratil nijakú príležitosť vystupovať bližšie k duchu.“10

TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 54.
Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 55.
10 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 59.
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K pasivitám umenšovania patria rôzne formy utrpení, ktoré sú údelom
nášho bytia vo svete a ktoré musíme trpne znášať. Sú to predovšetkým telesné
a psychické choroby so všetkými peripetiami, ktoré so sebou tieto negatívne
fenomény nesú a je to predovšetkým bolesť z nich plynúca. Je to naše vlastné
utrpenie, ale i utrpenie iných ľudí „Hej, čím hlbšie a čím nevyliečiteľnejšie sa
zlo zahryzne do môjho tela, tým viac budeš môcť byť ty, ktorého skrývam
v sebe, ty ako milujúci a aktívny princíp očisty a odpútania. Čím viac sa otvorí
budúcnosť predo mnou ako závratná priepasť alebo tmavý tunel, tým viac
môžem dôverovať, ak sa odvážim ísť napred na základe tvojho slova, že sa
strácam alebo ponáram do teba, že som asimilovaný tvojím telom, Ježišu.“11
Podľa Teilharda aktívna aj pasívna zložka nášho života sú nerozlučne spojené
a my sme priamo pozvaní postupne odhaľovať ich skrytý zmysel.
Na existenciálne dozrievanie a rast a prirodzenosť utrpenia pre náš
život upozorňuje Teilhard de Chardin vo svojej metafore žijúceho a rastúceho
stromu. Ukazuje sa jeho evolučný aspekt: rast stromu je dôkazom, že je
schopný odolávať a žiť. Nepohoda, búrky, nečas lámu vetvy, listy na ňom
uschnú a kvety zvädnú. Strom však napriek tomu rastie ďalej a zostáva na
svojom prirodzenom mieste.12 Utrpenie (prenesúc túto metaforu na náš život)
má zmysel rastu, prostredníctvom ktorého môžeme vnútorne existenciálne
dozrievať do plnosti nášho personálneho bytia a zároveň ho môžeme ešte
účinnejšie integrovať do kontextu spôsobu hľadania, objavovania a realizovania
zmysluplnosti v našom živote.
Teilhard de Chardin ďalej rozvíja svoju antropologickú koncepciu
smerom k postupnej hominizácii – poľudšťovaniu človeka, pričom fundamentom
tohto aktu je socializácia, ale najmä personalizácia, ktorá je výhradne záležitosťou
osoby ako jednoty tela, duše a ducha. Vo svojom fenomenologickom výskume
osoby vidí jeho vývoj v evolučnom pohybe smerom dopredu, teda v postupnej
konvergencii ľudstva k jednote. Človek je tak primárne nasmerovaný na
uskutočňovanie a rozvíjanie interpersonálnych vzťahov, na ktoré je v Božom
stvoriteľskom pláne predisponovaný. Otvorenosť pre rôzne vzťahy, ktoré si
človek buduje, tkvie v jeho výsostne personalizujúcom bytí, a tak následne
cez postupnú konvergenciu dochádza k novej hominizácii a planetarizácii
ľudstva ako celku. Podľa nášho názoru Teilhard, odhaliac v evolučnom
pohybe človeka túto základnú tendenciu ľudstva k jednote, anticipoval dnes
rozšírený fenomén, ktorým je globalizácia sveta prebiehajúca nielen vo sfére
ekonomických vzťahov, ale i na poli kultúrnom a náboženskom. Túto anticipáciu
globalizácie ľudstva pregnantne vyjadril vo svojom chápaní novej hominizácie
ľudstva: „Zrastanie prvkov a zrastanie vetiev geometrická guľatosť Zeme
a psychické zakrivenie ducha začínajú pôsobiť ruka v ruke a prevažovať
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 72.
Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Smysl a pozitivní hodnota utrpění. In: Bolest a naděje.
Deset esejů o osobním zrání. Praha: Vyšehrad, 1971, s. 255 – 258.
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vo svete nad individuálnymi a kolektívnymi silami rozptylu, namiesto ktorých
tak nastupuje zjednocovanie – to je hybná sila, a koniec koncov celé tajomstvo
hominizácie.“13 Globalizácia sveta (ako ju dnes vnímame a ako ju Teilhard
predvídal v pojmoch novej hominizácie a planetarizácie ľudstva) skrýva v sebe
i mnoho úskalí. Táto túžba po jednote je však hlboko vrytá vnútri každého
človeka. Vo svojej podstate je jednota ľudstva podľa Teilharda zakorenená vo
fenoméne lásky. „Jedine láska, ako ukazuje každodenná skúsenosť, je schopná
viesť bytosti k dokonalému bytiu tým, že ich spája – a to z toho dobrého
dôvodu, že len láska ich berie a spája v ich hĺbke... ten tajomný domnelo
rozporný čin personalizácie totalizovaním, ten láska predsa robí v každej
chvíli v dvojici i v skupine i všade vôkol nás.“14 Fenomén lásky je najvnútornejšou hybnou silou celého personalizujúceho aktu človeka ako osoby
a jedine v nej môže dochádzať k pravému spájaniu človeka s človekom vo
vzájomnej otvorenosti svojich existencií. Človek je fenomén, okolo a v ktorom
sa vesmír navíja.15
Ježiš Kristus – žiarivý eschatologický bod Omega
Vzťah medzi Božím nestvoreným Bytím a stvoreniami je naskrze
analogický. Na Teilhardovej fundamentálnej myšlienke jednoty bytia je založená
jednota stvorení s Bohom, jednota v stvorenstve, rešpektujúc pluralitu jeho
súcien, jednota vesmíru, ale i vyššie spomínaná jednota ľudstva. Vzťah jednoty
bytia a rozmanitosti heterogénnych súcien Teilhard chápe v nadväznosti
na zachovanie jednoty a rozmanitosti bytia zároveň. K ďalším významným
aspektom Teilhardovej koncepcie patrí i jeho originálnym spôsobom rozpracovaná koncepcia viac-bytia. Na základe svojich výskumov dospel k názoru,
že žiadne bytie sa vo svojej konkrétnej existencii nevyskytuje ako samo-bytie
(solum esse), ale že je mu inherentné jestvovať ako viac-bytie (plus-esse),
inak povedané, každému bytiu je vlastné jeho spolujestvovanie s inými bytiami
ako fundamentálna tendencia spolujestvovať s nimi. Tento ontologický status
viac-bytia sa nevzťahuje len na stvorené bytia, ale i na Boha, v ktorom sa
viac-bytie prejavuje vo vnútornom živote Najsvätejšej Trojice. Teilhard pritom
ešte rozlišuje medzi aktívnym viac-bytím, ktoré prislúcha personálnemu bytiu,
teda Bohu a človeku, a pasívnym viac-bytím, ktoré je súčasťou nepersonálneho
bytia, teda napríklad anorganickej a nižšej organickej prírody, kde nejestvuje fenomén osoby.16 O pohybe človeka k „väčšiemu bytiu“ poznamenáva
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 203.
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 220.
15 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Místo člověka v přírode: Výbor studií. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, s. 25.
16 Porov. LETZ, J.: Význam myslenia Pierra Teilharda de Chardin pre súčasnosť a budúcnosť.
In: Verbum, roč. 1999, č. 4, s. 48 – 61.
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G. Martelet: „Tento pohyb k „väčšiemu bytiu“, jednomyseľnému a globálnemu
v sebe zahŕňa potrebné prekonanie absurdna... Ak je v človeku nejaká sila,
o ktorej by sme mohli povedať, že smeruje za absurdno, je to preto, že
existuje Priťahovateľ, ktorý je nekonečný.“17 Teilhard nám tak ponúka vo
svojej mysliteľskej koncepcii originálnym spôsobom rozpracovanú dynamickú
ontológiu založenú na evolučnom, ale i výsostne personálnom princípe,
obohatenú o kresťanský pohľad.
Pre Teilharda, uznávajúceho fakt evolúcie a zároveň prijímajúceho
prozreteľnostný stvoriteľský akt Boha vo vzájomnej jednote, je samotné bytie
celého vesmírneho univerza mystickým spôsobom nahliadané ako božské
prostredie. Bytie celého univerza chápe teleologicky: vo svojej dynamickej
podstate je primárne zamerané na svoj cieľ, na Boha, v ktorom nachádza
svoje naplnenie a konečné zavŕšenie. Božským bytím je teda podľa neho
preniknutá celá stvorená skutočnosť v jej univerzalite a totalite zároveň:
„Božské nás oblieha, preniká a formuje prostredníctvom všetkých stvorení
bez výnimky. Predstavovali sme si ho ako čosi ďaleké a neprístupné, a zatiaľ
žijeme ponorení do jeho blčiacich vrstiev.“18 V myšlienkach, v ktorých sa
autor podrobne zaoberá obojstranným vzťahom medzi Bohom a jeho stvorením,
vynikajú jeho originálne teologické inovácie. Človek ako osoba, v ktorej je
zjednotené telo a duchovná duša tak naskrze je obyvateľom božského prostredia,
ktoré pripodobňuje k rozsiahlemu a nezmerateľnému oceánu, ktorý v sebe
nesie celý život s jeho bohatosťou, pričom si však zachováva konkrétnu
transcendenciu, a z jej odstupu tak možno hľadať fundamentálnu jednotu
partikulárnych prvkov bytia vesmírneho univerza.19 Božské prostredie, ktoré
vo svojej nesmiernej veľkosti obklopuje celý vesmír s jeho vecami a osobami,
sa prejavuje v rovine, ktorú môžeme tajomným spôsobom vnímať i na
fenomenálnej úrovni najmä prostredníctvom optiky zrelej viery. V prvom rade
je charakteristické svojou ľahkosťou. „Základný div božského prostredia je
ľahkosť, s akou v sebe spája a uvádza do súladu vlastnosti, ktoré sa nám zdajú
celkom protichodné. Je nesmierne ako svet a hroznejšie ako obrovské sily
vesmíru. A predsa obaľuje v najvyššom stupni to sústredenie a presnosť, ktoré
vytvárajú teplý pôvab ľudských osôb.“20 Ďalšou dôležitou súčasťou božského
prostredia, v plnosti ktorého prebývame, je Božia všadeprítomnosť. „Božia
všadeprítomnosť je výsledkom práve jeho najvyššej duchovnosti a presný opak
tej klamnej všadeprítomnosti, ktorú hmota zdanlivo dosahuje svojou krajnou
rozptýlenosťou.“21 Najcharakteristickejším atribútom božského prostredia,
v ktorom spočíva celá univerzalita stvorenstva, je fakt, že ono v sebe samom
MARTELET, G. Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího. Olomouc: Refugium, 2012,
s. 29 – 30.
18 TEILHARD DE CHARDIN, P. : Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 99.
19 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 100.
20 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 100.
21 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 101.
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má implikovanú tendenciu centrovať, rozširovať a totalizovať heterogénne
partikulárne súcna. Božské prostredie má tak vlastnosť byť skutočným
stredom a spájať bytia do jednoty. „Božské prostredie, aj keď je nesmierne, je
v skutočnosti Stredom. Má teda aj vlastnosti stredu, t. j. predovšetkým
absolútnu a najvyššiu schopnosť spájať (a dôsledne zavŕšiť) bytia v sebe.
V božskom prostredí sa všetky javy vesmíru dotýkajú tým, čo je v nich
najvnútornejšie a najstálejšie. V ňom pomaly sústreďujú bez straty a bez
nebezpečenstva ďalšej skazy to, čo je v nich najčistejšie a najpríťažlivejšie.“22
Toto Teilhardovo spirituálne nahliadnutie na vesmír vcelku je podstatným
spôsobom ovplyvnené novozákonnou teológiou apoštolov sv. Jána a sv. Pavla.
Môžeme s istotou konštatovať, že Teilhardova koncepcia bytia vrcholí
v originálnom teologickom pohľade na skutočnosť, ktorá je podľa neho
nasýtená Bohom.
Aj podľa nášho názoru Teilhardova koncepcia bytia vesmírneho
univerza nie je v žiadnom prípade panteistická. Jasne sa dištancuje od
akejkoľvek formy panteizmu, ktorý nevidí rozdiel medzi bytím prírody
a Bohom. Ďalším faktom, vylučujúcim panteistickú námietku je Teilhardovo
chápanie Boha ako osoby, ktorá všetko spája do jednoty: Táto jednota však
ponecháva stvorenia ako autonómne. „Náš Boh však úplne privádza až do
krajnosti rozdielnosť stvorení, ktoré sústreďuje v sebe. Na vrcholnom bode
svojho spojenia s ním vyvolení nájdu v ňom dokonalejšie dovŕšenie svojho
individuálneho zavŕšenia. Jedine kresťanstvo zachováva súčasne právo
myslenia a podstatnú túžbu každej mystiky zjednotiť sa (t. j. stať sa druhým)
a zároveň ostať sebou.“23
Kozmogenéza, biogenéza a antropogenéza majú svoje substanciálne
naplnenie a zavŕšenie v kristogenéze. Bytie celého vesmírneho univerza je
stvorené skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, ako sa kňaz modlí pri svätej
omši, a jedine z neho celé stvorenie čerpá svoj konečný zmysel. Teilhard
používa na označenie svojho chápania Ježiša Krista viaceré pojmy, ktoré sa
z významového obsahu vzájomne dopĺňajú a kryjú. Chápe ho ako univerzálneho
Krista, kozmického Krista alebo totálneho Krista. Jedine osoba Ježiša Krista
je podľa neho schopná udeliť konečný zmysel všetkému stvoreniu a pritiahnuť
ho k sebe. „Vďaka Stvoreniu a ešte viac Vteleniu tu na Zemi nie je nič
profánne tomu, kto vie vidieť. Naopak, všetko je sväté tomu, kto v každom
stvorení rozpozná čiastočku vyvoleného bytia podrobenú príťažlivosti Krista
na ceste zavŕšenia.“24 Treba zdôrazniť, že Teilhardova koncepcia skutočnosti
nielenže je výrazne antropocentrická, ale je i naskrze kristocentrická. Všetky
podstatné kristologické udalosti: vtelenie, narodenie, každodenný život Ježiša
Krista v Nazarete, jeho verejné účinkovanie spolu s ohlasovaním evanjelia,
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 102.
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 104.
24 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 141.
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ale i jeho umučenie, smrť na kríži, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie majú
nielen svoj striktne teologický význam, ale môžu sa interpretovať i v univerzálnom horizonte celej evolúcie. Kristus ju svojím vtelením totálne posvätil,
neustále ju zvnútra riadi a priťahuje dopredu smerom k sebe. Bytie vesmírneho
univerza so všetkými svojimi prvkami sa tak nachádza v procese postupne
prebiehajúcej kristifikácie, v rámci ktorej sa celé stvorenie neustále divinizuje.
Podobne dynamická ako antropologická koncepcia je i jeho kristológia. Ježiš
Kristus nie je chápaný v statickom zmysle ako skutočnosť, ktorá sa odohrala
pred 2000 rokmi, ale je dynamická a neustále prítomná skutočnosť, ktorá na
nás ako ľudské osoby i na všetko stvorené bytie neustále pôsobí svojou
božskou silou. Ježiš Kristus ako druhá božská osoba je tak v evolučnom
pohybe tajomný, ale reálnym spôsobom prítomný. „Spojme teraz prvý
a posledný člen tejto dlhej reťaze stotožnením. S nadšením musíme zbadať, že
Božia všadeprítomnosť sa prejavuje v našom vesmíre prostredníctvom siete
organizujúcich síl totálneho Krista. Boh dolieha na nás vnútri i zvonka
prostredníctvom všetkých mocností neba, zeme a pekla len v čine, ktorým
vytvára a završuje Krista prinášajúceho spásu a nový život svetu. A nakoľko
v tejto činnosti Kristus sa nespráva ako mŕtvy a pasívny bod sústredenia, ale
je stredom vyžarovania síl, ktoré prostredníctvom jeho ľudskej prirodzenosti
privádzajú k Bohu vesmír, prúdy Božej činnosti prichádzajú k nám nakoniec
úplne presýtené jeho organickými silami.“25 Podľa Teilharda najvlastnejšou
podstatou a zároveň hyperpersonálnym stredom božského prostredia (v ktorom
ako v bytostnom domove prebýva bytie celého vesmírneho univerza v mohutnom
evolučnom pohybe) je osoba Bohočloveka Ježiša Krista, ktorý ju svojou
prítomnosťou neustále preniká, aktivizuje a stvárňuje. Môžeme teda zreteľne
vidieť, ako celá jeho koncepcia evolúcie vesmíru nádherným spôsobom
spontánne vyúsťuje do univerzálnej kristológie. Univerzálny a kozmický Ježiš
Kristus je však podľa neho najvznešenejším spôsobom prítomný vo svete
v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorú kresťania katolíci slávia ako trvalú
pamiatku jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, ktorú on sám ustanovil pri
poslednej večeri v predvečer svojej výkupnej smrti a odovzdal ju apoštolským
nasledovníkom vo večeradle. V samotnej Eucharistii je tak prítomný univerzálny
prvok – osoba Ježiša Krista, ktorá nás neustále premieňa a tým i viac dovršuje
i náš hmotný svet. „Ak je to pravda, tak (tým, že sme jednoducho sledovali
predĺženie Eucharistie) sa nachádzame znova vnorení do nášho Božského
prostredia. Kristus, pre ktorého a v ktorom sa stvárňujeme so svojou
individuálnosťou a podľa osobného povolania sa zjaví a zažiari v každej
skutočnosti okolo nás ako konečné určenie, ako Stred, ba skoro by sa dalo
povedať, ako univerzálny Prvok. Tým, že naša ľudskosť asimiluje hmotný
svet, a Hostia asimiluje našu ľudskosť, eucharistické premenenie prekračuje
a završuje premenenie chleba na oltári. Je ako oheň bežiaci po suchej stepi,
25

TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 112 – 113.
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ako úder rozznievajúci bronz. V druhotnom a zovšeobecnenom, ale predsa
pravom zmysle, celý svet tvorí sviatostné spôsoby a trvanie stvorenia je čas
potrebný na jeho premenenie. (V Kristovi žijeme, hýbeme sa a sme. Sk 17,
28).“26 Ježiš Kristus takýmto sviatostným spôsobom ako neustála prítomnosť
vo svete spolupracuje so svojím stvorením na jeho postupnom vykúpení
a konečnom zavŕšení na konci sveta. „Eucharistia nás uvádza do spoločenstva
s Kristovým osudom a sviatostným spôsobom nás spája s obeťou Nového
zákona ... ide o neustále nové vyzdvihovanie centrálnej dejinnej udalosti –
zjednocovanie ľudí s Bohom a vytváranie ľudskej jednoty.“ 27
Skrze Krista bolo všetko stvorené, spolu s Kristom sa všetko stvorenstvo
rozvíja a v Kristovi všetko stvorenie nakoniec spočinie v jednote na konci
čias. V Teilhardovej koncepcii samotná kristologická problematika implikuje
jeho originálne načrtnutú eschatologickú víziu. Jeho eschatológia je primárne
zameraná na pozitívne videnie definitívneho konca nášho sveta a je ním tzv.
bod Omega. Tento bod, v ktorom nastane konečné zavŕšenie celého evolučného
pohybu bytia vesmírneho univerza, je charakterizovaný ako svojbytný, skutočný,
ireverzibilný, personálny a zároveň transcendentný. 28 Na základe toho bytie
celého vesmíru nakoniec spočinie v bode Omega, v ktorom celá evolúcia
dôjde k svojmu konečnému naplneniu a v ktorom sa vymyká podstatným
spôsobom rozkladným entropickým silám. Bod Omega je hyperpersonálnym
stredom, do ktorého konverguje evolúcia vesmíru, a je ním osoba samotného
Boha. Konečná jednota medzi Bohom a stvorením, v ktorom prebieha evolučný
vývoj, dôjde v pleromatickej skutočnosti – v parúzii pri druhom slávnom
príchode Ježiša Krista na svet. Pri druhom príchode Ježiša Krista dôjde
k totálnemu zjednoteniu Boha so svojím stvorením, pričom v rámci tejto
jednoty dôjde k individuálnemu zavŕšeniu našich subjektívnych existencií –
ako hovorí apoštol Pavol: Boh bude všetko vo všetkom. „Koniec sveta je
zvrat rovnováhy, pri ktorom sa konečne duch oddelí od svojho hmotného
podkladu a celou váhou spočinie v Bohu – Omega. Koniec sveta ako kritický
bod vyrovnania, vyplavenia, dovŕšenia a opustenia.“29
Pastorálna konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes
potvrdzuje myšlienkovú a verbálnu príbuznosť s koncepciou Pierra Teilharda
de Chardin: „Lebo samo Slovo Božie, ktorým povstalo všetko, stalo sa telom,
aby ako dokonalý človek všetkých spojilo a všetko v sebe zjednotilo. Pán
je cieľom ľudských dejín, ohniskom, v ktorom sa sústreďujú túžby ľudí
a civilizácie, stredobodom ľudského pokolenia, potechou všetkých sŕdc
a splnením ich snáh. Jeho Otec vzkriesil zmŕtvych, povýšil a posadil po svojej
TEILHARD DE CHARDIN, P.: Božské prostredie. Trnava: Dobrá kniha, 1996, s. 116.
KULISZ, J.: Eucharistie – svátost jednoty v pojetí Teilharda de Chardin. In: Chauchard P.
a kol.: Pierre Teilhard de Chardin. Svatá hmota. Soubor studií. Olomouc: Refugium, 2005, s. 169.
28 Porov. TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 224.
29 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 238.
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pravici, ustanoviac ho za sudcu živých i mŕtvych. Oživení v zhromaždení jeho
Ducha kráčame v ústrety zavŕšeniu ľudskej histórie, ktorá je v plnej zhode
s jeho láskyplným rozhodnutím: „V Kristovi zjednotiť všetko, čo je na nebesiach
a čo je na Zemi.“ (Ef 1,10) Sám Pán vraví: „Hľa, prídem skoro a odplatu ...
aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý
i posledný, počiatok i koniec.“ (Zjv 22, 12 – 13).“30 Pri druhom príchode Ježiša
Krista nastane diferencované zjednotenie celého bytia vesmírneho univerza
s jeho hmotou, živými bytosťami a ľudskými osobami do jeho mystického Tela,
v ktorom nájde každé partikulárne bytie plnosť svojej autonómnej subjektivity
a konečné zavŕšenie a naplnenie zároveň. Teilhardova kristológia i eschatológia
sú naplnené pravým a nefalšovaným optimizmom, ktorý v človeku prebúdza
a posilňuje autentickú nádej na pozitívne zavŕšenie jeho každodenných snáh
a úsilí, ktorý v budúcnosti istotne zakotví a dosiahne konečný cieľ, ktorým je
Boh chápaný v kresťanskom zmysle ako osoba. Celá evolúcia vrcholí v osobne
chápanom kozmickom Kristovi.31 Podľa Teilharda základom ľudského šťastia
je autentická láska k Bohu a blížnemu.32
Záver
Podstatou personalizačného procesu človeka je podľa Teilharda
rozvíjať vzťah k sebe samému, k druhým ľuďom a k Bohu. Takýmto spôsobom
môže byť človek plne osobou. V Teilhardovej koncepcii človek objavuje
a realizuje pravý zmysel vlastného života vo vzťahu k Ježišovi Kristovi,
ktorého chápe ako hyperpersonálny stred vesmírneho univerza a eschatologický
bod Omega, v ktorom dosiahne plnosť bytia nielen človek, ale aj celé stvorenie.
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