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Od redakcji 

Nasi Czytelnicy z całą pewnością zauważą pewną zmianę, jaka nastąpiła 

wraz z bieżącym numerem „Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Aktualny eg-

zemplarz jest znacznie bardziej obszerny, został wzbogacony o nową tematykę, 

można też zaobserwować coraz liczniejszą grupę autorów. I nie byłoby w tym 

niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, który nas niezwykle cieszy i napawa 

dumą, iż na naszych łamach coraz liczniej zaczęli pojawiać się również autorzy 

wybitni, naukowcy zagraniczni o światowej renomie w zakresie edukacyjnej 

analizy transakcyjnej. A wszystko to zbiega się z wydaniem piątego numeru te-

go periodyku. Możemy zatem mówić o swego rodzaju jubileuszu.  

Bieżący numer otwiera artykuł Zbigniewa Wieczorka poświęcony walorom 

diagnostycznym analizy transakcyjnej. Można przypuszczać, że coroczny udział 

członków Zespołu w konferencjach Polskiego Towarzystwa Diagnozy Eduka-

cyjnej zainspirował autora do podjęcia tego intrygującego tematu. Doktor Zbi-

gniew Wieczorek – z całą pewnością jeden z najbardziej kreatywnych członków 

Zespołu, który każdego dnia zasypuje nas nowymi pomysłami – w swoim arty-

kule podjął próbę zbudowania wizualnego modelu łączącego analizę struktury 

osobowości w AT z pozycjami życiowymi i strukturą czasu. Autor ocenia, że 

wspomniany model może stać się użytecznym narzędziem diagnozy w prowa-

dzonych przez siebie treningach nauczycielskiej asertywności.  

Następne artykuły to dla nas prawdziwa sensacja i nobilitacja, otóż dwie 

najbardziej znane, cenione i rozpoznawalne zagraniczne autorki zajmujące się 

od lat edukacyjną analizą transakcyjną przesłały nam swoje teksty. Trudi 

Newton poświęciła artykuł refleksji nad własną drogą poszukiwań edukacyjnych 

aplikacji AT. Swój tekst rozpoczyna nieco uwodzicielskim stwierdzeniem: „Sta-

łam się edukacyjnym analitykiem transakcyjnym prawie przez przypadek”. Pra-

gniemy zapewnić – obecnie już naszą autorkę – że każdy z nas mógłby powie-

dzieć to samo, a że – jak twierdzą niektórzy – przypadki zdarzają się tylko  

w gramatyce, to obecnie znajdujemy się wszyscy tu, gdzie jesteśmy. To znaczy 

w dziedzinie niezwykle ciekawych i inspirujących poszukiwań edukacyjnych. 

Autorka wskazuje przełomowe publikacje w rozwoju EAT. Można odnieść wra-

żenie, że stara się nam, stawiającym dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie, 

pokazać kierunki, jakimi powinniśmy podążać. Kreśląc w zakończeniu perspek-

tywy dalszych badań, wyraża nadzieję, że w przyszłości analiza transakcyjna 

stanie się istotnym elementem refleksji nad nauczaniem i wychowaniem w stop-

niu o wiele większym, niż dzieje się to dziś. Dzięki Internetowi nastąpi konsoli-

dacja oraz wymiana doświadczeń między teoretykami i praktykami w różnych 

krajach, a przedstawiciele tej koncepcji wyjdą niejako z własnych ogródków 
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oraz częściej i śmielej będą publikować i popularyzować swoje prace w innych 

czasopismach pedagogicznych. Osoby zainteresowane postacią Trudi Newton 

warto odesłać do wywiadu, jaki odnaleźć można w Internecie
1
. Jeżeli przyjąć, że 

powstała i istnieje „polska szkoła edukacyjnej analizy transakcyjnej” (niektórzy 

używają nawet określenia: „częstochowska szkoła analizy transakcyjnej” – taki 

termin, zapewne nieco na wyrost, można usłyszeć od najbardziej utytułowanych 

profesorów psychologii i pedagogiki) – to tekst Trudi Newton stanowi dla tego 

przedsięwzięcia ważne wsparcie i nadaje kierunek kolejnym naszym badaniom.  

Drugi z zamieszczonych w języku angielskim tekstów został napisany przez 

doktor Sylvię Schachner z Wiednia. Swego czasu członkowie Zespołu mieli 

możliwość uczestnictwa w prowadzonym przez tę autorkę warsztacie, o czym 

informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Artykuł przedstawia całą paletę 

zagadnień, którymi zajmuje się edukacyjna analiza transakcyjna. Trudno prze-

cenić wartość tego opracowania jako krótkiej, ale wszechstronnej panoramy 

problemów zarówno podejmowanych przez tę dziedzinę, jak również wartych 

dalszych poszukiwań badawczych. Na wstępie autorka, jako menedżer edukacji 

(funkcja u nas praktycznie nieznana, być może odpowiadałaby w jakimś zakre-

sie roli metodyka czy doradcy), pisze o własnym warsztacie pracy w szkołach  

i trybie wprowadzania reguł AT. W konkluzji tekstu doktor Sylvia Schachner 

formułuje kilka punktów skierowanych do nauczycieli, po to aby ich praca była 

bardziej profesjonalna i skuteczna. Stwierdza na koniec, iż każdy z powyższych 

punktów znajduje swoje odzwierciedlenie w analizie transakcyjnej, jej modelach 

i założeniach filozoficznych, stwarzając możliwości podejmowania nowych wy-

zwań i decyzji w edukacji.  

Włodzimierz Świątek, nasz kompetentny i niestrudzony autor, przygotował 

tym razem tekst zatytułowany Rola psychoterapeuty w pracy z ofiarami i spraw-

cami przemocy szkolnej. Podjęty temat zaowocował właśnie otwarciem przewo-

du doktorskiego z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej. Czekamy na rezul-

taty niemal ukończonych już badań, które obiecujemy opublikować w kolejnych 

numerach.  

Doktor Małgorzata Bereźnicka, nasza sympatyczna stażystka, dostrzegła uży-

teczność edukacyjnej analizy transakcyjnej w kształtowaniu kultury pedagogicznej 

rodziców. Myślimy sobie czasem, że być może dobrze spędzony czas w naszym 

Zespole przyczynił się w jakimś zakresie do powstania tego ciekawego artykułu? 

Autorce życzymy przy okazji szybkiej finalizacji rozprawy habilitacyjnej. 

W kolejnym przeglądowym artykule dr Edyta Widawska przekonuje nas  

o konieczności budowania procesu wychowania i edukacji młodego pokolenia 

na takich wartościach, jak: odpowiedzialność, solidarność, demokracja, toleran-

cja, sprawiedliwość i wolność, co w przyszłości będzie stanowiło podstawę ich 

dalszych działań jako osób dorosłych. Wartości powyższe – tak twierdzi autorka 

                                                 
1  An Interview with Trudy Newton, www.youtube.com/watch?v=63Y6cxYwHDw [dostęp: 15.10. 

2016]. 
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– mogą w pełni zostać wprowadzane przez nauczycieli, którzy świadomie wyko-

rzystują pozytywne aspekty transakcyjnych stanów Ja.  

Artykuł Sławomira Kani koncentruje się na kształtowaniu – za sprawą anali-

zy transakcyjnej – klimatu szkoły, który przy okazji może dobrze służyć pozy-

tywnej profilaktyce zachowań ryzykownych. Tekst ten wydaje się ważny dla Ze-

społu EAT, gdyż z jego inspiracji uruchomiony został nowy, praktyczny kieru-

nek studiów licencjackich w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie o na-

zwie psychoprofilaktyka.  

Kreatywność człowieka jest jedną z najbardziej naturalnych potrzeb czło-

wieka i jego rozwoju. Jednak na przeszkodzie tej żywotnej tendencji pojawiają 

się różnego rodzaju bariery i trudności. Dr Dorota Gębuś dostrzega je w specy-

ficznych nakazach i zakazach jako barierach w budowaniu konstruktywnego  

i twórczego skryptu jednostki.  

W tym miejscu naszego periodyku pojawia się kolumna tekstów, które okre-

śliliśmy wspólnym mianem Na pograniczu dziedzin. Nie chcemy ograniczać się 

wyłącznie do tematyki wiążącej się z analizą transakcyjną, mamy zamiar otwo-

rzyć się również na szerszą problematykę, choć jednocześnie niezbyt odległą od 

naszych zainteresowań. Być może zamiar ten przyniesie efekt synergii w obsza-

rze wspólnych poszukiwań. Odnajdujemy tu zatem ciekawy artykuł Michała 

Płóciennika dotyczący pewnych aspektów filozofii wychowania, Anna Śniegul-

ska pisze natomiast na temat roli rodziców w przestrzeni życia rodzinnego, z ko-

lei Justyna Woźniak skupia się na nowym, ale jakże niepokojącym zjawisku 

sekstingu, będącym przejawem internetowego ekshibicjonizmu. Podobne oso-

bliwości nie powinny umykać uwadze współczesnych pedagogów, w tym rów-

nież zainteresowanych edukacyjną analizą transakcyjną.  

Raporty z badań otwiera tekst Doroty Gębuś i Jarosława Jagieły pod tytułem 

Nadanie imienia – początek biografii a skrypt (What’s In a Name? Name Giving, 

Identity, and Script Formation), który ukazał się pierwotnie w nieco innej formie 

w prestiżowym i założonym przez samego Erica Berne’a czasopiśmie Między-

narodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (ITAA) – „Transactional Ana-

lysis Journal”. Zdecydowaliśmy się za zgodą redakcji udostępnić go polskim 

czytelnikom. Z oryginalnym artykułem można zapoznać się na stronie interne-

towej
2
. Opublikowanie tego tekstu jest faktem znaczącym, choćby tylko z tego 

powodu, iż jest to – od półwiecza istnienia tego pisma! – zaledwie druga publi-

kacja polskich autorów w tym renomowanym periodyku.  

W części badawczej odnajdujemy też ważną publikację dr Adrianny Sarnat-

Ciastko, dotyczącą preferencji podejmowania aktywności z perspektywy ujaw-

niających się strukturalnych stanów Ja. Autorka starała się, zgodnie z opracowa-

                                                 
2  Gębuś, D., Jagieła J. (2015). What’s In a Name? Name Giving, Identity, and Script Formation. 

Transactional Analysis Journal, 45, 3, s. 217–227; http://dxdoi.org/10.1177/0362153715597721.  

http://dxdoi.org/10.1177/0362153715597721
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ną procedurą, odpowiedzieć sobie na dwa zasadnicze pytania badawcze. Pierw-

sze z nich – jakie są preferencje badanych do realizowania aktywności (pracy)  

z innymi osobami bądź grupami? – zostało uzupełnione przez kolejne: czy  

i w jakim stopniu przyjmowane stany Ja różnicują badanych w realizowaniu 

przez nich preferowanych aktywności (pracy) w relacji do innych osób bądź 

grup? Wnikliwa analiza statystyczna zgromadzonego materiału pozwoliła za-

uważyć tendencje pojawiające się w podejmowanej aktywności i w motywacji 

wyboru współpracowników. Drugi z problemów badawczych dał możliwość do-

strzeżenia, iż stany Ja nie mają rozstrzygającego znaczenia dla podejmowanej 

przez badanych aktywności. Biorąc pod uwagę fakt, że prezentowane wyniki są 

częścią większego projektu badawczego, należy założyć dalsze poszukiwania  

w obszarze podjętej problematyki.  

Co jeszcze można przeczytać w tym numerze EAT?  

Artykuł Psychopedagogika nieświadomości i wglądu zapoczątkowuje serię 

publikacji pod wspólnym hasłem: Edukacyjna Analiza Transakcyjna na tle in-

nych kierunków psychopedagogicznych. Zamiarem autora jest ukazanie związ-

ków, jakie dostrzec można między interesującą nas dziedziną a innymi kierun-

kami, nurtami i szkołami psychologii oraz psychoterapii. Warto zaznaczyć, że 

wspomniane zagadnienie było już podejmowane w pierwszym numerze naszego 

periodyku przez Annę Pierzchałę
3
. Tym razem potraktowano temat w nieco 

zmienionej i rozszerzonej formule, uznając, że wart jest on kontynuacji, a w ko-

lejnych częściach tej serii więcej uwagi poświęcimy też behawioryzmowi, kon-

cepcjom poznawczym, humanistycznym, w tym terapii Gestalt czy kierunkom 

komunikacyjnym.  

Podobną serię artykułów zapoczątkowuje rubryka Czytając TAJ, której kon-

tynuację przewidujemy w następnych numerach. W zamierzeniu redakcji będzie 

ona dotyczyła przeglądu ważniejszych artykułów, które były publikowane lub 

obecnie ukazują się na łamach wspomnianego już „Transactional Analysis Jour-

nal” (TAJ). W tym wypadku odnosimy się do prac poświęconych pojęciu emo-

tional literacy. Termin ten, który wprawdzie nie znalazł jak dotąd polskiej tran-

skrypcji, wydaje się ważny w kontekście problematyki edukacyjnej.  

Jak zawsze publikujemy sprawozdania i recenzje. Wśród nich omówiono 

ważną dla edukacyjnej analizy transakcyjnej pozycję zagraniczną oraz napisaną 

przez I. Stewarda i V. Joinesa książkę, która pod wieloma względami ma cha-

rakter przełomowy na naszym rynku wydawniczym, gdyż porządkuje niemal ca-

ły dotychczasowy dorobek AT oraz ujednolica stosowaną w tej dziedzinie ter-

minologię
4
.  

Kończąc ten nazbyt długi wstęp, powiedzmy jeszcze, że w ubiegłym roku 

dotarła do nas informacja o otrzymaniu 6 punktów w wykazie czasopism na-

                                                 
3  Pierzchała, A. (2012). Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na 

gruncie koncepcji psychoterapeutycznych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, s. 31–47. 
4  Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.  
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ukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cieszy nas to bardzo,  

a jednocześnie mobilizuje do dalszych wysiłków, aby tę punktację jeszcze 

zwiększyć. Wciąż jesteśmy jedynym czasopismem naukowym w Polsce poświę-

conym analizie transakcyjnej, a także (z dużym prawdopodobieństwem) jedy-

nym takim periodykiem na świecie, który zajmuje się jedynie edukacyjną anali-

zą transakcyjną. Mamy nadzieję, że ten fakt zostanie dostrzeżony i doceniony 

przez naszych przyszłych recenzentów.  

Pięciolecie pisma oraz sześciolecie istnienia Zespołu Badawczego Eduka-

cyjnej Analizy Transakcyjnej nie skłania być może do nazbyt uroczystych jubi-

leuszy, niemniej jednak raduje nas zgromadzony dorobek. Daliśmy temu wyraz, 

publikując na końcu tego numeru kronikę, która miesiąc po miesiącu zestawia 

najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Wydaje nam się, że te dokonania te za-

sługują na uwagę. Dedykujemy je wszystkim tym, którzy naszą obecność 

przyjmują z życzliwością. 

 
Jarosław Jagieła 

Redaktor Naczelny 
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Analiza transakcyjna jako teoria i praktyka jest użyteczna zarówno w obsza-

rze diagnozy zaburzeń zachowania, jak i w obszarze planowania i dokonywania 

zmiany. Opisy teoretyczne często wzbogacane są różnego rodzaju diagramami, 

które w swym założeniu mają pomóc w lepszym zrozumieniu istoty opisywane-

go zjawiska. W pierwszej kolejności określamy na podstawie obserwowalnych 

zachowań, jakie struktury i podstruktury występują w naszej osobowości. Póź-

niej, dla wygody, można je przedstawić na diagramach. Niestety czasami forma 

graficzna sugeruje określoną wizję rzeczywistości, która nie zawsze prowadzi do 

faktycznego zrozumienia istoty sytuacji. Zgodnie z zaczerpniętym z Internetu 

popularnym powiedzeniem, „jak się coś zobaczy, to się tego później nie da od-

widzieć”, mamy tendencję, by schemat, na którym bazujemy, traktować w pew-

nym momencie jako stan faktyczny, a nie tylko wyobrażenie. Niniejsze opraco-

wanie jest próbą wzbogacenia opisu diagnostycznego z punktu widzenia gra-

ficznych form obrazowania zależności teoretycznych. Podejmę m.in. próbę wy-

kazania, iż odpowiednia wizualizacja opisu teoretycznego może być użyteczna 

przy tworzeniu diagnozy i podejmowaniu działań naprawczych.  

Przy dość ambitnym tytule – podejmowana jest próba stworzenia modelu in-

tegrującego wiele elementów – postaram się pozostać w równowadze pomiędzy 

prostotą modelu a jego faktyczną kompleksowością, co z góry oznacza integra-

cję tylko na pewnym poziomie. W pierwszej części artykułu, przedstawione bę-

dzie wprowadzenie opisujące użyteczność modeli zachowania, następnie opis 

ewolucji diagramu pozycji życiowych jako przykład szukania modelu zintegro-

wanego. W kolejnej części artykułu zaprezentowany zostanie model własny wy-

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.01
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korzystywany przy diagnozie i pracy trenerskiej, opracowany na doświadczeniu 

zdobytym podczas prowadzenia treningów asertywności.  

W obszarze analizy transakcyjnej (AT), dokonując opisu psychologii i za-

chowań człowieka, posługujmy się stosunkowo prostym, zbliżonym do potocz-

nego językiem, co z pewnością można uznać za jedną z największych zalet tej 

teorii. Opisując w procesie poznania lub zmiany określony aspekt rzeczywisto-

ści, możemy wybrać jeden z obszarów badawczych AT i za jego pomocą doko-

nać deskrypcji danego zachowania oraz zaprojektować działanie korekcyjne. Dla 

pomocy znajdziemy też określony zestaw schematów czy diagramów, obrazują-

cych interesujące nas aspekty. To, co na początku jest niezwykle użyteczne, mo-

że później stać się utrudnieniem, gdy opisywana sytuacja swoją złożonością wy-

kracza poza model podstawowy.  

Dodatkowym problemem jest logika pomocniczych diagramów, które nie 

wprost sugerują określoną logikę opisu. Przykładowo klasyczny diagram opisu-

jący osobowość człowieka, składający się z trzech okręgów symbolizujących 

stany Ja-Rodzic, Ja-Dorosły i Ja-Dziecko, wydaje się wskazywać, iż umieszczo-

ny centralnie Dorosły jest strukturą pośredniczącą między Rodzicem i Dziec-

kiem, co z kolei prowadzi do nie do końca słusznej analogii z modelem psycho-

analitycznym i pośredniczącą funkcją ego. Nie określa to też podstawowej funk-

cji Dorosłego, jaką jest badanie rzeczywistości, „dzięki badaniu rzeczywistości 

nie dochodzi do pomylenia obiektywnego postrzegania świata z subiektywnymi 

wyobrażeniami” (Jagieła, 2012, s. 32). Mylimy rzeczywistość z fikcją, gdy do-

chodzi do kontaminacji stanu Ja-Dorosły, i tu warto wrócić do graficznej formy 

przedstawienia takiej kontaminacji. Inaczej ją sobie wizualizujemy w przypadku 

diagramu klasycznego, inaczej jeśli zastosujemy wersję alternatywną (Jagieła, 

Sarnat-Ciastko, 2015, s. 36) – rys. 1. Warto zwrócić uwagę, iż odmiennie wy-

obrazimy sobie kontaminację Dorosłego w zależności od tego, który wariant 

diagramu mamy przed oczami. W wersji alternatywnej od razu zaczyna się na-

suwać pytanie o ewentualne kontaminacje czy innego rodzaju związki pomiędzy 

Rodzicem i Dzieckiem. Dodatkowo ta ostatnia wersja diagramu uwzględnia też 

nasze motywacje do podejmowania określonych działań, co będzie przydatne  

w dalszej części opracowania.  

Jednym z kluczowych dla AT jest opis postaw życiowych. W literaturze opi-

sy te zazwyczaj dokonywane są na zasadzie przedstawienia listy poszczególnych 

kombinacji podejścia do siebie i ludzi. Podobnie jak w przypadku diagramów 

przedstawionych na rys. 1, w zależności od tego, jak prezentujemy pozycje ży-

ciowe, pojawia się nieco inna logika opisu. Wizualna prezentacja prowokuje do 

zastanowienia się nad tym, czy pozycje są równoważne, czy mieszczą się w ja-

kimś przedziale i z jakimi elementami zachowania są powiązane, co możemy 

pominąć, czytając opis tekstowy. Na rys. 2 znajduje się klasyczny diagram po-

zycji życiowych. Umieszczenie tabeli w układzie współrzędnych pokazuje, że 

każda z tych pozycji może mieć różne proporcje zawartości stanów cząstko-
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wych. Określenie, że czuję się OK, nie oznacza przecież deklaracji tyczącej 

wszystkich możliwych sytuacji życiowych. 

 

Rys. 1. Od lewej: a) optymalna wizja osoby – wariant klasyczny, b) skontaminowany Dorosły oraz 

c) optymalny sposób funkcjonowania 

Źródło: Jagieła, Sarnat-Ciastko, 2015 s. 36. 

 

Rys. 2. OK Corral 

Źródło: Ernst, 1971 (tłum. własne). 

Widać to w szczegółowych opisach diagramu, gdyż Ernst łączy pozycje życio-

we z wieloma aspektami życia: byciem wygrywającym, ze skryptami życiowymi, 

konkretnymi działaniami społecznymi, strukturalizacjami czasu czy rozwojem oso-

bistym. Naturalne jest, iż w zależności od kontekstu opis będzie się sporo różnił. 

Ponieważ pozycja życiowa zależy mocno od kontekstu, możemy znaleźć w literatu-

rze wiele różnych punktów widzenia odnośnie do tego aspektu, objętość niniejszego 

opracowania nie pozwala na całościowe potraktowanie tematu. 
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Jednym z ciekawszych pomysłów jest wykorzystanie pozycji życiowych dla 

określenia stylów przywiązania w dorosłości (Bartholomew, Horowitz, 1991) –

rys. 3. Tutaj wizja siebie rozciągnięta jest pomiędzy zależnością od innych  

a unikaniem innych. Można zobaczyć, że trudno jest stworzyć diagram dla danej 

osoby nie uwzględniając, kim są „inni”. Co do jednych będziemy bowiem mieli 

tendencję do unikania, co do innych – do zależności. Uśrednienie nie zawsze jest 

użyteczne w praktycznej pracy.  

 

Rys. 3. Style powiązania w dorosłości 

Źródło: podaję za: Pierzchała, 2013, s. 102. 

Kontynuując, istnieje wiele diagramów cząstkowych oraz całościowych dia-

gramów pozycji życiowych. Ciekawą interpretację diagramu pozycji życiowych 

przedstawiają też Giles Barrow i Trudi Newton (2016), gdzie pozycje życiowe 

rozpatrywane są z punktu widzenia władzy. Kontinuum ułożone jest od narzuca-

nia kontroli do zgodności i akceptacji (Barrow, Newton, 2016, s. 28). W kolejnej 

wersji punktem wyjścia jest perspektywa obwiniania się w różnych okoliczno-

ściach (Barrow, Newton, 2016, s. 59). Oczywiście mnogość schematów i modeli 

dotyczy też innych elementów AT. Dla potrzeb niniejszej analizy zaprezentuję 

na rys. 4 kompleksowe podejście Ernsta (2008), uwzględniające dodatkowe ka-

tegorie, pozwalające na dokładniejsze określenie, w jakiej pozycji życiowej się 

znajdujemy.  

Zarówno w wersji pierwotnej, jak i ostatecznej warto zwrócić uwagę na 

strzałki umieszczone w tabeli. Wskazują one, podobnie jak to się ma na klasycz-

nym diagramie, iż chodzi tu o faktyczną pozycję w układzie odniesienia i w rze-

czywistości nie mamy do czynienia z czterema rożnymi pozycjami życiowymi, 

lecz z całym kontinuum pozycji życiowych. Na przykładzie diagramu Ernsta 

można zaobserwować rozwój modelu w stronę integracji. Z każdym kolejnym 

opisem zyskujemy większą możliwość dokonania trafnej diagnozy, co za tym 

idzie – podjęcia właściwych działań naprawczych. 
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Rys. 4. OK Corral 

Źródło: Ernst, 2008 (tłum. własne). 

Punktem wyjścia dla modelu autorskiego była pierwsza próba połączenia ze 

sobą wybranych obszarów AT. Z jednej strony rozbicie analizy osobno na po-

szczególne struktury porządkuje i klaryfikuje opis, jednak kłopot zaczyna się 

przy wykorzystaniu wiedzy do modelowania zachowań. Korzystając z języka 
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AT, można posłużyć się opisem, że ktoś reaguje ze struktury Ja-Dziecko, albo że 

z poziomu określonej pozycji życiowej. Praktyka pokazuje, że nie da się oddzie-

lić jednego od drugiego, i że poszczególne struktury osobowości wyglądają na 

mocno powiązane z pozycjami życiowymi – na ostatnim diagramie Ernsta widać 

zarysy stanów Ja. 

Pierwsza impresja prowadziła do próby połączenia postaw życiowych  

i struktury osobowości. Uwzględniono występujące przy analizie zachowań 

elementy, takie jak np. tendencja do bierności, aktywności czy też rozdawanie 

głasków – rys 5. Model okazał się jednak nieco zbyt chaotyczny. 

 

Rys. 5. Wstępna wersja modelu zintegrowanego 

Źródło: opracowanie własne. 

Pozycja ja jestem OK i ty jesteś OK jest dość charakterystyczna, określa się 

ją mianem wygrywającej. Rudiger Rogoll (1995, s. 113) pisze: „poruszasz się po 

drodze od przegrywającego do wygrywającego, na tyle, na ile zastępujesz swoje 

nie-OK nakazy przez informacje OK, a wsparcie negatywne przez pozytywne. 

Możesz je usłyszeć i przyjmować od bliskich ci ludzi. Możesz też udzielać ich 

sobie (autonomicznie) od twojego opiekuńczego Ja-Rodzica. To Ja-Rodzic wie 

najlepiej, jakie pragnienia ma twoje Ja-Dziecko i jak chronić je przed frustracją  

i rozczarowaniami za pomocą Ja-Dorosłego. Zaufanie do siebie to znaczy – po-

siadanie opiekuńczego Ja-Rodzica”. Możemy też znaleźć taki opis osiągania 

wspomnianej pozycji życiowej: „akceptacja ta dotyczy zarówno siebie samego, 

jak i innych ludzi wokół, co wyraża się poprzez najzdrowszą i najbardziej pożą-
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daną pozycję życiową Ja jestem w porządku, Ty jesteś w porządku («I’m OK, 

you’re OK»). Ludzie, którzy postrzegają siebie i otoczenie w ten sposób, okre-

ślani są w koncepcji AT wygrywającymi, co oznacza, że potrafią realizować 

własne cele życiowe, uwzględniając jednocześnie uczucia i potrzeby innych” 

(Pierzchała, 2012, s. 43).  

Oba opisy wskazują wyraźnie, że mamy tu do czynienia z integrującym się 

stanem Ja-Dorosły, więc postawa ja OK i ty OK powinna być jednoznacznie po-

łączona z tym stanem. Na przedstawionym diagramie Ernsta (rys. 4) widzimy 

zarys stanów Ja wpisanych w wykres, jednak obraz ten nie oddaje wspomnianej 

zależności. Wydaje się więc właściwe przekonstruować diagram, tak by pozycja 

wygrywającego była połączona ze stanem Ja-Dorosły. Idąc dalej, po przeciwnej 

stronie kontinuum będzie pozycja ja nie-OK ty nie-OK, która wydaje się uloko-

wana w stanie Ja-Dziecko, odpowiedzialnym za rekację na krytykę ze strony re-

alnych rodziców, nieakceptującym ich nakazów, jednocześnie niepotrafiącym 

akceptować siebie. Taki stan jest częsty podczas procesu socjalizacji, opisywane 

przez Carla Rogersa rozbicie na ja realne i ja idealne wydaje się dobrze łączyć  

z opisem struktury Ja-Dziecko (Hall, Lindzey, 1994, s. 263–290). Ponieważ stan 

Ja-Rodzic zawiera sądy normatywne uznane za „właściwe”, innymi słowy „OK” 

w określonych sytuacjach, w stanie Rodzica mamy zawarte pośrednie postawy 

życiowe: ja nie-OK, ty OK dla struktury Dziecka w Rodzicu oraz ja OK, ty nie-

OK dla Rodzica w Rodzicu. Rodzic w Rodzicu, struktura najbardziej normatyw-

na, wiąże się z narzucaniem innym swego zdania. Dziecko w Rodzicu to szcząt-

kowe emocje w środowisku normatywnym, związane z rytualnymi zabawami, 

może to być taniec nie dla przyjemności, ale jako zasada na spotkaniach towa-

rzyskich. Jeśli spojrzymy na kolejny aspekt, jakim jest strukturalizacja czasu, to 

wydaje się, że intymność związana jest ze stanem Dorosłego, rozrywki i gry 

znajdują się na pograniczu Rodzica i Dziecka, a rytuały w stanie Ja-Rodzic. Po-

dobnie jeśli spojrzymy na poczucie sprawstwa i decydowanie o sobie, stan Ja-

Dorosły powinien w tym przodować, stan Ja-Rodzic w pewnym zakresie, zaś 

stan Ja-Dziecko powinien łączyć się z brakiem sprawstwa. Ponieważ na etapie 

weryfikacji brane były tylko opisane powyżej zakresy, tworzy się model przed-

stawiony na rys. 6. W modelu, dla uzyskania większej czytelności, zrezygnowa-

łem z zachowania konwencji okręgów obrazujących stany Ja.  

Idea wykorzystania modelu jest następująca: analiza danego zachowania, 

które ma charakter problemowy, odbywa się przez przedstawienie opisu zastanej 

sytuacji. Jeśli problem tyczy się braku jakiejś umiejętności, np. „mam kłopot  

z koncentracją na temacie ćwiczenia”, możemy zlokalizować pewne komponen-

ty. Występuje aktywność własna, świadomość swojej sytuacji, zrozumienie, na 

czym polega problem. Dominuje odczucie typu: jestem OK, poprawię coś i rela-

cja będzie OK. Aktywny jest stan Ja-Dorosły, metody pracy powinny być oparte 

na aspekcie logicznym, możemy zachęcać, przekonywać, argumentować, co na-



24 Zbigniew WIECZOREK 

leży zrobić. Jeśli jednak nie mamy widocznej umiejętności zobaczenia swojej 

sytuacji problemowej, co wynika z uczestniczenia w niej z pozycji Ja-Rodzic lub 

Ja-Dziecko, osoba doświadczająca problemu jest święcie przekonana, że jej wi-

zja rzeczywistości jest jedyną prawdziwą, co naturalnie wynika z przyjętej per-

spektywy. „On mnie prześladuje, nie ma na niego żadnego sposobu, czepia się 

mnie na każdym kroku”. W takim opisie widać wycofanie, bierność. Zarówno 

osoba doświadczająca problemu, jak i sprawca są nie-OK, sprawca, bo prześla-

duje, ofiara, bo sobie nie radzi. Istotą zachowania jest reagowanie z poziomu Ja- 

-Dziecko. 

 

Rys. 6. Zintegrowany model diagnostyczny  

Źródło: opracowanie własne. 

Warto zwrócić tutaj uwagę, że próby logicznej argumentacji niespecjalnie 

będą przydatne, próby argumentacji mogą doprowadzić do uruchomienia wtór-

nej do problemu gry „tak, ale…”, co w rezultacie nie prowadzi do rozwiązania 

konfliktu. Najlepszym rozwiązaniem jest oparcie pracy na emocjach i postawie-

nie osoby dokonującej zmiany dość dyrektywnie przed sytuacją: spróbuj to zro-

bić i zobaczysz, jak się poczujesz. W ramach treningu asertywności często do-

skonali się umiejętności obrony w sytuacjach problemów relacyjnych za pomocą 

dość mechanicznych technik, takich jak zacięta płyta czy poszukiwanie krytyki 

(Wieczorek, 2011, s. 173–178). W zależności od poziomu bierności uczestników 

i poczucia sprawstwa, asertywne obrony są różnie przyjmowane podczas trenin-

gu przez uczestników. Asertywne obrony najlepiej działają, jeśli osoba ćwicząca 

rozpoczyna z pozycji biernej, ze stanu Dziecka. Wtedy asertywna obrona przyj-

mowana jest stosunkowo bezkrytycznie, osoba ćwicząca doświadcza silnego 

wzrostu poczucia sprawstwa, co przekłada się na entuzjazm do działania, często 
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bawi się nową umiejętnością, nie przejmując się zbytnio konsekwencjami. Oso-

ba rozpoczynająca ze stanu Rodzica ma wiele wątpliwości co do „właściwości” 

takiego zachowania. Nie jest zainteresowana skutecznością, ale tym, czy ktoś się 

nie pogniewa, zwraca uwagę, że może to być uznane za brak szacunku. Podob-

nie jak wcześniej, logiczne argumenty mają tu mniejsze znaczenie, najlepszą 

strategią jest zawarcie umowy na określoną liczbę powtórzeń, która wskaże na 

wykonanie zadania wynikającego z treningu. Ćwiczenie często wykonywane jest 

bez specjalnego entuzjazmu, osoby ćwiczące deklarują, iż raczej nie wykorzy-

stają techniki w życiu codziennym. Osoby ćwiczące z pozycji Dorosłego wyka-

zują się entuzjazmem i aktywnością, ćwiczą raczej dla zabawy, nie deklarują  

z góry, czy będą stosować dane techniki w życiu codziennym.  

W przypadku zdiagnozowania gier psychologicznych, które stoją u podłoża 

zachowań problemowych, najlepsze efekty pojawiają się wtedy, gdy w ramach 

treningu nowego zachowania zastosuje się procedurę skierowaną do stanu Ja-

Rodzic, czyli opartą na myśleniu normatywnym, wdrażając analogiczną do gry 

strukturę. Gra psychologiczna to „Seria następujących po sobie, z pozoru wiary-

godnych, ale jednocześnie zakamuflowanych i uzupełniających się wzajemnie, 

ukrytych transakcji rozpoczynających się fortelem i zastawionym haczykiem. 

Kolejne etapy to: przełączenie ról transakcyjnych, reakcja i konsternacja, pro-

wadzące do uzyskania rozpoznawalnych oraz przewidywanych korzyści […]. 

Jest to proces robienia czegoś, co jest motywowane osiągnięciem ukrytego celu, 

odbywa się poza świadomością Dorosłego, nie da się rozpoznać dopóki uczest-

nicy nie zmienią swojego zachowania, a każdy z nich wychodzi z gry z poczu-

ciem zakłopotania i jest skłonny do obwiniania drugiej strony” (Jagieła, 2012,  

s. 77–78). W tym przypadku, zgodnie z proponowanym modelem, grę lokalizuje 

się na pograniczu Rodzica i Dziecka i faktycznie najlepiej przyjmowane są tech-

niki asertywnej obrony, które niejako wciągają prześladowcę do gry, stawiając 

go w kłopotliwej sytuacji. Najlepszym przykładem takiej techniki jest tzw. „po-

szukiwanie krytyki”. Istotą jej skuteczności jest oparcie modelu postępowania na 

zasadzie mechanicznego powtarzania pytania o opinię bez komentowania zgła-

szanej krytyki. Sytuacja obserwowana z boku przypomina grę psychologiczną, 

choć intencje – przynajmniej w założeniu – są pozytywne. W praktyce często 

pojawia się silna intencja, aby „odpłacić” prześladowcy. 

Przedstawiony model wykorzystywany jest przez autora podczas treningów  

i szkoleń, głównie podczas opisu i zrozumienia sytuacji, w których pojawiał się 

opór podczas treningu, lub sytuacji, gdy nie udało się sprawnie zmodyfikować 

określonego zachowania. Konieczne jest oczywiście przeprowadzenie dalszych 

badań, potwierdzających jego zasadność. Wynikający z takiego podejścia model 

osoby można zobaczyć na rys. 7.  



26 Zbigniew WIECZOREK 

 

Rys. 7. Zintegrowany model osoby 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku dalszej weryfikacji i potwierdzania użyteczności modelu na-

suwają się pytania, czy podział na Rodzica Opiekuńczego i Rodzica Krytyczne-

go jest użyteczny bez przypisywanych im motywacji? O ile Rodzic Krytyczny 

mieści się częściowo w modelu, to Rodzic Opiekuńczy powinien przejawiać się 

z pozycji ja nie-OK, czyli byłby to bardziej Rodzic Lekceważący lub Uciekający 

od konfrontacji, może Rodzic Liberalny. Jeszcze większy kłopot pojawia się  

w przypadku Dziecka Zaadaptowanego i Dziecka Naturalnego. W opisie Barrow 

i Newton (2016, s. 204) wymienione są takie cechy ja: kontaktowy, asertywny, 

taktowny, kooperatywny. Biorąc pod uwagę emocjonalny i egocentryczny cha-

rakter stanu Ja-Dziecko, opis taki, choć pasuje do wizji Dziecka Przystosowane-

go, to jednak odpowiada idei stanu Ja-Dziecko. Ciekawy wydaje się opis Doro-

słego w Dziecku, tzw. Małego Profesora, ponieważ z jego perspektywy nie ma 

wyraźnie zaznaczonej pozycji ja nie-OK, można się zastanowić, czy nie jest on 

kontaminacją ze stanem Dorosłego. W przypadku klasycznego hierarchicznego 

diagramu wydaje się to nielogiczne, ale jeśli odrzucimy wizualne skojarzenia – 

możliwe do zaakceptowania. Mały Profesor pozwala na radzenie sobie z rze-

czywistością na realnym, praktycznym poziomie. Trudno rozróżnić, czy w nie-

których zachowaniach występujemy z poziomu Dorosłego w Dziecku, Dziecka 

w Dorosłym, czy też być może jest to ta sama struktura. Mam nadzieję, że pyta-

nia te znajdą swoje odpowiedzi w toku dalszej pracy badawczej.  
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The integrated diagnostic model in the theory  

of transactional analysis 

Summary 

The article is an attempt to build a visual model combining the analysis of personality structure, 

life position and time structuring. The first part of the article contains the introduction and the de-

scription of utility models describing patterns of social behavior. The next part contains the de-

scription of the evolution of the diagram of life positions as an example of an integrated diagnostic 

model. The last part describes the model, which was developed while conducting an assertiveness 

training and can be used in diagnosing and coaching. 

Keywords: diagnosis, model, life positions, time structuring, games. 
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Introduction 

I became an educational transactional analyst almost by accident. TA was prov-

ing very effective in my counselling work and I had joined a psychotherapy training 

group – because that was the only TA training that was available in the UK nearly 

thirty years ago. I had no idea when I started that it was possible to actually qualify 

in the education field, but when I discovered that it was I could see how all my pre-

vious professional experience (social work and social work training, youth work, 

women’s groups, community development projects, adult education courses) could 

be framed in that way. Once I became a certified as an educational transactional ana-

lyst, however, things soon changed. The evident usefulness of TA in schools, partic-

ularly in behaviour support, and the network of people bringing the ideas into teach-

ing meant that I was in demand even though I had never been a school teacher. But 

that didn’t matter – educators of all kinds were avid for ways of sharing TA in their 

work and were also realising what a difference it made to them personally in in-

creasing their sense of self-worth and professional competence. 

Background 

In the UK at that time ‘TA in education’ was largely a question of applying 

TA concepts to situations in the classroom and in schools’ counselling, and very 

good it was too. 

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.02
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Transactional analysis in education began its journey with a primary focus on using  

a clinical approach in classrooms through small group work with students and teachers. It 

began to mature and gain focus and direction as educators began to adapt the theory to 

suit their specific needs (Emmerton, Newton, 2004).  

There was a large network meeting for day-conferences and exchange of 

ideas, and publications were beginning to appear – ‘TA in Education’ edited by 

George Adams (1990) brought together some key articles from around the 

world, people in the education network were writing (collections of articles, ed-

ited by Evans & Temple, were published in 1997 and 1998) and Jean Illsley 

Clarke had just written ‘Growing up Again’, a book for parents and carers 

(Clarke, Dawson, 1989). Jean’s work was particularly important because she 

made a clear stand as an educator and she very much wanted to create a specific 

place for education in the TA world. In a recent retrospective (included in Bar-

row, Newton, 2016) she writes ‘Telling our stories is an important life-task be-

cause it helps us keep ourselves centred and our cultures grounded’ (p. 265). 

Jean speaks as a parent educator and as a TA practitioner, and in doing so tells  

a story of educational TA. I say ‘a’, not ‘the’ story because it is one of many, 

many, stories from around the world. You too will have your own stories – some 

personal, some shared – that tell of new expansions and fresh experiences.  

Here I will tell you a bit of my story, and in particular how I see the shift 

from ‘TA in education’ to ‘educational TA’ – for me an important thread in  

a shared story. Of course, like all stories it is personal and reflects my individual 

context and experience – but the more we can share our stories (and I am de-

lighted and honoured to be invited to do so here) the more we can build some-

thing that is part of being wholly human, the project of truly mutual educating 

and enabling lifelong learning, knowing that it will become something different 

in the future but/and cocreating that together. 

A beginning story 

An early incident that taught me a lot was a day training I was asked to do in 

a Pupil Referral Unit for students excluded from mainstream schools, with staff 

and students aged 15–16 together. I had been very nervous about this piece of 

work and was not at all confident about how I would manage the group process 

or at what level to pitch the input. Part of the unit’s contract with the students 

was that they could leave if they were finding the session too difficult (or tedi-

ous), and they could leave at the coffee and lunch breaks. After the introductions 

and check-in I was explaining the 3-cornered contract when one of the young 

men got up, came to the flipchart, took the pen and began adding to the diagram, 

talking passionately all the while and illustrating very clearly the contracts in his 

school, how they were distorted and how angry he was at teachers and managers 
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who didn’t keep to the contract, without censure, when he and his peers were 

expected to do so. At this point I realised two things – TA, often through its 

‘visuals’, will make an impact, no matter what the age or circumstances of the 

learner and doing TA is as important as knowing it. The day went on, with great 

energy and hope. I don’t know where any of those young people are now… but  

I do know they all came back after the lunch break.  

New metaphors 

Encounters and connections are essential to building new structures though 

dialogue and discourse. Most educators are working in the public space and the 

discourse becomes public too. When people from different backgrounds and 

practicing in different contexts engage, as we learn from each other, some gen-

eral unifying principles begin to emerge. So it was with TA educators. For ex-

ample, Jean’s work acted as an inspiration but her concern was mainly with par-

ents and parent education. How would her ideas apply in schools, in colleges, 

even in later adult learning, formal and informal?  

One of the challenges we often meet within the TA community is the lack of 

comprehension about what we do – the assumption that all TA educators must 

be ‘working with kids’ and applying TA as counselling or problem-solving. An-

other challenge, from schools and sometimes from colleagues, is the tendency to 

identify the ‘problem’ as lying in the behaviour or attitude of the learner, and the 

task as enabling the learner to change. We soon discovered as we talked that, 

while we would work one-to-one in behaviour support with troubled kids for in-

stance, we were more concerned with enabling the system to change so that eve-

ryone benefits, in moving from using ‘tools’ in learning environments to looking 

at the whole picture, the underlying assumptions, beliefs and philosophies that 

create school and other learning cultures; and finding how TA could offer new 

understandings and ways forward.  

This means making new metaphors – taking the well-known concepts that 

worked well as tools but needed to be ‘re-thought from the ground up’ so as to 

avoid pathologising individuals or groups. And developing new descriptions. 

TA, in the current TAJ definition, is ‘a theory of personality and human relations 

offering systematic methods for personal growth and professional development’. 

This almost, if not quite, neglects the social, cultural and political aspects of TA 

(Mazzetti, 2011). The EATA description of the education field addresses this by 

including ‘the support of child, adolescent and adult learners within the family, 

the institution or society’ and stating ‘The aim is to further personal and profes-

sional growth, both scholastic and social.’ 

In our thinking, TA is also (my personal favourite definition) a practical psy-

chology of learning. If learning is growth and development, what promotes that 
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and how can we use our vast array of models and knowledge to support and en-

courage it?  

Towards a culture of well-being 

How do we move from a culture of remedy to one of well-being? (Fregola, 

Lozelli, 2013) One way is by investigating ‘what is happening when things are 

going well?’ 

Over the last fifteen or more years this movement has been apparent in edu-

cational TA. Many TA concepts have been re-thought and reconsidered to look 

at their positive and developmental rather than their pathology-describing value 

– a reminder that when we encounter distress it is a disruption in the process of 

learning (Landaiche, 2016) not a fixed state. 

James Allen, describing a range of practitioner styles among transactional 

analysts in his article ‘Concepts, competencies and interpretive communities’ 

(Allen, 2003), links transactional analysis educators with what he calls the trans-

actional analysis positive psychology style. This approach “focuses on health, 

good feelings, hope, gratitude, flow, intimacy, mindfulness and repair of rup-

tures in communication”’ (p. 141). Rooted in such concepts as strokes, permis-

sions and OK-ness, “we may”, he goes on to say “expect this to become a major 

trend in the future”. 

So – TA offers a whole range of ways to look at what happens in learning, so 

that educators can develop their own options for working with whatever situa-

tion confronts them. The focus is often on emotional development, since healthy 

emotional development is a necessary prerequisite for cognitive learning.  

TA provides a model for the range of developmental understanding that is acces-

sible enough for ordinary professional people, who can then use it in their own 

creative ways (Newton, 2003, p. 7). This can involve working with individuals, 

with groups, classes, teachers and support staff, whole organisations, all from the 

whole as well as the micro-perspective.  

Reclaiming the Parent  

In this section I share some examples of the ‘turning around’ of concepts that 

has become so much part of educational TA, an integration of the centrality of 

resourcefulness and resilience. I have chosen three, to connect with the funda-

mental TA ideas of egostates, script and OK-ness. 

In 1989 Jean Illsley Clarke re-focused the cycles and stages of development 

model (Levin, 1982) as a guide to healthy parenting (Clarke, Dawson, 

1989/1998). Levin’s work denotes stages of development from birth to adult-
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hood, with developmental tasks to be completed and needs to be fulfilled for 

each stage. Originally it was a therapeutic tool, enabling clients to finish or re-do 

any uncompleted stages from childhood. Levin believes that as we become 

adults we do not stop developing, but continue to re-cycle the stages throughout 

life, first as adolescents, then as mature adults and as older people moving to-

wards death. Clarke turned this into a parenting model where the focus becomes 

‘what do babies, toddlers, children and adolescents need to create their own 

healthy script, and what do grown-ups need to discover or restore for them-

selves?’. This creative idea, brought (or restored) a positive emphasis to the Par-

ent ego-state – which, with terms such as ‘critical’ and ‘controlling’, has so often 

been seen as negative. The need for, and meaning of, the Parent in providing 

care, support, space, encouragement and so on came to the fore. The ‘cycles’ 

model became a key to looking at what children (and teachers) needed in class – 

the chance to settle, explore, think, learn new skills and decide their own ideas and 

values. It also shed light on adult learning, how groups work and how people deal 

with new situations such as family or career changes (Napper, Newton, 2000). 

Giles Barrow (2007), furthering this view of Parent, recalls Berne writing 

that he put Parent at the top of his three circle diagram intuitively, because this 

way of thinking, he believed, has come naturally in all times and nations. But 

what might happen, Barrow asks, if we put Child at the top? The visual impact 

confronts the perceived oppression of the power of the Parent and changes it to a 

supportive role that gives a base and enables the Child to develop. A startling 

idea, and one that often produces a gasp of recognition and amazement when 

presented to a TA audience. 

Barrow went on to create the metaphor of the educator as cultivator; a posi-

tive parental role that, like a gardener, means taking care of the soil, allowing 

things to happen in their own time, and acting swiftly if something starts to go 

wrong (Barrow, 2011). 

Sadly, this approach to learning is not fashionable at the moment (in the UK 

or USA at any rate). A very recent book by Alison Gopnik, The Gardener and 

the Carpenter, takes up a similar theme from the world of child development 

psychology (Gopnik, 2016). She likens modern parenting and, by extension, 

schooling to the craft of carpentry – aiming to produce a well-shaped and fit-for-

purpose object; instead, she puts forward the skill of gardening, which lies in 

providing what is needful and then letting the plants (and people) grow and 

bloom in their own way.  

Re-thinking script 

Almost forty years ago, Fanita English suggested that ‘it is a fallacy to think 

of scripts as primarily negative. In fact scripts have many dimensions […] They 
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offer essential structure for a growing child, even when some negative condi-

tioning that may lead to harmful behavior or inappropriate expectations gets in-

tegrated into their personality’ (English, 2007). In this quote, from an open letter 

in TAJ, Fanita was responding enthusiastically to another example of education-

al ‘turning around’, Agnès Le Guernic’s social roles triangle, which takes fairy 

stories and folk tales as a guide. The drama triangle is an iconic TA concept, one 

that gives an instant insight into script, and a most useful tool for conflict resolu-

tion, family dynamics and anti-bullying programmes in schools and organisa-

tions. Other writers have suggested positive versions such as the winners triangle 

(Choy, 1990) that can help to bring about positive outcomes but the social roles 

triangle (Le Guernic, 2004) goes further in deepening our understanding of these 

dynamics. Starting with the idea of children being the heroes of their own stories 

and benefiting from help and guidance from others, Le Guernic’s model names 

the healthy, normal developmental roles of initiator, giver/helper and he-

ro/beneficiary. These can become distorted into Persecutor, Rescuer and Victim 

if the right supportive input is missing in childhood. Stories enable children to 

choose positive relationship models and move towards personal growth and au-

tonomy (Barrow, Newton, 2016, p.36). A child can be the hero of his or her own 

story, benefiting from the help and direction given by others and learning to of-

fer help and direction to others. Le Guernic presents a reading of fairy stories 

that contributes to the ‘healthy, functional aspects of our personal reality’ (2004, 

p. 216). Teaching the social roles triangle, I have found, goes beyond the win-

ners’ triangle in enabling people to ‘normalise’ their experience and understand 

the source of their disruption or distress.  

Integrating OK-ness 

An integrating model, variously known as The Health System or The Resili-

ence Cycle, brings together some ideas for looking at what is happening when 

things are going right – emphasising health and promoting thriving (Newton, 

2007). The intention is to illustrate the positive models that have been suggested 

by many TA practitioners to represent normal healthy growth, including con-

cepts which emphasise strength and resourcefulness. The Resilience Cycle (an 

outer line) surrounds two inner cycles: the Preventive Cycle (preventing the for-

mation of negative script patterns and supporting healthy development up to 6–7 

years old) and the Restorative Cycle which supports change of any limiting pat-

terns that have become established. 

So what enables us to stay with the positive system and not go into our 

script? It helps to have had repair of disturbance modelled for us while we are 

small, so that we are able to draw on self-stroking and permissions. It also helps 

– at any age – to have healthy behaviours and healthy responses to our behaviour 
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modelled for us by parents, teachers and others. This demonstrates for us that we 

can choose to draw on our positive experiences and build up good memories to 

feed our response to new situations. 

In the Preventive Cycle the aim is to enable small children to develop in as 

healthy a way as possible by offering the kind of ‘engaged care’ that promotes 

autonomy and OK-ness. The Restorative Cycle is based on a belief that damage can 

be repaired and developmental gaps filled; observable behaviours draw attention to  

a need, and this is when we may want to intervene (Newton, Napper, 2014). 

Sometimes when I present this model I introduce it with an exercise based 

on childhood memories (Adler, 1988). Alfred Adler proposed that we collect and 

retain memories that are significant moments for us, and we filter out others. In 

TA language, of course, this is script formation. In the group, as one person tells 

us about a memory from early life, I ask the everyone to listen carefully and then 

say to the person what they have heard that indicates resourcefulness, autonomy, 

good thinking and so on. The memory may be linked to a negative script deci-

sion, for instance to avoid closeness or to adapt to others, and the story-teller is 

often surprised and moved by the very different meanings offered by the group 

members. 

We know that people can experience a resonance that leads to change – 

through encountering someone who really ‘sees’ them. Someone who has diffi-

culties can be offered new opportunities and another chance to thrive – often  

a liberating moment for everyone. This approach can be reinforced by teaching 

models such as the winners’ triangle, working styles, ‘straight’ transactions and 

authentic strokes. 

Future directions 

Educational TA continues to grow. I believe there are three key areas which 

will be of increasing importance in the future. 

One is research – only by presenting evidence of the power of TA will we 

bring on board the education world. There are some fine examples already 

(Fregola, Lozzelli, 2013; Temple, 2004; Newton et al 2015) but we need more, 

and from a variety of learning contexts. 

Another is networking. This is often frustrated by language differences. 

Great work is being done by educators all over Europe but unless we make sure 

that articles are translated and people connect with each other it is hard to get an 

overview and promote scientific dialogue. Setting up websites and education 

conferences as ways of meeting and talking is primary. 

And finally we need to build more contacts in the world outside TA. As  

a keynote speaker at the EATA research conference in Rome said, we do great 
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work in TA but we are mostly talking to ourselves (Gelo, 2015). Publishing in 

journals other than those of the TA associations, and encouraging colleagues to 

make use of the resources of TAJ and IJTAR, is an important step. 

Back to the PRU 

And the most important issue – what difference could all this make to the 

young man who was inspired by the three cornered contract twenty years ago? 

Hopefully he began to see the parent figures in the room as supportive and re-

spectful, he felt encouraged to make his own story, and his evident resilience and 

resourcefulness were upheld and enhanced. I just wish I knew! 
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Trudi NEWTON 

Od analizy transakcyjnej w edukacji do edukacyjnej analizy 

transakcyjnej: osobiste spotkanie 

Streszczenie 

W poniższym artykule autorka dokonuje retrospekcji własnych doświadczeń w odniesieniu do 

rozwoju założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej. Opisuje analizę transakcyjną jako praktyczną 

psychologię uczenia się, rozumianego jako wzrost i rozwój, kładącą nacisk na rozwój emocjonal-

ny, który warunkuje skuteczne uczenie się w aspekcie poznawczym. Podkreśla, że odeszliśmy  

w psychologii od nacisku na zaburzenia w kierunku dobrostanu (well-being) i nakreśla trzy obsza-

ry rozwoju analizy transakcyjnej: badania naukowe, networking i promocja AT wśród specjalistów 

z innych dziedzin nauki. 

Słowa kluczowe: edukacyjna analiza transakcyjna, analiza transakcyjna w edukacji. 
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For several years, I have been working as an educational manager in differ-

ent primary schools in Vienna, Austria. The project in which I work was created 

by the government, and includes my colleagues and me – all of us are teachers 

with a special training. We work for public and private schools which invite us 

to stay with them for 8 weeks for tutoring and for evaluating their teaching. The 

goal of this initiative is to support teachers in their teaching and to establish and 

develop their professional roles. I do this by working with them on their personal 

development, by answering their questions, by helping them develop effective 

teaching strategies and by reflecting on their teaching process.  

The aim of this article is to describe my profession, which is actually not 

well-known in this area of work and to outline different possibilities of educa-

tional transactional analysis in creating conditions which stimulate and manage 

the teaching processes in the best possible way. 

The role and function of the educational manager 

In my role as an educational manager I am invited by teachers to their les-

sons to help them improve or reflect on their professional work, to help them 

deal with difficulties in their classes or to support them with introducing new 

educational practices. No extra costs for schools are involved, as I am paid by 

the government. I stay in one school for about eight weeks working with teach-

ers on location. They are not forced to do this and I have a supporting function 

without controlling, evaluating or reporting their work to anyone else. We work 
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on a confidential basis and the headmaster does not get any information about 

the content of our work. This is very important because normally teachers as-

sume that evaluation from the outside is connected with inspection and comes 

from a higher hierarchic level. Our common work consists of three parts: first, 

we set the objectives of our work, we brainstorm for ideas what to do and plan 

the teaching unit together. Second, I observe the teacher at work, and third, we 

reflect on it together. This three-part process is ongoing for all the time I stay at 

a given school. Half a year later I come back for one day to reflect on further de-

velopments of our earlier work. 

Most schools apply again and I come back one or two years later for another 

eight weeks. Those repeated terms are very effective, because the teachers know 

from the beginning what to expect, they know me and my working style. I can 

see the developments of the last months, and we can go deeper in their daily 

work and working routine. The range of the topics we work on is very wide and 

individually adapted to concrete situations, which can be connected with the be-

havior of the teacher herself, problems with setting up boundaries, giving struc-

ture or motivating pupils (Schachner, 2015). My work can also include some 

questions about the behavior of particular students or it can concern topics refer-

ring to the teaching process itself, e.g. enriching teaching methods, answering 

methodological questions or using new teaching techniques (Schachner, 2013). 

The possibilities of using transactional analysis 

Using the models of transactional analysis are very important in my work.  

I use them for my own professional practice, for planning and reflecting on my 

own work, and also for describing the best conditions for ‘good’ teaching during 

the reflecting sessions with teachers. The models are helpful to describe the ob-

served processes and to make the effects of transactions and interventions visible. 

Description of conditions for teaching  

The balance of the three hungers 

Teaching is successful if it meets the three hungers described by Berne.  

I combine it with some ideas from Jean Illsley Clarke. She describes effective 

conditions for education and offers guidelines for parents. 

With the help of this triangle it is possible to plan teaching units in a bal-

anced way. If there are disturbances, it is useful to look where the disturbances 

are located to find the source of the problem. Depending on the kind of problems 

I have to deal with, e.g. a problem with structure, with recognition or with stimu-
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lation, on the content of the lesson and on the methods used, it is necessary to 

find different interventions. 

 

Figure1. Berne’s three hungers 

Source: own compilation. 

The three Ps of Crossman 

Protection: For an ongoing learning process it is important to have a space in 

which the students can explore their social and intellectual capacities. The teacher is 

responsible for introducing some non-negotiable rules, the most important of which 

include: no violence, no laughing at the ideas of others, no disturbing others. 

Permission: Students and children come to the classroom with their personal 

injunctions and script beliefs. Permission to think, to explore, to try something 

new are essentials for an effective learning process. Teachers have a great influ-

ence on students’ self-awareness and self-confidence, and it is very important 

that teachers should be aware of it. 

Potency: The potency of the teacher is her ability to teach. S/he has to have 

extensive knowledge about the learning process, didactic possibilities, the meth-

ods of teaching and the developmental needs of their pupils and students. This 

gives students' an opportunity to experience their self-efficacy and to find their 

own learning strategies and interests. 

Influence of the life position  

On the basis of the four life positions, I observe different behavior of teach-

ers influencing their attitude towards students and teaching. 
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+/− position: Teachers with this life position act from an authoritarian posi-

tion. Students have to adapt to the teacher and the learning contents. If they are 

not able to follow it, it is their own fault and the have to get the knowledge from 

someone outside the school. These teachers criticize children for not being well-

prepared parents for not supporting them enough. 

−/+ position: Teachers with this life position seem to be very engaged at 

first. They are interested in the welfare of their students, they have a lot of learn-

ing materials and explain a lot. However, they often have problems with setting 

boundaries and limits and justify this with a lot of explications. Sometimes they 

do not feel well in the professional role of a teacher and would prefer to be their 

students' friends. 

−/− position: Teachers with this life position are frustrated with the system 

and the developments at schools. They miss recognition and they do not see any 

sense of their work. They are either burnt out or they have no interest in their 

jobs. They do not expect motivation or learning success in their students and 

they do not motivate them. Those teachers do not like any changes in the system 

and are not willing to adapt their methods to the reality. 

+/+ position: Teachers with this life position are interested in their profession 

and in their students. They are interested in self-development and in the devel-

opment of their students. They see them as individuals with some specific learn-

ing needs and they look for effective methods to stimulate the learning process. 

They improve their own capacity and adapt their methods and learning materials 

to the actual needs of the students. They are self-confident enough to manage the 

class and to solve difficult educational or learning problems. They give confi-

dence to their students and support them so that they can be successful learners 

and reach the learning goals. 

Assumptions about learning 

The three assumptions of TA about the human nature (Stewart, Joines, 2004) 

can be used as important assumptions about learning: 

People are ok: Every student has his or her own learning history and his or 

her own developmental steps. It is the responsibility of the teacher to find ways 

to stimulate this process. 

People can think: Every human being is able to learn – it is the responsibility 

of the teacher to structure their teaching in a way which allows the student to 

understand it. It is the responsibility of the student to find his or her own learn-

ing strategies and to structure their own learning process (Goulding, Goulding, 

2005). 

People can take decisions: Students have their learning history with injunc-

tions and permissions for learning. It is the responsibility of the teacher to be in-

terested in these individual patterns and to find ways to give permission, support 

and recognition for learning steps. The student can change his assumptions about 
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his or her own learning capacity by taking the responsibility for his or her own 

learning and development. 

Cocreating 

Learning is a cocreative process (Dyer, Hicks, 2014). It is the teacher who is 

responsible for stimulating the learning process by selecting the learning con-

tents, the methods and creating conductive learning space and conditions. It is 

the student himself who has to use this offer and benefit from it. Learning is an 

active process done by the person himself, it can be stimulated but not done by 

others. It fully succeeds only if it is an interplay between learners and teachers. 

Rules and Contracts 

Explicit contracts help to reach the learning goals with transparent and good 

structured steps (Haake, Schachner, 2015). Teachers can use behavioral con-

tracts and learning contracts. It is very important to distinguish between non-

negotiable rules, negotiable rules and contracts. Non-negotiable rules are given 

by the teacher and they have to be followed without any possibility to discuss 

them. One example for this is the rule: No violence at school. Negotiable rules 

are given by the teacher, but they can be discussed and have to be adapted to the 

age and the maturity of the students, for example, the way of spending school 

breaks. As long as the rule is in operation, students have to follow it, the next 

step is discussing and adapting the rule and after that students have to follow a 

new rule. Rules offer structure and protection to students and open the space for 

a good learning process and a good being together.  

Contracts are discussed and signed between the teacher and the student or 

students and are a good way to become autonomous (Nappers, Newton, 2013) 

Together students and the teacher define the learning goals, the learning steps 

that are necessary to achieve the set goal, and the time that is necessary to suc-

ceed. Finally, they decide together on the reward and benefits if the contract is 

fulfilled and what happens if the contract is not fulfilled. So, the learning process 

becomes transparent and cocreative, and it is visible that the responsibility for 

the process is shared between the teacher and students. The teacher’s role chang-

es from being an instructor or examiner to being a facilitator. 

Transactions 

The model of functional fluency (Temple, 2015) can be used to reflect on 

and analyse transactions. Temple describes different manifestations of an inte-

grating adult. She differentiates between the structuring and nurturing modes, 
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the accounting mode and the cooperative and spontaneous modes. Similarly, in 

the functional ego state model, she talks about negative and positive manifesta-

tions of the nurturing and structuring modes and the spontaneous and coopera-

tive modes. The more teachers stay in positive modes (the big five), the more the 

transactions are constructive and efficient. 

Negative control 

DOMINATING MODE 

Negative care 

MARSHMALLOWING 

MODE 

Positive control 

STRUCTURING MODE 

Positive care 

NURTURING MODE 

Accounting element 

ACCOUNTING MODE 

Positive socialized self 

COOPER ATIVE MODE 

Positive natural self 

SPONTANEOUS MODE 

Negative socialized self 

COMPLIANT/ RESISTANT 

MODE 

Negative natural self 

IMMATURE MODE 

Figure 2. Susannah Temple’s „Nine Behavioral Modes of the Functional Fluency Model” 

Source: Temple S., (2003), Action on the functional model, EATA Newsletter, p. 4. 

Finally, I want to summarize several points important for teachers if they 

want to become more professional and efficient in their work: 

— an awareness of one’s own background for being a teacher and an awareness 

of one's own learning biography, 

— some knowledge about psychological and developmental needs of the stu-

dents, 

— some knowledge about learning theories and learning methods, 

— curiosity and interest in the learning topics and in the development and indi-

vidual needs of the students, 

— a deep interest and willingness to reflect on one's own position and teaching, 

— an interest in ongoing discussions about learning and teaching, 

— an interest in self development and reflection. 

Transactional analysis can support all these points with different models, 

with its underlying philosophy and the assumptions about human beings, their 

development and capacity for taking decisions and facing challenges. 
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Sylvia SCHACHNER 

Wykorzystanie modeli analizy transakcyjnej  

w zarządzaniu edukacją 

Streszczenie 

W prezentowanym artykule autorka zwraca uwagę na użyteczność wykorzystania wybranych 

modeli analizy transakcyjnej w zarządzaniu edukacją. Na początku opisuje ona obowiązki, jakie 

wchodzą w zakres pracy managera edukacji, oraz korzyści, jakie jej praca może przynieść szko-

łom, dla których pracuje. Następnie przedstawia, w jaki sposób wykorzystuje różne aspekty anali-

zy transakcyjnej, np. do opisu warunków sprzyjających nauczaniu, regulaminów i kontraktów 

szkolnych oraz transakcji. 

Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, zarządzanie edukacją, warunki do nauczania, transakcje.  
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Wprowadzenie 

Praca z ofiarami przemocy, a w tym także i z ofiarami przemocy szkolnej, 

wymaga, jak wiadomo, podjęcia wielostronnych działań psychologicznych, psy-

choterapeutycznych, medycznych, prawnych, wychowawczych i społecznych. 

Liczne badania i doświadczenia psychologów i psychoterapeutów pokazują, że 

dramat wielu ofiar przemocy polega na ich codziennym zmaganiu się z bolesną 

traumą, która odciska swoje piętno na całym ich życiu. Skutki tej traumy są czę-

sto tak rozległe i długotrwałe, że wymagają od ofiary poddania się specjalistycz-

nej i wieloletniej psychoterapii i pomocy psychologicznej. Pomoc taką oferują 

dzisiaj m.in. psychoterapeuci, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie i mają 

doświadczenie w zakresie pomagania ofiarom agresji i przemocy szkolnej, ofia-

rom przemocy w rodzinie i przemocy w miejscu pracy oraz ofiarom innych nad-

użyć (ang. abuse i bullying).  

W swojej dwudziestotrzyletniej praktyce psychoterapeutycznej miałem moż-

liwość udzielania pomocy setkom ofiar agresji, przemocy, mobbingu i innych 

nadużyć. Były to m.in. osoby, które doświadczały przez wiele lat przemocy psy-

chicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, a także – coraz częściej występu-

jącej dzisiaj – cyberprzemocy, nazywanej często agresją elektroniczną (ang. cy-

berbullying). Pomagałem także ofiarom nadużyć publicznych (ang. public abu-

se), które doznały publicznego upokorzenia (ang. public humiliation).  

Wśród moich pacjentów znaleźli się także uczniowie i nauczyciele, którzy 

byli ofiarami agresji i przemocy szkolnej. Ich trauma spowodowana przemocą 
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była na tyle bolesna i dotkliwa, że musieli oni poddać się długotrwałej i specjali-

stycznej psychoterapii. W proces psychoterapii oferowanej uczniom byli włą-

czani także ich rodzice lub prawni opiekunowie, którzy uczestnicząc w „drama-

cie przemocowym” swoich dzieci bądź podopiecznych, stawali się pośrednio 

„ofiarami” zaistniałej agresji i przemocy szkolnej. Odrębną grupę pacjentów 

stanowili sprawcy przemocy szkolnej (uczniowie i nauczyciele), którzy w proce-

sie psychoterapii musieli zmierzyć się z kluczowym pytaniem: Dlaczego stosuję 

przemoc wobec innych osób? Znalezienie odpowiedzi na to fundamentalne py-

tanie jest – jak pokazują liczne doświadczenia psychoterapeutyczne – kluczem 

do przeprowadzenia wewnętrznej zmiany w osobowości sprawcy. A zmiana ta 

jest jednym z najważniejszych i koniecznych warunków pozwalających po-

wstrzymać skutecznie sprawcę przed używaniem agresji i przemocy. Proces 

psychoterapii indywidualnej i grupowej oferowanej sprawcom przemocy powi-

nien także obejmować swoim zasięgiem kształtowanie i utrwalanie nowych za-

chowań, odwołujących się do wzorca komunikacji bez przemocy. 

Agresja i przemoc w szkole w świetle badań 

Zjawisko występowania różnych form agresji i przemocy w polskich szko-

łach znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych badaniach. Z raportu badań 

Przemoc w szkole (CBOS, 2006) możemy dowiedzieć się, że: 27,3% uczniów, 

28,5% nauczycieli i 27% rodziców twierdzi, że w ich szkole jest dużo agresji  

i przemocy pomiędzy uczniami, 29% uczniów, 34,1% nauczycieli i 25,6% ro-

dziców uważa, że uczniowie są agresywni wobec nauczycieli, 37,3% uczniów, 

16% nauczycieli i 29,3% rodziców stwierdza, że nauczyciele są agresywni wo-

bec uczniów. Poza tym aż 48,4% uczniów, 14,5% nauczycieli i 34,8% rodziców 

jest przekonana, że nauczyciele tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje wśród 

uczniów. Okazało się również, że 16,4% uczniów odczuwa silny stres przed pój-

ściem do szkoły, a 8,2% uczniów boi się iść na zajęcia do szkoły. Uczniowie 

przypisują także swoim nauczycielom wiele negatywnych cech i nieetycznych 

zachowań: 13,4% uczniów twierdzi, że nauczyciele upokarzają i obrażają 

uczniów, 17,3% uczniów uważa, że nauczyciele zniechęcają uczniów do nauki, 

6,6% uczniów mówi, że nauczyciele starają się skłócić uczniów między sobą,  

a 10,2% uczniów twierdzi, że nauczyciele gnębią uczniów, których nie lubią.  

Poziom agresji uczniów w stosunku do nauczycieli jest problemem, bo aż 

20,5% nauczycieli spotyka się z arogancją i chamstwem uczniów, a 23,9%  

z przeszkadzaniem w lekcjach i ignorowaniem ich uwag. Jeszcze więcej agresji 

zauważają nauczyciele w relacjach między uczniami: 39,3% nauczycieli odpo-

wiada, że uczniowie bywają aroganccy i chamscy wobec swoich kolegów,  

a 30,6% potwierdza występowanie zjawiska gnębienia jednych uczniów przez 

drugich. Te same badania wskazują, że najbardziej rozpowszechnioną formą 
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przemocy między dziećmi i młodzieżą szkolną jest przemoc werbalna – roz-

powszechnianie kłamstw, obrażanie i wymyślanie innym. Przemoc fizyczna 

stosunkowo rzadko przyjmuje formy drastyczne, jednak jej zasięg jest coraz 

większy: ponad 50% badanych uczniów zaobserwowała celowe szykany o cha-

rakterze fizycznym (poszturchiwanie, potrącanie, przewracanie), ponad 20% 

uczniów mówi o pobiciu kogoś z innej klasy, a ponad 30% o pobiciu przez kole-

gów z tej samej klasy. Dość częstym zjawiskiem w szkołach jest tzw. „fala 

szkolna”, polegająca m.in. na upokarzaniu i przemocy fizycznej stosowanej 

przez starszych uczniów wobec młodszych. Przemoc o charakterze materialnym 

(m.in. niszczenie sprzętów szkolnych) i kradzież własności prywatnej są zali-

czane do częstych zjawisk występujących w szkołach. Przemoc i agresja na-

uczycieli wobec uczniów są bardziej ograniczone niż wzajemna przemoc i agre-

sja pomiędzy uczniami. Nauczyciele najczęściej stosują następujące formy 

przemocy wobec uczniów: wyrzucanie za drzwi, przemoc werbalna (używanie 

obraźliwych słów), a rzadziej straszenie uczniów lub używanie wobec nich 

przemocy fizycznej. Największe rozpowszechnienie różnorodnych form agresji  

i przemocy występuje, zdaniem badaczy, w gimnazjach, a na drugim miejscu  

w szkołach podstawowych (tu jest najwięcej przemocy fizycznej), natomiast  

w szkołach ponadgimnazjalnych częściej występują kradzieże i niszczenie mie-

nia szkolnego. Najbardziej narażone na różne formy przemocy są następujące 

typy uczniów: tzw. „lizusy” – za bardzo przymilający się do nauczycieli 

(51,3%), „ofiary” – gorzej radzące sobie ze wszystkim (49,3%), uczniowie 

pierwszej klasy (44,6%), tzw. „kujony” – za bardzo przykładający się do nauki 

(32,8%), nowi uczniowie, dołączający do klasy (28,4%), nieśmiali, zahukani 

(28,4%).  

Jeśli chodzi o reakcje nauczycieli na przypadki przemocy pomiędzy ucznia-

mi, to aż 30% nauczycieli uważa, że przemoc w ich szkole nie jest ważnym pro-

blemem (więc nie istnieje), natomiast 20% uczniów podziela opinię, że nauczy-

ciele nie reagują na przemoc, ponieważ o niej nie wiedzą. Przemoc uczniów wo-

bec nauczycieli zazwyczaj nie przejawia się w sposób fizyczny, lecz częściej 

przybiera takie formy, jak: ignorowanie poleceń, prowokacja w celu wywołania 

gniewu, zniewagi werbalne, obrażanie, zastraszanie, szykanowanie. Tylko 4,1% 

nauczycieli przyznaje, że doznało przemocy fizycznej stosowanej przez uczniów 

(m.in. w formie bicia, kopania, policzkowania, uderzenia pięścią, grożenia ja-

kimś narzędziem, np. nożem, kastetem, bronią palną, zranienia ciała). Najbar-

dziej znanym i spektakularnym przykładem przemocy wobec nauczyciela (zna-

nym z mediów) było publiczne upokorzenie na oczach całej klasy poprzez zało-

żenie na głowę kosza na śmieci i obrażanie za pomocą wulgarnych wyzwisk. Aż 

52,1% nauczycieli, którzy doznali przemocy ze strony uczniów, zaprzecza, że 

takie zdarzenie miało miejsce. Blisko 30% uczniów i 12% nauczycieli twierdzi, 

że ich szkoła nie radzi sobie z problemem przemocy szkolnej.  
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Z badań Anny Poleszczuk-Gizy możemy dowiedzieć się, że 63% uczniów 

nie uważa, żeby przemoc była poważnym problemem w ich szkole, 27% twier-

dzi, że przemoc jest poważnym problemem w ich szkole, przy czym tylko 12% 

zdecydowanie zgadza się z takim poglądem (A. Giza-Poleszczuk, 2011). Jak po-

kazały badania wspomnianej autorki, w doświadczeniach uczniów znajduje się 

26 różnych rodzajów przemocy rówieśniczej, a wśród nich te, które wystąpiły 

wiele i kilka razy: 83% to przemoc werbalna (obrażanie i wymyślanie, na-

śmiewanie się, obraźliwe przezwiska, etykietowanie za pomocą złośliwych tre-

ści), 25% – przemoc relacyjna (rozpowszechnianie o uczniu szkodzących jego 

wizerunkowi kłamstw, wykluczanie i odtrącanie przez innych uczniów), 7% – 

wymuszenie (przymuszanie do robienia czegoś, na co uczeń nie ma ochoty), 

17% – przemoc materialna (niszczenie ławki lub krzesła, zmuszanie ucznia do 

kupowania papierosów, piwa lub innych rzeczy za jego pieniądze, niszczenie 

książek, zeszytów, kradzież pieniędzy), 12% – cyberbullying, czyli przemoc 

elektroniczna (obraźliwe SMS-y, telefony, maile, zamieszczanie w internecie 

zdjęć i filmików), 13% – przemoc seksualna (obnażanie, rozbieranie, całowa-

nie, dotykanie wbrew woli ucznia/uczennicy), 20% – przemoc fizyczna (pobi-

cia, potrącenia, przewrócenia), 6% – groźna przemoc fizyczna (grożenie z uży-

ciem noża, gazu lub innego narzędzia, bójki z użyciem ostrych narzędzi, silne 

pobicie z obrażeniami fizycznymi).  

W raporcie z badań Przemoc w szkole (A. Komendant-Brodowska, A. Giza- 

-Poleszczuk, A. Baczko-Dombi, 2011) możemy przeczytać, że 33% uczniów 

polskich szkół doznało przemocy fizycznej (pobicie, umyślne przewrócenie),  

a najbardziej powszechną formą przemocy w szkole jest przemoc werbalna – 

doświadczyło jej aż 63% badanych uczniów. Natomiast przemocy relacyjnej 

(odtrącanie, wykluczanie, rozpowszechnianie szkodliwych kłamstw) doświad-

czyło 41% uczniów, 20% doznało natomiast przemocy materialnej (kradzieże, 

wymuszenia finansowe, niszczenie przedmiotów należących do ucznia). Badania 

pokazują też, że coraz bardziej powszechną formą przemocy szkolnej jest prze-

moc cyfrowa (tzw. cyberbullying), której doświadczyło 19% uczniów (obraźliwe 

SMS-y i maile, upublicznianie w internecie informacji, zdjęć i filmów wbrew 

woli ucznia). Taka właśnie forma przemocy może być kwalifikowana jako 

outing, gdyż polega ona na upublicznianiu prywatnych materiałów ofiary, w któ-

rych posiadanie wszedł sprawca. Stosunkowo nowym rodzajem przemocy 

szkolnej jest także tzw. happy slapping, czyli prowokowanie lub atakowanie in-

nej osoby oraz dokumentowanie zdarzenia za pomocą filmu lub zdjęć, które 

sprawca rozpowszechnia w internecie w celu skompromitowania ofiary (Pyżal-

ski, 2010, 2012). Autorzy raportu Przemoc w szkole podają także dane dotyczące 

przemocy seksualnej w szkole, której doświadczyło aż 14% uczniów (najczęst-

sze jej formy to: podglądanie, rozbieranie, obnażanie, całowanie i dotykanie  

w sposób seksualny wbrew ich woli). 
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Definicje zachowań przemocowych w szkole 

Niezwykle istotną rzeczą dla psychoterapeutów i innych osób pomagających 

ofiarom i sprawcom przemocy szkolnej jest właściwe zdefiniowanie i zrozumie-

nie zjawiska agresji i przemocy. Agresja jest często określana jako „świadome  

i zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej 

szkody. Mówiąc o agresji, mamy na myśli relację między osobami o zbliżonych 

możliwościach fizycznych i psychicznych. Agresja może prowadzić do przemo-

cy – w pewnych warunkach incydenty agresji zmieniają się w trwały wzór regu-

lowania relacji międzyludzkich za pomocą zachowań agresywnych (kto silniej-

szy, ten ma rację), a ten wzór z kolei szybko przeradza się w proces przemocy 

między konkretnymi grupami czy jednostkami” (Czemierowska-Koruba, 2015, 

s. 5). Na fakt właściwego definiowania i rozumienia agresji zwraca także uwagę 

pedagog i psychoterapeuta Jarosław Jagieła, dla którego „agresja, to wszelkiego 

rodzaju nieuprawnione naruszenie przestrzeni fizycznej, psychicznej czy du-

chowej drugiej osoby” (Jagieła, Sarnat-Ciastko, 2015, s. 101).  

Natomiast przemoc jest definiowana jako „proces, który musi spełniać na-

stępujące kryteria: nierównowaga sił pomiędzy sprawcą a ofiarą, długofalowy 

charakter zjawiska, w odróżnieniu od incydentalnego, cykliczność zachowań – 

okresy nasilania się zachowań agresywnych pojawiają się na przemian z okre-

sami względnego spokoju, występowanie utrwalonych ról sprawcy, ofiary  

i świadka – w procesie przemocy (w odróżnieniu od agresji) – osoby te nie za-

mieniają się między sobą rolami” (Czemierowska-Koruba, 2015, s. 5–6). Na-

ukowcy prowadzący badania i praktycy zajmujący się zjawiskiem przemocy 

szkolnej zwracają uwagę także na fakt, że wspomniana już przewaga strony 

agresywnej nad ofiarą lub ofiarami, występująca w przypadku przemocy rówie-

śniczej, może mieć różny charakter i występuje jako: „przewaga liczebna (np. 

kilkoro uczniów wyzywa i obraża kolegę czy koleżankę), przewaga fizyczna 

(np. silniejszy uczeń bije słabszego), przewaga psychiczna (np. dobra i popular-

na w klasie uczennica wyśmiewa nieśmiałą i słabo uczącą się koleżankę), prze-

waga o charakterze zaplecza – gdy uczeń należący do negatywnej grupy niefor-

malnej podporządkowuje sobie kolegów z klasy i zmusza ich do niechcianych 

zachowań” (Czemierowska-Koruba, 2015, s. 6). Na kluczową w definicji prze-

mocy kwestię przewagi i nierównowagi sił zwraca uwagę P. Sztompka, który 

odwołuje się do rozumienia przemocy jako „formy władzy pozbawionej autory-

tetu” (Sztompka, 2006, s. 374).  

Zaprezentowane powyżej definicje pokazują, że agresja jest określana jako 

zachowanie incydentalne, natomiast przemoc jest rozumiana jako proces. 

Agresja dotyczy osób o zbliżonej sile i możliwościach, a przemoc oznacza 

przewagę sprawcy nad ofiarą lub ofiarami. Zdaniem wielu badaczy szczególną 

formą przemocy w szkole jest dręczenie (ang. bullying), które jest definiowane 
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jako „systematyczne, długotrwałe prześladowanie, upokarzanie lub wykluczanie 

z grupy jednej osoby przez grupę uczniów, którzy świadomie wykorzystują swo-

ją przewagę” (Czemierowska-Koruba, 2015, s. 6).  

Wśród najczęściej spotykanych form agresji i przemocy szkolnej są wymie-

niane: fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie 

pieniędzy, podstawianie nogi, niszczenie własności; werbalna (słowna) – doku-

czanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, prze-

szkadzanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek; relacyjna – agresja bez fizycz-

nego kontaktu, polegająca na działaniach, które prowadzą do obniżenia czyjegoś 

statusu w grupie, wykluczenia go z grupy, izolowania, pomijania, nieodzywania 

się; cyberprzemoc – obraźliwe SMS-y czy maile, wpisy na portalach społecz-

nościowych, umieszczanie w internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę 

(Komendant-Brodowska, Giza-Poleszczuk, Baczko-Dombi, 2011; Pyżalski 

2012; Czemierowska-Koruba, 2015).  

Niebezpieczna eskalacja agresji i przemocy szkolnej 

Jak zauważa Jarosław Jagieła „badania i statystyki, jak i opinie rodziców czy 

nauczycieli pokazują, że agresji i przemocy w szkole jest zdecydowanie za dużo. 

I to nie tylko pod względem ilościowym, ale także jakościowym, tzn. akty agre-

sji i przemocy są coraz poważniejsze, bardziej dramatyczne w swych skutkach  

i czasem wręcz wstrząsające, dotyczą coraz młodszych roczników i pojawiają 

się też wśród dziewcząt, co wcześniej było rzadkością” (Jagieła, Sarnat-Ciastko, 

2015, s. 101). Przywołany i cytowany przez J. Jagiełę amerykański psychotera-

peuta Jeffrey A. Kottler mówi: „Któż mógł przypuszczać, że w szkołach pod-

stawowych w centrum miasta trzeba będzie zatrudniać ochronę, używać wykry-

waczy metalu, że czwarto- i piątoklasiści będą kontrolować handel narkotykami 

na swoim terenie, że dzieci będą mordowane za buty marki «Nike Air» czy skó-

rzaną kurtkę” (Kottler, 2003, s. 104).  

Niepokojący i niebezpieczny proces eskalacji agresji i przemocy w szkole 

możemy obejrzeć w filmie estońskiego reżysera Ilmana Raaga Nasza klasa 

(2007, tytuł oryginału Klass). Film ten, oparty na prawdziwych zdarzeniach, po-

kazuje w sposób drastyczny i dosłowny wiwisekcję przemocy w szkole, dzięki 

czemu możemy zobaczyć, jak przemoc rodzi przemoc. Reżyser, prowadząc nas 

przez szkolne klasy i korytarze, pokazuje nam historię ucznia prześladowanego 

przez całą klasę. W jego obronie staje jeden z jego prześladowców, co automa-

tycznie wywołuje silny i drastyczny konflikt w całej grupie. Zawarcie sojuszu  

z prześladowanym kolegą skutkuje dalszą eskalacją wzajemnej przemocy. Kla-

sowy „kozioł ofiarny” Joosep i jego obrońca Kaspar są poddawani przez grupę 

serii drastycznych i upokarzających aktów przemocy. Ale ta fala brutalnej  

i obrzydliwej agresji była nie tylko trudna do wytrzymania dla prześladowanych, 
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ofiar, ale zmusiła je do podjęcia rozpaczliwego odwetu na sprawcach przemocy. 

Zdesperowani i nieświadomi tragicznych konsekwencji tej decyzji, postanawiają 

wkroczyć z nabitą bronią do szkolnej stołówki i z zimną krwią zabijają kilkoro 

młodych prześladowców. W finale obydwaj postanawiają popełnić samobój-

stwo. Ta tragiczna historia odsłoniła jeszcze jeden ważny aspekt związany z po-

stawą dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów wobec szkolnej przemocy. Otóż 

okazało się, że nauczycielki (w tym wychowawczyni klasy), pomimo chęci roz-

wiązania konfliktu, były całkowicie bezsilne. Chcąc zrzucić z siebie odpowie-

dzialność, poskarżyły się dyrektorce szkoły (która nie znała kontekstu całej sy-

tuacji), wystawiły się na pośmiewisko klasy, tracąc całkowicie swój autorytet  

i pozwalając sobą manipulować. Natomiast uczniowie (dziewczęta i chłopcy), 

stanowiący zwartą grupę klasową i będący świadkami przemocy wobec Joosepa 

i Kaspara, nie reagowali w ogóle, a wręcz przeciwnie, ulegając wpływowi przy-

wódcy grupy – Andersa, jeszcze bardziej tę przemoc podsycali. 

W ostatnich latach w Polsce możemy niestety obserwować eskalację agresji 

i przemocy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Najbardziej dramatycznym i tragicznym w skutkach przykładem takiej nasilonej 

przemocy była pokazywana w mediach historia Dominika, 14-letniego gimna-

zjalisty z Bieżunia, który poddany serii aktów przemocy w swojej szkole w maju 

2015 roku popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym do matki chłopiec wy-

znał, że był nękany przez kolegów w szkole, którzy wyśmiewali jego wygląd  

i przezywali „pedziem”. Dyrekcja szkoły zapewniała rodziców i opinię pu-

bliczną, że o niczym nie wiedziała. Ale prowadząca śledztwo Prokuratura Okrę-

gowa w Płocku ustaliła, że uczeń wielokrotnie informował swoich nauczycieli  

o tym, że jest przez swoich kolegów zaczepiany, popychany i wyzywany. Do-

chodzenie prokuratorskie wykazało również, że uczeń był publicznie upokarza-

ny przez jedną z nauczycielek, co zdaniem psychologów mogło być zachętą dla 

innych uczniów, którzy zaczęli go dręczyć i prześladować (przezywając go  

i rzucając w niego kamieniami). Okazało się też, że cechy, z powodu których 

Dominik był dręczony i poniżany, to: ubiór, wyróżniająca się dbałość o fryzu-

rę i wygląd. Obelgą, która doprowadziła Dominika do samobójczej śmierci, by-

ło m.in. słowo „pedzio”, które jest homofobicznym, pogardliwym i nienawist-

nym określeniem, powszechnie używanym w Polsce jako inwektywa w stosunku 

do chłopców, hetero- lub homoseksualnych, którzy w jakikolwiek sposób odsta-

ją od tradycyjnej, większościowej normy tego, co prawdziwie „męskie” i „nor-

malne”. Niestety, po śmierci Dominika agresja i przemoc przeniosły się ze 

szkolnej klasy do internetu, gdzie lawinowo zaczęły powstawać profile, na któ-

rych młodzi ludzie obrażali nieżyjącego nastolatka i z pogardą deptali jego pa-

mięć. Powstały także fanpeage’e o nazwach typu „Dominik dobrze, że zdechł”, 

na których mogliśmy przeczytać obraźliwe wpisy, m.in. „Jednego pedała  

w rurkach mniej”. Skala i nasilenie tego zjawiska, które jest jedną z form cy-
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berprzemocy, całkowicie zaskoczyła i zaniepokoiła nauczycieli i wychowaw-

ców, a także psychologów i psychoterapeutów, którzy zajmują się zagadnieniem 

przemocy w szkole.  

Psychoterapeuci wobec zjawiska przemocy w szkole 

W proces pomagania ofiarom i sprawcom przemocy szkolnej, są coraz czę-

ściej włączani psychologowie i pedagodzy szkolni, lekarze różnych specjalności, 

rodzice i opiekunowie prawni dzieci, nauczyciele i wychowawcy oraz wyspecja-

lizowani psychoterapeuci. Swoją wszechstronną pomoc mogą oni oferować 

m.in. na terenie gabinetów szkolnych, poradni psychologiczno-wychowaw- 

czych, ośrodków psychoterapii, oddziałów szpitalnych, w sieci coraz bardziej 

popularnych Telefonów Zaufania dla ofiar przemocy oraz w Ogólnopolskim Po-

gotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, działającym pod pa-

tronatem Instytutu Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psycholo-

gicznym. W placówkach tych prowadzone są różnorodne formy pomocy  

i wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (także przemocy szkolnej), a wśród 

nich m.in. działania interwencyjne powstrzymujące przemoc, konsultacje dla 

ofiar i ich rodzin, rozmowy i porady, grupy wsparcia dla ofiar i sprawców prze-

mocy, warsztaty terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców  

i nauczycieli, działania profilaktyczne (tzw. edukacja profilaktyczna dotycząca 

zjawisk agresji i przemocy), a także specjalistyczna psychoterapia indywidualna 

i grupowa oferowana ofiarom i sprawcom przemocy szkolnej. 

Badania pokazują, że sprawcy przemocy (tzw. agresorzy szkolni) często 

pochodzą z rodzin, w których panuje przemoc, dlatego nauczyciele, wycho-

wawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz psychoterapeuci, którzy rozma-

wiają z ich rodzicami, mają do czynienia albo ze sprawcami przemocy domowej, 

albo z jej ofiarami, które same potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej 

(Czemierowska-Koruba, 2015, s. 39). Modelem bardzo przydatnym do przepro-

wadzania pogłębionej analizy i terapii dla ofiar i sprawców przemocy jest znany 

w analizie transakcyjnej model Trójkąta Dramatycznego autorstwa Stephena 

Karpmana (Karpman, 1968, 1972). Jak pokazuje praktyka psychoterapeutyczna, 

model ten może pomóc nauczycielom, wychowawcom, uczniom i rodzicom  

w poznaniu i zrozumieniu ról Prześladowcy, Ofiary i Wybawcy, które pojawiają 

się często w sytuacji przemocy szkolnej (Jagieła, 2015). W poniższym przykła-

dzie, możemy dokładnie prześledzić i zanalizować dramatyczną dynamikę tych 

trzech ról, które są przyjmowane i naprzemiennie zmieniane przez nauczyciela, 

uczennicę i jej starszego brata występującego tu w zastępstwie rodzica.  
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Przykłady z praktyki psychoterapeutycznej 

1. Nauczyciel jako ofiara przemocy szkolnej 

Uczennica drugiej klasy liceum ogólnokształcącego z powodu dużych za-

niedbań w nauce (uzyskała bardzo niskie oceny z dwóch przedmiotów ścisłych) 

była zagrożona brakiem promocji do następnej klasy. Podczas rozmowy z wy-

chowawcą dowiedziała się, że zostały już wyczerpane prawie wszystkie regula-

minowe możliwości zaliczenia tych przedmiotów. Mimo to nauczyciel naucza-

jący tych przedmiotów, po przeprowadzeniu rozmowy z wychowawcą, dał 

uczennicy ostatnią szansę, polegającą na poddaniu się ostatecznemu sprawdzia-

nowi pisemnemu. Okazało się jednak, że wynik tego egzaminu jest negatywny, 

co miało skutkować powtarzaniem przez nią pierwszej klasy. Uczennica nie była 

jednak w stanie zaakceptować tej sytuacji i zdecydowała się na dosyć ryzykow-

ne i zgoła desperackie „rozwiązanie” tego niezwykle trudnego problemu. Popro-

siła nauczyciela prowadzącego o spotkanie, na którym stawiła się wraz ze swo-

im starszym (21-letnim, wysportowanym i silnym fizycznie) bratem. Podczas tej 

rozmowy brat uczennicy (działający niejako w zastępstwie nieobecnych, roz-

wiedzionych rodziców) przedstawił nauczycielowi taki oto obraz sytuacji ro-

dzinnej i szkolnej swojej siostry:  

Brat uczennicy: Jak pan chyba wie, nasi rodzice są rozwiedzeni, mama jest 

w depresji i nadużywa alkoholu, ojciec wyjechał za granicę i nie mamy z nim 

kontaktu, a jedyną naszą opiekunką jest nasza chora na serce babcia, brakuje 

nam środków do życia, a tu jeszcze na dodatek te problemy szkolne mojej siostry. 

Sam pan rozumie, że w tej fatalnej sytuacji, musimy wszyscy koniecznie jej po-

móc. Ja jej pomagam, jak tylko mogę i liczę też na pana pomoc (tu widzimy wy-

raźnie jak brat wchodzi początkowo w rolę Ofiary, a potem w rolę Wybawcy, 

który staje po stronie skrzywdzonej przez los siostry).  

Nauczyciel: Proszę pana, rozumiem trudną sytuację waszej rodziny, ale 

mnie obowiązuje regulamin szkolny. Pańska siostra otrzymała szansę zaliczenia 

przedmiotów, ale niestety wynik jest negatywny. Ja zrobiłem wszystko, co mo-

głem, aby jej pomóc. W szkole, jak pan dobrze wie, mamy regulamin i jasno 

określone zasady, z których pańska siostra się nie wywiązała. Ona musi wziąć 

się w garść, skorzystać z korepetycji i zacząć solidnie pracować. Ja nie mogę jej 

pobłażać i muszę wymagać od niej tak samo, jak od pozostałych uczniów. Nie 

mogę tolerować jej lenistwa i lekkomyślności. Najwyższa pora, aby wzięła odpo-

wiedzialność za swoje życie! (nauczyciel występuje tutaj w roli Wybawcy, który 

po chwili zmienia się w Prześladowcę i na oczach brata upokarza uczennicę). 

Uczennica: Ależ panie profesorze, co pan opowiada, ja naprawdę mam te-

raz bardzo trudną sytuację i nie byłam w stanie dobrze przygotować się do eg-

zaminu. Proszę dać mi jeszcze jedną szansę i trochę więcej czasu na przygoto-
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wanie się do kolejnego egzaminu. Błagam pana, niech pan nie będzie taki za-

sadniczy i bezwzględny… ja i tak mam ciężkie życie (mówiąc te słowa, płacze). 

W naszej rodzinie wszystko się zawaliło, atmosfera jest fatalna. I jak ja mam  

w tej cholernej sytuacji uczyć się? Ja żyję w ciągłym stresie i nie wiem, czy to 

wszystko wytrzymam… (uczennica utożsamia się tu mocno z rolą Ofiary, która 

próbuje przerzucić odpowiedzialność za brak postępów w nauce na trudną sytu-

ację rodzinną). 

Brat uczennicy: Sam pan widzi, w jak ciężkim stanie jest moja siostra. Ona 

się bardzo stara, ale żyje w ciągłym stresie i musi mieć trochę czasu na dojście 

do siebie. Nie możemy jej tak zostawić, prawda? A co będzie, jak coś sobie złego 

zrobi? Ja nie pozwolę, aby jej coś się stało. Ona jest zdolna, tylko musi pan dać 

jej jeszcze jedną szansę (brat uczennicy nadal tkwi w roli Wybawcy, który za 

wszelką cenę próbuje pomóc swojej siostrze). 

Nauczyciel: Proszę pana, nasza szkoła zaproponowała pana siostrze pomoc 

psychologa szkolnego, ale skończyło się na jednej wizycie. Ona widocznie nie 

jest zainteresowana poprawą swojej trudnej sytuacji psychicznej. Zrobiliśmy na-

prawdę wszystko, co było w naszej mocy (tu nauczyciel jako Wybawca konty-

nuuje swoją szkolną „dobroczynną” misję). 

Brat uczennicy: Moja siostra nie jest psychiczna, proszę jej nie obrażać! 

Niech pan zobaczy, do czego ją w tej szkole doprowadziliście! To jest karygod-

ne, aby szkoła w tak okrutny sposób traktowała swoich uczniów. Ja złożę skargę 

na pana do Kuratorium Oświaty! Niech tu przyślą jakąś kontrolę i wtedy do-

wiemy się, co tu się kurwa dzieje! (tu widzimy brata uczennicy w roli groźnego 

Prześladowcy, który próbuje zastraszyć nauczyciela). 

Nauczyciel: Niech pan na mnie nie krzyczy i nie straszy mnie. Ja robiłem 

wszystko, aby jej pomóc, ale jak pan sam widzi, pańska siostra nie wykazuje 

chęci poprawy wyników w nauce i zamiast tego wciąga pana w ten koszmarny  

i tani dramacik. Ja protestuję, ja już nie mogę więcej tego słuchać, co tu się wy-

prawia. Proszę opuścić natychmiast mój gabinet! (nauczyciel nadal prezentuje 

rolę Wybawcy, po czym wchodzi w rolę Prześladowcy, który z pozycji siły  

i nauczycielskiej władzy żąda zakończenia rozmowy). 

Uczennica: Ale ja proszę tylko o jeszcze jedną szansę i o ludzkie zrozumienie 

mojej trudnej sytuacji. Czy pan profesor tego nie rozumie? (mówi to podniesio-

nym głosem i jednocześnie płacze). Panie profesorze, niech pan przestanie mnie 

tak nieludzko traktować! A gdyby pana dziecku coś takiego się przydarzyło, to co 

pan by zrobił? Chyba nie wyrzuciłby go pan profesor z domu? Jest pan chyba 

dobrym i wspierającym rodzicem, a nie zimnym i bezwzględnym tyranem? Czy 

chce pan, aby uczniowie pana całkiem znienawidzili? (rozgoryczona i zdespe-

rowana uczennica tkwi nadal w roli Ofiary, po czym próbuje manipulować na-

uczycielem, przypisując mu cechy nieludzkiego tyrana szkolnego).  

Brat uczennicy: Ja nie wytrzymam, ja już nie mogę tego słuchać, co tu się 

kurwa dzieje! Gdzie pańskie współczucie i zrozumienie! Co za pieprzony belfer! 
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(tu traci kontrolę nad swoimi emocjami, po czym szybkim ruchem chwyta na-

uczyciela za gardło, trwa wzajemna szarpanina obydwu mężczyzn, a obserwują-

ca tę scenę uczennica wybiega w popłochu z pokoju na korytarz szkolny i krzy-

czy: Ratunku, profesor bije mojego brata!). Nauczyciel, próbując się bronić 

przed atakiem agresora, uderza go pięścią w twarz, po czym agresor powala go 

na podłogę i zaczyna mocno kopać (tu widzimy wyraźnie, jak brat uczennicy 

wchodzi w rolę brutalnego Prześladowcy, który wyładowuje swoją agresję na 

Ofierze, jaką w tym momencie jest nauczyciel). 

Nauczyciel: Ratunku, pomocy… ratunku… pomocy, on mnie zabije… ratun-

ku! (po 2–3 minutach w pokoju zjawia się ochroniarz szkolny, który próbuje 

rozdzielić walczących przeciwników). Po chwili drugi ochroniarz wzywa policję 

i informuje dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu. Wezwano także pielę-

gniarkę szkolną, która udzieliła pobitemu nauczycielowi pierwszej pomocy. 

Obezwładniony przez ochroniarzy agresor został szybko przekazany policji. Dy-

rekcja szkoły złożyła zawiadomienie do prokuratury i poinformowała o zdarze-

niu matkę uczennicy (w finale tego szkolnego dramatu widzimy proces eskalacji 

przemocy, w którym agresywny brat uczennicy występuje w roli Prześladowcy, 

a nauczyciel staje się jego Ofiarą, natomiast uczennica wołająca o pomoc – 

Wybawcą dla obydwu uwikłanych w bojkę mężczyzn).  

Po zakończeniu śledztwa prokuratura skierowała sprawę do Sądu Okręgo-

wego (Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Kar-

nych), który po rozpoznaniu wydał następujący wyrok: 2 lata pozbawienia wol-

ności dla brata uczennicy (za pobicie nauczyciela jako funkcjonariusza publicz-

nego) w systemie dozoru elektronicznego (tzw. areszt domowy), całkowity za-

kaz zbliżania się do poszkodowanego (czyli pobitego nauczyciela) i wykonywa-

nie przez 12 miesięcy prac społecznych na rzecz pensjonariuszy Domu Opieki 

Społecznej. Natomiast uczennica (16-latka) decyzją Sądu Rodzinnego została 

objęta nadzorem kuratora sądowego i otrzymała sądowy nakaz kontynuowania 

nauki szkolnej i podjęcia psychoterapii w specjalistycznym ośrodku leczniczym 

dla młodzieży szkolnej.  

Komentarz i analiza sytuacji 

Aby dobrze zrozumieć omawianą tutaj sytuację przemocy szkolnej, należy 

poznać i uwzględnić szersze tło rodzinne dotyczące nieletniej uczennicy i jej 

starszego brata. Dzięki zebranym przez psychologa i psychoterapeutę informa-

cjom udało się ustalić, że w rodzinie uczennicy dochodziło przez wiele lat do 

licznych aktów przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Okazało się, że oj-

ciec uczennicy często bił i poniżał swoją żonę, wielokrotnie molestował seksu-

alnie swoją córkę i dręczył psychicznie i fizycznie swojego syna. W okresie 

trwania sprawy rozwodowej rodziców (przez ponad 3 lata) kilkunastoletni już 

syn, będąc sam ofiarą przemocy ojca, stając często w obronie bitej matki i mole-
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stowanej siostry, wchodził także w rolę prześladowcy i kilkanaście razy pobił 

ciężko swojego ojca. Stał się również nieformalnym liderem podwórkowego 

gangu, który dosyć często dokonywał rozbojów, pobić i kradzieży. Na skutek 

wyroku sądowego trafił do Zakładu Poprawczego w celu odbycia resocjalizacji 

dla nieletnich. Po powrocie z „poprawczaka”, gdy miał już 18 lat, wrócił do do-

mu i niejako w zastępstwie nieobecnego już ojca (który po rozwodzie wyjechał 

za granicę) stał się nieformalnym opiekunem swojej młodszej siostry i chorej na 

depresję matki. Babcia rodzeństwa (mama ich matki), która przez wiele lat 

wspierała psychicznie i materialnie całą rodzinę, z powodu ciężkiej choroby ser-

ca nie była w stanie sprawować opieki nad swoją córką i wnuczkami. Istotną  

w tej sytuacji informacją jest także i to, że fakt molestowania seksualnego 

uczennicy przez jej ojca był przez wiele lat skrzętnie ukrywany przez rodzinę. 

Dopiero po wielu latach, podczas rozmowy uczennicy z psychologiem, fakt jej 

molestowania został ujawniony. Kolejną ważną informacją jest to, że matka 

uczennicy na skutek częstego i wieloletniego nadużywania alkoholu wpadła  

w uzależnienie, ale niestety nie chciała poddać się procesowi specjalistycznego 

leczenia i terapii. Odmówiła także udziału w grupie wsparcia prowadzonej przez 

społeczność Anonimowych Alkoholików. Zgodziła się jedynie na udział w kilku 

rozmowach prowadzonych przez psychologa, który po całościowym zbadaniu 

trudnej sytuacji rodzinnej ustalił, że nadużywanie alkoholu przez matkę było 

formą „ucieczki i zapomnienia” przed jej bolesną traumą, będącą skutkiem wie-

loletniej przemocy w rodzinie. 

W omawianej i analizowanej tu sytuacji mamy do czynienia z klasycznym 

mechanizmem polegającym na tym, że „przemoc rodzi jeszcze większą prze-

moc”. Zarówno uczennica, jak i jej starszy brat wychowywali się w rodzinie,  

w której przez wiele lat trwały powtarzające się akty przemocy domowej, któ-

rych głównym sprawcą był ojciec rodziny, a jej ofiarami stali się wszyscy pozo-

stali jej członkowie: żona, dzieci i teściowa. Patrząc na tę sytuację z perspekty-

wy dramatu przemocy w rodzinie, łatwo zauważyć, że wszyscy są tu w jakiś 

sposób poszkodowani i przegrani: rozwiedzeni rodzice, którzy nie byli w stanie 

poradzić sobie z własną relacją małżeńską ponoszą porażkę, bo w konsekwencji 

doprowadzili do całkowitego rozpadu rodziny; ojciec, jako główny agresor  

i prześladowca, swoimi brutalnymi i drastycznymi zachowaniami spowodował, że 

życie w tej rodzinie zamieniło się w „piekło domowej przemocy”; dzieci (głównie 

starszy brat uczennicy) jako ofiary przemocy domowej stały się także sprawcami 

innej przemocy, co w drastyczny sposób zaważyło na ich życiu, zdrowiu, wycho-

waniu i edukacji; matka, ofiara przemocy domowej, straciła zdrowie, pracę i musi 

zmagać się z bolesną traumą, będącą skutkiem długotrwałej przemocy domowej; 

babcia dzieci (wielokrotnie pobita i poniżana przez swojego zięcia) zachorowała 

na serce i nie była w stanie wspierać i chronić swojej córki i wnuków. 

W tej dramatycznej sytuacji przemocy w rodzinie mamy do czynienia z sys-

tematycznymi aktami nadużycia (ang. abuse), których sprawcą jest ojciec ro-
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dziny. Arnold Mindell definiuje nadużycie jako „bezprawne wykorzystanie siły 

fizycznej, psychologicznej lub społecznej przeciwko komuś, kto nie jest w stanie 

natychmiast się obronić, ponieważ nie posiada równej siły fizycznej, psycholo-

gicznej lub społecznej” (Mindell, 1998, s. 89). Oznacza to, że ten, kto posiada 

większą siłę i władzę, ponosi szczególną odpowiedzialność za to, w jaki sposób 

jej używa. Jeśli straci kontrolę nad swoją siłą i zacznie jej używać wobec osób 

słabszych (np. silny mężczyzna wobec swojej żony i dzieci), to uzyskuje nad 

nimi przewagę i automatycznie staje się sprawcą nadużycia (ang. abuser).  

W sytuacji tak często spotykanej przemocy mężczyzn wobec związanych z nimi 

kobiet mamy do czynienia z „utrzymywaniem władzy, zniewoleniem i podpo-

rządkowaniem drugiego człowieka” (Lipowska-Teusch, 1998, s. 12). Przemoc, 

jakiej doświadczają kobiety w związkach, jest – jak zauważa Evan Stark – cią-

gła, a jej konsekwencje wiążą się nie tyle z konkretnymi incydentami, ile z ku-

mulacją doświadczeń. Podstawową bazą dla powstawania tego typu nadużyć jest 

często tradycyjnie rozumiana rola kobiety i przekonanie, że mężczyzna ma pra-

wo egzekwować wypełnianie tej roli przez „jego” kobietę. Natomiast sama mę-

skość jest rozumiana tutaj w kategoriach 3R: racjonalny, mający rację, rozsądny 

(Stark, 2007; Szymkiewicz, 2009, 2016).  

Badania nad zjawiskiem przemocy w rodzinie przeprowadzone przez  

E. Starka (2007) pokazują, że wśród najczęściej stosowanych przez sprawców 

strategii przemocowych znajdują się: zastraszanie, umniejszanie, izolacja 

oraz kontrola. Strategie te są realizowane przy pomocy różnorodnych technik,  

a wśród nich między innymi: groźby wymierzone w ofiary i trafiające w czułe 

punkty, obrażanie i rozkazywanie, obniżanie poczucia własnej wartości, prywat-

ne i publiczne ośmieszanie, izolacja od ludzi i informacji, odcięcie od realnych 

źródeł wsparcia i pomocy, przejmowanie majątku i kontroli nad finansami, inge-

rencja w przestrzeń osobistą i czas, zmuszanie do karania dzieci w sposób nie-

zgodny z przekonaniami i systemem wartości matki (Stark, 2007).  

Psychoterapia dla nauczyciela jako ofiary przemocy w szkole 

Poszkodowany w opisanej wyżej sytuacji przemocy nauczyciel, po przejściu 

leczenia szpitalnego na oddziale chirurgii urazowej i po odbyciu koniecznego 

zwolnienia lekarskiego, zdecydował się (po konsultacji z psychologiem) na roz-

poczęcie psychoterapii indywidualnej w ośrodku specjalizującym się w poma-

ganiu ofiarom przemocy. Proces jego psychoterapii trwał łącznie ponad 18 mie-

sięcy i był prowadzony z częstotliwością: jedna sesja 90-minutowa jeden lub 

dwa razy w tygodniu (przez pierwsze 3 miesiące), a potem (przez kolejne  

15 miesięcy) raz na dwa tygodnie. W początkowym okresie terapii pacjent 

przyjmował także leki uspokajające, zalecone mu przez lekarza psychiatrę.  

W momencie rozpoczęcia procesu psychoterapii pacjent miał następujące symp-

tomy psychiczne i fizyczne: silny niepokój o to, że może zostać przez kogoś po-
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bity, zaatakowany lub zraniony, powracające wspomnienia i sny dotyczące 

traumatycznego doświadczenia przemocy w szkole, poczucie izolacji, smutku  

i przygnębienia, zaburzenia snu i koncentracji uwagi, unikanie sytuacji grupo-

wych i lęk przed publicznym pokazywaniem się w szkole, chroniczne bóle gar-

dła i utrzymujące się napięcie całego ciała. Uskarżał się także na prześladujące 

go myśli i uczucia nakazujące mu powzięcie aktu zemsty i odwetu na swoim 

sprawcy przemocy. W związku ze złym stanem zdrowia korzystał dosyć często 

ze zwolnień lekarskich, bo nie był w stanie efektywnie wykonywać swoich 

obowiązków i zadań nauczycielskich.  

Sesje psychoterapeutyczne dla nauczyciela były prowadzone z uwzględnie-

niem wszystkich koniecznych zasad, wskazówek, metod i technik w pracy  

z ofiarami przemocy i nadużyć, rekomendowanymi przez Arnolda Mindella i je-

go uczniów (Mindell, 1992,1998; Arye, 1993). W reprezentowanej przez nich 

psychologii procesu istnieje dosyć jasno i konkretnie określona procedura doty-

cząca pracy z osobami, które doświadczyły różnorodnych nadużyć (Mindell, 

1998, s. 92–97). Nie będę tu szczegółowo omawiał wszystkich „12 kroków  

w pracy z ofiarami nadużyć”, ale ograniczę się jedynie do przypomnienia kilku 

kluczowych i najważniejszych dla naszego przykładu zasad i wskazówek.  

Po pierwsze, zasada wolnego tempa pracy z ofiarą nadużycia, która brzmi: 

„Nie idź zbyt szybko, im wolniej idziesz, tym szybciej dojdziesz” (Don’t go 

too fast – the slower you go, the faster you go). W praktyce oznacza to, że psy-

choterapeuta, obserwując uważnie aktualny stan psychiczny i feedback pacjenta, 

powinien podążać za nim, unikając absolutnie przyspieszania tempa pracy, „po-

pychania” i mobilizowania go do aktywności czy zachęcania go do tzw. „wzię-

cia się w garść”. To pacjent ma nadawać tempo pracy, nawet jeśli jest ono bar-

dzo wolne i przejawia się tym, że pacjent przez dłuższy czas (nawet przez kilka 

sesji) jest całkiem pasywny, milczący i jakby „nieobecny i wyłączony” z bieżą-

cej sytuacji. Uczestniczący w psychoterapii nauczyciel, jako ofiara przemocy  

w szkole (pobicia i zastraszenia), podczas pierwszych kilku sesji niewiele mó-

wił, często milczał, płakał, patrzył w okno, pił bardzo wolno herbatę i skulony 

siedział nieruchomo w fotelu. Od czasu do czasu doświadczał bardzo krótkich 

epizodów złości i agresji słownej oraz wypowiadał dwa krótkie zdania: „Oni 

mnie tak skrzywdzili”, „Ja chyba na to zasłużyłem”. Widać więc, że chociaż 

miał poczucie bycia skrzywdzonym, to jednak czuł się winny i był przekonany, 

że zasłużył sobie na taką „surową karę”. 

Po drugie, zasada „czerwone – zielone światło” (red light – green light), 

odnosząca się do takich sytuacji w terapii, gdy pacjent, tracąc chwilowo kontrolę 

nad swoim zachowaniem, zaczyna być agresorem wobec terapeuty (chodzi tu 

nieświadome przeskakiwanie z roli ofiary w rolę prześladowcy, co jest dosyć ty-

powym i często spotykanym objawem u ofiar przemocy – podobnie dzieje się  

w polu nadużyć Trójkąta Dramatycznego). W tego typu sytuacjach terapeuta 

powinien powiedzieć: „Poczekaj! Stop!” (czerwone światło), a potem, gdy już 
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zagrożenie minie: „Okay, teraz możesz pójść dalej” (zielone światło). Stoso-

wanie tej zasady nie pozwala na powtarzanie nadużyć w procesie psychoterapii. 

Podczas pracy z nauczycielem musiałem kilka razy zastosować zasadę red light 

– green light, gdy ten, powodowany silną chęcią zemsty i odwetu na swoim 

dawnym prześladowcy (był nim starszy brat uczennicy), próbował odreagować 

w sposób niekontrolowany swoje negatywne emocje na mnie, jako terapeucie.  

Po trzecie, psychoterapeuta nigdy nie powinien podczas sesji proponować 

pacjentowi, aby ten przy pomocy techniki odgrywania ról wchodził w rolę prze-

śladowcy, odtwarzającego zachowania przemocowe wobec ofiary, którą w da-

nym momencie odgrywa terapeuta. Jeśli na przykład psychoterapeuta proponuje 

pacjentowi zamianę ról i zachęca go słowami: „Weź teraz ten kij bejsbolowy  

i zabij swojego ojca”, to jest to interwencja niedopuszczalna i bardzo niebez-

pieczna, bo przyzwala pacjentowi na stosowanie przemocy, nasila jego traumę  

i wzbudza w nim silne poczucie winy z powodu bycia prześladowcą. Odgrywa-

nie podczas sesji sytuacji nadużycia jest bezpieczne dla pacjenta tylko wtedy, 

gdy nie musi on odgrywać żadnej roli, a jest tylko obserwatorem – świadkiem, 

który może potencjalnie zareagować na to, co widzi w odgrywanej sytuacji. Sa-

mo odgrywanie ról (ofiary i sprawcy przemocy) należy wyłącznie do terapeuty  

i jego pomocnika (tzw. ko-terapeuty). Psychoterapeuta nie powinien też sugero-

wać pacjentowi, że w sytuacji dawnego nadużycia powinien on jednak jakoś za-

reagować i próbować obronić się przed atakiem sprawcy. Taka interwencja jest 

błędem, bo wywołuje u ofiary przemocy silne poczucie winy, przez co pogar-

sza znacznie jej i tak ciężki stan psychiczny. Profesjonalnie przygotowani psy-

choterapeuci doskonale przecież wiedzą, że w sytuacji przemocy ofiara nie może 

zareagować tak, aby powstrzymać sprawcę, bo jest od niego słabsza i nie posia-

da takiej samej siły fizycznej, psychicznej czy społecznej, aby się przed nią sku-

tecznie obronić. Mój pacjent, wspomniany tutaj nauczyciel, odczuwał dręczące 

go poczucie winy, bo podczas pobytu na oddziale szpitalnym usłyszał od opie-

kującego się nim pielęgniarza następującą wypowiedź: „Trzeba było gównia-

rzowi przywalić jakimś ciężkim przedmiotem, a nie tak się dać zmasakro-

wać” (przypomnę, że skutkami pobicia nauczyciela przez brata uczennicy były 

m.in. złamanie dwóch żeber, uraz szczęki i liczne obrażenia głowy). 

Podsumowując powyższy przykład, chcę podkreślić, że w pracy z ofiarami 

przemocy nie ma ściśle określonego limitu czasu w prowadzonej dla nich psy-

choterapii. Nierzadko zdarza się, że proces ten trwa nawet kilka lat i jest prze-

dzielony licznymi i dłuższymi przerwami, spowodowanymi zwykle pogorsze-

niem się samopoczucia i stanu zdrowia pacjenta. Tak było też i w przypadku 

mojego wspomnianego nauczyciela, który w czasie 18-miesięcznej terapii miał 

kilka przerw trwających od 10 do 20 dni. Poza tym psychoterapeuta nie powi-

nien obiecywać pacjentowi zbyt szybkiej i radykalnej poprawy jego stanu psy-

chicznego i fizycznego, bo nie jest to najważniejszym celem psychoterapii dla 
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ofiar przemocy. Widoczna poprawa stanu pacjenta może pojawić się zwykle 

wtedy, gdy wspólnie z psychoterapeutą przepracuje on zaistniałą sytuację nad-

użycia, nauczy się reagować na przemoc, uwolni się od koszmarnego poczucia 

winy, wzmocni poczucie własnej wartości i – co najważniejsze – uwolni pod-

czas sesji swoje stłumione emocje i uczucia związane z nadużyciem. Terapeuci 

powinni być także ostrożni z zachęcaniem swoich pacjentów do konfrontacji ze 

sprawcą przemocy, bo może to być dla nich bardzo trudnym i traumatycznym 

doświadczeniem. Jedna z kanonicznych zasad mówi wyraźnie: jeśli widzisz, że 

pacjent nie jest gotowy do spotkania się ze sprawcą (nawet w obecności wspie-

rających ją osób), to nie proponuj mu tego. Nie przekonuj go, że to może być dla 

jego dobra. Daj mu więcej czasu i zobacz, czy taka gotowość się pojawi. Zdarza 

się, że pacjenci częściej są gotowi do spotkania ze świadkami nadużycia (np.  

z rodziną), aby ich zapytać dlaczego nie zareagowali na przemoc i pozostawili 

ofiarę bez wsparcia. 

2. Uczennica jako sprawczyni przemocy szkolnej 

Jak pokazują badania, dziewczęta coraz częściej sięgają po przemoc i są co-

raz bardziej brutalne (Biel, 2008; Cudak, 2007; Rode, 2009; Woźniakowska- 

-Fajst, 2007). Badacze wskazują na te same przyczyny przemocy, a wśród nich: 

a) cechy osobowościowe dziewcząt (niska samoocena, nieprzystosowanie spo-

łeczne, wysoki poziom lęku, zaniżony poziom empatii), b) niekorzystne środo-

wisko rodzinne (niepełna rodzina, alkoholizm rodziców, bezrobocie), c) destruk-

cyjny wpływ grupy rówieśniczej. Dziewczęta, które za popełnione czyny trafiają 

do zakładów poprawczych, cechują się wyższym poziomem agresji niż te nieka-

rane (Biel, 2008; Rode, 2009). Wykazują przy tym niższą samoocenę, niższy 

poziom samoakceptacji, brak wiary w siebie, poczucie niemożności dorównania 

wzorcom, mają obniżony poziom oczekiwań co do skutków swojego działania 

(Maciaszczyk, 2010; Rode, 2009).  

Wysoki poziom agresji nieletnich dziewcząt jest – jak pokazują badania – 

związany z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli (są więc bardziej podatne na 

manipulację) i z niskim poziomem empatii (Biel, 2008). Przemoc stosowana 

przez dziewczęta może być również efektem tego, że nie posiadają one żadnej 

innej strategii radzenia sobie z emocjami w sytuacjach stresowych (Rode, 2009; 

Woźniakowska-Fajst, 2007). Ponad 50% badanych dziewcząt przyznało się do 

stosowania przemocy wobec rodzeństwa, natomiast 25% stosowało przemoc 

wobec swoich koleżanek i kolegów szkolnych (Walc, 2010). Media coraz czę-

ściej informują o licznych przypadkach agresji i przemocy, której sprawcami są 

nieletnie dziewczęta. W 2015 roku dziennikarze ujawnili dramatyczną historię 

Ani – uczennicy elitarnego liceum w Szczecinie, nad którą przez kilka miesię-

cy znęcały się jej rówieśnice szkolne. Okazało się, że sprawczynie upokarzały 

swoją ofiarę publicznie na oczach całej klasy oraz anonimowo w internecie (pu-

blikując obraźliwe wpisy i komentarze, celowo rozsiewając plotki i pomówienia).  
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Jak więc widać, świat przemocy szkolnej staje się coraz bardziej brutal-

ny i bezwzględny dla ofiar. Wobec takiej sytuacji bezradni są nauczyciele i wy-

chowawcy oraz rodzice i ich dzieci. Nagłaśniana ostatnio przez niektórych pol-

skich polityków i sprzyjające im media teza, że likwidacja gimnazjów przyczyni 

się do wyeliminowania problemu przemocy wśród dziewczynek, jest zdaniem 

ekspertów i badaczy zjawiska przemocy populistyczną narracją, nieznajdującą 

żadnego sensownego uzasadnienia w badaniach naukowych (Stadnik, 2015). 

Na tle niepokojącej sytuacji związanej ze wzrostem przemocy, której spraw-

czyniami są dziewczęta (uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-

nadgimnazjalnych), chciałbym teraz przedstawić kolejny przykład z mojej prak-

tyki psychoterapeutycznej. 

Uczennica drugiej klasy gimnazjum (15-latka) w dużym mieście, wycho-

wywana przez samotną matkę, została zawieszona w prawach ucznia z powodu 

stosowania przemocy wobec swoich rówieśniczek z klasy. Wśród stosowanych 

przez nią aktów przemocy były: udział w bójkach i pobicia słabszych fizycznie 

uczennic (tzw. „kozła ofiarnego”), niszczenie mienia szkolnego (m.in. uszko-

dzenie komputera szkolnego, zdemolowanie toalety szkolnej), kradzieże przed-

miotów (m.in. telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów należących do 

innych uczniów) oraz przypalanie papierosem ciała jednej z uczennic. Decyzję  

o jej zawieszeniu w prawach uczniowskich podjął na wniosek wychowawcy ze-

spół złożony z przedstawiciela dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wycho-

wawcy i przedstawiciela samorządu uczniowskiego. Okres trwania zawieszenia 

uczennicy w jej prawach trwał przez 6 miesięcy, potem został przedłużony o ko-

lejne 4 miesiące. Z powodu zawieszenia uczennica nie mogła uczestniczyć  

w imprezach ogólnoszkolnych (m.in. w wyjściach do kina, teatru, w dyskote-

kach) i musiała wykonywać prace społeczne na rzecz szkoły (sprzątanie terenu 

szkoły, wykonywanie drobnych napraw sprzętu dydaktycznego). Wychowawca 

klasy zgodnie z regulaminem poinformował matkę uczennicy o nałożonych na 

nią karach. Uczennica wraz ze swoją matką została także zobowiązana do 

uczestniczenia w serii rozmów z pedagogiem szkolnym, który dokonał analizy 

i diagnozy sytuacji, po czym zaproponował im udział w sesjach psychoterapeu-

tycznych prowadzonych w specjalistycznej poradni psychologiczno-pedago- 

gicznej dla dzieci i młodzieży. 

Prowadzący sesje psycholog ustalił, że przemoc szkolna, której sprawczynią 

była uczennica, jest ściśle powiązana z jej bardzo trudną sytuacją rodzinną. Oka-

zało się, że w rodzinie przez wiele lat występowała przemoc domowa, której 

sprawcą był ojciec uczennicy. Decyzją sądu został on pozbawiony praw rodzi-

cielskich i po zakończeniu sprawy rozwodowej przeniósł się do innego miasta, 

zrywając całkowicie kontakt z byłą żoną i córką. Ojciec, lekceważąc wyrok są-

du, nie płacił przez długi czas alimentów na córkę, co dodatkowo komplikowało 

i tak już trudną sytuację tej rodziny. Według opinii psychologa, zachowania 
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przemocowe stosowane w szkole przez uczennicę były reakcją na przemoc, ja-

kiej doznawała ona w domu rodzinnym. Mamy tu do czynienia z klasycznym 

mechanizmem „przemoc zawsze rodzi przemoc” (Rosenberg, 2009, 2015). 

Problem polega jednak na tym, że sprawcy i sprawczynie przemocy nie są zwy-

kle świadomi tego, że są właśnie ofiarami mechanizmu „błędnego koła prze-

mocy”. Jak zauważają psychologowie i psychoterapeuci, nieświadomość wła-

snej siły (psychicznej, fizycznej, społecznej) jest jedną z form systemu zaprze-

czeń, który nieodłącznie towarzyszy każdej formie nadużycia i przemocy:  

To tak, jakby w polu znajdował się zawsze pewien „duch”, „postać ze snu”, która dba  

o to, aby prawda nie wyszła na jaw. Postać ta występuje w najróżniejszych formach  

i przebraniach. Wprowadza zamieszanie. Sprawia, że zawsze łatwiej zauważamy swoją 

słabość niż siłę. Chwyta się wszelkich możliwych wyjaśnień i usprawiedliwień. Szuka 

wsparcia i uznania społecznego. Bierze udział w tworzeniu i wspieraniu systemu przeko-

nań, w ramach którego nadużycie jest słuszne („dzieci trzeba bić, bo się rozpuszczą”, 

„baba musi znać swoje miejsce” itp.). Ten „duch zaprzeczania” pojawia się w formie 

różnych zachowań i reakcji, np. przez przenoszenie odpowiedzialności na ofiarę lub inne 

osoby, unikanie reakcji drugiej strony lub otoczenia, atakowanie ofiary, terapeuty lub 

osoby wspierającej, groźby, szantaż, wzbudzanie poczucia winy, przekupstwo, uwodze-

nie, szukanie koalicji, robienie z ofiary osoby niespełna rozumu, niegodnej zaufania, po-

woływanie się na autorytety… i wiele innych. Zasadniczo jego działanie sprowadza się 

do tego, by okazało się, że wszystko jest porządku, a w związku z tym nie ma się nad 

czym zastanawiać, a już na pewno nie trzeba się zmieniać i za cokolwiek odpowiadać 

(Szymkiewicz, Duda, 2013, s. 224–225). 

Psychoterapia dla uczennicy jako sprawczyni przemocy szkolnej 

Uczennica gimnazjum, jako sprawczyni wspomnianej wyżej przemocy 

szkolnej, początkowo nie chciała poddać się psychoterapii w ośrodku specjalizu-

jącym się w pomaganiu ofiarom i sprawcom przemocy, gdyż uważała, że nie 

dzieje się z nią nic złego. Oznacza to, że jej system zaprzeczeń był na tyle silny, 

że nie dopuszczał do jej świadomości faktu posiadania wewnętrznej siły, która 

była bazą do stosowanych przez nią zachowań przemocowych. Jej wewnętrzna 

narracja, usprawiedliwiająca stosowanie przemocy, była dosyć typowa i jest 

znana psychologom i psychoterapeutom, pracującym ze sprawcami przemocy 

szkolnej. Oto fragment rozmowy z uczennicą, w której posługuje się ona taką 

właśnie narracją: 

Psycholog: Co myślisz o swoim zachowaniu w szkole w kontekście ostatnich 

wydarzeń?  

Uczennica: Nie ma w nim niczego szczególnego, bo wielu uczniów tak się 

zachowuje. W naszej szkole to norma, którą większość uczniów akceptuje, część 

nauczycieli także. Trzeba być silnym, bo słabeusze to „frajerzy”, dla których nie 

ma litości. Życie jest generalnie ciężkie, więc trzeba walczyć i radzić sobie. To 

chyba oczywiste? Prawda? Jeżeli ktoś się nie potrafi obronić, to znaczy, że jest 

„mięczakiem” i „ciotą”. A ja nie chcę nosić takiej etykietki. 

Psycholog: Czy zdarzyło Ci się, że ktoś Cię w szkole skrzywdził?  
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Uczennica: Generalnie nie, ale kiedyś jeden koleś z mojej klasy startował do 

mnie, choć nie miał żadnych szans. I się mocno rozczarował. Kopnęłam frajera 

w jaja i zaliczył glebę. Poniósł zasłużoną karę, bo się skompromitował jako ktoś, 

kto nie potrafi być prawdziwym facetem. Takich gości trzeba traktować ostro,  

z buta. Nienawidzę takich mięczaków.  

Psycholog: Pamiętasz jeszcze jakieś inne tego typu zdarzenia, w których 

uczestniczyłaś? 

Uczennica: Tak, pamiętam szczególnie jedno, gdy jakaś laska z równoległej 

klasy w mojej szkole nie zapłaciła należnego okupu (50 PLN) za „bezprawne” 

przekroczenie progu naszej klasy. Musiała więc ponieść karę, bo wtargnęła na 

cudze terytorium. Dlatego w toalecie oberwała ode mnie „z liścia”. Dla takich 

frajerek, które łamią ustalone zasady, nie mam litości. 

Psycholog: Masz poczucie, że ją mocno skrzywdziłaś? 

Uczennica: Uważam, że poniosła słuszną karę. W naszej grupie mamy jasno 

określone zasady, a jedna z nich mówi, że za złe uczynki trzeba zapłacić. Ona 

wiedziała, że mamy takie zasady i zlekceważyła je, więc co miałam zrobić? Jeże-

li bym odpuściła jej, to inni też łamaliby te zasady. 

Psycholog: A kto ustalił te zasady? 

Uczennica: Jak to, kto, ja i moja zastępczyni, koleżanka ze szkolnej ławki. My tu 

rządzimy, a pozostałe dziewczyny z naszej grupy to nasze „żołnierki”, które pilnują 

bezwzględnego przestrzegania naszych zasad. Jak ktoś je naruszy, musi ponieść karę. 

Psycholog: Kto jeszcze naruszył te wasze zasady? 

Uczennica: Była taka jedna laska z innej klasy, która nie zapłaciła nam 

ostatniej raty (10 PLN) i musiała ponieść karę. Zabrałam jej tablet i potem w to-

alecie podczas przerwy przypaliłyśmy ją zapalonym papierosem. Nie mogła 

krzyczeć, bo dostała knebel w usta. Następnego dnia frajerka przyniosła kasę  

i przeprosiła mnie na oczach naszej grupy. Przepraszając, musiała lizać gołe 

stopy jednej z moich „żołnierek”. Nakręciłyśmy filmik i wrzuciłyśmy do netu. 

Dostała więc za swoje i od tej pory czuła przed nami respekt. 

Psycholog: Czy wiesz, że przemoc, którą stosujesz jest przestępstwem? 

Uczennica: Coś o tym słyszałam, bo pedagog szkolna mi o tym mówiła, ale 

bez przesady i tak mi nic nie zrobią, bo jestem jeszcze nieletnia, najwyżej dosta-

nę nadzór jakiegoś kuratora sądowego. Ale z takim gościem też sobie poradzę, 

bo jego niby-opieka to czysta fikcja. Mówili mi, że kuratorzy sądowi to skorum-

powani frajerzy, których łatwo oszukać. 

Psycholog: Czy czujesz się odpowiedzialna za swoje czyny, których jesteś 

sprawczynią? 

Uczennica: Co? Jaka odpowiedzialność? Niech pan nie przesadza! Odpo-

wiedzialność to ponosi mój ojciec, który bił mnie i matkę, a teraz nie chce płacić 

na mnie alimentów. On jest dla mnie skończony! Nie chcę go znać i więcej wi-

dzieć! Niech on się zacznie leczyć, to może wtedy zrozumie i poczuje swoją winę.  
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Komentarz i analiza sytuacji 

W powyższym fragmencie rozmowy widać, że system zaprzeczeń, jakim 

posługuje się uczennica, działa sprawnie i skutecznie. Ona nie dopuszcza przed 

samą sobą prawdy o tym, że stosując przemoc, czyni zło, które krzywdzi innych. 

Jako przywódczyni szkolnego gangu dziewczęcego, manifestuje swoją siłę  

i władzę, która jest bazą dla powstawania i utrwalania następującej narracji 

przemocowej: życie jest ciężkie, więc trzeba walczyć i radzić sobie z nim za 

pomocą siły, bo kto tego nie czyni, musi przegrać, używanie siły nie jest złe, bo 

daje liczne korzyści (także te materialne), jeżeli ktoś nie umie się obronić, to 

znaczy, że zasługuje na to, co go w życiu spotyka, dla takich ludzi nie ma litości 

i zrozumienia.  

Taka właśnie narracja jest manifestacją systemu zaprzeczeń, który w gruncie 

rzeczy jest przejawem silnego wewnętrznego mechanizmu obronnego, który 

może powodować, że sprawca przemocy nie jest świadomy swojej siły, za po-

mocą której dokonuje różnorodnych aktów przemocy wobec tych osób, które nie 

dysponują taką siłą. Niszcząca i raniąca moc tej siły nie jest więc spostrzegana 

przez sprawcę przemocy jako coś z gruntu złego i bardzo niebezpiecznego, ale 

raczej jako cecha pozytywna, będąca zaletą wzmacniającą pozycję sprawcy  

w grupie rówieśniczej. Nastoletnia uczennica, będąca przywódczynią grupy 

szkolnej stosuje wiele różnych zabiegów obronnych, aby nie dopuścić do ujaw-

nienia przed innymi, a przede wszystkim przed sobą prawdy o tym, co się stało. 

Wydaje się, że w jej osobowości mogą działać różne mechanizmy obronne,  

a wśród nich: wyparcie (rozumiane jako psychologiczna funkcja odrzucania  

i niedopuszczania do świadomości pewnych treści psychicznych), anulowanie 

(rozumiane jako intrapsychiczny mechanizm obronny ego, mający na celu rze-

czywiste lub symboliczne anulowanie jakiegoś czynu – myśli, pragnienia, im-

pulsu, postępku – którego wykonanie, zaniechanie lub doświadczenie okazało 

się świadomie nie do zniesienia), przemieszczenie (za pośrednictwem którego 

emocja jest przesuwana, odkształcana i przekierowywana z obiektu wewnętrz-

nego na zastępczy obiekt zewnętrzny, dzięki czemu jednostka unika bolesnej 

świadomości podstawowego, wewnętrznego źródła konfliktu, może także za-

stępczo rozładowywać swoje pobudzenie emocjonalne na obiekcie mniej zagra-

żającym niż obiekt będący pierwotnym źródłem negatywnej emocji), racjonali-

zacja (dzięki niej jednostka usprawiedliwia lub usiłuje zmodyfikować nieakcep-

towane impulsy, potrzeby, uczucia, zachowania i motywy tak, by mogłyby być 

one tolerowane i akceptowane na poziomie świadomości). 

Mechanizmy obronne osobowości działają zwykle grupowo (rzadko wystę-

pują pojedynczo w formie jednego wyizolowanego mechanizmu), a ich główną 

funkcją jest redukcja lęku i obrona przed dopuszczeniem do własnej świadomo-

ści tych treści psychicznych, które mogłyby zagrażać wyidealizowanemu często 

obrazowi samego siebie (Grzegołowska-Klarkowska, 1986). U osób bardzo 

młodych, gdy ich osobowość nie jest jeszcze dobrze ukształtowana, mechanizmy 
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obronne działają na tyle silnie, że osoba może nie być w stanie sama poradzić 

sobie z rozwiązaniem wewnętrznych konfliktów i lęków, które przez długi czas 

mogą być tłumione i niedopuszczane do jej świadomości. Dlatego jednym z ce-

lów prowadzonej dla nich psychoterapii jest przepracowanie systemu wewnętrz-

nych obron, aby w konsekwencji umożliwić jednostce w miarę bezpieczny do-

stęp do różnych tłumionych emocji i uczuć. 

Psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się pomaganiem ofiarom  

i sprawcom przemocy twierdzą, że „Sprawcy przemocy stosują bardzo wiele za-

biegów, aby nie dopuścić do ujawnienia przed innymi, ale też, a może przede 

wszystkim, przed samym sobą prawdy o tym, co się stało. Groźby, wywoływa-

nie poczucia winy w związku z tym, co się zdarzyło, przerzucanie odpowie-

dzialności na ofiarę, posługiwanie się różnego rodzaju teoriami, by uzasadnić to, 

co się stało – to najczęstsze sposoby działania sprawców. Sposoby te z czasem 

mogą być zinternalizowane przez ofiarę, aby dać jakieś wyjaśnienie tego, co się 

stało lub zdjąć odpowiedzialność ze sprawcy, na przykład gdy jest on kimś bli-

skim, gdy ofiara potrzebuje jego opieki lub miłości. „Dlaczego się nie broniła, 

tak naprawdę to chciała tego, co się stało”. „Jestem z gruntu zła i nic nie może 

tego zmienić”. „Zostałem słusznie ukarany, muszę zapłacić za złe uczynki z po-

przednich wcieleń – takie jest prawo karmy”. „Jeżeli powiesz, co się stało, zra-

nisz mnie, zniszczysz mi życie, będziesz winna mojego nieszczęścia, nie bę-

dziemy mogli już być tak blisko, jak byś chciała, sama rozumiesz…”. Takie 

zdania są dobrze znane ofiarom przemocy (Szymkiewicz, Duda, 2013, s. 225). 

Uczennica, będąca sprawczynią przemocy w szkole, cechowała się właśnie 

tym, że przez długi czas konsekwentnie zaprzeczała przed sobą i innymi, że 

wszystko jest z nią w porządku i nie dzieje się z nią nic złego. Z kolei jej niektó-

re ofiary (dręczone w szkole uczennice) były przekonane, że zasłużyły na 

słuszną karę, bo – jak stwierdziła jedna z nich – „Stosowanie siły wobec innych 

nie jest złe, bo pozwala uporządkować ten pieprzony i niesprawiedliwy świat. 

Jeżeli nie uderzysz pierwsza jakiegoś frajera, to on zaatakuje ciebie. To chyba 

proste i zrozumiałe. Trzeba być silną i walczyć na każdym kroku, bo życie jest 

ciężkie”.  

Psychologia sprawców przemocy 

Praktyka psychoterapeutyczna pokazuje, że sprawcy przemocy, którzy po-

pełniają różne nadużycia, nie są zwykle zainteresowani pracą nad sobą i zmianą 

swojej osobowości, bo – jak wspomniałem wcześniej – posiadają specyficzny 

system wewnętrznych zaprzeczeń, który utrudnia im wgląd w siebie. Na bazie 

tego właśnie systemu zaprzeczeń tworzą na własny użytek i otoczenia, w którym 

żyją, rozbudowane narracje przemocowe, które pomagają im uzasadnić prze-

moc jako coś normalnego, co powinno być ich zdaniem akceptowane w kultu-

rze, w której żyją. W ten sposób próbują „poradzić sobie” z wewnętrznym kon-
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fliktem i towarzyszącym mu czasem poczuciem winy. Ich narracje ulegają czę-

sto tak bardzo silnemu wzmocnieniu i utrwaleniu, że stają się dla otoczenia (ro-

dzinnego, szkolnego, społecznego) powszechnie obowiązującym i pozytywnie 

spostrzeganym wzorcem. Tak było właśnie w przypadku wspomnianej wyżej 

uczennicy gimnazjum, która w rozmowie z psychologiem powiedziała, że prze-

moc w szkole, to akceptowana przez większość uczniów i część nauczycieli 

norma. Potwierdzeniem tej tezy może być fakt, że zgodnie z badaniami, aż 30% 

nauczycieli twierdzi, że przemoc w szkole nie jest ważnym problemem, więc 

nie istnieje. Jedna z nauczycielek, zapytana przeze mnie, dlaczego jest zwolen-

niczką tego poglądu, odpowiedziała bez wahania: „Ja jestem tylko zwykłą na-

uczycielką i nie utożsamiam się z kimś, kto ma się czuć odpowiedzialny za 

to, że młodzież w mojej szkole ma jakieś problemy z przemocą. Jeśli nawet 

coś takiego istnieje, to niech się zajmą tym wychowawcy klasowi i pedago-

dzy szkolni. Mnie nikt nie płaci za to, aby pracować na dwóch etatach. Ja 

jestem tylko od tego, aby przekazywać uczniom rzetelnie wiedzę z przed-

miotu, którego nauczam”. Ta niepokojąca narracja nauczycielki jest dosyć 

spójna z tym, co mówią często o przemocy w szkole uczniowie i ich rodzice, 

gdy słusznie narzekają, że system szkolnego wychowania i edukacji nie jest od-

powiednio przygotowany na radzenie sobie z zapobieganiem przemocy w szko-

le. Matka jednego z uczniów, który jako ofiara szkolnej przemocy popełnił sa-

mobójstwo, wyznała w mediach z goryczą: „Dlaczego jest tak, że dopiero 

śmierć ucznia sprawia, że szkoła zaczyna zajmować się problemem przemo-

cy szkolnej. Gdzie byli ci wychowawcy i nauczyciele, którzy przecież wie-

dzieli, że mój syn był przez wiele tygodni dręczony przez swoich rówieśni-

ków z klasy?”. Takie wypowiedzi słyszymy za każdym razem, gdy media in-

formują nas o kolejnej tragedii, która zdarzyła się w jakiejś szkole.  

Sprawcy przemocy – jak pisze Judith L. Herman – rzadko szukają pomocy 

(chyba że wejdą w konflikt z prawem), a ich osobowość i zachowanie nie wy-

różniają się i nie wzbudzają zwykle podejrzeń otoczenia: „Najbardziej uderzają-

cą cechą sprawcy, wymienianą zarówno przez ofiary, jak i przez psychologów, 

jest ich pozorna normalność. Zwykłe teorie na temat psychopatologii nie wystar-

czają, aby go opisać czy zrozumieć. Wielu ludziom trudno jest pogodzić się  

z taką koncepcją. O ileż wygodniej byłoby, gdyby prześladowcę łatwo było roz-

poznać, gdyby jego dewiacje i zaburzenia od razu rzucały się w oczy” (Herman, 

1998, s. 86). Z kolei Lesli Heizer twierdzi, że często w tle za zachowaniami ra-

niącymi innych pojawia się „potrzeba ludzkiego kontaktu, pragnienie miłości,  

a także potrzeba doświadczania własnej siły” (Heizer, 1995, s. 40).  

Wyzwania dla psychoterapeutów, nauczycieli i wychowawców 

Jako psychoterapeuci pracujący ze sprawcami przemocy powinniśmy starać 

się ich zrozumieć, ale nie usprawiedliwiać, bo ci  
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nadużywając swojej władzy i przywilejów, chwytają się wszelkich sposobów i środków, 

które ta władza im umożliwia, aby uzasadnić i usprawiedliwić swoje postępowanie. Bar-

dzo istotne jest więc, jak się z tego rozumienia korzysta i kto decyduje o sposobie korzy-

stania z wyjaśnień. Jeśli robią to ci, którzy nadużywają swojej władzy i przywilejów, 

wówczas mamy do czynienia z kolejnym nadużyciem (Szymkiewicz, Duda, 2013, s. 227).  

Powinniśmy też pamiętać, że nadużycia (a w tym także i przemoc szkolna) 

mogą być reakcją progową przeniesioną z innej sytuacji do takiej, w której prze-

ciwnik jest słabszy i można na nim odreagować lub „poćwiczyć” reakcję wobec 

silniejszego. Praca ze sprawcami przemocy szkolnej może czasem prowadzić do 

odkrycia tego, co naprawdę kryje się za ich przemocowymi zachowaniami. Pod-

czas psychoterapii indywidualnej i grupowej, możemy obserwować, jak umie-

jętne i bezpieczne uwolnienie emocji i uczuć może pomóc sprawcy w dotarciu 

do głęboko ukrytych jego doświadczeń traumatycznych z przeszłości. Jak już 

wcześniej wspominałem, wielu sprawców przemocy szkolnej to osoby, które 

doznawały lub nadal doznają przemocy w swoich rodzinach (działa tu znany 

mechanizm „przemoc rodzi przemoc”). 

Jednym z ważniejszych wyzwań jest także pomoc ofiarom przemocy w za-

kresie nauczenia ich różnych sposobów w miarę skutecznego reagowania na po-

tencjalną i realną przemoc, która może dotknąć ich samych lub ich bliskich.  

W związku z tym należy też zwracać uwagę na niebezpieczne w naszej kulturze 

zjawisko przypisywania słabości i bezradności – jako właściwości – osobom,  

a nie sytuacjom:  

Bezradność źle świadczy o ofierze, a nie o sprawcy przemocy, świadczy o tym, że ofiara 

„jest do niczego”, „sama jest sobie winna”, „nie zrobiła czegoś, co należało”, „ma słaby 

charakter” itp. Tę tendencję przejawiają wszystkie strony: sprawcy, otoczenie i ci, któ-

rych nadużycie dotknęło (Szymkiewicz, Duda, 2013, s. 231). 

Najtrudniejszym chyba wyzwaniem, zarówno dla psychoterapeutów, jak  

i nauczycieli i wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, jest praca 

nad zwiększeniem świadomości i skuteczności działania świadków nadużyć. 

Wciąż aktualne pozostaje kluczowe pytanie: Dlaczego świadkowie nie zarea-

gowali w porę na przemoc? Jak dobrze wiemy, świadkowie mogą nie tylko za-

pobiec przemocy, reagując w trakcie samego zdarzenia, ale mogą także pomóc 

w procesie wychodzenia z sytuacji nadużycia. W sytuacji przemocy szkolnej,  

o której tak często informują nas media, prawie zawsze słyszymy te same pyta-

nia: Dlaczego nikt nie powstrzymał sprawców przemocy? Dlaczego wszyscy 

milczeli, choć widzieli, że przemoc jest obecna w ich szkole? Gdzie byli wy-

chowawcy, nauczyciele i rodzice? Ilu jeszcze uczniów musi zginąć, by sys-

tem szkolnej edukacji zaczął wreszcie skutecznie powstrzymywać sprawców 

przemocy? 

Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie powinno być jedynie działaniem 

chwilowym i jednorazowym (bo znowu dzieje się coś złego), ale powinno zmie-
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rzać do wypracowania jak najlepszych i skutecznych rozwiązań systemowych. 

W wielu szkołach system zapobiegania przemocy i szybkiego reagowania na nią 

działa już dosyć sprawnie. Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz 

wychowawcy coraz lepiej współpracują z rodzicami i dzięki temu są w stanie 

szybciej rozpoznać symptomy zwiastujące przemoc domową i szkolną. W wielu 

szkołach dzieci i młodzież coraz częściej i chętniej uczestniczą w warsztatach 

poświęconych komunikacji bez przemocy, opartych m.in. na znanej koncepcji 

Porozumienia Bez Przemocy autorstwa Marshalla B. Rosenberga (2003, 2009). 

W pracy z dziećmi i młodzieżą metoda ta przynosi coraz lepsze efekty, bo 

wprowadza do życia rodzinnego i szkolnego wzorce nowej kultury komuniko-

wania się. Jedna z uczennic pierwszej klasy gimnazjum, uczestnicząca w takim 

warsztacie, powiedziała po jego zakończeniu: „Nigdy nie przypuszczałam, że 

można nauczyć się w tak bezpieczny sposób wyrażać swoje negatywne emo-

cje, jakimi są gniew, złość i wściekłość. Teraz wiem, że jest to możliwe i że 

kluczem do zmiany swoich zachowań jest język serca i empatii”. 
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Włodzimierz ŚWIĄTEK 

The role of the psychotherapist in working with  

victims and perpetrators of school violence  

Summary 

In the article the author attempts to describe the role of the psychotherapist within the context 

of therapy with victims and perpetrators of school violence. Basing his argumentation on two 

characteristic case studies regarding the behaviour of victims and perpetrators of this kind of vio-

lence, the author provides examples of various behaviours, emotions, feelings and reactions expe-

rienced by them. Particular attention is given to the analysis of the abuse-related trauma and con-

flicts and the search for effective copying or preventive strategies. Two case studies are an im-

portant part of the article, as they offer a practical illustration of how a therapist can help and sup-

port the clients who want to cope with the abuse-related trauma. The analysis of the case studies 

allows the reader to investigate practical aspects of the search for effective solutions which may 

help both victims and abusers. The premises examined in the article are well-documented in light 

of cited research, where detailed descriptions may be found in the extensive overview of relevant 

subject literature. 

Keywords: drama triangle, victim, prosecutor, rescuer, violence. 
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Wprowadzenie 

Studia nad analizą transakcyjną (AT) w czasie stażu w Zakładzie Pedagogiki 

Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-

wie, kierowanym przez prof. dr hab. Jarosława Jagiełę, umocniły moje przeko-

nanie o wielkiej wartości tej teorii i wyników badań dla poszerzenia podstaw  

w zakresie definiowania i tworzenia projektów aplikacyjnych związanych z wy-

chowaniem, kształceniem oraz kulturą pedagogiczną (KP) rodziców i nauczycie-

li. To przekonanie stało się punktem wyjścia dla napisania niniejszego tekstu. 

Podejmuję w nim próbę ukazania niektórych związków między problematyką 

analizy transakcyjnej a zagadnieniami przedstawionymi w ostatnio opublikowanych 

przeze mnie książkach: Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie (2014) oraz 

Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym (2015).  

Oczywiście samo moje zainteresowanie tematyką AT (wynikające też z racji 

prowadzenia przeze mnie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak komu-

nikacja interpersonalna czy społeczna) nie byłoby tu wystarczające; argumentem 

przeważającym stało się przeświadczenie o użyteczności edukacyjnej analizy 

transakcyjnej w szeroko pojętej praktyce wychowawczej i o tym, że niewyko-

rzystywanie jej osiągnięć to skutek niewystarczającej popularności tej koncepcji 

w naszym kraju. Przykładowo w Wielkiej Brytanii czy USA analizę transakcyj-

ną wykorzystuje się na wszystkich szczeblach edukacji; w przedszkolach, szko-

łach, na uniwersytetach (zajęcia z psychologii/komunikacji społecznej, kursy 

przygotowujące do pracy nauczyciela), a nawet w edukacji dla dorosłych. Powo-
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łuje się także, działające przy szkołach wyższych lub niezależnie od nich, centra 

kształcenia w zakresie AT dla pracowników oświaty, nauczycieli, doradców 

oraz osób kształcących dorosłych (Pankowska, 2010, s. 122). W Polsce badania 

nad analizą transakcyjną prowadzą tylko trzy ośrodki – jeden w Częstochowie  

i dwa w Lublinie.  

Problematyka rodziny i kultury pedagogicznej (w dawnym ujęciu pedagogi-

zacji) rodziców wydaje mi się niezwykle ważna we współczesnym świecie.  

W Polsce działalnością związaną z kształceniem rodziców zajmowano się już po 

II wojnie światowej, od dawna podejmowano również badania w tym zakresie 

(które okazały się bardzo pomocne w mojej pracy badawczej). Wiadomości na 

ten temat można znaleźć m.in. w publikacjach Karola Kotłowskiego (1968) czy 

Henryka Cudaka (1995). Badania własne opracowałam zgodne ze sformułowaną 

przeze mnie tezą, iż obecnie konieczne są planowe i zorganizowane działania 

zmierzające do przygotowania osób do bycia rodzicem. Wychowanie dzieci we 

współczesnej rzeczywistości nie może opierać się tylko na intuicji i prak-

tycznych doświadczeniach, ale jego podstawą powinna być wysoka kultura 

pedagogiczna rodziców (scharakteryzowana w dalszej części). Paradoksalnie, 

podczas gdy w odniesieniu do coraz większej liczby dziedzin domagamy się 

konkretnych uprawnień (na przykład ukończenia kursów), to w dziedzinie wy-

chowania niemal każdy uważa się za specjalistę. Badania związane z tą proble-

matyką przeprowadziłam w 2012 roku, metodą sondażu diagnostycznego. Tytu-

łem wprowadzenia zasygnalizuję krótko niektóre dane i wyniki. Wzięło w nich 

udział 680 rodziców, w tym 423 kobiety (62%) i 257 mężczyzn (38%). Ankie-

towani pochodzili z całej Polski, z miast, miasteczek i wsi, byli też zróżnicowani 

pod względem wieku, wykształcenia, wykonywanych profesji, liczby dzieci. Po-

szukując odpowiedzi na pytanie o to, jakie są opinie rodziców w zakresie pod-

noszenia poziomu kultury pedagogicznej, zapytałam respondentów, jak oce-

niają relacje ze swoimi dziećmi (większość oceniła je pozytywnie, aczkolwiek 

ich wiedza dotycząca potrzeb dziecka nie była kompletna); jaki styl i działania 

wychowawcze stosują we własnej rodzinie (najczęściej deklarowali stosowanie 

stylu demokratycznego, przy czym w dużej mierze opierają się na nagrodach  

i karach), jak oceniają swoje kompetencje wychowawcze (w momencie poja-

wienia się pierwszego dziecka większość nie czuła się przygotowana, a źródła 

ich wiedzy wtedy i później najczęściej nie były fachowe); jaki mają stosunek do 

pedagogizacji (większość widziała taką potrzebę, ale podkreślali, że dokształca-

nie powinno być możliwe tylko dla zainteresowanych osób, nikt nie wybrał wa-

riantu wskazującego na brak potrzeby pedagogizacji).  

Ponieważ uznałam, iż brakuje konkretnego, zorganizowanego programu po-

święconego powyższej kwestii, obejmującego edukację dzieci, młodzieży oraz 

osób dorosłych, rozważania teoretyczne oraz własne badania empiryczne zwień-

czyłam Ramowym projektem pedagogicznego kształcenia rodziców mojego au-

torstwa (Bereźnicka, 2015, s. 282–299). Według niego, wprowadzeniem do edu-
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kacji dorosłych winno stać się kształcenie dzieci i młodzieży poprzez realizację 

przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Oczywiście konieczne jest 

uczynienie go obowiązkowym i podniesienie jego jakości i rangi. Kontynuacją 

mogłyby być odpowiednie kursy prowadzone w ramach studiów wyższych, 

zwłaszcza pedagogicznych, których absolwenci powinni zdobyć nie tylko wie-

dzę teoretyczną, ale przede wszystkim konkretne umiejętności wychowawcze. 

Dodatkowo, studentów tych kierunków powinno przygotować się do pedagogi-

zacji rodziców. Natomiast dla osób, które nie decydują się na podejmowanie 

studiów, a są (bądź planują zostać) rodzicami, dogodnym wyjściem byłyby 

warsztaty organizowane w szkołach – rozwiązanie wskazywane jako pomocne 

przez połowę moich respondentów. 

Kultura pedagogiczna rodziców to wynik całożyciowego kształtowania oso-

bowości danej jednostki w rodzinie, szkole, pracy itp., gdzie w każdym przy-

padku niebagatelną rolę odgrywa komunikacja, wzajemne oddziaływanie mię-

dzyludzkie, badane przez analizę transakcyjną. Rozważania w tym artykule będą 

więc dotyczyły kolejno: procesu wychowania i kształcenia, pojęcia kultury pe-

dagogicznej, ramowego projektu kształtowania kultury pedagogicznej. Wymie-

nione trzy zagadnienia powiążę ze wskazaniami wynikającymi z analizy trans-

akcyjnej i różnymi poziomami komunikowania się osób i grup społecznych.  

Wychowanie i wychowanie w rodzinie –  

implikacje z AT dla rozszerzenia znaczeń 

W moich dociekaniach naukowych na podstawie literatury starałam się zba-

dać, na ile wychowanie i wychowanie w rodzinie wiążą się ze sobą i w jaki spo-

sób można sprawić, by rodzice wychowywali dzieci w sposób bardziej reflek-

syjny i kompetentny. Rozważania rozpoczęłam od zdefiniowania powyższych 

terminów, przywołując najpierw stanowisko Stanisława Kawuli, który tak wyja-

śnia złożoność pojęcia wychowania:  

[…] w najszerszym rozumieniu tego słowa jest procesem wdrażania młodych pokoleń do 

życia w społeczeństwie. Działalność wychowawcza rodziny zapoczątkowuje ten proces, 

który w dalszym ciągu jest przejmowany przez szkołę i inne instytucje wychowawcze, 

wzmacniany przez wpływy środowiska (dalszego i bliższego) oraz przez aktywność wła-

sną jednostki. Wychowanie w rodzinie może mieć charakter celowy, planowy i świado-

my ze strony rodziców (refleksyjny), podobnie jak w instytucjach wychowania bezpo-

średniego (np. w szkole) oraz może odbywać się w sposób przygodny i samorzutny (bez-

refleksyjny) (Kawula, Brągiel, Janke, 2009, s. 102).  

Analizując pojęcie wychowania i różne jego ujęcia, a także przedstawioną 

wyżej charakterystykę wychowania w rodzinie, stworzyłam – jako podstawę 

moich rozważań – następującą własną definicję. Otóż  
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wychowanie w rodzinie stanowi proces intuicyjnego lub bezrefleksyjnego, planowego 

lub spontanicznego oddziaływania rodziców na dziecko – jak również rodzeństwa lub in-

nych krewnych czy powinowatych zamieszkujących z daną rodziną bądź mających z nią 

stały i znaczący kontakt – a także budowanie prawidłowych relacji, opartych na miłości  

i szacunku, między wszystkimi członkami rodziny. Na proces ten składają się czynności 

opiekuńcze i pielęgnacyjne, jak również realizowanie wartości moralnych (związanych  

z etyką i/lub religią), społecznych, poznawczych, intelektualnych, twórczych, estetycz-

nych, zdrowotnych i ekologicznych, za które odpowiadają zwłaszcza rodzice. Celem wy-

chowania w rodzinie jest wspieranie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju, wzboga-

canie jego osobowości, wskazywanie mu sposobów wykorzystywania potencjalnych 

zdolności, pomoc w samorealizacji oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie,  

w którym pełnić ma rolę aktywnego obywatela, i do pełnienia w przyszłości podstawo-

wych ról społecznych (Bereźnicka, 2014, s. 114).  

W definicji tej występuje mnóstwo czynności: oddziaływanie, budowanie re-

lacji, czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne, realizowanie wartości, wspieranie 

dziecka, wzbogacanie osobowości, wykorzystywanie zdolności, pomoc w samo-

realizacji, przygotowanie do życia, do pełnienia ról społecznych. A więc defini-

cja to tylko początek analizy tych złożonych procesów, które dotyczą stosunków 

międzyludzkich i wymagają komunikacji, porozumiewania się, rozwiązywania 

problemów. W sposób naturalny nasuwają się pytania o konkretyzację pojęć 

użytych w określeniach, o metody jakie można stosować, o nieprawidłowości  

i zagrożenia, o odpowiedzialność różnych podmiotów itp., i widać jasno, że  

w tym względzie możemy liczyć na AT.  

Psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich jest mocno związana 

z wychowaniem i edukacją. Władysław Zaczyński pisze w recenzji książki pt. 

Analiza transakcyjna w edukacji (red. nauk. J. Jagieła, 2011, okładka), że obu 

przyświeca wspólny cel, jakim jest integracja psychiczna jednostki i spójność, 

osiągnięta w tym procesie umożliwia uzyskanie własnej tożsamości przez jed-

nostkę. O wspomaganiu rozwoju jako celu AT pisze również Dorota Pankow-

ska, według której oznacza to: „– tworzenie nowych perspektyw efektywnego 

procesu nauczania-uczenia się, – możliwość analizowania i interpretowania w 

nowy sposób różnych koncepcji edukacyjnych, – dostarczanie metod interwencji 

w przypadku trudności dydaktyczno-wychowawczych, – zwiększanie szansy dla 

wzrostu samoświadomości i osobistego rozwoju, tak dla uczących się, jak dla 

edukatorów” (Pankowska, 2012, s. 15). J. Jagieła wskazuje też na zbieżność AT 

z celami wychowania i socjalizacji następującymi słowami: „[…] w koncepcji 

tej kładzie się nacisk na rozwój jednostki w aspekcie jej podmiotowości – po-

przez odkrywanie zasobów tkwiących w człowieku, jak i na ćwiczenie jej kom-

petencji społecznych w celu efektywnego uczestnictwa w życiu zbiorowym” 

(Jagieła, 2012, s. 12). Zatem w analizie transakcyjnej i w edukacji – zarówno  

w kształceniu, jak i wychowaniu – mamy do czynienia ze wspieraniem rozwoju, 

budowaniem tożsamości, wykorzystywaniem potencjału, aktywnością i samo-

świadomością. 
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Thomas Anthony Harris określa analizę transakcyjną mianem najbardziej obie-

cującego przełomu w psychiatrii od wielu lat i zaznacza, że dzięki niej można zna-

leźć odpowiedzi dotyczące tego, jak działa psychika, jakie są motywacje naszych 

czynów i w jaki sposób możemy zmieniać nasze postępowanie i przeobrażać się, 

podkreślając, że akcentuje się tu odpowiedzialność jednostki za przyszłość, nieza-

leżnie od tego, jak wyglądała jej przeszłość (Harris, 1987, s. 7). Zatem koncepcja 

ta, poza funkcją poznawczą, ma bardzo wyraźne walory praktyczne.  

W analizie transakcyjnej można wyróżnić pewne grupy tematyczne, a mia-

nowicie: analizę struktury osobowości (by zrozumieć, co dzieje się w człowie-

ku), analizę transakcji (by zrozumieć relacje międzyosobowe), analizę gier (by 

odkryć negatywne uczucia w relacjach z innymi), analizę skryptu życiowego 

(by zrozumieć „scenariusz” kierujący postępowaniem jednostki) (Rogoll, 1995, 

s. 12). W ramach AT wyróżnia się trzy podstawowe stany Ja: 

1. Ja-Rodzic – pochodzi od rodziców lub innych osób mających autorytet, ma 

związek z karami i nagrodami, wychowaniem, krytykowaniem, tradycjami, 

wartościami i sumieniem; umożliwia przetrwanie kultury i cywilizacji; 

2. Ja-Dorosły – działa jak komputer, zbierając informacje i fakty i wysuwając 

wnioski w sposób racjonalny, obiektywny, rzeczowy, bez udziału uczuć czy 

nastrojów; umożliwia prawidłowy ogląd rzeczywistości; 

3. Ja-Dziecko – to sposób zachowania pochodzący z dzieciństwa, wyraża uczu-

cia, mieści w sobie emocje, pragnienia i odczucia (Rogoll, 1995, s. 13–14). 

Istnieją również dalsze rozróżnienia tych stanów (np. na Rodzica Krytycz-

nego i Rodzica Opiekuńczego itd.), jednak tu ograniczę się do omówienia tylko 

tych trzech podstawowych. Tak więc Rodzic wiąże się przede wszystkim z po-

winnościami, Dorosły z możliwościami, a Dziecko z pragnieniami (Jagieła, Sar-

nat-Ciastko, 2015, s. 36). Należy tu zaznaczyć, że R, D, Dz oznaczają stany, któ-

re może przyjmować każda osoba, bez względu na wiek, symbole te oznaczają 

odpowiednio ukierunkowanie w działaniach na: troszczenie się, wychowywanie 

i decydowanie o powinnościach; rozważne i rzeczowe analizowanie i planowa-

nie możliwości; naturalne, emocjonalne i spontaniczne wyrażanie pragnień. 

Rüdiger Rogoll podkreśla, że każdy człowiek posiada powyższe stany  

w mniejszym lub większym stopniu i wszystkie mają zarówno dobre, jak i złe 

strony, inaczej mówiąc – mogą być lub nie być OK: „Nasze odpowiedzialne  

i względnie trwałe decyzje podejmowane są wówczas, gdy podejmujemy je  

w wyniku zaistnienia trzech stanów Ja, czyli gdy działamy z pozycji świadome-

go Dorosłego przy zachęcającej zgodzie Rodzica i naturalnym zachwycie 

Dziecka” (Rogoll, 1995, s. 22). U każdego człowieka treść zawarta w Rodzicu, 

Dorosłym i Dziecku stanowi zapis indywidualnych doświadczeń życiowych,  

a zatem jest niepowtarzalna. Różnice funkcjonalne dotyczą dwóch problema-

tycznych zjawisk – kontaminacji oraz wyłączenia. Pierwsze z nich wynika  

z braku rozdziału między poszczególnymi stanami – kontaminacja D przez R 
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skutkuje uprzedzeniami, a D przez Dz powoduje omamy i iluzje. Wyłączenie ma 

miejsce, gdy R blokuje Dz lub gdy Dz blokuje R (Harris, 1987, s. 119). Wów-

czas zaczynają się kłopoty: niezrozumienie, negatywne emocje, konflikty czy 

wycofanie. 

Jak rozpoznać transakcję? Polega ona na tym, że „na bodziec pochodzący 

od pierwszej osoby następuje reakcja drugiej, a reakcja ta staje się znów bodź-

cem wywołującym reakcję pierwszej osoby. Celem analizy jest zorientowanie 

się, która z poszczególnych części składowych psychiki człowieka – Rodzic, 

Dorosły czy Dziecko – jest źródłem poszczególnych bodźców i reakcji na nie” 

(Harris, 1987, s. 82). Są różne rodzaje transakcji, np. komplementarne, mogące 

ciągnąć się bez końca; krzyżowe, które ustają; czy ukryte, przebiegające na 

dwóch płaszczyznach: jawnej – społecznej i ukrytej – psychologicznej. We 

wszystkich transakcjach możemy wyróżnić sześć typów, stanowiących formy 

strukturalizacji czasu, a mianowicie: wycofywanie się, rytuały, aktywności, roz-

rywki, gry i intymności (Harris, 1987, s. 113–139). Elementy komunikacji wer-

balnej i niewerbalnej są istotną informacją wskazującą na pochodzenie danego 

bodźca i reakcji, dlatego wiedza o ich przejawach, znaczeniach i ewentualnych 

barierach jest przydatna w profesjach opierających się na kontaktach z ludźmi,  

a szczególnie pożyteczna w przypadku wychowawców dzieci i młodzieży.  

Znajomość AT jest istotna w kontekście obiektywnego oglądu rzeczywisto-

ści w rozważanych tu procesach wychowania i kształcenia. Szczególnie ważne 

jest rozważenie sytuacji trudnych, w których człowiek reaguje z poziomu innego 

niż Dorosły. Wówczas ma miejsce tzw. dyskontowanie (discounting), które po-

lega na nieświadomym ignorowaniu lub pomniejszaniu znaczenia pewnych in-

formacji istotnych dla rozwiązania problemu, przy równoczesnym przewarto-

ściowaniu (grandiosity), czyli wyolbrzymianiu innych aspektów (Pierzchała, 

2011, s. 85). Dyskontowanie może być skierowane na siebie i jest to najbardziej 

destruktywny rodzaj (pomniejszanie lub negowanie własnych myśli, uczuć, 

możliwości, umiejętności), a także na innych oraz na sytuacje. Anna Pierzchała 

w tym kontekście podkreśla rolę nauczycieli w kształtowaniu się samooceny 

ucznia (2011, s. 96). Tym bardziej ważna jest tu świadomość rodziców, którzy 

mają niebagatelny wpływ na kształtowanie poczucia wartości u swoich dzieci.  

Kluczową sprawą w analizie transakcyjnej jest zbudowanie silnej pozycji D, 

co można uczynić poprzez: nauczenie się, jak rozpoznawać swój stan Dz – wraz 

z jego słabymi punktami i sposobami okazywania emocji; nauczenie się, jak 

rozpoznawać swój stan R – z jego upomnieniami, nakazami, nastawieniem  

i możliwościami ich uzewnętrzniania; uwrażliwienie się na stan D u innych, 

okazywanie im opiekuńczości i zainteresowania, udzielanie im głasków
1
; danie 

                                                 
1  Głask/głaskanie to, według E. Berna, twórcy pojęcia analizy transakcyjnej, „wszelkie akty 

zwracania uwagi na obecność innej osoby” (Berne, 2013, s. 9.). Pojęcie to (w jęz. ang. strokes) 

określa się również jako wsparcie, przy czym udzielanie go może być zarówno pozytywne (np. 

dodanie otuchy, komplement), jak i negatywne (dezaprobata, obniżanie poczucia wartości), 
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czasu D (liczenie do dziesięciu) na przetworzenie danych i identyfikację stanu 

R, Dz i faktów; pominięcie sprawy w razie wątpliwości; wypracowanie własnej 

podbudowy etycznej (Harris, 1987, s. 118–119). Idealnie byłoby, gdyby wszy-

scy ci, którzy decydują się na założenie rodziny, mieli ten etap już za sobą. Nie-

stety, jak twierdzi T.A. Harris,  

[…] przeciętne małżeństwo zawierane jest przez Dziecko, które pod słowem „miłość” 

rozumie coś, co się czuje, a nie coś, co się robi, i które uważa, że szczęście jest czymś, 

czego człowiek szuka i za czym podąża, a nie produktem ubocznym działań zmierzają-

cym do uszczęśliwienia drugiego człowieka. Szczęśliwi i niestety nieliczni są ci młodzi 

partnerzy, których Rodzic ma wyobrażenie o tym, czym jest dobre małżeństwo (Harris, 

1987, s. 152).  

Dlatego autor poleca dokonanie analizy transakcyjnej jeszcze przed ślubem, 

aby przeprowadzić diagram osobowości partnerów i zebrać obiektywne dane  

o ich Dziecku, Dorosłym i Rodzicu, o łączących te stany podobieństwach i róż-

nicach (Harris, 1987, s. 153). Zapewne taka szczegółowa analiza pozwoliłaby 

uniknąć niejednokrotnie zawarcia małżeństwa skazanego na porażkę, a w efek-

cie zapobiegłaby dysfunkcyjnej rodzinie, w której trudno o prawidłowe wzorce 

dla ewentualnego potomstwa.  

Zdaniem R. Rogolla, obecnie kładzie się duży nacisk na wychowanie w ro-

dzinie, podczas gdy zbyt małą wagę przywiązuje się do rzeczy tak oczywistej 

jak pozytywne relacje interpersonalne:  

Gdy w gronie rodzinnym panują prawidłowe i dobre stosunki międzyludzkie, wychowa-

nie stanowi problem podrzędny. O wychowaniu mówi się obecnie więcej niż kiedykol-

wiek, z takim rezultatem, że całe to zamieszanie np. ze współczesnymi reformami szkol-

nictwa wprowadza tylko zamęt wśród uczniów, rodziców i wielu nauczycieli; o stosun-

kach międzyludzkich nie mówi się prawie nic. Jednak to one właśnie są najistotniejsze 

dla fizycznego, umysłowego i psychicznego zdrowia dorastającej młodzieży (Rogoll, 

1995, s. 127).  

Nie pozostaje to w sprzeczności z pedagogizacją, bo działania podejmowane 

dla podniesienia poziomu kultury pedagogicznej w społeczeństwie to nie tylko 

podanie rodzicom, czy szerzej – wychowawcom – gotowej formuły, jak postę-

pować z dzieckiem, by było posłuszne, grzeczne, mądre i potrafiło się właściwie 

zachować w każdej sytuacji, lecz także pogłębianie świadomości (samoświado-

mości i świadomości dotyczącej dziecka), doskonalenie kompetencji komunika-

cyjnych i pozytywnego stosunku do siebie i do innych. A jest to bardzo trudne 

we współczesnej, skomplikowanej rzeczywistości. Ale zrozumienie i unaocznie-

nie sobie tych trudności jest niezwykle ważne w planowaniu własnych działań. 

                                                                                                                         
jednakże nawet to negatywne jest lepsze niż zupełny brak głasków. Wsparcie może być rów-

nież warunkowe i bezwarunkowe i oba te rodzaje są potrzebne dla rozwoju osobowego (Ro-

goll, 1995, s. 40–42). 
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Pojęcie KP rodziców (nauczycieli, społeczeństwa) w świetle AT 

W społeczeństwie o wysokiej kulturze pedagogicznej można oczekiwać lep-

szych wyników w zakresie wychowania i kształcenia młodego pokolenia, niż  

w społeczeństwach pod tym względem zaniedbanych. Aby rozważać, jak AT 

może wzbogacić pojęcie KP, najpierw przytoczę jego charakterystykę, którą 

stworzyłam na podstawie studiów literatury pedagogicznej, by następnie wska-

zać związki pomiędzy tymi zagadnieniami a edukacyjną analizą transakcyjną. 

Na wstępie trzeba zauważyć, że kultura pedagogiczna jednostki (czy zbiorowo-

ści) objawia się w konkretnych sytuacjach wychowawczych, w których zacho-

dzą interakcje, na przykład między: rodzicem i dzieckiem, dorosłym i grupą 

dzieci, nauczycielem i uczniami itp. Dlatego, korzystając z wcześniejszych do-

konań teoretycznych i empirycznych w tym zakresie oraz formułując własne ro-

zumienie kultury pedagogicznej – jako podstawę prowadzonych badań i analiz – 

scharakteryzowałam zachowania i działania osoby (zbiorowości) wyróżniającej 

się kulturą pedagogiczną. Tworząc propozycję definicji tego pojęcia, zawarłam 

w jego strukturze trzy wzajemnie uzupełniające się i powiązane ze sobą war-

stwy. Pierwsza, teoretyczna, związana jest z koniecznością posiadania przez 

osobę (zbiorowość) pewnego kompendium wiedzy pedagogicznej z zakresu 

problematyki wychowawczej. Druga, instrumentalna, odnosi się do dbania  

o wszechstronny rozwój wychowanka, o dostrzeganie i pobudzanie jego zainte-

resowań, ciekawości poznawczej, aktywności. Trzecia, normatywna, wymaga 

ustalenia obowiązujących powinności i norm, a co za tym idzie – umiejętności 

oceniania pozytywnych i negatywnych zdarzeń, wyboru metod wychowawczych 

dostosowanych do wieku i sytuacji dzieci i młodzieży, stosowania nagród i kar.  

W propozycji tej piszę, iż „osoba (grupa) wyróżnia się kulturą pedagogiczną, gdy: 

— posiada określony zasób wiedzy pedagogicznej o wychowaniu; zna i rozu-

mie podstawowe pojęcia związane z rodziną, jej funkcjami, rodzajami, dys-

funkcjami; rozwojem – fizycznym, zdrowotnym, intelektualnym, moralnym, 

estetycznym wychowanka; zna cele wychowawcze, potrzeby, zainteresowa-

nia, możliwości i ograniczenia dzieci i młodzieży; zdobywa nową wiedzę  

o wychowaniu, ciągle się doskonaląc, orientuje się w celach i zadaniach sta-

wianych przez społeczeństwo, jest świadoma fundamentalnego znaczenia 

wychowania, 

— potrafi nawiązać bliskie relacje z dzieckiem, wykazać się empatią, umie pla-

nować korzystne dla rozwoju sytuacje wychowawcze w sposób interesujący 

i akceptowalny przez dzieci i młodzież, zachowuje się opiekuńczo i partner-

sko w sytuacjach społecznych, wykazuje wrażliwość i odpowiedzialność za 

dzieci i młodzież, wykazuje zrozumienie dla potrzeb dziecka, potrafi organi-

zować dla dziecka przyjazne warunki do życia, czuje odpowiedzialność za 

młode pokolenie, organizuje życie w rodzinie w przyjaznej atmosferze, dba 

o właściwy stosunek do nauki szkolnej i dalszego kształcenia dziecka,  
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— umie dostrzec potrzeby i kłopoty dziecka i podjąć optymalne w danej sytu-

acji działania, potrafi zachować się spokojnie w sytuacjach konfliktowych – 

określić i nazwać przyczyny oraz logicznie uzasadnić sposób ich rozwiąza-

nia, w sposób wyważony i konsekwentny wprowadza dziecko do prac do-

mowych, porządku, punktualności i obowiązkowości – określając reguły  

i sprawdzając efekty; świadomie podejmuje działania w kwestiach wycho-

wawczych zgodnie z posiadanym systemem wartości, stosuje uznawane 

wzory, metody i środki oddziaływań wychowawczych” (Bereźnicka, 2015, 

s. 35–36).  

Dla porównania, według Ireny Jundziłł kultura pedagogiczna stanowi „ro-

dzaj zachowania, przejawiający się w uświadomieniu przyjętych celów wycho-

wania, w zdobywaniu wiedzy o wychowaniu, wrażliwości na sprawy dotyczące 

dzieci i młodzieży, w poczuciu odpowiedzialności za młode pokolenie i znajdu-

jący najpełniejszy wyraz w prawidłowym oddziaływaniu na dzieci, młodzież  

i dorosłych” (Jundziłł, 1983, s. 149). To syntetyczne ujęcie zawiera najważniej-

sze aspekty KP, jednak wydaje się, iż pełna charakterystyka tego pojęcia musi 

ulegać zmianom wraz z przeobrażeniami cywilizacyjnymi, społeczeństw, kultu-

ry, nauki (zwłaszcza pedagogiki), dlatego trudno tu mówić o ostatecznej propo-

zycji, niepoddającej się uzupełnieniom i modyfikacjom.  

W obu przytoczonych definicjach – po wskazaniu konieczności posiadania 

wiedzy na temat rodziny i wychowania – wskazuje się na wzajemne relacje, ko-

munikację interpersonalną, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

pozytywne oddziaływanie na wychowanka. Jak wynika z wcześniejszych roz-

ważań, zaburzenia w strukturze stanów ego R – D – Dz nie będą sprzyjać reali-

zowaniu licznych wartości, nie tylko w kształceniu i wychowaniu. Wśród naj-

bardziej współcześnie pożądanych – z pedagogicznego punktu widzenia – wy-

mienia się następujące grupy wartości: a) poznawczo-intelektualne, b) moralno-

społeczne, c) estetyczne, d) zdrowotne i ekologiczne oraz e) twórcze (Bereźnic-

ka, 2010). Przykładowo o tych ostatnich, wyraźnie akcentowanych we współ-

czesnej rzeczywistości, Dorota Gębuś pisze następująco: „Życie wymusza na 

nas doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnego myślenia i działania. Już 

nie tylko dobrze jest być twórczym, ale właściwie trzeba być twórczym, żeby 

sprostać stawianym wymaganiom” (Gębuś, 2011, s. 120). Autorka dalej tłuma-

czy, że proces twórczy to efekt współpracy Dz – D – R, aczkolwiek ich udział 

różni się w poszczególnych fazach; impuls do działania pochodzi od Dziecka, 

krytyczne, motywujące uwagi – od Rodzica, a realna ocena sytuacji – od Doro-

słego (Gębuś, 2011, s. 123). Korzystną dla rozwoju zdolności twórczych (jak  

i w realizowaniu innych wartości) u uczniów jest sytuacja, kiedy nauczyciel zda-

je sobie sprawę z tego, jak te procesy przebiegają i jaką rolę pełnią w nich po-

szczególne stany Ja, a także gdy potrafi tę wiedzę wykorzystać oraz przekazać 

rodzicom.  
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Interpretując pojęcie kultury pedagogicznej, należy pamiętać o założeniach 

filozoficznych AT i działać zgodnie z nimi. Jak piszą autorzy książki TA Today: 

A New Introduction to Transactional Analysis (Stewart, Joines, 1987, s. 6), trzy 

podstawowe założenia filozoficzne, na których opiera się AT, to twierdzenia, że 

a) ludzie są OK, b) każdy posiada zdolność myślenia, c) ludzie decydują o wła-

snym przeznaczeniu i mogą zmieniać swoje decyzje. Równocześnie nie można 

zapominać, że zgodnie z analizą transakcyjną istnieją cztery możliwe nastawie-

nia do siebie i innych, a mianowicie: 

— Ja nie jestem OK – Wy jesteście OK; 

— Ja nie jestem OK – Wy nie jesteście OK; 

— Ja jestem OK – Wy nie jesteście OK; 

— Ja jestem OK – Wy jesteście OK. 

Te cztery postawy życiowe wpływają na całe postępowanie człowieka, przy 

czym pierwsze trzy, powstające w pierwszych latach życia, uzależnione są 

głównie od tego, czy otrzymuje się głaski (Harris, 1987, s. 58–59). Wracając do 

wymienionych postaw, w pierwszej z nich, najpowszechniej przyjmowanej, ob-

raz samego siebie jest tworzony na podstawie reakcji i ocen innych osób.  

W drugiej dziecko, pozbawione głasków, poddaje się i wycofuje, a rozwój jego 

Dorosłego zostaje zahamowany. Postawa trzecia jest swoistym ratunkiem dla 

dziecka traktowanego brutalnie przez rodziców, jednakże powoduje niezdolność 

do obiektywnego oceniania siebie (zawsze winę ponoszą inni). Czwarta –  

w przeciwieństwie do poprzednich, w których priorytetową sprawą były emocje 

– opiera się na myśleniu, wierze oraz działaniu i jest wynikiem świadomie pod-

jętej decyzji. Wymaga zmiany, która zaowocuje lepszymi kontaktami z otocze-

niem, trafniejszymi ocenami rzeczywistości, sensowniejszymi działaniami za-

programowanymi przez Dorosłego (a nie Dziecko czy Rodzica) i sukcesami 

opartymi na etyce mającej racjonalne podstawy, przy równoczesnym braku 

oczekiwań wyłącznie pozytywnych doświadczeń życiowych (Harris, 1987,  

s. 60–70). To ostatnie nastawienie jest najbardziej pożądane u osób o wysokiej 

kulturze pedagogicznej, przy czym można sądzić, że wychowawcy prezentujący 

którąś z pierwszych trzech postaw będą mieli niewielkie szanse, aby pomóc wy-

chowankom wykształcić tę właściwą, z tego względu konieczna jest najpierw 

systematyczna i solidna praca nad sobą.  

Interpretacja tematyki z projektu kształcenia KP w teorii  

i badaniach AT 

Aby wychowanie i kształcenie dawało pozytywne efekty, koniecznym (ale 

niewystarczającym) warunkiem jest wysoka kultura pedagogiczna rodziców, na-

uczycieli, wychowawców. Z kolei kształcenie KP jest długim procesem, zaczy-

nającym się w okresie dzieciństwa, przez okres adolescencji i następnie wiek do-
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rosły. W niniejszym punkcie opracowania skupię się głównie na kształtowaniu 

KP w ramach projektu dla osób dorosłych.  

W Projekcie szczegółowo scharakteryzowałam m.in. cele, formy, metody, 

jak również proponowane przeze mnie obszary tematyczne. Należy podkreślić, 

iż prezentowane na zajęciach szkoleniowo-edukacyjnych i (często postulowa-

nych przez respondentów) warsztatach treści powinny odpowiadać ogólnym ce-

lom, ale równocześnie być ściśle związane z charakterystyką i potrzebami wyni-

kającymi ze specyfiki środowisk, w których się je prowadzi. Na podstawie prze-

prowadzonej analizy propozycji respondentów i własnych refleksji nad przestu-

diowaną literaturą, przygotowałam listę jedenastu grup tematycznych, z przeko-

naniem, iż powinny one zawierać następujące treści
2
: 

1.  Rola i cele wychowania, socjalizacja, czynniki dziedziczne i środowiskowe, 

znaczenie rodziny, odpowiedzialność za młode pokolenie, przygotowanie do 

funkcjonowania w społeczeństwie, budowanie postaw prospołecznych; wie-

lorakość wpływów, determinujących to, kim staje się młody człowiek i ja-

kimi wartościami się kieruje. 

2.  Rozwój psychiczny i fizyczny dziecka jako podstawa do dalszych rozważań. 

W szczególności kwestie związane ze zdrowiem, zdrowym stylem życia, po-

stawami prozdrowotnymi (także u rodziców), higieną osobistą, właściwym 

odżywianiem się itp. 

3.  Realizacja potrzeb dziecka i rodzica, znajomość i poszanowanie obopólnych 

działań, rozwijanie zainteresowań i zdolności u dzieci, pomoc młodzieży  

w wyborze dalszej drogi – podjęcia edukacji bądź pracy zawodowej. 

4.  Komunikacja – aspekt wymieniany przez respondentów najczęściej wśród 

treści przydatnych w dokształcaniu rodziców, najwyraźniej świadomych 

swoich braków w tym zakresie, jak również i faktu, że wiele problemów ma 

swój początek właśnie w niezrozumieniu, niewłaściwym wysyłaniu i odbie-

raniu sygnałów. Głównie akcentowano tu komunikację z dziećmi, ale warto 

byłoby wzbogacić ten dział o szerzej pojętą komunikację interpersonalną. 

5.  Metody wychowawcze – również w tym względzie wielu rodziców nie czuje 

się pewnie, stosują oni różne kary i nagrody często w sposób chaotyczny, 

niekonsekwentny, nieprzemyślany, co powoduje, że ich zabiegi są niesku-

teczne, a wręcz niekiedy szkodliwe. Może tak być nawet w przypadku rodzi-

ców, którzy naprawdę się starają, ale działają niejako „po omacku”. 

6.  Trudności wychowawcze – także wskazane przez sporą grupę ankietowa-

nych przeze mnie w związku z badaniami referowanymi w tej publikacji – 

niekiedy są wynikiem błędów w powyższej kwestii. Do tego dochodzą 

czynniki środowiskowe, zwłaszcza u dzieci starszych (wpływ grup rówieśni-

                                                 
2 Podaję je w dużym skrócie, z wyjątkiem tych, w których oddziaływania międzyludzkie i stany 

Ja mogą mieć znaczący wpływ. Te przytaczam w pełnym brzmieniu – dotyczy to punktów 4–8.  



84 Małgorzata BEREŹNICKA 

czych). Przy spiętrzeniu się takich trudności emocje po obu stronach bywają 

ogromne, a wówczas braki we wspomnianej wcześniej komunikacji powo-

dują eskalację konfliktów. 

7.  Wpływ relacji małżeńskich na dziecko – wiele par nie zdaje sobie sprawy 

(albo nie chce tego przyznać), że to, jak układa się między partnerami, jakie 

mają wzajemne nastawienie, jakie generują emocje, w jaki sposób się do 

siebie odnoszą, to wszystko ma istotny wpływ na samopoczucie i zachowa-

nie ich potomstwa. Przykład, jaki dają, oddziałuje mocniej niż jakiekolwiek 

nauki i pouczenia. Dodatkową kwestią jest tu znaczenie małżeństwa. Nie-

rzadko pojawienie się w rodzinie dziecka powoduje, że para przestaje skła-

dać się z kobiety i mężczyzny, a zaczynają być jedynie rodzicami: matką  

i ojcem. Należy więc uświadamiać, że dbanie o więź między nimi jest ko-

rzystne zarówno dla dzieci, jak i dla nich samych (zwłaszcza że przyjdzie 

moment wypuszczenia młodych z gniazda i nagle może okazać się, że 

dziecko było jedynym spoiwem tego związku). 

8.  Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii – zarówno tej w rodzinie, jak i pa-

tologii grożącej każdemu młodemu człowiekowi, zwłaszcza pozostawione-

mu samemu sobie, przy negatywnym wpływie rówieśników; zagrożenia 

związane z przemocą fizyczną i psychiczną i ich ujemne skutki dla wycho-

wania i radzenia sobie w życiu, niebezpieczeństwa wynikające ze spożywa-

nia alkoholu, środków psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków; terapia 

uzależnień i walka z nałogami. 

9.  Rola i zadania instytucji edukacyjnych – przedszkola, szkoły, poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych, a także ośrodków pomocy rodzinie czy ośrod-

ków pomocy społecznej, telefonów zaufania i innych instytucji we wspiera-

niu rodziny. Znaczenie mediów i portali społecznościowych dla nawiązywa-

nia kontaktów międzyludzkich oraz pogłębiania relacji i osobistych kontak-

tów ludzi. 

10. Edukacja seksualna – treści skierowane głównie do rodziców z grup szkol-

nych. Chodzi o to, aby najbliżsi potrafili odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić 

wątpliwości, adekwatnie do możliwości percepcyjnych i wrażliwości danego 

dziecka. 

11.  Inne – w zależności od potrzeb środowiska (np. prawo opiekuńcze i rodzin-

ne, dzieci specjalnej troski, edukacja wielokulturowa itd.) (Bereźnicka, 2015, 

s. 293–295). 

Zajęcia mieliby prowadzić odpowiednio przeszkoleni pedagodzy/psycholo- 

dzy, wykorzystując głównie metody poszukujące. Wszelkie decyzje należałoby 

wprowadzać z dużą ostrożnością, poprzedzając je działaniami zwiększającymi 

świadomość społeczną, dotyczącą tego, jak ważnym i trudnym zadaniem jest 

wychowanie, oraz istnienia potrzeby dokształcania się w tym kierunku. Równo-

cześnie jednak, planując czy realizując takie zajęcia, należy pamiętać, iż pierw-

szymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są rodzice, a jakiekolwiek insty-
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tucje czy programy edukacyjne winny mieć na celu ich wspieranie, a nie zastąpienie 

czy nadzorowanie. Prowadzący kursy powinni wcześniej poznać AT i jej walory. 

Wyraźnie to podkreśla J. Jagieła, pisząc, że mimo iż analiza transakcyjna 

jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, coraz częściej zwraca się uwagę na 

możliwości jej zastosowania w teorii i praktyce pedagogicznej, na przykład  

w doskonaleniu nauczycieli, kształceniu pedagogicznym rodziców, wpływaniu 

na odpowiedni klimat szkoły, ulepszaniu procesów nauczania-uczenia się, efek-

tywniejszej organizacji placówek oświatowych itd. (Jagieła, 2012, s. 15).  

O możliwościach wykorzystania AT w pracy nauczyciela pisze w swojej książce 

D. Pankowska, która podkreśla, że „biorąc pod uwagę doświadczenia nauczycie-

li w innych krajach, warto włączyć dorobek edukacyjnej analizy transakcyjnej 

do polskiej myśli pedeutologicznej i zastanowić się nad możliwościami jego 

aplikacji do praktyki oświatowej” (Pankowska, 2010, s. 215). Odnosząc się do 

kompetencji komunikacyjnych czynnych pedagogów, J. Jagieła proponuje, by 

do programu szkoleń dla nauczycieli i wychowawców wprowadzać takie formy 

podnoszenia kwalifikacji, z jakich korzystają psychoterapeuci, a mianowicie su-

perwizje, które mogłyby czerpać z dorobku AT. To pomogłoby im w pracy  

z trudnymi uczniami, roszczeniowymi rodzicami, niełatwymi relacjami pracow-

niczymi itd. (Jagieła, Sarnat-Ciastko, 2015, s. 121). Praktyka bowiem pokazuje, 

że wielu nauczycieli nie radzi sobie z licznymi wyzwaniami, na jakie napotykają 

w swojej pracy, ponieważ nie zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia,  

w tym związane z komunikacją interpersonalną, zwłaszcza w sytuacjach kon-

fliktowych, których w szkole jest niemało i to w różnych kombinacjach: nauczy-

ciel – uczeń, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel/dyrek- 

cja, czy wreszcie uczeń – rodzic, choć ta ostatnia opcja nie dzieje się bezpośred-

nio w szkole, jednakże z pewnością wpływa na zachowanie ucznia i jego stosu-

nek do obowiązków.  

Wiele spośród argumentów przemawiających za zastosowaniem EAT w pra-

cy nauczyciela jako wychowawcy dzieci i młodzieży można odnieść poprzez 

analogię do pomijanego często, choć ważnego aspektu pracy nauczycieli, jakim 

jest pedagogizacja. W obecnym kształcie dzieje się ona najczęściej nieformalnie, 

poprzez indywidualne, grupowe oraz zbiorowe (np. podczas zebrań) spotkania 

pedagogów z rodzicami. Charakter i skala działań mających na celu poprawę 

poziomu kultury pedagogicznej w danym środowisku mogą być bardzo różne  

i zależą m.in. od jego specyfiki, jak również od chęci i kompetencji nauczycieli 

w tym zakresie. We wspomnianych wcześniej badaniach na pytanie o to, jakie 

instytucje moi respondenci braliby pod uwagę jako pomoc w razie pojawienia 

się problemów wychowawczych, tylko 37% wskazało szkoły/przedszkola i choć 

był to najwyższy odsetek pośród wszystkich wyborów, to jednak niezadowalają-

cy, biorąc pod uwagę, że są to placówki edukacyjne, których jednym z zadań 

jest właśnie wspieranie rodziców w takich sytuacjach, i których kadra to nie tyl-
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ko fachowcy, ale w dodatku osoby, które mają częsty kontakt z ich dziećmi i du-

żo wiedzą o ich zachowaniach i postawach. Dodatkowo, jedynie co dziesiąty an-

kietowany wskazał te instytucje jako źródła wiedzy o wychowaniu, podczas gdy 

np. doświadczenia rodzinne wymieniło 
3
∕4 z nich, a programy telewizyjne, litera-

turę pedagogiczno-psychologiczną czy artykuły prasowe bądź internetowe – 

około 
1
∕4. Można domniemywać, że przynajmniej jednym z powodów takich wy-

ników badań są najprawdopodobniej, niebędące tajemnicą, trudności w komuni-

kacji na linii szkoła – dom. Z pewnością korzystne byłoby tu lepsze przygoto-

wanie nauczycieli, którzy – w przeciwieństwie do rodziców – powinni być pro-

fesjonalistami, jednakże ci ostatni, jako wychowawcy swoich dzieci, również 

powinni się doskonalić w tym względzie. Wydaje się, że znajomość choćby pod-

staw analizy transakcyjnej mogłaby ułatwić relacje obu stron.  

Jest pewne zastrzeżenie, które należałoby tu poczynić, a które dotyczy pozy-

cji, z jakiej nauczyciel czy pedagog/psycholog może edukować rodziców  

w kwestiach wychowawczych. Otóż Zbigniew Wieczorek, pisząc o braku ak-

tywności społecznej, zakłada, iż jest to efekt niewłaściwych interakcji między 

władzą a obywatelami, a zatem „klasyczne metody aktywizacji nie będą przyno-

siły efektu. To, co się bowiem zazwyczaj robi w takiej sytuacji, i to, co jest 

głównym elementem procesu partycypacji w Polsce, to przede wszystkim edu-

kowanie i dostarczanie informacji. Nawet mocno wyedukowane społeczeństwo 

nie będzie jednak chciało uczestniczyć w interakcji, która nie pozwoli na uru-

chomienie tego stanu Ja, który jest wymagany, czyli stanu Ja-Dorosły” (Wieczo-

rek, 2013, s. 112). Jeśli uznać, iż stosunek rodziców do działań mających na celu 

podniesienie poziomu kultury pedagogicznej, jak również ich zaangażowanie  

w proces pedagogizacji to aspekty mające wiele wspólnego z aktywnością ro-

dziców, to wnioski będą podobne. Rodziców w tej kwestii należy traktować po-

ważnie i partnersko, a nie z pozycji Ja-Rodzic do Ja-Dziecko. 

Małgorzata Lubańska, odnosząc się do własnych doświadczeń ze szkoleń  

z nauczycielami, twierdzi, że niektórzy z nich mają problem ze zrozumieniem, 

że „Dziecko nie oznacza tylko ucznia, Rodzic nie jest pojęciem zarezerwowa-

nym tylko dla rodziców, a Dorosły to stan, który można «znaleźć» także  

w uczniu. […] Także wprowadzenie pojęcia «Ja jestem OK – Ty jesteś OK» 

bardzo często jest negowane – «przecież on źle się zachowuje, to jak może być 

OK!?». Bardzo trudno jest nauczycielom wyjść ze stanu Rodzica, szczególnie 

krytycznego. Niemniej jednak, gdy nauczyciel zmodyfikuje swoje zachowanie 

wobec ucznia, zrozumie i wprowadzi w swoje zawodowe (i nie tylko) życie po-

stawę: Ja jestem OK – Ty jesteś OK, uświadomi sobie (przynajmniej niektóre) 

skrypty życiowe, to konstruktywny dialog w sytuacjach konfliktowych staje się 

możliwy” (Lubańska, 2013, s. 121). Także J. Jagieła, przypominając, że dialog 

ma charakter transakcji, przekonuje, że brakuje go w polskich szkołach, dlatego 

wiedza o transakcjach może być bardzo potrzebna nauczycielowi (Jagieła, 2012, 

s. 94). Korzyści wynikające ze znajomości teorii i praktyki AT w tym zawodzie 
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są liczne. Bolesław Niemierko zaznacza, iż obeznanie w tym temacie pomaga 

„rozszyfrować (ewentualną) grę ucznia-wychowanka, zastopować ją i wytyczyć 

drogę do pełnej społeczno-komunikacyjnej dojrzałości […]. Podobnie jak inne 

kompetencje pedagogiczne, umiejętność interpretacji zdarzeń w kategoriach AT 

wiąże rozwój własny nauczyciela, jego autorefleksję i samoregulację, z postę-

pami w kierowaniu pracą uczniów” (Niemierko, 2013, s. 36).  

U rodziców wiedza (teoretyczna i praktyczna) na temat stanów Ja, postaw 

życiowych i transakcji może być użyteczna nie tylko dla poprawy komunikacji, 

ale i w wyborze metod wychowawczych. Przykładowo, R. Rogoll twierdzi, że 

kary najczęściej nie pochodzą od sprawiedliwego Rodzica lub Dorosłego, tylko 

od Dziecka, które czuje się nie-OK, dlatego też wyładowuje na dziecku frustra-

cję spowodowaną własną niedoskonałością (Rogoll, 1995, s. 119). Potwierdzają 

to również moje badania, w których niemal wszyscy respondenci (99%) zadekla-

rowali stosowanie kar, przy czym większość z nich wskazała tutaj upomnienie 

(71%), następnie pozbawienie przywilejów (43%), dodatkowe obowiązki (31%), 

krzyk (20%), kary cielesne (4%), obrażanie (2%). 

Interesującym zastosowaniem AT w pedagogice, a szczególnie w procesach 

wychowywania, nauczania-uczenia się, kształcenia kultury pedagogicznej są 

gry, skrypty, treningi umiejętności wychowawczych, które pokrótce omówię na 

podstawie literatury. 

Eric Berne poświęcił grom całe opracowanie książkowe, w którym zdefi-

niował je jako „okresowy, często powtarzający się zestaw transakcji, pozornie 

bez zarzutu, o utajonej motywacji, czy też bardziej potocznie, seria posunięć  

z pułapką albo «sztuczką»” (Berne, 2013, s. 37). Grą może być próba sprzedania 

ubezpieczenia lub nieruchomości bądź ubicie jakiegoś innego biznesu, może to 

być faktyczna gra (w sporcie czy na giełdzie), a nawet wojna. Jednak szczegól-

nie interesujące są „nieświadome gry zwykłych ludzi zaangażowanych w po-

dwójne transakcje, z których istnienia nie w pełni zdają sobie sprawę, a które są 

najważniejszym przejawem życia społecznego na świecie” (Berne, 2013, s. 38). 

Zatem postrzeganie gry w analizie transakcyjnej jest zdecydowanie szersze niż 

w języku potocznym, gry mogą występować jako drobne zjawiska w naszym 

codziennym życiu, jak również mogą być bardzo złożone, wieloaspektowe  

i mieć ogromny wpływ na cały świat. 

Można się nauczyć, jak radzić sobie z grami w życiu codziennym (Jagieła, 

Sarnat-Ciastko, 2015, s. 95–98). Niewątpliwie pomocna w tym jest pozytywna 

samoocena, sprzyjająca postawom asertywnym, które są bardzo użyteczne, kie-

dy ktoś stosuje gry psychologiczne (o treningu asertywności w oparciu o analizę 

transakcyjną więcej w: Wieczorek, 2011, s. 74–187). Gry stosowane są zarówno 

w domu, jak i w szkole, przez wychowawców i wychowanków, dlatego  

w pierwszej kolejności powinno się mieć świadomość, że to, w czym bierze się 

udział, jest grą, żeby jej nie kontynuować lub się jej nie poddawać. 
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Gry składają się na większe konstrukcje zwane skryptem, scenariuszem czy 

zapisem życia (life script), czyli nieprzerwanym programem, „który powstał ja-

ko następstwo decyzji podejmowanych w okresie wczesnego dzieciństwa  

i utrwalonych przez rodziców (lub ich przedstawicieli)”; „zapis życia określa 

sposób zachowania się jednostki w ważniejszych chwilach życia” (Rogoll, 1995, 

s. 73). Niekiedy wydaje się, że ktoś jest „skazany na sukces” lub, wręcz prze-

ciwnie, na porażkę, albo takie sobie, szare, nieciekawe, pozbawione większych 

osiągnięć życie. Przyszłość takiej osoby ocenia się jako zdeterminowaną, tak po 

prostu musiało być. Nie znaczy to jednak, że skrypt jest czymś nieodwracalnym 

i niezmiennym, skoro jedna z podstawowych zasad analizy transakcyjnej mówi 

o tym, że zmiany są możliwe. 

Znaczenie skryptu w pedagogice wyjaśnia J. Jagieła, nawiązując do swoiste-

go dualizmu w wychowaniu (widocznego u nauczycieli, a jeszcze bardziej u ro-

dziców), gdzie obok intencjonalnych i oficjalnych oddziaływań istnieją również 

oddziaływania nieświadome, utajone, a mianowicie zakazy skryptowe niezawie-

rające bezpośrednich komunikatów, którym jednak dziecko czuje, że musi się 

poddać. Pochodzą one nie od Rodzica, ale od Dziecka rodzica, które może być 

zdrowe i szczęśliwe lub wręcz przeciwnie. W tym drugim przypadku jego od-

działywanie będzie opresyjne i wypaczające osobowość wychowanka, dlatego 

tak ważne jest, aby dorośli – przyszli wychowawcy – zadbali najpierw o stan 

swojego wewnętrznego Dziecka (Jagieła, Sarnat-Ciastko, 2015, s. 63). 

Autorki artykułu pt. Postawy życiowe młodzieży licealnej i ich wybrane – 

społeczno-demograficzne – korelaty, odnosząc się do badań własnych, piszą: 

„Dokonane analizy w aspekcie społeczno-demograficznych korelatów kształto-

wania się postaw życiowych potwierdzają w wielu zakresach – pośrednio lub 

bezpośrednio – znaczenie jakości środowiska życia (rodzinnego), a także wy-

branych zmiennych kulturowych, dla przyjmowanych decyzji skryptowych – 

odmiennie w zależności od ocenianego podmiotu (Ja, Wy). Ogólnie jednak 

można przyjąć, że świat, w którym jednostka żyje, i jego przesłania mają zna-

czenie dla przyjmowanych postaw wobec siebie i innych, z jednej strony po-

twierdza trafność teorii, a z drugiej wskazuje konieczność działań eliminujących 

negatywne konsekwencje przyjętych decyzji skryptowych” (Góźdź, Wysocka, 

2013, s. 85). To kolejny argument przemawiający za zadbaniem o znajomość 

podstaw AT u wychowawców (nauczycieli, rodziców), czy nawet bardziej świa-

domych wychowanków, co ułatwiłoby przeciwstawienie się destrukcyjnym sce-

nariuszom. 

Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców cieszą się u nas coraz 

większą popularnością, (choć – jak wspomniałam wcześniej – brakuje zorgani-

zowanego systemu takiej edukacji). Na Zachodzie prowadzi się je od kilkudzie-

sięciu lat, w oparciu o różne źródła. Czerpie się również z dorobku analizy 

transakcyjnej, którą w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywano w książkach  

i kursach dla rodziców już pod koniec lat 70. (Pankowska, 2010, s. 126). 



 Użyteczność edukacyjnej analizy transakcyjnej… 89 

 

Można oczywiście spytać, dlaczego właściwie rodzice mieliby się kształcić 

w tym kierunku, skoro z powodzeniem (mniejszym lub większym) kolejne po-

kolenia wychowywały swoje potomstwo od tysięcy lat. Powodów można wy-

mienić wiele. Przykładowo fakt, że świadomość społeczna dotycząca wagi tego 

zadania niekiedy okazuje się niewystarczająca, że niektórzy rodzice nie nadają 

się do pełnienia tej funkcji (mam tu na myśli skrajnie patologiczne przypadki), 

że inni nie radzą sobie tak dobrze, jakby chcieli, że nie wszyscy wynoszą z do-

mu odpowiednie wzory i nie wszyscy otrzymali właściwe wsparcie w rodzinie 

swego pochodzenia, że znacznie mniej odpowiedzialne czynności wymagają od 

nas przygotowania i różnych certyfikatów. Dodatkowym argumentem niechaj 

będą słowa Thomasa Anthony’ego Harrisa o tym, że dawniej „dzieci nie stykały 

się tak wcześnie i tak bezpośrednio z niegodziwością świata jak obecnie. Pro-

blemu tego nie da się uniknąć, ale tym pilniejsza jest sprawa posiadania przez 

rodziców narzędzia, za pomocą którego mogliby pomóc swoim dzieciom wcze-

śnie wykształcić Dorosłego, tak aby umiały one radzić sobie w otaczającym ich 

świecie” (Harris, 1987, s. 174). Podkreślić należy, że cytat ten pochodzi sprzed 

30 lat, kiedy to w naszych domach nie było Internetu, więc naturalnie dostęp do 

demoralizujących czy pełnych okrucieństwa i zepsucia treści, w porównaniu  

z dzisiejszym, był naprawdę niewielki. 

Zatem istnieje potrzeba pedagogizacji rodziców, którą powinni zajmować się 

wyłącznie bardzo dobrze przygotowani do tego fachowcy. Nie tylko z myślą  

o pomocy dla rodziców (która oczywiście jest ważna), lecz przede wszystkim dla 

ich dzieci. Bowiem, jak wskazuje wspomniany autor, „najlepszym sposobem, by 

pomóc dzieciom, jest pomóc ich rodzicom. Jeśli rodzicom nie podoba się to, co 

robią ich dzieci, to znaczy, że nie tylko dzieci muszą się zmienić” (Harris, 1987,  

s. 169). Rodzice nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, a otoczenie, wywierając na 

nich presję, dodatkowo wzmaga niewłaściwe postawy. Zbyt często wzbudza się  

w rodzicach poczucie winy z powodu „niewłaściwego” wychowywania przez nich 

dziecka, przez co jedynym uzasadnieniem ich wysiłków jest uzyskanie pozytyw-

nych efektów w dziecku, podczas gdy „dobre dziecko” stanowi efekt takich dzia-

łań. Dlatego, zamiast pytać o to, „jaką jestem matką/ojcem”, rodzice powinni ra-

czej szukać odpowiedzi na pytanie, „jakim człowiekiem jestem dla mojego dziec-

ka”, i weryfikować własne oczekiwania wobec niego przez pryzmat siebie, po-

nieważ „dzieci powielają ich cechy” (Harris, 1987, s. 189–190).  

Niechęć rodziców do samokrytyki, powodującej zainicjowanie zmian w nich 

samych (co w konsekwencji doprowadziłoby i do pożądanych zmian w dziecku), 

tłumaczy również Thomas Gordon, twórca słynnej na całym świecie koncepcji 

wychowania bez porażek (bez zwycięzców i przegranych,) podkreślając: „Zako-

rzeniony sposób myślenia powstrzymuje jednakże rodziców od przyjęcia myśli, 

że istotnym czynnikiem zakłócającym więzi rodzinne może być sposób i styl re-

alizacji ich własnej postawy rodzicielskiej” (Gordon, 1993, s. 9). Równocześnie 
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jednak autor ich broni, argumentując: „Rodziców się oskarża, ale się ich nie 

szkoli. Każdego roku miliony nowych matek i ojców podejmują pracę, która 

uważana jest słusznie za jedną z najcięższych, jakie można wykonywać: rodzi 

się ich dziecko, mały człowiek, zupełnie bezradny, i oni podejmują odpowie-

dzialność za jego fizyczne i psychiczne zdrowie, za wychowanie go na człowie-

ka produktywnego, zdolnego do życia w społeczeństwie i współpracy, odpowie-

dzialnego obywatela. Czyż nie jest to zadanie najtrudniejsze i stawiające naj-

większe wymagania?” (Gordon, 1994, s. 7). Dlatego rodziców należy w tym 

wspierać m.in. poprzez inicjowanie działań dla podniesienia poziomu ich kultury 

pedagogicznej, a przez to pośrednio w całym w społeczeństwie.  

Podsumowanie 

O tym, iż wychowanie jest wielkim wyzwaniem, pisał w dość dramatyczny 

sposób T.A. Harris, akcentując użyteczność analizy transakcyjnej w przygoto-

waniu do zmierzenia się z nim: „Edukacja jest uważana za główne lekarstwo na 

choroby świata. Choroby te jednakże głęboko tkwią w naszym zachowaniu. Dla-

tego też nauka z a c h o w a n i a  s i ę  za pomocą łatwego do zrozumienia sys-

temu, jakim jest R – D – Dz, mogłaby stać się najważniejszą drogą wiodącą do 

rozwiązania problemów, które nas niepokoją i grożą nam zniszczeniem. Zadanie 

jest niesłychanie trudne, a jednak w jakiś sposób w którymś momencie musimy 

przerwać ten nieubłagany marsz pokoleń ku szaleństwu i innym formom samo-

zniszczenia, które biorą swój początek w dzieciństwie” (Harris, 1987, s. 187). 

Klarowność AT i możliwości jej praktycznego zastosowania (nie tylko u osób 

dorosłych, ale także u dzieci i młodzieży) stanowią jej wielką zaletę. 

Podsumowując, analiza transakcyjna może i powinna być wykorzystywana 

w pedagogizacji z wielu powodów. W niniejszym artykule poruszono oczywi-

ście tylko niektóre z nich. Pewnym jest, iż koncepcja ta stanowi szansę na rozwi-

janie dobrych stron i niwelowanie negatywnych postaw – zarówno u rodziców, 

nauczycieli/pedagogów, jak i u dzieci – jak również na poprawę relacji między 

nimi wszystkimi.  
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The usefulness of educational transactional  

analysis in shaping parents’ pedagogical culture 

Summary 

Transactional Analysis (TA) in some countries has been used at all levels of education, even 

the one concerning adults. In Poland this concept is still not very popular, so it should be more 

widely discussed. The paper presents the relationship between Transactional Analysis and educa-

tion/upbringing, as well as the need for raising pedagogical culture among Polish parents (which is 

one of the conclusions of the author’s study). Raising children in today's world cannot be solely 

based on intuition and practical experience, but it should be based on high pedagogical culture. 

The possibility of practical applications of educational TA in this area would be beneficial for 

teachers, parents and children. 

Keywords: educational TA, teaching, education, upbringing, pedagogical culture. 
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Wstęp 

Zapowiadana w kampanii wyborczej w 2015 roku przez przedstawicieli par-

tii sprawującej obecnie władzę w kraju, reforma edukacji ma być zrealizowana  

i wdrożona od września 2017 roku. Przygotowany projekt ustawy prawo oświa-

towe, umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zawiera 186 ar-

tykułów, w których w sposób szczegółowy opracowane zostały kwestie doty-

czące między innymi: wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki, zarządzania szkołami i placówkami publicznymi czy też in-

formacje na temat placówek doskonalenia nauczycieli. W preambule do projektu 

ustawy czytamy: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro 

całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując 

chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 

etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpo-

wiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzic-

twa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy  

i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatel-

skich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności” (Projekt ustawy prawo oświatowe, 2016). Preambuła ta pozostała  

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.06
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w wersji niezmienionej w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o systemie 

oświaty (Ustawa o systemie oświaty, 1991). 

Wskazane we wstępie do tego niezwykle istotnego dla całości systemu edu-

kacyjnego dokumentu cele, które mają być realizowane w ramach działań po-

dejmowanych w placówkach realizujących zadania oświatowe, a dokładniej spo-

sób ich realizacji, są drogowskazami dla nauczycieli i wychowawców, którzy 

będą je wypełniać. Preambuła jest bowiem, w świetle między innymi wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego, informacją dotyczącą kierunku podejmowanych 

działań oraz sposobu interpretacji przepisów zawartych w poszczególnych arty-

kułach danego aktu normatywnego. Dla wykładni prawa ma ona również szcze-

gólne znaczenie we fragmentach odnoszących się wprost do społecznie istotnych 

wartości (Królikowski, 2008; Winczorek, 2004). Z taką właśnie sytuacją mamy 

do czynienia w przypadku wstępu do ustawy o systemie oświaty. Wskazuje się 

tutaj na to, iż proces wychowania oraz samo kształcenie ma być ukierunkowane 

na rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodego pokolenia, a zasady soli-

darności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności mają stanowić fun-

dament aktywności osób wchodzących w dorosłe życie. Wymienione wartości, 

biorąc pod uwagę teorię analizy transakcyjnej, mogą być w pełni realizowane 

przez jednostki, które w sposób świadomy korzystają ze wszystkich pozytyw-

nych aspektów stanów Ja – Rodzica, Dorosłego i Dziecka (pojęcia te używane w 

odniesieniu do stanów ego pisane są zawsze wielką literą w celu odróżnienia od 

słów „rodzic”, „dorosły” i „dziecko” pisanych z małej litery, używanych na co 

dzień do opisu np. pełnionej przez jednostkę roli społecznej).  

 

Rysunek 1. Strukturalny diagram osobowości 

Źródło: E. Berne, 2008, s. 31. 



 Ku czemu wychowywać ma szkoła?… 95 

 

W jaki sposób w myśli pedagogicznej wskazuje się różne drogi rozwojowe 

dla młodego pokolenia oraz aktywizacja których stanów Ja w nich dominuje to 

temat niniejszego artykułu. Analiza transakcyjna stanowi tu zatem kategorię po-

rządkującą prowadzonych wywodów, a całość opiera się na analizie stanów Ja 

pierwszego stopnia, w której Eric Berne wyróżnił trzy stany ego: Rodzicielski 

stan ego, Dorosły stan ego i Dziecięcy stan ego (Berne, 1997, s. 16–20). Model 

stanów Ja E. Berne’a stanowi fundament analizy transakcyjnej, a stan ego jest  

w tej teorii definiowany jako spójny wzór uczuć i doświadczeń jednostki z od-

powiadającym im zestawem zachowań (Berne, 1997, s. 16–20; Barrow, Brad- 

shaw, Newton, 2016, s. 13–14). 

Na podstawie wyróżnionych przez E. Berne’a trzech podstawowych stanów 

Ja zostały w niniejszym artykule, w sposób szkicowy ze względu na ramy opra-

cowania, wskazane trzy drogi wychowawcze, którymi może podążać system 

edukacyjny. Jest to opis schematyczny, stąd niewolny od zbytnich uproszczeń, 

pozostawiający poza analizą złożoność poszczególnych stanów Ja. Ma on sta-

nowić, w zamierzeniu autorki, jedynie przyczynek dyskusji o możliwych mode-

lach wychowawczych. I tak odnosząc się do analizy strukturalnej pierwszego 

stopnia można wyróżnić: drogę wybrukowaną zakazami i nakazami, połączoną  

z opieką – rygorystyczną – odpowiadającą działaniom z poziomu Rodzica; dro-

gę bazującą na emocjonalno-wolicjonalnej podstawie – permisywistyczną – sy-

tuującą się w obszarze wzmożonej aktywności Dziecka; drogę, której głównym 

fundamentem jest wskazana w preambule do ustawy o systemie oświaty odpo-

wiedzialność – realistyczna – gdzie główny ciężar spoczywa na dobrze funkcjo-

nującym Dorosłym (Cornell, Graaf, Newton, Thunnissen, 2016, s. 4–12; Pan-

kowska, 2010, s. 29–34). Rozważania te sytuują się w obszarze zastosowania 

analizy transakcyjnej w edukacji, czyli pewnego sposobu interpretowania, opi-

sywania rzeczywistości wychowawczej w oparciu o strukturę pojęciową analizy 

transakcyjnej (Pankowska, 2012, s. 13–21). 

Ku rygoryzmowi – dominujący stan Ja Rodzic  

Pierwszą z omówionych dróg jest stanowisko ukierunkowane na energię 

płynącą ze stanu Ja Rodzic. W tym podejściu władza rodzicielska (wychowaw-

cza) wynika z porządku naturalnego, pojawia się ona samoistnie wraz z narodzi-

nami dziecka i jest w rozwoju wychowanka czynnikiem nieodzownym. Władza 

ta obejmuje swym zasięgiem obszar uprawnień decyzyjnych wychowawców  

w stosunku do dzieci, z czym ściśle związany jest również sam obowiązek po-

dejmowania decyzji. Jej celem jest osobowy wzrost wychowanków, a osłabienie 

władzy pociąga za sobą spadek prestiżu rodziców w oczach dziecka. „Wycho-

wujący powinien stać nad młodzieżą, a nie na równi z nią albo, co gorsze, poni-
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żej niej” (Danysz, 1925, s. 161). Powinność ta wynika z posiadania przez wy-

chowawcę autorytetu i władzy wychowawczej, której wychowanek jest pozba-

wiony, co automatycznie sytuuje go poniżej w relacji wychowania. Ujęcie z po-

zycji Rodzica problemów autorytetu oraz władzy zakłada nieomylność wycho-

wawcy, a co za tym idzie – obowiązek respektowania zaleceń przez dziec-

ko/wychowanka. Relacja budowana z pozycji Rodzica wychowawcy skierowana 

do Dziecka wychowanka zapewnić ma karność i posłuszeństwo (Widawska, 1996). 

Wychowawca nie może jednak nadwyrężać swojego autorytetu, odwołując 

się do niego w najdrobniejszych sytuacjach. Uniemożliwia w ten sposób swym 

wychowankom najdelikatniejszy akt posłuszeństwa, jakim jest wolne i twórcze 

naśladowanie oraz dalsze, samodzielne już, kształtowanie dyrektyw, otrzymy-

wanych dotychczas tylko z zewnątrz. Dopiero w trakcie autonomicznych działań 

dziecko jest wystawione na próbę i objawia się w nim najdoskonalsze posłu-

szeństwo, rzeczywiste następstwo tego, co zastępuje i czego wymaga autorytet 

(Foerster, 1937, s. 147–148). „Człowiek dorosły, który wychowuje człowieka 

niedorosłego, czyli dziecko, stara się dociągnąć do wyżyny umysłowej, na której 

sam stoi. Człowiek urabia się podług indywidualności wpływającej nań jednost-

ki. Działa tu wpływ przykładu, który w pewnym okresie życia jest bardzo 

znaczny. Wpływ osobowości wychowującej bodaj czy nie większy jest wtedy, 

niż wpływ nauki” (Danysz, 1925, s. 12). Naśladowanie więc osoby wychowują-

cej (autorytetu) jest, w tym nurcie skoncentrowanym na stanie Ja Rodzic, prze-

jawem samodzielności dziecka. 

Rozwój człowieka następuje przez ciągłe ścieranie się z rzeczywistością  

w sytuacjach trudnych, bolesnych i ryzykownych, wiąże się to również z dążno-

ścią dzieci do kwestionowania autorytetów i władzy. Jednak w wychowaniu  

z pozycji Rodzica brak jest innych niźli zależność władcza podstaw dla autoryte-

tu. Źródłem posłuszeństwa jest więc nie słuszność czy prawdziwość, dobro da-

nej rzeczy, lecz sam wychowawca, „jeśli się jest posłusznym ze względu na 

podane powody, to się jest posłusznym nie wychowawcy, lecz sobie samemu. 

Powaga wychowawcy powinna zastąpić wszelkie inne powody” (Baumgartner, 

1898, s. 174). Mamy tu do czynienia nie z posłuszeństwem wobec norm, warto-

ści obowiązujących w danym społeczeństwie, ale wobec osób sprawujących 

władzę i wobec ich wewnętrznych systemów norm i wartości, które dziecko  

w imię posłuszeństwa ma respektować, a nawet przyjąć za własne. Idąc za myślą 

behawiorystów (bodziec – reakcja), w systemie wychowawczym z dominującym 

Rodzicem mielibyśmy do czynienia z bodźcem: wychowawca – władza i reak-

cją: wychowanek – posłuszeństwo. 

W tym sposobie deskrypcji procesu wychowawczego dominuje myślenie  

o ujarzmianiu natury ludzkiej/natury wychowanka. Jak pisze James C. Dobson, 

współczesny przedstawiciel nurtu dominacji Rodzica w wychowaniu, „podobnie 

jak pies od czasu do czasu kwestionuje władzę swego przywódcy, tak też małe 

dziecko ma skłonność do tego samego – tyle że w większym stopniu” (Dobson, 
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1992, s. 13). Z czego wynika, zdaniem autora tej opinii, taka tendencja u dzieci? 

Jej źródło tkwi w tym, iż „respekt dla siły i odwagi sprawia, że dzieci chcą wie-

dzieć, jak «twardzi» są ich przywódcy. Od czasu do czasu będą okazywać nie-

posłuszeństwo poleceniom rodziców – właśnie w celu sprawdzenia determinacji 

tych, którzy są u władzy” (Dobson, 1992, s. 15). Konsekwencją przyjęcia tej 

perspektywy jest dążenie rodziców/wychowawców do wyszkolenia dzieci/wy- 

chowanków w karności, przy czym ci ostatni stale sprawdzają potencjał i fak-

tyczny zakres władzy, jaką dysponują osoby dorosłe. 

Jak więc można wyegzekwować posłuszeństwo i sprawić, by rodzicielstwo 

było jak najrzadziej upokarzające, by rodzic nie musiał odczuwać wstydu za 

nieposłuszne zachowanie swojego dziecka (Dobson, 1993a, s. 11)? Wychowanie 

w systemie opartym na dominacji Rodzica podaje rozwiązanie w postaci rygory-

stycznego układu kar i nagród. Podstawową funkcją kary jest jasne przedstawie-

nie jednostce zasadniczych różnic w skutkach czynów ludzkich (Foerster, 1909, 

s. 633), jedne z tych czynów są akceptowane przez wychowawców, inne nie są  

i pociągają za sobą karę. Poniesienie kary za czyn ma uczyć wychowanków 

podporządkowania się zespołowi zwyczajów, obyczajów i norm społecznych, 

nie na mocy przekonania osobistego, ale na mocy nacisku i przymusu z zewnątrz. 

Celem stosowania kar (czy w imię rozwoju samej karności – rozkaz wycho-

wawcy, czy też w ramach wychowawczego prowadzenia – rada wychowawcy), 

jest w ujęciu Rodzicielskiego procesu wychowawczego wpływanie na wolę nie-

dorosłej jednostki. Gdy rozwój woli wychowanka idzie w złą stronę, z jakich-

kolwiek powodów (samowola, kaprys, zachcianka), kara ma przywieść dziecko 

do opamiętania. To właśnie pod wpływem kary ma się w nim wyrobić pamięć 

woli. Niespełnienie rozkazu wychowawcy czy też jego rady stanowi akt niepo-

słuszeństwa, który pociąga za sobą karę (Danysz, 1925, s. 238–276). Kara ma 

więc li tylko działać odstraszająco i zapewnić realizację wymagań wychowaw-

czych. „Stosowanie dyscypliny to nie gwałt zadany miłości rodzicielskiej, ale 

funkcja tej miłości. Prawidłowe karanie to nie jest coś, co rodzice robią ukocha-

nemu dziecku, lecz dla ukochanego dziecka” (Dobson, 1993b, s. 28). Wśród pe-

dagogów, których system wychowawczy mocno osadzony jest w strukturze Ro-

dzica, istnieje zgodność co do tego, iż kary winny mieć stałe miejsce w procesie 

wychowania. 

„Naturalnym przeciwstawieniem kary jest nagroda. Jeżeli kara jest zmniej-

szeniem i ukróceniem wewnętrznego uszanowania, nagroda jest rozszerzeniem  

i podniesieniem” (Danysz, 1925, s. 276). Nagroda w ujęciu Ja Rodzic ma jed-

nakże bardzo wąskie zastosowanie. Pewna nieodzowna dawka nagrody nie omi-

ja dziecka/wychowanka wówczas, gdy jest posłuszne/posłuszny. Tu podstawową 

formą gratyfikacji jest poczucie, iż wychowawca jest zeń zadowolony. Rodzaj 

specjalnego nagrodzenia pojawia się wówczas, gdy wychowanek wykona jakieś 

działanie wykraczające poza ramy codzienności. Natomiast wychowawca powi-
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nien nagradzać nie sam czyn, ale raczej przekonanie, sposób myślenia, z jakiego 

dana aktywność wynika. Nagrody w wychowaniu afirmującym Rodzica stoso-

wać należy z umiarem i rozważnie, używanie ich tam, gdzie działać powinno 

przyzwyczajenie do posłuszeństwa, jest postępowaniem wskazującym na sła-

bość wychowawcy i całego procesu wychowania (Danysz, 1925, s. 278–279). 

Kary i nagrody, w podejściu wychowawczym zdominowanym przez stan Ja 

Rodzic, mają być rodzajem drogowskazów wychowawczych, które pokazują 

dziecku co jest dobre, a co złe, jakie zachowania są społecznie aprobowane, a za 

jakie grożą sankcje. Są one tu traktowane w kategoriach potrzeb dziecka i jako 

takie muszą być zaspokajane w trakcie procesu wychowania, dla dobrego funk-

cjonowania psychicznego młodego człowieka. Wszystko to dzieje się, gdyż „po-

słuszeństwo jest głównym warunkiem i skutkiem wychowania. Jego pobudkami 

mogą być bojaźń, szacunek i miłość” (Baumgartner, 1898, s. 192). Bojaźń wo-

bec władzy i stojących za nią restrykcji czy kar, szacunek wobec autorytetu wy-

chowawców oraz miłość, jaką dzieci obdarowują swoich opiekunów życiowych, 

którzy wyznaczają ich życie nakazami i zakazami, określają granice i czuwają 

nad ich przestrzeganiem. 

Przedstawiony kierunek działań wychowawczych, w którym dominuje Ro-

dzicielska zasada rygoryzmu, to system, w którym wychowanek jest przez cały 

czas swojego rozwoju prowadzony w granicach wyznaczonych przez wycho-

wawcę. To opiekun nakazuje, zakazuje, wpaja zasady, obowiązki, karze i nagra-

dza (przez zaniechanie kary, czy też w sytuacjach wyjątkowych przez premio-

wanie określonego zachowania). Miłość rodzicielska (czytaj: ojcowska) to 

przewodnik po drogach i bezdrożach dyscypliny, a bezwzględne posłuszeństwo  

i szacunek to główne wymagania stawiane dziecku. Wychowanek potrzebuje 

wszakże dla pełni swojego rozwoju również miłości bezwarunkowej, takiej, któ-

ra daje poczucie bezpieczeństwa i stałości. W wychowaniu z pozycji Rodzica 

trudno, o taką miłość. Kult władzy autorytetów i władzy siły wychowawców jest 

tu podstawą wychowawczą. 

Ku permisywizmowi – dominujący stan Ja Dziecko 

Diametralnie odmienne stanowisko prezentowane jest przez pedagogów po-

stulujących dominację stanu Ja Dziecko w relacji wychowawca–wychowanek,  

a wręcz pojawia się tu postulat zaniechania prowadzenia procesu wycho-

wawczego. Jako jedna z pierwszych wysunęła go Ellen Key. W swojej książce, 

o znaczącym tytule Stulecie dziecka, autorka stawia pytanie: „Czyż nie czas na-

reszcie zrozumieć tej wskazówki natury, że największa tajemnica wychowania 

polega na tym, żeby nie wychowywać?” (Key, 1928, s. 35). Stawia się tu na 

swobodny rozwój indywidualnej natury dziecka przez delikatne i niedostrzegal-

ne wspieranie pracy samej natury. Nie działanie na młodego człowieka nakaza-
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mi, upomnieniami, groźbą, ale okazanie mu całkowitego zaufania i pozostawie-

nie całkowitej swobody to aktywności związane z energią płynącą z Dziecka. 

Wychowanie, negowane w podejściu z dominacją stanu Ja-Dziecko, trakto-

wane jest jako „społecznie uznane poświęcenie dziecka, między innymi legalne, 

prawne traktowanie go jako własności służącej potrzebom rodziców” (Miller, 

1991, s. 207). Z wychowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy pojawia się 

ktoś przekonany, iż wie lepiej niż wychowanek, co jest dla niego dobre. Celem 

tak rozumianego wychowania jest zawsze zmuszenie drugiej osoby (metody  

w tym momencie stosowane są przeróżne, od kary fizycznej po obietnicę nagro-

dy) do robienia tego, co się jej, oczywiście w imię jej własnego dobra, narzuca. 

Dochodzi tu do lekceważenia drugiego człowieka, który przecież nie jest bez-

myślnym wykonawcą naszych rozkazów, lekceważenie to nie wynika z faktu 

wydawania poleceń, lecz z przekonania, że mamy, jako dorośli, prawo coś ko-

muś narzucić bądź czegoś zakazać (Schoenebeck, 1994a, s. 36–43). 

Według pedagogów nurtu wychodzącego z pozycji Ja-Dziecko stymulacja 

do rozwoju zawiera się w samym podmiocie (czyli w dziecku), a wszelkie „wa-

runkowanie zewnętrzne prowadzi do zniewolenia i poszukiwania przez ludzi 

wzorów i autorytetów, które przejmą na siebie kierunek naszego rozwoju i od-

powiedzialności za to” (Kuhn, 1992, s. 30). Oddziaływanie wychowawcze, czy 

będzie to wychowanie „do” (na przykład wolności), czy też „dla” (na przykład 

przyszłego szczęśliwego życia), markuje jedynie podmiotowość wychowanka, 

który w istocie mając mniej praw, staje się przedmiotem sterowanym z zewnątrz. 

Hubertus von Schoenebeck pisze: „Żadne dziecko nie potrzebuje, by je ktoś 

wychowywał” (1992, s. 11), argumentując dalej, iż każde dziecko jest człowie-

kiem, a nie wychowankiem i podobnie jak ludzie dorośli nie potrzebuje ono pie-

czy nad swym rozwojem. Nie wolno zatem postrzegać dziecka jako kogoś, kto 

musi być przygotowywany do swojego późniejszego życia, dziecko bowiem ży-

je teraz i ten moment życia jest dla niego najistotniejszy. Od swych rodziców 

potrzebuje jedynie miłości i wsparcia, a „kto kocha dzieci, ten ich nie wychowu-

je” (Schoenebeck, 1992, s. 11). 

W relacji równoległej (rodzic/opiekun wychodzi z pozycji Dziecka – kieru-

jąc się uczuciami i instynktem – do Dziecka osoby młodej, ku jej uczuciom, pra-

gnieniom, chęciom), wolnej od wychowania, dzieci czują się akceptowane nie-

zależnie od tego, jakie są. W tej relacji wsparcia pomiędzy jej partnerami istnieje 

jednoznaczne porozumienie: jeden z partnerów (dziecko) pragnie otrzymać 

wsparcie, drugi (rodzic) gotów jest go udzielić. „Musimy stać się niczym bracia 

i siostry dla naszych dzieci, aby móc realizować nową relację wolną od wycho-

wania” – postuluje H. von Schoenebeck (1994a, s. 59).  

Tak więc wolne od wychowania współżycie z dziećmi, oparte na równości 

podmiotów, wsparciu i miłości (rodziców i młodych ludzi), ma być alternatywą 

dla wychowania z dominującą pozycją Rodzica. Na czym jednak ma się opierać 
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takie postępowanie? Mianowicie na tym, iż „dziecko jest zdolne już od urodze-

nia wyczuwać to, co dla niego najlepsze” (Schoenebeck, 1994b, s. 23), to jedy-

nie pod presją rodzicielskich przekonań i decyzji zdolność dziecka do samosta-

nowienia zanika (Schoenebeck, 1994a, s. 90). Jedynym wyjściem z tej patowej 

sytuacji jest pozostawienie dziecku totalnej samodzielności i pozwolenie na 

swobodny rozwój. Dziecko, również samo, winno ponosić odpowiedzialność za 

swoje czyny i wybory. Wie, co jest dla niego najlepsze, i właśnie dlatego po-

winno samo koordynować przebieg swojego rozwoju i życia. Należy dać mu 

czas na to, by poprzez doświadczenia, zdobywane samodzielnie, kształtowało 

swoje struktury psychiczne. Doświadczenia te winny być stymulowane od we-

wnątrz, podmiotowo. Ta samodzielność rozwoju będzie możliwa i maksymalna 

zarazem (połączona z wiarą we własne siły), jeśli wiedzę o świecie i życiu 

dziecko będzie zdobywać bez lęku przed popełnieniem błędu i bez strachu przed 

osobą dorosłą, które paraliżowałyby wszelkie czyny (Kuhn, 1992, s. 30–35). 

Rodzic winien wspierać dziecko w samodzielności przez okazywanie aprobaty  

i akceptacji dla jego poczynań oraz dawanie miłości, bez względu na to, co 

dziecko uczyniło. Dzieci, które są obdarzane miłością bezwarunkową, które są 

kochane takimi, jakie są, uczą się tolerancji, kształtują własne ideały, są przyjaz-

ne ludziom, gdyż wyrastają z doświadczenia miłości. Odwołując się do miłości  

i wsparcia, samodzielność dziecka objawia się w pełni.  

Młodzi ludzie sami regulują swoje sprawy w zakresie, w jakim jest to dla 

nich możliwe i w jakim czują się za siebie odpowiedzialni (Schoenebeck, 1994a, 

s. 32–50). To poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje działania towarzyszy 

jednostce od początku jej funkcjonowania, co daje w konsekwencji możliwość 

niebrania odpowiedzialności za osoby młode przez osoby dorosłe. Rozwiązanie 

to jest nie tylko emanacją podmiotowego traktowania, służy ono również znie-

sieniu lęku i stresu, jakie mogą towarzyszyć rodzicom w sytuacji, gdy dziecko 

na przykład narusza zasady i normy społeczne. Wystarczy, by rodzice wyrzekli 

się odpowiedzialności za dzieci, gdyż one są same za siebie odpowiedzialne. 

„Tak jak dorośli poddają się pewnym regułom, miarom wartościowania i przepi-

som, tak i dzieci muszą to uczynić w ramach własnej odpowiedzialności” (Far-

son, 1994, s. 35). Dziecko, korzystając ze swej samodzielności, samo podejmu-

jąc decyzje i samo, ponosząc ich konsekwencje, uczy się o wiele szybciej świata 

i reguł nim rządzących. Gdy rodzice rezygnują z autorytarnej kontroli, istnieje 

duże prawdopodobieństwo, iż informacje od nich pochodzące będą przyjmowa-

ne lepiej, bez buntu i oporu (Farson, 1992, s. 54–56). Ponosząc odpowiedzial-

ność za swoje czyny, dziecko spotykają zarówno nagrody, jak i kary. Są one 

jednakże pochodzenia naturalnego, gdy bowiem młody człowiek odżywia się 

dobrze, prawidłowo, jest zdrowy (nagroda), gdy odżywia się nieprawidłowo i na 

przykład zamiast obiadu zjada dużą porcję lodów – choruje (kara). Istnieją jed-

nakże takie chwile, gdy rola rodziców nie ogranicza się jedynie do biernej ak-

ceptacji. „Umożliwiając dzieciom samostanowienie – konstatuje Richard Farson 
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– musimy znaleźć sposoby, aby wyeliminować zagrożenia śmiertelne, gdzie 

pierwsza lekcja jest jednocześnie ostatnią” (1992, s. 57). W takiej sytuacji do-

zwolone jest nawet stosowanie delikatnego przymusu fizycznego, na przykład 

gdy przytrzymujemy dziecko wybiegające na ruchliwą jezdnię. 

Czy jedynie do tego miałaby się sprowadzać rola rodzica w tym systemie  

z dominacją struktury Ja-Dziecko? Są jeszcze inne chwile, w których osoba do-

rosła może okazać się pomocna. Może ona zastąpić dzieciom brakującą zdolność 

wykonania danej czynności aż do chwili, w której jej nie opanują. Dzieci bo-

wiem nie lubią być niekompetentne, lubią uczyć się, jak wykonywać wszystkie 

czynności, które robią ludzie dorośli, a do tego jest im potrzebna pomoc tych 

ostatnich. Jednakże niemożność wykonania określonej aktywności w niczym nie 

narusza zdolności młodego człowieka do podejmowania samodzielnej decyzji 

(Holt, 1992, s. 75–83). 

Innym zadaniem rodziców, które wynika z relacji wsparcia i przyjaźni  

z dziećmi, jest poinformowanie ich o tym, iż istnieje prawodawstwo, przepisy  

i ustalone historycznie i kulturowo normy społeczne, które obejmują zasady 

współżycia w społeczeństwie. Rola rodziców ograniczona jest, w tej permisywi-

stycznej perspektywie z energią płynącą ze stanu Ja-Dziecko, jedynie do przeka-

zania tych informacji, całej wiedzy z tym związanej, którą dysponują dorośli  

i ewentualnych opinii wspartych na tej wiedzy. Od dziecka natomiast zależy, czy 

będzie się do nich (tych praw i zasad) stosować, czy też nie (Schoenebeck, 

1994a, s. 88). Subiektywny system wartości rodzica przeciwstawia się bowiem 

w sposób równoprawny subiektywnemu sposobowi wartościowania u dziecka. 

Jeśli rodzic odczuwa obiektywizm swojego systemu, automatycznie sytuuje się 

w psychicznej przewadze ponad dzieckiem (Schoenebeck, 1992, s. 14–16). 

Przedstawione powyżej poglądy stanowią fundament systemu, w którym 

dominującymi elementami są permisywizm i swoisty relatywizm. Jak mówi je-

den z propagatorów podejścia z perspektywy Dziecka, „można jego sens uchwy-

cić przede wszystkim przez uczucia, a nie intelekt” (Schoenebeck, 1994b, s. 9).  

I choć jakakolwiek polemika z uczuciami zawsze jest skazana na niepowodze-

nie, gdyż trudno mówić o obiektywnych emocjach, warto w tym miejscu przyj-

rzeć się trzeciej drodze, jaka może być wybierana w procesie wychowawczym. 

Drogą tą jest podążanie ku Dorosłości (Widawska, 2011). 

Ku realizmowi – dominujący stan Ja Dorosły 

Stanowisko wobec wychowania w podejściu afirmującym Dorosłego jest 

podyktowane wiarą w naturę i rozwój człowieka. Wpisuje się to wprost w pod-

stawowe założenia analizy transakcyjnej – ludzie są OK, ludzie potrafią myśleć, 

ludzie potrafią się zmieniać (Stewart, Joines, 2016, s. 8). Przekonanie to jest 
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przeciwne poglądowi, iż człowiek jest zły ze swej natury i pozostanie zawsze ta-

kim, aż do chwili, gdy przemoc mu nie przeszkodzi (Ziemnowicz, 1931, s. 113). 

System wychowawczy wychodzący z pozycji Dorosłego jest pełen wiary  

w człowieka i jego rozwój. „Wychowanie powinno wspierać sam proces życia, 

akceptując rządzące zachowaniem wartości wewnętrzne” (Leite, Parrish, 1994, 

s. 92), a jednocześnie nie można pozostawić zupełnej swobody rozwojowej in-

stynktom dziecka, gdyż cywilizacja (będąca wytworem postępu) jest tworem 

sztucznym i do niej dziecko musi być „sztucznie” przygotowane. Rodzice prze-

kazują młodemu człowiekowi doświadczenie życiowe, które sami nabyli w toku 

własnego życia i/lub otrzymali od swoich wychowawców, aby mógł on, lepiej 

przygotowany i wyposażony, zdobywać nowe, osobiste doświadczenia (Ziem-

nowicz, 1931, s. 23–110). 

Podstawowym celem wychowania z energią płynącą ze stanu Ja-Dorosły, 

kształtującego akceptującą, wolnościową pozycję wychowanka, wspartą nieod-

łącznym autorytetem wychowawców, jest popieranie ciągłego procesu odsuwa-

nia się wychowanka od wychowawcy, zmniejszającego nieustannie zależność  

i sprzyjającego rozwojowi osoby, która zdolna jest realizować swe możliwości, 

akceptować siebie, czuć się kochaną ze względu na swoją wartość, niezależnie 

od osiągnięć cieszyć się swoimi dokonaniami, ale i znać swoje braki. Z perspek-

tywy takiej afirmacji młody człowiek zdolny jest ocenić autorytet dorosłych, od-

różnić działania oparte jedynie na zniewalającej sile i władzy od tych, które są 

wyrazem służby, współpracy i współistnienia. „Jeśli wychowanie ma pełnić po-

zytywną rolę, musi stać się wzorem służby dla osoby dorastającej, która z kolei 

przekaże swoim dzieciom i innym ludziom to, czego się nauczyła” (Dominian, 

1988, s. 141). Wychowanie postrzegane w ten sposób, czyli z uwzględnieniem 

zarówno roli wychowawcy, jak i wychowanka (bez wyróżniania i przeceniania, 

którejkolwiek ze stron relacji) oraz z równoczesnym dostrzeżeniem realnej 

przewagi osoby dorosłej nad osobą niedorosłą (wynikającej z większej spraw-

czości i liczniejszych doświadczeń życiowych), przy zachowaniu podmiotowo-

ści obu stron i obopólnym szacunku dla swej odrębności, można określić jako 

podejście realistyczne z dominującą aktywnością stanu Ja-Dorosły. To „osobo-

we wychowanie sytuuje się pośrodku między wychowaniem autorytarnym [ry-

gorystycznym – dop. autorki], w którym wolność jest zduszona, a absolutnie li-

beralnym [permisywistycznym – dop. autorki], gdzie wolność całkowicie uwol-

niona, nie znajdując kierunku, porusza się chaotycznie i rodzi chaos” (Gadacz, 

1993, s. 104). 

Wychowawca w tym systemie to nade wszystko doradca i przewodnik, który 

nie jest utożsamiany z władzą wyposażoną w siłę, lecz ze źródłem odpowie-

dzialnej służby, której głównym zadaniem w wychowaniu do dorosłości młode-

go człowieka jest wspieranie i popieranie jego niezależności i realizowania po-

tencjału możliwości (Dominian, 1988, s. 133–137). Dziecko bowiem „nie jest 

gruntem zaoranym przez dziedziczność pod zasiew życia; my tylko współdziałać 
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możemy wzrostowi tego, co silnymi pędami wzrastać poczyna jeszcze przed 

pierwszym jego oddechem” (Korczak, 1984, s. 139). 

Rodzice oraz inne osoby dorosłe pozostające w otoczeniu dziecka podczas 

jego dorastania stają się dla niego wzorami, przykładami do naśladowania. To 

właśnie bardziej przez czyny, działania niż przez słowa ukazują oni, jakie kwe-

stie stanowią dla nich wartość, a jakie nie, w co wierzą, komu ufają. Zmuszanie 

wychowanków do stosowania się do reguł życia społecznego czy do określo-

nych praw i wartości jest dużo mniej skuteczne niż sytuacja, w której to wycho-

wawca przekazuje dzieciom swoją hierarchię wartości, prowadząc zgodne z nią 

życie (Gordon, 1991, s. 259). „Mocny, wyraźny, konsekwentny autorytet rodzi-

ców jest istotnym składnikiem rozwoju. Dzieci potrzebują wzoru, z którego mo-

gą czerpać naukę, oraz ochrony przed odruchami, których nie są w stanie kon-

trolować” (Dominian, 1988, s. 92). 

Wychowawca postępujący i działający z pozycji Dorosłego odgrywa decy-

dującą rolę w wytworzeniu się u wychowanka uczucia niczym niewarunkowanej 

akceptacji, dającego poczucie znaczenia już przez to jedynie, iż żyją, istnieją, są 

osobami, zanim zdobędą uznanie ze względu na swoje osiągnięcia, kompetencje 

czy zwycięstwo we współzawodnictwie z innymi. Rozwój więzi osobowej mię-

dzy wychowankiem a wychowawcą zależy w dużym stopniu od okazywania 

przez tych ostatnich zaufania, opieki i uczucia – niezbędnych, aby dać dziecku 

poczucie jego osobistej wartości, przy naturalnym braku równości w działaniu  

i umiejętnościach (Dominian, 1988, s. 104–137). Partnerzy relacji wychowania 

poprzez wsparcie i radę w podejściu z dominującym stanem Dorosłego są part-

nerami równoważnymi, lecz zakres przysługujących im praw i obowiązków jest 

różny. W miarę jednakże dorastania i rozwoju fizycznego oraz psychicznego 

wychowanka, zdobywania przez niego doświadczeń i wiedzy, poszerzania się 

jego zakresu odpowiedzialności, relacja ta przechodzi stopniowo ze skośnej  

w poziomą, przy zachowaniu punktu wyjścia wychowawcy z pozycji Dorosłego. 

Pozostaje jednak problem stawiania wymagań, określania norm i zasad po-

stępowania, całej plejady zakazów i nakazów. Jest on związany z pozycją wy-

chowawcy, gdyż to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność zaspokajania 

potrzeby autorytetu u wychowanków. „Rodzice są odpowiedzialni za zaszcze-

pienie wartości, ustalenie zasad i ograniczeń oraz wyciąganie pozytywnych i ne-

gatywnych konsekwencji za wybory postępowania, jakich dokonują ich dzieci  

w reakcji na owe zasady i ograniczenia” (Leite, Parrish, 1994, s. 85). Do wy-

chowawców należy również obowiązek niesienia dzieciom pomocy w zrozu-

mieniu zasady, iż przywileje wynikają bezpośrednio z odpowiedzialności.  

W miarę dorastania dziecko musi zaakceptować konieczność brania odpowie-

dzialności za swoje postępowanie, jeśli ma ono wyrosnąć na dojrzałego czło-

wieka. Wychowanie realizowane z pozycji Dorosłego implikuje zarówno odpo-

wiedzialność wychowawcy za młodego człowieka, jak i jego własną odpowie-

dzialność, rosnącą w miarę rozszerzania się jego praw i doświadczeń. 
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Wychowanek posiada pewne podstawowe i nienaruszalne prawa, począwszy 

od zaspokajania jego potrzeb biologicznych, przez potrzebę bezpieczeństwa, mi-

łości, szacunku dla jego uczuć, a także prawo, by traktowano go w sposób 

umożliwiający rozwój poczucia własnej wartości. W dzieciństwo, tak jak i w ca-

łe życie człowieka, wpisane są ograniczenia, zakazy i nakazy, są one „reprezen-

tacjami realnego świata i tym samym stwarzają znakomitą okazję do efektywne-

go radzenia sobie ze swoim środowiskiem” (Leite, Parrish, 1994, s. 120). Dziec-

ku potrzebne są ściśle i jasno określone granice, w ramach których układałoby 

sobie świat, w momencie gdy ich nie ma, musi ono nieustannie sprawdzać, co 

jest dozwolone, a co nie (Skynner, Cleese, 1992, s. 227–230). Rodzi to sytuacje 

konfliktowe z wychowawcą, a przecież każdy człowiek układa sobie jakoś ży-

cie, czyniąc to na podstawie między innymi kanonu praw i obowiązków, dziecko 

też tego potrzebuje (być może niezbędne jest mu to bardziej niż osobom doro-

słym). Wychowanek lubi plan i ład, ma poczucie obowiązku, który nie jest eg-

zekwowany przemocą, nie wyrzeka się również prawideł rządzących codzienno-

ścią, potrzebuje on jedynie wyrozumiałości, gdy się zawaha, przebaczenia dla 

nieuniknionych błędów, a nade wszystko tego, by brzemię norm, zasad i obo-

wiązków nie było zbyt ciężkie (Korczak, 1984, s. 191). Budzą one wówczas 

(gdy są zbyt duże) poczucie bezradności i zagubienia. Należy również dać 

dziecku prawo do pomyłki, taką furtkę bezpieczeństwa, aby uchybienie nie 

przekreślało jego osiągnięć. 

Ważną rzeczą jest także, z punktu widzenia Dorosłego, by normy były wy-

powiedziane, czyli jednoznaczne i jasne, można się im bowiem wówczas prze-

ciwstawić, w odróżnieniu od norm niewypowiedzianych, które są umiejscowio-

ne poniżej poziomu świadomości (Forward, 1992, s. 126), bazując na emocjach  

i wzbudzając je. W środowisku wychowawczym, w którym dominuje akcepta-

cja, miłość, gdzie wychowanek czuje się otoczony ufnością i szacunkiem (czyli 

w podejściu z pozycji Dorosłego), podporządkowuje się on regułom, ponieważ 

źródło, z którego one płyną, ma dla niego znaczenie. 

Wychowanie z pozycji Dorosłego opiera się na aktywności własnej dziecka, 

punktem wyjścia winno być zatem jej utrzymanie i rozwój. Wychowawca nato-

miast ma dostarczać jak największej liczby impulsów dla aktywności młodego 

człowieka, zwracać tę działalność w oznaczonym kierunku – dla pełnego rozwo-

ju wychowanka. Dla pełni tego rozwoju niezbędne jest pozostawienie mu pew-

nej, nieskrępowanej wolności (o ile da się ona pogodzić z dobrem dziecka i oto-

czenia), wyrabianie samodzielności, co dostarcza mu znacznej dozy zadowole-

nia i szczęścia (Ziemnowicz, 1931, s. 108–126). Dziecko przecież już od swoich 

narodzin poznaje świat, nabiera doświadczenia, bada, pragnie poznać i wiedzieć. 

Staje w swoim życiu przed ogromną liczbą zagadek, niespodzianek. „Wszystko, 

o czym się może przekonać, chce wiedzieć, sprawdzić, doświadczyć; i tak pozo-

staje tyle, czemu trzeba wierzyć na słowo” (Korczak, 1984, s. 167). Dziecko od-

czuwa niezwykłą wręcz radość samodzielności, pokonanej trudności, odkrytej 
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tajemnicy, osiągniętego celu. Rolą wychowawcy jest w tym przypadku udziela-

nie pomocy, a nie narzucanie gotowych rozwiązań. Jakże często słyszy się od 

młodego człowieka „ja sam” – to nie wyraz egoizmu czy negacji doświadczeń 

dorosłych, to wyraz dążności do ukształtowania własnego, indywidualnego, nie-

zależnego „ja”. Często w tym dążeniu młody człowiek napotyka trudności, 

wówczas potrzebny jest przewodnik – wychowawca, który z pozycji stanu Ja-

Dorosły przeprowadzi przez gąszcz zasad regulujących ludzkie życie i społeczne 

funkcjonowanie. 

Dziecko, choć niedoświadczone, doświadczeń nabiera, uczy się (samo wła-

śnie) dzięki swojej wyostrzonej spostrzegawczości całego swego świata, metodą 

prób i błędów dochodzi do tego, co człowiek dorosły wie i uznaje za pewnik. 

Ono właśnie w swych poszukiwaniach natrafia często na mur (stawiany przez 

wychowawcę i otoczenie) żądań, nakazów, zakazów. Tu pojawia się Korcza-

kowskie „prawo antytezy”, związane z prawem do samostanowienia. Jednostka 

przeciwstawia się sugestiom płynącym z różnych źródeł i narzucanych przy po-

mocy różnorodnych środków, jeśli jednakże prośba wychowawcy jest wyrażona 

jednorazowo, gdy nie nalega, nie obstaje (bez wyraźnych i ważnych przyczyn) 

przy swoim zdaniu, dziecko skłonne jest być posłusznym jego woli. W sytuacji 

odwrotnej wychowanek zapamiętuje się w swoim uporze i ustąpi tylko pod 

przymusem (Korczak, 1984, s. 144–145). „Prawo antytezy” wyjaśnia w sposób 

jasny, a co najważniejsze trafny, zjawisko tak zwanego „upartego dziecka”. To 

upór wychowawcy wywołuje upór dziecka, gdyż naśladuje ono dorosłych, na-

śladując bowiem, uczy się życia i praw nim rządzących. Jak wskazał Janusz 

Korczak: „Istnieje kłamliwy zarzut, że życzliwość rozzuchwala dzieci, że odpo-

wiedzią na łagodność będzie bezkarność i nieład” (1984, s. 71). Życzliwość, 

szacunek, zaufanie to podstawa relacji wychowawca–wychowanek w podejściu 

afirmującym Dorosłego, podejściu, w którym budowane są podwaliny pod struk-

turę Zintegrowanego Dorosłego u młodych ludzi. 

Podsumowanie  

W uzasadnieniu do projektu ustawy prawo oświatowe czytamy, iż jedną  

z przyczyn wprowadzenia nowych rozwiązań jest potrzeba odbudowy wycho-

wawczej roli szkoły. Warto podjąć refleksję nad tym, jak rola ta ma być realizo-

wana. W jakim kierunku mają podążać w swoich działaniach wychowawcy? Ku 

któremu z omówionych powyżej, w sposób z konieczności szkicowy, modeli 

opisu świata i reakcji na rzeczywistość mamy wychowywać? Biorąc pod uwagę 

koncepcję analizy transakcyjnej mamy do wyboru trzy główne kierunki, a wybór 

dominującej drogi ma swoje konsekwencje nie tylko w wymiarze wychowaw-

czym, ale i społecznym. W art. 5 projektu ustawy (w obowiązującej ustawie jest 
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to art. 4) czytamy, iż: „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, 

troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia”. Jest to związane z realistycznym podejściem Dorosłego, który 

korzysta zarówno z zasobów Rodzica, jak i Dziecka. Daje to możliwość brania 

dojrzałej odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za swoje otoczenie. Jak 

wskazuje bowiem Bogusław Śliwerski: „Proces koniecznej rewolucji uczenia się 

i wychowania może się powieść wówczas, kiedy ci, których on dotyczy lub mie-

liby być weń zaangażowani, sami odpowiedzialnie będą go kształtować” (Śli-

werski, 2013, s. 20). Warto przyjrzeć się zatem, w jaki sposób będzie budowana 

narracja dotycząca zreformowanego systemu edukacyjnego w naszym kraju. 

Czy będziemy mieli do czynienia z sytuacją doceniania i tworzenia spójnej 

struktury Integrującego Dorosłego? Czy też dyskurs zostanie zdominowany 

przez uproszczony schemat funkcjonowania z jednym dominującym stanem Ja? 

Jak pisze Jarosław Jagieła: „Proces kształcenia zawieszony jest, tak jak  

i każdy pojedynczy człowiek, w trójdzielnej kategorii czasu. Dotyczy z jednej 

strony przeszłości. Wiedza stanowi przecież zgromadzony dorobek ludzkości,  

a nauka historii uczy o dokonaniach minionych epok. Kształcenie odbywa się  

w aktualnej sytuacji. W jakimś teraźniejszym «tu i teraz». Przyszłość dotyczy 

przewidywanych korzyści wynikających z posiadanej wiedzy oraz wykształce-

nia. Edukacja jest, a raczej być powinna, nastawiona na przyszłość, np. na stałe 

pogłębianie swoich kompetencji, doskonalenie własnego warsztatu pracy, otwar-

tość na zmiany itd. Nie zaniedbując jednak przeszłych i aktualnych wymiarów 

czasu. Między tymi trzema aspektami powinna istnieć jakaś równowaga” (Jagie-

ła, Sarnat-Ciastko, 2015, s. 77). Równowaga ta jest niezbędna w procesie wy-

chowania, wychowania ku Dorosłości. 
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Edyta WIDAWSKA 

Toward what the school has to bring up?  

Reflection based on the model of transactional analysis  

Summary 

The process of upbringing and education should be aimed at developing a sense of responsibil-

ity in the young generation, and the principles of solidarity, democracy, tolerance, justice and free-

dom to lay the foundation for the activity of people entering adult life. These values, taking into 

account the concept of transactional analysis, can be fully implemented by individuals who know-

ingly make use of all the positive aspects of the ego states - Parent, Adult and Child. How the ped-

agogical thought indicates various road for development of the young generation and which ego 

states is activating and prevails, will be the topic of this article. 

Keywords: transactional analysis, ego states, upbringing. 
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Obraz pedagogicznych oddziaływań zapobiegawczych znacząco zmienił się 

na przestrzeni dokonań naukowych. Początkowo profilaktyka wychowawcza 

miała znacznie węższy obszar zainteresowań i dotyczyła najczęściej uzależnień 

od substancji psychoaktywnych, tj. alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu. 

Często też w związku z powyższym określana była jako profilaktyka uzależnień, 

a obecnie określana jest jako tradycyjna lub też defensywna.  

Profilaktyka defensywna bazowała na założeniu, że dzieci i młodzież decy-

dują się na zachowania ryzykowne, ponieważ posiadają specyficzne deficyty  

w wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Pogląd ten spo-

wodował, że oddziaływania profilaktyczne były epizodyczne, skoncentrowane 

na dostarczeniu wiedzy o mechanizmach uzależnień i przeprowadzane przez 

specjalistów z zakresu terapii bądź też często przypadkowych osób mających ja-

kieś doświadczenia z uzależnieniami, nieposiadających wiedzy z zakresu psy-

chologii rozwojowej i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Na gruncie tych do-

świadczeń powstały dwa niekorzystne zjawiska, z którymi do dzisiaj profesjo-

nalna profilaktyka musi się mierzyć, gdyż mimo że założenia profilaktyki nega-

tywnej są już nieaktualne, to jednak nadal można je spotkać w szkołach.  

Pierwsze zjawisko to tzw. pogadanka profilaktyczna, czyli jednorazowe spo-

tkanie dostarczające uczniom wiedzy profilaktycznej. Są to spotkania z różnymi 

zewnętrznymi i wewnętrznymi specjalistami, którzy koncentrują się na akcen-

towaniu zagrożenia i informowaniu o negatywnych skutkach konkretnych za-

chowań. Pogadanka profilaktyczna jest spotkaniem z uczniami, czasem z rodzi-

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.07
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cami i nauczycielami, którzy mają sobie uświadomić, że żyją w świecie niebez-

pieczeństw. Często pogadanka profilaktyczna wpisywana jest jako metoda  

w szkolne programy profilaktyczne.  

Drugi to tzw. desant profilaktyczny, który może przybrać formę prelekcji, 

spotkania, występu teatralnego, czy nawet projekcji filmu, ale jego specyficzną 

cechą jest to, że jest całkowicie przypadkowy. Takie działania profilaktyczne nie są 

wpisywane w program profilaktyczny, ale realizowane są przy okazji. Prowadzone 

są bez zastosowania diagnozy, u ich podstawy zakłada się, że omawiany problem 

dotyczy wszystkich w równym stopniu, a efekty takich spotkań nie wymagają ewa-

luacji ze względu na „oczywistą” skuteczność (Szymańska, 2000, s. 93).  

W związku z nieskutecznością, a nawet szkodliwością profilaktyki defen-

sywnej dla odbiorców, opracowano nową koncepcję, która zakładała, że działa-

nia profilaktyczne powinny charakteryzować się systematycznością, działaniem 

strategicznym, sprawdzalnym i skoncentrowanym na przyczynach zaburzeń za-

chowania. Taki sposób działania nazywano profilaktyką profesjonalną, czy też 

profilaktyką optymalną (Michel, 2013, s. 74). U podstaw nowego rozumienia 

działań profilaktycznych znajduje się założenie, że zachowania problemowe 

wynikają z natężenia czynników niekorzystnych dla rozwoju, a charakter prze-

jawianych zachowań jest jedynie formą manifestacji trudności przystosowaw-

czych. Profilaktyka ta nie jest ukierunkowana na konkretne zachowanie ryzy-

kowne, ale odnosi się do ogółu czynników zwiększających prawdopodobieństwo 

przejawiania dewiacji – faktorów ryzyka i chroniących. Cechą charakterystyczną 

jest również to, że uwzględnia ona w swoich ramach działania uprzedzające, 

występujące przed jakimikolwiek objawami zachowań ryzykownych. Ten model 

profilaktyki jest skuteczniejszy, gdyż działania podlegają ciągłej ewaluacji i do-

skonaleniu.   

Współcześnie jednak wielu badaczy dostrzega potrzebę wdrażania modelu 

profilaktyki pozytywnej. Jednym z argumentów jest niezadowalająca skutecz-

ność programów profilaktyki szkolnej, które mimo wprowadzenia profilaktyki 

profesjonalnej, nadal posiadają cechy profilaktyki zorientowanej na zabezpie-

czanie przed zagrożeniami (Bylica, 2010, s. 112). Najważniejszym elementem 

jest więc nadal zaburzenie, a nie zdrowie. Wiele też z czynników ryzyka stanowi 

przeciwieństwo czynników chroniących, na przykład: poczucie sensu życia vs. 

brak poczucia sensu życia, silne więzi z rodzicami vs. słabe więzi z rodzicami 

itp. Działanie koncentrujące się na wygaszaniu faktorów zagrożeń jest więc tym 

samym, czym byłoby wspieranie czynników chroniących (Albański, 2010, s. 8). 

Kolejnym argumentem jest niemożność wygaszenia wszystkich czynników ry-

zyka (Ostaszewski, 2016), ale jednocześnie nieograniczona możliwość wspiera-

nia rozwoju wychowanków, poprzez działania koncentrujące się na czynnikach 

chroniących (Kania, 2016, s. 71–73). Wiele z tych faktorów chroniących jest 

ponadto wspólnych dla wszystkich zachowań ryzykownych (Wojcieszek, 2002, 

s. 30), a koncentracja na określonym wycinku zachowań ryzykownych na po-
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ziomie uniwersalnym (typu profilaktyka uzależnień) jest wysoce nieefektywna  

z perspektywy pedagogicznej.  

Tabela 1. Ewolucja modeli profilaktyki 

Model tradycyjny 

Profilaktyka defensywna 

Model współczesny 

Profilaktyka profesjonalna/ 

optymalna  

Model ponowoczesny 

Profilaktyka pozytywna  

Cel 

Zwalczanie patologii Promocja zdrowia Rozwój prospołeczności 

Podstawie założenia 

Uświadamianie skutków uży-

wania środków uzależniających 

Sięganie do przyczyn używania 

środków uzależniających 

Sięganie do przyczyn zachowań 

prospołecznych 

Spodziewane efekty 

Wiedza o skutkach używania 

substancji uzależniających i ne-

gatywna postawa wobec uza-

leżnienia  

Umiejętność odmawiania. Po-

czucie własnej wartości. Upo-

rządkowanie systemu wartości. 

Umiejętności społeczne. Wie-

dza o uzależnieniach. Osobiste 

zaangażowanie 

Zwiększenie natężenia fakto-

rów chroniących oraz postaw 

prospołecznych u dzieci i mło-

dzieży, nauczycieli, rodziców, 

pozostałych pracowników 

szkoły 

Formy oddziaływań 

Jednostronny przekaz i bierny 

odbiór  

Dialog i aktywne uczestnictwo Dialog i aktywne uczestnictwo 

Czas i zakres oddziaływań 

Sporadyczne akcje wśród na-

stolatków 

Systematyczne działania wśród 

dzieci i młodzieży 

Systematyczne działania wśród 

dzieci i młodzieży, rodziców  

i nauczycieli 

Realizatorzy 

Prelegenci i specjaliści  Nauczyciele i liderzy młodzie-

żowi  

Nauczyciele, rówieśnicy, pozo-

stali pracownicy szkoły, rodzice 

Zachowania problemowe 

Alkoholizowanie się, narkoty-

zowanie się, palenie papiero-

sów 

Zachowania ryzykowne zwią-

zane z zażywaniem każdych 

substancji uzależniających  

Wszystkie substancje uzależ-

niające oraz zachowania z po-

granicza uzależnień behawio-

ralnych, przemocowych oraz 

seksualnych 

Kontrola efektów 

Niewymagana Wymagana Obligatoryjna  

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Szymańska, 2000, s. 45. 
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Istota profilaktyki pozytywnej  

Poszukiwanie nowego modelu profilaktyki skoncentrowanej na budowaniu 

ochrony jest zatem wysoce uzasadnione. Ciekawi jednak fakt, że koncepcja pro-

filaktyki pozytywnej w polskiej literaturze naukowej występowała już w 1979 

roku za sprawą J. Kwaśniewskiego, który definiował ją jako: „system racjonal-

nych działań wzmacniających lub podtrzymujących rozmaite prospołeczne po-

stawy, których zalążki powinny być ukształtowane w okresie dorastania, a także 

system kształtujących te postawy” (za: Michalik-Surówka, 2003, s. 202). Jed-

nakże propozycja ta, mimo że była sygnalizowana jeszcze przez M. Demela 

(1980, s. 62), nie znalazła większego zainteresowania wśród ówczesnych na-

ukowców. Współczesny jej propagator K. Ostaszewski znacznie rozwinął kon-

cepcje profilaktyki pozytywnej, nadając jej podstawę w teorii resilience. Profi-

laktyka pozytywna, jego zdaniem, jest działaniem mającym na celu rozwijanie 

„tego, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia” (Ostaszewski, 

2006, s. 6). Celem profilaktyki pozytywnej jest zatem dążenie do wzmacniania 

zmiennych stanowiących o odporności, ale również wskazywanie drogi życia 

prospołecznego. Należy przyjąć również, że „profilaktyka pozytywna jest sys-

temem wychowawczym, który ma na celu wzmocnienie […] rozwoju prospo-

łecznego i umożliwiającym doświadczanie wychowankowi ich świadomych, 

nielosowych decyzji, będących naturalnym wzmocnieniem postaw prospołecz-

nych” (Kania, 2016, s. 324–326). Profilaktyka pozytywna jest więc specyficz-

nym oddziaływaniem zapobiegawczym, które zostało zainicjowane, by umocnić 

odporność psychiczną wychowanków, budować ich prospołeczność oraz uczyć 

podejmowania decyzji w życiu społecznym.  

Profilaktyka pozytywna opiera się na zasobach i czynnikach wspierających 

pozytywną adaptację (Przybycień, 2008), gdzie do najważniejszych z nich zali-

czono: 

— wsparcie – pozytywny klimat relacji w szkole, w rodzinie i wśród osób doro-

słych, 

— wzmocnienie – budowanie poczucia bezpieczeństwa w środowiskach rozwo-

ju młodzieży, 

— granice – jasność zasad funkcjonowania w środowiskach rozwoju młodzieży, 

— konstruktywne wykorzystanie czasu wolnego – tworzenie przestrzeni do 

społecznie akceptowanego wykorzystania czasu wolnego, 

— zaangażowanie w naukę – budowanie więzi ze szkołą i przestrzeni do anga-

żowania się w naukę,  

— pozytywne wartości – budowanie przestrzeni do urzeczywistniania społecz-

nie pożądanego systemu wartości, 

— umiejętności – stwarzanie sytuacji społecznych do treningu prospołecznego,  

— pozytywną tożsamość – budowanie akceptacji dla własnej osoby oraz prze-

strzeni dla własnego rozwoju (Okulicz-Kozaryn, 2008, s. 52–65). 
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W powyższej liście wyróżnić należy czynniki dotyczące środowiska szkol-

nego, w szczególności społeczny klimat szkolny, który ze względu na istotne 

znaczenie chroniące został uwzględniony w wielu rekomendowanych progra-

mach profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyczne natomiast często po-

mijają oddziaływania na czynniki wychodzące z własnego środowiska, co może 

być świadectwem nieumiejętności dostrzegania zależności między środowi-

skiem szkolnym oraz zachowaniami ryzykownymi młodzieży. Pomijanie czyn-

ników środowiska szkolnego w zasadniczych częściach programu profilaktycz-

nego wynikać też może z trudności oddziaływania na te zmienne, gdyż dotykają 

one potrzeby zmiany własnego postępowania. Wielu nauczycieli, analizując 

czynniki ryzyka na potrzeby profilaktyki szkolnej, wskazuje na te, które są trud-

ne lub niemożliwe do modyfikacji, pomijając te, które są łatwo modyfikowalne 

(Szymańska, 2003, s. 6), w tym czynniki chroniące. Stan powyższy wynikać 

może z braku wiedzy profilaktycznej nauczycieli, ale również z baraku dostęp-

nych narzędzi kształtowania go.  

Klimat szkoły w profilaktyce  

Klimat społeczny szkoły jest czynnikiem chroniącym, którego jednym  

z głównych wymiarów jest jakość relacji w stosunkach jednostek należących do 

wspólnoty szkolnej (Ostaszewski, 2012, s. 23–25). Bywa również określany jako 

„rzeczywistość psychologiczna” (Okulicz-Kozaryn, 2013, s. 84) uczestników in-

terakcji w przestrzeni szkoły. Definicyjnie można określić klimat szkoły jako 

„czynnik psychosocjalny wpływający na jakość edukacji i wychowania, który 

dotyczy przede wszystkim wzajemnych relacji między nauczycielami i ucznia-

mi, między nauczycielami i kierownictwem szkoły, rodzicami uczniów i kie-

rownictwem szkoły, rodzicami uczniów i samymi uczniami” (Milerski, Śliwer-

ski, 2000, s. 97). Klimat szkoły jest więc subiektywnym odczuciem stosunków 

towarzyszących procesom edukacji i wychowania szkolnego, którego podstawą 

jest odbiór i ocena sposobów komunikowania się między jednostkami kształtu-

jącymi te procesy. Definicja B. Milerskiego i B. Śliwerskiego ukazuje wiele 

płaszczyzn relacji w przestrzeni szkoły, jednak za najsilniej oddziałujące i sta-

nowiące rdzeń klimatu szkoły należy uznać postrzeganie stosunków nauczyciel–

uczeń i uczeń–uczeń (Cichocki, 2009, s. 355) oraz nauczyciel–nauczyciel (Szy-

mańska, 2005, s. 29). Cyklicznie powtarzające się sposoby komunikowania się 

na tych płaszczyznach decydują o stabilizacji przeżyć i opinii o stosunkach pa-

nujących w szkole (Kulesza, Kulesza, 2016, s. 121), co w znaczący sposób de-

cyduje o wyobrażeniu panującego klimatu instytucji.  

Klimat szkoły znacząco oddziałuje na przestrzeń szkoły, a tym samym na 

zachowania prospołeczne uczniów. Zależności między pozytywnym klimatem 
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szkoły a procesami w niej zachodzącymi doskonale opisuje Z.B. Gaś: „Pozy-

tywny klimat szkoły w sposób szczególny zachęca i wzmacnia konstruktywną 

aktywność rodziców. Ich zaangażowanie wspomaga nauczycieli przez genero-

wanie pozytywnych postaw i wzmacnia ich samoocenę. Nauczyciele doświad-

czają szacunku od rodziców, rozwijają osobiste zaangażowanie oraz doskonalą 

swój warsztat pracy, co prowadzi do wzrostu osiągnięć uczniów, które wtórnie 

wzmacniają pozytywny klimat w szkole. Ta współzależność jest kluczowym 

elementem budowania zdrowego środowiska szkolnego. I odwrotnie, negatywny 

klimat szkoły przyczynia się w efekcie do patologizacji środowiska, czego prze-

jawem są zachowania problemowe uczniów (zgodnie z opisanym powyżej me-

chanizmem)” (Gaś, 2006, s. 106). Pozytywny klimat szkoły zwiększa prawdo-

podobieństwo doświadczenia przez uczestników życia szkoły pozytywnych 

efektów własnego zaangażowania w jej funkcjonowanie, poprawę samooceny, 

stawianie sobie celów i ich realizację oraz samokontrolę (Pytka, 2008, s. 166). 

Pozytywny klimat szkoły zmniejsza występowanie zachowań związanych z za-

żywaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań przemocowych (Osta-

szewski, 2012, s. 32–33).  

Budowanie przyjaznego klimatu szkoły 

Kreowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi stanowi jedno z najważniej-

szych wyzwań dla szkolnej profilaktyki, gdyż stanowi wymiar środowiska sta-

nowiący o zdrowym funkcjonowaniu szkoły (Tłuściak-Deliowska, 2014, s. 143). 

Zaznaczyć należy również, że każda szkoła wytwarza swoją niepowtarzalną, 

nieporównywalną z żadną inną placówką psychologiczną rzeczywistość relacji. 

W niektórych placówkach można zaobserwować występowanie klimatu, którego 

dodatnie oddziaływanie na rozwój uczniów jest dyskusyjne. Obecnie można 

określić go jako zmienną, która może nawet sprzyjać zachowaniom ryzykow-

nym. Cechy tego klimatu, nazywanego klimatem obronnym, a także cechy kli-

matu wspierającego, można przedstawić, odwołując się do charakterystyki  

J. Gibba (tabela 2).  

Budowanie pozytywnego klimatu szkoły jest działaniem ukierunkowanym 

na usprawnienie komunikacji, budowanie zaufania i poprawę relacji w związ-

kach nauczyciel–nauczyciel, nauczyciel–uczeń oraz uczeń–uczeń. Klimat 

wspomagania rozwoju ucznia charakteryzuje się komunikatami opisowymi, 

skoncentrowanymi na problemie, otwartością i spontanicznością oraz dążeniem 

do równorzędności w komunikacji. Dążenie do pozytywnego klimatu szkoły 

wymaga przede wszystkim zmiany sposobu komunikacji, wprowadzenia nowych 

metod usprawniających ją, a także zmiany postrzegania uczestników interakcji.  
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Tabela 2. Charakterystyka klimatu klasy wg. J. Gibba. 

Komunikacyjny klimat klasy 

Obronny klimat komunikacyjny: prowadzi do 

konkurencyjnych i destrukcyjnych konfliktów 

Wspierający klimat komunikacyjny: pobudza 

do otwartych, konstruktywnych, szczerych  

i efektywnych interakcji. Zdolna komunikująca 

osoba dąży do osiągnięcia wspierającego klimatu 

Zachowanie obronne Zachowanie wspierające 

Oceniające: oceniające komunikaty mają cha-

rakter opinii. Komunikat może być jednoznacz-

nie oceniający albo może nieść tylko pewne ce-

chy oceny. Np. „Kiedy zaczniesz przychodzić 

przygotowany?” 

Opisowe: Komunikaty opisowe to jasne i do-

kładne stwierdzenia. Twórca komunikatu opi-

sowego stara się uniknąć „ciężkich” słów i jest 

świadomy pewnych niewerbalnych aluzji  

Kontrola: Komunikaty nie są szczerym stara-

niem się o przekonanie, ale raczej dążeniem do 

wymuszenia swojej woli na innych za pomocą 

nacisku i manipulacji. Np. „gdybyśmy wiedzie-

li, co robimy…” 

Ukierunkowanie na problem: Ten komunikat 

zawiera w sobie zaproszenie do grupy, wspólnej 

pracy, wzajemnego poszukiwania rozwiązania 

problemu 

Strategia: Komunikaty wywołują atmosferę 

kłamstwa i zwodzenia. Ich odczuwanie przez 

odbiorcę odgrywa decydującą rolę, oceniający 

powinien wystrzegać się tworzenia tzw. komu-

nikatów „strategicznych” 

Spontaniczność: Spontaniczne komunikaty ce-

chuje otwartość i szczerość. Bezpośredni komu-

nikat wskazuje, że wypowiedź jest spontaniczna 

i bez postronnych zamiarów 

Neutralność: Neutralny komunikat demonstruje 

brak empatii i zainteresowania. Np. „Nie trosz-

czę się o to, co robi ta grupa” 

Empatia: Empatyczny komunikat odpowiada 

na emocje i myśli innych. Niesie w sobie zro-

zumienie i zainteresowanie 

Nadrzędność: Komunikaty nie starają się  

o prezentację mówiącego jako osoby nadrzęd-

nej, ale wskazują na podrzędność albo „nierów-

norzędność” słuchacza. Takie komunikaty prze-

szkadzają we wzajemnej interakcji, ponieważ 

mówiący wyraża niedostateczną chęć. Mała 

uwaga poświęcona jest sprzężeniu zwrotnemu 

Równość: Takie komunikaty wskazują na war-

tość innych i ich wypowiedzi. Komunikat rów-

ności domaga się włączenia się innych, a jego 

kontynuacją jest potwierdzenie lub wyjaśnienie 

ich komentarzy 

Pewność: Komunikat przedstawia sprawy jako 

absolutne. Twórca takich komunikatów widzi 

świat czarno-biały i jest przekonany, że ma rację 

Tymczasowość: Tymczasowy komunikat pre-

zentuje stanowisko, ale z otwartą postawą. Jest 

zaproszeniem do stwierdzenia lub zbadania al-

ternatywy 

Źródło: za: Petlak, 2007, s. 35. 

Analiza transakcyjna w budowaniu pozytywnego klimatu  

Analiza transakcyjna w praktyce pedagogicznej może służyć jako narzędzie 

diagnozy, ale również jako metoda pracy wychowawczej. Spodziewane efekty 

jej wykorzystywania można zaprezentować w oparciu o ustalenia Ewy Skołow-
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skiej (2012, s. 41–59), której zdaniem używanie analizy transakcyjnej wywołuje 

zmiany w zakresie: 

— funkcjonowania osobowego, 

— sposobów komunikowania, 

— postaw życiowych, 

— skryptów życiowych. 

Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowego związane są z potrójną kon-

strukcją ego, składającą się z Ja-Dziecko, Ja-Rodzic i Ja-Dorosły. Stan Dziecko 

jest stanem, który kształtowany jest doświadczeniami z okresu dzieciństwa (Ja-

gieła, 2012, s. 58) – jest to najbardziej pierwotny stan, charakteryzujący się dużą 

emocjonalnością, spontanicznością i twórczością. Rodzic jest tą częścią osobo-

wości, która jest ukształtowana przez działania rodziców (Jagieła, 2012, s. 178). 

Dorosły jest natomiast pozbawiony wpływów z doświadczeń dwóch pozostałych 

stanów (Jagieła, 2012, s. 50). Znajomość specyfiki własnego funkcjonowania,  

w oparciu o powyższe stany ego, zwiększają możliwości samokontroli, rozu-

mienia swojego postępowania oraz możliwość racjonalnego podejmowani decy-

zji (Pierzchała, 2012, s. 45). Rozwiązanie to jest spójne z propozycjami wpiera-

jącego klimatu komunikacyjnego, gdzie ważne jest unikanie słów mogących 

urazić innych, istotna jest świadomość własnych ograniczeń i potencjałów  

w komunikacji interpersonalnej.  

Drugi obszar dotyczy zmian w sposobie komunikowania się. Wymiar pozy-

tywnego klimatu szkoły zależy w głównej mierze od sposobu komunikowania 

się członków wspólnoty szkolnej. Analiza transakcyjna jako metoda zawiera  

w sobie reguły prawidłowej komunikacji. Przestrzeganie tych zasad pozwala 

na zniwelowanie utrudnień i koncentrowanie się na bezkonfliktowej relacji. 

Stosowanie analizy transakcyjnej przez nauczycieli wiąże się z rozwijaniem  

u nich sposobu komunikowania się opartego na uważnym słuchaniu, zwięk-

szeniu świadomości komunikatów oraz korzystnej zmianie postaw wobec słu-

chacza (Pankowska, 2012, s. 21.). Modyfikacja niekorzystnych sposobów ko-

munikowania się nauczycieli z uczniami jest kluczowym obszarem przyjazne-

go klimatu szkoły.  

Trzeci obszar zmiany dotyczy postaw życiowych. Analiza transakcyjna po-

zwala na zrozumienie znaczenia poglądów innych na sposób komunikacji. Do 

tego celu wykorzystywana jest klasyfikacja postaw życiowych (tabela 3).  

Tabela 3. Postawy życiowe 

Ja nie jestem OK Wy (Ty) jesteście OK (−,+) Pozycja depresyjna 

Ja nie jestem OK Wy (Ty) nie jesteście OK (−,−) Pozycja schizoidalna 

Ja jestem OK Wy (Ty) nie jesteście OK (+,−) Pozycja paranoidalna 

Ja jestem OK Wy (Ty) jesteście OK (+,+) Pozycja zdrowa 

Źródło: Jagieła, 2012, s. 153 (hasło: pozycja życiowa). 
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Czwarta postawa życiowa, określana jako ja jestem w porządku – ty jesteś  

w porządku, zmienia sposób myślenia i wiąże się z pozytywnym odnoszeniem 

się do drugiego człowieka. Przekładając to na przestrzeń szkolną, by tworzyć 

pozytywny klimat szkoły, nauczyciela, jak również uczniów, muszą występować 

postawy wskazujące na dostrzeżenie wartości drugiej osoby, na gotowość trak-

towania jej na równi z samym sobą. Zaistnienie równości i otwartości w sposo-

bie komunikowania się w klimacie szkoły jest niemożliwe w przypadku trzech 

pierwszych postaw. Analiza transakcyjna jako metoda promuje czwartą, jako tę 

zdrową i umożliwiającą otwartą komunikację w klasie, przez co stosowanie jej 

sprzyja budowaniu pozytywnego klimatu w szkole.  

Ostatni obszar związany jest z pojęciem skryptu, czyli nieświadomym progra-

mem własnego postępowania. Skrypt jest zbudowany z nakazów i zakazów, które 

wytyczają normy własnego postępowania. Konstrukcja jego przekazów w znaczą-

cym stopniu może zniekształcać nasze sposoby komunikacji z innymi, wskazując 

choćby to, których osób nie należy darzyć szacunkiem (Jagieła, 2006). Bez niwelo-

wania uprzedzeń nie jest możliwe budowanie zdrowych relacji z drugim człowie-

kiem, jak również budowanie komunikatów równości w przestrzeni szkoły. 

Podsumowanie 

Poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykow-

nych zaowocowało wskrzeszeniem idei profilaktyki pozytywnej. Mimo że znana już 

w polskiej literaturze przedmiotu w latach 80. ubiegłego wieku, dopiero dzisiaj sta-

nowi o głównym nurcie w profilaktyce społecznej. Obecnie poszukuje się metod, 

które w szczególności odwołują się do środowiskowych zmiennych chroniących, 

które mogłyby odzwierciedlić całość założeń profilaktyki pozytywnej.  

Budowanie pozytywnego klimatu szkoły jest trudnym zadaniem, pomimo że teo-

retycznie jest on bardzo dobrze opracowany i poznany. Analiza transakcyjna jako 

metoda wychowania wydaje narzędziem, które można wykorzystywać, by kreować 

przestrzeń pozytywnego rozwoju w szkole. Stosowanie jej przez nauczycieli w pracy 

wychowawczej umożliwia tworzenie środowiska opartego na otwartości i równości 

w przestrzeni komunikacyjnej oraz pozwala na zwiększenie świadomości sposobów 

komunikacji. W związku z powyższym postuluje się badania w tym kierunku, by 

analizę transakcyjną na stałe włączyć w metodykę profilaktyki pedagogicznej.  
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The role of transactional analysis in creating school climate –  

in search of positive prevention of risky behaviours 

Summary 

The aim of the article is to demonstrate usefulness of transactional analysis as a method of 

shaping school climate. The author begins with describing the present state of social prevention, 

and then, on the basis of positive prevention, outlines the importance of school climate. Next, he 

analyses usefulness of transactional analysis as a method of creating positive school climate and 

concludes his reflections. 

Keywords: positive prevention, school climate, transactional analysis. 



  
 

 

 

 



AKADEMIA IM .  JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  
Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2016, nr 5  

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.08  

Dorota GĘBUŚ 

Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jed-

nostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspekty-

wie analizy transakcyjnej  

Jak cytować [how to cite]: Gębuś, D. (2016). Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jed-

nostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza 

Transakcyjna, 5, 123–132. 

Słowa kluczowe: inhibitory twórczości, analiza transakcyjna, nakazy, zakazy. 

Bariery twórczych działań 

Inhibitor twórczości to każdy czynnik, który blokuje, hamuje, powstrzymuje 

jednostkę przed podejmowaniem aktywności twórczej. Tworzy barierę uniemoż-

liwiającą wykorzystywanie tkwiących w niej możliwości, kreowanie nowych 

działań, dążenie do samorealizacji. Ogranicza zachowania jednostki nakierowa-

ne na zmianę, doskonalenie i rozwój. E. Nęcka przeszkody w procesie twórczym 

definiuje jako procesy psychiczne antagonistyczne wobec procesów twórczych  

i zalicza do nich mechanizmy, które: 1) przeciwdziałają powstaniu interakcji 

twórczej, czyli zapobiegają rozpoczęciu procesu twórczego; 2) powodują 

przedwczesne zakończenie procesu twórczego, pomimo istniejących jeszcze po-

tencjalnie możliwości dopracowania pomysłu; 3) zakłócają swobodny jego 

przebieg poprzez ingerencję czynników zewnętrznych lub wewnętrznych w sa-

moregulujący się proces interakcji twórczej; 4) pozbawiają interakcję twórczą 

pożytecznych kierunków rozwoju lub wartościowych informacji do przetwarza-

nia, czyli ograniczają ją do sztywnego podążania w jednym kierunku (Nęcka, 

1995, s. 121–122). W rezultacie jednostka w ogóle nie podejmuje aktywności 

twórczej lub poprzestaje na pierwszym pomyśle, nie szukając lepszych rozwią-

zań, albo też ulega naciskom społecznym lub obowiązującym schematom i uzy-

skuje wyniki gorsze od oczekiwanych. Nie korzysta ze swoich zasobów, aby do-

konywać zmian na rzecz samorozwoju i przekształcania otoczenia, w którym żyje. 

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.08
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Inhibitorami mogą być zarówno czynniki wewnętrzne tkwiące w psychice 

jednostki, jak i czynniki zewnętrzne. W. Dobrołowicz wyróżnił grupy barier  

o charakterze przedmiotowym, psychospołecznym oraz podmiotowym (Dobro-

łowicz, 1993, s. 29–45). Pierwsze dwie mają charakter zewnętrzy, wynikający  

z warunków fizycznych oraz społeczno-kulturowych, w jakich funkcjonuje jed-

nostka. Może to być np. brak nakładów finansowych na realizację projektu, opór 

środowiska społecznego przed rozpowszechnianiem nowości, brak tolerancji dla 

nowatorskich działań, przekraczających przyjęte normy lub tabu związane z za-

kazem wykonywania pewnych czynności czy też poruszania pewnych tematów, 

szczególnie w sferze publicznej, co tworzy swego rodzaju autocenzurę blokującą 

generowanie pomysłów. Bariery podmiotowe natomiast mają charakter we-

wnętrzny, tkwią w psychice danej osoby i nie pozwalają jej na osiąganie ade-

kwatnych do jej możliwości rezultatów. Oznacza to, że pomimo sprzyjających 

warunków zewnętrznych oraz posiadanego potencjału rozwojowego nie potrafi 

ona podejmować aktywności twórczej. Do barier psychicznych W. Dobrołowicz 

zaliczył: 1) bariery percepcyjne, które ograniczają wykorzystywanie zmysłów do 

wieloaspektowej analizy sytuacji, w efekcie czego mamy do czynienia z obron-

nością percepcyjną, czyli pomijaniem bodźców, z jakiegoś względu, dla nas nie-

korzystnych, a odbieraniem tylko tych, które są zgodne z naszymi oczekiwania-

mi, co powoduje, że zachowany jest schemat, do jakiego jesteśmy przyzwycza-

jeni; w konsekwencji zatem nie dostrzegamy innych możliwości rozwiązań niż 

stosowane dotychczas; 2) bariery umysłowe, które wiążą się z brakiem lub ni-

skim poziomem wyobraźni oraz sztywnością procesów myślowych, co prowadzi 

do trzymania się tych samych sposobów rozwiązywania problemów, chociaż nie 

przynoszą one pożądanych rezultatów; 3) bariery emocjonalno-motywacyjne, 

które wyrażają się w braku lub zbyt niskiej motywacji do podjęcia twórczego 

działania oraz/lub zbyt silnym lęku przed nowością, podjęciem ryzyka, ośmie-

szeniem się w oczach innych ludzi; 4) bariery osobowościowe, które wynikają z: 

braku wiary we własne możliwości, nieadekwatnego obrazu siebie i świata, 

przekonania o swojej niskiej wartości, co powoduje, że osoba staje się zamknięta 

na nowe doświadczenia i nie potrafi wyjść poza utrwalone na swój temat prze-

konania. „Obserwujemy wśród nas osoby otwarte na nowe doświadczenia oraz 

zamknięte w tym znaczeniu, że powtarzają całymi latami te same czynności  

w stanie nie zmienionym, nie ważą się spróbować nowych czynności, wejść  

w nowe kontakty społeczne. W nowym otoczeniu łatwo dostrzec osoby przepeł-

nione obawami, nastawione na jakieś trudności i niepowodzenia. Osobowość spę-

tana barierami psychicznymi to również ta, która ma zawsze coś bardzo ważnego 

do załatwienia, ma jakieś nadwartościowe idee, przeżywa obsesje czy kompulsje, 

zachowuje się w sposób sztywny, pedantyczny” (Dobrołowicz, 1993, s. 44–45).  

Na bariery psychiczne jako istotne czynniki ograniczające realizację poten-

cjalnych zdolności jednostki uwagę zwraca także K.J. Szmidt, który podkreśla 

szczególne znaczenie neofobii, czyli lęku przed nowością, w blokowaniu działań 
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twórczych. Zdaniem autora, sednem kreatywności jest poszukiwanie i tworzenie 

nowości, wymyślanie i wdrażanie w życie pomysłów, które są nowe i jednocze-

śnie wartościowe. Bez zmysłu nowości niemożliwe jest bycie osobą twórczą. 

Sztywne trzymanie się utartych schematów, tych samych miejsc i ludzi jest za-

mykaniem się na nowe doświadczenia, doznania i inspiracje twórcze. Osoba, 

która odczuwa lęk przed nowością, niechętne podejmuje nowe wyzwania zwią-

zane w poszerzaniem lub przekraczaniem tego, co jest jej już dobrze znane 

(Szmidt, 2010, s. 21–24). Musiałaby podjąć ryzyko wyjścia poza dotychczasowy 

rytuał, co zaburza jej poczucie bezpieczeństwa i powoduje wzrost napięcia. Za-

tem lęk ogranicza swobodę działania, nie pozwalając wyjść poza schemat, a to 

jest konieczne do poszukiwania rozwiązań w nieznanych sytuacjach. „Myślenie 

kreatywne wymaga przyjęcia postawy sprzyjającej poszukiwaniu nowych kon-

cepcji oraz korzystaniu ze zgromadzonej wiedzy i nabytego doświadczenia. Przy 

takim podejściu staramy się rozwiązywać problemy na różne sposoby – próbując 

jednego po drugim, mimo że niektóre metody okazują się bezskuteczne. Przy-

chodzą nam do głowy pomysły zwariowane, głupie i niewykonalne, a my traktu-

jemy je jako punkt wyjściowy dla kolejnych planów, tym razem możliwych do 

zrealizowania. Czasami łamiemy dotychczasowe zasady i szukamy nietypowych 

inspiracji. W końcu dzięki twórczej postawie dochodzimy do zupełnie nowych 

rozwiązań” (Von Oech, 2009, s. 14). Można zadać pytanie, dlaczego wiele osób 

nie jest w stanie przyjąć takiej właśnie postawy, otwartej na zmiany i nowe do-

świadczenia, skoro człowiek ma naturalną tendencję do tworzenia siebie i prze-

kształcania świata w którym żyje. „Twórczość jest nierozerwalnie związana  

z istotą ludzką, jej wielowiekowym rozwojem, ale także rozwojem warunków 

życia – kulturą materialną i duchową” (Popek, 2003, s. 7). Skąd zatem biorą się 

bariery, które ograniczają twórcze zapędy człowieka do dokonywania zmian  

w zakresie rozwoju jednostkowego i społecznego? 

Programowanie rodzicielskie 

Aktywność twórcza, która jest określana jako pierwotna natura człowieka  

i wydawałoby się, że społeczeństwo z uwagi na rozwój i postęp cywilizacyjny, 

powinno mieć żywotny interes w jej wspieraniu, niestety sprzyja powstawaniu 

licznych barier. W procesie socjalizacji i wychowania dziecko od najmłodszych 

lat uczone jest adaptacji i przystosowania do warunków środowiska oraz podpo-

rządkowania się istniejącym regułom. Wyuczone nawykowe zachowania, z jed-

nej strony, pomagają mu w poruszaniu się w przestrzeni społecznej, zapewniają 

poczucie bezpieczeństwa i realizację podstawowych celów życiowych, z drugiej 

jednak – uczą jednostronnego patrzenia na dane zagadnienia, poruszania się we-

dług określonego schematu, sceptycznego patrzenia na to, co inne, nowe, nie-
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znane. Ogromną rolę w procesie rozwijania lub hamowania aktywności twórczej 

odgrywają rodzice i przekazy, jakie kierują do dziecka. Ich akceptacja i pozy-

tywne wsparcie będą dawały mu pozwolenie na budowanie swojej indywidual-

ności i niezależności, natomiast ciągła krytyka i akceptacja warunkowa lub jej 

brak wywołają niskie poczucie własnej wartości, posłuszeństwo wobec nakazów 

i podążanie utartymi, sprawdzonymi ścieżkami, pozbawiając dziecko możliwo-

ści samodzielnego myślenia. Niestety rodzice często w imię dobrego wychowa-

nia uczą dziecko posłuszeństwa, ostrożności, podporządkowania się poleceniom, 

niezdawania niemądrych pytań, bezdyskusyjnego uznawania ich decyzji. Dziec-

ko grzeczne, miłe, które słucha i nie sprzeciwia się decyzjom rodziców, jest po-

wodem do dumy i odpowiedzią na rodzicielskie potrzeby związane z właściwym 

wypełnianiem roli matki i ojca. Ponadto rodzice mają też tendencję do ochrony 

dziecka przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego, wykonują wiele czyn-

ności za dziecko, bo ono jest jeszcze za małe, zbyt nieporadne. W ten sposób 

uczy się ono uległości i zależności od innych. Liczenia na to, że jeśli nie będzie 

się sprzeciwiać, to inni wykonają pracę za nie. Drugą skrajnością jest wdrażanie 

do wykonywania jakiejś pracy, ale z założeniem, że dziecko musi to wykonywać 

idealnie, bez popełniania błędów. Poprzeczka postawiona zbyt wysoko powodu-

je zniechęcenie i brak wiary w siebie. Efektem ubocznym szlachetnych rodzi-

cielskich dążeń stają się różnorodne ograniczenia, jakie dziecko buduje na swój 

temat, np. „do niczego się nie nadaję”, „sam nie poradzę sobie w życiu”, „świat 

jest pełen zagrożeń”. Dziecko wychodzące z domu z takimi przekonaniami nie 

będzie potrafiło aktywnie działać i rozwijać swoich potencjalnych zdolności. 

Od momentu narodzin dziecko otrzymuje od rodziców różnego rodzaju ko-

munikaty przekazywane w sposób werbalny i niewerbalny, które mają wpływ na 

kształtowanie obrazu samego siebie oraz świata. Od tego, jaki będzie ten obraz, 

zależy później sposób radzenia sobie z problemami, podejmowane decyzje, sto-

sunek do innych ludzi, a co za tym idzie – zgoda na aktywne uczestnictwo w ży-

ciu, samorealizację i dokonywanie zmian lub bierność, niedocenianie własnych 

możliwości i lęk przez jakąkolwiek zmianą. Teoria analizy transakcyjnej wyja-

śnia proces oddziaływania rodzicielskich zakazów i nakazów, które w dużej 

mierze warunkują zachowania jednostki i dokonywane przez nią wybory życio-

we. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, szczególnie małego 

dziecka. Jest ono od nich całkowicie zależne, ponieważ to oni zaspokajają jego 

niezbędne do przeżycia potrzeby. Jednym z podstawowych założeń analizy 

transakcyjnej jest to, iż człowiek jest istotą społeczną i konieczny do jego istnie-

nia i prawidłowego funkcjonowania jest kontakt z drugim człowiekiem. Każdy  

z nas chce być przez innych zauważony, uznany i przyjęty do danej grupy. Ro-

dzic poprzez udzielanie głasków (uśmiech, wyciągnięcie ręki, zwrócenie uwagi) 

pokazuje dziecku, że zauważa jego obecność, że jest ono dla niego ważne. Od-

powiada w ten sposób na jego podstawowe głody stymulacji, wsparcia, struktu-

ralizacji czasu. Dla nowo narodzonego dziecka rodzice są całym światem, to 
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czego doświadcza w kontakcie z nimi, jest dla niego jedyną informacją na temat 

siebie i otoczenia, w którym żyje. Wszystkie przeżycia zapisuje sobie najpierw 

tylko w postaci uczuć, ponieważ spontanicznie reaguje na wszystko, co się wo-

kół niego dzieje, a potem także w postaci myśli, kiedy intuicyjnie rozpoznaje 

znaczenia różnych wydarzeń. „Opierając się na tych uczuciach i myślach po-

dejmuje określone decyzje o tym, jak można najlepiej żyć w zgodzie ze swoimi 

rodzicami, od których jest całkowicie zależne. Te decyzje tworzą podstawę do 

odpowiedniego sposobu zachowania i wyrażania uczuć. Dzięki ciągłemu po-

wstawaniu tych reakcji ulegają one zautomatyzowaniu” (Rogoll, 2010, s. 80). 

Dlatego bardzo ważne jest to, jakie komunikaty wysyłane są przez rodziców do 

dziecka. Na ich podstawie dziecko tworzy specyficzny scenariusz swojego życia 

(life-script), czyli nieświadomy plan, według którego będą przebiegać jego dal-

sze losy. 

Skrypt jest oparty na decyzjach podjętych w wczesnym dzieciństwie, które 

są wzmacniane przez rodziców lub inne osoby znaczące i uprawomocniany 

przez kolejne wydarzenia życiowe. Skrypt wyznacza sposób zachowania i dzia-

łania w ważnych dla jednostki sytuacjach (Stweart, Joines, 1987, s. 99–102). 

Rodzaj udzielanego przez rodziców wsparcia ma zasadnicze znaczenie dla bu-

dowania skryptu życiowego i poczucia własnej wartości przez dziecko. „Dzieci 

otoczone opieką i uczuciem, do których inni uśmiechają się i mówią, otrzymują 

inne przekazy aniżeli dzieci odczuwające niepokój, wrogość lub lęk. Dzieci ma-

ło dotykane, otoczone obojętnością lub niechęcią rodziców, czują się bezwarto-

ściowe, nieważne. Zaczynają się one czuć «nie na miejscu», a czasem mają wra-

żenie, że są «nic nie warte». Pierwsze odczucia dziecka wobec samego siebie 

pozostają zazwyczaj najpotężniejszą siłą na jego drodze życiowej i decydują  

o pozycji psychologicznej, którą przyjmie i rolach, które będzie grało” (James, 

Jongeward, 1994, s. 116). Może ono stać się osobą wygrywającą, która potrafi 

samodzielnie kształtować swoje życie, realizować zamierzone cele, konstruk-

tywnie rozwiązywać problemy poprzez obiektywną ocenę sytuacji i swoich 

możliwości lub osobą przegrywającą, która uskarża się na swój los i problemy, 

jakie ją spotykają, nie potrafi przejąć odpowiedzialności za swoje działania  

i biernie czeka, aż ktoś, coś zmieni w jej życiu. Może jej też towarzyszyć w ży-

ciu tzw. skrypt banalny (banal script), czyli ani wygrywający (winning script), 

ani przegrywający (losing script). To skrypt przeciętnego człowieka, który jakoś 

sobie radzi w życiu, ale nie podejmuje wielu wyzwań rozwojowych. R. Rogoll 

określa takich ludzi jako tych, którzy „nie mają odwagi być autonomicznymi 

jednostkami, ulegają wpływom większości i przystosowują się raczej konformi-

stycznie do środowiska. Nie popadają jednak w nałogi, pracują i wychowują 

dzieci. Banalny skrypt jest więc zapisem przeciętnego człowieka, niezależnie od 

pochodzenia społecznego czy stopnia inteligencji” (Rogoll, 2010, s. 98). Infor-

macje przekazywane przez rodziców stają się dla dziecka podstawą do tworzenia 
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określonego skryptu. Im dziecko otrzyma więcej surowych, destrukcyjnych poleceń, 

tym bardziej przegrywający plan życia zbuduje we wczesnym dzieciństwie. 

Nakazy i zakazy  

Oddziaływania rodzicielskie odbywają się przez trzy rodzaje przekazów: na-

kazy, programy i zakazy, które – zgodnie z założeniem C. Steinera i stworzoną 

przez niego tzw. matrycą skryptową (script matrix) – płyną z poszczególnych 

stanów Ja rodziców i przyjmowane są przez te same stany Ja dziecka (Steiner, 

1966, s. 133–135, za: Stewart, Joines, 1987, s. 128–129). Biorąc jednak pod 

uwagę fakt, że skrypt tworzy się we wczesnym okresie życia dziecka, kiedy nie 

ma ono rozwiniętych jeszcze dojrzałych stanów Ja-Rodzic i Ja-Dorosły, decydu-

jące znaczenie ma obszar funkcjonowania Ja-Dziecko, zatem wszystkie przeka-

zy rodzicielskie odbierane są właśnie przez stan Ja-Dziecko dziecka. Stąd też 

emocjonalny charakter decyzji skryptowych oraz nieświadomość ich zapisów 

(Wollams, Brown, 1987, s. 177, za: Pankowska, 2010, s. 77–78). Nakazy 

(drivers) pochodzą ze stanu Ja-Rodzic rodzica i mają zazwyczaj charakter świa-

domych, werbalnych zaleceń kierowanych do dziecka w postaci komunikatów 

„rób to…” lub „tego nie rób”. Ich celem jest przygotowanie dziecka do wymo-

gów życia społecznego. Zakazy (injunctions) pochodzą natomiast ze stanu Ja- 

-Dziecko rodzica i mają zazwyczaj charakter nieświadomych, niewerbalnych 

komunikatów, jakie kieruje rodzic do dziecka w postaci restrykcyjnych i nega-

tywnych poleceń (Jagieła, 2012, s. 85). Ostatni rodzaj przekazów to programy 

(programs), które pochodzą ze stanu Ja-Dorosły rodzica, które pełnią funkcję in-

formacyjną. Mówią, co i jak należy zrobić, aby móc sobie poradzić w życiu,  

w obliczu istniejących nakazów i zakazów (Cierpiałkowska, Nowicka-Gawęcka, 

1992, s. 114). Są przez dziecko przyjmowane np. przez modelowanie zachowań 

rodziców. Dzięki nim dziecko wyposażone jest w wiedzę, umiejętności, prak-

tyczne wskazówki, jak postępować w danej sytuacji. Mogą one mieć zarówno 

charakter pozytywny i pokazywać, np. jak konstruktywnie rozwiązać problem, 

jak i przekaz negatywny, np. jak ukrywać swoje uczucia. 

Rodzicielskie nakazy są odczuwane przez dziecko jako zewnętrzy przymus 

postępowania. Ma ono poczucie, że tylko wtedy jest w porządku, kiedy zacho-

wuje się zgodnie z narzuconą normą, czyli jestem ok, jeśli coś zrobię. Wie, że 

będzie akceptowane przez rodzica tak długo, jak długo będzie posłuszne danemu 

nakazowi. Wyróżnia się 5 podstawowych rodzicielskich nakazów: 1) „bądź per-

fekcyjną osobą”, „bądź doskonały” (Be Perfect) – dąż do perfekcji we wszyst-

kim, co robisz; 2) „zadowalaj innych” (Please Others) – niezależnie od swoich 

potrzeb i poglądów wypełniaj polecenia innych, dbając o ich dobre samopoczu-

cie; 3) „staraj się” (Try Hard) – ciężko pracuj i staraj się, żeby coś osiągnąć;  

4) „bądź silny” (Be Strong) – ukrywaj swoje słabości, nie proś o pomoc innych, 
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musisz zawsze sam radzić sobie z problemami; 5) „śpiesz się” (Hurry Up) – mu-

sisz wszystko wykonywać natychmiast (Stweart, Joines, 1987, s. 156–158). Szó-

sty nakaz zaproponowany przez K. Tudor brzmi „weź to” (Take It) – dane zada-

nie musi być wykonane, więc weź to i to zrób. Tutaj w przeciwieństwie do na-

kazu „staraj się”, gdzie ważny jest wysiłek wkładany w realizację zadania, liczy 

się efekt końcowy, czyli wykonanie zadania (Tudor, 2008, s. 47–48). Nakazy są 

dawaniem warunkowego wsparcia przez rodziców. Mówią one dziecku, że bę-

dzie kochane, jeśli sobie na to zasłuży poprzez dążenie do perfekcji, słuchanie 

innych i spełnianie ich oczekiwań, ciągłe staranie się, nieokazywanie słabości, 

natychmiastowe reagowanie na polecenia, realizowanie zleconych zadań. Naka-

zy z jednej strony wprowadzają dziecko w reguły funkcjonowania społecznego, 

z drugiej natomiast (szczególnie jeśli nie są przepracowane później przez Doro-

słego) stanowią bariery hamujące twórczość jednostki. Nie można być otwartym 

na świat, niezależnie myślącym człowiekiem, jeśli towarzyszy nam postawa ule-

głości i podporządkowania. Twórczość wymaga wewnątrzsterowności opartej na 

silnym poczuciu własnej wartości, która pozwala podejmować ryzyko tworze-

nia, bez obaw przed krytyką. Jeśli w przekazach rodzicielskich dominują ciągłe 

nakazy, to dzięki procesowi interioryzacji stają się one wewnętrznymi regulato-

rami podejmowanych przez jednostkę decyzji, co w konsekwencji wiąże się  

z tym, że sama narzuca sobie nakazy, które hamują ujawnienie się jej potencjału 

twórczego. 

Bardziej niż nakazy szkodliwe dla rozwoju twórczości dziecka wydają się 

zakazy rodzicielskie. To destrukcyjne, negatywne informacje wychodzące ze 

stanu Ja-Dziecko rodzica, które wynikają z głęboko tkwiących przekonań i czę-

sto ujawniają się w postaci zakamuflowanych, ukrytych przekazów niewerbal-

nych oraz werbalnych. Dziecko wyczuwa, że coś jest nie tak, odbiera to jako 

przykre doznanie fizyczne lub emocjonalne, ale nie bardzo rozumie, o co chodzi. 

Te surowe komunikaty, które mają postać np. nieprzyjaznego gestu, ostrego tonu 

głosu, grymasu twarzy, sarkastycznej uwagi, wysyłane są w określonych, specy-

ficznych okolicznościach i odzwierciedlają brak akceptacji dziecka przez rodzi-

ca. To przekazy odmawiające dziecku prawa do: 1) istnienia, np. „nie istniej” 

(Don’t Be, Don’t Exist) – komunikaty pokazujące niechęć do pojawienia się 

dziecka na świecie, wyrażone w obojętności, ignorancji, wściekłości; 2) bycia 

sobą, np. „nie bądź dziewczynką/chłopcem” (Don’t Be You) – komunikaty, które 

mówią, że rodzice woleliby, żeby dziecko było kimś innym niż jest; 3) bycia  

w swoim wieku rozwojowym, np. „nie bądź dzieckiem” (Don’t Be Child) lub 

„nie dorastaj”(Don’t Grow Up) – okazywanie niechęci do zachowań dla dziecka 

naturalnych dla jego wieku; 4) bliskości z innymi, np. „nie ufaj nikomu” (Don’t 

Be Close) – wyrażanie chłodu emocjonalnego i niechęci do fizycznego i psy-

chicznego kontaktu z dzieckiem; 5) odczuwania, np. „nie wyrażaj emocji” 

(Don’t Feel) – zakaz przeżywania przez dziecko rzeczywistych odczuć strachu, 



130 Dorota GĘBUŚ 

złości, radości; 6) myślenia, np. „nie myśl samodzielnie” (Don’t Think) – kwe-

stionowanie dziecięcej ciekawości, chęci poznawania nowych rzeczy, które zda-

niem rodziców nie są warte zainteresowania; 7) aktywności i sukcesu, np. „nie 

odnoś sukcesów”, „nie rób tego” (Don’t Make It) – wysyłanie komunikatów za-

braniających podejmowania aktywności, która zakończyłaby się odniesieniem 

sukcesu większego niż odnieśli rodzice; 8) zdrowia, np. „nie bądź zdrowy” 

(Don’t Be Well, Don’t Be Sane) – komunikat taki wysyłany jest do dziecka, kie-

dy rodzice poświęcają mu swój czas, uwagę i troszczą się o nie tylko wtedy, 

kiedy jest chore (Stweart, Joines, 1987, s. 134–140).  

Powyższe zakazy odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu późniejsze-

go życia jednostki, mając wpływ na rodzaj podejmowanych przez nią działań. 

Hamują one rozwój stanu Ja-Dorosły u dziecka, co wyraźnie widać w przypadku 

zakazu „nie myśl samodzielnie”, który nie pozwala dojść do głosu Małemu Pro-

fesorowi, odpowiedzialnemu za naszą ciekawość świata, pomysłowość, orygi-

nalność, zaangażowanie, giętkie myślenie. Ograniczają też rozwój Dziecka Na-

turalnego, co widać np. w zakazie „nie czuj”, który niejako zabrania kontakto-

wania się ze swoimi prawdziwymi emocjami i okazywania ich na zewnątrz. Oba 

te stany Ja są bardzo istotne w realizowaniu twórczych zamierzeń jednostki. 

Niekontrolowane impulsy i pierwotne uczucia, spontaniczna chęć odkrywania 

świata, pochodzące od Dziecka Naturalnego, są motywacją do podjęcia nowej 

aktywności. Zmysł obserwacji otoczenia, poleganie na intuicji, niecodzienne 

pomysły, dostrzeganie wielu aspektów sytuacji, chęć eksperymentowania i po-

dejmowania kolejnych prób, pochodzące od Małego Profesora, są bardzo istotne 

w realizacji procesu twórczego. Do osiągnięcia zadowalającego efektu końco-

wego potrzebna jest też logiczna analiza i weryfikacja danych wypływająca ze 

stanu Ja-Dorosły, która pozwala uzyskać innowacyjne, społecznie wartościowe 

rozwiązanie (Gębuś, 2011, s. 119–138). Niestety w sytuacji oddziaływania sil-

nych negatywnych zakazów trudno jest wykształcić prawidłowo funkcjonującą 

autonomiczną strukturę osobowości, dzięki której możliwa jest obiektywna oce-

na rzeczywistości, jaką jest obszar Dorosłego.  

Podsumowanie 

C. Rogers za źródło twórczości jednostki uznaje tkwiącą w niej naturalną 

tendencję do samourzeczywistnienia. Posiada ją każdy człowiek, tylko potrzebu-

je odpowiednich warunków do tego, aby mogła się ujawnić. Warunki te to m.in. 

psychologiczne bezpieczeństwo oparte na empatii i bezwarunkowej akceptacji 

dziecka przez osoby znaczące z jego otoczenia oraz psychologiczna wolność, 

polegająca na pełnej swobodzie tworzenia, bez narzuconych z zewnątrz ograni-

czeń, ani wymagań (Rogers, 2002, s. 424–433). Zaprezentowane powyżej rodzi-

cielskie nakazy i zakazy nie sprzyjają tworzeniu przestrzeni psychologicznej 
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bezpiecznej i wolnej od ocen zewnętrznych, która mogłaby wspierać samodziel-

ność i niezależność jednostki. Budują one przestrzeń, która – wręcz przeciwnie – 

sprzyja powstawaniu barier związanych ze sztywnym trzymaniem się narzuco-

nego sposobu myślenia i zachowania, brakiem wiary we własne możliwości, 

nieadekwatnym obrazem siebie i świata oraz silnym lękiem przed utratą rodzi-

cielskich głasków. Niemniej nie oznacza to, że funkcjonowanie każdej jednostki 

jest zdeterminowane przez negatywne, warunkowe wsparcie rodzicielskie. Na 

każdy nakaz i zakaz istnieje pozytywny przekaz, tzw. przyzwolenie, które daje 

prawo do jego nieprzestrzegania, np. „Jestem OK, kiedy nie wszystko robię per-

fekcyjnie”, „Mam prawo do wyrażania swoich uczuć”, „Nie muszę spełniać 

oczekiwań innych”, „Mam prawo do podążania własną drogą”. Można je otrzy-

mać od innej osoby znaczącej lub samemu wypracować w dorosłym życiu, dając 

sobie prawo do rozwoju, dokonywania wyborów, podejmowania samodzielnych 

decyzji, poznawania siebie i zmieniania świata. 
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The role of parental do’s and dont’s in shaping  

individual’s creativity. Sources of creativity inhibitors  

from the perspective of transactional analysis  

Summary 

Striving for self-realization is a natural human need that appears in the course of their develop-

ment. It becomes visible while an individual is engaged in creative activities whose aim is to 

change and improve oneself and one's environment. This natural tendency is usually hindered be-

cause of various barriers. This article is an attempt to describe how these barriers come into being 

with particular emphasis on parents’ drivers and injunctions, which are analysed from the perspec-

tive of transactional analysis.  

Keywords: inhibitors of creativity, transactional analysis, drivers, injunctions. 
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Wprowadzenie 

Analiza transakcyjna za pomocą stosunkowo prostego języka dokonuje opi-

su procesów psychicznych, które odnoszą się nie tylko do codziennego doświad-

czenia, ale często także do sytuacji konstytuujących nasz sposób bycia i funk-

cjonowanie w otoczeniu społecznym. Jeśli mówimy tutaj o grach psychologicz-

nych, to nie mamy na myśli zabawy w potocznym rozumieniu, lecz sytuacje nie-

jednokrotnie trudne, przykre, a bywa, że i dramatyczne. Można powiedzieć, że  

z pomocą języka analizy transakcyjnej dokonujemy translacji naszych we-

wnętrznych, indywidualnych doświadczeń na wspólny język opisu psycholo-

gicznego w obszarze pojęć kluczowych dla tej teorii. Z drugiej strony, na polu 

innych dziedzin porusza się też problemy zbieżne z tematami kluczowymi dla 

analizy transakcyjnej. Opisywane są inaczej, używa się innych słów, ale można 

zauważyć, że tematyka jest podobna. Przedstawione dalej teksty można uznać za 

takie, które obrazują tę tezę.  

Pierwszy tekst, autorstwa Michała Płóciennika, pt. Więcej niż pedagogika… 

W kierunku konwersyjnego ujaśnienia źródłowego charakteru filozofii wycho-

wania, na pozór wydaje się klasycznym tekstem z obszaru filozofii. Autor po-

dejmuje jednak kwestie, które warto rozważytć z punktu widzenia analizy trans-

akcyjnej (AT). Przede wszystkim chodzi tu o powrót do mało współcześnie po-

pularnego podejścia określanego jako „filozofia wychowania”. Obecnie często 

sprowadza się pedagogikę do dydaktyki czy treningu zachowań, co nie wydaje 

się właściwym podejściem. Autor, odnosząc się do kwestii „osadzenia pedago-

giki w perspektywie całości”, zwraca uwagę, że proces wychowania w ujęciu 

AT oznacza wpływ osoby już ukształtowanej na organizm, który się kształtuje. 

Ukształtowana osoba, ze strukturą zawierającą stany Ja-Rodzic, Ja-Dorosły i Ja-

Dziecko, w naturalny sposób prezentuje w procesie wychowania elementy mo-

ralne, praktyczne i emocjonalne. Prezentuje jakąś „prawdę”, jakieś jej rozumie-

nie i emocje, które jej towarzyszą. Jednocześnie widzimy w procesie wychowa-

nia autotranscendencję przywołaną przez autora tekstu, którą w języku AT moż-

na opisać jako działania stanu Ja-Dorosły, zmierzającego do integrowania w so-

bie pozostałych stanów Ja. Realne dziecko, obserwując realnego rodzica, który 

boryka się z rozdarciem pomiędzy tym, co należy, a tym, co chciałby zrobić, do-

świadcza pierwszej lekcji filozofii i etyki wychowania. Zapraszamy czytelników 

do podobnej wędrówki. 
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Tekst Anny Śniegulskiej Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego dotyka 

problemu, który w AT wiąże się głównie ze strukturą osobowości i dominują-

cymi w rodzinie transakcjami. Podział rodziców realnych na autorytatywnych, 

autorytarnych, permisywnych i obojętnych jest w swej istocie przedstawieniem 

struktury osobowości rodziców i konstelacji transakcji rodzinnych. Jednoczesne 

spojrzenie na rodzica z perspektywy opisu klasycznego i z punktu widzenia AT 

daje możliwość zobaczenia zachowań rodzicielskich jako mniej lub bardziej 

świadomego wyboru, a nie jako wartości stałej, co pomaga w lepszym zrozu-

mieniu sytuacji rodzinnej i tworzeniu działań naprawczych. Cytowany przez au-

torkę system interakcji, w którym dziecko i rodzice są elementem wzajemnie 

dostosowującego się systemu, każe nam pamiętać, że w systemie rodzinnym 

każde zachowanie realnego rodzica wiąże się z odpowiedzią transakcyjną real-

nego dziecka na poziomie opisywanych w AT stanów Ja. Pozwala nam to za-

chować świadomość o tym, że każda nasza akcja powoduje określoną reakcję 

dziecka. Jest to informacja, o której nigdy nie powinniśmy zapominać.  

Tekst Justyny Woźniak Seksting – niebezpieczna moda na internetowy eks-

hibicjonizm dotyka mało popularnej, ale ważnej kwestii dotyczącej rodzaju inte-

rakcji, w jakie człowiek wchodzi z mediami. Badania Byrona Reevesa i Cliffor-

da Nassa, a na polskim „rynku” Zbigniewa Łęskiego, sugerują, iż traktujemy 

komputer i media jak realnych ludzi. Co za tym idzie – działania podejmowane 

w Internecie przypominają, a raczej kopiują, wzory zachowań codziennych. Co 

dzieję się, kiedy jesteśmy z rozmówcą sam na sam? Kiedy myślimy, że nikt nie 

słucha? Gdy mamy poczucie, że możemy powiedzieć wszystko? Nasze bariery 

psychologiczne mogą wtedy opaść i nasze zachowanie może się różnić od tego, 

do czego sami jesteśmy przyzwyczajeni. Autorka opisuje konsekwencje tego ty-

pu sytuacji, owocujące zazwyczaj reakcją z poziomu stanu Ja-Dziecko. Świa-

domość tego, że Internet prowokuje w nas Dziecko, powinna mam towarzyszyć 

przy każdych odwiedzinach sieci, tak jak świadomość technik sprzedaży i mani-

pulacji klientem powinna nam towarzyszyć podczas wizyty w hipermarkecie. 
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„Pytanie o «sens Bycia» jest pytaniem wszelkich pytań” 

Heidegger, 1996, s. 18 

 

„Nie żyjemy zatem tylko po to, aby coś robić,  

ale przede wszystkim po to, aby zwyczajnie być” 

McDowell, 2010, s. 22 

 

„Być sobą to przekraczać siebie […]” 

T. Styczeń, 2000 

Społeczno-kulturowa zapaść autorytetu pedagogiki i pedagogów w ich pod-

stawowym, wychowawczym oddziaływaniu w tym, co nazywamy „dziś”, zdaje 

się niestety być smutnym, acz koniecznym do skonstatowania i przynajmniej  

w punkcie wyjścia, w formie wyzwania, a także chorobowej diagnozy, faktem
1
. 

Smutek ów spowodowany jest niczym innym jak prymarną troską o kształt dzi-

siejszej i jutrzejszej kultury, która fundamentalnie jest sposobem bycia człowie-

                                                 
1  Kryzys pedagogiki i pedagogów w ich wychowawczym oddziaływaniu, o jaki nam w tym 

miejscu idzie, jest współzwiązany z kryzysem kultury w jej postmetafizycznym, czy wręcz 

a(nty)metafizycznym wymiarze. Wynika on z próby negacji tego, co stanowi o kulturowości 

kultury, a więc jej metafizycznego horyzontu, co jest równoznaczne z samobójstwem kultury, 

wszak „skąd” i „dokąd” kultury stanowi od/ku-metafizyczna autotransgresyjność człowieka  

w jego współbyciu-w-świecie. Przyjmujemy tym samym, iż kultura i wychowanie są względem 

siebie źródłowo współzależne i współkonstytutywne, nie jest natomiast naszym zamiarem pre-

ferowanie jakiegoś konkretnego modelu tychże relacji. 

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.09
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ka
 
(por. Jan Paweł II, 1980, nr 6–7; Kowalczyk, 2005), który z kolei uwarunko-

wany jest szeroko rozumianym i realizowanym wychowaniem. Idzie zatem osta-

tecznie o człowieka w jego „być” czy „nie być”, o to, czy będzie żył na miarę 

tego, kim jest, czy nie rozminie się z samym sobą i drugim człowiekiem w jed-

noczącej ich, mimo osobowej różnicy, jedności człowieczeństwa
2
. Oczywiście 

przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, bo i sama sytuacja jest niezwykle zło-

żona, stąd chcąc zrozumieć obecny stan pedagogiki, nie należy go wyabstraho-

wywać z jego Sitz im Leben. Wydaje się jednak, że najbardziej heurystycznie 

płodną postawą wobec zastanej „faktyczności” jest próba dokonania wewnątrz 

siebie swoistego rachunku sumienia, wszak jak zauważa Georges Friedmann: 

„Ta praca nad sobą jest konieczna, ta ambicja – słuszna. Liczni są ci, których 

pochłania całkowicie wojująca polityka – przygotowania do rewolucji społecz-

nej. Nieliczni, bardzo nieliczni ci, którzy przygotowując rewolucję, chcą stać się 

jej godni” (Friedmann, 1970, s. 359, cyt. za: Hadot, 2000, s. 347). Dokonać się 

to musi pierwszorzędnie w samych pedagogach i tych, którym pedagogika nie 

jest obojętna (czy jednak ma prawo być obojętna komukolwiek?), wszak to  

w nich i z nich się wydarza, ale i oni wydarzają się do pewnego stopnia jako jej 

rezultaty, jako wcielone idee: „strukturę społeczeństwa na całym świecie tworzą 

ludzie, a zewnętrzna struktura społeczeństwa jest rezultatem wewnętrznej, psy-

chologicznej struktury naszych ludzkich powiązań, gdyż poszczególna jednostka 

jest wynikiem całego doświadczenia, wiedzy i postępowania człowieka”
 
(Krish-

namurti, 2014, s. 15). Podjęcie tego zadania, owszem zmierzającego do konkret-

nej praxis, musi się rozpocząć na poziomie logosu, wszak to on, w zależności od 

treści, jaką jest wypełniony, wyznacza sposób działania. Nie idzie tu jednak  

o jakikolwiek logos, ale o Logos w jego jedności całościowej i ostatecznej pery-

chorezy Prawdy i Sensu
3
, idzie o ujrzenie siebie na nowo (konwersja) w swym 

byciu „więcej” w kontekście tego, co unum necessarium, a więc logosu bycia – 

bycia logosu (zob. Płóciennik, 2014). Zamierzamy zatem wskazać, że kryzys 

współczesnej pedagogiki związany jest z zagubieniem przez nią samą konstytu-

                                                 
2 „[…] pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i każdej zarazem kultury jest wy-

chowanie. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bar-

dziej człowiekiem- o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał»- aby więc poprzez 

wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem- to znaczy, ażeby 

również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także i «dla drugich»”, (Jan Paweł II, 

1980, nr 11). Przyjmujemy zatem, iż zgodnie z podzielaną przez nas perspektywą personali-

styczną, wychowanie dotyczy ujawniania w człowieku na poziomie osobowościowym tego, 

kim on jest sam sobie dany od początku na poziomie osobowym, na sposób za-daniowy, tak iż, 

„być człowiekiem” pozostaje zawsze nieprzekraczalną normą i warunkiem „stawania się czło-

wiekiem” (zob. Rodziński, 1968; Hołub, 2008; Hołub, 2012).  
3 „Prawda jest bowiem lόgos tworzącym diálogos, a więc komunikację i komunię”, Benedykt 

XVI, 2009, nr 4. Idzie w gruncie rzeczy o postrzeganie rzeczywistości jako wezwania Bycia,  

a tym samym przyjęcie dialogicznej postawy wobec Bycia, którą Halík określa mianem wiary 

(por. Halík, 2011, s. 14–15). 
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ującego ją wymiaru „więcej” (co jest powiązane z zagubieniem metafizycznego 

wymiaru kultury), w którym jest ona w pełni sobą i u siebie, jako źródłowo sze-

roko rozumiana filozofia wychowania (zob. Walczak, 2006), a tym samym 

chcemy uzasadnić konieczność dokonania się w niej konwersji w imię dobra 

własnego, kultury i każdego człowieka w ich głębokich powiązaniach.  

Konwersja pedagogiki – „dlaczego”, „od czego”, „ku czemu”?  

Chcąc mówić o konieczności konwersji pedagogiki, należy pokrótce wyja-

śnić, co przez to rozumiemy, a także wskazać na punkty odniesienia tegoż pro-

cesu, a mianowicie „skąd” – „dokąd” miałby się on dokonać, a także „dlaczego”. 

„Etymologicznie konwersja (z łacińskiego conversio) oznacza zwrot, zmianę 

kierunku. Słowo to służy więc do określenia wszelkiego rodzaju zwrotu lub 

przekształcenia. […] Tu rozpatrywać będziemy konwersję w jej znaczeniu reli-

gijnym i filozoficznym; mowa będzie zatem o zmianie w sposobie myślenia,  

a może nią być zarówno zwykłe skorygowanie jednego sądu, jak i całkowita 

przemiana osobowości. Łacińskie słowo conversio odpowiada w istocie dwu 

słowom greckim o różnym znaczeniu: ἐπιστροφή, które oznacza zmianę ukie-

runkowania i mieści w sobie ideę jakiegoś powrotu (powrotu do źródeł, powrotu 

do siebie) oraz μετάνοια, które oznacza zmianę, skorygowanie sposobu myślenia 

i mieści w sobie ideę przemiany i odrodzenia. Istnieje więc w pojęciu konwersji 

wewnętrzne przeciwstawienie idei «powrotu do źródeł» i «odrodzenia»”
4
. To 

właśnie wewnętrzne napięcie konwersyjne będzie nas tutaj interesowało, zakła-

damy jednakowoż, iż prawdziwe odrodzenie może się dokonać jedynie przy 

źródle, przy arché. 

Tym samym, naszym zdaniem, konwersja pedagogiki powinna dokonać się 

od jej partykularnego charakteru, jako nauki szczegółowej, która w dodatku pod-

lega z dnia na dzień coraz dalej idącej parcelacji
5
, więcej, od swoistego gorsetu 

                                                 
4 P. Hadot, Konwersja, [w:] tegoż, 2003, s. 223. Więcej na temat konwersji zob. E. Hałas, 2007, 

zwłaszcza s. 14–53, gdzie zagadnienie zaprezentowane jest w sposób interdyscyplinarny. 
5 Na miejscu wydaje się przywołanie trafiającej w sedno problemu konstatacji P. Sosnowskiej: 

„W tym miejscu nie sposób nie odnotować niebezpieczeństwa, które wiąże się z odmówieniem 

pedagogice statusu dyscypliny humanistycznej. Jeszcze niedawno było oczywiste, że pedago-

gika – niezależnie od ważnego i potrzebnego kształcenia zawodowego – generuje w dialogu  

z innymi dyscyplinami humanistycznymi akademicką debatę na temat sensu, celu oraz istoty 

kształcenia i wychowania w szerszym kontekście kulturowym. Tymczasem pedagogika jako 

nauka społeczna zmierza to tego, by stać się rodzajem nauki inżynieryjnej, w której pytanie  

o sens zostaje całkowicie wyparte przez zagadnienia techniczne. Widać to w programach 

kształcenia studentów, w których przedmioty, niezbędne do tego, by dostarczyć kontekstu do 

takiej debaty, redukowane są na rzecz treningu umiejętności i tzw. kompetencji. Filozofia, so-

cjologia, historia czy wiedza o sztuce już nie stanowią teoretycznej podstawy studiów pedago-
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redukcyjnego modelu naukowości, w którym sama się zamknęła
6
, w kierunku 

pedagogiki skoncentrowanej na myśleniu o wychowaniu (por. Folkierska, 1990, 

s. 103; zob. także Śliwerski, 2010) w kategoriach integralnie rozumianego ucze-

nia się (por. Krishnamurti 2003, s. 156) sztuki bycia człowiekiem (zob. Fromm 

2013)
7
 w kontekście całości Logosu-Prawdy Bycia. Jednakowoż aby podołać 

temu zadaniu, musi ona (na powrót) stać się filozofią wychowania: „jedną  

z podstawowych tez tej pracy jest zatem przeświadczenie, że filozofia wychowa-

nia, jak każda filozofia, jeśli chce zasłużyć na to miano, nie może zrezygnować  

z postulatu ogarnięcia całości, to znaczy nie wolno jej być skromną nauką szcze-

gółową. Musi stać się przełomową wykładnią całego ludzkiego doświadczenia. 

Nie może zatem dogmatycznie samoograniczać się do czegoś, co nasi antenaci 

zwykli by uznawać za sprawy edukacji (jakkolwiek, z drugiej strony, jeżeli nie 

chce utracić kontaktu ze zjawiskami, nie wolno jej się z tym nie liczyć), lecz 

musi sama krytycznie wyznaczyć dziedzinę tych spraw w nowy – wywrotowy 

właśnie sposób” (Sosnowska, 2009, s. 12). Owszem, ani pedagogika, ani wy-

chowanie nie są tym, co ostateczne i co całościowe, ale mogą jedynie „stamtąd” 

zostać ustanowione i zrozumiane, jedyną ich normą, jedynym ich logosem może 

być Logos-Prawda Bycia, o którą źródłowo pyta i której poszukuje filozofia:  

„W moich filozoficznych poszukiwaniach pragnąłem zawsze pojąć nie tylko 

sens własnej egzystencji, lecz także sens istnienia człowieka w ogóle. Byłem  

i jestem nadal przekonany, że każdy może ten sens rozpoznać. Możemy też uzy-

skiwać całościowy obraz rzeczywistości i odnajdywać miejsce człowieka w tej 

całości. Uważam, że to właśnie stanowi charakterystyczny rys filozofowania, 

rozumianego jako ćwiczenie się w mądrości”
 
(Pawłowski, 1996, s. 13). Czy jed-

nak mądrość, sapiencjalne bycie
 
(por. Hadot, 2000, s. 279) człowiekiem w jedno-

ści prawdziwościowego myślenia-bycia i dobroci (zob. Gadacz, 2013, s. 10–22)
8
 

                                                                                                                         
gicznych – są raczej zredukowanymi do minimumozdobnikami treningu zawodowego i traktuje 

się je podobnie jak niegdyś przedmioty humanistyczne na politechnikach i akademiach me-

dycznych – jako zajęcia szlachetne, ale w gruncie rzeczy, z punktu widzenia tych uczelni, nie-

istotne”, (Sosnowska, 2015, s. 395–396, przyp. 88). Na temat niezbędności filozofii w ramach 

studiów pedagogicznych zob. Kamiński, 2013. 
6 Bynajmniej nie twierdzimy, że pedagogika nie jest nauką, a jedynie, że jest czymś znacznie 

więcej niż nauka – (por. Filek, 2013, s. 163–164). Co prawda Filek swoją argumentację odnosi 

bezpośrednio do etyki, to wydaje się, że transponowanie tegoż stanowiska na szeroko rozumia-

ną filozoficznie ugruntowaną humanistykę, w tym i pedagogikę, jest w pełni uprawnione. 
7 Co ciekawe, Fromm nadzieję na wyjście z kryzysów cywilizacji konsumpcyjno-technicznej,  

z jaką mamy współcześnie do czynienia za sprawą globalizacji i kultury masowej na coraz 

większym obszarze naszego globu, w ramach której także pedagogika i wychowanie są widzia-

ne w perspektywie techne będącej kategorią rozumu instrumentalnego, dostrzega w przywróce-

niu prymatu „być-bycia” – zob. Fromm, 2013b. Inna kwestia, że z kolei Frommowskiej per-

spektywie brakuje odniesienia do Prawdy Bycia, przez co człowiek zostaje zamknięty w swoim 

bycie, a cała wizja jawi się jako zawieszona w próżni, nieugruntowana. 
8 „Mądrość jest etyką ściśle połączoną z metafizyką” (Conche, 2007, s. 8). Siłą napędzającą  

i spajającą dążenie do mądrości, ale poniekąd i samą mądrość, w jej jedności prawdy i dobra, 
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nie jest/nie powinno być ostatecznym i źródłowym ideałem wychowawczym? 

(zob. Szewczyk, 2013). Możliwe jest to jednak przez powrót do „utraconej jed-

ności” filozofii i pedagogiki, tym bardziej że owo pęknięcie okazało się być na 

dłuższą metę niekorzystne dla obydwu stron. Gdzie zatem szukać owego punktu 

styku odsyłającego jednocześnie do Logosu-Prawdy Bycia hic et nunc, w wa-

runkach współczesności, wszak wspólna historia, owszem, może być inspiracją 

dla podjęcia tego trudu poszukiwania, ale nie może już stanowić bezpiecznej 

przystani powrotu, tak jakby nowożytno-ponowoczesne fluktuacje, w ich za-

równo pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencjach, nie miały miejsca. Nie 

idzie zatem o powrót do jakiegoś etapu relacji między filozofią
9
 a pedagogiką, 

do jakiegoś konkretnego modelu, uznanego w sposób arbitralny za optymalny 

czy właściwy, ale o przywrócenie twórczego napięcia między nimi, które nie 

prowadzi ani do utożsamienia, ani do rozdzielenia (zob. Kulesza-Milewski, 

2008–2009). Czy da się i jeśli tak, to gdzie i jak, ujaśnić, na nowo odsłonić źró-

dłowy charakter filozofii wychowania, jako remedium na obecny stan/kryzys 

pedagogiki? 

                                                                                                                         
jest ostatecznie miłość, zgodnie z etymologicznym rozumieniem filozofii jako umiłowania mą-

drości – zob. Grzegorczyk, 2014.  
9 Należy wyraźnie podkreślić, że nie idzie nam tu o filozofię jako taką, która nota bene nie ist-

nieje i nie jest możliwa, ale o filozofię o wyraźnie mądrościowym charakterze, w tym znacze-

niu, na jakie wskazują przywołane powyżej słowa Pawłowskiego, a więc o profilu/wychyleniu 

ontologiczno-metafizycznym. Naszym zdaniem tylko tak pojęta filozofia jest filozofią par 

excellence, w przeciwnym wypadku nie jest warta zachodu, jako że wszelkie jej inne funkcje 

mogą zostać, i w gruncie rzeczy zostały, z powodzeniem przejęte przez nauki szczegółowe. 

Przywołajmy w tym kontekście wielce wymowną konstatację Bergsona, znakomicie korelującą 

przy tym z podstawowymi zagadnieniami odnowionej pedagogiki jako filozofii wychowania: 

„Skąd przychodzimy? Co tu robimy? Dokąd zmierzamy? Gdyby filozofia nie miała naprawdę 

nic do powiedzenia o tych sprawach najwyższej wagi, gdyby nie potrafiła rozjaśnić ich stop-

niowo tak, jak rozjaśnia się problemy biologiczne czy historyczne, gdyby nie mogła korzystać  

z ciągłych postępów doświadczenia, gdyby miała ograniczać się do przeciwstawiania sobie 

tych, którzy głoszą nieśmiertelność, i tych, którzy jej przeczą, a to z racji wyprowadzonych  

z hipotetycznej istoty duszy i ciała, byłoby niemal rzeczą słuszną powiedzieć, odwracając sens 

słów Pascala, że cała filozofia nie jest warta jednej godziny zachodu”, H. Bergson, L’Energie 

spirituelle, cyt. za: Kołakowski, 1997, s. 56. Zaznaczmy jedynie, iż nie zgadzamy się z Bergso-

nem co do możliwości naukowego, w sensie dzisiejszych standarów naukowości, rozwiązania 

kwestii filozoficznych; w naszym przekonaniu filozoficzne „rozjaśnienie” tychże problemów 

może także, choć nie wyłącznie (nie wykluczając całościowych rozwiązań na modłę gnostycz-

ną, czego także można by się było dopatrywać w przywołanym cytacie z Pawłowskiego), pole-

gać na eksplikacji warunków możliwości postawienia powyższych pytań (językowych, antro-

pologicznych, a wreszcie metafizycznych), więcej, na radykalnym postawieniu tych pytań  

w ich ontologiczno-metafizycznym wymiarze, a przez to ujaśnieniu źródłowej otwartości  

w kierunku zawsze większej całościowości, a tym samym radykalnym postawieniu człowieka 

jako „miejsca” tejże otwartości w obliczu Tajemnicy Istnienia (S.I. Witkiewicz) jako misterium 

tremendum et fascinosum (R. Otto).  



142 Michał PŁÓCIENNIK 

Potrzeba osadzenia kategorii wychowania w perspektywie 

Całości Logosu-Prawdy Bycia (upadek metanarracji vs. 

człowiek jako zwierzę metafizyczne) 

„Miejscem”, z którego możliwy jest dostęp do Całości Logosu-Prawdy By-

cia i w którym się on otwiera, jest człowiek ujmowany w prawdzie jego bycia
10

, 

która jest „momentem” wydarzania się Logosu-Prawdy Bycia: „To ukierunko-

wujące wglądanie w bycie wyrasta z przeciętnego rozumienia bycia-rozumienia, 

w obrębie którego zawsze się już poruszamy i które ostatecznie należy do isto-

towego ukonstytuowania samego jestestwa” (Heidegger, 2010, s. 20). Wynika to 

z danościowego charakteru faktu ontologicznego sposobu bycia jestestwa-

człowieka: „Jestestwo to byt, który nie tylko występuje pośród innego bytu. Wy-

różnia je ontycznie raczej to, że temu bytowi w jego byciu chodzi o samo to by-

cie. Wówczas zaś do tego ukonstytuowania bycia jestestwa należy to, że jeste-

stwo w swoim byciu odnosi się do tego bycia (in seinem Sein zu diesem Sein ein 

Seinsverhältnis hat). To zaś znów oznacza: jestestwo w jakiś sposób i do pew-

nego stopnia wyraźnie rozumie siebie w swoim byciu. Swoiste dla tego bytu jest 

to, że, wraz z jego byciem i poprzez nie, bycie to zostaje mu otwarte. Rozumie-

nie bycia samo jest określeniem bycia jestestwa. Ontyczna swoistość jestestwa 

polega na tym, że jest ono ontologiczne”
 
(tamże, 25–26). Logos-Prawda Bycia  

i prawda bycia człowieka przenikają się w integralnie rozumianym doświadczeniu 

człowieka
11

, tak iż wbrew wszelkim naturalistycznym koncepcjom (zob. Judycki 

2003, 17–37), człowiek szczególnie tam, gdzie ontologiczność-metafizyczność
12

 

                                                 
10 Prawda bycia człowieka zawiera w sobie także „momenty” jego nie-bycia, a mianowicie praw-

dę jego nie-bycia „jeszcze” wrzuconym/danym w bycie w akcie poczęcia (przyjmujemy w tej 

kwestii stanowisko personalizmu ontologicznego – zob. Biesaga, 2004) oraz prawdę już nie-

bycia, począwszy od wyrzucenia/zabrania z bycia w śmierci, stąd pytanie o prawdę bycia czło-

wieka pyta o znacznie więcej, niż tylko o to, co jawi się w postaci człowieka, tak iż, prawda je-

go bycia okazuje się być już zawsze większa niż on sam. 
11 Szerzej na temat „struktury” integralnie rozumianego doświadczenia człowieka w kontekście 

współczesnych wyzwań pedagogiki, w tym konieczności filozoficzno-wychowaczego nawró-

cenia pedagogiki – zob. Płóciennik 2014, s. 101–107; tenże, 2013, s. 370–375.   
12 Odwołując się do Heideggera, bynajmniej nie przejmujemy automatycznie jego rozumienia on-

tologii i metafizyki, a jedynie nawiązujemy do pewnych intuicji. Przez ontologiczność rozu-

miemy tu całościowe ujęcie rzeczywistości, ale o tyle, o ile jest ona dana człowiekowi przez 

pryzmat jego człowieczeństwa, lepiej: współ-dany człowiekowi sposób ujmowania rzeczywi-

stości. Zakładając jednakowoż autotransgesyjną wizję człowieka jako bytu przekraczającego 

samego siebie na mocy „własnej” autotransgresyjnej konstytucji, rozpoznajemy w nim swoistą 

metafizyczność, swoiste metafizyczne wychylenie „poza siebie”, w kierunku Całości Logosu – 
Prawdy Bycia, choćby na sposób quasi-nieskończonego, lepiej: potencjalnie nieskończonego 

bycia otwartym na Całość Logosu – Prawdy Bycia, co znakomicie oddaje łacińska sentencja: 

anima est quodammodo omnia. Zob. Zboralska, 2012a, 2012b. Należy przy tym podkreślić, że 

na podstawie ontologiczno-metafizycznego doświadczenia człowieka, jako mało prawdopo-

dobna jawi się skończoność Bycia, raczej z dużą dozą ostrożności można by wnosić/postu- 
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jego człowieczeństwa
13

 próbuje się zakwestionować, okazuje się raz jeszcze jako 

już zawsze dane i za-dane samemu sobie zwierzę metafizyczne
14

, uprawiające 

                                                                                                                         
lować jego nieskończoność, wszak o ile człowiek w jego potencjalnie nieskończonej otwartości 

na Bycie jest „momentem” Bycia, to daje się ona zrozumieć jedynie jako otwartość „z wnętrza” 

radykalnej i absolutnej nieskończoności Bycia. Nie zamierzamy przeciwstawiać sobie ontolo-

giczności i metafizyczności, wszak wyrastają one z jednego źródła, jakim jest doświadcznie 

przez człowieka jego człowieczeństwa w jego współ-byciu-w-świecie, ale nie chcemy ich też 

zarazem utożsamiać, lecz zachować i ujaśnić skończoną nieskończoność ludzkiego bycia w je-

go otwartości wobec misterium Bycia, a tym samym zachować rozróżnienie między dostępnym 

człowiekowi skończonym ujmowaniem Bycia i potencjalnie nieskończonym ku Niemu wychy-

laniem a samym Byciem, które „jest” sobą samym. Uwaga ta jest istotna, gdyż „czytelnik pism 

Heideggera [do którego nawiązujemy – M.P.] odnosi wrażenie, że jego filozofia egzystencjalna 

ma na celu wykazać «istotną i konieczną skończoność wszelkiego istnienia». Sprzeciwia się 

temu znamienna wypowiedź ustna, w której protestował on przeciw takiemu mniemaniu; jego 

sprostowanie brzmi, jak następuje: «Pojęcie bycia (Sein) jest skończone; ta jednak nauka nie 

orzeka niczego o skończonym i nieskończonym charakterze bytu i samego bycia (das Seiende 

und des Seins selbst). Każdy byt, który dla ujęcia bytu (Seiendes) potrzebuje pojęcia bycia (Se-

insbegriff) jest skończony; w przypadku istoty nieskończonej – ona go nie potrzebuje dla po-

znania bytu. My, ludzie, dla wydobycia bytu na światło posługujemy się pojęciową filozofią, 

ponieważ jesteśmy skończeni; nasza właściwość jako istot skończonych, nawet sama istota tej 

właściwości bycia skończonym, zasadza się na tej skończoności stosowania pojęcia bycia. Bóg 

przeciwnie, jako nieskończony, nie podlega żadnej takiej konieczności ograniczającej pozna-

nie: Bóg nie filozofuje. Lecz człowiek jest właśnie przez to definiowany, że aby ustosunkować 

się do bytu (Seiende), posługuje się do tego pojęciem bycia (Seinsbegriff)». (Por. sprawozdanie 

R.P. Daniel Feuling O.S.B. W: «Lz Phénoménologie. Journées d’Etudes de la Sociéte 

Thomiste», I, Les Editions du Cerf, Juvisy, 1932, s. 39). Uczyniono tutaj ostre cięcie między 

byciem (Sein) i rozumieniem bycia, którego w pismach Heideggera brakowało, przez co moż-

liwość bytu wiecznego pozostawała otwarta. Ponieważ to przedstawienie opiera się tylko na 

wypowiedzi ustnej i w pismach Heideggera nie ma podstaw, podeajemy ją tutaj tylko w uwa-

gach. W każdym razie opiera się na rozmowie, która miała na celu przygotowanie publicznego 

sprawozdania na temat fenomenologii Heideggera. Wydaje się nam wszak zbyt ważna, by 

można ją było przemilczeć” (Stein, 1998, s. 203, przyp. 145; zob. Grzegorczyk, 1998, s. 21–
26). Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze konstatację Weltego: „Ze względu na te skrajnie 

odmienne możliwości, wschodzenia i naporu, zdanie: «Bycie to ono samo» wyklucza wpraw-

dzie nieprzemyślane interpretacje metafizyczne, nie wyklucza jednak możliwości zmiany we 

wschodzeniu i otwieraniu się bycia. To samo dotyczy zdania: «Bycie to nie jest Bóg» [Heide-

gger zaprzecza także jakoby Bycie było zasadą świata – M.P.]. Nie wyklucza ono żadnych 

możliwości pokazywania się bycia z wyjątkiem domysłów, wypływających z subiektywnych 

pragnień i wyobrażeń, na które nic nie wskazuje, jeśli się patrzy z punktu widzenia bycia” 

(Welte, 2000, s. 307–308), Bycia, które „nie jest jego zdaniem [Heideggera – M.P.] równo-

znaczne z obecnością i nieobecnością zarazem. Nieprzezwyciężalny opór przeciw pełnemu od-

słonięciu jest immanentą cechą samej rzeczywistości, a nie tylko korelatem przejściowej czy 

niezbywalnej niedoskonałości spojrzenia” (Michalski, 1978, s. 239), a tym samym gwarantem 

zachowania przez człowieka jego sobości „wewnątrz” Tajemnicy Bycia. 
13 „Albowiem organem myślenia metafizycznego jest bezwarunkowo zawsze cały człowiek”, 

(Błeszyński, 2016, s. 27.) 
14 „Człowiek jest ssakiem, lecz metafizycznym” (Błeszyński, 2016, s. 10). 
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metafizykę i czyniące to już od zawsze, więcej, niemogące tego nie czynić
15

, 

mimo i dzięki własnej skończoności i niedoskonałości
 
(por. Rahner, 2008, s. 39–

47). Jedynie pamięć o jedności i jednoczesności autotranscendencji i przygodno-

ści człowieka (zob. Pascal, 2008, s. 72), jako źródła jego ludzkiego (!)
16

, metafi-

zycznego wychylenia, a zarazem świadomość nieprzedmiotowości jego źródło-

wego charakteru, może uchronić przed próbą ideologicznego zamknięcia do-

świadczenia człowieka jako miejsca spotkania Logosu-Prawdy Bycia i prawdy 

bycia człowieka w ramach jakiegokolwiek (jednego) systemu, (jednej) interpre-

tacji, (jednego) modelu, jednym słowem w ramach jakiejkolwiek idei: „«Bycie 

ontologiczne» nie oznacza jeszcze wykształcenia ontologii. Jeśliby więc zastrzec 

termin «ontologia» do wyraźnego teoretycznego zapytywania o bycie bytu, to 

trzeba będzie wspomniane bycie-ontologiczne jestestwa uznać za przedontolo-

giczne. Wcale jednak nie znaczy to tyle, co po prostu «bytujące-ontycznie», lecz 

bytujące (seiend) w sposób rozumienia bycia” (Heidegger, 2010, s. 26). Tym 

samym współczesna krytyka metanarracji w jej antyreistycznym nastawieniu 

(odrzucenie zreizowanej wersji źródłowości i metafizyczności) okazuje się w ca-

łej swej aporetyczności
 
(zob. Szkaradnik, 2012, s. 101–120) swoistym katharsis 

dla ponownego ujaśnienia źródłowo metafizycznego sposobu wydarzania się do-

świadczenia człowieka. Stąd kiedy mówiliśmy o tym, że konwersja zaczyna się 

na poziomie idei (przemiana myślenia), chodziło nam o powrót do myślenia 

źródłowego, a nie o otworzenie jakiejkolwiek ideo-logii, wszak człowiek nie jest 

panem bytu, ale jest pasterzem bycia, bycia, w które i w którym jest dany/rzu- 

cony
17

, i które będąc mu powierzone, zawsze go poprzedza jako semper maior  

i nie może stać się nigdy przez niego posiadane i zawładnięte (por. Heidegger, 

1977, s. 104). Dopowiedzmy także, że kiedy mówimy o człowieku, mamy na 

myśli nie ideę człowieka, gdyż ta jest co najwyżej wytworem ideologizującego 

człowieka, ale idzie nam o każdego realnego człowieka z „krwi i kości, który 

rodzi się, cierpi i umiera – przede wszystkim umiera – który je i pije, bawi się  

i śpi, myśli i kocha, człowiek którego się widzi i słyszy”, (Unamuno, 1984,  

s. 5–6) „«człowieka wedle życia», z krwi i kości”
 
(tamże, s. 8), w jego wymiarze 

indywidualnym (niepowtarzalnościowo-godnościowym) i społeczno-wspólno- 

towym, w jego wielkości i małości, w jego byciu i działaniu, w jego odniesieniu 

do siebie samego, innych, świata i (t)Transcendencji (w jego wsobności i trans-

                                                 
15 Należy podkreślić, że konsekwentny naturalizm, bądź co bądź, sam stanowi pewną formę nie 

tylko ontologii, ale metafizyki, obciążoną przy tym zarzutem samozwrotności i samopodważal-

ności – zob. Załuski, 2014, s. 228–246. 
16 „Metafizyka jest jednak nauką ludzką. Jest więc ona zawsze i w swej istocie związana zawsze  

z poczuciem zagrożenia i ciemnością, które należą w sposób nie dający się znieść do istoty 

człowieka. I jeśli pojedynczy człowiek uprawia metafizykę, to siłą rzeczy taka metafizyka bę-

dzie naznaczona jego własnym ograniczeniem” (Rahner, 2008, s. 39). 
17 Rzuconość nie jest kategorią neutralną, ale formą interpretacji faktu i sposobu (za-)istnienia 

człowieka, tak samo zresztą jak daność, stąd użyty przez nas sposób zapisu: dany/rzucony, ma 

wskazywać na możliwość różnorakich interpretacji. Zob. w tej kwestii Kłoczowski, 1999, s. 121. 
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gresyjności), a więc o człowieka w całej prawdzie jego bycia
18

, która jako dana  

i za-dana odsłania się „z”, „w” i „wobec” zawsze większego Logosu-Prawdy 

Bycia
 
(zob. Heidegger, 1977, s. 104)

19 
. Ten i tak rozumiany człowiek (wszak 

innego nie ma!), „ten konkretny człowiek z krwi i kości jest podmiotem i zara-

zem najwyższym przedmiotem wszelkiej filozofii”
 
(Unamuno, 6) i powinien stać 

się podmiotem i zarazem najwyższym przedmiotem odnowionej w swym my-

śleniu pedagogiki jako filozofii wychowania
 
(por. Chrost, 2013, s. 61; zob. także 

Ablewicz, 2002; Krasnodębski, 2005), gdyż, jak podkreśla Miguel de Unamuno, 

„[…] człowiek, człowiek żywy i wieczny wart jest wszystkie teorie i wszystkie 

filozofie” (Unamuno, 1984, s. 346), wszak one są jedynie środkiem do celu, któ-

rym jest sam człowiek
 
(zob. Kant, 1953, 60 i nn.). 

Auto-sceptyczne inspiracje normatywne dla na-nowo-myślanej 

pedagogiki jako filozofii wychowania  

„Teoria pedagogiczna nigdy nie jest zawieszona w próżni, zawsze jest wy-

padkową szerszego, zwykle filozoficznego poglądu na świat, stanowi jego swo-

istą egzemplifikację. […] Jak dowodzi Wanda Kaczyńska, w myśleniu pedago-

gicznym istnieje przedzałożeniowość filozoficzna”
 
(Chrost, 2013, s. 62; zob. 

Kaczyńska, 1998). Owa przedzałożeniowość ma miejsce bez względu na jej 

uświadomienie bądź też jego brak – wszak od filozofii ostatecznie nie ma 

ucieczki, co od-nowiona pedagogika powinna przyjąć z jednej strony jako aprio-

ryczne założenie, z drugiej jako fenomenologicznie daną faktyczność. Czy jed-

nak mimo niewątpliwych uwarunkowań kulturowo-światopoglądowych (w tym  

                                                 
18 „Chodzi więc tutaj o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego wymiarze. Nie chodzi  

o człowieka «abstrakcyjnego», ale rzeczywistego, o człowieka «konkretnego», «historyczne-

go». […] Przedmiotem tej troski jest człowiek w swojej jedynej i niepowtarzalnej rzeczywisto-

ści człowieczej […]. Każdy człowiek w całej tej niepowtarzalnej rzeczywistości bytu i działa-

nia, świadomości i woli, sumienia i «serca». Człowiek, który – każdy z osobna (gdyż jest wła-

śnie «osobą») – ma swoją własną historię życia, a nade wszystko swoje własne «dzieje duszy». 

Człowiek, który zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem z tylu i tak różny-

mi potrzebami ciała, swej doczesnej egzystencji, te swoje osobowe dzieje pisze zawsze poprzez 

rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi – i to po-

cząwszy już od pierwszej chwili zaistnienia na ziemi, od chwili poczęcia i narodzin. Człowiek 

w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem «wspólnotowego», i zarazem 

«społecznego» – w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, 

w obrębie swojego narodu czy ludu (a może jeszcze tylko klanu lub szczepu), w obrębie całej 

ludzkości”, (Jan Paweł II, 1979, nr 13–14), wreszcie, kosmosu oraz w(W)szechograniającej 

t(T)ranscendencji, jest i powinien być, parafrazując Jana Pawła II, pierwszą i podstawową dro-

gą nawróconej pedagogiki jako filozofii wychowania.  
19 Na temat zawsze grożącego redukcjonizmu w ujmowaniu człowieka, który z kolei skutkuje re-

dukcjonistyczną wizją pedagogiki, zob. W. Starnawski, 2012; W.M. Nowak, 2008. 
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i filozoficznych), w jakie każdorazowo obleczona jest kategoria wychowania, 

lepiej: doświadczenie pedagogiczne jako element integralnie ujętego doświad-

czenia człowieka, można wskazać jakieś minimum, choćby względnie uniwer-

salnych norm, które miałyby stanowić niejako Urgrund dla nawróconej pedago-

giki jako filozofii wychowania? Spróbujemy zaproponować kilka takich punk-

tów odniesienia, z pełną świadomością ich nieoczywistego, a tym samym dysku-

syjnego, charakteru. Wszak, owszem, ma rację Andriej Tarkowski, stwierdzając, 

iż „«Wyzwanie, jakie stoi przed naszą epoką, polega na tym, by człowiek pozo-

stał zagadką, by nie uznał, że wszystko jest proste, wszystko jest wyjaśnione  

i możliwe do wyjaśnienia»”, z drugiej strony „nie wystarczy jednak stawiać py-

tania, ponieważ pytać to – jak twierdził Lacan – odkryć, że tym, co określa 

człowieka, jest brak. Jeśli człowiek jest brakiem, to jest on również pragnieniem. 

Pragnienie – to równocześnie świadomość braku i poryw. Chodzi więc również 

o to, by pobudzić przeczucie, że istnieją odpowiedzi”. Zwłaszcza dzisiaj, „w tym 

świecie, który nie eksploduje, lecz raczej zapada się z powodu nieobecności sen-

su […]”
 
(Clément, 2009, s. 30). 

Rudymentarny wydaje się powrót do najbardziej fascynującej i zarazem 

przerażającej kwestii, a mianowicie daności (B)bycia, do faktyczności istnienia, 

do „jest” – Bycia i bycia człowieka, lepiej: do dochodzenia Bycia do głosu  

w człowieku na sposób jego bycia. Zanim zaczniemy się zastanawiać, jaki jest 

człowiek i jaki być powinien oraz będziemy podejmować problematykę wza-

jemnej korelacji tychże stanów, należy na nowo dostrzec i przejąć się (doświad-

czenie ontologiczno-metafizyczne) tym, że on-człowiek fundamentalnie „jest”  

w obrębie zawsze większego „Jest”
 
(Starnawski, 2011, s. 104). Filozofia wy-

chowania radykalnie przemyślana zaczyna się i odsyła zawsze do owego źró-

dłowego fenomenu – „Bo jest” człowiek
20

, a niejako wtórnie zmierza do tego, 

jaki jest (mimo współdaności tychże fenomenów), wraz z wpisanym weń poten-

cjałem wychowawczym (por. Starnawski, 2011, s. 107–111). Niejako na prze-

dłużeniu owej daności (I)istnienia zarysowuje się problematyka powiązania tejże 

daności z za-danością w formie napięcia między logosem a ethosem, ze wskaza-

niem – ale nie dychotomicznym, na ten pierwszy, a tym samym próbą uniesienia 

ciężaru prymarnej funkcji pytania, i to nie jakiegokolwiek, ale pytania o Prawdę-

Sens Bycia i o prawdę-sens bycia człowieka i wychow(yw)ania. Tym samym 

pojawia się tu jasny postulat przemyślenia kategorii wychowania w kluczu onto-

logiczno-metafizycznym. 

Takie ustawienie optyki w myśleniu o wychowaniu spowoduje konieczność 

nowej refleksji nad afirmującym i transformującym wymiarem wychowania,  

z przyznaniem prymatu temu pierwszemu, jako warunku możliwości tego dru-

giego
 
(zob. Dobroczyński, 2013–2014; Sandel, 2014, s. 47–60). Wynika to 

przede wszystkim z autoteliczności człowieka w jego niezbywalnej godności 

                                                 
20 Na temat „ontologii fundamentalnej «Bo jest»” zob. Pacukiewicz, 2012, s. 8–17. 
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bycia człowiekiem, suponującej względem niego zachowania, w tym także wy-

chowawcze, oparte na normie personalistycznej (persona est affrimanda propte 

se ipsam) (zob. Styczeń, 1982; Biesaga, 2012), wszak „człowiek jest wielki nie 

przez to, co posiada, ale przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II), tak iż prymat „być” przed „mieć” nie 

może zostać nigdy zachwiany w wymiarze ontologicznym, ale możliwa jest jego 

podmiana na poziomie moralnym, tak że zamiast bardziej „być”, bardziej ujaw-

niać swoje bycie i z ontycznego przekuwać je w moralne, człowiek może skupić 

się jedynie na tym, aby więcej „mieć”, będącego formą jego autoalienacji, czego 

przykładem w sferze wychowania może być jednostronne przesunięcie akcentu 

w kierunku samego wykształcenia: „Czy przy takim układzie proporcji oraz przy 

systematycznym wzroście wykształcenia, które odnosi się do rzeczy posiada-

nych przez człowieka, nie zostaje coraz bardziej przesłonięty sam człowiek? By-

łaby to całkowita alienacja wychowania; zamiast pracować na rzecz tego, kim 

człowiek powinien «być», pracowałoby ono tylko na rzecz tego, czym może się 

wykazać w dziedzinie «ma», «posiada»” (Jan Paweł II, 1980, nr 13)
21

.  

Reasumując, „człowiekowi, który sobie to wszystko uświadamia, kierując 

się równocześnie poczuciem elementarnej odpowiedzialności, narzuca się myśl, 

która jest zarazem moralnym imperatywem: trzeba zmobilizować sumienia! 

Trzeba spotęgować wysiłek ludzkich sumień na miarę tego napięcia pomiędzy 

dobrem a złem, jakie się stało udziałem ludzkości dwudziestego wieku. Trzeba 

się przekonać do pierwszeństwa etyki przed techniką, prymatu osoby w stosunku 

do rzeczy, wyższości ducha nad materią. Przysłużymy się sprawie człowieka  

[i jego wychowania – M.P.], jeśli wiedza sprzymierzy się z sumieniem. Ludzie 

nauki pomogą naprawdę ludzkości, jeśli zachowają «poczucie transcendencji 

człowieka w stosunku do świata i Boga [Bycia – M.P.] w stosunku do człowie-

ka»”
 
(Jan Paweł II, 1980, nr 22). Być może ten postulat stanowi szansę, wraz  

z powyżej przytoczonymi, dla od-nowionej, także więcej niż naukowo, pedago-

giki jako filozofii wychowania. Być może stanie się ona od-nowioną nauką 

sztuki bycia z Tajemnicą, wiarą w ontologiczno-metafizyczne doświadczenie 

człowieka, która „[…] uczy żyć [być – M.P.] z tajemnicą, dźwigać ciężar pytań, 

których pełne wyjaśnienie przekracza naszą kompetencję” (Halík, 2011, s. 9),  

a tym samym permanentną inicjacją (do) tejże sztuki bycia. Być może stanie się 

po-nownie świadoma, że mimo swej niewszystkości, jest wszystkim, co czło-

wiek w swym współ-byciu-w-świecie „ma” w obliczu Tajemnicy Istnienia, 

                                                 
21 Należy podkreślić, że Jan Paweł II nie krytykuje i nie odrzuca ani „posiadania”, a więc wymia-

ru „mieć” u człowieka, ani wykształcenia, ale ich jednostronne oderwanie i samodzielne rosz-

czenia od zawsze większych sfer „bycia” i „wychowania”: „Człowiek, który bardziej «jest» 

również przez to, co «ma», co «posiada» – musi umieć «posiadać», tj. dysponować i gospoda-

rować środkami posiadania dla dobra własnego i ogółu. A do tego nieodzowne jest takie wy-

kształcenie”, tamże, nr 17. Zob. Frejek, 2004–2005. 
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wszak owo bycie człowieka reasumuje się w uczeniu się bycia „z”, wobec”, „w” 

i „ku” tejże Tajemnicy: „Cała nasza twórczość, czy naukowa, czy filozoficzna, 

czy artystyczna i literacka, czy religijna – mimo prawdziwych przepaści, które 

dzielą te sfery i których nie myślę negować, jak to często czynią nasi «spłyciarze» 

problemów – polega na walce z Tajemnicą Istnienia o tego Istnienia sens ostateczny. 

Sens ten pozostanie w pewnych granicach nieodgadniony na zawsze. Chodzi o wal-

kę samą, o jej środki, o poziom, o płaszczyznę, na której się odbywa. Poza bezpo-

średnim przeżywaniem ta beznadziejna walka może jest właśnie tego Istnienia sen-

sem ostatecznym, najwyższym” (Witkiewicz, 1976, s. 287). Być może unikając tym 

samym mielizn redukcjonizmu, ale i zarazem ideologizacji, ulokuje się na powrót 

we współcześnie skontekstualizowanym „otwartym” i dialogicznym podejściu neo-

sokratejskim z jego drogą środka między metafizycznym zadziwniem-wychyleniem 

a sceptycznym autosceptycyzmem (zob. Jodłowska, 2012). Być może…  

Tylko czy pedagogika jest gotowa się nawrócić, czy jest gotowa poddać się 

oczyszczającemu procesowi radykalnego zapytywania o własne ufundowanie, 

aby uwalniając się od samej siebie, znów siebie odnaleźć, w wolności Logosu- 

-Prawdy Bycia większej niż ona sama? Bo zgodnie z ewangeliczną przypowie-

ścią, tylko ziarno, które gotowe jest na śmierć, na kenozę, przynosi plon (zob. 

Galarowicz, 2006). A być może kenozie musi zostać także poddana zaprezento-

wana propozycja nawrócenia pedagogiki, jako „produkt” myślenia nienawróco-

nego? A może jednak, choćby częściowo, daje do nowego myślenia, względnie, 

jest choćby częściowo prawdziwa?  

Podsumowanie 

Pedagogika, zarówno jako dyscyplina akademicka, jak i praktyka indywidu-

alno-społeczna znajduje się współcześnie w znacznym kryzysie, którego znaczą-

cym symptomem jest brak bądź niski poziom oczekiwanego od niej autorytetu 

akademicko-naukowego i społeczno-kulturowego. Wydaje się, że jedne z naj-

głębszych przyczyn tego stanu rzeczy tkwią w samej pedagogice w jej związ-

kach z kulturą postmetafizyczną czy wręcz a(nty)metafizyczną, która uległa  

i nadal ulega coraz mocniejszej specjalizacji i technicyzacji, w ramach której 

„to”, co fundamentalnie pedagogiczne, jest ustawicznie marginalizowane. „To”, 

co fundamentalnie pedagogiczne, to nic innego jak antropo-logiczna ontologia, 

względnie metafizyka wychowania – ethosu bycia człowiekiem. Stąd szansą,  

a zarazem koniecznością dla pedagogiki w jej trosce o własną tożsamość hic et 

nunc, nie są kolejne działania szczegółowe, ale radykalna konwersja w kierunku 

własnej źródłowości, jaką jest metapedagogiczność. Powinna ona sobie na nowo 

uświadomić problem warunków własnej możliwości, pojęty jako maksymalnie 

szeroko rozumiana filozofia wychowania, aby w nim i z niego konstytuować 

swój logos i ethos, w ich wzajemnej zależności. Pedagogika jest czymś więcej 
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niż pedagogika i od postawy, jaką zajmie wobec tejże kwestii, zależy nie tylko 

jej własna przyszłość, ale także tych, którzy pod jej przemożnym wpływem się 

znajdą. Miał rację Heidegger, wskazując, iż „tragedią Zachodu”, a poniekąd 

obecnie coraz bardziej i całego zglobalizowanego świata, „jest to, że człowiek 

stopniowo tracił samego siebie. Utrata ta szła w parze z utratą źródłowego kon-

taktu człowieka z bytem, z istnieniem” (Tischner, 2011, s. 13–138), z zagubie-

niem pytania źródłowego: o sens życia (por. Ferry 1998, s. 7–44). Dlatego też, 

zdaniem niemieckiego filozofa, pilnym, najpilniejszym „zadaniem filozofii  

[i pedagogiki, w ich napięciu jako filozofii wychowania – M.P.] dzisiaj jest re-

fleksja nad istnieniem, celem przywrócenia człowieka właściwego dla niego 

ludzkiego sposobu bycia” (Tischner, 2011, s. 138). Czy jednak pedagogika znaj-

dzie tyle odwagi, by powrócić do źródeł i stać się tym, czym w swej nigdy do 

końca niewyschniętej źródłowości nie przestała być, a więc nauką bycia (zob. 

Płóciennik, 2015) człowieka/człowiekiem, wyrastającą z logosu-prawdy jego au-

totransgresyjnego bycia jako otwartości na Całość Logos-Prawdę Bycia, bycie 

ku Niej jako „moment i partycypacja” tejże Całości Logosu-Prawdy Bycia,  czas 

pokaże, ale na tym zawieszony jest nie tylko jej los. Wszak „prawda naszego 

bycia kryje się w tym, co niezbywalne . […] Czym jest to co niezbywalne? 

Czy Bogiem, czy drugim człowiekiem, czy światłem, które w ciemnościach 

świeci, czy ciszą, która ofiaruje nam słowa, czy jeszcze czymś innym? Nie wie-

my, jaką dać odpowiedź. Ale wiemy, czego poszukujemy, wiemy, co może być 

naszym wyzwoleniem. Ta niewiedza i zarazem ta wiedza wyznacza zadanie dla 

filozofii [w tym i dla filozofii wychowania – M.P.] po Heideggerze. Parafrazując 

słynne hasło Husserla, można to zadanie ująć krótko: z  p o w r o t e m  d o  

t e g o,  c o  n i e z b y w a l n e!” (Tischner, 2011, s. 170).  

Pedagogiko, powróć do samej siebie „ponad sobą”!, „w głąb siebie”, „poza 

siebie” – niechby choć ten apel, jako główny leitmotiv niniejszego tekstu, stał się 

zarzewiem radykalnie źródłowego postawienia problemu „więcej niż” pedago-

giki hic et nunc, na początku XXI wieku, a spełni on swoje zadanie. 
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Michał PŁÓCIENNIK 

“More” than pedagogy… In the Direction of controversial  

enlightenment of the source character of the philosophy  

of upbringing 

Summary 

Pedagogy, both as an academically theoretical activity and humanistically social practice has 

been under a serious crisis for a long time. Obviously, this crisis has been caused by numerous rea-

sons, both external and internal. Yet, it seems to be a perfect opportunity to re-discover the source 

of pedagogy in the philosophy of upbringing and – through the conversion in the centre of peda-

gogical thinking – to restore the tension between philosophy (in its wise ontological-metaphysical 

hesitation) and pedagogy. It seems clear that this lack of tension and limiting pedagogy to a de-

tailed social science, is damaging and appears to be the fundamental problem and the main reason 

of the critical condition of contemporary pedagogy. 

Keywords: pedagogy, philosophy of upbringing, conversion, truth, being. 
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Wprowadzenie 

Rodzina stanowi podstawową przestrzeń, w której człowiek odgrywa role 

społeczne, i gdzie również uczy się spełniania konkretnych ról. W przestrzeni 

życia rodzinnego początkowo realizuje on rolę dziecka, później zaś role małżeń-

skie i rodzicielskie. Określona konstelacja tych ról i jakość ich spełniania mają 

znamienny wpływ na poziom funkcjonowania rodziny, przede wszystkim decy-

dując o zachodzącej w niej socjalizacji i wychowaniu. 

Sposób realizacji rodzicielstwa wpływa zatem na sposób funkcjonowania ca-

łej rodziny. Gdy zachowana jest jego wysoka jakość (Kromolicka, 2012, s. 39  

i nn.), staje się siłą napędową rozwoju rodziny i budowania w niej konstruktyw-

nych relacji międzyludzkich; gdy zaś role rodzicielskie spełniane są niewłaści-

wie, pojawia się jej dysfunkcjonalność, przejawiającą się w destabilizacji mode-

lu życia rodzinnego i rozchwianiu wspólnoty rodzinnej. Może to oznaczać, iż 

rodzina przestanie być wspólnotą osób, które są ze sobą zespolone w sposób na-

turalny, ze względu na wspólne cele, dążenia oraz silną więź rodzinną i wzajem-

ne uczucia miłości. W aspekcie wspólnotowości rodzina posiada bowiem swój 

intymny świat wewnętrzny, niepowtarzalny, posiada swoją strukturę i specy-

ficzne funkcjonowanie rodzinne (Izdebska, 2015, s. 102). 

Rodzina jest ponadto systemem, tzn. jest czymś więcej niż tylko sumą oso-

bowości swoich członków, zasadniczego znaczenia nabierają w niej wzorce re-

lacji między nimi. W obrębie systemu rodziny funkcjonują podsystemy, z któ-

rych najbardziej pierwotne to małżonkowie, rodzice, dzieci, przy czym poszcze-

gólne osoby mogą wchodzić w skład różnych podsystemów, np. kobieta może 

być jednocześnie matką, żoną czy córką (za: Gosztyła, 2010, s. 57). Dla funk-
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cjonowania rodziny jako systemu ważna jest kwestia całościowości, oznaczają-

ca, że zmiana dowolnego elementu systemu ma wpływ na wszystkie pozostałe 

elementy tegoż systemu i prowadzi do zmiany całego systemu. Również zmiana 

dowolnego elementu jest zależna od wszystkich pozostałych elementów tego 

systemu (Radochoński, 1987, s. 21).  

Ujmując role rodzicielskie w perspektywie systemu rodzinnego, należy za-

uważyć, że ważne są nie tyle zachowania matki, ojca czy dziecka, lecz mechani-

zmy i właściwości całego systemu, takie jak struktura wspólnoty rodzinnej, ten-

dencja do utrzymywania równowagi rodzinnej, całościowość, istnienie granic 

pomiędzy członkami rodziny, a także między rodziną a innymi systemami ro-

dzinnymi i pozarodzinnymi, wyodrębnienie we wspólnocie rodzinnej swoistych 

podgrup, tzn. podsystemów (Ładyżyński, 2014, s. 27). Wyróżnione elementy 

łącznie stanowią o sile rodziny i jej potencjale, przesądzając, iż staje się ona spe-

cyficznym środowiskiem twórczego bycia ze sobą jej członków, miejscem rela-

cji interpersonalnych i więzi, które wywierają niezatarty wpływ na osoby, które 

ją tworzą. W tym kontekście wagi nabierają poszczególne właściwości systemu 

rodzinnego, wśród których kluczowe znaczenie wiąże się z procesem kształto-

wania się ról. Proces ten, będąc nieodłącznym elementem życia rodzinnego, 

obejmuje nie tylko relacje zachodzące pomiędzy członkami rodziny, ale również 

ich doświadczenia osobiste i tradycje wyniesione z rodzin pochodzenia. Cechą 

ról rodzinnych jest komplementarność; jeśli ktoś podejmuje rolę „człowieka sil-

nego”, ktoś inny odgrywa rolę słabego. Ponadto całe relacyjne funkcjonowanie 

człowieka odwołuje się do odgrywania jakieś danej roli, która w ujęciu psycho-

logii społecznej odnosi się do „wzorców zachowań związanych z pewnymi pra-

wami, obowiązkami, powinnościami, których oczekuje się od jednostki, jakich 

się ona uczy, i do jakich jest zachęcana w określonej sytuacji społecznej” (Ste-

pulak, 2010, s. 242–243).   

Istota rodzicielstwa i warunki jego spełniania 

Rodzicielstwo obejmuje role, jakie pełnią ojciec i matka (lub jeden z rodzi-

ców) w rodzinie, zwłaszcza w wychowaniu dziecka. Przejawia się zatem  

w przyjmowaniu postaw ojcowskich i macierzyńskich wobec potomstwa, w bu-

dowaniu atmosfery wychowawczej domu rodzinnego oraz w tworzeniu i stoso-

waniu pożądanego systemu wychowania rodzicielskiego (Izdebska, 2015,  

s. 110–111). Rodzicielstwo dokonuje się w relacji interpersonalnej. Odnosi się 

bowiem do sfery psychicznej osób z nią związanych oraz do sfery społecznej, 

która istnieje pomiędzy i poza nimi. Z uwagi, że konsekwencje decyzji podej-

mowanych przez rodzica wpływają na dziecko, a aktywność dziecka nie pozo-

staje obojętna dla zachowania rodzica, ma ono charakter współzależności spo-

łecznej (za: Bakiera, 2013, s. 56). Jakość relacji określana jako więź, która łączy 
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rodzica z dzieckiem, staje się zaś podstawowym wyróżnikiem rodzicielstwa 

(Opozda, 2015, s. 147). 

Rodzicielstwo cechuje władza rodzicielska, która oznacza możliwość i ko-

nieczność podejmowania decyzji w imieniu dziecka z racji dbania o jego dobro 

(Ładyżyński, 2014, s. 29) oraz fakt, iż pozostają w związku z innymi rolami, ja-

kie człowiek pełni w okresie dorosłości (np. rolami zawodowymi, które obecnie 

bardzo wyraźnie determinują model życia rodzinnego), funkcjonowaniem psy-

chologicznym jednostki (dobre funkcjonowanie podnosi jakość rodzicielstwa; 

problemy psychologiczne mogą zaś generować kolejne problemy i utrudniać 

pełnienie tej roli), a także jakością stosunków między partnerami. W tym ostat-

nim aspekcie związek polega na tym, że im jest wyższa jakość relacji, tym bar-

dziej efektywnie rodzice mogą realizować zadania wynikające z roli rodzica 

(Kwak, 2008, s. 26–28). Zatem optymalnym podłożem dla realizacji rodziciel-

stwa jest dobrze funkcjonujący, satysfakcjonujący dla obu stron i szczęśliwy 

związek małżeński jako fundament życia osób dorosłych i „zwornik” „cało-

kształtu doświadczeń i osiągnięć życiowych jednostki” (Rostowski, 2009, s. 39). 

Istotą udanego związku jest miłość i wsparcie, jakie świadczą sobie małżonko-

wie w różnych sferach funkcjonowania, nie tylko w rolach rodzicielskich. Wza-

jemne wsparcie ułatwia godzenie wielu ról, jakie człowiek pełni w życiu doro-

słym i stanowi swoisty bufor łagodzący codzienne napięcia i stresy. W związku, 

gdzie rodzice wzajemnie wspierają się w pełnieniu ról wobec potomstwa, łatwiej 

też sprecyzować i realizować jednolity styl postępowania wychowawczego i za-

chować konsekwencję wychowawczą.  

Istnieje związek pomiędzy relacją małżeńską a szczęściem dziecka. Z jednej 

strony, prawidłowa relacja pomiędzy rodzicami stanowi dla dziecka optymalny 

wzorzec zachowań interpersonalnych, co sprzyja socjalizacji. W konsekwencji  

u dzieci występują podobne jak u ich rodziców typy reakcji na frustrację, poczu-

cie sensu życia, podobna samoocena oraz zbliżony stosunek do wartości. Z dru-

giej zaś, szczęśliwi małżonkowie są szczęśliwymi i dobrymi rodzicami. Najle-

piej przystosowani dorośli to więc te osoby, które miały szczęśliwych w małżeń-

stwie rodziców; najważniejszym czynnikiem odczuwania szczęścia jest spo-

strzeganie swoich rodziców jako szczęśliwych (za: Lachowska, 2001, s. 275). 

Gdy zaś związek małżeński charakteryzuje się niską jakością relacji, gdy 

występują konflikty i stresy, rodzice są bardziej negatywnie nastawieni wobec 

rodzicielstwa, w mniejszym stopniu są zaangażowani oraz wspierający dzieci. 

Obniża to jakość funkcjonowania całego systemu rodziny i odbija się negatyw-

nie na prezentowanych wzorach interakcji rodzic–dziecko (Plopa, 2011, s. 249).  

Dla spełniania roli rodzica znaczenie ma również hierarchia ról i zadań, jakie 

wyznacza sobie człowiek. Może być tak, iż rola rodzicielska traktowana jest 

priorytetowo wobec innych ról lub też znajduje się w innym usytuowaniu,  

z uwagi na to, że jednostka nadaje wyższe znaczenie rolom pozarodzinnym czy 
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innym rolom realizowanym w domu. Dla przykładu, jeśli kobieta bardziej zo-

rientowana jest na rolę gospodyni domowej, przejawia większą dbałość o porzą-

dek, aniżeli relacje z potomstwem (Kwak, 2008, s. 27). 

Rodzicielstwo nie realizuje się w społecznej próżni. Ma ono bogaty aspekt 

społeczny, podlegając zmianom społeczno-kulturowym, cywilizacyjnym i de-

mograficznym. W kontekście życia człowieka jest zadaniem całożyciowym,  

a także wieloaspektowym, które oznacza między innymi „podejmowanie róż-

nych form aktywności, konieczność rozwiązywania problemów o różnorakiej 

naturze (moralnej, religijnej, społecznej, poznawczej, emocjonalnej, problemów 

szkolnych czy rówieśniczych), umiejętność współdziałania w diadzie małżeń-

skiej, dbanie o własne kompetencje wychowawcze” (Opozda, 2007, s. 9).  

Rola matki i rola ojca 

Rodzicielstwo realizowane w obszarze życia rodzinnego zasadza się na dia-

dzie tworzonej przez matkę i ojca. Opiera się zatem na spełnianiu roli matki i oj-

ca, których wpływ na rozwój dziecka jest odmienny (za: Bakiera, 2013, s. 62). 

W wychowaniu dziecka obecność obojga rodziców jest tak samo istotna.  

W swoich funkcjach rodzicielskich wzajemnie się dopełniają, uzupełniają  

i wzmacniają (Izdebska, 2015, s. 113), co pozwala na tworzenie właściwego 

klimatu wychowawczego w rodzinie. 

Analizując role rodzicielskie, podkreśla się, że macierzyństwo może być 

określane jako pewien zespół czynności oraz zachowań kobiety realizowanych 

względem dziecka, poprzez które określa ona swoje miejsce w społeczeństwie  

i rodzinie. Rodzenie i wychowanie potomstwa w większości społeczeństw skła-

dają się na kulturowo-społeczny skrypt kobiecego macierzyństwa (Bieńko, 

2008, s. 43). Wraz z podjęciem przez kobiety pracy zawodowej rola matki (także 

rola ojca) uległa radykalnej zmianie. Na tle zachodzących przemian społecznych 

i kulturowych zmianie uległy również wzorce, reguły i praktyki związane  

z opieką nad dziećmi (Szlendak, 2012, s. 432 i nn.), doprowadzając do sytuacji, 

w której pełnienie roli matki jest w znacznie większym stopniu wynikiem edu-

kacji kobiety i rozwojem jej świadomości pedagogicznej aniżeli rezultatem dzia-

łań spontanicznych, determinowanych tradycją i zwyczajami. W połączeniu  

z faktem, iż kobiety pełnią dziś wiele innych ról społecznych, sytuacja ta prowa-

dzi z jednej strony do kształtowania się wizerunku tzw. supermatki, z drugiej 

jednak do osłabienia domotwórczej roli kobiety (Walat, 2012, s. 88).  

W literaturze przedmiotu opisuje się różne oblicza macierzyństwa (Kornas- 

-Biela, 1999, s. 340), artykułując, iż posiada ono fundamentalne znaczenie dla 

rozwoju dziecka. Niedostateczna opieka ze strony matki może spowodować  

u dziecka poważne deficyty emocjonalne. Rozwój może również zakłócić coraz 

dłuższy czas spędzony bez matki, podobnie jak podjęcie przez nią pracy zawo-
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dowej w okresie niemowlęctwa dziecka. Jest to okoliczność bardziej szkodliwa 

dla rozwijającego się potomstwa aniżeli sytuacja, gdy matka podejmuje pracę  

w późniejszym okresie jego życia (Bieńko, 2008, s. 43).  

Równie ważny jest udział ojca w wychowaniu dziecka. Zgodnie z jednym  

z ujęć zaczerpniętych ze Słownika języka polskiego PWN, ojciec to „mężczyzna, 

który ma własne dziecko lub dzieci” (http://sjp.pwn.pl/sjp/ojciec;2494522.html); 

przy czym mogą to być dzieci biologiczne bądź przybrane. 

Wyróżnia się kilka aspektów ojcostwa: ojcostwo biologiczne, wyznaczone 

przez więzy krwi; psychiczne i duchowe, będące efektem świadomej pracy ojca 

nad sobą i uczenia się roli ojcowskiej; ojcostwo w aspekcie wychowawczym, 

które dotyczy obecności oraz zaangażowania ojca w wychowanie dziecka; ojco-

stwo w aspekcie moralnym, dotyczące kształtowania przez ojca autorytetu, bę-

dącego fundamentem przekazywania dziecku systemu wartości, zasad moral-

nych i celów życiowych; ojcostwo w sensie prawnym, gwarantujące dziecku po-

chodzenie prawne (Izdebska, 2015, s. 112).  

W kontekście rodzicielstwa należy dodać, iż skrypt roli ojca jest warunko-

wany nie tylko płcią czy indywidualnymi cechami jednostki, lecz także zasada-

mi oraz obyczajowością, która panuje w obrębie różnych kultur. Determinują 

one różnorodność form i metod realizowania tej części tożsamości społecznej 

mężczyzny (Bieńko, 2008, s. 67). Upadek patriarchatu doprowadził do ukształ-

towania się nowego wizerunku ojca. Jest to obraz ojca troskliwego, opiekuna za-

angażowanego w proces wychowania potomstwa, który nawiązuje z dzieckiem 

bliskie relacje. W ramach wyznaczonych przez współczesność ojciec angażuje 

się w rolę rodzicielską już od najwcześniejszych momentów życia dziecka. Ta 

redefinicja roli ojcowskiej łączy się z kształtowaniem roli ojca wspierającego 

matkę w poczynaniach opiekuńczo-wychowawczych, jak i rolach domowych.  

W ten sposób ojciec aktywnie i twórczo kształtuje codzienne życie rodziny.  

Obecność ojca jest koniecznym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka, 

gdyż oddziałuje on na różne sfery jego rozwoju. Zainteresowania tą problematy-

ką były szczególnie intensywnie rozwijane w latach 70., gdy starano się określić 

wpływ ojca na rozwój umysłowy dziecka, psychiczny, uczuciowy, społeczny 

(Baran, 2000, s. 28). Podsumowując wyniki badań, rola ojca jest niemożliwa do 

zastąpienia przez matkę. Jest ona gwarantem właściwego rozwoju psychospo-

łecznego dziecka, przy czym największe znaczenie ma uczestnictwo ojca w pro-

cesie pożądanego przystosowania społecznego do roli, jaką wyznacza płeć 

dziecka. Ojciec wpływa na zachowania, które są charakterystyczne dla danej 

płci (za: Doktór, 1991, s. 87). Jego rola umożliwia kształtowanie się tożsamości 

dziecka, a pozytywne postawy wpływają korzystnie na rozwój mechanizmów, 

które regulują stosunki jednostka – otoczenie społeczne. W przypadku chłopców 

postawy uczuciowe ojców powodują rozwój sfery osobowości związanej z uspo-

łecznieniem, wewnętrzną integracją i niezależnością oraz kształtowaniem samo-
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oceny i samokontroli. U dziewcząt zaś widoczny jest w większym zakresie 

udział ojca w kształtowaniu się sfery emocjonalnej. Bez względu jednak na płeć 

dziecka, ojciec zwiększa poczucie własnej wartości (Bieńko, 2008, s. 73).  

Role matki i ojca w percepcji społecznej niejednokrotnie sytuowane są jako 

opozycyjne, co oznacza, że rolom tym przypisuje się odmienne powinności, wy-

nikające z odmiennych pozycji mężczyzny i kobiety w rodzinie, jak i odmien-

nych cech osobowości. Na podstawie badań prowadzonych wśród młodzieży 

studiującej mogę stwierdzić, iż matkę utożsamia się zazwyczaj z osobą odpo-

wiedzialną za wykonywanie obowiązków domowych, a jej rola bywa kojarzona 

z czułością, opiekuńczością, troską i wrażliwością. Matka jest postrzegana jako 

ktoś, kto wprowadza do rodziny ciepło, dobroć, zrozumienie i czułość. Jest tro-

skliwa, opiekuńcza, jest oparciem dla rodziny i wsparciem dla dziecka. Ojcowie 

postrzegani bywają w kontekście tradycyjnej roli męskiej, jako bardziej odpo-

wiedzialni za zapewnienie bytu rodzinie i zaspokojenie potrzeb materialnych 

członków. Wychowanie ojcowskie kojarzy się natomiast ze zdecydowaniem  

i surowością, kształtowaniem w rodzinie dyscypliny oraz karności, a także auto-

rytetem, przekazem wartości i wprowadzaniem dziecka w świat obowiązujących 

norm życia i postępowania (Śniegulska, opracowanie w druku).  

Wybrane oddziaływania rodzicielskie 

Z punktu widzenia rozwoju potomstwa rodzice są zobligowani do spełniania 

zadań związanych z zaspokajaniem emocjonalnych, fizycznych, społecznych  

i psychologicznych potrzeb swoich dzieci. Rodzicielstwo winno dopasowywać 

się do potrzeb, które wraz z rozwojem dziecka ulegają zmianie, i których zaspo-

kojenie warunkuje jego właściwy rozwój. Decyduje to o ciągłości procesu rodzi-

cielstwa, polegającej na tym, iż przyjmuje ono postać rozwijających się stosun-

ków społeczno-emocjonalnych w relacji rodzic–dziecko (Kwak, 2008, s. 31– 33). 

Rozwój dziecka wymaga zastosowania przez rodziców określonych strategii, 

które generalnie dotyczą wychowania potomstwa i kierowania ich zachowaniem 

odpowiednio do etapu rozwojowego, w którym się znajdują. Pierwsze ze strate-

gii opierają się na dostarczaniu ciepła, wsparcia, akceptacji i zachęty do eksplo-

ratywności. Natomiast strategie kontroli, przyjmowane w zakresie kierowania 

rozwojem, ważne są dla ochrony dziecka przed nabywaniem nieodpowiednich 

sposobów społecznego funkcjonowania. Strategie, które rodzice wybierają w ce-

lu zapewnienia wychowania i kontroli, przejawiają się w ich stylu czy postawie 

rodzicielskiej. Terminy te mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dy-

namiki w relacji między rodzicem a dzieckiem. Jest tak, ponieważ strategie, za-

równo wychowania, jak i kontroli, wyrażane są w sposobie interakcji fizycznych 

i werbalnych między rodzicem a potomstwem (Plopa, 2011, s. 241–242). 

Zatem w trakcie realizacji roli rodzicielskiej kształtuje się interakcja, w któ-

rej funkcjonowanie dziecka musi być dopełniane przez rodzica. Badania nad re-
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lacjami społecznymi w obszarze rozwoju człowieka pozwalają uznać, iż rodzic  

i dziecko to wzajemnie dostosowujący się system interakcyjny (Appelt, 2001,  

s. 289). W budowaniu przez obie strony interakcji ważne stają się gotowość  

i umiejętność właściwego odczytywania przez rodziców sygnałów, które płyną 

od dziecka, jak również sposób komunikowania się dziecka z rodzicem. Interak-

cje stanowią o stylu rodzicielskiego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę dwa 

wymiary leżące u podłoża sposobu realizowania roli rodzicielskiej, tj. wymaga-

nia i reagowanie oraz ich różne połączenia, można wyodrębnić cztery typy za-

chowań rodziców: 

— rodzice autorytatywni – ciepli, pomocni choć stanowczy; nie są skłonni do 

stosowania kar fizycznych czy zmuszania do posłuszeństwa poprzez odwo-

ływanie się do własnego autorytetu; jasne standardy wprowadzają na drodze 

wyjaśniania zasad postępowania i podejmowania decyzji; wymagania rodzi-

cielskie są dostosowane do możliwości dzieci; rodzice uczą je odpowie-

dzialności i kontrolują w sposób właściwy i rozsądny; rodzice autorytatywni 

utrzymują z dzieckiem relacje wspierające i częściej niż inni rodzice ujaw-

niają wobec niego pozytywny stosunek emocjonalny; jest to najwłaściwszy, 

najbardziej efektywny sposób realizacji roli rodzica; 

— rodzice autorytarni – przywiązują dużą wagę do posłuszeństwa i podporząd-

kowania dziecka; stosują kary, rzadko chwalą i pytają o zdanie, wymagają 

spełniania poleceń, oczekując od dziecka niekwestionowanej akceptacji 

ustanowionych przez siebie zasad i standardów; 

— rodzice permisywni lub pobłażający – akceptujący, choć często bierni, jeśli 

chodzi o dyscyplinę; aby ograniczyć swoje działania, dzieci obdarzają dużą 

swobodą, zachowania dzieci nie kontrolują lub kontrolują w niewielkim za-

kresie; na osiągnięcia i dojrzałe zachowania dzieci nie są nastawieni w takim 

stopniu, jak rodzice autorytatywni czy autorytarni; 

— rodzice obojętni czy niezaangażowani – do minimum ograniczają czas spędzany 

z dzieckiem, nie wpierają dziecka i nie interesują się jego zachowaniem; w rela-

cji z potomstwem nie starają się być aktywni (Kwak, 2008, s. 3–33). 

Wymieniony jako najbardziej efektywny, styl autorytatywny łączy emocjo-

nalne ciepło z wymiarem kontroli i otwartym dialogiem. Rodzice dają tu dziecku 

jasne wytyczne odnośnie do jego zachowania, ale czynią to z szacunkiem dla je-

go potrzeby doświadczania bliskości i wsparcia, jak również potrzeby bycia 

traktowanym podmiotowo. Styl ten charakteryzuje się przejrzystą komunikacją  

i zaangażowaniem, co powoduje, że dzieci stają się uczciwe, altruistyczne, zorien-

towane na współdziałanie, ufne, lepiej funkcjonujące w szkole i posiadające więcej 

przyjaznych i otwartych relacji z rówieśnikami (Plopa, 2011, s. 242–243); stają się 

odpowiedzialne, wrażliwe, zdolne do podejmowania dojrzałych decyzji.  

Przyjęty styl wychowania dzieci zależy od wielu uwarunkowań. Istotną rolę 

odgrywają tu cechy samych rodziców – cechy psychiczne, wykształcenie, ale 
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doniosłą rolę mają uwarunkowania tkwiące w środowisku zewnętrznym, w któ-

rym funkcjonuje rodzina, tj. kraj, jego kultura, tradycja wychowania dzieci, wa-

runki ekonomiczne, w jakich funkcjonuje rodzina i dorasta dziecko. Istnieje też 

zależność między pozycją rodziców w strukturze społecznej a sposobami socja-

lizowania dzieci, ponadto style wychowawcze podlegają społecznemu dziedzi-

czeniu – łącznie ze statusem rodziców (Szlendak, 2012, s. 235). W kontekście 

tych uwarunkowań Irena Obuchowska zwraca wagę, iż rodzice we współczesnej 

Polsce poruszają się w obrębie trzech tendencji w zakresie stylów wychowaw-

czych. Biorąc pod uwagę ich właściwości motywacyjno-emocjonalne, stanowią-

ce o ich postępowaniu, autorka wyróżnia obojętność, wrażliwość oraz ambicję. 

Rodzice obojętni zazwyczaj nie zaspokajają potrzeb dziecka. Może na tym tle 

zaistnieć problem zaniedbywania dziecka – jako forma przemocy wobec niego 

(Śniegulska, 2013, s. 146). Z kolei wrażliwość, związana z empatią rodziców, 

polega na dostrzeganiu subtelnych reakcji dziecka, kojarzeniu ich przyczyn oraz 

dostosowaniu do nich własnego postępowania. W trzecim typie rodzicielskich 

oddziaływań znaczenia nabierają ambicje rodziców, mające swe źródło w ich 

staraniach w walce o wysoki status społeczny i pieniądze. Stąd też od najwcze-

śniejszych lat życia dziecko jest tu przygotowywane do funkcjonowania w świe-

cie konkurencji. Rodzice preferujący ten styl z reguły są lepiej wykształceni,  

w wyniku czego są bardziej świadomi problemów, które są związane z wycho-

wywaniem potomstwa (za: Szlendak, 2012, s. 237–238).   

W obrębie poszczególnych strategii rodzice odwołują się do systemu kar  

i nagród. Stosowane techniki sprawowania kontroli mają różną wartość wycho-

wawczą. Ze względu na ramy opracowania nie jesteśmy w stanie szczegółowo 

rozpatrzyć ich znaczenia. Należy jednak powiedzieć, iż obecnie, w dobie no-

wych poglądów i postulatów wychowawczych związanych z redefinicją dziecka 

i dzieciństwa (Szczepska-Pustkowska, 2011, s. 65 i nn.) i budowania nowych 

modeli wychowania (Śliwerski, 2007, s. 102 i nn.), coraz częściej rodzice odwo-

łują się do nagród, jako technik najwłaściwszych. Powszechne staje się perma-

nentne stosowanie pochwał, co uzależnia dzieci od aprobaty innych, jak też po-

zbawia je umiejętności realistycznej oceny siebie. Rodzice w obawie, iż zostaną 

posądzeni o autorytaryzm w wychowaniu, uchylają się od jasnego formułowania 

zasad i reguł. Stosują wzmocnienia pozytywne, ufając, iż wyeliminują zachowa-

nia niepożądane. Tymczasem nadmiar pochwał prowadzi do szkodliwych i nie-

odwracalnych konsekwencji w rozwoju dziecka (Bober-Dobosz, 2016, s. 83).  

W zakończeniu 

Reasumując, rodziny można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje te 

środowiska rodzinne, w których istnieje pozycjonalny układ ról. Są to takie ro-

dziny, gdzie obserwuje się ich wyraźny podział, a decyzje i kontrola wykonania 
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zależą od formalnej pozycji członka rodziny. Socjalizacja ma tu charakter jedno-

stronny, czyli od rodzica do dziecka. Dziecku przypisuje się tutaj określoną 

wiązkę cech dlatego, iż są dziećmi, nie bacząc na indywidualne kompetencje czy 

zdolności. Taki układ ról w rodzinie nie sprzyja rozwojowi indywidualności 

dziecka, tym bardziej że rodzice stosują tu kontrolę imperatywną, polegającą na 

wydawaniu potomstwu krótkich poleceń i nakazów. Odmiennym typem rodziny 

jest typ personalistyczny, gdzie układ ról uwzględnia osobowość poszczegól-

nych członków. Zatem pozycja i rola społeczna nie są dziecku przypisane  

w sposób formalny. Dziecko nabywa je spontanicznie, a zakres i rodzaj podej-

mowanych decyzji zależą od indywidualnych cech psychicznych członka rodzi-

ny. Występuje otwarty rodzaj komunikacji, a wskutek wzajemnego oddziaływa-

nia na siebie wszystkich członków rodziny proces socjalizacji jest wielostronny. 

Dziecko obdarzane jest autonomią, a rodzicom zależy na tym, by przyswoiło so-

bie reguły postępowania i ich sens. Apeluje się do rozsądku dziecka, rodzice 

uzasadniają swoje polecenia i nakazy, odwołują się do uczuć dziecka, kształtując 

empatię wobec innych osób (Appelt, 2001, s. 298–299). Wydaje się, że taka 

konstelacja ról i relacje oparte na dialogu stanowią najwłaściwszy horyzont ro-

dzicielstwa.  
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Anna ŚNIEGULSKA 

Parents in the dimension of family life 

Summary 

The article is an attempt to review parental roles and to direct attention towards elementary is-

sues relating to the fulfillment of these roles in family life. The significance of parental roles, the 

tasks of parenthood, as well as parents’ influence on children are addressed in the article. Parental 

roles, which establish the basic family subsystem, are part of the fundamental dimensions of the 

functioning of an adult. As a lifelong and multifaceted task, they constitute a component of an 

adult’s development, a wellspring of contentment and a source of joy in life. The article is demon-

strative in nature, therefore, a methodological approach applied in it is the critical analysis of sub-

ject literature. The reflection resulting from the analyses relates to the statement that the system of 

the roles of a mother and a father, as well as the quality of their fulfillment have a decisive influ-

ence on the level of functioning of a family, primarily determining socialization and education 

which take place within it. 

Keywords: family life, parenthood, the role of a mother, the role of a father, parental influence. 
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Wprowadzenie 

Internet stwarza dużo możliwości wielorakich aktywności dla wszystkich 

swoich użytkowników. Łamie przy tym wiele barier społecznych, takich jak 

wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy miejsce zamieszkania. Każ-

dy, kto ma dostęp do Internetu, staje się częścią cyberświata, w którym może 

spełniać się na wielu płaszczyznach. Największą zaletą sieci jest możliwość ak-

tywnego uczestnictwa w kreowaniu świata wirtualnego poprzez zamieszczanie 

własnych treści (tekstowych, wideo lub zdjęć). Taka aktywność przybiera różne 

formy i jest niezwykle atrakcyjna, gdyż to, co zostało zamieszczone w Interne-

cie, mogą oglądać i komentować internauci z całego globu. Ten dostęp do sze-

rokiego grona odbiorców sprzyja tworzeniu własnego wizerunku za pośrednic-

twem sieci. Najchętniej korzystającą z tego dobrodziejstwa grupą społeczną jest 

młodzież – a coraz częściej także i dzieci. Internet stał się dla nich miejscem, 

gdzie mogą eksponować swoją indywidualność, styl, pokazać się takimi, jakimi 

chcą być odbierani. Olbrzymią popularnością w dzisiejszych czasach cieszą się 

portale społecznościowe, które dają możliwość tworzenia swojego profilu, to 

znaczy zamieszenia na swój temat informacji, zdjęć i filmów. Co prawda, nie-

które portale posiadają próg wiekowy, wymagany dla założenia własnego konta, 

lecz młodsi użytkownicy zawyżają celowo swoją metrykę, aby uzyskać do niego 

dostęp. I zabawa dopiera się zaczyna. Obecnie młodzież i dzieci mogą dodawać 

zdjęcia bezpośrednio po zrobieniu go telefonem, o ile tylko urządzenie ma do-

stęp do sieci, a zazwyczaj tak jest. Więc zdjęcia robione są często, jednak po-

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.11
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wstaje pewien problem – młodzież zabiega o aprobatę w sieci, ale jak ją uzy-

skać? Pojawił się nowy syndrom FOMO (z języka angielskiego Fear Of Messing 

Out). Jest to strach przed wykluczeniem społecznym w Internecie. Obawa przed 

odtrąceniem przez innych użytkowników portalu (Uhls, 2016). Młodzież boi się, 

że zostanie pominięta w kontaktach towarzyskich. Obecnie liczy się liczba ko-

mentarzy i lajków, czyli ilu użytkownikom dana treść się podobała. W ten spo-

sób młodzi ludzie zajmują określone miejsce w hierarchii społeczności interne-

towej. A im lepsza pozycja, tym czują się bardziej lubiani i akceptowani. Niższa 

pozycja oznacza małą popularność w grupie i nie sprzyja zawieraniu kontaktów 

towarzyskich (Łobocki, 2010). Jest to dla młodych osób źródłem presji, a nawet 

stanów depresyjnych. Ta chęć akceptacji i popularności przyczynia się do roz-

woju nowego zjawiska społecznego w sieci, jakim jest seksting.  

Seksting – definicja i przyczyny  

Seksting polega na rozpowszechnianiu swoich nagich zdjęć lub filmików za 

pomocą Internetu czy telefonów komórkowych (Wrona, 2014, s. 91). Zjawisko 

to zachodzi za pomocą szybkiej transmisji danych. Młodzi ludzie zamieszczają 

swoje lub cudze zdjęcia o charakterze erotycznym w sieci. Fotografia może 

przybierać różne formy – od pozowania w sposób dwuznaczny, przez półnagie 

obrazy, po całkowitą nagość, a nawet sceny przedstawiające współżycie seksu-

alne. Nie zawsze jednak zdjęcia te trafiają do Internetu. Często materiały sek-

stingowe są przekazywane między sobą przez osoby będące w związku jako 

„dowód miłości”. Wymieniają się swoimi nagimi zdjęciami w celu wywołania 

podniecenia u partnera lub partnerki. Jest to także uznawane za element zażyło-

ści, przejaw dorosłości i wstęp do inicjacji seksualnej. Ze względu na charakter 

zdjęć i filmów zamienną nazwą dla tego zjawiska jest autopornografia. Moda na 

ekshibicjonizm w sieci jest tak duża, że powstały już strony internetowe nasta-

wione na odbiór tych treści. Te swoiste portale społecznościowe mają sprzyjać 

zawieraniu kontaktów seksualnych. Użytkownicy tych stron nieco różnią się od 

pozostałych internautów. Wypełniają je fotografie erotyczne i pliki filmowe 

również o takim charakterze, zrobione i nakręcone przez samych użytkowników. 

Nie odnajdziemy tam zdjęć, które są typowe dla każdego z nas. Wystarczy zaj-

rzeć w te miejsca, a będziemy zaskoczeni, w jakim wieku są osoby prezentujące 

tam swój wizerunek. Bardzo często są to młode dziewczęta kreujące się na doro-

słe kobiety, w mocno wyzywającym makijażu i skąpym ubraniu lub bez (An-

drzejewska, 2014, s. 158). Portale społecznościowe czy serwisy randkowe i fo-

tograficzne nasycone są przeróżnymi fotografiami niepełnoletnich, którzy bez 

zahamowań publikują swoje nagie zdjęcia. Niejedno z nich to twarda pornogra-

fia czy też erotyka. Fotografie robione w półmroku własnego pokoju albo w ła-

zience, czasem pod nieobecność rodziców. Zdjęcia z kamerek internetowych, 
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czasem z aparatu cyfrowego. Na wyciągnięcie ręki, do lustra, czasem spust mi-

gawki naciska ktoś inny. Na wszystkich portalach w większości profili młodzie-

ży są zdjęcia, które mają silny erotyczny podtekst. Ubiór i poza żywcem wzięte 

z kolorowego pisma albo z wideoklipu pornograficznego. Standardem na profi-

lach dziewczynek jest fotka trzymaną komórką w wyciągniętej w górę ręce, wy-

celowanej w dekolt. Takie zdjęcia oglądają wszyscy, którzy na nie trafią, rów-

nież młodzi ludzie. Oglądanie pornografii zawsze zostawia swój ślad i sprawia, 

że trudniej jest się nią nasycić (Wrona, 2014, s. 90–91). Seksting stał się ol-

brzymim zagrożeniem dla właściwego wychowania seksualnego młodzieży. Au-

topornografia przedstawia człowieka jako obraz pożądania, a przecież człowiek 

jako istota nie może wyłącznie zaspokajać własnych popędów. Seksualność 

człowieka to coś więcej niż tylko jego nagi obraz. Chłopcy i dziewczęta powinni 

nabrać przekonania, że każdy człowiek – zgodnie z postulatem I. Kanta – powi-

nien być traktowany zawsze jako cel, a nigdy jako środek. Oznacza to m.in., że 

wielką niegodziwością jest zredukowanie seksualności ludzkiej jedynie do bio-

logicznego aktu współżycia seksualnego i oderwanie jej od uczuć wyższego rzę-

du. Przekonanie takie nakazuje widzieć seksualność człowieka niemal stale  

w kontekście miłości, dzięki czemu podlega ona uczłowieczeniu i nabiera warto-

ści prawdziwie moralnej (Łobocki, 2010, s. 276).  

Przyczyn zjawiska sekstingu jest wiele. Miejmy świadomość, że jest to zło-

żony proces, na który wpływ ma kilka czynników. Otóż moda ta nie wzięła się  

z powietrza. To otaczający dzieci i młodzież świat budzi u nich potrzebę dosto-

sowania się, nadążenia za panującymi trendami. Media i przesiąknięta eroty-

zmem kultura masowa bombardują młodzież treściami o charakterze erotycz-

nym, wywołując u nich presję do włączania się w zjawisko sekstingu. Chłopcy 

przechwalają się między sobą liczbą nagich zdjęć swoich koleżanek. Ci, którzy 

nie uczestniczą w wyścigu, narażeni są na wykluczenie z grona rówieśników. 

Młode dziewczęta z kolei czują, że oczekuje się od nich, a niekiedy nawet wy-

musza, aby swojemu partnerowi wysyłały własne nagie zdjęcia. Takie podejście 

wzmacniają dodatkowo idole współczesnej popkultury. W mediach co chwilę 

pokazują się nagie zdjęcia gwiazd, skradzione z ich prywatnych telefonów lub 

komputerów. Młodzi ludzie chłoną wzorce wpajane przez kulturę masową  

i uważają, że muszą postępować podobnie, by zyskać uznanie i akceptację  

w oczach rówieśników (Wrona, 2014, s. 92). Obecnie mamy do czynienia z po-

wszechną seksualizacją dzieci i młodzieży. Nigdy wczesnej w dziejach nie było 

tak łatwego dostępu do pornografii. Jako przekaz pornograficzny nie powinno 

się rozumieć tylko zdjęć i filmów ukazujących seks, lecz także podteksty i skoja-

rzenia, które są obecne niemal w każdej reklamie, której odbiorcami są młodzi 

ludzie. Dzieje się tak dlatego, że seks przykuwa uwagę. Młodzież chętnie po-

szukuje wiadomości o tematyce seksualności człowieka, gdyż jest to wiek kiedy 

zainteresowanie tą sferą znacznie się nasila. Ponadto, dzisiejszy seksoholizm 
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często przybiera formę uzależnienia od internetowej pornografii. Powiązane jest to 

ze wzrostem liczby stron internetowych umożliwiających oglądanie online lub 

ściąganie filmów pornograficznych i zdjęć. W Internecie można dotrzeć do 

wszystkiego, łatwo nawet trafić na stronę dla osób z problemami psychicznymi na 

tle seksualnym. Jest wiele pokus w świecie wirtualnym, również na czatach czy 

forach. Ludzie z natury są ciekawi, więc gdy dany link przenosi ich na stronę  

z materiałami pornograficznymi, istnieje duża możliwość, że taka osoba przejrzy 

jej zawartość. Może zrobić to jeden raz i mieć spokój, a może co jakiś czas tam 

wracać. Będzie się to działo coraz częściej, aż stanie się fragmentem jej życia, bez 

którego nie da już rady funkcjonować. Jest to krótka droga do uzależnienia. Ano-

nimowość na domenach pornograficznych sprzyja rozwijaniu się cyberseksu, a to 

może prowadzić do seksoholizmu Większość z ponad 4 mln takich stron udostęp-

nia swoje materiały zupełnie za darmo. Nie są to oficjalne filmy porno, ale także 

osobiste, anonimowe filmiki osób prywatnych wrzucone do sieci. Niekiedy ofia-

rami takich filmików są osoby niepełnoletnie, dzieci. Oglądanie tego typu scen 

może doprowadzić do dewiacji seksualnej na tle pedofilii (Kozak, 2014, s. 188). 

Cyberprzemoc z wykorzystaniem materiałów sekstingowych 

Autopornografia z zabawy swoją seksualnością może przerodzić się w cy-

berprzemoc. Obejmuje ona akty agresji następujące za pośrednictwem e-maili, 

komunikatorów internetowych, wiadomości tekstowych lub graficznych przesy-

łanych na telefon komórkowy w czatroomach lub na stronach internetowych 

(Kowalski, Limber, Agatson, 2010, s. 1–2). Zjawisko rośnie w siłę wraz z do-

stępnością urządzeń z możliwością szybkiego połączenia z Internetem, ale 

przede wszystkim dokonuje się poprzez urządzenia przenośne, takie jak tablety 

oraz smartfony. Seksting zaczyna się bardzo niewinnie, dzieci kopiują wzorce 

stworzone przez dorosłych. Jeśli dwoje dorosłych ludzi przesyła sobie zdjęcia  

w bieliźnie lub nagie, to jest ich sprawa. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te 

zdjęcia przedostaną się do szerszego grona odbiorców. Tak jest także w przy-

padku młodych osób. Związki nastolatków są z natury mniej trwałe, a emocje, 

jakie im towarzyszą, duże. Dlatego bardzo łatwo o upublicznienie takich zdjęć  

w napadzie złości na drugą osobę bądź z chęci upokorzenia jest przed innymi. 

Powodów może być wiele, gdy np. z zakochanym i zazdrosnym chłopakiem 

zrywa nagle dziewczyna (Andrzejewska, 2014, s. 156–157). Przykładów agresji 

na tle autopornografii jest wiele. Ofiarą sekstingu może stać się:  

— osoba, która z własnej woli zamieściła w Internecie swoje intymne zdjęcia 

(np. na portalu społecznościowym),  

— osoba, która przechowywała zdjęcia lub filmy o podtekście erotycznym na 

swoim prywatnym telefonie, poczcie elektronicznej lub komputerze, z któ-

rych zostały one wykradzione przez inne osoby, 
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— osoba, która wysłała intymne zdjęcia lub filmy do swojego partne-

ra/partnerki jako dowód swojej miłości i zaangażowania w związek, który 

wydawał się im wieczny. Niestety po zakończeniu znajomości zdjęcia zosta-

ły rozesłane lub zamieszczone w Internecie w akcie zemsty za zerwanie 

związku lub zwyczajnie z nudy, 

— osoba, której zdjęcie zostało przerobione, np. twarz ofiary została wycięta  

z oryginalnego zdjęcia i doklejona do innego, przedstawiającego nagą syl-

wetkę. 

Mechanizm wykorzystania materiałów sekstingowych jest zazwyczaj taki 

sam. Zdjęcia lub filmy zostają skopiowane z sieci, wykradzione z telefonu ko-

mórkowego czy poczty bądź wykorzystuje się materiały będące w posiadaniu 

agresora. Niestety, coraz młodsze osoby padają ofiarą przemocy za sprawą auto-

pornografii. Ataki agresora mają na celu, zależnie od jego intencji: 

— zrobienie żartu – który z czasem wymyka się spod kontroli, 

— ośmieszenie ofiary ataku, 

— zemstę, zwłaszcza na byłym chłopaku lub dziewczynie po zakończeniu 

związku, 

— szantaż posiadanym materiałem, czyli wymuszenie konkretnego zachowania 

ofiary pod groźbą upowszechnienia posiadanych zdjęć lub filmów. 

Należy mieć na uwadze fakt, że materiały sekstingowe odsłaniają bardzo 

wrażliwą intymną sferę człowieka. Ofierze ataku z wykorzystaniem jej treści au-

topornograficznych towarzyszy ogromne upokorzenie. Społeczeństwo z wielką 

łatwością szufladkuje zwłaszcza młode dziewczęta, widząc je jako same sobie 

winne i bezwstydne. Często także ofiary tych ataków dostają oferty spotkań 

sponsorowanych, gdyż są brane za prostytutki. Problem pogłębia się. Niekiedy 

ataki z wykorzystaniem materiałów sekstingowych mają tragiczne konsekwencje 

dla ofiar. Wstyd towarzyszący ofierze nie pozwala jej zgłosić swojego problemu 

nawet zaufanym osobom. Ta bezradność prowadzi do załamania nerwowego,  

a niekiedy także do samobójstwa. Kiedyś było prościej zapomnieć o przeszłości. 

Wystarczyło zmienić szkołę albo przeprowadzić się do sąsiedniego miasta. Nieste-

ty, w dobie Internetu nie jest tak łatwo zacząć wszystko od nowa. Sieć nie zapo-

mina, łatwo jest zamieścić w niej treści – trudniej jednak je stamtąd wyciągnąć.  

Seksting a grooming, czyli o pedofilach w sieci 

„Pedofilia” jest pojęciem szerokim. Najogólniej mówiąc, opisuje ono zjawi-

sko polegające na relacji seksualnej dorosłego z dzieckiem (Beisert, 2011, s. 19). 

Natomiast obszerniej – jest to określenie szeroko rozumianych zachowań tych 

sprawców seksualnego wykorzystywania dziecka, dla których dziecko jest prefe-

rencyjnym obiektem zaspokajania potrzeb seksualnych (Sajkowska, 2004, s. 6). 
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Jaki jest związek między pedofilami w sieci a sekstingiem? Bardzo prosty – au-

topornografię zamieszczają w Internecie coraz młodsze osoby, część z nich wy-

chodzi naprzeciw zapotrzebowaniu pedofilów na pornografię dziecięcą. Sieć 

może mieć także dla dzieci groźniejszy wymiar. Ich materiały sekstingowe mogą 

zostać odebrane jako prowokacja bądź bodziec podniecający pedofila. Wtedy 

zaczyna on nawiązywać znajomość z dzieckiem w Internecie. Sieć daje mu 

przewagę, ponieważ może podawać się za kogokolwiek chce – przyjaciela czy 

rówieśnika. Jego internetowa anonimowość działa na niekorzyść nieświadomego 

dziecka. Może wtedy pojawić się zjawisko groomingu, czyli stopniowego uwo-

dzenia dziecka za pośrednictwem sieci. Grooming jest procesem, który może 

trwać wiele miesięcy, a intencją osoby dorosłej wykorzystującej dziecko jest  

w tym procesie stopniowe wprowadzanie go w aktywność seksualną. Uwodze-

nie dziecka przez Internet składa się z kilku etapów. Najpierw pedofil zaprzy-

jaźnia się z nim, obserwuje i stara się ją dobrze poznać, następnie próbuje stwo-

rzyć z nim relację poprzez rozmowy i zadawanie różnych pytań (chce stać się 

„przyjacielem”). W następnym etapie pedofil próbuje się rozeznać, czy jego zna-

jomość z daną osobą może zostać odkryta, a jeśli okazuje się, że nie może, za-

czyna wypytywać o sprawy związane z seksualnością. Padają wtedy pytania  

o pocałunki, doświadczenia seksualne, potem zaś sprawca próbuje się spotkać  

w rzeczywistości, w bezpiecznym miejscu, poza światem wirtualnym. Końcową 

fazą jest zatem zaproszenie dziecka na spotkanie w realnym świecie, które czę-

sto kończy się kontaktem seksualnym. Zdarzają się również tacy sprawcy, któ-

rzy początkowo dążą do zaprzyjaźnienia się z dzieckiem, nawiązują z nim silną 

relację, a wprowadzany przez nich etap włączania dziecka w aktywność seksu-

alną jest gwałtowny, nagły, po czym zrywają z nim relację, by uniknąć proble-

mów (Andrzejewska, 2014, s. 150–151). To nie Internet jest źródłem zagrożeń, 

lecz ludzie, którzy z niego korzystają i zamieszczają w nim różne treści. To lu-

dzie są „twórcami, producentami i użytkownikami” Internetu. To nieodpowiedni 

ludzie mogą narażać dzieci na treści pornograficzne, zawierające przemoc, dez-

informujące, mogą uwodzić, molestować i nakłaniać do łamania prawa (Słysz, 

Arcimowicz, 2009, s. 77). Podsumowując za A. Andrzejewską (2014), aktyw-

ność pedofilów przy zjawisku groomingu można określić w pięciu etapach ich 

działania: 

I. Nawiązywanie znajomości z dzieckiem. 

II. Tworzenie relacji z dzieckiem. 

III. Ocena ryzyka odkrycia znajomości. 

IV. Ukazanie dziecku wzajemności w relacji. 

V. Dążenie do spotkania. 
Sieć stała się idealnym narzędziem do pozyskiwania potencjalnych ofiar 

przez pedofilów. Dzieci natomiast, są z natury łatwowierne, cecha ta nie oznacza 

jednak nic złego, lecz może zostać wykorzystana przeciwko nim. Dzieci nie 

przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa – bardzo często udostępniają 
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obcym swoje dane personalne i poprzez kontakt internetowy spotykają się z nie-

znajomym w rzeczywistym świecie (Andrzejewska, 2014, s. 144). Grooming 

jest jedną z form szeroko rozumianego wykorzystywania seksualnego dzieci  

w Internecie. Do pozostałych zalicza się (Wojtasik, 2004, s. 174): 

— prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych, 

— pornografię dziecięcą (produkcja, dystrybucja, posiadanie), 

— prostytucję dziecięcą, 

— wirtualny seks.  

Handel autopornografią 

Poza niemoralnością opisanych już zachowań związanych z sekstingiem na-

leży wspomnieć jeszcze o prężnie rozwijającym się niebezpiecznym zjawisku, 

jakim jest handel autopornografią. Otóż okazuje się, że produkcja własnej por-

nografii stała się dla niektórych osób prostym sposobem na zarobienie pienię-

dzy. Handel autopornografią jest zjawiskiem, w którym osoba wykonuje sobie 

erotyczne zdjęcia lub filmy i wystawia je na sprzedaż w zamian za wpłatę finan-

sową lub doładowanie do telefonu komórkowego. Seksting sam w sobie nie jest 

prostytucją kojarzoną z oddawaniem swojego ciała za odpowiednią opłatą part-

nerowi, który godzi się za tę usługę zapłacić (Wrona, 2014, s. 89). Jednak nie 

sposób nie zauważyć pewnej zależności między produkowaniem i sprzedażą 

własnej autopornografii, a uprawianiem nierządu. Ogłoszenia sprzedaży materia-

łów sekstingowych najczęściej są zamieszczane w Internecie z kilku powodów: 

— strony internetowe w większości umożliwiają bezpłatne dodawanie ogłoszeń, 

— ogłoszenie można „odświeżać”, to znaczy, że autor ma nieograniczony do-

stęp do edycji treści, 

— Internet daje poczucie anonimowości – nie ma tu kontaktu z osobą, która 

przyjmowałaby treść ogłoszenia, tak jak np. w redakcji gazety, co pozwala 

dodawać dowolną treść bez poczucia zawstydzenia, 

— Internet dociera do olbrzymiego grona odbiorców, 

— Internet daje możliwość dodawania ogłoszeń przez osoby niepełnoletnie  

w rubrykach przeznaczonych do odbioru wyłącznie dla dorosłych. Często 

zabezpieczenia granicy wieku polegają wyłącznie na kliknięciu w potwier-

dzenie o pełnoletniości.  

Te wszystkie czynniki sprawiają, że Internet stał się tablicą do zamieszcza-

nia ogłoszeń sprzedaży autopornografii. Niestety, anonimowość w sieci nie po-

zwala określić, jaki jest wiek autorów tych treści. Wpisując w wyszukiwarkę in-

ternetową hasło związane z chęcią zakupu tych materiałów, natrafimy na ogło-

szenia, które zostały zamieszczone przez nastolatki, niekiedy bowiem ich wiek 

jest podany, ale czy prawdziwy, czy nie jest zawyżony? Skoro osoba podaje się 
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za 16-latkę, to czy tak naprawdę jest? Niemoralność tych zachowań nie pozo-

stawia wątpliwości, ale zatrważający jest tak niski wiek autorów materiałów 

sekstingowych. Ogłoszenie zamieścić może każdy, również osoba poniżej 15 

roku życia. Niestety, część materiałów sekstingowych to pornografia dziecięca  

i odpowiada na aktywność pedofilów w sieci. Być może dla niektórych młodych 

osób jest to pierwszy krok postawiony na drodze do prostytucji i sponsoringu. 

Wiele z tych materiałów to treści ukazujące czynności seksualne, a mimo to au-

torzy handlują nimi, jakby nie czuli, że robią coś niemoralnego. Niestety, mło-

dzież często ulega pewnemu złudzeniu Internetu. Wydaje im się, że to, co robią, 

dzieje się bez ich udziału. Przez pośrednictwo sieci nie utożsamiają się z wła-

snym nagim wizerunkiem. Mają poczucie, że oferują niewiele, a w zamian za to 

otrzymują wymierne korzyści w postaci pieniędzy. Ponadto ten sam produkt, 

przykładowo pakiet 10 zdjęć, mogą sprzedać wielu różnym osobom. A zapo-

trzebowanie na pornografię jest duże. Strony internetowe poświęcone pornogra-

fii i sprzyjające zawieraniu kontaktów towarzyskich posiadają często rubryki 

umożliwiające dodawanie ogłoszeń sprzedaży autopornografii (oczywiście za-

chęcająco nazwane) lub uczestnictwa w wideoczacie, na którym młodzież roz-

biera się na żywo, lecz nie za darmo. Niektóre ogłoszenia już w swojej treści 

zawierają cennik z wyszczególnionymi możliwościami i przypisanymi im kwo-

tami do zapłaty. W dobie konsumpcjonizmu wystawione na sprzedaż są te ele-

menty człowieczeństwa, które wydawałyby się pewnym tabu. Powstały nowe 

niebezpieczne patologie, a jeszcze wiele z pewnością się pojawi.  
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Justyna WOŹNIAK 

Sexting – a dangerous business of the internet exhibitionism 

Summary 

The Internet offers a wide range of varied contents to its users. There are different kinds of ac-

tivities in which people from all over the world can participate, as no geographical impediments 

are present. Children and young people use the Internet enthusiastically to take part in social life 

which nowadays is held mostly in cyberspace. They all dream about being popular and well-

known users. Therefore, they support their friends’ unusual behaviors. Young people create their 

own trends which, if they stick to them, guarantees that they are accepted community members. 

These behaviors are not always moral. Cyberspace is a place where parental control disappears. 

Social media become young people’s private space. Moreover, they take part in a new and danger-

ous phenomenon, called sexting. This extremely risky misbehavior may have an influence on their 

lives. Furthermore, sexting can increase the rate of paedophilic activities on the Internet. The main 

aim of the article is to describe sexting and its influence on children and young people. 

Keywords: sexting, pornography, exhibitionism, the Internet. 
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Nadanie imienia można uznać za początek biografii każdej osoby. Stanowi 

symboliczny rudyment ludzkiej egzystencji, ale również jakże często zalążek 

określonego programu życiowego. Thomas Harris podkreślał, że ludzie rodzą się 

niejako kilka razy. Za pierwszym razem mamy do czynienia z narodzinami ko-

mórkowymi, gdy dochodzi do poczęcia, potem z narodzinami fizycznymi  

w momencie zaczerpnięcia pierwszego oddechu po porodzie. Następne narodzi-

ny mają miejsce z chwilą otrzymywania pierwszych oznak zauważenia w posta-

ci głasków. A więc pielęgnowania, noszenia, karmienia, przytulania itd. Są to 

narodziny psychiczne. Narodziny społeczne mają miejsce, gdy dziecko po raz 

pierwszy idzie do przedszkola lub szkoły (Harris, 1987, s. 55). Nadanie imienia 

to narodziny tożsamości dziecka, ale też niejednokrotnie źródło tworzenia się je-

go skryptu.  

Zwraca uwagę na to Eric Berne (Berne, 1998, s. 106–108), gdy pisze: „Nie-

wątpliwie w wielu wypadkach imiona, ich skróty, przydomki, i wszelkie inne 

nazwy nadawane czy narzucone niewinnemu nowo narodzonemu człowiekowi 

wskazują na kierunek, jaki wybrali dla jego życia rodzice” (Berne, 1998, s. 106). 

E. Berne dalej wskazuje na cztery sposoby, w jakie imię może być związane ze 

skryptem. Po pierwsze imię może zostać nadane celowo. Oznacza to, że zostało 

nadane z pewną wyraźną intencją świadomego działania rodziców, które nakła-

da na dziecko określone zobowiązanie do jego wypełnienia (np. imię po zmarłej 

osobie z rodziny lub imię znanej osoby, popularnej postaci czy bohatera). Nada-

nie przypadkowe określonego imienia może spowodować, że w zmienionych 

warunkach lub okolicznościach (np. przeprowadzenie się do innego kraju lub 

kręgu kulturowego) będzie ono miało swoje określone konsekwencje dla jed-

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.12
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nostki. Bywa, że imię zostaje nadane również w sposób beztroski (np. ośmie-

szający), co powoduje, że niejako mimowolnie i w sposób czasem kompromitu-

jący przylgnie do danej osoby. W jednym z psychoanalitycznych studiów David 

Bell dowodzi, że w wielu zdarzeniach, które mogą sprawiać wrażenie z pozoru 

przypadkowych faktów, znaczącą rolę odgrywają czynniki nieświadome, mające 

znaczący wpływ na ostateczny rezultat. Tak dzieje się też w wypadku nadania 

imienia. Przeczytać tam możemy: „Wyniki codziennych obserwacji dowodzą, że 

w życiu psychicznym trudno znaleźć coś przypadkowego. Nie sposób na przy-

kład wybrać jakiegoś imienia przypadkowo; zawsze okaże się ono z jakichś po-

wodów znaczące” (Bell, 2009, s. 44). Ostatni – na jaki wskazuje Berne – ze spo-

sobów obdarzenia dziecka imieniem nazwany jest nieuniknionym, gdyż nie po-

zostawiał wyboru (np. nadawanie określonego imienia po przodkach jako reguła 

w każdym następnym pokoleniu). Berne pisze: „Niektórzy ludzie w takiej sytu-

acji uważają się za obciążonych klątwą przodków, która od urodzenia skazuje 

ich na przegraną” (Berne, 1998, s. 107). Zauważa też, że zawsze warto w proce-

sie psychoterapii dopytać o szczegóły związane z nadaniem imienia (np. kto  

z rodziców podjął taką decyzję), jak również sprawdzić je z metryką urodzenia, 

gdyż może być różne od imienia, które ktoś nosił w przekonaniu, że jest ono je-

go własnym. „Często imię podane na dokumencie jest, ku zaskoczeniu lub nie-

miłej konsternacji, różne od tego, którym zawsze ich nazywano. Niemal każda  

z owych niespodzianek może rzucić dodatkowe światło na skrypty ich rodziców 

i okoliczności narodzin samego pacjenta” (Berne, 1998, s. 108). 

Podobnie kwestie wyboru imienia traktują Muriel James i Dorothy Jonge-

ward (1994, s. 207–212). Czytamy: „Wiele dzieci otrzymuje symboliczne imio-

na znane z literatury, historii lub tradycji rodzinnej, i nierzadko próbuje identyfi-

kować się z tymi postaciami” (James, Jongeward, 1994, s. 208–209). A dalej: 

„Równie uciążliwe jak imiona symboliczne, mogą być w życiu imiona i nazwi-

ska z obcym, cudzoziemskim brzmieniem” (James, Jongeward, 1994, s. 209). 

Podkreślają również, że jakkolwiek określone imię wpływa na całe życie i po-

czucie tożsamości, to jednak przezwiska, przydomki i zdrobnienia mają dla niektó-

rych osób jeszcze większe znaczenie (James, Jongeward, 1994, s. 2011). Dobrze ilu-

struje to poniższy przykład zaczerpnięty z terapii prowadzonej przez autora.  

Terapeuta zauważył, iż matka zwracając się do syna lub sytuacji opisywania jego zacho-

wania, używa często zamiast imienia przydomku, a raczej przezwiska - „Fajtłapa”, np. 

„Fajtłapa” nigdy nie kładzie swoich rzeczy na miejsce, „Fajtłapa” zawsze coś zepsuje itp. 

Jakub
1
, bo o nim tu mowa, był zamkniętym w sobie i introwertywnym chłopcem, który 

po słabo zdanej maturze wielokrotnie podejmował nieudane próby dostania się na studia. 

Jego rozległe zainteresowania skupiały się głównie na polskiej literaturze współczesnej. 

Wiele czasu poświęcał czytaniu książek. Posiadał swojego ulubionego autora, o którym 

wiedział wszystko, i który był obiektem jego wieloletniej fascynacji. W czasie kolejnego 

egzaminu wstępnego na filologię polską wylosował, wydawałoby się „szczęśliwie”, py-

                                                 
1 Imię zostało zmienione. 
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tanie dotyczące tego właśnie pisarza i jego twórczości. Nie był jednak w stanie nawet  

w najmniejszym stopniu na nie odpowiedzieć. Jeden z egzaminatorów powiedział po re-

krutacji terapeucie, że mężczyzna ten sprawiał na nim wrażenie strasznego „fajtłapy”.  

W konsekwencji Jakub nie dostał się kolejny raz na z pozoru „wymarzone” studia i po-

dobnie jak jego ojciec, który ciągle podkreślał swoją życiową przegraną z powodu braku 

wyższego wykształcenia, zaczął pracować w mało prestiżowym zawodzie, podobnym  

w swym charakterze do pracy wykonywanej przez ojca. Można zatem przypuszczać, że 

Jakub poprzez swoje niepowodzenie pozostał wierny skryptowemu zakazowi braku ak-

tywności i sukcesu (Don’t Make It, Don’t Do Anything), mogącemu np. brzmieć: „Niech 

ci się nie uda tak, jak mnie się w życiu nie udało”. 

Na skryptową rolę imienia, szczególnie w kontekście kształtowania się toż-

samości płciowej zwraca też uwagę w swojej najnowszej książce Krystyna Do-

roszkiewicz. Zauważa, iż: „Można stwierdzić, że oczekiwania wobec dziecka, 

zawarte w imionach, są realizowane poprzez doświadczenia skryptowe w rela-

cjach z rodzicami, które w rezultacie prowadzą do ukształtowania określonej 

tożsamości płciowej i związanych z nią właściwości psychicznych” (Dorosz-

kiewicz, 2013, s. 85). Należy jednak podkreślić, że wpływ imienia na kształto-

wanie się skryptu znacząco wyrasta poza zwykłą identyfikację płciową. 

Kwestia znaczenia wyboru imienia jest i była zauważana również w kręgu 

psychologów niezajmujących się analizą transakcyjną, np. przez Elizabeth B. 

Hurlock (1985, t. 1, s. 206–208; t. 2, s. 264–269, 465). Autorka potwierdza nie-

jako ustalenia transakcjonalistów. I choć wskazuje, że: „Nikt nie może przewi-

dzieć, jak dzieci będą się odnosiły do swoich imion, gdy dorosną, i jaki te imio-

na będą miały wpływ na ich przystosowanie się do życia” (Hurlock, t. 1, s. 208), 

dodaje: „niektóre imiona stanowią potencjalne psychologiczne niebezpieczeń-

stwo dla dobrego psychicznego i społecznego przystosowania dziecka” (Hu-

rlock, t. 1, s. 208). Rodzice powinni zatem brać ten fakt pod uwagę. Stąd też na 

stronach swojej książki przedstawia obszerną listę „Imion, które mogą mieć 

szkodliwe następstwa psychologiczne” (Hurlock, t. 1, s. 207) Znajdujemy tu 

m.in. imiona tak powszechne, że pozbawiają jednostkę poczucia indywidualno-

ści lub odwrotnie – imiona tak rzadkie, że zwracają na siebie uwagę. Imiona, 

które pozbawiają jednostkę poczucia własnej płci. To także imiona zbyt krótkie 

lub przeciwnie – zbyt długie, co powoduje chęć ich skracania nie zawsze miłego 

dla danej osoby, czy ich zdrabniania mogącego brzmieć w sposób ośmieszający. 

Dalej Hurlock wskazuje na imiona obce kulturowo, będące niekiedy nazwiskami 

(co w warunkach anglosaskich jest niekiedy możliwe), ze względu na swoją po-

wszechność w środkach masowego przekazu wywołujące nieprzyjemne lub ko-

miczne skojarzenia. Podobnie jak zestawienie danego imienia z nazwiskiem mo-

że się czasem okazać śmieszne i wywołujące dysonans. Nie zapomina także  

o imionach nieodpowiednich do wyglądu danej osoby lub będących tak trudny-

mi do wymówienia, że sprawiają nieustanny kłopot otoczeniu, czy tak archaicz-

nych, iż mogą być kojarzone z osobami z odległych epok. W drugim tomie swo-
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jego dzieła Hurlock obszernie omawia skutki posiadania imienia dla rozwoju 

społecznego dziecka. Zauważa, iż: „W miarę poszerzania się kontaktów spo-

łecznych i spędzania coraz większej ilości czasu poza domem dziecko spostrze-

ga, że zarówno rówieśnicy, jak i osoby dorosłe traktują imiona jako etykietki lub 

symbole tożsamości, których używa się przy ocenianiu każdej jednostki” (Hur- 

lock, t. 2, s. 264) oraz, że bywają one (lub nie) miarą osobistej atrakcyjności.  

Także inni badacze podkreślają fakt, że określony wybór imienia może  

w dziwny i wielce skomplikowany sposób wpłynąć na życie danej osoby. 

„Imiona to chyba coś o wiele więcej niż arbitralne hasła służące rozróżnianiu 

naszych dzieci, albo ostrzeganiu przyjaciół przed nagłymi niebezpieczeństwami. 

Można odnieść wrażenie, że imiona oddają naszą istotę i nas kształtują” – piszą 

Nicholas Christenfeld i Britta Larsen z University of California w San Diego. 

Autorzy w dość obszerny sposób relacjonują badania świadczące zarówno  

o szczególnym wpływie nadanego imienia na przyszłe losy dzieci, jak również 

kwestionujące taką zależność. W konkluzji jednak stwierdzają, iż nie budzi wąt-

pliwości, że wybory w tym zakresie czynione przez rodziców – poza tym, że 

najpierw wybierają oni siebie nawzajem – mają wpływ na przyszłość dzieci. 

Rodzice mają również jeszcze jedną szansę na kształtowanie następnego poko-

lenia wtedy, kiedy nadają określone imię swojemu dziecku (Christenfeld, Lar-

sen, 2008 s. 53). 

Wszystko, o czym napisano powyżej, może świadczyć o tym, jak rozległe 

konotacje posiada nadanie określonego imienia. Imienia, które często ma rów-

nież swój skryptowy kontekst. Niech za przykład posłuży kolejny przypadek za-

czerpnięty z prowadzonej przez autora terapii. 

Piotr w wieku 19 lat został skierowany przez lekarza seksuologa na psychoterapię z nie-

zidentyfikowanymi problemami osobowościowymi w relacjach z płcią przeciwną. Jego 

wygląd i odzież zdradzały charakterystyczne cechy wyrażające się zarówno ciemną kar-

nacją skóry, ciemnymi, kruczoczarnymi włosami, jak i strojem składającym się wyłącz-

nie z czarnego koloru. Twierdził, że wszyscy nadają mu przydomek „Czarny Piotruś”2. 

Diagnoza wskazywała na zburzenia osobowości typu borderline. Tak jak zwykle w od-

niesieniu do tego typu zaburzeń, nie udawało się zbudować efektywnego kontraktu tera-

peutycznego. Cele terapii były przez pacjenta bojkotowane, następowały liczne przypad-

ki przerywania terapii przez pacjenta (drop out) oraz liczne przerwy między poszczegól-

nymi sesjami. W konsekwencji terapeuta przez kolejne lata spełniał, co najwyżej, rolę 

osoby wspierającej (self object). Nie udało się osiągnąć głębszego wglądu, ani tym bar-

dziej doprowadzić do przepracowania istotnych problemów psychicznych pacjenta. Na 

jednej z sesji próbowano jednak zapoczątkować pracę nad skryptem (life-script), poleca-

jąc pacjentowi zapisanie w dziesięciu konkretnych punktach jego wyobrażoną, własną 

sytuację życiową za dziesięć lat. W zaskakujący sposób Piotr wykonał tę pracę niezwy-

kle starannie i z dużym zaangażowaniem. Obraz, jaki powstał na podstawie tego zadania, 

wskazywał na jednoznaczny skrypt o charakterze hamartycznym (hamartic script), za-

                                                 
2 Postać „Czarnego Piotrusia” (ang. Peg Leg Pete) występuje w jednej z dziecięcych gier karcia-

nych i symbolizuje niepożądaną figurę, w wielu filmach i komiksach disneyowskich bywa 

uosobieniem czarnego charakteru.  
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wierający wiele elementów dramatycznych, a nawet tragicznych. Na szczęście był po-

zbawiony elementów suicydalnych. Incydentalny kontakt z pacjentem trwał jeszcze wie-

le lat. W momencie, gdy Piotr osiągnął wiek 29 lat przypomniał terapeucie o swoim 

wcześniejszym zadaniu. Porównanie zawartych w pracy punktów z aktualnym życiem 

pacjenta wskazywało na niemal całkowitą ich identyczność. 

Wydaje się, iż powyższy przykład dobrze ilustruje zarówno determinującą 

rolę i znaczenie samego przydomka (w jakimś stopniu wykreowanego również 

przez samego pacjenta), który miał wyraźnie charakter stygmatyzujący, stał się 

rodzajem gry transakcyjnej, jaką prowadzi on z otoczeniem, jak również pewną 

nieuchronność oraz imperatywność przekazów skryptowych zawartych w posia-

danym przydomku. 

Problem determinizmu psychologicznego
3
, jaki wiąże się z koncepcją skryp-

tu, a pośrednio również z kwestią posiadanego imienia (czy też przezwiska), ka-

że nam zauważyć, iż odpowiedź na wspomnianą kwestię odnajdujemy choćby  

w psychoanalizie. Freud nie uważał jednak, że przeszłe doświadczenia w sposób 

jednoznaczny i ostateczny oddziałują na aktualne funkcjonowanie psychiczne 

jednostki. Istotną rolę odgrywa bowiem także bieżąca gra sił między id, supere-

go i ego. Podobnie w przypadku analizy transakcyjnej, która wszak w dużym 

stopniu nawiązuje do psychoanalizy, istotne znaczenie należy przypisać po-

szczególnym stanom Ja, których rola jest bezsprzeczna. Zresztą behawioryzm, 

który często formułował takie właśnie zastrzeżenia w stosunku do psychoanali-

zy, również nie może być wolny od zarzutu nadmiernego determinizmu, uważa 

się bowiem, iż ludzkie zachowanie jest w dużym stopniu zdeterminowane 

otrzymywanymi w dzieciństwie karami i nagrodami i ich generalizacją.  

Heterogeniczne konotacje nadawania imion 

Obserwując różnorodne aspekty nadawania dzieciom imienia, dostrzegamy 

ich kontekst nie tylko psychologiczny i pedagogiczny, ale także społeczny, kul-

turowy lub obyczajowy, a także religijny. Wymieńmy niektóre z tych przejawów. 

Jest prawdą, że rodzice w wyborze imienia dość często kierują się przej-

ściową modą, fascynacją ulubioną postacią popkultury, czy imieniem popularnej 

aktorki lub aktora. Zbyt liczne są tego przykłady, aby je tu cytować. Od lat staty-

styki urzędów stanu cywilnego odnotowują przypadki imion, które pojawiają się 

w danym okresie, aby po pewnym czasie całkowicie zaniknąć. Niemniej jednak 

nie zawsze powyższe względy odgrywają tutaj główną rolę. Okazuje się bo-

wiem, że zarówno dawniej, jak i dzisiaj przy wyborze imienia szczególnie istot-

ną rolę odgrywa tradycja rodzinna. W niektórych regionach Polski od lat pierw-

                                                 
3 Przez determinizm psychologiczny będziemy rozumieć założenie, że myśli, uczucia i zachowa-

nia są nieodwołalnie spowodowane wydarzeniami z przeszłości.  
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szy syn w rodzinie otrzymywał imię ojca, a pierwsza córka imię matki. Z chwilą 

śmierci jednego z dzieci zmieniano regułę i kolejnemu dziecku nadawano imię 

zmarłego, wierząc w ten sposób, że jest to to samo dziecko, tyle tylko, że w in-

nej postaci (Supranowicz, 1997, s. 18–24). Nie trzeba nikogo przekonywać, że 

tego rodzaju zabieg mógł mieć znaczący wpływ na kształtowanie się skryptu 

dziecka, które otrzymywało mniej lub bardziej jasno sformułowany nakaz skryp-

towy wyrażający się w stwierdzeniu: „nie bądź tym, kim jesteś” oraz prawdopo-

dobnie cały szereg innych zakazów stąd wynikających.  

W jednym z opracowań możemy przeczytać: „Nadanie imienia dziecku to 

jeden z najważniejszych kroków w życiu rodziny, a także w życiu samego 

dziecka. Imię to nazwa dla tożsamości; zazwyczaj wyznacza kierunek temu,  

w jaki sposób myślimy o sobie i jak – zwłaszcza przy pierwszym kontakcie – 

myślą o nas inni. Nadanie imienia to «przypieczętowanie» nowego istnienia” 

(http://blog.onet.pl/39997,1,archiwum_goracy.html, dostęp: 3.02.2010). Stąd też 

prawo staje niejako na straży owej tożsamości. Obowiązujące w Polsce przepisy 

zabraniają nadawania „imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie 

zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka” („Gazeta Pol-

ska”, 2011, nr 1, s. 33). Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnim czasie słyszy się 

postulaty mówiące o tym, iż ten ostatni zakaz powinien zostać zniesiony.  

O szczególnym znaczeniu zjawiska, o jakim mowa, niech świadczy choćby 

fakt, że ludzie niejednokrotnie antropomorfizują niektóre przedmioty i urządze-

nia, nadając im ludzkie imiona. Tak „uczłowiecza” się np. samochody czy sprzę-

ty codziennego użytku. W ten sposób martwe przedmioty obdarzane są ludzkimi 

cechami i emocjami. Sytuacja, gdy dane urządzenie czy jakiś przedmiot psuje 

się lub ulega zniszczeniu, odczuwana bywa jako strata kogoś bliskiego. Ludzie 

przeżywają całą gamę uczuć, poczynając od frustracji po złość lub smutek, cha-

rakterystyczne dla żałoby. Ich zachowanie i wypowiedzi sugerują fakt wchodze-

nia z tymi przedmiotami w relacje przypominające stosunek do ludzi czy zwie-

rząt. Przykładem może być sytuacja, gdy żołnierze nadają imiona mobilnym ro-

botom, które mają na celu rozbrajanie ładunków wybuchowych i min. Ich strata 

traktowana jest jak pozbawienie życia najbliższej osoby. Bywa, że „pogrzeb” 

obywa się z całym ceremoniałem wojskowym i nadaniem pośmiertnych odzna-

czeń (Piotrowska, 2013, s. 86–87). Być może dramatyzm wojny z pozbawiony-

mi niejednokrotnie ludzkich uczuć rekcjami ma tu swoje znaczenie. Dobrze ilu-

struje to zjawisko popularny swego czasu telewizyjny serial Czterej pancerni  

i pies. Głównych bohaterów ogarnia smutek i rozpacz, gdy w pierwszej części 

filmu zniszczeniu ulega ich czołg, któremu nadano imię „Rudy” na cześć jednej 

z radzieckich sanitariuszek. Nadawanie imion martwym przedmiotom mającym 

jednak jakieś szczególne znaczenie w życiu ludzi uczłowiecza je i tworzy ich 

tożsamość. Jednocześnie odebranie człowiekowi imienia i zastąpienie go np. ko-

lejnym numerem, tak jak działo się to w hitlerowskich obozach koncentracyj-

nych, zmierza zawsze do procesu odwrotnego – odebrania człowieczeństwa.  
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Widzimy zatem, że za sprawą nadawania lub odbierania imienia można two-

rzyć lub negować tożsamość i godność człowieka. Można też, zmieniając imię, 

wpływać celowo na przeobrażenie tożsamości. Za kolejny przykład może służyć 

sytuacja, jaka ma miejsce w Legii Cudzoziemskiej. Jak wiadomo, ta francuska 

formacja wojskowa stanowi skupisko mężczyzn z różnych stron świata. Często 

są to osoby o dość podejrzanej przeszłości przestępczej, uciekający przed kar-

nymi konsekwencjami w swoich krajach pochodzenia. Legia Cudzoziemska 

stwarza im jednak możliwość wykreowania sobie nowej tożsamości poprzez na-

danie nowego imienia, określanego jako „imię wojenne” (franc. nom de guerre). 

Z jednej strony taki zabieg służy bez wątpienia stworzeniu pewnego rodzaju 

kamuflażu, z drugiej nadaje inną, nową tożsamość, która podlega bardzo inten-

sywnemu kształtowaniu, m.in. poprzez niemal morderczy trening fizyczny oraz 

oddziaływanie psychologiczne.  

Nadanie imienia kojarzonego z większością etniczną na danym terenie słu-

żyć może czasem również ukryciu prawdziwej tożsamości narodowej, stanowiąc 

swoisty kamuflaż. Tak działo się w przypadku mniejszości prawosławno-

białoruskiej zamieszkującej na terenie Polski po II wojnie światowej i poddanej 

wymuszonym procesom asymilacyjnym (Czerwin, 2003, s. 124–135). Konse-

kwencje, jakie się z tym wiążą, to z jednej strony zaburzenia tożsamości, a więc 

postrzeganie siebie jako kogoś nieposiadającego specyficznych cech, zarówno 

pod względem wyglądu, ubioru, jak i sposobu myślenia, odczuwania i zachowa-

nia. Mogło to prowadzić do uświadomienia sobie zrywanych więzi łączących 

jednostkę z innymi bliskimi osobami, np. członkami rodziny, grupy zawodowej, 

narodu itd. Z drugiej strony, prowadziło to nieuchronnie do deindywidualizacji, 

czyli procesu o szerszym podłożu społeczno-psychicznym, w efekcie którego 

jednostka traci swą tożsamość indywidualną na rzecz tożsamości grupowej.  

W konsekwencji zaczyna działać, i co najważniejsze traktować siebie nie jako 

niepowtarzalny byt, ale jako jeden z wielu konkretnych elementów grupy spo-

łecznej, pozostając jednocześnie pod jej przemożnym wpływem mentalnym. Te-

go rodzaju zabieg musiał również w sposób oczywisty wpłynąć na formowanie 

się skryptu wielu osób. Jego czytelne przesłanie brzmiało: „Nie bądź sobą” (ang. 

Don’t Be You), pociągało nieuchronnie inne zakazy skryptowe, np.: „Nie myśl” 

(ang. Don’t Think) w sposób charakterystyczny dla twojej grupy, „Nie czuj” 

(ang. Don’t Feel) tak jak przeżywają świat reprezentanci twojej wspólnoty, czy 

„Nie ufaj innym” (Don’t Be Close, Don’t Belong), gdyż stanowią dla ciebie za-

grożenie. Rzecz jasna powyższe zakazy nie musiałyby się pojawić albo ujawnić 

w takiej postaci i nasileniu, a mógł je zastąpić np. zakaz ograniczonej aktywno-

ści i odnoszenia sukcesu (Don’t Make It, Don’t Do Anything), co samo w sobie 

marginalizowało społecznie tę grupę narodowościową. 

Nieprzypadkowo kościoły wyznaniowe od początku duże znaczenie przy-

wiązywały do nadawania imion. Odnajdujemy ten aspekt już w Biblii. Bóg ob-
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jawia Mojżeszowi swoje imię – Jahwe („Jestem, który jestem”) – wtedy, gdy 

wzywa go do wyjścia z Egiptu. Mieć imię, oznacza być Osobą. Podobne zna-

czenie odnajdujemy też w Nowym Testamencie. Gdy Chrystus powołał św. Pio-

tra na swojego ziemskiego następcę, czytamy: „A Jezus, wejrzawszy na niego, 

rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas [podkr. aut], to 

znaczy Piotr”. Kiedy bowiem Bóg przeznacza ludzi do realizacji swojego planu, 

nadaje, a czasem też zmienia, imię („Odtąd nie będziesz się zwał Jakub” – 

podkr. aut.). Abram odtąd staje się Abrahamem, a Szaweł – Pawłem. Stąd też 

krakowscy zakonnicy kapucyni postanowili od niedawna przywracać imiona 

bezdomnym i często bezimiennym osobom, rozdając im nieśmiertelniki (podob-

ne do tych, jakie noszą żołnierze niektórych formacji), po to, aby po śmierci wo-

bec Boga stanęli jako ludzie posiadający swoją jednoznaczną tożsamość – swoje 

własne imię! Proces przywracania imion przejawia się też w życiu społecznym 

przez uroczysty rytuał odczytywania imion i nazwisk straconych żołnierzy, np. 

na grobach katyńskich, czy poprzez akcję rosyjskiego stowarzyszenia „Memo-

riał”, która polega na uroczystym odczytywaniu danych osobowych ofiar stali-

nowskich zbrodni przed Kamieniem Sołowieckim na Placu Łubieńskim w ra-

mach Dni Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Dzieje się to po to, aby ich 

imiona nadal istniały w społecznej świadomości. Twierdzi się bowiem, że nie-

wymawiane imię powoduje, iż człowiek umiera po raz drugi.  

Wszechstronne i różnorodne aspekty posiadania imienia skłaniają do badaw-

czych poszukiwań. Stąd też poniżej prezentujemy jedną z prób poszukiwania 

związków między imieniem a skryptem życiowym.  

Problem skryptowego wymiaru imienia w wybranej grupie 

młodzieży 

Nie ma zbyt wielu prac naukowych poświęconych analizie skryptowego 

wymiaru imienia. Zaledwie w jednej z prac dyplomowych podjęto wspomnianą 

problematykę. W konkluzji przeprowadzonych badań na wybranej grupie mło-

dzieży licealnej czytamy: „Badania wykazały, że w wielu przypadkach imiona, 

ich skróty, przydomki i wszelkie inne nazwy nadawane czy narzucane nowo na-

rodzonemu człowiekowi wskazują na kierunek, jaki wybrali dla jego życia ro-

dzice” (Gwałt, 2005, s. 76). 

Badania o podobnym charakterze zostały podjęte przez członków Zespołu 

Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie na przełomie listopada i grudnia 2013 roku. W projekcie ba-

dawczym wzięła udział grupa 90 osób – studentów Wydziału Pedagogicznego  

w wieku 21–23 lat. W pierwszym etapie badań posłużono się metodą ankietową, 

która pozwoliła zebrać opinie studentów na temat różnych aspektów związanych 

z rolą, jaką w ich życiu odgrywa nadane im imię. Następnie, w drugim etapie 
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badań, sondaż ankietowy został uzupełniony wywiadami ukierunkowanymi (Krü- 

ger, 2007, s. 247), identyfikującymi różne wątki skryptowe.  

Analiza poszczególnych pytań ankietowych pozwoliła na wyróżnienie kilku 

obszarów związanych z funkcjonowaniem swojego imienia w świadomości ba-

danych. Pierwszym z nich był stosunek badanych do nadanego im imienia. Zde-

cydowana większość respondentów (90%) zadeklarowała zadowolenie z faktu, 

że nosi właśnie takie imię, w tym połowa to osoby bardzo zadowolone ze swo-

jego imienia. Badani swoją satysfakcję najczęściej motywowali tym, że ich imię 

jest niepowtarzalne, mało popularne, co powoduje, że w pewnym sensie są wy-

jątkowi, wyróżniają się w grupie znajomych i przyjaciół. Część respondentów 

lubi swoje imię, ponieważ dobrze brzmi, odzwierciedla ich osobowość i sposób 

bycia. Niektórzy badani zwracali uwagę na funkcjonalność swojego imienia – 

można je odmieniać, zdrabniać lub nadać mu inną formę, pasuje do osoby  

w każdym wieku. Pomimo podkreślania pozytywnych cech swojego imienia kil-

ka osób z tej grupy respondentów chciałaby zmienić je na inne, które podoba im 

się jeszcze bardziej niż obecne, z którego i tak już są zadowoleni. Kolejna grupa 

(7,8%) to osoby, które wyraziły negatywne nastawienie do swojego imienia,  

w tym zdecydowaną niechęć zadeklarowało 3,8% badanej populacji, tłumacząc 

brak akceptacji tym, że ich imię wywołuje w nich złe skojarzenia, jest pospolite, 

zbyt długie i trudno ludziom je zapamiętać, jest nieadekwatne do ich charakteru  

i zainteresowań. Wszystkie te osoby chciałyby obecne imię zmienić na inne. 

Najmniej liczna grupa (2,6%) zadeklarowała neutralny stosunek do nadanego im 

imienia, zakreślając odpowiedź „nie wiem”, ponieważ nie przywiązuje wagi do 

tej kwestii. Podobny stosunek do noszonego imienia prezentowali uczestnicy 

sondażu przeprowadzonego przez miesięcznik „Charaktery”, w którym pytano 

respondentów, czy lubią swoje imię. Zdecydowana większość stwierdziła, że tak 

(55%) lub raczej tak (32%), a mniejszość, że raczej nie (10%) i zdecydowanie 

nie (3%) (Doroszkiewicz, 2005, s. 8–13). 

Kolejnym obszarem poddanym analizie było powiązanie imienia ze skryp-

tem poprzez zidentyfikowanie sposobu, w jaki rodzice nadali imię badanym. 

Eric Berne wyróżnił cztery strategie, jakimi rodzice kierują się przy wyborze 

imienia dla swojego dziecka. Zatem zapytano badanych o to, jak sadzą, czym 

kierowali się ich rodzice, podejmując tę decyzję. Ponad połowa respondentów 

(56,4%) uznała, że rodzice mieli określoną intencję, obdarzając ich właśnie ta-

kim imienia, było to ich świadome i celowe działanie. Zdaniem 29,5% bada-

nych, o ich imieniu zadecydował przypadek, zbieg okoliczności, nieprzewidy-

walne zdarzenie mające miejsce w życiu ich rodziców. Dla 5,1% badanych stu-

dentów ich imię jest wynikiem beztroskiego zachowania rodziców, bez zastana-

wiania się nad jego skutkami. Ostatnia, czwarta strategia – nadanie imienia  

w sposób nieunikniony związany np. z tradycją rodzinną, która nie daje wyboru 

rodzicom, została zakreślona tylko przez 1,3% badanych.  
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Wykres 1. Sposób nadania imienia przez rodziców w opinii badanych 

Źródło: badania własne (2013). 

Najliczniejsza grupa badanych była zdania, że ich rodzice działali z namy-

słem i z pewnym określonym zamiarem, dając im właśnie takie, a nie inne imię. 

Co może oznaczać, że rodzice ci wzięli w ten sposób odpowiedzialność za przy-

szłość dziecka, ale jednocześnie narzucili im swoje oczekiwania. „Zanim  

w dzieciństwie imię nabierze dla niego emocjonalnego znaczenia i stanie się 

częścią jego tożsamości, jest wizytówką rodziców czy opiekunów. Świadczy  

o ich aspiracjach i oczekiwaniach wobec dziecka, a często o pozycji społecznej” 

(Doroszkiewicz, 2005, s. 8). Jak wynika z przeprowadzonych badań, wybór 

imienia to zasługa nie tylko rodziców, ale także innych najbliższych z otoczenia 

dziecka, ponieważ nadanie imienia nowo narodzonemu jest bardzo ważnym 

momentem w życiu nie tylko samych rodziców, ale całej rodziny. Jest to wyda-

rzenie szczególne, w które angażuje się wiele osób, w którym ścierają się różne 

opcje i poglądy. Opisane przez respondentów historie związane z wyborem ich 

imienia pokazują, że dochodzi do sporów i konfliktów, a także zawierania kom-

promisów pomiędzy członkami rodziny: samymi rodzicami, rodzicami i dziad-

kami oraz rodzicami i rodzeństwem. Oto kilka przykładów: 

1) „Pierwsze imię miałam otrzymać po babci ze strony mamy, jednak tata się 

na to nie zgodził, ponieważ było staromodne i sam mi wybrał inne, a drugie 

mam właśnie po babci”. 

2) „Moim dziadkom podobało się imię Karolina, moja mama wolała jednak 

imię Dominika, dlatego to moje pierwsze imię, a na drugie mam Karolina”. 

3) „Rodzice nie mogli się zdecydować, jak dać mi na imię, każde chciało ina-

czej, więc poszli na kompromis i dali mi na imię jeszcze inaczej”. 

4) „Moja mama i tata nie byli zgodni co do imienia, więc imię nadała babcia od 

strony taty, a rodzice się zgodzili”. 
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5) „Nadanie mi pierwszego imienia nastąpiło przez upór starszego brata. Ro-

dzice mu ulegli”. 

6) „Z nadaniem mojego pierwszego imienia miał do czynienia mój o 2 lata 

starszy brat. Jego opiekunka, «przyszywana ciocia» miała tak na imię.  

W związku z tym zapragnął, żeby jego młodsza siostra miała na imię tak 

samo”. 

Oprócz nadania dziecku imienia ważną kwestią jest także to, w jakiej formie 

go potem używamy. Czy jest to forma oficjalna, zdrobnienie, przydomek, czy 

też inne imię. Sposób zwracania się do drugiej osoby wyraża nasz emocjonalny 

stosunek do niej (dystans lub bliskość). Każda z form wywołuje inne skojarze-

nia, skłania do przypisywania innych cech. „Na przykład formom oficjalnym je-

steśmy skłonni przypisywać […] cechy związane z sukcesem: inteligencję, am-

bicję i twórczość […]” (Doroszkiewicz, 2005, s. 12). Z przeprowadzonych ba-

dań wynika, że do połowy badanych rodzice zwracają się w sposób oficjalny. 

Natomiast, jeśli chodzi o zdrobnienia, to matki używają ich częściej (62,8%) niż 

ojcowie (44,9%). Warto podkreślić, że badane dzieci to osoby dorosłe (studen-

ci), a jednak mimo to, rodzice często zwracają się do nich w formie zdrobniałej. 

W przypadku tej grupy respondentów matki częściej używają zdrobnień niż wła-

ściwego imienia. Może to świadczyć o chęci utrzymania przez rodzica relacji 

Rodzic Opiekuńczy – Dziecko Przystosowane, aby dziecko spełniało nakazy 

skryptowe. Niewielki odsetek rodziców, zwracając się do badanych, używa 

przydomków oraz innych określeń. Ta sytuacja częściej dotyczy ojców niż ma-

tek (wykres 2). 

 

Wykres 2. Sposoby zwracania się rodziców do osób badanych 

Źródło: badania własne (2013). 
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Waga przypisywana nadaniu imienia przez rodziców i znaczących innych  

z otoczenia dziecka przenosi się potem na wartość, jaką samo dziecko przypisuje 

swojemu imieniu. Analiza wyników badań pokazuje, że niemal połowa respon-

dentów (45%) uważa, że posiadane imię wpływa na ich życie, ma znaczenie  

w kształtowaniu ich losu. Można tutaj wyróżnić kilka aspektów, na które badani 

zwracali uwagę: 

— imię jako istotny element dodający pewności siebie: „Czuję się wyróżniona, 

że mam rzadkie i ładne imię”, „Nie wstydzę się go, więc jestem szczęśliwa”, 

„Miło mi słyszeć, że jestem posiadaczką tak wyjątkowego imienia”; 

— utożsamianie się z cechami, jakie są zdaniem badanych przypisane do ich 

imion: „Justyna – znaczy tyle, co sprawiedliwa. Wydaje mi się, że taka je-

stem”, „Moje imię oznacza wojownika i dobrego przywódcę, […] jako 

człowiek posiadam podobne cechy charakteru. Mam silną osobowość i po-

trafię stawiać na swoim”, „Jestem osobą poważną, ponieważ uważam, że 

osoba z takim imieniem nie może być niepoważna”; 

— dostrzeganie podobieństw pomiędzy osobami znanymi, które noszą lub nosi-

ły takie samo imię jak osoby badane. Najczęściej są to pozytywne aspekty 

funkcjonowania tych osób, które widzą także u siebie: „Jestem spokojny jak 

mój wujek od strony mamy”, „Mam drugie imię po babci, która była praco-

wita i uczynna. Ja jestem koleżeńska”; 

— chęć wzorowania się na swoich imiennikach, np. z bajek. „Z bajki jest to 

Małgosia z «Jasia i Małgosi». Tam postać ta jawi się jako odważna dziew-

czynka, która opiekuje się swoim bratem, szczególnie w chwilach dla nich 

trudnych. […] Mam poczucie, że muszę być waleczną osobą kierującą się  

w życiu odwagą, pomimo cech negatywnych dotyczących mojego imienia”. 

Ostatnim zagadnieniem poruszonym w ankiecie były preferencje badanych 

co do wyboru imion dla swojego dziecka. Ponad połowa badanych (59,0%) wy-

brałaby na pierwsze imię dla swojego dziecka imię ładnie brzmiące, które przy-

wołuje pozytywne skojarzenia i odczucia, następnie imię oryginalne (38,5%), 

które będzie podkreślać wyjątkowość dziecka. Kryteria te mają dużo mniejsze 

znaczenie przy wyborze imienia drugiego (odpowiednio 19,2% i 16,6%). Dla 

15,4% respondentów ważne jest, żeby pierwsze imię dziecko odziedziczyło po 

kimś znaczącym z ich rodziny, co składa się na przekaz skryptowy (script 

message) związany z oczekiwaniem kontynuowania roli imiennika. Szczególnie 

wyraźnie widać to w przypadku imienia drugiego, ponad połowa badanych 

(51,3%) chciałby, aby było to imię po kimś ważnym z ich rodziny. Analiza wy-

powiedzi respondentów pokazała też zarysowywanie się pewnej tendencji zwią-

zanej z nakazem rodzinnym. Otóż większość osób, które otrzymały swoje drugie 

imię po kimś z rodziny, chce postąpić tak samo w stosunku do swojego dziecka. 

Ponadto niemal co 5 badany chce, aby było to imię takie, jakie sam nosi. Może 

to dotyczyć programowania rodzicielskiego „bądź taki jak ja”, „postępuj według 

moich wskazówek”. 
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Wykres 3. Kryteria wyboru imion dla swojego dziecka w opinii badanych 

Źródło: badania własne (2013). 

W prezentowanych powyżej (wykres 3) wynikach zwraca uwagę znaczący 

fakt gotowości badanych do nadania drugiego imienia po kimś z rodziny, co 

może, choć nie musi, mieć charakter skryptowy. Natomiast wynik (19,2 %) wy-

rażający gotowość do nadania drugiego imienia takiego jak własne może z kolei 

świadczyć o ujawnianiu się zjawiska, które psycholodzy określają jako utajony 

egotyzm (ang. implicit egotism) (Doroszewicz, 2013, s. 165–167), będącego po-

tencjalną bazą kształtowania się u przyszłego dziecka skryptowej adaptacji oso-

bowości o charakterze narcystycznym. Gdyż – jak pisze Krystyna Doroszewicz 

– „[…] można stwierdzić, że występujący z różną siłą, w zależności od płci  

i wieku, związek między akceptacją własnego imienia i samooceną jest przeja-

wem efektu przynależności. Biorąc pod uwagę rodzaj imienia, można zaryzy-

kować przypuszczenie, że pewne imiona biorą udział w kształtowaniu się narcy-

stycznej osobowości” (Doroszewicz, 2013, s. 123). Analiza wyników badań 

otrzymanych przy pomocy sondażu ankietowego została uzupełniona i pogłę-

biona dzięki przeprowadzeniu wywiadów ukierunkowanych na identyfikację 

różnych wątków skryptowych. Oznacza to, że – przy dużej swobodzie wypo-

wiedzi osoby badanej – pytania kierunkowały odpowiedzi na tematykę związaną 

z mniej lub bardziej uświadamianym sobie programem życiowym. Osoby dekla-

rujące chęć uczestnictwa w takim wywiadzie na końcu ankiety umieściły wymy-

ślony przez siebie pseudonim lub, odchodząc od anonimowości badań ankieto-

wych, podały swoje dane. Spośród liczby 51 badanych wyrażających gotowość 

do uczestnictwa w wywiadzie zgłosiło się tylko 5 osób, z którymi przeprowa-

dzono wywiad.  
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Obraz ujawniających się związków między posiadanym imieniem a skryptem, 

jaki wyłania się z kilku przeprowadzonych wywiadów, przedstawiono poniżej.  

„Jelonek” (kobieta l. 20). Przyjęty pseudonim to zdrobnienie posiadanego nazwiska.  

W wypełnionej ankiecie na pytanie o zadowolenie z posiadanego imienia (Monika) oso-

ba badana odpowiedziała, że akceptuje je bardzo. Uzasadniła to stwierdzeniem: „Podoba 

mi się moje imię. Ładnie brzmi i nawet jak będę w przyszłości babcią, też będzie się do-

brze prezentowało”. Historia, jaka wiązała się z nadaniem imienia wyglądała następują-

co: „Moje pierwsze imię wybrał dla mnie tata, ponieważ ówczesna dziewczyna mojego 

wujka nosiła takie imię. Podobno była pełna energii, miła, sympatyczna. Każdy ją lubił  

i szanował, dlatego tata postanowił, że jego pierwsza córka będzie miała tak na imię. Mo-

je drugie imię mam po mamie”. Z przeprowadzonego wywiadu wynikało, że badana nig-

dy nie poznała osoby, której imię nosi obecnie. A jej cechy wymienia na podstawie prze-

kazów rodzinnych. Na pytanie jak mogła zatem wyglądać ? – odpowiada: „wysoka, bru-

netka, bardzo ładna, z podłużną twarzą, dojrzała”. 

I n t e r p r e t a c j a: Badana wyraźnie bardzo pozytywnie identyfikuje się z konkretną 

osobą i cechami jej imienniczki, której jednak nie poznała osobiście, ale zna jedynie  

z opowieści rodzinnych. Są też wytworem Jej wyobraźni. Niektóre z nich, jak na przy-

kład wygląd (bardzo ładna, podłużna twarz, brunetka), są cechami, które posiada. Inne są 

właściwościami, które chciałaby deklaratywnie posiadać. Wybór imienia zarówno przez 

ojca, któremu zapewne podobała się dziewczyna swojego brata, jak również przyjęcie 

drugiego imienia w sposób dosłowny od matki stwarza pewien rodzaj harmonii. Można 

przyjąć, że badana posiada pozytywny obiekt swojej identyfikacji z imieniem, co zapew-

ne kształtuje jej konstruktywny skrypt. Jednocześnie intencjonalne przyjęcie imienia po 

którymś z rodziców (w tym wypadku matce) może mieścić się w nakazie skryptowym 

(ang. Driver): „Sprawiaj przyjemność” (ang. Please Others). Można to uściślić poprzez 

stwierdzenie: „Spraw mi przyjemność, będąc taki/taka jak ja”. Taki element aparatu 

skryptowego prowadzić może do kształtowania się adaptacji osobowości o charakterze 

narcystycznym (Ware, 1983, s. 11–19; White,White, 1974, s. 5–17).  

Pozytywne aspekty kształtowania się skryptu można również dostrzec w ko-

lejnym z wywiadów.  

„Magdalena” (kobieta l. 22). W ankiecie zadeklarowała, że jest bardzo zadowolona ze 

swojego imienia. „Bardzo lubię swoje imię, ponieważ istnieje dużo odmian i każdy może 

zwrócić się do mnie w inny sposób”. Imię wybrała jej mama, której zawsze to imię się 

bardzo podobało, marzyła o córce o takim imieniu, więc kiedy urodziła córkę, czymś na-

turalnym było to, że ją nim obdarowała. Badana uważa, że w związku z tym ma pewną 

misję do spełnienia, polegającą na tym, że nie może zawieść matki. „Moja mama wyma-

rzyła sobie dziecko o takim imieniu. Dlatego mam poczucie, że nie mogę jej zawieść, bo 

ciągle musi być ze mnie dumna. Czuję, że nie mogę popełnić żadnego błędu”. Badana 

wiele decyzji życiowych podjęła po konsultacji z matką. Bardzo często prosi ją o pomoc 

i radę. Traktuje ją jak starszą siostrę (której nie ma, bo jest jedynaczką) lub dobrą przyja-

ciółkę. Z tatą też ma, jak to określiła, dobrą relację, ale jest ona nie tak bliska i bardziej 

oficjalna. „Mama zawsze zdrabnia moje imię z różny sposób, a tata mówi do mnie po 

prostu Magda”. 

I n t e r p r e t a c j a: Widać w tym przypadku silny wpływ matki na życie badanej. 

Jest ona bardzo ważną dla niej osobą, choćby dlatego, że respondentka chciałaby dać 

swojej córce imię po babci dziecka. Jej sposób działania wyznaczają oczekiwania matki 
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w stosunku do jej osoby. Ma poczucie, że będzie OK, jeśli dobrze wypełni przewidziane 

dla niej zadanie. Zachowanie takie może odnosić się do realizowania nakazu skryptowe-

go Rodzica Kontrolującego „Sprawiaj przyjemność” (ang. Please Others). „Bądź ideal-

na”, „Spraw mi przyjemność, będąc taką, jaką sobie wymarzyłam”. 

Przeciwny obraz kształtowania się skryptu na podstawie posiadanego imie-

nia można odnaleźć w dwóch poniższych przykładach.  

„Kot” (kobieta l. 22). W ankiecie zdeklarowała się jako osoba „raczej nieakceptująca” 

swojego imienia (Monika). Napisała: „Uważam, że moje imię nie pasuje do mnie i mojej 

osoby”, a dalej: „Gdy się urodziłam, okazało się, że jestem dziewczynką, a miałam być 

chłopcem o imieniu Piotrek. Rodzice byli tak zaskoczeni, że pierwszym imieniem, które 

wybrali, było Monika i tak już zostało”. W przeprowadzonym wywiadzie poinformowa-

ła, że ma też młodszą siostrę. Czasem jednak odnosi wrażenie, że ojciec traktuje ją tak, 

jakby była chłopcem, np. odnosi się do niej jak do syna, chce, aby pomagała mu przy 

remontach i podawała mu narzędzia itp. Na pytanie o to, czy ma swojego chłopaka od-

powiada, że tak, choć wyraźnie nie chce kontynuować tego wątku.  

I n t e r p r e t a c j a: W prezentowanym przypadku wyraźnie można dostrzec, że brak 

zadowolenia z posiadanego imienia powiązany jest z początkowym brakiem zgody ro-

dziców na płeć dziecka i pospieszny wybór imienia. Nie jest to korzystny profil skryptu, 

informujący dziecko, że nie jest OK., że nie jest takim, jakim rodzice chcą, aby było oraz 

pojawia się zakaz skryptowy bycia sobą, np. „Nie bądź tym, kim jesteś” (Don’t Be You), 

a uściślając: „nie miej płci, którą posiadasz”. Taki element aparatu skryptowego może 

prowadzić do zespołów dezadaptacji płci. 

Podobne elementy skryptowe dostrzegamy w wywiadzie poniższym.  

„Ka” (kobieta l. 23). Przyjęty pseudonim jest formą skróconej, a właściwie „amputowa-

nej”, części imienia Karolina. Badana w sposób jednoznaczny wyraziła pełen brak akcep-

tacji dla swojego imienia. Uzasadniając to jednak w sposób brzmiący niezbyt przekonu-

jąco: „Moje imię jest długie i często inni go nie pamiętają”. W szczególny sposób nie lu-

bi zwracania się do siebie pełnym imieniem, zwykle wtedy, gdy wyczuwa w tej formie 

nakazującego surowego Rodzica Krytycznego, dopuszcza jednak czasem pewne zdrob-

nienia, np. „Kika” albo „Karola”. Ujawniła też rzecz znamienną dla funkcjonowania jej 

rodziny: „Początkowo miałam mieć na imię Ada lub Patrycja, jednak rodzeństwo zdecy-

dowało za rodziców”. Wywiad ujawnił specyficzną konstelację ról oraz problemów psy-

chologicznych w rodzinie badanej. Jej trzecim z kolei, najmłodszym dzieckiem delego-

wanym przez rodzinę do opieki nad rodzicami. Między nią a rodzeństwem ujawnia się 

wyraźnie silne i negatywne napięcie wynikające z faktu ich wczesnego usamodzielnienia 

się. Rodzice silnie wiążą badaną ze sobą, odbierając jej autonomię, co skutkuje częstymi 

kłótniami i nieporozumieniami.  

I n t e r p r e t a c j a: Prawdopodobnie nakazy rodzicielskie i w tym wypadku przybie-

rają postać poleceń: „Sprawiaj przyjemność” (ang. Please Others), co skonkretyzować 

można jako: „sprawiaj nam przyjemność, pozostając z nami po usamodzielnieniu się 

twojego rodzeństwa i zrezygnuj z siebie oraz swoich potrzeb”. Ten rodzaj skryptu pro-

wadzić może z jednej strony do adaptacji osobowości o charakterze symbiotycznym oraz 

destrukcyjnego programu życiowego określanego jako skrypt z przymusem i groźbą oraz 

ze skryptem rezygnacji (Tryjarska, 1995, s. 29–30).  
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I jeszcze jeden przykład braku akceptacji dla swojego imienia, wiążący się  

z problemami strukturalnymi rodziny osoby badanej. 

„Kasia” (kobieta l. 23). Badana zdecydowanie negatywnie odnosi się do swojego imienia 

Katarzyna, wyrażając swoją dezaprobatę słowami: „Jestem niezadowolona ze swojego 

imienia, ponieważ uważam, że jest bardzo pospolite i twarde […] pod tym imieniem nie 

kryje się nic ciekawego”. Ponadto uważa, że jej imię niekorzystnie oddziałuje na jej oso-

bowość i poczucie własnej wartości: „moje imię ma ogromny wpływ na moje życie. 

Uważam, iż negatywnie wpływa na mnie. Mam poczucie, że z innym imieniem miała-

bym lepszą osobowość, inny lepszy charakter. Mogę sobie wiele zarzucić”. Badana 

zmieniłaby swoje imię na inne (Michalina), takie które wybrała sobie na bierzmowaniu. 

Choć jak sama mówi „to nie pasowałoby do mojego nazwiska, to byłabym inną osobą”. 

Dodatkowo ma takie samo imię jak kuzynka mamy, która jest jej przeciwieństwem. Ba-

dana określa, że różni je wszystko „kuzynka mojej mamy jest cicha, skryta, spokojna. 

Natomiast ja jestem szalona, energiczna, otwarta”. Badana jest tancerką, osobą ekspre-

syjną o artystycznej duszy. Wywiad ujawnił duże problemy badanej z akceptacją swojej 

osoby, krytyczny stosunek do siebie i swoich działań oraz niewiarę w swoje możliwości. 

Posiadane imię według osoby badanej tylko potwierdza to, że nic w życiu nie osiągnie, 

„bo Kasia to pospolita, prosta niewiele warta osoba, a Katarzyna to groźna i zła caryca, 

której ludzie nie lubią, bo się jej boją”. Między badaną i jej matką jest silna więź łącząca 

obie kobiety. Mama udziela jej wsparcia w trudnych chwilach, ale podobnie jak córka ma 

problemy z akceptacją swojej osoby. 

I n t e r p r e t a c j a: Wyraźnie widać tutaj odrzucenie swojego imienia. Badana jest 

rozgoryczona tym, że nosi imię, które według niej zupełnie do niej nie pasuje, utrudnia 

jej życie, nie pozwala rozwinąć skrzydeł. Z jednej strony nie ma w niej zgody na bycie 

Kasią, podejmuje działania w kierunku zmiany (wybiera sobie na bierzmowaniu imię 

Michalina), z drugiej strony nie potrafi się z tego wyzwolić, bo ciągle ma poczucie, że 

nic nie osiągnie. Wygląda na to jakby powielała schemat funkcjonowania matki, realizo-

wała jej nakazy skryptowe (ang. Driver): „Sprawiaj mi przyjemność, dzieląc taki sam 

trudny los, jak mój” 

Wnioski 

Większość badanych ma poczucie, że ich imię zostało wybrane celowo,  

z rozmysłem, czyli ich rodzicom towarzyszyła jakaś intencja przy podejmowa-

niu decyzji o nazwaniu potomka. Taka sytuacja niejako wyznacza dzieciom 

pewne zadanie do wykonania, przypisuje wykonywanie określonych ról. Ta mi-

sja często jest nieświadomym elementem ich funkcjonowania (przynajmniej na 

tym etapie rozwoju), ponieważ opis nakazów skryptowych, przydzielonych po-

winności życiowych pojawia się w niewielu wypowiedziach respondentów. 

Niemniej jednak prawie połowa badanych studentów zauważa wpływ noszonego 

imienia na swoje życie. Przyznają, że imię ma dla nich znaczenie. Dla tych, któ-

rzy są z niego zadowoleni, jest źródłem tworzenia ich tożsamości, elementem 

dodającym pewności siebie, nośnikiem pozytywnych dla nich cech. Natomiast 

dla tych, którzy go nie akceptują, jest przyczyną porażki życiowej, niskiego po-
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czucia własnej wartości, jak mówi jedna z badanych: „[…] z innym imieniem 

miałabym lepszą osobowość”. 

Jakkolwiek trudno nie zauważyć w świetle przytoczonych badań, że imię ma 

(lub może mieć) znaczący wpływ na biografię jednostki, to jednocześnie można 

czasem znaleźć argumenty kwestionujące takie stanowisko. Wspomniani bada-

cze Nicholas Christenfeld i Britta Larsen zauważają: „Związkowi imion z oso-

bowością ich właścicieli poświęcono już wiele badań. Ale nie brakuje także ba-

dań, które istnienie takiego związku kwestionują. Najprościej rzecz biorąc, pro-

blem z badaniem wpływu wywieranego przez imiona polega na tym, że nie są 

one nadawane przypadkowo – ci sami ludzie, którzy dają dziecku imię, dają mu 

także geny i wychowanie. Można więc przypuszczać, że dziecko nazywające się 

„Wielki Nieudacznik Kowalski” może nie poradzić sobie najlepiej w życiu nie 

tylko dlatego, że tak właśnie się nazywa” (Christenfeld, Larsen, 2008, s. 50).  

W krytycznej analizie powyższego aspektu nie można pominąć, mając jednak 

nadzieję, że dalsze bardziej wnikliwe badania rozwieją powyższe wątpliwości. 

Tym bardziej że ci sami autorzy nieco dalej stwierdzają: „Ogólnie rzecz biorąc, 

z badań wynika jednak, że imiona mają duże znaczenie i że są ważne dla rodzi-

ców. I dlatego rodzice z wielką uwagą wybierają imiona dla swoich pięknych 

(lub mających wkrótce pięknymi się stać) dzieci” (Christenfeld, Larsen, 2008,  

s. 51). Wydaje się ważne, aby rodzice, dokonując określonych decyzji w tym 

zakresie, mieli też czasem świadomość ich skryptowego wymiaru. Dla dorosłych 

dzieci niosących swoje imię wiele lat ważna wydaje się możliwość dojrzałego 

zakwestionowania ewentualnego niekorzystnego wpływu imienia na kształto-

wanie się wyborów życiowych i poczucia satysfakcji ze swych dokonań. 
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Name giving – the beginning of the biography and the script 

Summary 

The article analyses the influence of a particular name on the individual's life and the develop-

ment of his script. It contains the examples taken from psychotherapeutic practice and the results 

of the study conducted on a group of students, which reveal that most of them believe that their 

name have been chosen purposefully (56,4%). Thus, it can be assumed that when parents chose 

names for their children, they have a concrete intention in mind, which may include the perfor-

mance of certain tasks, the pressure to adopt certain roles or the expectations of certain behaviours. 

All this leads to the development of a particular life script. 

Keywords: name giving, script, the influence of a name on the individual’s life. 
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Eric Berne w swojej monografii Dzień dobry… i co dalej? zauważył, że 

„Każdy sam projektuje własne życie. Wolność daje człowiekowi moc wprowa-

dzania tych projektów w życie, a moc ta umożliwia ścieranie się z planami in-

nych ludzi” (Berne, 2015, s. 51). Z perspektywy analizy transakcyjnej ta swoista 

sieć trajektorii ludzkich planów jest wielowymiarowa, gdyż jeśli „spotyka się 

dwoje ludzi, w spotkanie zaangażowane jest sześć stanów ego” (Berne, 2015,  

s. 34), osiem możliwych postaw życiowych owych osób, ich różne potrzeby – 

głód odczuć bądź bodźców, bycia dostrzeżonym i uznanym, jak również głód 

strukturalizacji, czyli uporządkowania czasu. Dokonywanie wglądu w tworzący 

się świat relacji społecznych staje się z tej perspektywy działalnością wymagają-

cą szczególnej uważności na unikatowe doświadczenia, ujawniające się wzorce 

zachowań, rejestrowane warunki, pozwalające na podtrzymanie więzi. Poniższa 

prezentacja, której źródłem jest małoprofesorska
1
 ciekawość badawcza, staje się 

próbą uchwycenia wycinka powyższego obrazu skoncentrowanego na jednej  

z form strukturalizacji czasu – aktywności, a także stanach Ja badanych osób, 

jak i wybranych zmiennych socjodemograficznych. Podejmowane działania słu-

żyły bowiem określeniu możliwych zależności między osobowością badanych  

a preferencją podejmowanych przez nich aktywności.  

                                                 
1  „Małym Profesorem” w analizie transakcyjnej określona jest część stanu Ja-Dziecko, „repre-

zentująca twórcze i intuicyjne wczesnodziecięce strategie badania rzeczywistości oraz rozwią-

zywania problemów” (Jagieła, 2012, s. 112). 
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O strukturalizacji czasu 

Jak zauważają Ian Stewart i Vann Joines, „Kiedy ludzie spotykają się w pa-

rach lub w grupach, mają sześć różnych sposobów na spędzenie czasu. […] są to 

sposoby zaspokajania potrzeby struktury” (Stewart, Joines, 2016, s. 115). Wśród 

nich znajdują się: wycofanie, rytuały, rozrywki, aktywności, gry oraz intymność. 

Wymienione tutaj formy wykorzystywania czasu można ująć w swoiste konti-

nuum rozpięte między wycofaniem (odstąpieniem od kontaktów interpersonal-

nych w wymiarze fizycznym bądź mentalnym i wejściem w świat własnych 

rozmyślań czy fantazji), poprzez rytuały (sformalizowane, przewidywalne, a za-

tem bezpieczne sposoby komunikowania się), działanie – aktywność nastawioną 

na realizację konkretnych celów, bardziej angażujące relacyjnie rozrywki, gry 

interpersonalne, które służyć mają realizacji nieszczerych intencji prowadzących 

do umniejszenia poczucia własnej wartości jednej z osób na rzecz inicjatora gry, 

aż po transakcyjną intymność, w której objawiają się najbardziej satysfakcjonu-

jące interpersonalnie: otwartość, bliskość i autonomia. Dokonując wglądu w opi-

sywane kontinuum, warto zauważyć, że szczególnym momentem w budowaniu 

relacji, staje się aktywność. 

Zdaniem Muriel James i Dorothy Jongeward, aktywnością można określić 

„działanie mające na celu zrealizowanie określonego zadania. Jest to wszystko, 

co ludzie mają do wypełnienia lub co chcą zrealizować sami albo we współdzia-

łaniu z innymi” (James, Jongeward, 1999, s. 91). To uczestniczenie w grupie 

zawodowej, które może mieć charakter produktywny bądź twórczy (Harris, 

2009, s. 167). W podobny sposób o aktywności wypowiada się Rüdiger Rogoll, 

który zauważa, że „Ten rodzaj działania ma ścisły związek z realną rzeczywisto-

ścią i określony jest jako praca” (Rogoll, 2010, s. 53). Aktywności, będąc roz-

piętymi w połowie drogi między transakcyjnymi wycofaniem a intymnością, 

mogą sięgać po przejawy obu tych form strukturalizacji czasu. W opinii Thoma-

sa Harrisa zwrócone są bardziej w kierunku wycofania, ponieważ „[…] w czasie 

trwania aktywności nie ma potrzeby wchodzenia w intymne związki z drugą 

osobą. Związki takie mogą istnieć, ale nie muszą. […] Aktywność, podobnie jak 

wycofanie się i rytuały, trzyma nas z dala od innych ludzi” (Harris, 2009,  

s. 167). Owo „mogą, ale nie muszą” wskazuje jednak na to, że aktywność two-

rzy przestrzeń na zaistnienie przełomu w relacjach, które w swojej koncentracji 

na wykonywaniu zadań mogą stać się bardziej zażyłe. Wydaje się, że decydują-

cymi o takiej zmianie będą osobiste preferencje uczestników aktywności, kre-

owane m.in. przez ich stany Ja, czyli spójne zespoły odczuć i doświadczeń bez-

pośrednio powiązane z odpowiednimi wzorcami zachowań (Berne, 2015,  

s. 507), pozycje życiowe rozumiane jako „Podstawowe przekonania osoby […] 

o sobie samej i innych ludziach, służące do usprawiedliwiania swoich decyzji  

i zachowań” (Jagieła, 2012, s. 153), czy też otrzymywane bądź dawane znaki 

rozpoznania, głaski, czyli wszystkie akty „uznania obecności i bycia zauważo-
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nym przez innych ludzi” (Jagieła, 2012, s. 75). Biorąc pod uwagę te ostatnie, ich 

liczbę, jakość, kierunek oraz znak, może pojawić się sugestia realizowanej for-

my strukturalizacji czasu, jak również poziomu satysfakcji doświadczanych 

dzięki niej relacji międzyludzkich. Swoistą dynamikę między strukturalizacją 

czasu a przyjmowanymi bądź dawanymi głaskami ilustruje rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Dynamika obecności znaków rozpoznania (głasków) w odniesieniu do doświadcza-

nych form strukturalizacji czasu 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy schematyczny rysunek wskazuje wielość form głasków, które  

z jednej strony mogą być dawane samemu sobie (autogłaski), mogą pochodzić 

od innych, stawać się pozytywne bądź negatywne, być udzielane warunkowo 

(„za coś”), bądź bezwarunkowo, natychmiast lub w odroczonym czasie. Oczy-

wiście każdy otrzymywany głask spełnia po jednym z przyjmowanych kryte-

riów. Zgodnie z literaturą przedmiotu, wybrana kombinacja głasków może być 

częściej przypisywana do określonej formy strukturalizacji czasu. Zwracają na 

to uwagę Ian Stewart i Vann Joines, twierdząc, że „Znaki rozpoznania wynikają-

ce z aktywności mogą być zarówno warunkowe pozytywne, jak i warunkowe 

negatywne. Są to zwykle znaki opóźnione, udzielane pod koniec aktywności za 

dobrze lub źle wykonaną pracę. Stopień nasilenia znaków rozpoznania i ryzyka 
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psychologicznego postrzegany w aktywności może być większy albo mniejszy 

niż w rozrywce, w zależności od ich charakteru” (Stewart, Joines, 2016, s. 120–

121), bądź też – co warto byłoby dodać – charakteru i wagi wykonywanej ak-

tywności. O tym z kolei decyduje stan Ja-Dorosły, który zdaniem cytowanych 

autorów jest dominującym stanem dla aktywności, co wynika z tego, że „aktyw-

ność zakłada koncentrację na tu i teraz w realizowaniu określonego zadania czy 

celu. Jeśli trzymamy się w tym czasie właściwych zasad, angażujemy także po-

zytywne aspekty stanów Dziecka Przystosowanego czy Rodzica” (Stewart, Jo-

ines, 2016, s. 120).  

Jak zauważono powyżej, formy strukturalizacji czasu mogą mieć związek ze 

znakami rozpoznania, jak również stanami Ja, które stały się punktem odniesie-

nia realizowanych i opisywanych tutaj badań. Należy podkreślić, że analiza 

transakcyjna, dla której stany Ja są swoistym znakiem rozpoznawczym, wyod-

rębniła dwie perspektywy ich prezentacji – strukturalną oraz funkcjonalną. Od-

nosi się do tego Joines, twierdząc, że „[…] «strukturalny» dotyczy części skła-

dowych osobowości [rozumianej jako zbiór doświadczeń czy historii życia – 

wtrącenie A.S.C.], podczas gdy «funkcjonalny» lub «opisowy» z osobowością, 

która funkcjonuje [przejawia się w myśleniu, odczuwaniu i zachowaniu – wtrą-

cenie A.S.C.] w danym momencie” (Joines, 1976, s. 377). To rozróżnienie jest 

istotne przy wyborze perspektywy dla wykonywanych obserwacji, gdyż kiedy te 

dotyczą interakcji między ludźmi, wykorzystywana jest kategoria funkcji, z ko-

lei, gdy podejmowana jest próba wglądu w autorefleksję jednostki, jej samooce-

ny, a co za tym idzie – jej wnętrza, wykorzystywana jest kategoria struktury 

(Stewart, Joines, 2016, s. 53). Kierując się tym podziałem, formę strukturalną 

stanów Ja przyjęto za właściwszą do realizacji zakładanych analiz. Te zatem bę-

dą odnosić się do określenia poszczególnych stanów Ja opisanych w tabeli 1. 

Tabela 1. Analiza strukturalna stanów Ja 

Stan Ja Analiza strukturalna Opis struktury 

Rodzic 

Rodzic w Rodzicu 

(odpowiadający funkcjonalnemu Ro-

dzicowi Krytycznemu) 

zbiór praw, norm i ocen 

Dorosły w Rodzicu 

(nazywany Rodzicem Praktycznym) 

zbiór praktycznych reguł i sposobów efektyw-

nych działań 

Dziecko w Rodzicu  

(odpowiadający funkcjonalnemu Ro-

dzicowi Opiekuńczemu) 

zbiór zachowań związanych z wychowaniem, 

opieką oraz z wyrażaniem troski 

Dorosły 

Rodzic w Dorosłym  

(Ethos) 

zbiór świadomie przyjętych i sprawdzonych tre-

ści mających swoje źródło w stanie Ja-Rodzic 

Dorosły w Dorosłym  

(Logos) 

zbiór ciągle aktualizowanych i przetwarzanych 

informacji przyjmowanych z otaczającej rzeczy-

wistości, „tu i teraz” 
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Tabela 1. Analiza strukturalna stanów Ja (cd.) 

Stan Ja Analiza strukturalna Opis struktury 

Dorosły 
Dziecko w Dorosłym  

(Pathos) 

zbiór uczuć pochodzących ze stanu Ja-Dziecko, 

które zostały doświadczone świadomie i ocenio-

ne przez Dorosłego 

Dziecko 

Rodzic w Dziecku  

(odpowiadający funkcjonalnemu  

Dziecku Przystosowanemu) 

zbiór intuicyjne przyjętych reakcji (uczuć i za-

chowań) pozwalających na społeczną adaptację 

Dorosły w Dziecku  

(odpowiadający funkcjonalnemu  

Małemu Profesorowi) 

zbiór intuicyjnych i twórczych strategii do eks-

plorowania otaczającej rzeczywistości i rozwią-

zywania problemów 

Dziecko w Dziecku  

(odpowiadający funkcjonalnemu  

Dziecku Naturalnemu) 

zbiór podstawowych, pierwotnych emocji 

Źródło: Jagieła, 2011, s. 27. 

Powyższe opisy mogą sugerować, że dominujący stan Ja ma związek z prefero-

waną formą strukturalizacji czasu, w tym aktywności transakcyjnej. Odniesienie się 

do tej sugestii stanie się kluczowe dla dalszej części niniejszej prezentacji. 

Przyjęta problematyka i metodologia badań 

Analiza transakcyjna przyjmuje, że aktywności są najczęściej spotykanymi for-

mami strukturalizacji czasu. Biorąc zatem pod uwagę to założenie oraz fakt, że „Ży-

cie społeczne nie istnieje bez grup” (Kopczyńska, 1993, s. 19), a zatem aktywności 

realizowane są z udziałem bądź w odniesieniu do drugiego człowieka (innych osób), 

zdecydowano się dokonać wglądu w tę przestrzeń, ustalając preferencje podejmo-

wania tej formy strukturalizacji. Działanie to służyć miało poszerzeniu wiedzy  

o mechanizmie, a także warunkach mogących przyczynić się do wzrostu motywacji 

podejmowania i efektywnego realizowania aktywności (pracy) ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy z jednostkami bądź grupami społecznymi. Przyjęto za-

tem, że prowadzona eksploracja służyć będzie odpowiedzi na następujące pytania:  

— jakie są preferencje badanych do realizowania aktywności (pracy) z innymi 

osobami bądź grupami?  

— czy i w jakim stopniu przyjmowane stany Ja różnicują badanych w realizo-

waniu przez nich preferowanych aktywności (pracy) w relacji do innych 

osób bądź grup?  

Tak postawione pytania wskazują, iż badaną zmienną niezależną staje się 

transakcyjna aktywność, która zgodnie z literaturą przedmiotu rozumiana jest 

jako praca (Jagieła, 2012, s. 16), natomiast zmiennymi zależnymi: stany Ja ba-

danych, preferowane cechy współpracowników (w tym ich wiek, znajomość, 
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sympatia, specyfika itp.), a także preferowana liczba osób, z którymi przychodzi 

badanym realizowanie aktywności. Należy zaznaczyć, że nie zdecydowano się 

na postawienie tutaj hipotez badawczych, czyniąc z projektowanych badań prze-

strzeń do eksploracji bez wstępnych założeń, uwzględniając uzyskane wyniki 

jako wskazówki dla realizacji przyszłych, szerszych projektów badawczych.  
Weryfikując powyże założenia, zdecydowano się na wykorzystanie badań 

ilościowych, których przedmiotem jest człowiek wraz ze swoimi obserwowal-

nymi cechami, dającymi się policzyć bądź zmierzyć, jak również zjawiskami  

i procesami, które wpływają na jego rozwój (Maszke, 2008, s. 67). Aby wypeł-

nić treścią ustalony paradygmat badawczy, zdecydowano się na zastosowanie 

metody sondażu diagnostycznego, pozwalającego na gromadzenie wiedzy  

o „zjawiskach, zdarzeniach czy procesach zachodzących w środowisku społecznym, 

w oparciu o sondowanie opinii i poglądów osób dobranych z określonego punktu 

widzenia” (Maszke, 2008, s. 172). Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony za 

pomocą dwóch narzędzi badawczych. Pierwszy z nich – kwestionariusz ankiety 

„Praca z ludźmi” – posłużył zebraniu odpowiedzi badanych na zorganizowaną listę 

pytań (Rubacha, 2009, s. 173). Zawarte w ankiecie pytania miały charakter pytań 

zamkniętych i półotwartych (Skałbania, 2011, s. 83), służących określeniu preferen-

cji wykonywania aktywności (pracy) w relacji do innych ludzi (nawiązywania z ni-

mi współpracy). Drugie z kolei narzędzie – „Egogram strukturalny. Kwestionariusz 

samooceny swoich stanów Ja” – zostało stworzone i zweryfikowane pod kątem rze-

telności i trafności naukowej przez Annę Pierzchałę i Adriannę Sarnat-Ciastko
2
. Na-

leży jednak zauważyć, że zdecydowano się na wykorzystanie części tego kwestiona-

riusza, pozbawiając tym samym uczestników badań możliwości dokonania samo-

oceny cech przypisywanych sobie w odniesieniu do zawartych w kwestionariuszu 

stwierdzeń wskazujących na aktywność określonych stanów Ja.  

Warto zauważyć, że opisywana procedura badawcza nie została przewidzia-

na dla specyficznej, celowo wybranej grupy osób. Badani, którzy zechcieli po-

dzielić się swoimi opiniami o własnych preferencjach realizowania aktywności 

(pracy) w relacji z innymi osobami bądź grupami, poproszeni zostali jednak  

o udzielenie kilku odpowiedzi pozwalających określić zmienne socjodemogra-

ficzne, tj. płeć, wiek, wykształcenie, zawód oraz miejsce zamieszkania. 

Wyniki badań 

W przeprowadzonych drogą internetową w 2014 roku badaniach
3
 wzięło 

udział 121 osób, w tym 100 kobiet i 21 mężczyzn. Badani w 46,3% zamieszki-

                                                 
2 Narzędzie to zostało stworzone przez wymienione autorki w Zespole Badawczym Edukacyjnej 

Analizy Transakcyjnej w 2011 roku (Pierzchała, Sarnat-Ciastko, 2011, s. 280–288, A. Pierz-

chała, 2013, s. 135–138).  
3 Należy zaznaczyć, iż opisywane tutaj badania stanowiły fragment większego projektu ba-

dawczego prowadzonego przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, w ra-
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wali duże miasto (pow. 100 tys. mieszkańców), w 31,4% – wieś, a w 22,3% – 

małe miasto (do 100 tys. mieszkańców). Ankietowani posiadali różne wykształ-

cenie – od gimnazjalnego (10,7%), poprzez średnie (46,3%), wyższe licencjac-

kie/inżynierskie (19,8%), po wyższe magisterskie (20,7%). Pojawiły się tu także 

osoby posiadające stopień naukowy doktora (2,5%). 70,2% badanych stanowili 

uczniowie i studenci (70,2%), z kolei pracownicy umysłowi 25,6%. Należy za-

znaczyć, że ta niejednorodność grupy badanych osób pozwoliła na przyjęcie 

różnych perspektyw umożliwiających dokonywanie pogłębionego wnioskowania.  

Odpowiedzi udzielane przez badanych zaprezentowały interesujący obraz 

preferowanej aktywności. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że blisko 

połowa ankietowanych woli pracować w parze (43%), z kolei co czwarty z nich 

preferuje pracę w małej grupie (28,1%) bądź pracę samodzielną (26,4%). Jedy-

nie trzy osoby uznały za najbardziej dla siebie komfortową pracę w grupie liczą-

cej pow. 6 osób. Dla badanych (bez względu na ich wykształcenie i wiek) za-

sadniczą wartością we współpracy z innymi (77%) okazała się ich wcześniejsza 

znajomość, a zatem doświadczenie realizowanych wspólnie działań. Jedynie dla 

co piątej osoby fakt ten okazał się bez znaczenia. Bardzo podobne podejście wy-

kazali ankietowani do pytania o preferowanie współpracy z osobami, których 

obdarzają sympatią – dla 73,6% miało to znaczenie, podczas gdy dla co czwartej 

osoby było to obojętne. Co ciekawe, zapewnienie tego warunku w znacznej mie-

rze interesuje również osoby, które wolą pracę samodzielną niż w parze bądź  

w grupie. Ta obserwacja może zatem sugerować, że w realizacji aktywności istot-

ne okazuje się towarzystwo osoby, która sprawdziła się w podobnych działaniach 

oraz zyskała sympatię badanych, co nie jest możliwe bez udzielania sobie nawza-

jem pozytywnych znaków rozpoznania, a także sięgania w kontinuum form struk-

turalizacji czasu po zachowania cechujące bardziej rozrywki bądź intymność.  

W tej perspektywie ciekawie wypadają odpowiedzi na pytanie o ocenę samo-

dzielnej pracy, która kojarzyć by się mogła (zgodnie z kafeterią odpowiedzi) z: nu-

dą, spokojem, precyzją, rutyną, kontrolą, brakiem motywacji, bądź też czymś in-

nym
4
. Dla badanych, którzy preferują w trakcie realizowania aktywności towarzy-

stwo co najmniej jednej osoby, praca samodzielna oznacza przede wszystkim precy-

zję (34,7%) oraz spokój (29,8%) w dalszej mierze kontrolę (14,9%) bądź brak mo-

tywacji (10,7%). Zatem również i te dane sugerują, że aktywność stoi na pograniczu 

między drogą prowadzącą do wycofania (rezygnacji z kontaktu z drugim człowie-

kiem, co też przynosi spokój i możliwość koncentracji na bardziej precyzyjnym wy-

konywaniu zadania) a podążaniem w kierunku intymności, doceniającej obecność 

                                                                                                                         
mach którego podjęto próbę zilustrowania obrazu współczesnego człowieka w kontekście jego 

osobowości, predyspozycji (mocnych stron, twórczości), podejmowanej przez niego działalno-

ści społecznej, aktywności w śweicie wirtualnym, a także przyczyn, które leżą u podstaw jego 

sukcesu bądź niepowodzenia edukacyjnego. 
4 W tym pytaniu badani mieli wybrać jedną odpowiedź. 
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drugiego człowieka. Co ważne, samodzielna praca nie jest przez badanych oceniana 

negatywnie, stanowi zatem wybór (preferowany przez co czwartego ankietowane-

go), który może uczynić wykonanie zadania bardziej efektywnym. 

Osoby, które zdecydowały się wziąć udział w realizowanych badaniach, popro-

szone zostały o wskazanie swoich preferencji związanych z możliwością doboru 

współpracowników przy wykonywaniu określonego zadania. Mieli oni możliwość 

wskazania, jakimi cechami kierowaliby się przy tym wyborze. Spośród wymienio-

nych cech do wyboru badani mogli zaznaczyć jedną z następujących: wygląd, pro-

fesjonalizm, doświadczenie, zainteresowania, wiek, płeć, miejsce pochodzenia, 

wspólna znajomość, posiadane referencje, wyjątkowość (nietuzinkowość) danej 

osoby, mogli także wskazać własną cechę. Zebrane dane pokazały, że ogółem dla 

ankietowanych najistotniejszymi okazały się profesjonalizm (33,1% badanych), 

doświadczenie (31,4%), wspólna znajomość (18,2%) oraz posiadane referencje 

(10,7%). W nieco odmienny sposób wymienione cechy prezentują się w odniesie-

niu do wykształcenia badanych. W tym kontekście okazuje się, że dla uczniów 

(najmłodszych badanych) najważniejsze w doborze współpracowników okazuje się 

ich doświadczenie – odpowiedziała tak ponad połowa osób z wykształceniem gim-

nazjalnym. Dla starszych nieco studentów ważniejsze od doświadczenia (12 osób) 

okazują się na równi profesjonalizm i wspólna znajomość (po 15 osób). Co cieka-

we, dla osób z wykształceniem wyższym wspólna znajomość przestaje mieć zna-

czenie – przede wszystkim ceniony jest profesjonalizm (21 badanych) oraz do-

świadczenie (17 badanych). Pojedynczy badani zwracali uwagę na płeć, wygląd 

czy nietuzinkowość (po 1 osobie) oraz zainteresowania (4 osoby).  

Określenie preferencji realizowania aktywności przez badanych w odniesie-

niu do drugiej osoby bądź grupy społecznej stanowiło jedno z pytań badaw-

czych. Kolejne miało służyć wskazaniu, czy owe preferencje mogą różnicować 

stany Ja. Aby dokonać odpowiedzi na tak postawione pytanie, wykonano szereg 

nieparametrycznych testów istotności, „niezależnych od pewnych cech rozkładu 

w populacji” (Ferguson, Takane, 2004, s. 452), co jest szczególnie istotne  

w kontekście realizowanych badań, w których nie dokonano celowego wyboru 

badanych ze wskazaniem na ich odpowiednią reprezentację populacji. Dokonu-

jąc zatem prób określenia, czy stany Ja różnicują preferencje realizowania ak-

tywności w kontekście relacji z innymi osobami bądź grupami, zastosowano test 

rang dla k prób niezależnych (test H Kruskala-Wallisa)
5
, który pozwala wskazać 

występowanie (bądź też brak) istotnych różnic między średnimi, wynikających  

z zastosowania wskazanej zmiennej grupującej (Szymczak, 2010, s. 226–232), 

jak również test U Mana-Whitneya dla prób niezależnych
6
. 

                                                 
5 „Test Kruskala-Wallisa ma względną efektywność asymptotyczną równą 0,955 w porównaniu 

z testem F dla prób niezależnych przy założeniu normalności i jednakowej wariancji” (Fergu-

son, Takane, 2004, s. 465). 
6 Test U Mana-Whinteya „ma względną efektywność asymptotyczną w porównaniu z testem t 

dla prób niezależnych równą 3/π = 0,955” (Ferguson, Takane, 2004, s. 460). 
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Należy zaznaczyć, że wykonane obliczenia nie wykazały obecności wielu 

istotnych różnic między średnimi stanów Ja badanych a preferowanymi przez 

nich aktywnościami. Stany Ja nie różnicują się przy wyborze liczby osób do 

współpracy bądź pracy samodzielnej. Różnic tych nie zaobserwowano także  

w przypadku wskazywanej potrzeby znajomości przyszłego współpracowni-

ka/współpracowników, darzenia jego/ich sympatią, jak również oceniania przez 

badanych pracy samodzielnej. Istotne różnice zaobserwować można w sytuacji 

dokonywania przez badanych wyboru osób do współpracy pod względem ich 

wieku bądź specyfiki grupy. W tym przypadku pracę z dziećmi
7
 wybierają oso-

by wyróżniające się istotnie wyższą średnią Rodzica Praktycznego  

(U = 1315,000, p = 0,008), Rodzica Opiekuńczego (U = 1446,500, p = 0,048) oraz 

Ethosu (U = 1278,500, p = 0,004), a zatem stanów Ja będących źródłem wsparcia  

i troski, zbiorem praktycznych rad sprawdzanych i uaktualnianych przez Doro-

słego. Osoby deklarujące chęć pracy z młodzieżą wyróżniają się mniejszą obec-

nością Małego Profesora (U = 1399,000, p = 0,034), co może sugerować uznawa-

ną przez nich w takiej sytuacji koniecznością trzymania się sztywnych reguł  

i braku eksperymentowania. Z kolei badani deklarujący gotowość pracy z oso-

bami niepełnosprawnymi w znaczący sposób wyróżniają się obniżonym pozio-

mem Dziecka Naturalnego (U = 806,000, p = 0,018), zmniejszając w ten sposób 

możliwość ujawnienia naturalnych emocji, ekspresji i spontaniczności. W tej 

perspektywie warto zauważyć, że badani, którzy deklarowali niechęć do współ-

pracy z kimkolwiek poza sobą samym, cechują się obniżoną względem innych 

średnią Rodzica Opiekuńczego (U = 1235,500, p = 0,002), Ethosu (U = 1238,500, 

p = 0,002), Logosu (U = 1158,500, p = 0,014) oraz Pathosu (U = 1199,500, p = 0,005), 

a zatem preferują stabilizację, która nie wymaga elastyczności i troski o innych.  

Warto zaznaczyć, że obok wymienionych już różnic zauważono jeszcze 

dwie. Zmienną grupującą dla pierwszej z nich stała się dostrzegana przy wybo-

rze partnera/partnerów do współpracy wartość. W tym przypadku badani 

uwzględniający profesjonalizm swoich przyszłych współpracowników cechują 

się wyższym poziomem Dorosłego w Dorosłym – Logosu, o czym świadczy 

wynik testu H Kruskala-Wallisa (H = 25,410, p = 0,001). Wynik ten może wska-

zywać na szczególną potrzebę koncentracji tej grupy badanych na „tu i teraz” 

oraz wysoką efektywność wykonywanych wspólnie zadań. W drugim przypadku 

różnicującą w istotny sposób średnie stanów Ja badanych zmienną grupującą 

okazała się płeć. Dostrzeżono tutaj, że większym poziomem Dziecka Przystoso-

wanego charakteryzują się kobiety, a nie mężczyźni (U = 717,000, p = 0,22).  

W tej perspektywie warto zauważyć, że inne zmienne socjodemograficzne, tj. 

                                                 
7 Warto zaznaczyć, iż pracę z dziećmi zadeklarowała ponad połowa ankietowanych. Drugim wyborem 

dla 43% badanych okazała się praca z młodzieżą, trzecim – z dorosłymi (35,5%). 8% zadeklarowało 

gotowość pracy z osobami niepełnosprawnymi, 6,6% z seniorami, 5,7% z osobami chorymi. Nie-

chęć do wyboru jakiejkolwiek z tych grup, a zatem pracy samodzielnej, wyraziło 13,2% osób. 
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wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, czy zawód badanych, nie różnicują 

ich stanów Ja. Uzyskane średnie (zilustrowane wykresami słupkowymi) dla da-

nych stanów Ja wskazują jednak na pewne tendencje. Te można zaobserwować, 

na przykład rozróżniając wykształcenie badanych. W tym przypadku ilustrując 

średnie Rodzica strukturalnego (wykres 1), wyraźnie dostrzec można przewagę 

Rodzica Opiekuńczego nad pozostałymi strukturalnymi stanami Ja-Rodzic.  

 

Wykres 1. Rozkład średniej Rodzica strukturalnego w odniesieniu do wykształcenia badanych 

Źródło: opracowanie własne. 

W obrazie Dorosłego strukturalnego (wykres 2) każda z jego odsłon znajdu-

je się na zbliżonym poziomie, bez względu na wykształcenie badanych, z wy-

raźnie mniejszą średnią stanu Logos. 

 

Wykres 2. Rozkład średniej Dorosłego strukturalnego w odniesieniu do wykształcenia badanych 

Źródło: opracowanie własne.  
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W stanie Ja-Dziecko (wykres 3) można z kolei dostrzec, że najbardziej do-

cenianym jest stan Małego Profesora. Należy zaznaczyć, że zmienia się tutaj 

proporcja średniej Dziecka Przystosowanego (najwyższa wśród osób z wy-

kształceniem gimnazjalnym) i Dziecka Naturalnego (docenianego przez pozosta-

łe grupy wyżej niż Przystosowane).  

 

Wykres 3. Rozkład średniej Dziecka strukturalnego w odniesieniu do wykształcenia badanych 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Wyżej zamieszczona analiza badań wskazuje na tendencje, które świadczą  

o tym, że badani preferują pracę w parze z osobą już przez siebie znaną, którą 

darzą sympatią. Wniosek ten wyraźnie wskazuje na to, że realizowaniu aktyw-

ności towarzyszyć mogą budujące wzajemną relację pozytywne znaki rozpozna-

nia, mogące zapewniać poczucie przynależności. Ta sytuacja nie oznacza jednak 

obniżenia przez badanych wartości pracy samodzielnej, która realizowana w od-

powiednim momencie może sprzyjać efektywności wykonywanych zadań.  

Co ciekawe, w zależności od wykształcenia badanych osób pojawiają się 

nieco inne motywacje wyboru przez nich współpracowników. Dla uczniów naj-

bardziej liczyć się będzie doświadczenie, dla studentów wspólna znajomość  

i profesjonalizm, z kolei dla osób z wykształceniem wyższym przede wszystkim 

profesjonalizm i doświadczenie. Tego typu wybory mogą wskazywać zatem na 

to, że w realizowaniu zadań młodzież czuje się pewniej, mając osobę, która po-

trafiła już wcześniej zakończyć je z dobrym skutkiem, studenci mogą traktować 

aktywności jako przestrzeń dla rozwoju kontaktów społecznych, z kolei absol-
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wenci studiów skoncentrowani są na osiąganiu efektów wraz z doświadczonymi 

profesjonalistami. Te informacje mogą być z powodzeniem wykorzystywane do 

podnoszenia jakości organizowanych zadań dla danej grupy wiekowej.  

Poszukując odpowiedzi na drugi z problemów badawczych, należy dostrzec, 

że stany Ja nie mają znaczenia dla realizowania aktywności przez badanych, po-

zostając na zbliżonym poziomie, bez względu na wybrane zmienne grupujące 

(wybór liczby współpracowników, ich znajomość bądź darzenie sympatią). Na 

tym tle wyróżnia się jednak dokonywany przez badanych wybór partnerów do 

współpracy z perspektywy ich wieku bądź specyfiki. Pod tym względem najczę-

ściej wskazywaną pracę z dziećmi wybierają osoby mające wyższą średnią Ro-

dzica Praktycznego, Rodzica Opiekuńczego oraz Ethosu, pracę z młodzieżą – ci, 

którzy mają niższy poziom Małego Profesora, pracę z osobami niepełnospraw-

nymi – badani mający niższy poziom Dziecka Naturalnego, z kolei pracę z sa-

mym sobą wybierają osoby z istotnie niższą średnią Rodzica Opiekuńczego,  

Ethosu, Logosu i Pathosu. Zauważono także, że profesjonalizm jako preferowa-

na cecha u potencjalnego współpracownika jest istotny u tych badanych, którzy 

charakteryzują się wyższą średnią stanu Logos. Z kolei kobiety, które wzięły 

udział w badaniach okazały się mieć wyższą średnią Dziecka Przystosowanego 

niż mężczyźni.  

Biorąc pod uwagę powyższe, zrealizowana i opisana w niniejszej prezentacji 

procedura badawcza z pewnością staje się wstępem do dalszych eksploracji wy-

branych form strukturalizacji czasu. Pojawiające się rozwiązania problemów 

wskazują jednak na to, aby w kolejnych podejmowanych działaniach odnieść się 

do innych kategorii analizy transakcyjnej, w pierwszej kolejności znaków roz-

poznania. Przeprowadzone analizy zwracają jednak istotną uwagę na to, że  

w „fazie aktywności” badani sięgać mogą zarówno po zachowania przypisane 

wycofaniu, jak i intymności. W różnych grupach efektywność realizowanych 

działań zależeć będzie od innych czynników. Świadomy ich dobór może zatem 

przysłużyć się wzrostowi profesjonalizmu oraz satysfakcji w tworzących się bez 

wątpienia w tym wymiarze relacji interpersonalnych. 
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Adrianna SARNAT-CIASTKO 

Preferences for certain activities from  

the perspective of ego states. The analysis of own study  

Summary 

The author of this article draws the readers' attention to the importance of activity as one of the 

forms of time structuring. The aim of her study was to identify the respondents's preferences to 

perform an activity (work) with other individuals or groups and to verify whether and to what ex-

tent the ego states differentiate respondents in realizing their preferred activity (work) in relation to 

other persons or groups. To find the answers to these questions, she applied the quantitative meth-

od of a diagnostic survey using two surveys: “Working with people” and “The Structural egogram. 

Self-assessment questionnaire of the ego states” developed by A. Pierzchała and A. Sarnat-Ciastko. 

The research procedure revealed that most respondents appreciate the opportunity to work in pairs 

with a person that is well-known and endowed with friendly feelings. On the other hand, their ego 

states are differentiated mainly by the choice of associates because of their age or a particular state. 

Keywords: time structure, interpersonal relationships, ego states. 
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„Jeśli pedagogika nie chce zaniedbać niezmiernie ważnej części 

swoich obowiązków, musi zająć się psychoanalizą, jako metodą 

wychowawczą” 

 

Oskar Pfister, Psychoanaliza na usługach wychowania, 1931. 

Nieświadomość i wgląd to dwa najbardziej charakterystyczne pojęcia kon-

stytuujące psychoanalizę w wydaniu odnoszącym się do tego kierunku jako ca-

łości, ale też w kontekście zadań wiążących się z edukacją. Nieświadomość two-

rzą zjawiska psychiczne, których zawartość, przyczyny czy motywy nie są pod-

miotowi znane i dostępne w normalny sposób. Ten tajemniczy, niejednoznaczny 

i budzący czasem wątpliwości badaczy fenomen skłania do poszukiwań metafo-

rycznych analogii. Relację między świadomością a nieświadomością można so-

bie zatem wyobrażać jako widoczną i niewidoczną część Księżyca lub jako za-

leżność między liczbami rzeczywistymi i urojonymi w matematyce. W tym 

ostatnim przypadku dostępność rachunku liczb rzeczywistych przeczy niejako 

ich urojonej postaci. Jednocześnie wiadomo, że bez obecności jednostki urojonej 

„i” spełniającej równanie x
2
 = −1 trudno sobie wyobrazić współczesną matema-

tykę. Wgląd natomiast pozwala na rozpoznawanie przy pomocy specjalnych za-

biegów owych ukrytych i efemerycznych treści, odczuć, czy impulsów, uzyska-

nie świadomości ich obecności, wpływu na nasze zachowanie oraz przeżywane 

emocje, co pozwala w konsekwencji włączyć tajemnicze „i” w zakres własnego 

doświadczenia. Nieświadomość i wgląd również, bez względu na to, czy sobie  

z tego zdajemy sprawę, czy też nie, pojawiają się niekiedy jako kategorie obecne 

w procesach nauczania i wychowania. Wyznaczają obszar dociekań psychope-

dagogiki, mającej swoje źródła w psychoanalizie.  

http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.14
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Psychoanaliza i jej początki 

Psychoanaliza niemal od początku swojego powstania nie była traktowana wy-

łącznie jako pewien określony system psychoterapeutyczny, ale uznawano ją za 

jedną z obecnych w wieku XX ideologii, metapsychologii, czy wręcz zespół swo-

iście rozumianych wierzeń. Za dziedzinę sytuującą się na styku psychologii, biolo-

gii i socjologii. Dyscyplinę wkraczającą w filozofię, kulturoznawstwo, języko-

znawstwo, nauki społeczne, teologię oraz interesującą nas najbardziej pedagogikę. 

Odpowiedź na pytanie: czym tak naprawdę jest ta koncepcja, nie jest zatem wcale 

ani prosta, ani tym bardziej jednoznaczna. Peter Kutter w swojej książce zatytuło-

wanej Współczesna psychoanaliza: psychologia procesów nieświadomych zestawia 

tak wiele możliwych definicji psychoanalizy, iż odwołanie się do jednego możli-

wego i obowiązującego sposobu jej rozumienia nie wydaje się możliwe (Kutter, 

1998, s. 65–66). Dodajmy na marginesie, że sam Zygmunt Freud (1856–1939) po-

daje aż czternaście sposobów definiowania tej koncepcji (Kutter, 1998, s. 66). Po-

szukując zatem określenia, które najlepiej określałoby związki pedagogiki z psy-

choanalizą, zdecydowano się nazwać ten rodzaj psychopedagogiki mianem wiedzy  

o nieświadomości i nierozłącznie związanego z nią wglądu. Nawiązując w ten spo-

sób do jednej z definicji Freuda, który określił całą psychoanalizę jako teorię „nie-

świadomych procesów psychicznych” (Kutter, 1998, s. 65). Jest to zatem nieświa-

domość, która w znacznym stopniu decyduje o naszych myślach, przeżywanych 

uczuciach oraz podejmowanych działaniach i występującym pod pewnymi warun-

kami wglądzie, dającym szansę ich poznania. Trzeba bowiem pamiętać, że w nie-

świadomości skrywane są jakże często nasze istotne wewnętrzne konflikty, przeży-

te urazy oraz wyparte fakty czy utrwalone doświadczenia pochodzące z naszej 

przeszłości. Psychoanaliza dąży poprzez wgląd do przeniesienia owych niejedno-

krotnie kłopotliwych, nieuświadomionych sił do pełnej świadomości. Termin „psy-

chologia głębi”, który pojawia się zamiennie z pojęciem psychoanalizy, nie jest 

również jednoznaczny. W taki właśnie sposób Eugen Bleuer (1903–1994) na sa-

mym początku określał doktrynę Zygmunta Freuda. W konsekwencji wspomniany 

termin został uogólniony na wszystkie zjawiska, które starają się zrozumieć ludzkie 

doświadczenia i zachowania za pomocą uwarunkowań mających źródło w proce-

sach nieświadomych. Z czasem jednak Freud zaczął przychylać się ku przekonaniu, 

iż sedno psychoanalizy tkwi bardziej we wczesnych doświadczeniach dzieciństwa, 

które mają decydujące znaczenie dla powstania nerwic. W niektórych środowi-

skach (np. wśród niemieckich psychoanalityków) pojęcie Tiefenpsychologie jest 

utożsamiane tradycyjnie z psychologią indywidualną Alfreda Adlera (1870–1937)  

i psychologią analityczną Carla Gustawa Junga (1875–1961). Analiza transakcyjna, 

o której będzie dalej mowa, zakłada również istnienie nieświadomych stanów, pro-

cesów i fantazji w celu zrozumienia doświadczeń i zachowań jednostki. Nie ozna-

cza to jednak zamykania się na inne (np. świadome i utrzymane w konwencji po-

znawczej) metody badań i praktyki terapeutycznej.  
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Stworzona przez Zygmunta Freuda teoria osobowości ukonstytuowana jest 

przez trzy dynamiczne siły, jakimi są id, jako wrodzone i pierwotne popędy, su-

perego, będące systemem nakazów i zakazów tworzących sumienie, oraz ego, 

stanowiące najbardziej realistyczny element osobowości, służący zaspokajaniu 

potrzeb czy planowaniu przyszłych zdarzeń. W uproszczeniu można powiedzieć, 

że id jest instancją biopsychiczną, superego społeczną, natomiast ego spełnia ro-

lę czynnika mediacyjnego między pozostałymi składowymi osobowości. Zasy-

gnalizujmy tylko, że powyższy strukturalny model osobowości odnajdujemy  

w zmienionej i uzupełnionej formule w koncepcji analizy transakcyjnej. Nie od-

powiada on jednak w sposób dosłowny, bezrefleksyjnie i mechanicznie, trady-

cyjnemu modelowi psychoanalizy.  

Wydaje się, że od klasycznej psychoanalizy Zygmunta Freuda i jego konty-

nuatorów, a także od psychologii indywidualnej Alfreda Adlera czy psychologii 

analitycznej Carla Gustava Junga bliższe analizie transakcyjnej są nurty określa-

ne jako neopsychoanaliza, analiza kulturowa, czy psychoanaliza społeczna. Od-

rzucając wiele z dotychczasowych poglądów, kierunki te skupiają się głównie na 

kontekście kulturowym, relacjach interpersonalnych oraz problematyce komuni-

kacji międzyludzkiej. Wymienia się tu najczęściej Ericha Fromma (1990–1980), 

Karen Horney (1885–1952), Clarę Thompson (1893–1958), Harry’ego S. Sul-

livana (1892–1949). I tak Erich Fromm twierdził, iż podstawowym elementem 

psychiki człowieka są potrzeby społeczne (więzi, transcendencji, zakorzenienia 

w świecie, tożsamości osobowej czy światopoglądu), których zrozumienie po-

zwala dopiero wychowywać człowieka. Powyższe potrzeby mają charakter wro-

dzony, ale sposób, w jaki będą zaspokajane, zależy od warunków społecznych. 

Rozwój osobowy jest wypadkową zarówno potrzeb wewnętrznych, jak i wyma-

gań ze strony społeczeństwa. Z kolei Karen Horney koncentrowała się na neuro-

tycznym lęku człowieka, który jest podstawowym przeżyciem opuszczonego  

i bezradnego dziecka i kształtuje się w wyniku relacji z rodzicami oraz utraty 

poczucia bezpieczeństwa. W konsekwencji dziecko tworzy sobie system wyide-

alizowanych potrzeb, których zaspokojenie nie jest możliwe, a które mogą też 

stać się źródłem wewnętrznych konfliktów sięgających swoimi przyczynami do 

wczesnego dzieciństwa. Stąd potrzeby te Karen Horney zgrupowała w trzy po-

stawy wyrażające stosunek do innych ludzi (mające na względzie innych ludzi, 

nieliczące się z ludźmi, wrogie wobec ludzi). W jakimś zakresie stanowią one  

w echo pozycji życiowych, jakie odnajdujemy w analizie transakcyjnej. Nato-

miast Harry Stack Sullivan podkreślał rolę i znaczenie czynników interpersonal-

nych jako przyczyn problemów psychologicznych, co stanowiło istotną opozycję 

w stosunku do dotychczasowej psychoanalizy skupionej głównie na dynamice 

zjawisk intrapsychicznych. Twierdził, że właściwym obiektem poznania nie jest 

osoba jako taka, lecz raczej jej relacje z innymi ludźmi. Trwałą satysfakcję i po-

czucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi można uzyskać tylko wtedy, gdy 
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ktoś ma jasny obraz własnej osoby (własnego Ja) i partnera oraz tego wszystkie-

go, co między nimi zachodzi w relacji międzyludzkiej. Dla transakcjonalisty 

znajomo będzie brzmiał np. fragment opisu relacji między terapeutą a pacjen-

tem: „Ustala się wzorce relacji «ja–ty» w kontakcie z terapeutą. Pacjent do-

świadcza oceny swego «ja» w bezpiecznych warunkach interpersonalnych” 

(Grzesiuk, 1994, s. 31).  

Psychoanaliza i psychopedagogika  

Już sam fakt, że psychoanaliza w różnych swoich nurtach i odmianach upatruje 

przyczyn powstawania problemów psychopatologicznych w wewnętrznych konflik-

tach, a w wydaniu psychodynamicznym w urazach oraz deficytach z okresu dzieciń-

stwa, pomijając nawet inne aspekty tej koncepcji, sytuuje ją blisko pedagogiki oraz 

daje liczne możliwości wykorzystania w psychoprofilaktyce dzieci i młodzieży. 

Może w ten sposób stać się ważną dziedziną w zakresie edukacji i wychowania. 

Choć nie sposób też nie zauważyć, że pedagodzy przywiązani na co dzień do dzia-

łań świadomych i intencjonalnych, z pewną rezerwą mogą przyjmować to wszystko, 

co nieświadome i wymykające się powierzchownemu oglądowi.  

Zygmunt Freud przyznawał, że sam zaniedbał zastosowania psychoanalizy 

w odniesieniu do pedagogiki, która może być traktowana jako środek pomocni-

czy w wychowaniu, ale nie może go zastępować. Uważał również, że żadna inna 

dziedzina zastosowań psychoanalizy nie budzi takiego zainteresowania jak wła-

śnie pedagogika (Pospiszyl, 2013, s. 10). Liczył jednak, że brak ten naprawi jego 

córka Anna Freud. Twierdził także, iż bardziej od analitycznego traktowania 

dzieci ważne jest gruntowne szkolenie wychowawców, a najlepiej gdyby oni 

sam poddani byli analizie, co byłoby najbardziej skutecznym środkiem profilak-

tycznym zaburzeń psychicznych (Freud, 1999, s. 162).  

Nie sposób zatem nie wspomnieć w tym miejscu o roli i znaczeniu Anny 

Freud (1895–1982) w odniesieniu do psychoanalizy pedagogicznej. Kompetent-

ny i wyczerpujący wykład tej problematyki daje Paulina Gołaska w jednym ze 

swoich artykułów (Gołaska, 2001). Wspomnijmy jedynie, powołując się na ten 

tekst, że Anna Freud bez większych wątpliwości może być uważana za prekur-

sorkę zasad i kierunku określanego jako „psychoanalitycznie zorientowana pe-

dagogika” (psychoanalytically informed pedagogy).  

Pod wpływem namowy ojca zrezygnowała ze studiów medycznych na rzecz 

pedagogiki. Pracę nauczycielki rozpoczęła w niewielkiej szkole podstawowej. 

Twierdzi się, że swoim zachowaniem potrafiła z jednej strony utrzymywać kon-

sekwentnie dyscyplinę w klasie, z drugiej zaś – charakteryzowało ją ciepło i mo-

tywująca uczniów do nauki postawa. Tworzyła też formy opieki dla dzieci osie-

roconych w skutek pierwszej wojny światowej. Te doświadczenia pozwoliły jej 

zapewne na powołanie w latach 1927–1932 własnej szkoły (Szkoły Hietzing).  
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I choć projekt ten nie przetrwał wielu lat, to córka Freuda podejmowała w nim 

pierwsze próby wykorzystywania psychoanalizy w praktyce pedagogicznej. Me-

tody nauczania polegały głównie na dużej swobodzie dziecka i koncentrowały 

się wokół określonego odgórnie zagadnienia, co w konsekwencji przypominało 

znaną współczesnym pedagogom metodę projektów Williama Hearda Kilpatrica 

(1871–1965), czy metodę ośrodków zainteresowań Owidiusza Decroly’ego 

(1871–1932). Z perspektywy czasu różnie można wspomniane przedsięwzięcie 

oceniać, nie zawsze pozytywnie. Przykładowo, większość uczniów stanowiły 

dzieci psychoanalityków, które w przypadkach ujawniających się trudności  

i kłopotów same poddawane były analizie. Tego typu uwikłania nie pozwalały 

na budowanie zdrowych relacji, ujawniały się przy tym silnie różnice poglądów 

między poszczególnymi nauczycielami itd. Dodajmy, że jednym z uczniów 

szkoły był m.in. syn Augusta Aichhorna, psychoanalityka i pedagoga, o którym 

przyjdzie nam jeszcze wspomnieć. Jednocześnie podjęte działania pozwalały 

Annie Freud na wykrystalizowanie się podstaw teoretycznych swojej koncepcji. 

Kluczowe miejsce zajmowało tu pajdocentryczne, holistyczne i zintegrowane 

podejście do dziecka, które umieszczała w centrum procesu nauczania-uczenia 

się. Stąd wyprowadzała wniosek, iż specjalizacja w obrębie jednej dziedziny 

wiedzy może być nie tylko niewystarczająca, ale również może nieść za sobą 

negatywne skutki wychowawcze. Pedagogika winna koncentrować się w szcze-

gólny sposób na zadaniach ego, które pełni jej zdaniem cztery podstawowe 

funkcje: poznawczą (w odniesieniu do świata zewnętrznego i wewnętrznego), 

energetyczną (zwaną też funkcją siły), selektywną (pozwalającą dokonywać wy-

borów) oraz syntetyczną (polegającą na ocenie konieczności podporządkowania 

lub kierowania się własnymi impulsami). Podkreślała, że kompetencje psycho-

analityczne nauczyciela powinny pozwolić mu nie tylko rozpoznać pojawiające 

się u ucznia przeniesienia, ale także uświadomić sobie i zinterpretować własne 

przeciwprzeniesienia. Taki nauczyciel jest też zdolny do znalezienia kompromi-

su między daniem dziecku swobody i nieograniczaniem jego autonomii a prze-

strzeganiem zasad i interwencjami służącymi panowaniu nad sferą popędową, co 

w konsekwencji miało na celu wykształcenie u dziecka zdolności do sublimacji 

(zaliczanej do grupy dojrzałych mechanizmów obronnych). Działania tego ro-

dzaju, tj. z jednej strony niepopadanie w nadmierny rygoryzm, z drugiej zaś – 

ograniczanie zbytniej swobody dziecka, miały w konsekwencji doprowadzić do 

ukształtowania dojrzałej i przystosowanej społecznie osobowości. Założenia teo-

retyczne Anny Freud dały podstawy do dalszych dociekań i poszukiwań prowa-

dzonych przez wielu kontynuatorów pedagogiki psychoanalitycznej. Przykłado-

wo w Niemczech powstało szereg prób wprowadzania założeń psychoanalizy do 

organizacji przedszkoli. Można tu wymienić przykładowo przedszkole prowa-

dzone przez Nelly Wolffheim (1879–1965) (Wolffheim, 1966), czy nawiązujące 

później do jej rozwiązań prowadzone w Berlinie współcześnie przedszkole psycho-
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analityczne zorganizowane przez Giselę Ammon (Ammon, 1973), która lansowała 

ciekawą tezę, iż dziecko przedszkolne poprzez zabawę poszukuje swojej tożsamości 

i usiłuje w ten sposób samo siebie określić. Zabawa pozwala również na werbaliza-

cję i komunikowanie wewnętrznych konfliktów dziecka i ujawnia w wielu wypad-

kach różnego rodzaju surowe rodzicielskie zakazy i nakazy. Wychowawczynie win-

ny mieć świadomość procesów przeniesieniowych, jakie dziecko wyraża w stosun-

ku do nich, wchodząc w rolę „dobrych mam”, powodują ambiwalencję przedszko-

laka, który niejednokrotnie wyraża swoje negatywne emocje w stosunku do „matek 

złych”, które je w przedszkolu pozostawiły. Stąd też zwracano szczególną uwagę na 

motywację wyboru tego zawodu przez konkretne osoby i dostrzegano, iż nie zawsze 

jest to motywacja konstruktywna, szczególnie u kobiet samotnych i bezdzietnych. 

Zapobiegać temu zjawisku miały systematycznie prowadzone superwizje. 

Krytyka psychologii i psychoanalizy 

Psychoanaliza od pierwszych chwil swojego istnienia spotykała się z ostrą 

krytyką. Zarzuca się jej, jako najdłuższej i najkosztowniejszej formie terapii, 

przede wszystkim brak dowodów na jej skuteczność. Przeczytać zatem możemy 

nierzadkie w takich wypadkach sądy: „Brak jakichkolwiek kontrolowanych eks-

perymentów mających ocenić skuteczność psychoanalizy, i to po 100 latach 

praktyki, to policzek wymierzony nauce! […] Można wybaczyć Freudowi – ge-

niuszowi zbyt skupionemu na konstruowaniu teorii, by zajmować się zbieraniem 

danych – ale nie sposób tak samo wytłumaczyć wszystkich jego następców” 

(Prochaska, Norcross, 2006, s. 59). Psychoanalizę ocenia się zatem jako kieru-

nek skrajnie subiektywny i nienaukowy, ale też w wielu swoich przejawach or-

todoksyjny i dogmatyczny, i to bardziej w kontekście kontynuatorów dorobku 

Freuda niż przez jego samego. Twierdzi się, iż ma charakter deterministyczny, 

pozbawia bowiem pacjentów wolności, prawa wyboru i odpowiedzialności. 

Skupiając się nadmiernie na aspekcie intrapersonalnym, pomija przy tym kon-

tekst społeczny funkcjonowania jednostki. Koncentrując się na przebudowie 

osobowości, zapomina też o zmianie samego zachowania. Niektórzy twierdzą, 

że oblicze ubiegłego wieku ukształtowały dwie główne doktryny: marksizm  

i psychoanaliza. Czytelnikowi, który chciałby się zmierzyć z obszernym, bo 

około tysiącstronicowym, opracowaniem poświęconym krytyce freudyzmu nale-

ży zarekomendować książkę Malcolma Macmillana Freud oceniony. Analiza 

krytyczna dzieła (Macmillan, 2007). Jest rzeczą charakterystyczną, że niejedno-

krotnie słuszna krytyka psychoanalizy z pozycji „świata uprawomocnionej em-

pirii” (Macmillan, 2007, s. 9) współwystępuje również z ostrą oceną samej psy-

choterapii, czy wprost całej psychologii jako takiej
1
. Wspomniane krytyczne 

                                                 
1  Z takim rodzajem totalnej krytyki można się spotkać np. u dr Eugenii Bielakowej (Евгения 

Белякова), psychologa klinicznego, autorki bloga Z notatek terapeuty, http://impressionante. 
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opinie formułowane są też często nie tylko przez przedstawicieli środowiska 

akademickiego czy psychoterapeutycznego, ale również przez autorów piszą-

cych z pozycji religijnych. Twierdzą oni czasem, że wiary chrześcijańskiej  

w żaden sposób nie da się pogodzić z psychologią. Dla przykładu William Kirk 

Kilpatrick stwierdza: „Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psy-

chologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem 

chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest sub-

telny i rzadko zauważalny. Nie zdają sobie sprawy, że mylą ze sobą dwie różne 

rzeczy” (Kilpatrick, 2002, s. 10). A ze zgrozą dodaje, że usłyszał mówiącego do 

swoich wiernych katolickiego księdza – nota bene dobrze znaną z AT – konsta-

tację „Chrystus przyszedł po to, by powiedzieć: Wy jesteście w porządku i Ja je-

stem w porządku”.  

Podobne refleksje można dostrzec również u niektórych publicystów, którzy 

piszą o całej psychologii, iż: „Stając się jednak od pewnego czasu nauką modną 

próbuje wywierać coraz większy wpływ na nasze życie – tym samym skutecznie 

oduczając myślenia zdroworozsądkowego, jak również samodzielnego radzenia 

sobie ze swoimi problemami. Wypowiadając często autorytarne sądy, zapomina, 

że człowiek, jako istota obdarzona przez Stwórcę wolnością, musi również  

w wolności i poczuciu odpowiedzialności dokonywać swoich wyborów. W pa-

rze z tym musi iść zdolność do myślenia i twórczej refleksji” (Kopczyńska, 

2007, s. XV). Spotkać się też można z poglądami radykalnie i bezwarunkowo 

odrzucającymi wszelkiego rodzaju pomoc psychologiczną i psychoterapię, jakie 

prezentuje Jeffrey Masson, traktujący ją jako rodzaj powszechnego oszustwa. 

Bez względu na to, czy wspomniane tutaj tylko marginalnie słowa krytyki i su-

rowe oceny skierowane zarówno do psychoterapii, psychoanalizy, czy całej psy-

chologii należy uznać za zasadne, czy też je odrzucić, warto się z nimi zapoznać. 

Przyjmując wstępne intelektualnie i metodycznie uzasadnione założenie, że nie 

wszystkie one pozbawione są sensu oraz uzasadnienia. Zalecenie to odnieść war-

to szczególnie do osób podejmujących dopiero zamiar poświęcenia się tego ro-

dzaju zawodowej aktywności. Bezkrytycyzm jest bowiem tym zjawiskiem, któ-

rego w najwyższym stopniu należy się obawiać w przypadku psychologów, pe-

dagogów, socjoterapeutów czy innych terapeutów wykorzystujących podejście 

psychoanalityczne i psychodynamiczne w swojej pracy.  

Nie podejmując zatem polemiki z powyższymi ocenami, która to debata 

warta jest podjęcia, trudno zaprzeczyć, że psychologia, w tym również psycho-

analiza, jest stale obecna w przestrzeni społecznej świadomości i wciąż stanowi 

inspirację do dalszych poszukiwań. Wilhelm Salber i Herbert Fitzek piszą o tym 

tak: „Psychoanaliza w oczach opinii społecznej zawsze była kierunkiem dysku-

                                                                                                                         
livejournal.com/20750.html [dostęp: 3.12.2015]; też: Ostrożnie, psycholog!, http://www.fronda. 

pl/news/czytaj/tytul/ostroznie,_psycholog__22322 [dostęp: 9.07.2012]. 
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syjnym. Podobnie jest też dzisiaj. Na uniwersytetach do rzadkości należy zaj-

mowanie się dziełami Zygmunta Freuda i Anny Freud. Jednak psychoanalizy nie 

da już wygnać z współczesnej kultury. Ona po prostu «działa» – wbrew wszel-

kim wysiłkom podobno «czystych» nauk” (Salber, Fitzek, 2008, s. 212–213). 

Sugestywnie napisał też na ten temat Kazimierz Obuchowski w jednym ze swo-

ich esejów pod znamiennym tytułem Dramat Zygmunta Freuda, czyli o tym, że 

czasem niedobrze mieć rację, gdzie czytamy: „ Nie jest celem tego eseju obrona 

psychoanalizy. Wyraża on raczej zaskoczenie jej istnieniem. Historia wskazuje 

na to, że, być może ani próba obrony, ani unicestwienie psychoanalizy nie jest 

możliwe, i to nie dlatego, że jest «nieobalalna». Rzecz w tym, że jest «obalalna», 

ale jej losy najwyraźniej nie zależą od pochwał ani od krytyki” (Obuchowski, 

2015, s. 226).  

Dowodem żywotności psychoanalizy może stać się choćby liczba szkół  

i nurtów wyrosłych z tego kierunku, a także tych, które określa się jako podej-

ścia psychodynamiczne, z jakimi wciąż można spotkać się w teorii i praktyce te-

rapeutycznej. Ich rozbudowaną strukturę przedstawia wspomniany już Peter 

Kutter. Odwołując się do tzw. modelu dendrycznego, ukazuje zarówno podłoże 

naukowe, filozoficzne i kulturowe wspomnianego nurtu (gleba), jak również je-

go podstawę (pień) oraz liczne wynikające stąd szkoły i kierunki (konary i gałę-

zie)
 
(Kutter, 1998, 40). Jeden z wyraźnie wyodrębnionych „konarów” stanowi 

tzw. grupa „pedagogów”, jak się ich określa (w cudzysłowie) na wspomnianym 

schemacie. 

Psychoanaliza i pedagodzy 

Za czołowego reprezentanta wspomnianego nurtu uznano wiedeńskiego pe-

dagoga i psychoanalityka Augusta Aichhorna (1878–1949). Korzystając z okazji 

warto w tym miejscu wspomnieć w sposób wielce skrótowy o tej nieco zapo-

mnianej, a nawet można odnieść wrażenie, iż całkowicie nieznanej postaci  

w środowisku polskich pedagogów. Jego dokonania powinny w szczególny spo-

sób zainteresować właśnie tych pedagogów, którzy pracują z dziećmi i młodzie-

żą wymagającą szczególnej troski. Choć Aichhorn jest uważany za czołowego 

przedstawiciela nurtu pedagogicznego w psychoanalizie, to jednak prym pierw-

szeństwa bez wątpienia należałoby w tym względzie przyznać wspomnianej już 

Annie Freud – córce Zygmunta Freuda, której nota bene Aichhorn był bliskim 

współpracownikiem. Zaczynał swoją karierę początkowo jako nauczyciel  

w szkole podstawowej w Wiedniu, stał się odpowiedzialny po pierwszej wojnie 

światowej za tworzenie w Dolnej Austrii ośrodków edukacyjnych na młodzieży 

niedostosowanej. Jego sukcesy skłoniły Annę Freud do zaproponowania 

Aichornowi szkoleń w zakresie psychoanalizy, których konsekwencją stało się 

poradnictwo dla dzieci w Wiedeńskim Towarzystwie Psychoterapii. Po drugiej 
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wojnie światowej zainicjował powstanie towarzystwa naukowego, którego za-

daniem miało być upowszechnianie założeń i swojej praktyki terapeutycznej. 

Nieprzypadkowo zatem stowarzyszeniu temu nadano nazwę: August Aichhorn 

Gesellschaft. W konsekwencji został dyrektorem i profesorem Wiedeńskiego In-

stytutu Psychoanalitycznego (Wiener Psychoanalytischen Institute). Był znany 

ze swego niekonwencjonalnego podejścia do problemów radzenia sobie z tłu-

mieniem zachowań agresywnych przez młodzież wykazującą zaburzenia zacho-

wania. W celu przezwyciężenia impasu w relacjach z podopiecznymi sięgał 

m.in. do różnych form improwizacji czy inicjowania nietypowych lub paradok-

salnych zachowań. Twierdził, iż pobyt młodych osób w ośrodkach poprawczych 

jest jakże często wstępem do późniejszych zachowań antyspołecznych. Wierzył 

również, że tego rodzaju zachowania są konsekwencją zaburzeń pierwszych re-

lacji dziecko–matka. Agresję traktował jako deficyt miłości. Stąd też w placów-

kach działających pod jego patronatem na ten aspekt niedostosowania zwracano 

i nadal się zwraca szczególną wagę. Młodzież ma się tam spotkać z miłością, 

uwagą i autentycznym zainteresowaniem. Był przekonany, co potwierdzała An-

na Freud, że wychowanie w rodzinie jest zawsze lepsze, niż zinstytucjonalizo-

wana opieka stacjonarna. Jego najbardziej znana i wydana w 1925 roku książka 

nosi tytuł Verwahrloste Jugend (Zaniedbana młodzież), która traktowana jest 

wciąż jako podstawowe dzieło nurtu pedagogicznego w psychoanalizie, a do 

której przedmowę napisał Zygmunt Freud (Aichhorn, 1925). Książka wydana  

w języku niemieckim została przetłumaczona na wiele innych języków, m.in. 

angielski, francuski i hiszpański. Po latach jego pisma, listy, notatki i dokumenty 

wydali kontynuatorzy (Aichhorn, 1976; Aichhorn, 2003). 

Jest rzeczą interesującą, że dorobek Augusta Aichhorna znalazł swoje naj-

większe uznanie u prominentnych przedstawicieli psychoanalizy amerykańskiej. 

Przykładem może być wciąż istniejące w Nowym Jorku Centrum Domów Opie-

ki nad Adolescentami Augusta Aichhorna (The August Aichhorn Center for 

Adolescent Residential Care, Inc.) (http://www.aichhorn.org/, dostęp 7.12.2015). 

Fundacja od roku 1977 zarządza dwoma domami na Manhattanie i Brooklynie: 

Aichhorn RTF-Manhattan (RTF-M) oraz Aichhorn RTF-Brooklyn (RTF-B). Są 

to placówki długoterminowej opieki i leczenia dla nastolatków, którzy z różnych 

względów nie znaleźli pomocy innych placówkach terapeutycznych. Pacjenci,  

w przedziale wieku 12–16 lat, muszą charakteryzować się normą intelektualną, 

natomiast są diagnozowani najczęściej jako osoby wykazujące zaburzenia emo-

cjonalne i społeczne. W przypadku niepełnosprawności nie może ona być na tyle 

poważna, aby uniemożliwić rutynowe działania z rówieśnikami. W ramach Cen-

trum działa też szkoła (The Aichhorn School), na prawach placówki specjalnej, 

która jest uzupełnieniem działalności domów opieki. Edukacja mieszkańców 

Centrum jest główną częścią ich leczenia, a nauczyciele uczestniczą czynnie  

w kompleksowym planie terapii. 
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Misja szkoły sprowadza się do zapewnienia młodzieży edukacyjnych, spo-

łecznych oraz zawodowych umiejętności niezbędnych do ich powrotu do swoich 

społeczności i stworzenia możliwości stania się samowystarczalnymi dorosłymi. 

Dla młodych dorosłych, kobiet i mężczyzn (w przedziale wieku 18–25 lat), ist-

nieje jeszcze program (YASL). Adresowany jest do tych, którzy spędzili okres 

dojrzewania głównie w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach psychiatrycznych 

lub uczestniczyli we wcześniejszym programie działalności Centrum, a którzy 

nie „dorośli jeszcze do całkowitego niestrukturalizowanego życia osób doro-

słych”. Jest rzeczą charakterystyczną, że wspomniany program jest realizowany 

w ścisłej współpracy z ich własnymi rodzinami lub opiekunami. Wydaje się, że 

przytoczenie tutaj przykładu jednej z wielu placówek wykorzystujących podej-

ście psychoanalityczne w terapii dzieci i młodzieży może stanowić modelowy 

wzór podobnych działań.  

W Polsce zainteresowanie podejściem psychodynamicznym w odniesieniu 

do dzieci i młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania przejawia Krakow-

skie Centrum Psychodynamiczne (Wilk, 2014). Ośrodek koncentruje się głównie 

na wypracowaniu „celów, funkcji oraz specyficznych aspektów diagnozy w pro-

cesie socjoterapii” (Wilk, 2013, s. 136). Również socjoterapię w podejściu psy-

chodynamicznym prezentuje Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska z Akademii 

Medycznej we Wrocławiu, pragnąc ukazać wybrane aspekty tej orientacji, jakie 

mogą mieć znaczenie i znaleźć zastosowanie dla praktyki pracy z dziećmi i mło-

dzieżą niedostosowaną społecznie. Twierdzi, iż: „Podejście psychodynamiczne 

koncentruje się głównie na wprowadzeniu do procesu socjoterapeutycznego 

określonego sposobu myślenia i rozumienia w obszarach: 1) rozwojowej per-

spektywy dziecka i możliwych objawów psychopatologii, 2) psychodynamicz-

nego rozumienia procesu grupowego i odnoszenia się do specyficznych zjawisk 

występujących w takiej sytuacji terapeutycznej, jaką jest socjoterapia” (Ponia-

towska-Leszczyńska, 2013, s. 122). Wydaje się, że zarysowane w powyższych 

opracowaniach perspektywy, jakie stwarza ujęcie psychodynamiczne w socjote-

rapii, stanowią zaledwie zapowiedź dalszych poszukiwań.  

Jest natomiast rzeczą interesującą, że recepcja psychoanalizy w Polsce na-

stąpiła niemal od początków jej istnienia. Mariola Wereszycka pisze o tym tak: 

„Trzeba zaznaczyć, że na polskich ziemiach już przed I wojną światową istniała 

mocna tradycja psychoanalityczna. Polscy psychoanalitycy i psychoanalityczki, 

jak: Ludwik Jekels, Herman Nunberg, Maurycy Bernstajn, Roman Markusze-

wicz, Gustaw Bychowski, Eugenia Sokolnicka, Ester Blick czy Helena Deutsch, 

mają swój wkład w historię światowej psychoanalizy. II wojna światowa defini-

tywnie przerwała tę tradycję i zniszczyła środowisko psychoanalityków, a ide-

ologia stalinizmu i komunizmu skutecznie hamowała jej reaktywację” (Weresz-

ka, 2013, s. 20).   
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Psychoanaliza w Polsce  

Zainteresowanie psychoanalizą w kontekście pedagogiki pojawiło się w Pol-

sce już w okresie międzywojennym, a więc w okresie, gdy kierunek ten za gra-

nicą odnosił największe triumfy. Niech za dowód posłuży choćby zorganizowa-

na w Cieszynie w dniach 27–29 sierpnia 1935 roku konferencja naukowa na te-

mat „Znaczenie psychoanalizy i psychologii indywidualnej we współczesnym 

systemie wychowawczym. Dodajmy jeszcze, że referaty z tej konferencji zostały 

wydane przez Rudolfa Kesselringa w roku następnym (za: Pawlak, Sokolik, 

1992, s. 85). Również tłumaczone w tamtym okresie prace Oskara Pfistera (Pfi-

ster, 1931), Georga H. Greena (Greena, 1928) czy Piotra Bovena (Boven, 1937) 

z całą pewnością działały inspirująco. Pierwszy z nich apeluje: „Uczcie się wy-

chowania psychoanalitycznego i zobaczycie sami, jak niezmiernie was to wzbo-

gaci w waszej pedagogicznej i naukowej pracy!”. Z kolei Georg H. Green był 

przekonany, że nauczyciel, który zapozna się z psychoanalizą, dojdzie do prze-

konania, że źródło wielu trudności, z jakimi spotyka się w procesie nauczania, 

leży znacznie głębiej w przeżyciach ucznia, niż mógłby się na pozór spodzie-

wać. Pisał: „Nauczyciel który nie poskąpi trudu, aby wniknąć w istotę psycho-

analizy, może się spodziewać w zamian pogłębienia swej znajomości natury wy-

chowanka. Posiądzie on klucz do zrozumienia wielu zagadkowych zjawisk zda-

rzających się codziennie w życiu szkolnym” (Green, 1928, s. 203). Konkluzja 

Piotra Bovena była zatem jednoznaczna: „Prawdą zaś powszechną jest chyba 

twierdzenie, że racjonalna pedagogika winna się oprzeć na psychologii stosowa-

nej” (Green, 1928, s. 48). Niemniej jednak nie wszyscy podzielali w tym okresie 

tak wielki entuzjazm dla owego mariażu psychoanalizy z pedagogiką. Pojawiały 

się też publikacje odnoszące się krytycznie do obecności modnej, ale zwodniczej 

koncepcji w wychowaniu młodych pokoleń. 

Józef Mirski w swojej książce Rozwój i wychowanie płciowe dziecka w świe-

tle freudyzmu. Pogląd i krytyka (Mirski, 1925) zauważa wprawdzie w psycho-

analizie pewne zasady, które godne są polecenia pedagogom, ale jednocześnie 

nie szczędzi również słów krytyki w odniesieniu do tej teorii.  

Mirski formułuje np. takie normy postępowania w odniesieniu do nauczycie-

li i wychowawców, które znajdują swoje uzasadnienie w psychoanalizie:  

„1) Bacz, byś, tłumiąc różne popędy «niekulturalne», nie tłumił i tych, które ma-

ją prawo bytu! 2) Unikaj tłumień zbyt gwałtownych i bezkrytycznych; natomiast 

wplataj je o ile możności w cały ciąg i splot życia wewnętrznego i dobywaj sił 

samotwórczych z duszy wychowanka, aby stłumienie nie było klęską i ucieczką, 

lecz świadomym potępieniem i zwycięstwem. 3) Nie gardź żadnym przyrodzo-

nym elementem psychicznym! Nie odrzucaj żadnej siły, jako nieużytku, lecz sta-

raj się w odpowiedni sposób przez przesunięcie jej na inne, wyższe cele,  

o wprowadzenie jej w inny związek słowem przez ustawiczne i stopniowe 
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uwznioślanie użyć jej jako gotowego materiału do wewnętrznej budowy charak-

teru!” (Mirski, 1925, s. 101). 

Mirski dostrzega przykładowo, co warto podkreślić, znaczenie relacji na-

uczyciela-wychowawcy w stosunku do ucznia, gdzie „zespoły nieświadome” 

mogą mieć istotny wpływ i w wyjątkowych wypadkach przybierać charakter pa-

tologiczny. Pisze: „W każdym razie słusznie żąda psychoanaliza od wychowaw-

cy dokładnego «zautoanalizowania się» pod tym względem” (Mirski, 1925,  

s. 106). Kwestionuje natomiast m.in. uznawanie pewnych jednostkowych przy-

padków za ogólne prawidłowości, np. istnienie u każdego dziecka popędu 

płciowego, czy jak pisze w charakterystycznej dla epoki stylistyce: „Popęd 

płciowy nie może być – mimo całego swego znaczenia firmą, pokrywającą 

wszystkie inne popędy” (Mirski, 1925, s. 102). Niemniej jednak, jak zauważa 

Kazimierz Sośnicki, pomimo zaznaczenia swojej obecności w refleksji pedago-

gicznej, psychoanaliza właściwie nie wytworzyła na przełomie XIX/XX wieku 

osobnego, pełnego systemu pedagogicznego (Sośnicki, 1967). I choć obecnie 

mówi się czasem o istnieniu „pedagogiki psychoanalitycznej”, to jednak – jak 

pisze Walter Herzog (Herzog, 2006, s. 131) – powołując się w tym miejscu na  

J. Körnera, relacja między psychoanalizą i pedagogiką nie została do dziś dosta-

tecznie wyjaśniona i nie udało się dokonać w sposób zadowalający integracji 

obu tych dziedzin na płaszczyźnie teorii.  

Psychoanaliza pedagogiczna i jej skutki 

Nie sposób również nie wspomnieć, że próby wprowadzania psychoanalizy 

na wczesnym etapie jej rozwoju do praktyki pedagogicznej nie zawsze przynosi-

ły dobre i spodziewane skutki. Wiele z tych przedsięwzięć miało na celu wyeli-

minowanie represyjnej funkcji superego, co w praktyce sprowadzało się do wy-

eliminowania roli rodziców w wychowaniu dzieci (Pavesi, 2008, s. 367–393). 

„Zastosowanie psychoanalitycznego modelu w pedagogice, w której zamierzano 

zapobiec powstawaniu nerwic i tym samym umożliwić rozwój psychiczny 

zdrowych ludzi, nie przyniosło oczekiwanego rezultatu” (Pavesi, 2008, s. 385). 

Jako przykłady podaje się Zygfryda Bernfelda i jego teorie wykorzystywane  

w przypadku kilku prób wychowania wspólnotowego w Europie po I wojnie 

światowej oraz w kibucach Palestyny, czy Verę Schmidt, która podjęła się zało-

żenia doświadczalnego przedszkola psychoanalitycznego „Międzynarodowa Soli-

darność” w Moskwie. Najpierw rozwijało się ono pod patronatem Instytutu Neu-

ropsychologicznego, a później utrzymywało dzięki pomocy materialnej międzyna-

rodowych związków zawodowych. Zamysł ten nie spotkał się jednak z uznaniem 

w Radzieckiej Rosji i tak szybko, jak powstał, tak szybko zakończył swoją misję. 

Przywołując wcześniejszy dendrytowy schemat obecności nurtu „pedago-

gicznego” we współczesnej psychoanalizie, wymienia się w tym miejscu jeszcze 
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innych, nieco mniej znaczących, jego przedstawicieli (są to: A. Leber, G. Bitt-

ner, S. Bernfeld, F. Redl) (Kutter, 1998, s. 40). Pojawia się tu także bardziej 

znana polskim pedagogom postać Brunona Bettelheima (1903–1990), który 

swoje dociekania teoretyczne i działalność praktyczną poświęcił leczeniu oraz 

przywracaniu społeczeństwu dzieci i młodzieży z poważnymi zaburzeniami 

osobowości (Bettelheim, 1985, 1994, 1995, 1989, 2004, 2005). 

I choć wiele z przeświadczeń Bettelheima (np. na temat źródeł dziecięcego 

autyzmu, który ma rzekomo swoje źródła we wrogości przekazywanej dziecku 

przez matkę) było kontrowersyjnych albo też nie zostało potwierdzonych na-

ukowo, to jednak wpływ tego autora, publikującego wiele książek, był znaczny. 

Ważne miejsce w jego twórczości zajmowała analiza baśni pozwalających na 

identyfikację dziecka z bohaterem, jego konfrontację z problemami życia i spo-

sobami radzenia sobie z nimi oraz diagnozowanie i rozwijanie osobowości. Do 

psychologicznego znaczenia baśni w przypadku analizy transakcyjnej nawiązy-

wał także jej twórca Eric Berne (Berne, 2008, s. 271–285), jak również inni kon-

tynuatorzy tej koncepcji. Wykorzystanie baśni do identyfikacji skryptu soma-

tycznego pacjentów psychoterapii ukazują autorki publikujące na tych łamach 

(Бульхакков, Савалнева. 2015, s. 35–44).  

Nieprzypadkowo, jako „dysydentka”, nie pojawia się na wspomnianym 

schemacie wśród „pedagogicznych” psychoanalityków Alice Miller (1923–

2010). Wszak i ona może być uznawana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

autorek zajmujących się problematyką dziecięcą nawiązującą w mniejszym lub 

większym stopniu do dorobku psychoanalizy. Jednak jej jednoznaczne zerwanie 

z psychoanalizą i rezygnacja członkostwa w Szwajcarskim Międzynarodowym 

Towarzystwie Psychoanalitycznym podyktowane były utratą wiary w sprawstwo 

tego rodzaju terapii i wystarczającego braku reakcji tego kierunku wobec opre-

syjnych zagrożeń, jakich doświadczają dzieci. „Jakkolwiek zawdzięczam psy-

choanalizie swoje wyzwolenie – pisze Miller – widzę w jej wyobcowanym 

słownictwie i dogmatach czynniki hamujące (Miller, 1991, s. 10). Jeżeli już po-

stuluje psychoanalizę, to taką, która jest wolna od pedagogiki. Autorka, podob-

nie jak Bettelheim, posiada liczne publikacje, także w Polsce (Miller, 1991, 

1995, 2006a, 2006b, 2006c, 2009), mówiące o szkodliwości wszelkiego rodzaju 

wychowania. Stały się kultowymi pozycjami rzeczników naszej rodzimej anty-

pedagogiki. Jako terapeutka powołuje samą siebie na adwokata dziecięcych inte-

resów i jakże często przeciwstawia je rodzicom. Uważa się za odkrywczynię 

faktu, że dzieci są wykorzystywane seksualnie i od stuleci są ofiarami dorosłych, 

którego ujawnienia rzekomo obawiał się Zygmunt Freud, porzucający „teorię 

uwiedzenia na korzyść kompleksu Edypa, zgodnie z przykazaniem jego wycho-

wania” (Miller, 1991, s. 183). Ma za złe innym nurtom terapeutycznym, do ja-

kich przyjdzie nam jeszcze dalej nawiązać, że nie podzielają jej stanowiska. Pi-

sze: „Wszystkie nowe, twórcze próby, czy analiza transakcyjna, czy też terapia 
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gestalt, nie mogą zrezygnować z prób pojednania z rodzicami, w czym widzą 

ukoronowanie swoich terapeutycznych starań. Ale starania te często przekreślają 

osiągnięty postęp, nie tylko w zakresie teorii, ale i w praktyce terapeutycznej” 

(Miller, 1991, s. 201). Z jednym jednak stwierdzeniem w przypadku Alice Mil-

ler trudno się nie zgodzić, „[…] że czas wczesnego dzieciństwa ma decydujące 

znaczenie dla emocjonalnego rozwoju człowieka” (Miller, 1991, s. 9). 

Nie sposób nie pozwolić sobie w tym miejscu na pochodzącą z analizy 

transakcyjnej dygresję, iż tak wielu bezkrytycznych przedstawicieli tego kierun-

ku, akceptujących jego założenia z punktu widzenia stanu Ja-Dziecko Przysto-

sowane (a nawet Podporządkowane), niejednokrotnie w sposób dramatyczny  

i jednoznaczny zrywało z psychoanalizą, stając się jej nieprzejednanymi kryty-

kami i przejawiając w ten sposób stan Ja-Dziecka Zbuntowanego. Świadczyć to 

być może o pewnej dozie ujawniającego się autorytaryzmu twórcy psychoanali-

zy i jego kontynuatorów, którzy nadmiernie eksponowali w swej działalności 

stan Ja-Rodzica Krytycznego, nazywanego też Karzącym.  

Psychoanaliza we współczesnej pedagogice  

Dziwić też musi brak obecności Jacques’a Lacana (1901–1981) w tym zbio-

rze współczesnych psychoanalityków, którego udział w pedagogicznych aplika-

cjach omawianej koncepcji jest również dostrzegalny. I choć Lacan nie poświę-

cił wiele miejsca na swych seminariach instytucji szkoły i jej dylematom, to jed-

nak ich interpretacja pozwala odnieść tę tematykę do kwestii edukacyjnych  

w postpozytywistycznym rozumieniu świata.  

Współcześni autorzy, w tym również polscy pedagodzy, są skłonni dostrze-

gać w psychoanalizie i w nurtach z niej wynikających inspirującą tematykę dla 

podejmowanych refleksji. Dla przykładu, obecni badacze, patrząc na szkołę  

z punktu widzenia tzw. pedagogiki krytycznej, dostrzegają wkład Lacana w ro-

zumienie procesu przeniesieniowego jako czynnika generującego opór eduka-

cyjny. Wojciech Kruszelnicki (Kruszelnicki, b.d.) twierdzi, że Jacques Lacan 

wpisywał się we freudowską naukę o przeniesieniu, ukazując je w szerszym 

kontekście funkcjonowania autorytetu i transmisji wiedzy. Są to tropy, które 

mogą wzbogacić teorię pedagogiczną o nowe impulsy intelektualne, w szcze-

gólności o refleksję pedeutologiczną pozwalającą na inne spojrzenie na ambiwa-

lentną rolę i znaczenie autorytetu nauczycielskiego. W centrum rozważań pozo-

staje zatem nauczyciel, który przez społeczne i uczniowskie przeniesienie hamu-

je procesy uczenia się i osiągania samowiedzy. Ten ambiwalentny i nieświado-

my efekt oddziaływania zjawiska przeniesienia w relacji pedagogicznej jest od-

powiedzialny za utrzymywanie się obdarzanego nadmiernym zaufaniem autory-

tarnego modelu nauczyciela. „Oto uczeń – pisze Kruszelnicki – nie chce wziąć 

odpowiedzialności za poszukiwanie i przyswajanie wiedzy. Chce jedynie do-
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wieść, że sumiennie realizuje wskazania nauczyciela. Pod tym właśnie wzglę-

dem przeniesienie uznać można za przeszkodę stojącą uczącym się na drodze do 

wiedzy i samowiedzy” (Kruszelnicki, b.d.). Nauczyciel, o jakim tu mowa, na 

drodze autorytarnej perswazji czyni uczniów swoimi wiernymi naśladowcami  

i kształtuje ich postawy, będące przejawem adaptacyjności, oportunizmu i in-

strumentalnego traktowania kultury, która jest wyłącznie zbiorem reguł i wzo-

rów zachowania, których należy przestrzegać. Zamyka to drogę do budowania 

uczniowskiego indywidualizmu, krytycyzmu oraz niezależności myślenia  

w otwartym dialogu oraz gotowości do polifonicznej interpretacji zdarzeń i sym-

boli współczesnego świata. „I ostatecznie – nie da się tego osiągnąć, jeśli na-

uczyciel, nie potrafiąc przełamać przeniesienia, będzie trwał w pozie tradycyj-

nego pedagoga-uzurpatora: wyposażonego we wszystkie atrybuty wiedzy i wła-

dzy totalnej państwowego urzędnika” (tamże). Musi zatem nastąpić rewizja do-

tychczasowego rozumienia nauczycielskiego autorytetu. Obecna w systemie 

edukacyjnym aktualna relacja oparta na iluzji przeniesienia w konwencji laca-

nowskiego „podmiotu-przypuszczalnego-wiedzy”, budująca autorytet, ma ewo-

luować w kierunku partnerskiej – rzec by można – niewiedzy, co powodować 

ma niejako to, że uczeń stanie się coraz bardziej świadomy swoich myśli, uczuć 

i działań.  

W coraz też większym stopniu weźmie on również odpowiedzialność za 

swoje uczenie się. „Rola nauczyciela polegałaby teraz przede wszystkim na gra-

niu swym autorytetem w taki sposób, by nauczyć uczniów wątpienia w niewzru-

szoność autorytetów oraz w absolutne obowiązywanie wszelkich społeczno-

kulturowych regulacji” (Kruszelnicki, b.d.). Nauczyciel nie jest tu depozytariu-

szem wiedzy, która lokuje go wyżej nad uczniami, ale wiedza jest produktem 

wspólnego dialogicznego rozumienia oraz interpretowania rzeczywistości.  

Postulowana w omawianym tu tekście „pedagogika nieświadomości” stano-

wi przeciwieństwo pedagogiki opartej na regułach transmisji wiedzy, której 

ułomnością ma być brak kwestionowania niejawnych ideologicznych i politycz-

nych przekazów oraz konwencji leżących u jej podstaw. „Brak ten należy tłuma-

czyć ścisłym związkiem między nieadekwatnym kulturowo systemem edukacji  

a niekompetentnym kulturowo pedagogiem delegowanym do pracy w szkole 

przez ów system” – pisze Kruszelnicki (Kruszelnicki, b.d.).  

Pedagogika uwzględniająca nieświadome procesy przeniesieniowa miałaby 

na celu dekonstrukcję, mówiąc językiem Jacques’a Lacana, „znaczących pano-

wania” lub „znaczących panujących” (tzw. master signifiers) obiektów kulturo-

wych, „[…] które w tradycyjnym, adaptacyjnym podejściu do nauczania peda-

gog prezentuje jako wartości niekwestionowalne i z którymi pełnej identyfikacji 

wymaga on od uczniów” (Kruszelnicki, b.d.). Ciekawym i kończącym wątkiem 

przywoływanego tutaj tekstu jest zauważenie przeszkód, jakie mogą pojawić się 

w postulowanej, nowej wizji edukacji, tkwiących w narcyzmie samych nauczy-
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cieli, którzy czerpią przyjemność z niekwestionowanej pozycji i nadanego im 

autorytetu.  

W podobny i znacznie pogłębiony sposób do pedagogicznych kontekstów 

spuścizny Jacquesa’a Lacana odnosi się Hanna Stępniewska-Gębik (Stęp-

niewska-Gębik, 2004). Autorka uważa, że współczesna pedagogika, szczególnie 

w Polsce, nie dość wnikliwie jak dotąd i adekwatnie – w stosunku do posiada-

nych możliwości – wykorzystuje inspiracje poznawcze wynikające z psychoana-

lizy. Pragnie nawiązać do przedwojennej tradycji zainteresowania psychoanalizą 

w Polsce, zauważając jednocześnie, że okres powojenny spowodował w tej 

dziedzinie widoczną stagnację. I choć psychoanaliza w obecnym kształcie jest 

bardzo zróżnicowana, a nawet czasami wewnętrznie sprzeczna, to da się wska-

zać możliwości jej wykorzystania oraz pogłębienia przy jej pomocy szeregu sy-

tuacji i aspektów działań pedagogicznych. Koncepcja Jacques’a Lacana, przy 

pewnym rekonstrukcyjnym podejściu do niej, może zainteresować pedagoga  

i poszerzyć jego kompetencje zawodowe. Podstawowe znaczenie ma tu teza  

o językowym charakterze nieświadomości, która jest sposobem radzenia sobie  

z tradycyjnym w psychoanalizie konfliktem między id, ego i superego, ale także 

takimi konstruktami, jak np. imię ojca ustanawiającego porządek, nowe rozu-

mienie kompleksu Edypa, czy odmienne podejście do problematyki potrzeb, 

mechanizmów obronnych czy motywów działania. 

W kontekście dalszych naszych zainteresowań analizą transakcyjną zna-

mienne wydaje się stwierdzenie autorki, iż „analiza koncepcji psychoanalitycz-

nych umożliwia stworzenie nowego opisu relacji interpersonalnych o charakte-

rze wychowawczym, umożliwiającego wprowadzenie kategorii, które uwrażli-

wiają na odmienną płaszczyznę oddziaływania zawartą w przestrzeni intersu-

biektywności” (Stępniewska-Gębik, 2004, s.10). Sięgnięcie po tego rodzaju in-

terpretacje pozwala – zadaniem autorki – przełamać dotychczasowe, pełne nie-

mocy, rozumienie relacji pedagogicznych. 

Również do Lacana nawiązuje Klaudia Węc (Węc, 2007, 2012), choć tema-

tyka jej książki ogarnia szerszy obszar inspiracji, jakie dla pedagogiki niesie  

z sobą psychoanaliza. W szerszym też zakresie jest skłonna sięgnąć po kontekst 

filozoficzny (Lévi-Strauss, de Saussure, Derrida, Habermas i inni) dla uzasad-

nienia swoich rozważań. Autorka krytycznie odnosi się do obecności w teorii  

i praktyce wychowawczej różnego rodzaju idei mających swoje źródła w psy-

chologii humanistycznej. Ocenia je jako nieskuteczne oraz „sentymentalne”, co 

– jej zdaniem – pozostaje w opozycji do radykalizmu psychoanalizy. Mimo że 

dostrzega również wartość psychoanalitycznych kompetencji nauczyciela w za-

kresie rozumienia zjawiska przeniesienia umożliwiającego tworzenie nowego 

typu relacji wychowawczych, to uwzględnia też inne składowe konstytuujące 

psychoanalizę. Są to np. Lacanowsko rozumiane pragnienia ujawniające się  

w języku zarówno ucznia, jak i nauczyciela oraz pytania o sens pobytu w szkole 

ich obojga. Zauważalne jest też zwiększenie znaczenia nieświadomości czy 
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większy namysł nad relacją, jaka wiąże podmiot z porządkiem symbolicznym, 

na którym wszak oparte jest funkcjonowanie psychiczne człowieka w świecie. 

Prezentowane rozważania mają charakter podstawowy, jednocześnie – zdaniem 

autorki – stanowią one uzasadnienie dla pewnych aplikacji pedagogicznych, 

tworzenia strategii wychowawczych, czy etycznej prawomocności podejmowa-

nych działań edukacyjnych.  

W kolejnym, obszernym opracowaniu Klaudii Węc odnajdujemy trzy kom-

plementarne części dyskursu na temat obecności psychoanalizy w pedagogice: 

graniczności i transgresyjności w obszarze tradycji humanistycznej, psychoana-

litycznej transgresyjności w perspektywie graniczności i praktyki wychowaw-

czej oraz pedagogiczny projekt zmian struktury wychowania (Węc, 2015). Au-

torka za cel i treść swoich wieloaspektowych rozważań uznała podmiot zakorze-

niony w kulturze, zarówno w wymiarze świadomych, jak i nieświadomych 

aspektów tego procesu. Podmiot, który w przeświadczeniu autorki powinien sta-

nowić i wyznaczać zasadniczy kierunek poszukiwań pedagogicznych. Wiedza 

psychoanalityczna, znajdując szerokie zastosowanie w teorii i praktyce, może 

przyczynić się do podniesienia kompetencji wychowawczych nauczycieli, które 

jakże często nie wykraczają poza kontekst wąskodydaktyczny, przezwyciężyć 

zjawiska niemożności zrozumienia szczególnie trudnych i niejednoznacznych 

sytuacji edukacyjnych. Węc pisze: „Z jakichś powodów nauczyciele nie do-

strzegają sukcesów nowych metod pracy, które sprawdzają się w różnych dzie-

dzinach przede wszystkim dlatego, że podstawą w kontaktach interpersonalnych 

jest nabycie kompetencji komunikacyjnych ułatwiających oddziaływanie na 

psychikę, pomimo że w niektórych przypadkach widoczna jest nie tyle umiejęt-

ność ich wykorzystania, ile manipulacja procesami nieświadomymi i afektywno-

ścią” (Węc, 2015, s. 275). Autorka ma świadomość, co niejednokrotnie podkre-

śla, że aplikacja psychoanalizy do dyskursu pedagogicznego budzi zarówno nie-

ufność, jak i stanowi przedsięwzięcie ryzykowne wobec środowisk edukacyj-

nych i wychowawczych, które wydają się szczególnie oporne na interpretacje 

idące z psychoanalizy. Nie wykazują chęci zrozumienia towarzyszących temu in-

tencji lub stawiają zarzut nieadekwatności tego rodzaju poczynań. Autorka po-

dejmuje jednak to odważne wyzwanie w przekonaniu jego słuszności i zasadności. 

Wiele z powyższych stanowisk współczesnych polskich badaczy sięgających 

po inspiracje płynące z psychoanalizy może wydawać się utopijne. Wyrażające 

się choćby naiwną chęcią uzdrowienia obecnego systemu edukacji poprzez samą 

psychoanalizę lub same w sobie wydają się czasami wewnętrznie sprzeczne  

i kontrowersyjne. Ujawnia się tu też niekiedy nieskrywany zamiar dekonstrukcji 

społecznej oraz polityczne oraz ideologiczne ambicje przebudowy zastanego 

świata. Nie umniejsza to jednak faktu, iż mogą zapewne stanowić ożywczą in-

spirację dla wartego podjęcia dyskursu na temat kondycji współczesnej szkoły  

i systemu edukacji.  
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Psychoanaliza i analiza transakcyjna  

Związki psychoanalizy z analizą transakcyjną nie są tak jednoznaczne i czy-

telne, jak mogłoby się czasem przy powierzchownym oglądzie wydawać. Gdy 

dana dziedzina wiedzy wyrasta z innej, pojawia się w oczywisty sposób kwestia 

zapożyczeń, a jednocześnie istniejących odrębności. Pojawiają się wątpliwości, 

gdzie granice są pewne i wyraźne, gdzie zaś mamy do czynienia z dosłowną re-

pliką czy dosłownym odwzorowaniem pierwotnych rozwiązań. Nie inaczej jest 

w przypadku AT i psychoanalizy.  

Tak więc niektórzy badacze uznają AT wręcz za jeden z nurtów psychoana-

lizy (Grzesiuk, 1976, s. 207–222; Grasha, Kirschenbaum, 1980). Keith Tudor  

i Charlotte Sillis piszą jednoznacznie: „Analiza transakcyjna została stworzona 

przez Erica Berne’a, kanadyjskiego psychiatrę, który początkowo szkolił się  

w nurcie psychoanalitycznym; jej korzenie teoretyczne sięgają właśnie tradycji 

psychoanalitycznej”(Tudor, Sills, 2013, s. 550). Także jedna czołowych psycho-

analityczek – Nancy McWilliams stwierdza: „Oprócz teorii popędów, psycholo-

gii ego, teorii relacji z obiektem i psychologii Ja w szerokim spektrum psycho-

analizy mieści się jeszcze kilka innych teorii, które wywarły wpływ na koncep-

cję charakteru. Należą do nich między innymi koncepcja Carla Gustava Junga, 

Alfreda Adlera, Ottona Ranka, personologia Henry’ego A. Murraya, współcze-

sna psychoanaliza Spotnitza, a n a l i z a  t r a n s a k c y j n a  Erica Berne’a 

[podkr. J.J.] teoria skryptów Silvana S. Tomkinsa […]” (McWilliams, 2009,  

s. 61). Analiza transakcyjna mieściłaby się zatem wedle powyższych poglądów 

w zgodnym szeregu z wieloma innymi koncepcjami wywiedzionych wprost  

z dorobku Freuda i psychologii głębi. Nie jest to stanowisko jedyne, ani tym 

bardziej odosobnione, dość wspomnieć, iż cytowani już autorzy (Grasha, Kir-

schenbaum, 1980) traktują AT dosłownie jako: „nową terapię w podejściu psy-

choanalitycznym”
 
(Grzesiuk, 2005, s. 28).  

Inni badacze z kolei zaprzeczają takim związkom. Wszak od początku swo-

jego powstania analiza transakcyjna była ostro krytykowana właśnie za swoją 

„antypsychoanalityczność” (Giovacchini, 1967, s. 7–29). Kierunek, który ośmie-

lił się zakwestionować nienaruszalne dogmaty „ojców założycieli”. Stąd też nie-

którzy transakcjonaliści, jak np. Thomas Harris, ripostowali celnie i bez skrupu-

łów, pisząc: „W psychoanalizie bohaterem jest analityk, natomiast w analizie 

transakcyjnej – pacjent” (Harris, 1987, s. 240). 

Nie ulega jednak wątpliwości, że między AT i psychoanalizą dostrzec moż-

na wiele podobieństw i zależności. Jedną z nich są choćby podobne odniesienia 

do dynamicznie rozumianych sprzecznych sił wewnętrznych ludzkiej psychiki  

i procesów, które odbywają się na różnych poziomach świadomości, czasem 

również tych niedostępnych i nieświadomych, czy przywiązywanie dużej wagi  

i znaczenia do wczesnodziecięcych doświadczeń traumatycznych. „Jedynie ana-

liza transakcyjna – pisze Peter Kutter – częściowo bioenergetyka i w najwięk-
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szym stopniu terapia pierwotna zgadzają się z twierdzeniami psychoanalizy gło-

szącymi, iż przyczynami zaburzeń psychicznych są nieprzezwyciężone do-

świadczenia z zakresu wczesnych relacji i że zaburzeń tych nie można usunąć 

bez przywoływania i ponownego ożywienia wzorców tych relacji” (Kutter, 

1998, s. 169).  

Eric Berne za łącznik pomiędzy psychoanalizą a AT uważał W.R. Fairbairna 

(Harden, Sills, 2002). Być może gdyby nie przedwczesna śmierć twórcy analizy 

transakcyjnej, poszukiwanie związków z teorią relacji z obiektem zaowocowa-

łoby ciekawymi rezultatami. Uważnego i zaznajomionego z tą problematyką 

czytelnika zachęciłbym tylko do analizy możliwych podobieństw między pier-

wotną relacją z obiektem i procesem zmian tej relacji, choćby w wydaniu Mar-

garet Mahler czy Melanii Klein, oraz odniesienie tej dynamiki rozwojowej do 

znanego w AT pojęcia strouk („głaski”) (Jagieła, 2012, s. 210–213). Jest to nie-

zwykle ciekawy obszar dociekań, który mógłby okazać się równie interesujący 

zarówno dla wzmiankowanej teorii psychodynamicznej, jak i dla samej analizy 

transakcyjnej. Szkoda, że tylko nieliczne artykuły zamieszczane w czasopiśmie 

„Transactional Analysis Journal” podejmują ten problem.  

Wydaje się, że wobec różnych wątpliwości nie pozostaje nic innego jak  

w takich przypadkach oddać głos samemu Ericowi Berne’owi, który na początku 

kształtowania się stworzonej przez siebie koncepcji zdefiniował związki i różni-

ce z psychoanalizą przy pomocy trzech fundamentalnych punktów (Berne, 

1966). Na pierwszym miejscu stwierdził, że podobieństwa AT z psychoanalizą 

wyrażają się w uwzględnianiu w procesie terapii dorosłej części ego, która może 

być później wykorzystywana na różnych polach, przynosząc znaczące efekty te-

rapeutyczne. Szczególnie wtedy, gdy następuje zmiana terapii grupowej na le-

czenie indywidualne. W punkcie drugim dostrzega obopólne zainteresowanie 

„archaicznymi wzorcami reakcji”, które pojawiają się w czasie terapii. Transak-

cjonalista, choć nie przyjmuje typowej dla psychoanalizy pozycji neutralnej, to 

nie osłabia regresji u pacjenta, gdyż – zdaniem Berne’a – nie „ilość słów wypo-

wiadanych przez niego w ciągu godziny” ma tu znaczenie, ale postawa auten-

tyczności, która uruchamia szczerość i otwartość stanu Ja-Dziecka. Punkt trzeci 

widocznych podobieństw wyraża się w dopingowaniu pacjenta do poszukiwań 

związków między obecnymi wzorcami zachowań a zachowaniami sięgającymi 

bezpośredniej, ale odległej, przeszłości. W konkluzji Berne stwierdza: „Pamięta-

jąc o tych uwagach, można kontynuować formalne przemyślenia dotyczące 

związku pomiędzy tymi dwoma podejściami, zwłaszcza uwzględniając miejsca, 

w których się różnią” (Berne, 1966, s. 294). 

I dalej rozwija swoje rozważania w odniesieniu do struktury osobowości, 

wskazując na fakt znamienny, który umyka uwadze wielu psychologów, którzy 

byliby skłonni twierdzić, że Freudowskie superego – ego – id to nic innego jak 

transakcyjne stany Ja: Rodzic – Dorosły – Dziecko. Berne nie pozostawia tu 
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wątpliwości, pisząc: „ Analiza transakcyjna mówi o Rodzicu Dziecku i Doro-

słym w sposób bardziej osobowy niż psychoanaliza o superego, ego i id. Repre-

zentują one rzeczywistość psychologiczną, historyczną i ujawniającą się po-

przez zachowania – nie są więc jak u Freuda tylko konceptualną terminologią”. 

To ważne dla AT stwierdzenie, warto przytoczyć w dosłownym brzmieniu: 

„Structurally, transactional analysis speaks of Parent, Adult, and Child, which 

are more personal than the superego, ego, and id spoken of in psychoanalysis. 

The former represent psychological, and behavioral realities, while the Freudian 

terminology is a conceptual one” (Berne, 1966, s. 295).  

Zdaniem Berne’a, Freud definiuje superego jako przedłużenie oddziaływa-

nia rodzicielskiego. W przypadku AT może to być porównywane tylko z jednym 

aspektem Rodzica, a mianowicie z przejawem wpływu rodzicielskiego. Psycho-

analiza dopatruje się tzw. „złego zachowania” w deficytach lub defektach supe-

rego. Analiza transakcyjna idzie w tym zakresie dalej i wyjaśnia takie zachowa-

nia wpływem konkretnego rodzica czy innej osoby będącej autorytetem. Pyta: 

„Kto dał ci pozwolenie na taką aktywność?”. Transakcyjny stan Rodzica może 

być opisywany za pomocą pojęć psychoanalizy (np. inkorporacja, introjekcja, 

internalizacja czy identyfikacja), ale AT nie posługuje się tymi pośredniczącymi 

pojęciami, lecz ogranicza się do poziomu operacyjnego zachowań transakcyj-

nych (Berne, 1966, s. 296).  

W przypadku psychoanalizy funkcje ego sprowadzają się do badania oraz te-

stowania rzeczywistości. Analiza transakcyjna opisuje natomiast stan Dorosłego 

jako stan umysłu skoncentrowanego głównie na przetwarzaniu danych oraz oce-

nie prawdopodobieństwa zdarzeń. Testowanie rzeczywistości ma dwa podsta-

wowe znaczenia: związane jest z oceną dokładności i trafności oraz mogącymi 

się pojawiać zniekształceniami (kontaminacjami) pochodzącymi ze stanu Dziec-

ka (Berne, 1966, s. 297). Berne w tym miejscu nie pisze, co może dziwić, że ta-

kie kontaminacje mogą pochodzić wszak również ze stanu Rodzica. 

Dla Freuda id to chaos – pisze Berne. Wrzący kocioł podniecenia bez struk-

tury i jednoczącej popędy woli. Natomiast transakcyjne Dziecko może być wy-

soce zorganizowane, niekoniecznie „kipiące” emocjami, ale zdolne powiedzieć 

„nie”, gdy odpowiada to jego woli. Tak rozumiane Dziecko, będąc dobrze zor-

ganizowaną strukturą, kontrastuje z psychoanalitycznym id jako „nieorganizo-

wanym kotłem biologicznych popędów” (Berne, 1966, s. 297). 

W sumie to, co łączy te dwa systemy, to strukturalne ujęcie uznające super- 

ego, ego i id jako wyznaczniki formowania się stanów Rodzic, Dorosły  

i Dziecko. Różnice polegają jednak na fakcie akcentowania przez AT, iż wiele 

determinantów jest aktywnych i wpływa na kształtowanie się pojedynczego sta-

nu Ja. I odwrotnie, pojedynczy wyznacznik może wpłynąć na formowanie się 

każdego z trzech stanów. Ogólne zasady działania determinantów oraz wpływu 

na siebie stanów Ja stanowi owocny łącznik pomiędzy AT i psychoanalizą (Ber-

ne, 1966, s. 298). 
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Do różnic i podobieństw między obu strukturalnymi modelami nawiązuje też 

Ulrike Müller, podkreślając, iż owo przekształcenie które odnajdujemy w AT 

ma wszelkie znamiona elegancji, jakie odnajdujemy w transformacjach na polu 

sztuki (Müller, 2011, s. 224–241).  

Berne zauważa dalej, że psychoanalitycy skupiają się (mówiąc językiem 

AT) na transakcjach skrzyżowanych pierwszego typu, a zatem relacjach konflik-

towych, nie posiadając specyficznych procedur do analizowania innych transak-

cji (Berne, 1966, s. 300).  

Natomiast jeśli chodzi o specyficzny rodzaj transakcji, jakimi są gry, to psy-

choanalitycy traktują takie zdarzenia jako specyficzny rodzaj obrony charakteru, 

pomijając elementy, które pojawiają się w AT (fortele, haczyki, wypłatę itd.). 

Analiza transakcyjna ukazuje inne niż tylko obronne aspekty gier oraz koncen-

truje się na gratyfikacjach płynących z tego typu ukrytych i podstępnych trans-

akcji (Berne, 1966, s. 301).  

Przymus powtarzania, wg Freuda, albo to, co niektórzy inni psychoanalitycy 

określają przymusem przeznaczenia, ma powiązania z pojęciem skryptu. Freud 

łączy to zjawisko z instynktem śmierci. Trudno nie zauważyć, że jest to także 

długo oczekiwane spełnienie wielu skryptów (tzw. hamartycznych). Psychoana-

liza nie dysponowała jednak pojęciem opisującym specyficzne doświadczenia 

oraz wzorce indywidualnego życia. Natomiast AT idzie dalej – nazwała to „pro-

tokołem, a to, co powtarza się w skrypcie, stanowi wersję oryginalnego protoko-

łu (Berne, 1966, s. 302). 

Do problematyki skryptu Berne odnosi się też w innej ze swoich książek, 

odpowiadając swoim krytykom, którzy oskarżają go o wspomnianą już wcze-

śniej „antypsychoanalityczność”. Oddajmy głos samemu twórcy AT, który  

w ostrych i jednoznacznych słowach pisze: „Obiekcje psychoanalityczne są 

obiekcjami obłudnymi. Jako doktryna analiza skryptów nie jest niezależna do od 

psychoanalizy ani z nią związana. Jest jej rozwinięciem, przez niektórych uzna-

wanym za «antyanalityczne» – a zatem nie jest pogaństwem, lecz herezją”
 
(Ber-

ne, 2008, s. 453). Dalej rozwija swoje argumenty, podkreślając, że AT nie chce 

zaprzeczać doktrynie Freuda, ale ją uzupełnić i „dodać do niej nieco światła no-

wych doświadczeń” (Berne, 2008, s. 453). Kończąc, dorzuca jeszcze, że „ulep-

szanie metod psychoanalitycznych jest w równym stopniu antyanalityczne, jak 

budowanie lepszych samolotów jest deptaniem zasług braci Wright” (Berne, 

2008, s. 455). Nie zabrakło autorowi uszczypliwości, gdy w książce Principles 

of Group Treatment kwituje różnice między psychoanalizą i terapią AT stwier-

dzeniem, że analiza transakcyjna jest leczeniem przez działanie, natomiast psy-

choanaliza jest bardziej rozbudowaną formą kontemplacji (Berne, 1966, s. 303). 

Tak więc śledząc literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie, że związki 

psychoanalizy z analizą transakcyjną stanowią wciąż nieprzemijające źródło in-

spiracji, wątpliwości i sporów. Dla przykładu Ken Woods dostrzega zbieżności 
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obu praktyk terapeutycznych, ale widzi też różnice, które wykazuje w jednym ze 

swych obszernych artykułów (Woods, 2005). Natomiast Ray Little skupia się na 

analizie, dokonywanej w aspekcie relacyjnym, pierwotnych procesów psychicz-

nych, a więc tych, które mają swoje korzenie w najwcześniejszych doświadcze-

niach z dzieciństwa, i dokonuje tego zarówno z punktu widzenia psychoanalizy, 

jak i AT (Little, 2005). Z kolei Harris B. Peck zarysowuje inne stanowisko, 

stwierdzając, iż fakt wejścia AT w trzecią (wówczas, gdy to pisano) dekadę 

swojego istnienia skłania do retrospektywnych analiz i odpowiedzi na pytanie: 

czy psychoanaliza stała się dla analizy transakcyjnej wrogiem, czy też przyjacie-

lem? Odpowiedź na to pytanie bywa różna i zależna od kontekstu i zmieniają-

cych się poglądów Berne’a, ale też od podejścia do tego problemu innych czo-

łowych przedstawicieli AT (np. Claude’a Steinera, Boba i Mary Gouldingów  

i Williama Hollowaya). Autor kończy swój artykuł przekonaniem, że ugrunto-

wane już istnienie analizy transakcyjnej wśród innych kierunków psychotera-

peutycznych upoważnia, aby nareszcie w duchu jej twórcy „przyjaźnie” rozstać 

się z psychoanalizą, tak jak uczynili to niektórzy inni psychoanalitycy (Alfred 

Adler Harry S. Sullivan czy Fritz Perls) (Peck, 1978).  

Michele Novellino i Carlo Moiso twierdzą, że określone podejścia psycho-

dynamiczne ukazane na konkretnych przypadkach, polegające na reorientacji 

stanu ego skontaminowanego przez Dziecko, mogą okazać się użyteczne w od-

niesieniu do prób przejęcia kontroli nad skryptem pacjentów z nerwicami czy 

zaburzeniami osobowości typu borderline (Novellino, Moiso, 1990). Ci sami au-

torzy w innym z artykułów ukazujących perspektywę epistemologiczną, zbieżną 

zarówno dla psychoanalizy, jak i analizy transakcyjnej, są skłonni uznać, że Eric 

Berne był wielkim innowatorem psychoanalizy, a AT jest być może najbardziej 

obiecującą formą neopsychoanalizy (Novellino, 2003). A zatem mieścić by się 

miała niejako w samej psychoanalizie.  

W artykule napisanym już wyłącznie przez Michele Novellino, trzeba tu 

wspomnieć, że jest on dyrektorem Instytutu Erica Berne’a w Rzymie i autorem 

liczących się publikacji poświeconych analizie transakcyjnej i psychoterapii, tak 

dalece dostrzega związek AT z psychoanalizą, że opatruje go jednym wspólnym 

mianem „psychoanalizy transakcyjnej” (Novellino, 2003). Zbieżność problema-

tyki widzi m.in. w organizacji procesu terapeutycznego poprzez wyodrębnione 

stany Ja, w wadze przypisywanej zjawisku przeniesienia i przeciwprzeniesienia 

oraz w dokonywanych interpretacjach. Artykuł ten wywołał żywą i emocjonalną 

reakcję ze strony Claude’a Steinera, bliskiego współpracownika Erica Berne’a, 

który nie zgodził się na łatwe i bezrefleksyjne łączenie obu nurtów psychotera-

pii. Nie wyraził zgodny na to, aby „psychoanaliza transakcyjna” traktowana była 

jako nowa szkoła Zygmunta Freuda i stała się niczym innym jak psychoanalizą 

zmodyfikowaną przez analizę transakcyjną. Doszło do wzajemnej wymiany li-

stów. Odczytując intencje i zamiary Berne’a, powstanie AT nie miało na celu 

stworzenia jeszcze jednego z nurtów psychoanalizy – pisze Steiner, ale stworze-
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nie dla niej alternatywy zarówno w zakresie praktyki terapeutycznej, jak i zastą-

pienia „tajemniczego i mrocznego języka psychoanalizy jasnym i rzeczowym ję-

zykiem analizy transakcyjnej”. W odpowiedzi Michele Novellino dziwi się, że 

Claude Steiner tak pryncypialnie reaguje na związki AT z psychoanalizą, nie do-

strzegając „różnych mieszanek” tej koncepcji z NLP, behawioryzmem, terapią 

Gestalt czy terapią narracyjną. W związkach obu koncepcji nie widzi alternaty-

wy, czyli „albo-albo”, ale koniunkcję wyrażającą się spójnikiem „i”. Claude Ste-

iner w następnym z listów wyraził intencje przyświecające mu w obronie wła-

snego stanowiska, które zmierzają do zachowania integralności ruchu analizy 

transakcyjnej i wierności wobec pierwotnych założeń AT stworzonych przez 

Berne’a. Wymiana wspomnianej korespondencji, opublikowana w formie arty-

kułu, nie doprowadziła wprawdzie do wypracowania zbieżności stanowisk, ale  

z całą pewnością ożywiła – jak zapewnia redakcja prestiżowego czasopisma 

„Transactional Analysis Journal” – dyskusję na ten temat, rozbudziła ciekawość 

czytelników oraz stanowić może zachętę do własnego udziału w debacie (Ste-

iner, Novellino 2005).
 
W następnym roku Claude Steiner, już w odrębnym tek-

ście, doprecyzowuje swój punkt widzenia oraz koncentruje się na stronie lingwi-

stycznej AT. Wskazuje na fakt, iż przyjęcie przez Berne’a określonej terminolo-

gii poprzez użycie konkretnych czasowników i rzeczowników nie było przypad-

kowe. Zamiast przymiotników i abstrakcyjnych rzeczowników psychoanalizy, 

miał na celu wypracowanie odmiennego stylu komunikacji, a co za tym idzie –

odrębnego rodzaju myślenia, który z kolei ukształtował odróżniającą od psycho-

analizy metodologię (Steiner, 2006) 

Z podobieństwami i różnicami między psychoanalizą a analizą transakcyjną 

zmierzył się również inny transakcjonalista z niemieckiego obszaru językowego 

– Leonhard Schleger (Schleger, 2002). Twierdzi on, że doświadczenia Berne’a 

jako psychoanalityka
2
 były głównym punktem wyjścia dla rozwoju analizy 

transakcyjnej, w tym doszukiwanie się we wczesnym dzieciństwie przyczyn 

powstawania nerwic i psychoz u pacjentów w następstwie tłumienia stanu 

Dziecka Wolnego i jego potrzeb przez Rodzica. Celem AT jest wyprowadzenie 

wewnętrznego Dziecka ze stanu zdezorientowania poprzez krótkoterminową te-

rapię przy bardziej aktywnej, a nie neutralnej roli terapeuty. Tak charaktery-

styczny dla psychoanalizy „sojusz terapeutyczny” ma znaczenie podobne jak  

w AT, lecz opiera się na innych zasadach i jest budowany na stanie Dorosłego 

zarówno terapeuty, jak i pacjenta. Podobnie udzielanie przez transakcjonalistów 

tzw. pozwoleń kłóci się z psychoanalizą. Schleger zauważa jednak, że i tam ma-

ją miejsce tego rodzaju oddziaływania, niemniej jednak w postaci utajonej, „li-

beralnej atmosfery”, jaką stwarza terapia analityczna. Regresja z kolei, tak ty-

                                                 
2  Jak wiadomo, w sensie formalnym Eric Berne nie był psychoanalitykiem, gdyż nie zakończył 

własnej psychoanalizy u Erika Ericksona, co stanowi warunek uzyskania certyfikatu.  
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powa dla psychoanalizy, może prowadzić do impasu terapeutycznego, stwarza-

jąc kontaminacje stanu Dorosłego. Zdaniem Schlegera, współczesne próby psy-

choanalitycznego leczenia zaburzeń głębszych niż nerwicowe (np. borderline) 

zbliżają te podejścia do rozwiązań charakterystycznych dla analizy transakcyj-

nej. To jednak, co najbardziej odróżnia oba stanowiska, wyraża się w „ukierun-

kowywaniu” „wzmacnianiu” oraz „wyzwalaniu” dorosłej części osobowości pa-

cjentów AT wraz promowaniem podejmowania samodzielnych decyzji w życiu 

codziennym. Analiza transakcyjna rozpatruje i wyjaśnia trudności pacjentów  

w relacjach z innymi oraz promuje konkretne umiejętności interpersonalne, co  

w przypadku ujęć psychoanalitycznych nie ma miejsca.  

Przytoczone tutaj przykłady poszukiwania podobieństw i różnic w bliskich 

sobie kierunkach psychoterapeutycznych nie wyczerpują rzecz jasna wszystkich 

prób w tym zakresie, potwierdzają jedynie, iż jest to wciąż aktualny problem 

upominający się o swoje rozstrzygnięcie również w aspekcie psychopedagogiki.  

W zakończeniu warto zatem odwołać się do stwierdzenia cytowanej już 

Hanny Stępniewskiej-Gębik, która zamyka swoje rozważania na temat związ-

ków psychoanalizy z pedagogiką, konstatując: „Nie pojawiły się jak dotąd inter-

pretacje pedagogów, które podkreślałyby korelacje pomiędzy pragnieniem (ety-

ka pragnienia) i prawem (etyka powinności). To właśnie ta zależność w układzie 

dialektycznym daje nam etykę powinności” (Stępniewska-Gębik, 2004, s. 155).
 

Autorka podkreśla jednocześnie z naciskiem, iż „to jest dopiero początek drogi” 

(Stępniewska-Gębik, 2004, s. 155) i dodaje, że „[…] psychoanaliza nadal pozo-

staje pod wieloma względami niewykorzystaną i niedocenianą alternatywą wo-

bec rozwiązań, jakie dyktują pedagogice dominujące w niej najnowsze nurty 

psychologii behawioralnej, humanistycznej czy poznawczej” (Stępniewska-

Gębik, 2004, s. 17). Wydaje się, że właśnie edukacyjna analiza transakcyjna, in-

spirowana w znacznym stopniu psychoanalizą, może spełniać powyższe oczeki-

wania, stając się użyteczną koncepcją dla teorii i praktyki edukacyjnej.   
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Jarosław JAGIEŁA 

Psychopedagogy of the unconscious and insight (part 1) 

Summary 

The article describes the beginnings and the contemporary picture of psychoanalysis and its key 

representatives who addressed the issues connected with education and upbringing in Poland and 

other countries. It presents critical views on psychoanalysis and its selected negative outcomes in 

educational practices on the basis of contemporary pedagogical thought and the relations of psy-

choanalysis with transactional analysis, which are frequently ambiguous and controversial. Educa-

tional transactional analysis, together with psychoanalysis, can become inspirational and useful ar-

eas offering effective solutions in pedagogical theory and practice. 

Keywords: psychoanalysis, pedagogy, key representatives, criticism, transactional analysis, 

educational transactional analysis. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTAJĄC TAJ 

 

 

 
„Transactional Analysis Journal” (TAJ) to międzynarodowe czasopismo poświęcone 

ewolucji teorii i praktyki analizy transakcyjnej oraz jej zastosowań w psychoterapii, po-

radnictwie, rozwoju organizacji oraz edukacji. Kwartalnik ukazuje się od roku 1971  

i prezentuje artykuły naukowe ze wszystkich perspektyw teoretycznych i obszarów za-

stosowań koncepcji Berne’a. Ukazują się tu badania stosujące zarówno metodologię ilo-

ściową, jak i jakościową, a także studia przypadków, analizy literaturoznawcze, recenzje 

książek czy teksty eseistyczne. W dziale Czytając TAJ będziemy nawiązywać do najbar-

dziej interesujących artykułów, jakie ukazały się w tym prestiżowym kwartalniku, po to, 

aby ich treść przybliżyć naszym czytelnikom. 
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Emotional literacy 

Jak cytować [how to cite]: Jagieła, J. (2016). Emotional literacy. Edukacyjna Analiza Transak-

cyjna, 5, 245–249. 

Jak wiadomo, analiza transakcyjna niejednokrotnie nastręcza wiele kłopotów 

z tłumaczeniem niektórych pojęć. Na podobne trudności natrafiamy w przypad-

ku terminu, który pojawił się w tytule tych refleksji. Dokładna translacja: „emo-

cjonalny alfabetyzm” (cokolwiek miałoby to znaczyć, zresztą łatwy do pomyle-

nia z analfabetyzmem, choć wtedy byłoby to literacy rate) nie ma, jak widzimy, 

najmniejszego sensu. Również podjęta na jednym z warsztatów próba zbudowa-

nia polskiego odpowiednika poprzez opis („Inteligencja emocjonalna skoncen-

trowana na miłości”) nie wydaje się do końca szczęśliwa. Co nam pozostaje? 

Być może: „umiejętności emocjonalne” lub „umiejętność korzystania emocjo-

nalnego”? Musimy jednak przyznać, że i te terminy również nie brzmią najle-

piej. Pozostańmy zatem przy oryginalnej nazwie, posługując się co najwyżej 

stosowanym akronimem EL. Trafnie ujął tego rodzaju dylematy jeden z polskich 

tłumaczy twórczości Leonarda Cohena: „Są amerykanizmy, które pozostają za-

mkniętym kodem. Spolszczone stają się trywialne”. 

Termin emotional literacy wprowadził do języka analizy transakcyjnej 

Claude Steiner już przeszło trzydzieści lat temu (Steiner, 1984). Jako bliski przy-

jaciel i uczeń Erica Berne’a, wspominając jego dokonania, przypomina, że nie 

był on wielkim znawcą problematyki emocji, choć nie ignorował jej całkowicie. 

Twórca AT był – jak pisze – nade wszystko naukowcem i pragmatykiem przy-

kładającym duże znaczenie do procesów świadomości i myślenia w terapii. My-

ślał logicznie i systemowo, pozostając w jakimś sensie pozytywistą. Na semina-

rium poświęconym psychiatrii społecznej w San Francisco w końcu roku 1950 

pytany, co sądzić o uczuciach, odpowiedział: „Przede wszystkim trzeba kochać 

swoją matkę”. I to miało wystarczyć za wszystko. Być może z tego powodu pro-

blematyka samych uczuć (nie zapominając o kwestiach uczuć zastępczych – 

racket feeling) nie zajmuje w AT zasadniczo zbyt wiele miejsca. Koncepcja ana-

lizy transakcyjnej miała być konkretna i rzeczowa.  
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C. Steiner, analizując rozwój psychologii jako nauki, zauważa, że o ile pro-

blem uczuć był modny na początku ubiegłego wieku, to wraz z pojawieniem się 

behawioryzmu metody introspekcyjne uznano za nienaukowe i nastąpił zastój 

badań nad emocjami, który utrzymywał się dość długo. Cytuje znamienne słowa 

B.F. Skinnera, „wielkiego psychologa i chorążego psychologii behawioralnej” – 

jak go nazywa – który miał powiedzieć: „Nie sądzę, aby uczucia były ważne. 

Prawdopodobnie to w dużym stopniu Freud jest odpowiedzialny za to, że są one 

traktowane poważnie”. Steiner wspomina, że przez cały okres studiów psycho-

logicznych, łącznie ze studiami doktoranckimi (w sumie 11 lat), ani razu nie 

spotkał się z pojęciem miłości w kontekście badań czy dyskusji. Również póź-

niej w swojej pracy psychoterapeutycznej początkowo nie zwracał zbytnio uwa-

gi na problemy emocjonalne. Po pewnym czasie jednak zmienił zdanie. Zauwa-

żył bowiem, że wprawdzie jako ludzie „emocjonalnie niepiśmienni” możemy 

tłumić, lekceważyć i zaprzeczać naszym emocjom, one jednak i tak znajdą swój 

ponowny wyraz w różnych zaburzeniach i niepokojących objawach o zróżnico-

wanym charakterze. Wyobcowani z emocji ludzie stają się żywymi trupami; są 

żywi fizycznie, ale martwi psychicznie. Dopiero zainteresowanie w AT proble-

matyką strouków (przypomnijmy: „ekonomią strouków”) spowodowało skupie-

nie uwagi Steinera na problematyce uczuć i miłości, które to pojęcia doprowa-

dziły go w konsekwencji do hasła emotional literacy, zarówno na poziomie na-

ukowym, jak i osobistym.  

Termin literacy jest stosowany w języku angielskim dla zilustrowania zdol-

ności do czytania i pisania. Dodajmy od siebie, że w języku rosyjskim odpowia-

dałby terminowi gramotnyj. Jednak zdaniem Steinera, może być zastosowany 

również w poznawaniu i opanowywaniu sfery emocji. W przypadku „emocjo-

nalnych analfabetów” może się nawet okazać, iż nie wiedzą oni o istnieniu cze-

goś takiego jak przeżywanie uczuć. Nie wiedzą, że emocje są nieuchronne. Co  

z kolei powoduje, iż nie umieją odróżnić ich od siebie. „Emocjonalny analfabe-

ta” nie będzie znał nie tylko swoich uczuć, ale też uczuć innych ludzi; i będzie 

błędnie przypuszczał, czym są powodowane. W sytuacjach, gdy ludzie zaczną je 

wyrażać, nie będzie wiedział, jak się zachować. Osoby, o jakich mowa, nie są  

w stanie komunikować się emocjonalnie z innymi, jak też nie wiedzą, co robić, 

gdy jakieś uczucia je ogarniają. Istnieje wiele konsekwencji emocjonalnego 

analfabetyzmu. Jeśli emocje istnieją i są tłumione, wówczas międzyludzkie rela-

cje są chłodne, uproszczone i jednowymiarowe. Istnieją niejako pod powierzch-

nią psychiki i zniekształcają myślenie oraz komunikację. Tworzą nieprzewidy-

walne zachowania oraz cały szereg objawów fizycznych (np. bóle głowy, ple-

ców, brzucha itd.), a także mogą być przyczyną wielu chorób fizycznych (np. 

nadciśnienia, wrzodów żołądka, niektórych form raka itd.). Opatrujemy to mia-

nem psychosomatyki.  

To również kwestia różnego rodzaju uzależnień, gdy wywołana takim sta-

nem depresja skłania do sięgania po środki psychoaktywne. Z reguły tego typu 



 Emotional literacy 247 

 

problemy nasilają się w związkach intymnych, gdy emocje biorą górę, a jeden  

z partnerów usiłuje im zaprzeczać. Mieszanina walki o władzę, wybuchów gnie-

wu, wycofania, bólu, mniej lub bardziej skrywanej zazdrości i szeregu innych 

negatywnych odczuć może prowadzić do poważnych konsekwencji dla trwałości 

związku. Uczucia mają też swoją intensywność. I tak mężczyźni bywają całkiem 

nieświadomi łagodnych form gniewu, choć intensywny gniew odczuwają silnie  

i jednoznacznie, a także potrafią czasem o nim mówić. Z kolei miłość czują tyl-

ko wtedy, gdy jest bardzo intensywna. Kobiety charakteryzują się większą świa-

domością i szerszym spektrum stopnia intensywności miłości, natomiast wydają 

się mniej świadome własnego gniewu oraz sposobu jego wyrażania.  

Na przeciwnym biegunie zarysowanego problemu znajdują się osoby pewne 

doświadczania emocji o różnej intensywności. Osoby te wiedzą co czują i dla-

czego coś czują. Kiedy się boją, kiedy są lekko zazdrosne lub kiedy są przerażo-

ne i dlaczego, będą wiedziały, jak swoje uczucia wyjaśnić innym i jak to uczynić 

w sposób najbardziej produktywny. Są też świadome tego, co czuje druga osoba, 

stąd potrafią w odpowiedni sposób reagować, unikając np. eskalacji niepożąda-

nego afektu. Z drugiej strony osoby obdarzone EL wiedzą, że emocje mogą lu-

dzi łączyć w harmonijny, pozytywny sposób i temu hołdują.  

Niestety w przeciwieństwie do nauki czytania i pisania, która ma charakter 

obowiązkowy, umiejętność posługiwania się swoimi uczuciami i rozpoznawania 

ich u innych uważana jest za zdolność nieistotną, nierealną, nienaukową, irra-

cjonalną i na ogół nie należy się nią zajmować. Rozmowa o emocjach z reguły 

jest też uważana za stratę czasu. Jak każda złożona umiejętność, zdolności emo-

cjonalne wymagają czasu i cierpliwości, aby się ich nauczyć. Idealnym momen-

tem jest okres dzieciństwa. „Nauka chodzenia jest odpowiednim zadaniem dla 

dzieci w wieku jednego roku; niezbędne elementy rozwojowe są obecne w tym 

czasie i chodzenia jest łatwo się nauczyć. To samo odnosi się do mówienia, czy-

tania lub innych podstawowych umiejętności ludzkich” – pisze Steiner. Nato-

miast opanowanie tych umiejętności poza odpowiednim wiekiem rozwojowym 

nastręcza wielu kłopotów. Jest też prawdopodobne, że dziecko nabędzie wcze-

śniej sporo złych nawyków, które będą wymagały oduczania.  

Wszystko to skłoniło Steinera do opracowania różnych form szkoleń oraz 

autorskiego warsztatu, który mógłby służyć podniesieniu kompetencji emocjo-

nalnych. Założenia nauczania EL przedstawił w kolejnym artykule (C. Steiner 

1996). Będąc w Polsce na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej 

Analizy Transakcyjnej, zaprezentował swój warsztat „Trzy etapy i dziesięć kro-

ków do Emotional Literacy” (Steiner, 2010). Trudno zrelacjonować cały prze-

bieg tych zajęć, w których niżej podpisany miał możliwość uczestniczyć. Po-

wiedzmy jedynie, że etapy, o jakich mowa, to: otwarcie serca, ocena emocjonal-

nego krajobrazu oraz wzięcie odpowiedzialności. Ten ostatni szczebel kształce-

nia wzbudził szczególne wątpliwości Georga J. Steinfelda, czemu dał wyraz  
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w obszernym artykule w „Transactional Analysis Journal” (Steinfeld, 1998). Au-

tor, wychodząc z bliskiego sobie stanowiska poznawczo-konstruktywistycznego 

i nawiązując do wcześniej omawianych tu publikacji Steinera, także do prowa-

dzonego przez niego warsztatu, stawia fundamentalne pytanie o to, czy w na-

szych złożonych interakcjach z innymi ludźmi mamy czuć się odpowiedzialni za 

ich uczucia, myśli i działania? Steinfeld jest przekonany, że o takiej odpowie-

dzialności nie może być mowy, gdyż każdy jest w stanie brać odpowiedzialność 

wyłącznie za siebie. Jego adwersarz w replice zamieszczonej pod tekstem Stein-

felda swoje przeciwne poglądy ujmuje w lapidarnym stwierdzeniu: „Prawdą jest 

jednak to, że jesteśmy w stanie spowodować uczucia u innych ludzi, a oni mogą 

powodować uczucia w nas samych”. Możemy obserwować emocjonalny charak-

ter dyskusji, jaka się w związku z tym wywiązała, co może też świadczyć, że 

problem ma charakter fundamentalny dla obu dyskutantów. Dowodzi o tym cy-

tat z polemiki Steinera, który na wcześniejszą wypowiedź Steinfelda, że obaj 

podążają innymi drogami, zareagował ostro i jednoznacznie: „To może być 

prawdą, co do ścieżek: Jestem pewien, że obaj jesteśmy dobrymi ludźmi, mamy 

dobre intencje, unikamy przemocy (mam nadzieję), jesteśmy humanistyczni, po-

stępowi itd. Ale w istotnej kwestii, czy tworzymy naszą własną rzeczywistość 

lub czy jesteśmy pod wpływem rzeczywistych sił poza nami, poważnie się nie 

zgadzamy. I nie jest to banalna różnica. Ta fundamentalnie ważna filozoficzna 

różnica znajduje odzwierciedlenie w naszych przekonaniach o tym, czy: (a) po-

winniśmy wziąć odpowiedzialność za uczucia, jakie możemy wzbudzić u innych 

lub przeciwnie: (b) ludzie mają swobodę wyboru, jak się czują i jak reagują na 

nas, co jednocześnie sprawia, że są to kwestie ich preferencji, a nie naszej od-

powiedzialności” (Steiner, 2010, s. 198). I choć przedstawiona tu polemika nie 

dotyczy wprost zagadnień edukacyjnych, to jednak każdy przyzna, że może ona 

mieć swoje implikacje o takim właśnie charakterze, które dotyczyć mogą choćby 

odpowiedzialności za interakcje, jakie mają miejsce na terenie szkoły, oraz za to, 

co w konsekwencji z nich wynika.  

Po przeczytaniu wszystkich tych tekstów rodzi się w tym miejscu również sze-

reg pytań i wątpliwości. Na ile propozycja emotional literacy różni się od tego 

wszystkiego, co pod hasłem inteligencji emocjonalnej odnajdujemy u innych auto-

rów (Goleman, 1997, 1999; Phillips, 1999; Sehr, 1999; Tallar, 2002 i szeregu in-

nych)? Daniel Goleman określa inteligencję emocjonalną jako zdolność rozumie-

nia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomo-

tywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym. Z kolei Jack Meyer 

i Peter Salovey włączają jeszcze w obszary tworzenia się IE: spostrzeganie emocji, 

wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie 

nimi (za: Matthews, Zeider, Roberts, 2004). Czy zatem, i w jakim zakresie, takie 

rozumienie inteligencji emocjonalnej różni się od emotional literacy? Czy nie jest 

to czasem, jakże często spotykana w naukach humanistycznych i społecznych, 

praktyka mówienia o tym samym, jednak przy użyciu innych słów i pojęć?  
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Pojawia się jeszcze jedna wątpliwość: czy, i na ile, pojęcie „emocjonalnego 

analfabetyzmu” różni się od obrazu psychopatii? Wszak jeden z ważnych wy-

miarów psychopatii wyznaczonych w Skali Obserwacji Skłonności Psychopa-

tycznych, o jakich pisze Robert D. Hare, dotyczy właśnie sfery uczuć, a objawia 

się m.in. brakiem empatii, płynnością uczuć, impulsywnością czy brakiem wy-

rzutów sumienia lub poczucia winy i odpowiedzialności (Hare, 2008, s. 53). 

„Uczucia są tak płytkie, że z reguły nie wykraczają poza emocje pierwotne” – 

pisze Hare (Hare, 2008, s. 77). 

Pozostawmy naszych czytelników z zachętą do próby odpowiedzi na powyż-

sze pytania, zapraszając jednocześnie do sięgnięcia po wspomniane, a także 

jeszcze inne, artykuły zamieszczane systematycznie w kwartalniku „Transactio-

nal Analysis Journal”.  
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Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, w pełnym składzie, 

odliczył się na konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Diagno-

styki Edukacyjnej, której główny temat to: „Diagnozowanie twórczości uczniów 

i nauczycieli”. Była to już XXII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, która  

w dniach 23–25 września 2016 r. miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie  

Pierwszy dzień wizyty, poprzedzający konferencję, rozpoczął się warsztata-

mi. Z przedstawionej oferty członkowie Zespołu wybrali propozycję „Tutoring 

szkolny narzędziem diagnozy ucznia”. Warsztaty obejmowały mikrowykłady 

oraz ćwiczenia w grupach.  

Właściwa konferencja rozpoczęła się w sobotę 24 września. Budynek ASP 

okazał się przestronny i gościnny. W przerwach między obradami można było 

podziwiać ciekawie rozlokowane dzieła sztuki.  

Konferencja obejmowała trzy sesje plenarne:  

Sesja plenarna I. Porządkowanie pojęć – prowadził dr Henryk Szaleniec: 

1. dr hab. Krzysztof Szmidt: Kluczowe kompetencje nauczyciela twórczości ja-

ko diagnosty, 

2. prof. Bolesław Niemierko: Twórczy słabeusz. O poszerzaniu kręgu zdolnych 

uczniów, 

3. dr Beata Udzik: Ad fontes, czyli zaczynamy od uzgodnienia znaczeń. 

Sesja plenarna II. Magia sztuki – prowadził prof. Adam Brincken: 

1. prof. Andrzej Bednarczyk: O czym mówi dzieło sztuki, 

2. dr hab. Mirosław Sikorski: Semi Zeki „Inner Vision”. 

Sesja plenarna III – prowadził prof. Bolesław Niemierko: 

1. dr hab. Roman Dolata: Wiek rodziców a szkolne funkcjonowanie uczniów, 
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2. dr Henryk Szaleniec, dr Maria Krystyna Szmigel: Historia sztuki – ocenianie 

w szkole i na egzaminie, 

3. prof. Adam Brincken: Edukacja artystyczna jest dyscypliną sztuki, 

4. dr Monika Nęcka, Urszula Sobczyk, Kompetencje edukatorów kultury. 

 

Warsztaty, fot. arch. Z. Wieczorka 

 

Sesja plenarna, fot. arch. Z. Wieczorka 
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Oprócz sesji plenarnych, w ramach konferencji odbyła się również dyskusja 

panelowa prowadzona przez dr. hab. Jarosława Jagiełę i dr. Zbigniewa Wieczor-

ka. Tematem panelu były rozważania mające podjąć próbę ustalenia: czy inter-

net kształtuje u młodzieży postawę Dziecka, czy Dorosłego? Dyskusja wzbudzi-

ła sporo emocji i trwała jeszcze w kuluarach.  

Podczas obrad w sekcjach, przedstawiciele zespołu zaprezentowali następu-

jące referaty: dr Anna Pierzchała, dr Dorota Gębuś, Zachowanie w obliczu sytu-

acji problemowej – diagnoza w perspektywie pedagogiki twórczości i analizy 

transakcyjnej; prof. Jarosław Jagieła, Twórczy nauczyciel? Raport z nieopubli-

kowanych badań trzydzieści lat później; dr Zbigniew Łęski, Emocje w Sieci – 

dziecko realne czy strukturalne?; dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Budowanie relacji 

w świetle analizy transakcyjnej.  

Po obradach członkowie Zespołu skorzystali z możliwości zwiedzania Kra-

kowa. Uroczysta kolacja połączona została z wykładem na temat grafiki oraz ze 

zwiedzaniem galerii w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz ga-

lerii grupy WPROST 1966–1986.  

Konferencję można uznać za udaną, wygłoszone referaty będzie można zna-

leźć w materiałach pokonferencyjnych.  

 

Panel dyskusyjny, fot. arch. PTDE 
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W sytuacji kilkudziesięcioletniej obecności analizy transakcyjnej w Polsce 

wydaje się, że po raz pierwszy doszło do wyjątkowo istotnego wydarzenia za-

równo dla rodzimych praktyków, jak i badaczy tej teorii. W dniach 24–25 wrze-

śnia Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej zorganizowało w Poznaniu  

I Konferencję Analizy Transakcyjnej „Nowe trendy w analizie transakcyjnej”. 

Przedsięwzięcie to spotkało się ze znaczną przychylnością środowiska osób za-

interesowanych tą tematyką, gdyż wzięło w nim udział blisko 100 osób z całej 

Polski. Wśród nich, na specjalne zaproszenie organizatorów, pojawili się także 

przedstawiciele Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, któ-

rzy w odrębnym panelu zaprezentowali następujące wystąpienia: 

— dr Zbigniew Łęski, Zastosowanie terminologii i narzędzi analizy transakcyj-

nej w badaniu relacji człowiek–komputer, 

— dr Anna Pierzchała, Eksploracje badawcze rzeczywistości edukacyjnej z wy-

korzystaniem analizy transakcyjnej, 

— dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Analiza transakcyjna jako teoria służąca bada-

niom komparatystycznym na przykładzie badań nauczycieli oraz uczniów 

wdrażających i niewdrażających tutoring szkolny. 

Podczas swoich wystąpień wyżej wymienieni mieli okazję w pogłębiony 

sposób zaprezentować również działalność Zespołu Badawczego (jego przeszłe  

i obecne prace), co spotkało się z dużym zaciekawieniem zgromadzonych. 

Oczywiście, I Konferencja Analizy Transakcyjnej służyła przede wszystkim 

integracji polskiego środowiska analityków transakcyjnych (warto zauważyć, że 

na konferencji gościli przedstawiciele drugiego towarzystwa AT – krakowskiego 

Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej), jak również 

odniesieniu AT do szerszej międzynarodowej perspektywy. Warto zaznaczyć, iż 

szczególnymi gośćmi PTAT były: Julie Hay z Wielkiej Brytanii (superwizor  
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i nauczyciel AT w dziedzinie organizacji, edukacji oraz psychoterapii, redaktor 

internetowego czasopisma „International Journal of Transactional Analysis Re-

search”), Dominique Dye z Francji (superwizor i nauczyciel AT w dziedzinie 

psychoterapii), jak również – poznana już przez członków ZB EAT – Alexandra 

Piotrowska z Wielkiej Brytanii (tymczasowy superwizor i nauczyciel AT  

w dziedzinie psychoterapii oraz poradnictwa). Należy dodatkowo zaznaczyć, że 

konferencja, odbywająca się w murach Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mia-

ła swoich ważnych naukowych opiekunów w postaci prof. UAM dr hab. Anny 

Suchańskiej oraz prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej, które w swoich wykładach 

inauguracyjnych zwróciły uwagę na – odpowiednio – historię analizy transak-

cyjnej w Polsce oraz dynamikę sojuszu terapeutycznego w procesie psychoterapii.  

 

Wystąpienie Julie Hay, fot.: arch. ZBEAT  

I Konferencja AT okazała się pięknie zorganizowanym przedsięwzięciem, 

czego niewątpliwą zasługą jest zespołowa praca członków PTAT pod przewod-

nictwem Izabelli Bobrowskiej – prezesa Towarzystwa. W swoich działaniach in-

stytucja ta zdecydowała się nie tylko na organizację Konferencji (która ma być 

wydarzeniem cyklicznym), ale również na wykonanie dotychczas niemożliwego 

– wydanie polskiego tłumaczenia podstawowego podręcznika AT – książki Iana 

Stewarta i Vanna Jonesa Analiza transakcyjna dzisiaj („TA today”), która do-

datkowo została uzupełniona o współczesny odbiór tej koncepcji. Warto zazna-

czyć, że publikacja ta miała swoją premierę podczas opisywanego tutaj wyda-

rzenia, w ramach którego podjęto się także wyzwania związanego z ujednolice-
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niem terminologii pojęć AT. Nad tymi niełatwymi zadaniami zdecydowała się 

czuwać Katarzyna Balcerkiewicz. 

Spotkanie sympatyków – praktyków i teoretyków AT – okazało się bardzo 

inspirujące. Dobra atmosfera pozwala snuć plany na wspólne przedsięwzięcia  

w przyszłości, które być może staną się również udziałem członków Zespołu 

Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, a także staną się zasobem dla 

niniejszego czasopisma. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i otwartość.  
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W ostatnich latach w Polsce powstało wiele 

opracowań z zakresu edukacyjnej analizy trans-

akcyjnej, głównie za sprawą działalności Zespo-

łu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transak-

cyjnej, działającego na Wydziale Pedagogicz-

nym Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-

wie. Znaleźć w nich można szereg wskazówek 

dla efektywnego działania w przestrzeni uczenia 

się i nauczania. Odwołują się one głównie do 

doświadczeń powstałych na gruncie polskim. 

Warto jednak podkreślić, że edukacyjna analiza 

transakcyjna zdobywa coraz większą popular-

ność na całym świecie, czego doskonałym wyra-

zem jest opisywana tutaj anglojęzyczna publika-

cja pod redakcją G. Barrowa i T. Newton. Zna-

leźć w niej można zarówno teoretyczne implika-

cje, jak i praktyczne wskazówki dla działalności edukacyjnej opartej na bazo-

wych założeniach analizy transakcyjnej. Opracowanie to stanowi bowiem wy-

mianę myśli praktyków edukacyjnej analizy transakcyjnej z całego świata. Za-

wiera ono między innymi przykłady spojrzenia europejskiego, a zatem bliskiego 
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nam kulturowo – np. rozdziały przygotowane przez redaktorów całości tomu  

G. Barrowa i T. Newton (Wielka Brytannia), N. Pierre (Francja), S. Schachner 

(Austria), czy C. Fregola (Włochy) – ale także analizy bardziej odległe, bo po-

chodzące np. z Indii (M.R. Joseph), Japonii (T. Abe), czy Południowej Afryki 

(K. Pratt). Pokazuje to, że koncepcja analizy transakcyjnej i jej wykorzystanie na 

gruncie edukacyjnym ma charakter niezwykle uniwersalny. 

Książka składa się z 22 rozdziałów podzielonych na cztery części. Każdą  

z nich poprzedza krótki wstęp autorstwa redaktorów – G. Barrowa w części 1  

i 3, T. Newton w części 2 i 4 – przedstawiający ogólną charakterystykę i wpro-

wadzający w tematykę danego fragmentu opracowania. 

Pierwsza część zawiera teksty odwołujące się do założeń filozoficznych, 

podstawowych zasad, a także polityki edukacyjnej analizy transakcyjnej. Składa 

się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich – Educational transactional analy-

sis: underpinning assumptions, principles and philosophy – G. Barrow definiuje 

pojęcie edukacyjnej analizy transakcyjnej, wskazuje jej podstawowe założenia  

i filozofię, na której się opiera, jednocześnie zachęcając do własnej refleksji  

i opracowania konkretnych rozwiązań w praktyce. Rozdział drugi We all count: 

addressing the problem of power in education autorstwa P. Shottona dotyczy 

analizy różnorodnych wpływów i oddziaływań, w tym o charakterze politycz-

nym, na proces edukacji. Autor prezentuje analizę transakcyjną jako metodę 

pracy sprawdzającą się w sytuacji konfliktów i sprzeczności interesów, z który-

mi nauczyciele często mają do czynienia. T. Newton w rozdziale trzecim Turning 

to resilience and power: metaphor and meaning in relational learning prezentuje, 

w jaki sposób na gruncie edukacyjnym tworzymy systemy, które następnie w róż-

ny sposób nas ograniczają. W kontekście tego pokazuje możliwe drogi rozwiązań, 

opierające się na wzajemnie otwartej komunikacji i zaangażowaniu. 

Część druga zawiera cztery rozdziały charakteryzujące w różnorodny sposób 

osobę nauczyciela. Znajdujemy tam tekst S. Temple (Becoming a teacher: an 

educational TA approach to personal and professional development), która 

wskazuje, jak doskonalić się w roli zawodowej, wykorzystując do tego koncep-

cję analizy transakcyjnej. H. Tigchelaar (The teacher makes the difference) cha-

rakteryzuje określone dynamizmy klasy szkolnej oraz tłumaczy, jak osoba na-

uczyciela może sprzyjać atmosferze bezpieczeństwa w realizacji wyzwań. Tekst 

N. Miljkovic (Relational needs in education) akcentuje znaczenie pozytywnej 

relacji nauczyciela z uczniem dla efektywnej realizacji procesu edukacyjnego. 

Natomiast rozdział współautorstwa D. Landmann, G. Aich i G. Barrowa (Mind-

fulness and learning in educational transactional analysis) jest swoistego rodza-

ju wywiadem tego ostatniego z praktykami pracy edukacyjnej w nurcie analizy 

transakcyjnej z osobami dorosłymi, którzy wykorzystują w tej materii metody 

medytacyjne. 

Część trzecia, najobszerniejsza, bo składająca się aż z 8 rozdziałów, zatytu-

łowana Educational transactional analysis and schooling, wskazuje na prak-
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tyczne możliwości wykorzystania założeń koncepcji w nauczaniu. Rozpoczyna 

ją artykuł pochodzącej ze Szwajcarii E. Papaux Roundand round the permission 

wheel: an Early Years perspective, w którym autorka w bardzo przystępny spo-

sób przenosi na grunt edukacyjny założenia opracowanego w latach 80. XX 

wieku przez Gysa Jaoui Koła Pozwoleń, pokazującego w sposób graficzny różne 

formy, zasięg i ograniczenia pozwoleń danej osoby w jej własnym życiu. Wyja-

śnia jednocześnie, w jaki sposób wykorzystać analizę transakcyjną jako sku-

teczną metodę profilaktyki we wczesnej edukacji dziecka. A. Le Guernic z Fran-

cji w tekście Snow White: the triumph of beauty, odwołując się do opowieści  

o Królewnie Śnieżce, analizuje znaczenie, jakie niosą za sobą baśnie w pracy  

z dziećmi w okresie szkoły podstawowej. Autorka nawiązuje jednocześnie do 

trzech perspektyw: analitycznej, prezentowanej przez B. Bettelheima, podejścia 

narracyjnego V. Proppa i skryptu w analizie transakcyjnej, tworząc tym samym 

bogaty obraz możliwych znaczeń. Niezwykle cenny wydaje się także artykuł  

N. Pierre Contracting for learning, prezentujący, jak w praktyce wykorzystać 

charakterystyczną i fundamentalną dla koncepcji analizy transakcyjnej metodę 

kontraktowania na gruncie szkolnym. Autorka wyjaśnia znaczenie metody dla 

podniesienia efektywności pracy z uczniem poprzez uaktywnianie jego stanu Ja-

Dorosły. G. Barrow w opracowaniu Using educational transactional analysis 

with children and young people in specialist provision pokazuje, w jaki sposób 

uczyć dzieci analizy transakcyjnej. Natomiast S. Schachner z Austrii w tekście 

International learning and teaching in multicultural classes wskazuje na bardzo 

aktualny aspekt współczesnej edukacji, coraz bardziej dostrzegalny także w Pol-

sce, jakim jest jej wielokulturowość. Coraz częściej bowiem w jednej klasie 

szkolnej uczą się dzieci pochodzące z różnych zakątków świata, mówiące od-

miennymi językami, mające odmienne doświadczenia. Autorka przedstawia,  

w jaki sposób analiza transakcyjna może stać się płaszczyzną porozumienia  

i budowania satysfakcjonującej relacji w tak zmiennej rzeczywistości. Artykuł 

Family constellations in education autorstwa J. Goosens we współpracy  

z T. Newton jest drugim w opracowaniu wywiadem. Pochodząca z Belgii J. Goosens 

wskazuje tutaj, w jaki sposób można połączyć podejście systemowe w rozumie-

niu B. Hellingera z analizą transakcyjną (szczególnie w obszarze skryptu) i wy-

korzystać to połączenie dla zwiększenia efektywności pracy na gruncie eduka-

cyjnym. Tekst C. Fregola Mathematical calculation procedures and drivers in 

action in the learning enviroment jest natomiast raportem z badań przeprowa-

dzonych na gruncie włoskim. Autorzy projektu sprawdzali między innymi, w ja-

ki sposób wykonywanie przez dzieci określonych działań matematycznych  

o zwiększanym poziomie trudności aktywuje drivery skryptowe, a także znacze-

nie w tym kontekście transakcji przyzwalających płynących ze strony nauczycie-

la. Część trzecią zamyka rozdział F. Montuschi Winning with silence: educatio-

nal journeys. Autor podnosi w nim kwestię ciszy, która w wielu klasach szkol-
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nych staje się swoistego rodzaju pozornym wskaźnikiem efektywności i profe-

sjonalizmu nauczyciela, stając się tym samym rodzajem transakcyjnej gry po-

między nauczającym i uczącym się, z której bardzo trudno jest się wyzwolić. 

Część czwarta i ostatnia przenosi rozważania na grunt edukacji osób doro-

słych, a także pokazuje, w jaki sposób rozwija się społeczność edukatorów 

transakcyjnych. Rozpoczyna się ona artykułem autorstwa R. Napper Learning to 

lead learning, będącego swego rodzaju hymnem pochwalnym dla edukacji per-

manentnej. Autorka, opierając się na własnych doświadczeniach, ujawnia, w jaki 

sposób można się stale doskonalić, wykorzystując do tego życiowe sytuacje. Jak 

stać się nauczycielem, który uczy się od swoich studentów. Jak wykorzystać 

każde doświadczenie, poddać je refleksji, a potem dogłębnej analizie, tak by za-

planować działanie prowadzące ku kolejnym doświadczeniom. J. Grant z Au-

stralii w tekście Revisiting transactional analusis in adult education przypomina 

kilka koncepcji pochodzących nie tylko z analizy transakcyjnej, przydatnych  

w pracy z osobami dorosłymi i odnosi je do koncepcji bazowych AT – stanów Ja 

i skryptu. Wśród wspomnianych teorii wymienia między innymi: koncepcję ela-

styczności działania (functional fluency) S. Temple, psychologicznego planu ży-

ciowego i koła uczenia się T. Newton, pracy ze skryptem generacyjnym  

M. McQueena, teorii samodzielnie ukierunkowanego uczenia się R. Boyatzisa. 

R. Hooper w Training in organizations with TA charakteryzuje rolę lidera  

w edukacji pracowników korporacji, natomiast M.R. Joseph w Educational ope-

rations: a transactional analysis technique for educators pokazuje, jak konkret-

ne techniki terapeutyczne wykorzystać na gruncie edukacyjnym. Bardzo cieka-

wym tekstem jest Parent education and TA: from symbiosis to autonomy autor-

stwa T. Abe, w którym autor opisuje swoje doświadczenia w pracy z matkami 

zgłaszającymi się na warsztaty ze względu na trudności w relacji w dziećmi. Na-

czelnym celem spotkań okazuje się jednak konieczność pracy nad zerwaniem 

ich symbiotycznych relacji z własnymi rodzicami lub współmałżonkiem.  

K. Pratt w Building community prezentuje natomiast doświadczenia południo-

woafrykańskie w pracy z ludźmi dorosłymi z wykorzystaniem koncepcji analizy 

transakcyjnej i to, jak sprawdzają się one w wielu bardzo różnorodnych sytu-

acjach. Część czwartą zamyka rozdział autorstwa J.I. Clarke, jednej z prekurso-

rek edukacyjnej analizy transakcyjnej. W tekście Educational transactional ana-

lysis: a retrospective dzieli się ona wspomnieniami z najważniejszych momen-

tów działalności na tym polu, charakteryzuje najbardziej użyteczne modele AT 

w pracy edukatorów, a także snuje ogóle refleksje na temat rozwoju edukacyjnej 

analizy transakcyjnej. 

Całość kończy krótkie podsumowanie G. Barrowa oraz niewielki słownik 

terminów analizy transakcyjnej. 

Jak widać na podstawie powyższego – bardzo skrótowego – streszczenia, 

Educational transactional analysis. An international guide to theory and practi-

ce jest publikacją bardzo wielowątkową, nawiązującą do różnorodnych aspek-
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tów edukacyjnej analizy transakcyjnej. Z jednej strony, powodować to może 

pewne napięcie u czytelnika, który chwilami ma poczucie niewyczerpania po-

szczególnych wątków. Z drugiej jednak – książka ta daje możliwość szerokiego 

spojrzenia na możliwe zastosowania koncepcji AT w procesie nauczania i ucze-

nia się. Staje się zatem inspiracją dla przemyśleń i praktyki. Stwarza perspekty-

wę dla poszukiwania nowych, własnych rozwiązań. Pokazuje także, jak liczna, 

prężnie działająca i ciągle rozwijająca się jest społeczność edukatorów analizy 

transakcyjnej. Stąd też zdecydowanie warto, by osoby wykorzystujące w prakty-

ce założenia EAT sięgnęły po tę publikację w poszukiwaniu inspiracji, a także 

konkretnych wskazówek dla dalszych działań. Książka ta stanowi przecież nie-

jako przegląd myśli praktyków tej dziedziny ze wszystkich niemal kontynentów 

świata (swojej reprezentacji nie doczekała się tutaj tylko Ameryka Południowa). 

Została wydana w języku angielskim i trzeba liczyć na to, że doczeka się pol-

skiego tłumaczenia. Autorom publikacji warto natomiast podziękować za chęć 

podzielenia się własnym warsztatem pracy i dołożenie cegiełki do budowania 

poczucia jedności w społeczności edukatorów analizy transakcyjnej. 
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Istnieją pozycje, na których przetłumacze-

nie czeka się długo, czasem bardzo długo, na-

wet wiele lat. I oto ukazuje się książka długo 

wyczekiwana przez polskich transakcjonali-

stów. Wychodzi ona naprzeciw wciąż licznej 

grupie osób zainteresowanych analizą transak-

cyjną, ale też tym, którzy jak dotąd z koncepcją 

tą zetknęli się incydentalnie, a mają ochotę le-

piej ją poznać, czy podjąć próbę uporania się ze 

swoimi problemami. Prof. Anna Suchańska, 

niestrudzona od pierwszych chwil propagator-

ka AT w Polsce, pisze we wstępie tak: „Po lek-

turze książki i wykonaniu ćwiczeń czytelnik z 

pewnością będzie dysponować znacznie więk-

szą wiedzą o sobie. Być może uzna, że wiedzę 

tę może zastosować, by wprowadzić w swoim 

życiu zmiany, które zawsze chciał wprowadzić. Jeśli tak się stanie w twoim wy-

padku, gratulujemy”. Po książkę tę z całą pewnością sięgną psycholodzy i psy-

choterapeuci, ale też specjaliści coachingu, trenerzy, osoby zajmujące się uspraw-

nianiem struktur organizacyjnych czy pedagodzy i nauczyciele. Jest to zatem lek-

tura pod wieloma względami szczególna, a jej wartość trudno przecenić. Dość 

wspomnieć, że oryginalne wydanie ukazało się niemal przed trzydziestu laty i jak 

dotąd nic nie straciło na swojej aktualności. Pozycja ta została przetłumaczona na 
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15 języków świata. Autorzy dokonywali przez ten okres szeregu zmian i koniecz-

nych uzupełnień, którymi dzielą się obszernie w swojej przedmowie. Niemniej 

jednak pierwotny kształt książki w zasadzie nie został zmieniony. Autorzy Vann 

Joines i Ian Steward to osoby wysoko oceniane i dobrze rozpoznawane w środo-

wisku transakcjonalistów. Są praktykami i trenerami analizy transakcyjnej akredy-

towanymi przy Międzynarodowym Towarzystwie Analizy Transakcyjnej (ITAA).  

Zaprezentowane polskim czytelnikom tłumaczenie powstało w oparciu  

o najnowszą wersję książki z roku 2012. Wielkie uznanie należy wyrazić w tym 

miejscu poznańskiemu środowisku transakcjonalistów, członków i gości Pol-

skiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz kierownikowi grupy tłumaczy 

Katarzynie Balcerkiewicz. Podjęli się oni niełatwego zadania ujednolicenia pol-

skiej terminologii AT. I choć była to dla nich praca niezwykle kształcąca i przy-

jemna, to wiem, doświadczywszy zmagań z tym problemem, na jak liczne  

i trudne do rozstrzygnięcia kwestie można się natknąć w tej materii
1
. Spuścizna 

koncepcji Erica Berne’a, rozwijana później i interpretowana przez jej kontynuato-

rów, pozostawiła pewien rodzaj niejednoznaczności, czy wręcz chaosu pojęciowego 

i znaczeniowego, który nakłada się jeszcze na konieczność translacji na język polski. 

Autorki wybrnęły z tych wszystkich kłopotów w sposób wręcz mistrzowski, poda-

jąc na początku książki przekonujące uzasadnienia dla swych wyborów.  

Jeżeli można mieć zastrzeżenia do czegokolwiek, to wiąże się to ze stroną 

edytorską. Oszczędna w formie i kolorystce strona tytułowa nie budzi moich za-

strzeżeń. Według mnie prostota jest zaletą. Wątpliwości budzi natomiast oprawa 

książki, która jest tzw. „broszurą klejoną”, co oznacza, że po pewnym czasie  

(z reguły „po pewnym” oznacza „niezbyt długim”) ulegnie rozpadowi. Mam 

świadomość, że twarda i szyta oprawa windowałaby cenę, ale czy anonsowana 

tu książka nie jest tego warta? Przemawia za tym jeszcze jeden argument. Jest to 

w dużym stopniu podręcznik (niezbędny w szkoleniu 101 AT, ale nie tylko), co 

oznacza, że nie jest to opracowanie, które po przeczytaniu odkłada się spokojnie 

na półkę, nie wracając już do niego praktycznie nigdy. Do zawartych w książce 

treści nie tylko warto, ale też trzeba wielokrotnie wracać, choćby po to, aby po-

głębić rozumienie istotnych zagadnień. Mówiąc kolokwialnie: „trzeba z wieloma 

fragmentami po prostu się przespać”, a potem sięgnąć po nie raz jeszcze. Z ana-

lizą transakcyjną jest bowiem tak, że stanowi ona z pozoru prosty model służący 

wyjaśnianiu skomplikowanych zagadnień. Wiele osób na tym poprzestaje, są-

dząc, iż zrozumieli cokolwiek. Dopiero lata obcowania w obszarze teorii lub 

praktyki z AT pozwalają zauważyć jej znaczenie i głębię wielu niezwykle istot-

nych dla życia ludzi kwestii. Najlepszy dowód, że koncepcja po swoim począt-

kowym spektakularnym wzlocie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wciąż za-

skakuje nowymi, twórczymi propozycjami oraz znajduje swoich naśladowców, 

kontynuatorów i zwolenników.  

                                                 
1  Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.  
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Co zatem odnajdujemy w książce? Nie sposób tu szczegółowo wymienić 

wszystkich zagadnień pomieszczonych w tym obszernym opracowaniu. Po-

wiedzmy jedynie, że książka składa się z układu siedmiu logicznie powiązanych 

ze sobą części. Po przedmowie i wprowadzeniach informujących o specyfice 

tłumaczenia szeregu pojęć, przechodzimy do odpowiedzi na pytanie: czym jest 

analiza transakcyjna oraz jakie są jej założenia ideowe i filozoficzne? W części 

drugiej zapoznajemy się z modelami (funkcjonalnym i strukturalnym) stanów Ja, 

sposobami ich rozpoznawania oraz mogącymi się pojawiać w tym zakresie pato-

logiami. I tu chciałbym poczynić następującą uwagę. Wiadomo, że od pewnego 

czasu uwaga transakcjonalistów przesuwa się wyraźnie z podziału funkcjonal-

nego na strukturalny. Jest to dla mnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że zdecy-

dowana większość osób zajmujących się AT to psycholodzy. Interesuje ich za-

tem bardziej to, co strukturalne, a zatem „wewnętrzne”. Gdyby przewagę mieli 

np. socjolodzy, byłoby pewnie na odwrót, to, co przejawia się „na zewnątrz”,  

w relacjach z innymi, miałoby swój prymat. Autorzy w przedmowie piszą o tym 

tak: „Jeszcze inne zmiany odzwierciedlają dość subtelne, lecz istotne przesunię-

cia w spojrzeniu na pewne aspekty teorii AT. Na przykład model opisów zacho-

wań (model funkcjonalny) stopniowo, lecz stale tracił swoją pierwszoplanową 

pozycję, jaką miał w prezentacji AT”. Pozwolę sobie wyrazić opinię, że zarów-

no podział funkcjonalny, jak i strukturalny ma jednakową rację bytu i pojawia 

się w książce. Wynika to z prostej metodologicznej zasady, iż nie ma funkcji bez 

struktury, tak jak nie istnieje struktura bez funkcji. Oczywiście oba podziały po-

winny być wyraźnie rozróżniane, aby nie tworzyć chaosu pojęciowego. Część 

trzecia książki poświęcona jest komunikacji (nazywanej też czasem w AT anali-

zą właściwą), znakom rozpoznania i strukturalizacji czasu. W części czwartej 

znajdujemy problematykę skryptu, pozycji życiowych i adaptacji osobowości,  

a w części piątej ściśle z tym związany proces dopasowywania wizji świata do 

tego właśnie skryptu. Pojawia się tu także problematyka nierozpoznań, opisane 

jest pojęcie ram odniesienia i symbiozy. W części szóstej przedstawiono różne 

aspekty przekonań służące uzasadnieniu skryptu. Kilka podrozdziałów poświę-

conych jest też grom interakcyjnym, które – jak wiadomo – dla wielu czytelni-

ków od czasu sławetnej książki Berne’a W co grają ludzie? stanowią swoiście 

rozumiany znak firmowy całej analizy transakcyjnej. Ostatnia część przenosi nas 

do różnych aplikacji praktycznych AT, poczynając od psychoterapeutycznych  

i poradnianych, po organizacyjne i edukacyjne. Ciekawie wygląda zwieńczenie 

tej części, gdzie możemy prześledzić rozwój koncepcji od jej powstania po 

chwilę obecną oraz perspektywy dalszego rozwoju. I jeśli czasem dane jest mi 

przeczytać w podręcznikach psychoterapii, że analiza transakcyjna swój najlep-

szy okres ma już za sobą (tak jakby o wartości danej koncepcji miała decydować 

wyłącznie jej nowość), to przypominają mi się słowa amerykańskiego pisarza 

Marka Twaina, gdy jedną ze zorganizowanych przed siebie konferencji rozpo-
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czął od słynnego zdania: „Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone”. 

Podobnie i słuchy o zmierzchu zainteresowania AT wydają się przesadne.  

W ocenie Claude’a Steinera, w którego warsztacie miałem możliwość uczestni-

czyć, można było usłyszeć, iż liczbę osób na świecie czynnie zajmujących się 

teoretycznie i praktycznie analizą transakcyjną szacuje się na ponad 10 tys. 

Trudno zatem mówić o zmierzchu tego projektu pomocy psychologicznej. 

Wspomnijmy jeszcze, że w załącznikach znajdziemy wykaz książek Erica Ber-

ne’a i innych autorów zajmujących się tą problematyką, listę osób, które otrzy-

mały największe wyróżnienie, jakim jest nagroda imienia twórcy AT, wykaz 

form organizacji AT i szkoleń wraz z podstawową certyfikacją międzynarodową 

(101 AT). Całość wieńczy bibliografia i nierozłączny w tym wypadku słownik. 

Jak widzimy, jest to rozległy obszar zagadnień, których zamieszczenie w jednej 

tylko książce stanowiło nie lada wyzwanie.  

Miejmy jednak nadzieję, że to nie jedyna nowa pozycja książkowa dotyczą-

ca analizy transakcyjnej z obszaru anglojęzycznego, która przez swe tłumacze-

nie ukaże się w na naszym rynku wydawniczym. Warto zatem, aby Wydawnic-

two Naukowe PWN w swojej serii „Biblioteki Klasyków Psychologii” pomyśla-

ło o wydaniu wczesnych i klasycznych już dzieł Erica Berne’a (np. Transaction-

al analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry – 

1961, czy: Principles of group treatment – 1996). Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne prowadzące z kolei inną serię wydawniczą, „Twórcy psychotera-

pii”, mogłoby np. zainteresować się sylwetką twórcy AT (I. Stewart, Eric Berne 

– 1992). Wartą publikacji byłaby skierowana do szerokiego kręgu odbiorców 

broszura, której autorami są Phil Lapworth i Charlotte Parapety (An Introduction 

to Transactional Analysis: Helping People Change – 2011). Terapeuci uzależ-

nienia alkoholowego, ale nie tylko oni, sięgnęliby z pewnością po klasyczną już, 

choć nic nietracącą na swej aktualności, pozycję Claude’a Steinera: Games al-

coholics play: The analysis of life scripts), a uwagę innych psychoterapeutów 

mogłaby zwrócić typowa dla AT metoda pracy nad redecyzją Mary McClure  

i Roberta Gouldinga (Changing lives through redecision therapy) lub książki 

koncentrujące się na poradnictwie (I. Stewart, Developing transactional analysis 

counselling – 1996, czy tegoż, Transactional analysis counselling in action – 

2000). Po znanym już polskiemu czytelnikowi podręczniku dla trenerów Julie 

Hay warto zapewne przetłumaczyć inną pozycję tej autorki (Donkey bridges for 

developmental TA – 1995). Jako wykładowca przedmiotu diagnoza i profilaktyka 

zaburzeń osobowości z przyjemnością sięgnąłbym po kolejną książkę omawia-

nych tu autorów – dotyczącą adaptacji osobowości (V. Joines, I. Stewart, Persona-

lity adaptations: A new guide to human understanding in psychotherapy and co-

unselling – 2002). I już na koniec, bo przykłady można by mnożyć – osoby zainte-

resowane edukacyjną analizą transakcyjną i tutoringiem na pewno z dużą satys-

fakcją odnotowałyby przetłumaczenie książki Trudi Newton i Rosemary Napper 

(Tactics – transactional analysis concepts for ail trainers, teachers and tutors + 
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insight into collaborative learning strategies – 2000). Można zatem żywić nadzie-

ję, że wobec tak szerokiej oferty pozycji z zakresu AT, jakże często nieznanych 

polskim psychologom i pedagogom, wydawcy nie pozostaną obojętni. 

Zobaczmy, co na temat tej książki sądzą angielscy odbiorcy na jednym  

z portali internetowych: „Podczas gdy większość książek poświęconych AT 

ogranicza się do jednej dziedziny, ta książka pokazuje szeroki zakres zastoso-

wań: od biznesu i zarządzania, edukacji i treningu, a także doradztwa”. Ten sam 

recenzent chwali także prezentowane analizy przypadków, dostępność treści 

oraz fakt, iż dzięki zaangażowanemu stylowi autorów trudne pojęcia stają się 

zrozumiałe dla studentów i doktorantów. Inny czytelnik jest bardziej krytyczny: 

„Zdecydowanie nie polecałbym tej książki komuś, dla kogo AT stanowi nowość 

i chciałby w pełni ją zrozumieć”. Ocenia, że do tego potrzebne byłoby opraco-

wanie, które liczy ponad 600 stron. Sam jednak, jak stwierdza, nie miał trudno-

ści z odbiorem książki dzięki temu, że znał teorię AT z innych opracowań. Czy-

tamy też: „Gdy odnalazłem tę książkę, stwierdziłem, że jest bardzo dobrze napi-

sana, ale ma poważny problem: jest tu po prostu zbyt dużo informacji wtłoczo-

nych do dość niewielkiej książki”.  

Kolejny odbiorca radzi korzystać z książki w sposób stopniowy – o czym sam 

już wspominałem. Po przeczytaniu fragmentu należy ją odłożyć na półkę przy-

najmniej na tydzień i po przemyśleniu ponownie do niego wrócić. Pewna czytel-

niczka, najwyraźniej studentka, skomentowała jej zawartość w następujący spo-

sób: „Obszerna, łatwa do zrozumienia i pozwalająca na spojrzenie na różne obsza-

ry Analizy Transakcyjnej. We wrześniu była to pierwsza książka na mojej liście 

lektur, którą przeczytałam. Cieszę się, że zaczęłam od niej. Myślę, że buduje do-

bre podstawy do rozpoczęcia studiowania AT. Każdy rozdział jest jedynym 

przedmiotem, więc łatwo jest czytać ją w pewnym porządku”. Biznesmen napisał 

z kolei tak: „Choć można by się spodziewać, że książka o analizie transakcyjnej 

napisana przez ekspertów i nie będzie rozumiana przez laików, tak jednak nie jest. 

Natomiast jest dobrze rozplanowana i czytelnik może skupić się na rozdziałach, 

które go interesują. Nie musi się jej czytać od deski do deski. Szczególnie zainte-

resował mnie rozdział o sterownikach i stanach ego. Książka bardzo istotna dla 

analizy samego siebie, a także przydatna w relacjach biznesowych i osobistych”. 

Kolejny czytelnik zaakcentował coś innego: „To nie jest książka samopomocy, na 

wypadek gdyby ktoś się zastanawiał. Jest to wyraźnie napisane, natomiast jest ob-

szerny i szczegółowy opis modelu AT”. I już na koniec wypowiedź jednej z osób 

zajmujących się doradztwem: „Ta książka jest tak przydatna, że ja po prostu czuję, 

że ciągle się rozwijam. Pierwotnie zakupiłam ją w celu nauki doradztwa, ale je-

stem stale w niej zanurzona, szczególnie kiedy myślę o moich relacjach z innymi 

ludźmi. To doskonałe narzędzie mieć ją stale pod ręką. Warto ją kupić”. Niech te 

ostanie słowa będą najlepszą rekomendacją dla tych wszystkich, którzy być może 

jeszcze się wahają lub mają wątpliwości odnośnie do jej nabycia.  
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Po pierwsze – erudycja Jarosława Jagieły, Au-

tora Słownika terminów i pojęć badań jakościo-

wych nad edukacją, ujawnia się w prezentowanej 

wiedzy, która zaczerpnięta została z ponad 150 po-

zycji bibliograficznych, najczęściej opracowanych  

i wydanych już w XXI wieku.  

Po drugie – 348-stronicowy Słownik terminów  

i pojęć badań jakościowych nad edukacją składa się 

z 320 stron wypełnionych hasłami słownikowymi; 

nierzadko na jednej stronie pomieszczono nawet 

cztery definicje pojęć, a w sprawnym poruszaniu się 

po materii rzeczy na pewno pomocny będzie Indeks 

terminów w języku angielskim i polskim. 

Po trzecie wreszcie – last but not least – oto pedagodzy i edukatorzy mają 

skompensowany w jednym tomie itinerer zapraszający do sięgania po jakościo-

wą metodologię badań. 

Tak w trzech punktach opisałabym Jarosława Jagieły, Słownik terminów  

i pojęć badań jakościowych nad edukacją – tę jakże wartościową na polskim 

rynku książek pedagogicznych publikację. 

Kto to widział, żeby tak zaczynać recenzję książki – żadnego słowa tytułem 

wstępu, uzasadniającego słuszność podejmowania w pedagogice i edukacji ba-
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dań jakościowych, żadnego nawiązania do postmodernizmu, do dystansu wobec 

myśli pozytywistycznej?!…  

Przyjmując strategię, w której oceny i sądy budowane są na faktach, podję-

łam próbę ukazania, jak wiele i zarazem niewiele mówią wyniki badań ilościo-

wych, które starają się odpowiedzieć zasadniczo na pytanie „ile?” [s. 204
1
]: 150 

pozycji bibliograficznych, 348 stron, w tym 320 stron wypełnionych hasłami 

słownikowymi, na jednej stronie, cztery definicje pojęć, Indeks terminów w języ-

ku angielskim i polskim. Postanowiłam również zwrócić uwagę na to, że dopiero 

odpowiedzi na pytania: „co?”, „jak?” oraz „dlaczego?” [s. 205]: źródła wie-

dzy (pozycje bibliograficzne) najczęściej opracowane i wydane już w dwudzie-

stym pierwszym wieku; sprawne poruszanie się; na pewno pomocny będzie; 

itinerer (czyli mapa zawierająca jedynie schematy skrzyżowań z zaznaczonym 

kierunkiem, w którym można się udać), zapraszający (czyli nienakazujący, nie-

zmuszający) do… pozwalają ujawnić, jakie emocje towarzyszyły recepcji publi-

kacji, ocenić wartość, czyli jakość publikacji.  

To właśnie poszukiwanie odpowiedzi na pytania: kto? co? kiedy? gdzie?  

w jaki sposób? z jakiego powodu (dlaczego)? po co (dla czego)? pozwoli uczy-

nić badania pedagogiczne i edukacyjne prawdziwie utylitarnymi, zogniskowa-

nymi na eksplorację praktyki pedagogicznej i edukacyjnej, przy jednoczesnym 

nastawieniu na ustawiczny, niekończący się refleksyjny proces jej ewaluacji. 

Jako że Autor Słownika terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją 

– Profesor Jarosław Jagieła – jest jednocześnie propagatorem Berne’owskiej 

psychologicznej koncepcji stosunków międzyludzkich AT (analiza transakcji – 

zarządzanie stanami ego) i jednocześnie ojcem jej pedagogicznej siostrzycy – 

edukacyjnej analizy transakcyjnej, we Wstępie podejmuje się odpowiedzi na py-

tanie dlaczego warto sięgać po tę publikację i kogo uczynił wirtualnym odbiorcą 

tego Słownika…, stwierdzając: „adresaci tego opracowania (to) osoby skupione 

wokół Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej […], także li-

cencjaci, magistranci i doktoranci […], którzy na początku swojej drogi badaw-

czej gubią się w pojęciach i terminologii odwołującej się do procedur oraz stra-

tegii jakościowych” [s. 13]. 

Pokuszę się o stwierdzenie, że Słownik… sam w sobie jest swoistym exem-

plum badań jakościowych nad konceptualizacją metodologicznej terminologii 

stosowanej współcześnie w badaniach pedagogicznych i edukacyjnych. Autor 

przywołuje hasło, podaje jego angielski odpowiednik, co jest niezwykle ważne  

z punktu widzenia tych odbiorców, których ciekawość i – jakby to ujęła EAT – 

dorosła odpowiedzialność za właściwe, zgodne z intencją metodologów jako-

ściowych rozumienie, a następnie użycie/stosowanie rzeczonego terminu w od-

niesieniu do określonego pojęcia, skłoni do poszukiwania coraz to nowszej lite-

ratury przedmiotu, publikowanej również w języku angielskim. W części wła-

                                                 
1  Wszystkie liczby w kwadratowych nawiasach odwołują do stron w recenzowanym Słowniku… 
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ściwej, charakterystycznej dla słowników, następuje możliwie skondensowany 

opis znaczenia hasła, po czym do osób korzystających ze Słownika… kierowane 

są dwie wskazówki odnoszące się do tego, z jakim innym hasłem/innymi hasła-

mi można porównać tę definicję i w których źródłach – z odwołaniem do kon-

kretnych stron! – można owo hasło znaleźć, by móc na przykład pokusić się  

o analizę komparatystyczną jego definicji i/lub żeby odnaleźć konteksty, w ja-

kich ów termin został przywołany.  

W książce Korczakowskie narracje pedagogiczne
2
 B. Smolińska-Theiss 

przywołuje słowa Janusza Korczaka, składające się na jego pedagogiczne credo: 

Każde dziecko to wielki i ważny świat. Dwoje dzieci – to trzy wielkie światy [podkr. 

WB]. Troje dzieci – to wcale nie jeden plus jeden, plus jeden. To więcej: pierwsze  

i drugie, pierwsze i trzecie, drugie i trzecie i cała trójka razem: łącznie więc siedem 

wielkich światów. […] Oblicz sam, ile światów ma w swym posiadaniu 10, 20 czy 30 

dzieci. Bez ich pomocy nie możesz poznać tych światów i nie uda ci się praca wycho-

wawcza. […] Dzieci najlepiej siebie znają, bowiem przebywają razem dnie i noce. Jeśli 

któreś z nich zwraca się do ciebie, to mówi jak do dorosłego, do wychowawcy, a nie do 

kolegi, swego rówieśnika. Jeśli oceniasz, że dziecko jest takie czy takie, a jego koledzy 

powiadają, że całkiem jest inne, to im zawierz, bo lepiej znają. 

Odsłaniają one kulisy pracy dobrego, tj. odpowiedzialnego, refleksyjnego, 

mądrego pedagoga, który jawi się niczym współczesny badacz stosujący meto-

dologię jakościową. Przyjęcie różnych perspektyw badawczych – zarówno pe-

dagoga/nauczyciela, jak i każdego innego aktora określonej sceny edukacyjnej – 

zastosowanie wielu narzędzi badawczych, m.in. obserwacji (w Słowniku… Au-

tor poświęcił rodzajom obserwacji 13 haseł!), wywiadu (opisany w 43 hasłach) 

czy rozmowy (3 definicje hasłowe), sprowadza się do zastosowania zasady 

triangulacji (a może nawet zasad triangulacji, skoro w omawianej publikacji 

wymieniane są jej cztery rodzaje). Moim zdaniem, swoistym wyzwaniem orga-

nizacyjnym (niech to będzie uzupełnieniem definicji ang. challenges [s. 319]) dla 

polskich pedagogicznych uczelni może być triangulacja badaczy [s. 287], która 

zakłada, że badanie będzie prowadzone nie przez pojedynczego badacza – sa-

motnie analizującego i interpretującego uzyskane wyniki, jak również w poje-

dynkę formułującego problem badawczy i projektującego badania – a współpra-

cujący z sobą zespół… Jakąż nową jakość uzyskałyby badawcze prace licen-

cjackie, magisterskie, a nawet doktorskie… 

Wydaje się, że dziś już nie ulega wątpliwości, że współcześnie praktyki 

(ang. practice) pedagogicznej/edukacyjnej nie należy sprowadzać do prostych 

faktów, mierzalnych i policzalnych zdarzeń, że jej wartość zaklęta jest w tym, co 

dodane, i że między dotąd – wydawało się – ustalonymi kategoriami zacierają 

się granice – zgodnie z teorią zbiorów rozmytych (ang. fuzzy sets) L. Zadeha, i że 

                                                 
2 Smolińska-Theiss, B. (2014). Korczakowskie narracje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wy-

dawnicza Impuls, s. 223–227. 
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pojawia się to coś pomiędzy – wartości, które otwierają nowe światy, których nie 

da się wyrazić liczbami.  

Pozytywistyczny paradygmat musi więc ustąpić miejsca praktykom pozwa-

lającym odkrywać nowe sensy, inne/różne znaczenia, do których się dochodzi, 

których należy szukać i warto dociekać. To właśnie takiej praktyce służą bada-

nia jakościowe – rządzące się swoistym językiem, hermeneutycznymi i kogni-

tywnymi zasadami.  

Podejście jakościowe stosowane w badaniach służy rozświetlaniu w ota-

czającym świecie tego, co schowane jest głęboko, i braniu pod lupę tego, co 

wydaje się, że jest hen na horyzoncie. Taka strategia badawcza, której poświę-

cony jest Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją Jaro-

sława Jagieły, gwarantuje tworzenie się nowego otwartego, wielowymiaro-

wego modelu pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Również à rebours – wie-

lość modeli edukacyjnych i bogactwo myśli pedagogicznych wymusza zmia-

ny w podejściach badawczych. Coraz częściej dla pewnych podmiotów okazu-

je się krzywdząca najbardziej prymitywna ewaluacja różnicująca; nie sprawdza 

się też wnioskowanie na podstawie apriorycznego podejścia eksperckiego, dla-

tego też do badania otaczającej rzeczywistości pedagogicznej/edukacyjnej ko-

nieczne wydaje się sięganie po szeroki diapazon możliwości, m.in. w doborze 

narzędzi badawczych, jakimi dysponują badania jakościowe, a na pewno pomo-

cą w tym będzie Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją. 
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Dr Małgorzata Bereźnicka, pedagog, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa  

i Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała  

w 2007 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. 

Stanisława Palki. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i współau-

torka podręczników szkolnych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się 

głównie wokół zagadnień z pedagogiki społecznej, zwłaszcza w sferze war-

tości, wychowania, rodziny oraz bezpieczeństwa.  

Dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD, pedagożka i językoznawczyni (polonist-

ka), czerpiąc inspiracje z cognitive science, proponuje mariaż językoznawstwa 

kognitywnego z dydaktyką, co sprzyja podnoszeniu jakości i zwiększaniu efek-

tywności uczenia się, a za tym idzie upodmiotowieniu uczennicy/ucznia i przy-

czynia się nie tylko do językowego rozwoju człowieka. Autorka wielu artyku-

łów i książek, m.in. O talentach w szkole, czyli 7 Wspaniałych (2010); O!Słoń 

przed stopniami. Osłoń przed stopniami! O szkolnym ocenianiu (2000; 2005) 

oraz tłumaczka książek znanego kanadyjskiego psychoedukatora profesora Égi- 

de’a Royera (Jak kameleon na szkockiej spódniczce, czyli jak uczyć „trudnych” 

młodych, nie wykańczając siebie, 2009; Jak być dobrym rodzicem, 2009). 

Dr Dorota Gębuś, pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycz-

nych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Pody-

plomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwi-

stycznego Programowania. Zainteresowania naukowe: pedagogika twórczo-

ści (rozwijanie zdolności i umiejętności twórczych oraz ich wykorzystanie  

w pracy pedagogicznej), techniki pracy umysłowej, problematyka współcze-

snej rodziny, komunikacja interpersonalna, edukacyjna analiza transakcyjna.  

Dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD, pedagog społeczny i psychoterapeuta. 

Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze 

Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelny 

rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej 

Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów nauko-

wych i popularnonaukowych. 

Mgr Sławomir Kania, absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania  

i Administracji w Opolu, obecnie Asystent Naukowy WSZiA w Opolu, Dok-

torant Uniwersytetu Opolskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncen-

truje wokół zachowań ryzykownych i prospołecznych dzieci i młodzieży, al-

ternatywnych metod resocjalizacji oraz patologi społecznych. Autor ponad 

40 artykułów naukowych. Zwolennik profilaktyki pozytywnej i profilaktyki 

zorientowanej na wartościach. 
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Trudi Newton, ekspert w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej, pracuje 

na całym świecie nad wprowadzeniem radykalnych podejść do uczenia się  

i rozwoju społeczności. Jest współautorką kilku książek dla nauczycieli, 

m.in. TACTICS, która w szczegółowy sposób analizuje proces uczenia się  

i nauczania oraz, niedawno wydanej, Educational Transactional Analysis: 

an international guide to theory and practice [Edukacyjna analiza transak-

cyjna: międzynarodowy przewodnik po teorii i praktyce]. Regularnie pisuje 

do „Transactional Analysis Journal”, a ponadto była redaktorem dwóch nu-

merów dotyczących edukacji i szkoleń z analizy transakcyjnej. Prowadziła 

szkolenia z edukacyjnej analizy transakcyjnej w Wielkiej Brytanii i Rosji 

oraz nadzoruje programy szkoleniowe w kilku innych krajach, miedzy in-

nymi w Południowej Afryce. W 2001 otrzymała od ITAA (Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Analizy Transakcyjnej) nagrodę Muriel James Living Prin-

ciples Award. 

Dr Anna Pierzchała, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pra-

cownik Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

członek działającego na Wydziale Pedagogicznym AJD Zespołu Badawcze-

go Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pedago-

giczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzy-

stywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalności 

edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz 

zaburzeniami zachowania. 

Mgr Michał Płóciennik, absolwent filozofii i teologii, asystent w Instytucie Fi-

lozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członek Polskiego 

Towarzystwa Filozoficznego, Oddział w Częstochowie; wicedyrektor Cen-

trum Dialogu Międzykulturowego w Częstochowie. Zainteresowania ba-

dawcze: filozofia religii, filozofia interkulturowa, dialog międzyreligijny  

i międzykulturowy, interdyscyplinarny charakter antropologii, edukacja filo-

zoficzna, filozofia pedagogiki.  

Dr Adrianna Sarnat-Ciastko, pedagog społeczny i politolog. Adiunkt w Za-

kładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Ana-

lizy Transakcyjnej. Tutor. Autorka wielu artykułów naukowych, szczególnie 

z zakresu relacji nauczyciela i ucznia oraz szkół autorskich. Badacz zjawiska 

efektywności tutoringu szkolnego w polskim systemie oświaty. 

Dr Sylvia Schachner, mieszka i pracuje w Wiedniu jako manager edukacji  

w szkołach prywatnych, jako doradca szkolny w obszarze rozwoju szkoły 

oraz osoba nadzorująca pracę jednostek i grup w sektorze prywatnym. 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wiedeńskim, uprawnienia do na-

uczania zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wiedniu, a szkolenia 
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w obszarze analizy transakcyjnej odbyła w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej 

Brytanii. Jest specjalistą w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej i pro-

wadzi szkolenia z tego zakresu w wielu w krajach europejskich. Jej zaintere-

sowania naukowe obejmują międzykulturowe uczenie się i konstruktywne 

radzenie sobie z problemami. W zeszłym roku opublikowała kilka artykułów 

dotyczących międzykulturowego uczenia się i nauczania w środowiskach 

wielokulturowych, m.in. w czasopiśmie „Transactional Analysis Journal” 

oraz w monografii Educational Transactional pod redakcją Trudy Newton  

i Giles’a Barrowa. Obecnie jest austriackim delegatem EATA oraz wice-

przewodniczącą ÖGTA, austriackego stowarzyszenia analizy transakcyjnej. 

Dr Anna Śniegulska, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, lo-

gopeda; pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskie-

go. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki rodzi-

ny, przede wszystkim ról rodzicielskich w kontekście zachodzących prze-

mian społeczno-kulturowych. 

Mgr Włodzimierz Świątek, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach i facyli-

tator. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwojowe z zakresu rozwijania umie-

jętności przywódczych (dla liderów różnych szczebli), rozwijania kreatyw-

ności i innowacyjności, budowania i rozwoju zespołów, efektywnej komuni-

kacji i rozwiązywania konfliktów, facylitacji procesów grupowych dla ze-

społów. Wspiera także rozwój menedżerów i liderów oraz ich zespołów po-

przez sesje coachingowe (executive coaching, team coaching). Prowadzi 

„miękki” mentoring dla początkujących przedsiębiorców (tzw. Startup men-

toring). Uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu trenerów „The Role of 

the Facilitator” prowadzonym pod patronatem Impact International oraz 

Lancaster University (Anglia, 2005). Przez 12 lat był wykładowcą w trzech 

uczelniach: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Warszawie (obecnie 

Uniwersytet SWPS), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania), 

Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA) w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Carlson School of Ma-

nagement University of Minnesota, USA. Obecnie jest wykładowcą w szko-

le Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach 

modułu „Personel Development Programme”. Uzyskał tytuł Practitioner Co-

ach Diploma w Noble Manhattan Coaching (Oxford, Anglia) i posiada akre-

dytację International Institute of Coaching & Mentoring oraz status superwi-

zora i mentor coacha NMC w skali międzynarodowej. 

Dr Edyta Widawska, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, 

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagog społeczny, ab-

solwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnia trenerka i eduka-
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torka działań równościowych i strażniczych w kraju i za granicą, współpra-

cująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Autorka i współautorka 

licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych. Pra-

cę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką, realizując pro-

jekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie po-

lityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. 

RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR). 

Dr Zbigniew Wieczorek, pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani-

stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago-

gicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada piętnastolet-

nie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów 

umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wo-

kół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik 

różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się no-

wych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka 

skałkowa i turystyka górska.  

Mgr Justyna Woźniak, nauczyciel i terapeuta pedagogiczny. Absolwentka 

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józe-

fowie. Doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zainte-

resowania naukowe dotyczą profilaktyki zagrożeń cyberprzestrzeni i niewła-

ściwego wykorzystania mediów przez dzieci oraz młodzież.  
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Nowości wydawnicze 

 

Dorota Gębuś, Anna Pierzchała,  

Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe 

korelaty kreatywności nauczycieli z perspektywy analizy 

transakcyjnej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie, Częstochowa 2016 

Pod koniec bieżącego roku w „Bibliotece Edukacyjnej Analizy Transakcyj-

nej” pojawiła się nowa pozycja monograficzna. Autorkami książki są członkinie 

Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej – dr Dorota Gębuś i dr 

Anna Pierzchała, które podjęły się próby interdyscyplinarnej charakterystyki re-

lacji uczeń–nauczyciel i czynników ją determinujących, odnosząc się jednocze-

śnie do pedagogiki twórczości i analizy transakcyjnej. W oparciu o badania wła-

sne prezentują one zależność pomiędzy strukturą Ja drugiego stopnia w analizie 

transakcyjnej, cechami osobowości twórczej a podejściem do rozwiązywania 

problemów, przenosząc swoje rozważania na obszar edukacyjny. Wskazują jed-

nocześnie na możliwości analizy transakcyjnej w rozwijaniu kompetencji zawo-

dowych nauczycieli w zakresie kształtowania tzw. umiejętności miękkich, będą-

cych podstawą pozytywnych relacji. 
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Wartość prezentowanej publikacji podkreśla jej recenzentka naukowa dr 

hab. prof. UMCS Dorota Pankowska, pisząc: 

„Niniejsza praca jest pozycją interesującą i ważną z kilku powodów.  

Po pierwsze, odnosi się do dwóch obszarów problemowych istotnych dla 

współczesnej edukacji: pedagogiki twórczości oraz analizy transakcyjnej. Wyda-

je się, co również podkreślają Autorki, że we współczesnych czasach postawa 

twórcza jest nieodzowną kompetencją do optymalnego funkcjonowania  

w skomplikowanej i zmiennej rzeczywistości, a jej kształtowanie u uczniów  

i nauczycieli staje się ważnym celem w systemie kształcenia na wszystkich po-

ziomach (od przedszkola po uniwersytet). Edukacyjna analiza transakcyjna na-

tomiast jest koncepcją o niezwykłym potencjale dla rozwoju osobowości, a jej 

stosowanie w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej (przede wszystkim 

w szkole) daje szansę na poprawę jakości oddziaływań edukacyjnych.  

Po drugie, publikacja jest pracą teoretyczno-empiryczną, w której Autorki 

prezentują wyniki badań własnych na temat wzajemnych powiązań struktury 

osobowości z różnymi aspektami postawy twórczej u przyszłych nauczycieli,  

a więc u osób, które niedługo wejdą do zawodu i przez lata będą kształtować 

wiele pokoleń uczniów.  

Po trzecie, jest to kolejna praca badawcza z zakresu analizy transakcyjnej  

w kontekście pedagogicznym, co z jednej strony potwierdza użyteczność tej teo-

rii do analizy różnych aspektów i osobowości, i rzeczywistości edukacyjnej,  

a z drugiej – przyczynia się do popularyzacji tej koncepcji. Jest to o tyle istotne, 

że edukacyjna analiza transakcyjna jest wciąż zbyt mało znana w Polsce, a jej 

upowszechnienie wśród osób zajmujących się kształceniem i wychowaniem 

przyczyniłoby się do zwiększenia ich samoświadomości i refleksyjności oraz 

dostarczyło impulsu do doskonalenia praktyki pedagogicznej”. 
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Zbigniew Łęski,  

Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka 

relacji w języku analizy transakcyjnej, Wydawnictwo Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016 

Kolejną nowością wydawniczą „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transak-

cyjnej” jest książka autorstwa dr. Zbigniewa Łęskiego o intrygującym tytule – 

Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języ-

ku analizy transakcyjnej. Autor podjął się analizy relacyjnego charakteru kon-

taktu człowiek–komputer. O tym, że „uczłowieczamy” nowe media, wiadomo 

już od dawna. Udowodnili to między innymi B. Reeves i C. Nass, a wyniki swo-

ich eksperymentów opisali w książce Media i ludzie (Warszawa 2000). Do tej 

pory nie było jednak prób zbadania i opisania charakteru i specyfiki tej relacji. 

Autor, wykorzystując koncepcję analizy trancakcyjnej, pokazuje, że człowiek  

w kontakcie z komputerem przypisuje mu określoną strukturę osobowości –  

w znacznej mierze zależną od tej, jaką sam posiada. 

Jak możemy przeczytać w recenzji naukowej prezentowanej publikacji, któ-

rej autorem jest dr hab. prof. APS Maciej Tanaś: 

„Oryginalne spojrzenie Zbigniewa Łęskiego na komputer wydaje się warte 

pochwały i… zastanowienia. Powszechne niemal przypisywanie komputerom 

cech ludzkich, owo przedziwne zjawisko personifikacji cyfrowego medium, nie 

doczekało się przecież jak do tej pory poważnych badań empirycznych, ani też 

pogłębionej refleksji teoretycznej. Zbigniew Łęski zjawisko uosobienia, uciele-

śnienia komputera traktuje nie tylko jako prowokację w sposobie sformułowania 

przezeń tytułu książki, ale też przedstawia kilka interesujących poznawczo odau-
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torskich tez dotyczących tego zjawiska. Nie tylko zatem odkrywa nieznany, wart 

eksploracji teren, ale wskazuje też możliwe sposoby jego poznania. 

[…] Dwa pierwsze rozdziały pozwalają zrozumieć problem globalizacji pro-

cesu komputeryzacji i powstanie nowego typu przestrzeni społecznej, zwanej 

cyberprzestrzenią. Autor traktuje ją jako równoprawne środowisko wychowaw-

cze, stawiające przed naukami pedagogicznymi nowe wyzwania. […] Intelektu-

alna wspinaczka, jaką uprawia Zbigniew Łęski, po pokonaniu stromych ścian 

prowadzi go do pytania o terminologię i narzędzia pozwalające spojrzeć na pro-

blem relacji człowiek–komputer świadomie z perspektywy analizy transakcyj-

nej. Autor […] zakłada przelotowe punkty asekuracyjne, zabezpiecza czytelnika 

przed odpadnięciem, łączy słowem tak sprawnie jak wytrawny taternik czy alpi-

nista liną, taśmą czy łańcuchem stanowiskowym, wbija haki, spity i ringi. 

[…] Warte podkreślenia jest dojrzałe podejście Autora, przejawiające się 

oryginalną próbą osadzenia badań w kontekście teoretycznym analizy transak-

cyjnej. Jest to niewątpliwie pomysł nowatorski i to w sensie nie tylko nowości 

czy nowinki, ale innowacji umożliwiającej głębsze rozumienie wybranego wy-

cinka rzeczywistości pedagogicznej”.  
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maj 2010 – z inicjatywy dr. hab. prof. AJD Jarosława Jagieły Senat 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie podjął 
decyzję o powołaniu Zespołu Badawczego Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej, który ma powstać przy Zakładzie 
Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Wydziału 
Pedagogicznego AJD. Na funkcję kierownika powołano 
dr. hab. prof. AJD Jarosława Jagiełę. W skład Zespołu 
weszli: dr Dorota Gębuś, dr Sylwia Kita, dr Zbigniew Łęski, 
mgr Adrianna Sarnat-Ciastko, mgr Anna Pierzchała, 
dr Zbigniew Wieczorek oraz dr Edyta Widawska.

czerwiec 2010 – 18–19 czerwca 2010 r. odbyło się szkolenie 
prowadzone przez Claude’a Steinera, ucznia Erica Berne’a 
oraz jednego z najbardziej znanych przedstawicieli analizy 
transakcyjnej na świecie. Organizatorem szkolenia „Dwa 
dni z Claude’em Steinerem” było Polskie Towarzystwo 
Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Uczestnikiem zajęć 
warsztatowych był dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła.

lipiec 2010 – ukazał się pokonferencyjny artykuł Jarosława Jagieły 
Виды соглашений учителя с учащимися – VI междуна-
родно научно-практыческая конференця „Учитель. 
Преподаватель.Тренер.” Учереждение Российской 
академии образования „Психологический институт”, 
Лаборатория психологии профессионального развития 
личности. Департамент образования города Москвы. 
Москвский городской психолого-педагогическийу-
ниверситет. 8–9 июля 2010 года. Москва.

sierpień 2010 – ukazał się artykuł mgr Anny Pierzchały 
Pasywność jako psychologiczne źródło trudności w pracy 
z osobami chronicznie bezrobotnymi, [w:] D. Kukla 
i Ł. Bednarczyk (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób 
z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2010.

wrzesień 2010 – ukazał się artykuł Jarosława Jagieły Psycho-
terapia lęku w koncepcji analizy transakcyjnej, „Horyzonty 
Wychowania” 2011, nr 10, s. 95–109.

wrzesień 2010 – w „Horyzontach Wychowania” zapoczątkowano 
wydawanie Słownika edukacyjnej analizy transakcyjnej. 
Dictionary of Educational Transactional Analysis – ABC 
edukacyjnej analizy transakcyjnej, opracowanego przez 
prof. Jarosława Jagiełę. Słownik ukazywał się regularnie do 
grudnia 2015 roku.

listopad 2010 – Nauczanie-uczenie się w perspektywie transak-
cyjnej – to tytuł wystąpienia prof. Jarosława Jagieły na IV 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Podstawy Edu-

Logotyp Zespołu Badawczego 
Edukacyjnej Analizy 

Transakcyjnej



IV

kacji. Konteksty Dydaktyczne”, Akademia im. J. Długosza 
w Częstochowie, 15–16 listopada 2010 r. Podczas tej samej 
konferencji mgr Anna Pierzchała wygłosiła referat na temat: 
Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako efekt 
negowania podmiotowości w relacji nauczyciel–uczeń.

listopad 2010 – ukazał się artykuł badawczy mgr Anny Pierzchały 
Rodzic, Dorosły, Dziecko – jak można opisać komunikację 
na forach internetowych z punktu widzenia Analizy 
Transakcyjnej, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Inter-
netu. (Re)definiowanie sieci, Wydawnictwo Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010.

luty 2011 – kolejne szkolenie z zakresu AT, „Twój skrypt życiowy 
– diagnoza cech osobowości i skryptu życiowego”, zostało 
zorganizowane w dniach 14–19 lutego 2011 r. przez Grupę 
Doradczo-Szkoleniową „Transmisja” i Polskie Towa-
rzystwo Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej w Krakowie. 
Zajęcia były prowadzone przez psychoterapeutki z Kijowa: 
Katerynę Bulgakovą, Zarinę Sevalnevę oraz Natalię Isaievę. 
W szkoleniu brali udział mgr Anna Pierzchała, mgr Adrianna 
Sarnat-Ciastko i prof. Jarosław Jagieła. 

wrzesień 2011 23–25 września 2011 r.–  odbyło się wyjazdowe 
seminarium naukowe Zespołu 
Badawczego Edukacyjnej Ana-
lizy Transakcyjnej w Bobolicach 
k. Częstochowy. Obrady po-
święcono głównie projektom 
dalszych badań naukowych. 
Skupiono się również na propo-
zycji wydawania stałego perio-
dyku poświęconego analizie 
transakcyjnej – „Edukacyjna 
Analiza Transakcyjna” oraz na 
szeroko rozumianym wycho-
waniu i edukacji.

październik 2011 – mgr Anna Pierzchała i mgr Adrianna Sarnat-
-Ciastko, członkinie Zespołu Badawczego Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej, otworzyły swoje przewody doktor-
skie na Wydziale Pedagogiki Akademii Ignatianum w Kra-
kowie. Otwarcie przewodu było związane z prezentacją 
swojej koncepcji przed całą Radą Wydziału.

listopad 2011 4 listopada –  członkowie Zespołu Badawczego 
Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej uczestniczyli w szko-
leniu EATA OUTREACH PROGRAM. Szkolenie to zostało 
zorganizowane przy współudziale Europejskiego Sto-
warzyszenia Analizy Transakcyjnej (EATA) przez Polskie 

Seminarium w Bobolicach, fot.: arch. ZBEAT
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Stowarzyszenie Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. 
Jego celem, prócz nawiązania bez wątpienia cennych 
kontaktów z analitykami transakcyjnymi działającymi tak 
w Polsce, jak i poza jej granicami, było zapoznanie się 
z działalnością EATA. Prezentacji owej organizacji doko-
nały przedstawicielki zarządu tegoż stowarzyszenia: Sabine 
Klingenberg (przewodnicząca EATA), Jenny Bridge oraz 
Pascal Theobald. Szkolenie podzielone było na dwie sekcje: 
organizacyjną i psychoterapeutyczną, w ramach których 
poruszone zostały m.in. kwestie stylów przywództwa oraz 
gier transakcyjnych.

listopad 2011 – Metody oceny kompetencji interpersonalnych 
nauczyciela. Model Okno Johari i diagram dyskontowania 
transakcyjnego, jako postulowane narzędzia badań 
pedeutologicznych to temat wystąpienia prof. Jarosława 
Jagieły w dniu 14 listopada 2011 r. na V Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Podstawy Edukacji. Propozycje 
metodologiczne”, Akademia im. J. Długosza w Często-
chowie.

listopad 2011 – ukazała się pierwsza zbiorowa publikacja 
Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transak-
cyjnej pod red. J. Jagieły, nosząca tytuł Analiza 
transakcyjna w edukacji. Monografia zapocząt-
kowała serię wydawniczą „Biblioteka Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej”. Publikacje wchodzące w jej 
skład można znaleźć na stronach Biblioteki Cyfrowej 
AJD (http://dlibra.bg.ajd.czest.pl/), w tym: J. Jagieła, 
Transakcyjny model w procesie wielostronnego 
nauczania-uczenia się; J. Jagieła, Czas i przestrzeń 
transakcji szkolnych; A. Pierzchała Źródła, rodzaje 
i konsekwencje dyskontowania w obliczu sytuacji 
problemowej w szkolnym funkcjonowaniu uczniów; 
A. Sarnat-Ciastko, Tutoring w perspektywie analizy 
transakcyjnej; D. Gębuś, Szkolna aktywność twórcza 
w perspektywie analizy transakcyjnej; Z. Łęski, Zarys 
problematyki komputeryzacji i kształcenia w pers-
pektywie analizy transakcyjnej; E. Widawska, Aktywny 
uczeń – dorosły obywatel. Animacja społeczna w świetle 
analizy transakcyjnej; Z. Wieczorek, Pomidor… zabawa czy 
zasada? Jak wykorzystać analizę transakcyjną w uczeniu się 
asertywności?; S. Kita, Istota i znaczenie skryptu (life script) 
nieletnich przestępców dla podejmowania przez nich decyzji 
życiowych; J. Górnik, Nauczyciel widziany oczami gimna-
zjalisty. Wybrane aspekty funkcjonowania nauczycieli 
gimnazjum w świetle badań własnych.

grudzień 2011 – w sieci internetowej powstał portal ZBEAT – 
http://www.eat.ajd.czest.pl/.
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marzec 2012 20 marca–  w auli AJD z zainteresowaniem wysłu-
chano wystąpienia Magdaleny Sękowskiej, pełniącej 
funkcję Vice-president European Association for Transac-
tional Analysis oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Orga-
nizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Wykład poświęcony był 
zastosowaniu AT we wspomaganiu rozwoju człowieka 

w różnych aspektach jego życia. Podczas 
wystąpienia Magdalena Sękowska podzieliła 
się ze słuchaczami swoją wiedzą dotyczącą 
koncepcji analizy transakcyjnej oraz jej 
praktycznego zastosowania w obszarze tak 
psychoterapeutycznym czy organizacyjnym, 
jak i – nade wszystko – związanym z oso-
bistym rozwojem każdego człowieka. Pre-
zentowane treści niewątpliwie zrobiły duże 
wrażenie na ponad setce zgromadzonych osób, 
gdyż spotkanie zakończyło się interesującą 
dyskusją. 

marzec 2012 – w marcowym numerze miesięcznika „Nowa 
Szkoła” prof. Bolesław Niemierko w swoim stałym felie-
tonie pisze m.in. o ZBEAT tak: „Przejdźmy teraz do klasy 
szkolnej, w której młodzież zdobywa ostrogi począt-
kujących dorosłych. Profesor Jarosław Jagieła, kierujący 
prężnym zespołem badawczym AT w Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie (Analiza transakcyjna w edu-
kacji, 2011), zastosował tę analizę do popularnej w Polsce 
teorii kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia”.

kwiecień 2012 – otrzymaliśmy dwa ważne listy od czołowych 
przedstawicieli europejskich i polskich towarzystw analizy 
transakcyjnej:

 

Dear Professor Jagiela,This is very good news. 
I am looking forward to an inspiring and fruitful cooperation 

and it would be a pleasure to meet you during 
one of  our conferences.

Warm regards
Sabine Klingenberg President European Association 

for Transactional Analysis
 

oraz 

[…] Raz jeszcze pragnę potwierdzić moją gotowość 
do wspierania Państwa działań oraz do współuczestniczenia 
w budowaniu społeczności osób zainteresowanych Analizą 

Transakcyjną. Chcę jednocześnie wyrazić mój podziw wobec 
działań, jakie Pan, Panie Profesorze, wykonał, by Analiza 
Transakcyjna zyskiwała w Polsce uznanie w środowisku 

akademickim. Myślę, że trzeba mieć dużo wiary, determinacji 
i pozycji Ja Ok. – Ty Ok., by takie działania były skuteczne. 

Z życzeniami dalszego rozwoju w nurcie Analizy Transakcyjnej 

Wykład M. Sękowskiej, fot.: arch. ZBEAT
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i we wszelkich innych przejawach 
ważnych dla Zespołu,

Magdalena Sękowska, 
wiceprezydent EATA

maj 2012 – ukazał się artykuł Jarosława 
Jagieły Туризм а трансакц-
ионный анализ, [w:] Европей-
ский туризм: тенденции раз-
вития. Сборник научных ста-
тей ,  (ред.) Т.А. Лапатик, 
„Бестпринт” Минск 2012, 
сс. 76–77. 

czerwiec 2012 – tutoring jako nowa, w przestrzeni polskiej 
oświaty, inicjatywa stanowi interesujące pole do działań 
badawczych również w kontekście edukacyjnej 
analizy transakcyjnej. Taka możliwość została 
dostrzeżona przez mgr Adriannę Sarnat-Ciastko, 
która nawiązała owocny kontakt z Kolegium Tuto-
rów – instytucją promującą i wdrażającą metodę 
tutoringu szkolnego w szkołach publicznych, która 
działa pod skrzydłami Towarzystwa Edukacji 
Otwartej z Wrocławia (TEO). 

sierpień 2012 – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół 
Artystycznych włączyło tematykę edukacyjnej 
analizy transakcyjnej do programu przygotowania 
pedagogicznego nauczycieli. W dniach 16–17 sierp-
nia obecni i przyszli nauczyciele różnego rodzaju 
szkół artystycznych (plastycznych, muzycznych, 
teatralnych itd.) uczyli się podstaw AT na zajęciach 
seminaryjno-warsztatowych prowadzonych przez 
prof. Jarosława Jagiełę. Zajęcia mają odbywać się 
cyklicznie w każdym kolejnym roku.

wrzesień 2012 – w tym miesiącu ukazało się ważne 
opracowanie naukowe pod redakcją Mariusza Ga-
jewskiego Grupy kultowe: uwarunkowania społecz-
ne, WAM, Kraków 2012, poświęcone społecznym 
aspektom funkcjonowania sekt. W książce znajdu-
jemy napisany przez prof. Jarosława Jagiełę tekst 
Psychomanipulacja w sektach z perspektywy analizy 
transakcyjnej, a w nim takie zagadnienia, jak: 
dyskontowanie jako czynnik sprawczy; pozycje 
życiowe jako wskaźnik podatności; gra transakcyjna 
jako procedura werbunku; Trójkąt Dramatyczny jako 
układ ról zniewolenia, integracja osobowości jako 
gwarant obrony.

J. Jagieła w CENSA, fot.: arch. ZBEAT

Wystąpienie A. Sarnat-Ciastko o tutoringu, fot.: arch. ZBEAT 
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wrzesień 2012 – w efekcie realizacji kolejnego 
projektu badawczego ukazał się artykuł Anny 
Pierzchały JA w relacji do TY – osobowoś-
ciowe uwarunkowania pracy nauczyciela. 
Raport z badań („Pedagogika”, t. 21, K. Rę-
dziński (red.), Wydawnictwo AJD, Częstocho-
wa 2012).

wrzesień 2012 – XVIII Konferencja Diagnozy 
Edukacyjnej zorganizowana przez Polskie 
Towarzystwo Diagnozy Edukacyjnej miała 
miejsce w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we 

Wrocławiu. Referat Analiza transakcyjna jako me-
toda diagnozy pedagogicznej przedstawił prof. 
Jarosław Jagieła.

październik 2012 – w dniach 12–14 października człon-
kowie Zespołu Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej 
wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez 
Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy Trans-
akcyjnej w ramach Szkoły Letniej Analizy Transak-
cyjnej, która odbywała się pod hasłem „Perspektywa 
skryptu – skrypt w perspektywie”. W przestronnych 
salach konferencyjnych Hotelu Polskiego „Pod 
Białym Orłem”, tuż przy Bramie Floriańskiej w Kra-
kowie, przez trzy dni certyfikowani Analitycy Trans-
akcyjni – dr Cristina Caizzi z Włoch, Anette Dielmann 
z Niemiec oraz Sylvie Monin ze Szwajcarii – prezen-
towali uczestnikom warsztatów najnowsze założenia 
dotyczące analizy skryptu w obszarach: psychotera-
peutycznym, consuellingowym i organizacyjnym. 
Warto dodać, iż międzynarodowy charakter spotkania 
podkreślała znacząca obecność przedstawicieli 
Ukraińskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. 

październik 2012 – Symbiotyczna relacja nauczyciela z ucz-
niem jako istotna bariera w rozwoju autonomii 
jednostki w ujęciu analizy transakcyjnej – to temat 
wystąpienia Anny Pierzchały na X Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej „Edukacja XXI wieku”, 
Zakopane 2012. 

listopad 2012 – ukazały się dwie ważne i oczekiwane 
publikacje autorstwa Jarosława Jagieły, zasilające 
„Bibliotekę Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”: 
Słownik analizy transakcyjnej oraz Edukacyjna 
Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach.

listopad 2012 – w dniu 6 listopada 2012 r. w zabytkowej willi 
„Zofiówka” Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się 

J. Jagieła na konferencji PTDE, 
fot.: arch. ZBEAT         
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publiczna obrona rozprawy dok-
torskiej Anny Pierzchały do-
tyczącej edukacyjnej analizy 
transakcyjnej. Temat rozprawy 
to: Pasywność szkolna w anali-
zie transakcyjnej. Studium rela-
cji nauczyciela z uczniem. Pro-
motorem doktoratu był prof. 
nadzw. dr hab. Jarosław Jagieła. 
Recenzentki to prof. zw. dr hab. 
Maria Braun-Gałkowska z Aka-
demii Ignatianum w Krakowie 
oraz dr hab. Dorota Pankowska, 
prof. UMCS, reprezentująca 
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca otrzymała wyróż-
nienie Rady Wydziału.

listopad 2012 – Integracja osobowości jako wartość eduka-
cyjna. Perspektywa edukacyjnej analizy transak-
cyjnej – to temat wystąpienia Jarosława Jagieły na VI 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Podstawy 
edukacji. Sfera wartości i zasad”, Akademia im. 
J. Długosza w Częstochowie, 19–20 listopada 2012 r. 

grudzień 2012 – ukazał się pierwszy numer „Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej”.

marzec 2013 12 marca – w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza 
Piramowicza SJ Akademii Ignatianum w Krakowie 
odbyła się promocja doktorska dr Anny Pierzchały. Po 
usłyszeniu roty przysięgi wygłoszonej zgodne z tra-
dycją w języku łacińskim przez promotora:

Spondeo ac polliceor:gradum doctricis, qui mihi attributus 
est, celere et eum dignitate vitae et castis moribus manifestare;
valoribus Academiae Ignatianum 

Cracoviae caris fidelem esse, solidam 
scientiam, ad veritatem assequendam 
promovere. Maior Dei gloria, bonum 

hominum ac Patriae nostrae prosperitas 
vitae meae suprema lex esto! Nunc 

autem interrogo te, Domina Doctrix 
Anna Pierzchała, utrum omnia haec 

spondeas ac pollicearis?
 

Pani dr Anna Pierzchała odpowie-
działa słowami przyrzeczenia: 

Spondeo ac polliceor! 
(czyli: przyrzekam i obiecuję!)

Uroczysta promocja doktorska A. Pierzchały, fot.: arch. ZBEAT

Obrona doktorska A. Pierzchały, fot.: arch. ZBEAT
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kwiecień 2013 15 kwietnia–  miał miejsce wykład otwarty dr hab. 
Doroty Pankowskiej, prof. UMCS. Tematyka wykładu 
dotyczyła możliwości wykorzystania edukacyjnej analizy 
transakcyjnej w pracy pedagogicznej.

czerwiec 2013 – członkowie Zespołu 
Badawczego w dniach 10–12 
czerwca wzięli udział w Trans-
dyscyplinarnym Sympozjum 
Badań Jakościowych w Łodzi. 
Uzyskane w ten sposób doś-
wiadczenia, wiedza i umiejęt-
ności przyczyniły się do podję-
cia nowych wyzwań badaw-
czych w zakresie możliwości 
wykorzystania podejścia jako-
ściowego do eksploracji badaw-
czych na gruncie edukacyjnej 
analizy transakcyjnej.

wrzesień 2013 w dniach 4–8 wrześ- – 
nia odbyło się kolejne wyjaz-
dowe sympozjum naukowe 
ZBEAT w miejscowości Wy-
sowa-Zdrój. Jednocześnie pod-
pisano porozumienie o współ-
pracy z dyrekcją Zespołu Szkół – 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w pobliskiej miejscowości 
Hańczowa.

wrzesień 2013 – w czasie IX Między-
narodowej Konferencji Nauko-
wej „Historia. Społeczeństwo. 
Edukacja”, która odbyła się 
w dniach 28–29 września w Aka-
demii im. J. Długosza w Często-
chowie, wyniki swoich badań 
w referacie Moja szkoła nie sta-
nie się przeszkodą w mojej edu-
kacji – obraz szkoły na podstawie 
motta uczniów i nauczycieli. 
Analiza wypowiedzi opisała mgr 
Adrianna Sarnat-Ciastko. 

październik 2013 – podczas XII 
Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Edukacja XXI wie-
ku”, organizowanej w Zakopa-
nem przez Wyższą Szkołę Bez-
pieczeństwa z siedzibą w Poz-Konferencja w Zakopanem, fot.: arch. ZBEAT 

Wizyta w Hańczowej, fot.: arch. ZBEAT

Wykład prof. D. Pankowskiej, fot.: arch. ZBEAT
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naniu, Zespół Badawczy zaprezentował następujące refe-
raty: dr Zbigniew Wieczorek: Wykorzystanie analizy 
transakcyjnej w szkoleniu pedagoga-wychowawcy, dr Edyta 
Widawska: Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej 
w perspektywie działań animacyjnych, dr Anna Pierzchała 
i dr Zbigniew Łęski: Życie w grze czy gra w życie. Rola 
skryptu życiowego w kształtowaniu postaw graczy, dr Dorota 
Gębuś i mgr Adrianna Sarnat-Ciastko: Edukacja zróżni-
cowana na płeć? Edukacja demokratyczna? Próba analizy 
transakcji międzykulturowych w wybranych szkołach. Do-
datkowo dr Edyta Widawska i dr Zbigniew Wieczorek 
prowadzili sesje problemowe. Wszystkie powyższe wy-
stąpienia ukazały się w kolejnych tomach „Edukacji XXI” 
wydawanych przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bez-
pieczeństwa z Poznania.

październik 2013 – ukazały się artykuły: prof. Jarosława Jagieły 
Transakcyjny wymiar kultury. Pojęcia – Znaczenia – 
Konteksty oraz dr Anny Pierzchały Pasywność szkolna, czyli 
systemowe uwarunkowania nieefektywności w obliczu 
sytuacji problemowej w analizie transakcyjnej, [w:] 
A. Majkowska, M. Łapot (red.), Edukacja – tradycja 
i współczesność, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2013, 
s. 93–105. W tym czasie mgr Adrianna Sarnat-Ciastko na 
łamach czasopisma naukowego „Forum Oświatowe” 
opublikowała artykuł Tutoring a czas. Strukturalizacja 
czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej 
analizy transakcyjnej („Forum Oświatowe”, 2013, nr 2 (49), 
s. 125–139).

październik 2013 – wprowadzenie do programu nauczania II roku 
studiów na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika 
społeczna i terapia pedagogiczna przedmiotu edukacyjna 
analiza transakcyjna, prowadzonego przez prof. Jarosława 
Jagiełę. 

listopad 2013 – członkowie ZBEAT 
mieli zaszczyt wziąć udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Współczesne dy-
lematy pedagogiki. Teoria i prak-
tyka”, która odbywała się w ra-
mach Jubileuszu 40-lecia istnie-
nia Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej. Podczas spotkania 
Zespołu Problemowego, prowa-
dzonego przez profesor Dorotę 
Pankowską, a poświęconego no-
wym tendencjom w badaniach 
pedeutolgicznych i kształceniu Konferencja w UMCS, fot.: arch. ZBEAT
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nauczycieli, edukacyjna analiza transakcyjna została 
dostrzeżona w sposób szczególny, budząc jednocześ-
nie ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych uczest-
ników konferencji. O tym bowiem, czy warto 
wykorzystywać koncepcję EAT w badaniach m.in. 
nauczycieli, przekonywały dr Anna Pierzchała 
w wystąpieniu Ilościowe i jakościowe możliwości 
eksploracji badawczych funkcjonowania nauczycieli 
w określonych stanach Ja oraz mgr Adrianna Sarnat-
-Ciastko, prezentująca referat Czy mnie dostrzegasz, 
czy odpowiadasz na moje potrzeby? Rozpoznawanie 
głodów transakcyjnych przez tutorów szkolnych. 
Perspektywa uczniów.

listopad 2013 – „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Trans-
akcyjnej” poszerzyła się o kolejną ważną pozycję. 
Tym razem czytelnikom zaprezentowana została 

oczekiwana praca badawcza Anny Pierzchały Pasywność 
w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy 
transakcyjnej, która została opublikowana przez Wydaw-
nictwo Akademii im. Jana Długosza. 

listopad 2013 12 i 13 listopada–  w Centrum Edukacji Nauczycieli 
Przedmiotów Artystycznych odbyło się kolejne szkolenie 
w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej dla nauczy-
cieli z wielu miast Polski, pracujących w różnego typu 
szkołach artystycznych. Zajęcia „Gry międzyludzkie – czyli 
meandry komunikacji” prowadził prof. Jarosław Jagieła.

listopad 2013 – ukazał się artykuł dr Edyty Widawskiej, Udział 
w działaniach animacyjnych jako element budowania po-
czucia sprawstwa wśród młodzieży, „Chowanna” 2014, t. 1 
(42), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 
w którym wykorzystany został model skoncentrowany na 
podejmowaniu decyzji autorstwa Julie Hay.

listopad 2013 25 listopada–  prof. Jarosław Jagieła przedstawił 
wykład zatytułowany nieco prowokacyjnie: Edukacyjna 
Analiza Transakcyjna w pięć minut. Wykład adresowany był 
dla grupy przeszło czterdziestu nauczycieli matematyki 
z Częstochowy oraz okolic, która spotyka się w celach szko-
leniowych pod patronatem Samorządowego Ośrodka Dos-
konalenia i Polskiego Towarzystwa Matematycznego – 
Odział Częstochowski oraz Instytutu Matematyki AJD. 
Pieczę nad całym przedsięwzięciem sprawuje prof. dr hab. 
Grażyna Rygał – Prorektor AJD ds. Studenckich. Spotkanie 
z AT dla nauczycieli matematyki okazało się bardzo intere-
sujące, gdyż przeciągnęło się do dwóch godzin, a uczestnicy 
zasypali prowadzącego wieloma pytaniami, z których 
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problematyka skryptu wybijała się zdecydowanie na 
pierwszy plan. 

grudzień 2013 – ukazał się drugi numer „Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej”.

styczeń 2014 – na początku stycznia Zespół Badawczy 
Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej rozpoczął inter-
netowe badania nad aktywnością osób dorosłych. 
Badania w założeniach miały przybliżyć obraz współ-
czesnego Polaka w kontekście jego osobowości, 
predyspozycji, podejmowanej działalności, a także 
opinii dotyczących wybranych aspektów kształcenia.

styczeń 2014 – dr Zbigniew Wieczorek oraz dr Zbigniew 
Łęski przeprowadzili szkolenia dla młodzieży z za-
kresu asertywności, komunikowania się oraz edukacji 
medialnej w Zespole Szkół Rolniczych w Hańczowej, 
z którym we wrześniu 2013 r. podpisano porozumienie 
o współpracy. Był to pierwszy tego typu wyjazd, ale w pla-
nach są kolejne szkolenia – tym razem nie tylko dla mło-
dzieży, ale także dla grona pedagogicznego.

kwiecień 2014 10 kwietnia –  w Centrum Kon-
ferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie odbyła się konferencja poświęcona 
„Socjoterapii – jako formie wspierania roz-
woju dzieci i młodzieży”. Zespół Badawczy 
Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej był repre-
zentowany przez prof. Jarosława Jagiełę oraz 
dr. Zbigniewa Wieczorka. W swoim wystą-
pieniu prof. Jarosław Jagieła starał się wykazać 
możliwości zastosowania AT jako elementu 
diagnozy oraz budowania procedur socjotera-
peutycznych. Z kolei dr Zbigniew Wieczorek 
mówił o miejscu dzieci i młodzieży w budo-
waniu przestrzeni społecznej na przykładzie 
budżetów partycypacyjnych, które mogą stać się ważnym 
źródłem wspierania projektów socjoterapeutycznych. Bez 
wątpienia miłym zaskoczeniem był fakt ujawniony w jed-
nym z wystąpień, że w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym w Jaworzu, w ramach działalności socjote-
rapeutycznej, wprowadzane są również elementy analizy 
transakcyjnej.

maj 2014 – ukazał się artykuł Jarosława Jagieły Educational 
transactional analysis between psychology and pedagogy 
transactional analysis, [w:] Нучные проблемы педагогики 
в современном дискурсе. Сборник научных статей, 

Konferencja w Cieszynie, fot.: arch. ZBEAT 
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(ред.) Л.Д. Глазыририна, „Беларуская навук”, Минск 
2014, pp. 169–180. 

październik 2014 – ukazał się artykuł dr Doroty Gębuś Struktu-
ralizacja czasu w relacji rodzic–dziecko we współczesnych 
rodzinach. Próba diagnozy w perspektywie analizy trans-
akcyjnej, „Pedagogika Rodziny” 2014, t. 4, nr 4, s. 57–65.

październik 2014 – ukazał się artykuł dr. Zbigniewa Łęskiego 
Employing the transactional analysis in the study of cyber-
space, „International Journal of Pedagogy, Innovation and 
New Technologies” 2014, vol. 1, no. 1.

listopad 2014 – mgr Adrianna Sarnat-Ciastko opublikowała dwa 
artykuły z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej: Czy 
mnie dostrzegasz? Czy odpowiadasz na moje potrzeby? 
Obecność znaków rozpoznania w relacji tutorów szkolnych 
i ich podopiecznych. Perspektywa uczniów („Przegląd 
Badań Edukacyjnych” 2014, nr 2(19), s. 43–59) oraz 
(Nie)dobre rady rodziców? Obecność rodzicielskich przy-
zwoleń, nakazów i zakazów w życiu współczesnej młodzieży. 
Badawcza perspektywa edukacyjnego analityka transak-
cyjnego („Wychowanie w Rodzinie” 2014, t. 2(10), 
s. 239–253). W tym samym numerze „Przeglądu Badań 
Edukacyjnych” ukazał się także artykuł dr Anny Pierzchały 
Eksploracje badawcze funkcjonowania nauczycieli w okreś-
lonych stanach Ja – przykład próby łączenia podejść 
ilościowych z jakościowymi. 

listopad 2014 – ukazał się artykuł dr Anny Pierzchały Znaczenie 
dyskontowania transakcyjnego dla pojawienia się niepo-
wodzenia szkolnego, [w:] M. Suświłło, A. Fechner (red.), 
Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary 
edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, t. 2, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 
2014.

listopad 2014 – ukazał się artykuł dr. Zbigniewa Łęskiego 
Relacyjny charakter kontaktu użytkownika z nowymi 
mediami z perspektywy analizy transakcyjnej, [w:] 
M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. 
(Roz)poznawanie cyfrowego świata, Wydawnictwo PWSZ 
w Elblągu, Elbląg 2014.

grudzień 2014 – Dziekan i Komisja Doktorska Wydziału Pedago-
gicznego Akademii Ignatianum w Krakowie poinformowali, 
że w dniu 16 grudnia odbędzie się publiczna obrona 
rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Sarnat-Ciastko. Temat 
rozprawy: Tutoring w polskim systemie oświaty. Badania 
nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględ-
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nieniem efektów jej stosowania 
dla nauczyciela i ucznia w ujęciu 
analizy transakcyjnej. Promotor: 
dr hab. prof. AJD Jarosław 
Jagieła, recenzenci: dr hab. prof. 
UMCS Dorota Pankowska, prof. 
dr hab. Maria Braun-Gałkowska. 
I ten doktorat z zakresu eduka-
cyjnej analizy transakcyjnej 
przyniósł wyróżnienie. 

luty 2015 – Polskie Towarzystwo 
Organizacyjnej Analizy Trans-
akcyjnej z Krakowa (które 
przekształciło się w Polskie Inte-
gratywne Towarzystwo Analizy 
Transakcyjnej) w dniach 7–8 
lutego zorganizowało semi-
narium naukowe i szkolenie 
z obszaru edukacyjnej analizy 
transakcyjnej. Spotkanie pod 
nazwą „Różne style uczenia się 
i metody w powiązaniu z analizą 
transakcyjną” zostało popro-
wadzone w języku angielskim 
przez dr Sylvię Schachner – 
członka Europejskiego Towa-
rzystwa Analizy Transakcyjnej, 
doradcę ds. Rozwoju Edukacji 
oraz wykładowcę na Pedago-
gicznym Uniwersytecie w Wiedniu. Ponieważ propozycja ze 
strony PTOAT dotyczyła edukacyjnej analizy transakcyjnej 
– członkowie Zespołu Badawczego nie mogli nie wziąć 
w niej udziału, tym bardziej że tego typu inicjatywy są 
w Polsce dużą rzadkością. Szkolenie i seminarium 
okazały się niezwykle owocne i inspirujące. Dały 
również pretekst do nawiązania przez ZBEAT 
międzynarodowych relacji, które być może w przy-
szłości zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami.

luty 2015 – ukazał się artykuł dr. Zbigniewa Łęskiego 
Zastosowanie analizy transakcyjnej w badaniu cyber-
przestrzeni, [w:] M. Tanaś, S. Galanciak (red.), 
Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa 
przestrzeń kształcenia, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2015.

luty 2015 – ukazał się trzeci numer „Edukacyjnej Analizy 
Transakcyjnej”.

Obrona doktoratu A. Sarnat-Ciastko, fot.: arch. ZBEAT 

Szkolenie z S. Schachner w Krakowie, fot.: arch. ZBEAT
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marzec 2015 10 marca–  w Auli Wielkiej im. ks. 
Grzegorza Piramowicza SJ Akademii Igna-
tianum odbyła się uroczysta promocja doktor-
ska dr Adrianny Sarnat-Ciastko.

kwiecień 2015 18 kwietnia – w ramach seminarium 
naukowego organizowanego przez Zespół 
Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej 
odbyło się długo oczekiwane spotkanie z prof. 
zw. dr hab. Lidią Grzesiuk. Podczas kilku 
godzin pani profesor nie tylko udzieliła sze-
regu znaczących konsultacji, ale przede 
wszystkim poprowadziła wykład otwarty Jak 
korzystać z psychoterapii?

maj 2015 – dr Zbigniew Łęski rozpoczął badania nad 
poznaniem charakteru relacji człowiek–
komputer. Pierwszym etapem jest próba okreś-
lenia struktury stanów Ja przypisywanej 

urządzeniu przez użytkownika. 
W tym celu wykorzystano odpo-
wiednio zmodyfikowany i do-
stosowany egogram przymiot-
nikowy autorstwa prof. Jarosła-
wa Jagieły. Badania prowadzone 
były w systemie on-line. 

maj 2015 – jeden z najbardziej znanych 
polskich pedagogów prof. zw. dr 
hab. Bogusław Śliwerski na 
swoim niezwykle popularnym 
w środowisku akademickim 
blogu umieścił przychylną dla 
nas informację. Czytamy tam: 
„W Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie znakomitą szkołę w tym zakresie  [AT – 
przyp. red.] prowadzi profesor AJD Jarosław Jagieła, autor 
m.in. Wstęp do analizy transakcyjnej. Przewodnik dla 
studentów pedagogiki społecznej (Częstochowa 1992); Gry 
psychologiczne w szkole (Kielce 2004); Komunikacja 
interpersonalna w szkole (Kraków 2004); Narcystyczna 
szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły (Kraków 
2007); Kryzys w szkole (Kraków 2009); Słownik analizy 
transakcyjnej (Częstochowa 2012)”. 

maj 2015 – Autonomia a jakość życia. Perspektywa analizy 
transakcyjnej to tytuł wystąpienia prof. Jarosława Jagieły na 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość życia 
jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględ-
nieniem pedagogiki – podejście systemowe”, która miała 
miejsce w dniach 21–22 maja 2015 r. w Instytucie Huma-

Wykład prof. L. Grzesiuk, fot.: arch. ZBEAT

Uroczysta promocja doktorska A. Sarnat-
Ciastko, fot.: arch. ZBEAT
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nistyki Państwowej w Wyższej Szkole Techniczno-
-Ekonomicznej w Jarosławiu.

lipiec 2015 – ukazał się wywiad rzeka autorstwa Jarosława 
Jagieły i Adrianny Sarnat-Ciastko Dlaczego analiza 
transakcyjna? Rozmowy o zastosowaniu analizy 
transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy, 
Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015.

lipiec 2015 – w ramach „Biblioteki Edukacyjnej Analizy 
Transakcyjnej” ukazało się opracowanie leksykalne 
Jarosława Jagieły Słownik terminów i pojęć badań 
jakościowych nad edukacją. 

lipiec 2015 – w lipcowym numerze najbardziej prestiżo-
wego czasopisma poświęcono analizie transakcyjnej, 
jakim jest wydawany przez Międzynarodowe 
Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (ITAA – Inter-
national Transactional Analysis Association) perio-
dyk naukowy„Transactional Analysis Journal”, 
zamieszczono w języku angielskim artykuł dwojga 
członków naszego Zespołu – dr Doroty Gębuś i prof. 
Jarosława Jagieły. Artykuł nosi tytuł What’s In 
a Name? Name Giving, Identity, and Script 
Formation i jest poświęcony znaczeniu posiadanego 
imienia w formowaniu się skryptu jednostki. Jest to 
drugi artykuł polskich autorów w historii pisma, 
którego inicjatorem powstania był Eric Berne – 
twórca analizy transakcyjnej. 

wrzesień 2015 17 września–  Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Diagnozy Edukacyjnej przyznał głów-
ne wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę 
doktorską w zakresie diagnozy edukacyjnej rozpra-
wie dr Adrianny Sarnat-Ciastko pt. Tutoring w pols-
kim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody 
tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem efektów jej 
stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu analizy 
transakcyjnej.

wrzesień 2015 – w czasie XXI Konferencji Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Diagnozy Edukacyjnej, która 
odbyła się na Uniwersytecie im. Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy, swój dorobek w zakresie opra-
cowywania własnych narzędzi diagnostycznych miał 
okazję przedstawić cały ZBEAT. Analiza transak-
cyjna stanowiła oddzielną sekcję tematyczną. Zapre-
zentowano następujące wystąpienia: dr Edyta Wi-
dawska – Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów; 
dr Anna Pierzchała – Koncepcja dyskontowania 
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Konferencja PTDE, fot.: arch. ZBEAT

transakcyjnego w analizie rze-
czywistości edukacyjnej – diag-
nostyka i przykłady zastosowa-
nia; dr Adriana Sarnat-Ciastko – 
Konstruowanie i możliwości wy-
korzystania „Kalejdoskopu sy-
tuacji szkolnych” – zestawu 
narzędzi badawczych dla edu-
kacji analityków transakcyjnych; 
dr Zbigniew Łęski – Szkolne gry 
transakcyjne we wspomnieniach 
studentów; dr Dorota Gębuś – 
Struktura osobowości nauczy-
cieli i uczniów – analiza funk-
cjonowania w stanach Ja na 
podstawie wybranych sytuacji 

szkolnych; dr Zbigniew Wieczorek – Wykorzystanie 
narzędzi projekcyjnych w analizie transakcyjnej. 
Z kolei na sesji plenarnej próbę odpowiedzi na 
pytanie: Dlaczego analiza transakcyjna? O zasto-
sowaniu jednej z koncepcji psychologicznych w edu-
kacji przedstawił prof. Jarosław Jagieła.

październik 2015 – nakładem Wydawnictwa Difin S.A. 
ukazała się książka dr Adrianny Sarnat-Ciastko 
Tutoring w polskiej szkole. Jest to publikacja pod 
wieloma względami unikalna, stanowiąca pierwsze 
samodzielne dokonanie wydawnicze tej Autorki.

listopad 2015 – ukazał się artykuł Jarosława Jagieły Stan 
wewnętrznego dziecka w analizie transakcyjnej, 
„Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Czę-
stochowie. Pedagogika”, t. 24, (red.) K. Rędziński, 

M. Łapot, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, 
s. 321–330.

grudzień 2015 – gościem ZBEAT i Stu-
denckiego Naukowego Koła 
Terapeutów był Włodzimierz 
Świątek – znany psycholog, 
psychoterapeuta, trener, coach 
i facylitator, który wygłosił 
wykład: Czy komunikacja musi 
być trudna? oraz poprowadził 
warsztat Lidera w niewoli Trój-
kąta Dramatycznego. 

grudzień 2015 – w dorocznym raporcie 
ICI Journals Master List two-
rzonym przez Index Copernicus 
Internalional czasopismu „Edu-

Wykład W. Świątka, fot.: arch. ZBEAT
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kacyjna Analiza Transakcyjna” przyznano 54,86 punktów 
ICV.

grudzień 2015 – w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 
z dnia 18 grudnia 2015 r. czasopismo „Edukacyjna Analiza 
Transakcyjna” uzyskało 6 punktów. 

grudzień 2015 – ukazały się artykuły dr Anny Pierzchały 
Strukturalizacja czasu w relacjach szkolnych – perspektywa 
analizy transakcyjnej oraz dr Doroty Gębuś Trening 
twórczości jako element kształcenia dorosłej postawy 
życiowej ucznia w perspektywie AT w czasopiśmie „Peda-
gogika”, t. 24, (red.) K. Rędziński, M. Łapot, Wydawnictwo 
AJD, Częstochowa 2015.

styczeń 2016 19 stycznia –  został otwarty trzeci 
z kolei przewód doktorski z zakresu eduka-
cyjnej analizy transakcyjnej – przez mgr. 
Karola Motyla. Temat rozprawy: Temporalny 
wymiar życia szkoły. Transakcyjne formy 
strukturalizacji czasu uczniów gimnazjum. Na 
promotora powołany został prof. Jarosław 
Jagieła, promotorem pomocniczym została dr 
Adrianna Sarnat-Ciastko.

styczeń 2016 – w czasopiśmie „Kultura Fizyczna” 
(2015, nr 2, s. 155–167) opublikowany został 
artykuł prof. Jarosława Jagieły Syndrom 
Syzyfa. Perspektywa analizy transakcyjnej, 
który ukazuje możliwe skryptowe podłoże 
wielu niepowodzeń sportowych.

luty 2016 – w lutowym numerze „The Script” – newslettera 
Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej 
(ITAA – International Transactional Analysis Association) – 
ukazał się artykuł Research Team of Educational Trans-
actional Analysis Active in Poland, omawiający osiągnięcia 
Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. 

marzec 2016 – Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transak-
cyjnej przejął patronat naukowy i merytoryczny nad 
innowacją pedagogiczną w Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim, obejmującą: analizę 
transakcyjną, zarządzanie stresem i pracę z emocjami, 
coaching i neurodydaktykę. Zadaniem innowacji jest 
modyfikacja realizowanych w szkole celów wychowania, 
poprawa skuteczności działania szkoły na polu dydak-
tycznym i wychowawczym, zwiększenie motywacji do 
nauki oraz wzięcie przez uczniów odpowiedzialności za 
własne decyzje.
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marzec 2016 19 i 20 marca –  w Krakowie zorganizo-
wane zostało szkolenie AT 101, poprowadzone 
przez Alexandrę Piotrowską CTA, PTSTA – 
certyfikowanego analityka transakcyjnego, 
członka Brytyjskiego Towarzystwa Analizy 
Transakcyjnej (United Kingdom Association 
for Transactional Analysis). W szkoleniu 
uczestniczyła Adrianna Sarnat-Ciastko – czło-
nek ZBEAT. Podczas spotkania rozmawiano 
o możliwości podjęcia współpracy między 
UKATA i Zespołem Badawczym Edukacyjnej 
Analizy Transakcyjnej.

kwiecień 2016 – udział dr Edyty Widawskiej w warsztacie 
„Przywództwo”, prowadzonym przez Lindę Tongue. 
L. Tongue to TSTA w obszarze organizacyjnym (Teaching 
and Supervising Transactional Analyst), posiadająca dy-
plom w zakresie Training Management oraz NLP-Praktyk. 
Prowadzi ona treningi i szkolenia dla biznesu od 1991 r. 
Celami warsztatu były: przedstawienie pogłębionych 
i zaktualizowanych idei E. Berne’a na temat przywództwa; 
prezentacja koncepcji przywództwa i władzy C. Steinera 
w ujęciu S. Wilson i L. Tongue; przedstawienie i analiza 
założeń koncepcji Filarów Przywództwa (Leadership Fun-
damentals); analiza struktur organizacyjnych w kontekście 

pojęć granicy, przywództwa zespołowego i kontrak-
tów przywództwa; prezentacja koncepcji przywódz-
twa E. Berne’a przedstawionej w pracy Structures 
and Dynamics of Organizations and Groups oraz 
odniesienie jej do siebie i klientów, z którymi 
pracujemy; prezentacja modelu Filarów Przywódz-
twa stworzonego przez S. Wilson i L. Tongue w opar-
ciu o koncepcje C. Steinera przedstawione w artykule 
zatytułowanym Siedem źródeł władzy („Przegląd 
Analizy Transakcyjnej” 1997); wprowadzenie pojęć 
Komunikacji, Duchowości, Namiętności, Więzi, 
Ugruntowania; wykorzystanie modelu Filarów Przy-
wództwa do rozpoznania i efektywności sposobów 
przewodzenia sobą samym i innymi ludźmi oraz 
identyfikacja luk w praktyce własnej oraz klientów. 
Organizator: Polskie Integratywne Towarzystwo 
Analizy Transakcyjnej.

kwiecień 2016 – ukazał się czwarty numer „Edukacyjnej Analizy 
Transakcyjnej”.

kwiecień 2016 – w publikacji Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka. Prace naukowe 
GWSP, (red.) E. Golbik-Madej, Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości, Gliwice 2016 opublikowane zostały 
artykuły dr Anny Pierzchały Po dwóch stronach ekranu, 

Szkolenie z L.Tonque w Krakowie, 
fot.: arch. ZBEAT 
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czyli wirtualne relacje interpersonalne w perspektywie 
analizy transakcyjnej oraz dr Doroty Gębuś Dorosły, 
Dziecko – rozwijanie osobowości ucznia w kontekście 
działań profilaktyczno-wychowawczych nauczyciela.

maj 2016 Stan wewnętrznego – opublikowano artykuł J. Jagieły 
dziecka w analizie transakcyjnej („Prace naukowe Akademii 
im. J. Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, t. 25, Wy-
dawnictwo AJD, Częstochowa 2015, s. 321–330).

maj 2016 – ukazał się ostatni z serii ośmiu artykułów J. Jagieły: 
ABC edukacyjnej analizy transakcyjnej – Słownik eduka-
cyjnej analizy transakcyjnej. Dictionary of Educational 
Transactional Analysis (cz. 8, „Horyzonty Wychowania” 
2015, vol. 14, nr 31, s. 221–232).

maj 2016 – członkowie ZBEAT wzięli udział w III Międzynaro-
dowej E-konferencji Naukowej „Edukacja w zglobali-
zowanym świecie”; dr A. Pierzchała i dr Z. Łęski wygłosili 
wówczas referat: „Pokolenie wiedzy” – nadzieja czy rozcza-
rowanie? Diagnoza zjawiska z perspektywy analizy transak-
cyjnej, który został opublikowany w monografii wieloau-
torskiej Edukacja w zglobalizowanym świecie, (red.) 
V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej 
Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016.

maj 2016 – wystąpienie dr Anny Pierzchały na IV Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w Rodzinie. 
Konteksty historyczne i współczesne nt. Rodzina w sytuacji 
konfliktów i zagrożeń”, zorganizowanej przez Uniwersytet 
Wrocławski w Szklarskiej Porębie; temat: W okowach gry, 
czyli relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta 
Dramatycznego S. Karpmana.

czerwiec 2016 2 czerwca –  członkowie ZBEAT uczestniczyli w III 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyberprzestrzeń 
i światy wirtualne. Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edu-
kacja”, organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjal-
nej; dr Anna Pierzchała i dr Zbigniew Łęski wystąpili tam 
z referatem odwołującym się do koncepcji analizy trans-
akcyjnej: Walka o ogień… Czy jesteśmy gotowi na kaganek 
oświaty?

czerwiec 2016 27–29 czerwca –  dr Zbigniew Łęski i dr Zbigniew 
Wieczorek prowadzili w Berlinie szkolenie z zakresu EAT 
dla nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczew-
skiego w Częstochowie.

czerwiec 2016 Sztuka szpiegowskiej gry. Trans-– artykuł J. Jagieły 
akcyjne aspekty pracy służb specjalnych ukazał się w czaso-
piśmie „Res Politicae”, wydawanym przez Instytut Nauk 
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Politycznych i Bezpieczeństwa 
AJD w Częstochowie. To jedyny 
znany przypadek aplikacji AT do 
tematyki pracy służb specjal-
nych. 

czerwiec 2016 25–26 czerwca –  z ini-
cjatywy ZBEAT w Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie 
odbyło się szkolenie 101 AT (TA 
101 Course), prowadzone przez 
Alexandrę Piotrowską PTSTA 
(P.). Uzyskane certyfikaty – 
przez wszystkich członków Zes-
połu oraz zaproszonych gości 
z innych ośrodków akade-

mickich (UMCS) – dały międzynarodowe kwali-
fikacje potwierdzone przez Brytyjskie Towarzystwo 
Analizy Transakcyjnej (UKATA – United Kingdom 
Association for Transactional Analysis). 

wrzesień 2016 23–25 września  – członkowie ZBEAT wzięli 
udział w XXII Konferencji Polskiego Towarzystwa 
Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie twór-
czości uczniów i nauczycieli”, zorganizowanej 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W sekcji 
psychologii twórczości zaprezentowali się: dr Anna 
Pierzchała i dr Dorota Gębuś – Zachowanie w sytuacji 
problemowej – diagnoza w perspektywie pedagogiki 
twórczości i analizy transakcyjnej oraz prof. Jarosław 
Jagieła – Twórczy nauczyciel? Raport z niepubli-
kowanych badań trzydzieści lat później. W sekcji 
poświęconej rozwojowi twórczemu o emocjach 

związanych z siecią w aspekcie dziecka realnego czy 
strukturalnego mówił dr Zbigniew Łęski. To wystąpienie 
organizatorzy spotkania uznali za niezwykle odkrywcze. 
Natomiast budowaniu relacji w świetle analizy transak-
cyjnej poświęciła swoje wystąpienie dr Adrianna Sarnat-
-Ciastko (w sekcji zajmującej się sukcesem ucznia). Mo-
deratorami dyskusji panelowej mającej rozstrzygnąć 
problem Czy Internet kształtuje u młodzieży postawę Dziec-
ka, czy Dorosłego? byli dr Zbigniew Wieczorek i prof. 
Jarosław Jagieła.

wrzesień 2016 – 25 września członkowie ZBEAT na zaproszenie 
Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej wzięli udział 
w I Konferencji Analizy Transakcyjnej. Konferencja stała 
się niebywałą okazją do zgromadzenia w jednym miejscu 
wszystkich liczących się środowisk zajmujących się AT 
w Polsce, ale także zaprezentowania polskiego dorobku tej 
koncepcji przed jej uznanymi, międzynarodowymi 

Szkolenie 101AT z A. Piotrowską, fot.: arch. ZBEAT  
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przedstawicielami Europej-
skiego Towarzystwa Analizy 
Transakcyjnej, w tym Julie Hay 
z Wielkiej Brytanii (nauczyciel 
i superwizor w dziedzinie orga-
nizacji, edukacji i psychoterapii) 
oraz Dominique Dye z Francji 
(nauczyciel i superwizor w dzie-
dzinie psychoterapii). Organiza-
torzy konferencji zapewnili 
ZBEAT osobny panel, na którym 
swoje wystąpienia wygłosili: 
dr Adrianna Sarnat-Ciastko: 
Analiza transakcyjna jako teoria 
służąca badaniom kompara-
tystycznym na przykładzie badań 
nauczycieli oraz uczniów wdra-
żających i niewdrażających tutoring szkolny, dr Anna 
Pierzchała: Eksploracje badawcze rzeczywistości eduka-
cyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej oraz dr 
Zbigniew Łęski: Zastosowanie terminologii i narzędzi 
analizy transakcyjnej w badaniu relacji człowiek–komputer.

wrzesień 2016 – w ramach popularyzacji edukacyjnej analizy 
transakcyjnej dr Adrianna Sarnat-Ciastko w kwartalniku 
„Zeszyty Kieleckie. Język Polski w Liceum” nr 1, R. XVIII 
(LXII) opublikowała artykuł Komunikacja w tutoringu 
szkolnym z perspektywy analizy transakcyjnej.

październik 2016 18 października –  na Wydziale Pedagogicznym 
Akademii Ignatianum otwarty został kolejny przewód 
doktorski. Rada Wydziału zatwierdziła temat rozprawy mgr. 
Włodzimierza Świątka Przemoc w szkole. Charakterystyka 
zjawiska z punktu widzenia Edukacyjnej Analizy Transak-
cyjnej, na promotora powołany został prof. Jarosław Jagieła, 
promotorem pomocniczym została dr Anna Pierzchała.

listopad 2016 – w czasie I Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Wczesna Edukacja Dziecka – trywializacja czy 
modernizacja”, która miała miejsce w dniach 21–22 
listopada w Akademii Ignatianum w Krakowie, swoje 
wystąpienie zaprezentował prof. Jarosław Jagieła (członek 
Komitetu Naukowego Konferencji) – Dziecko zbuntowane. 
Problem dziecięcego nieposłuszeństwa w świetle beha-
wioryzmu i analizy transakcyjnej. 

listopad 2016 – ukazał się artykuł autorstwa dr Edyty Widawskiej 
The importance of soft skills for the efficiency of pedagogical 
work in the context of transactional analysis, [В] Емилия 
Рангелова и другие (Ред.), Теория и практика на 

Wykład Julie Hay podczas I Konferencji Analizy Transakcyjnej, 
fot. arch.: ZBEAT
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психолого-педагогическата подготовка на специа-
листа в универ-ситета. Сборник с научни доклади 
(Втора книга), 2016, Габрово, „ЕКС-ПРЕС” ООД.

listopad 2016 – publikacja monografii Doroty Gębuś i Anny 
Pierzchały Twórczy nauczyciele, pomysłowi ucznio-
wie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczy-
cieli z perspektywy analizy transakcyjnej, jak również 
Zbigniewa Łęskiego Duch w maszynie… Kim jest dla 
nas komputer? Charakterystyka relacji w języku 
analizy transakcyjnej, które zostały wydane w Wy-
dawnictwie AJD, zasilając tym samym o kolejne 
pozycje „Bibliotekę Edukacyjnej Analizy Trans-
akcyjnej”. 

listopad 2016 – przystąpienie członków Zespołu Ba-
dawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej do 
realizacji prac badawczych nad ewaluacją projektu 
„Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie 
modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej 
z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako 
profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej 
szkole” realizowanego ze środków Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przez Towarzystwo Edukacji 
Otwartej z Wrocławia.

listopad 2016 – w dorocznym raporcie ICI Journals Master 
List tworzonym przez Index Copernicus Internalional 
czasopismu „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 
przyznano 65,3 punktów ICV (wzrost o 10 punktów).
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