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Wstêp

Czwarty numer czasopisma „Niepe³nosprawnoœæ” porusza specyficzne prob-
lemy dwóch subdyscyplin pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki oraz szeroko
rozumianej pedagogiki zdrowia. Te dwie dynamicznie rozwijaj¹ce siê dyscypliny
„skorzysta³y” z osi¹gniêæ wspó³czesnej myœli technicznej oraz medycyny. W czêœci
pierwszej skoncentrowaliœmy siê na zagadnieniach zwi¹zanych z uszkodzeniem
s³uchu. W przypadku osób nies³ysz¹cych wspomaganie techniczne zwi¹zane jest
z aparatami s³uchowymi najnowszej generacji oraz z implantami œlimakowymi
wykorzystywanymi w rehabilitacji osób z uszkodzonym s³uchem (tekst Anieli
Korzon). Jest to metoda szczególnie skuteczna przy wspomaganiu terapeutycz-
nym, logopedycznym czy komunikacji pozawerbalnej (teksty Gra¿yny Guni,
Katarzyny Pluteckiej). O rozmiarach trudnoœci zwi¹zanej z nauk¹ mowy przez
osoby nies³ysz¹ce nie decyduj¹ oczywiœcie jedynie uwarunkowania techniczne
czy terapeutyczne. Potwierdzaj¹ to badania spo³ecznych kontekstów zjawisk
zwi¹zanych z uszkodzeniem s³uchu (tekst Urszuli Bartnikowskiej) czy specyficz-
ne problemy edukacyjne tych osób (tekst Marty Wójcik).

Czêœæ drug¹ numeru poœwiêciliœmy zagadnieniu utraty zdrowia i konsek-
wencjom spo³ecznym tego zjawiska. O tym, ¿e nie jest to zjawisko wy³¹cznie me-
dyczne, przekonuj¹ teksty Aleksandry Maciarz, Zbigniewa Formelli oraz Ma³go-
rzaty Dumary. Pozosta³e teksty tej czêœci mo¿na po³¹czyæ klamr¹ spo³ecznego
odbioru niepe³nosprawnoœci i próbom przeciwdzia³ania œrodowiskowego wyklu-
czenia osób obarczonych niepe³nosprawnoœci¹. O tym, ¿e sytuacja ta jest dynamicz-
na i ulega nieustannym zmianom, traktuj¹ teksty o pozycji Innego we wspó³czes-
nym spo³eczeñstwie (tekst Amadeusza Krause) oraz trudnoœciach i nadziejach
zwi¹zanych z jego integracj¹ (tekst Adama Mikruta, Marcina Wlaz³o). Ró¿ne drogi
takiej integracji prezentuje tekst Teresy ¯ó³kowskiej o w³¹czaniu osób niepe³no-
sprawnych do spo³eczeñstwa informatycznego. W tej czêœci pierwszy raz zdecydo-
waliœmy siê zaprezentowaæ niet³umaczone artyku³y obcojêzyczne (tekst Zbignie-
wa Formelli oraz Karoliny ¯ó³kowskiej). Mamy nadziejê, ¿e pomimo utrudnieñ dla
czêœci z odbiorców mog¹ one byæ Ÿród³em odniesienia dla europejskiej pedagogi-
ki specjalnej.

Redaktor Naczelny
Amadeusz Krause
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Aniela Korzon

Implanty œlimakowe w rehabilitacji osób
z uszkodzonym narz¹dem s³uchu

Jednym z najwa¿niejszych zmys³ów cz³owieka jest s³uch, bowiem dziêki niemu
cz³owiek nabywa umiejêtnoœæ komunikowania siê z otoczeniem: uczy siê mówiæ
i odbieraæ komunikaty. Ponadto czerpie radoœæ z otaczaj¹cego go œwiata dŸwiê-
ków, takich jak: muzyka, œpiew, œpiew ptaków, szum fal morskich, szelest liœci
i wielu innych. S³uch jest tak¿e tym zmys³em, który ostrzega cz³owieka przed nie-
bezpieczeñstwem: klakson samochodu, syrena alarmu, huk spadaj¹cych przed-
miotów itp., co daje cz³owiekowi poczucie bezpieczeñstwa. S³uch, tak jak wzrok,
nale¿y do tzw. zmys³ów dystansowych, lecz nie mo¿na go „wy³¹czyæ” tak jak
wzroku. Osoby ze sprawnie dzia³aj¹cym narz¹dem s³uchu stanowi¹ zdecydo-
wan¹ wiêkszoœæ populacji ludzkiej. S¹ jednak osoby, które pozbawione s¹ odbio-
ru œwiata dŸwiêków – to osoby g³uche (nies³ysz¹ce) oraz niedos³ysz¹ce. Niestety
ich liczba zwiêksza siê z ró¿nych powodów: zatrucie œrodowiska (metale ciê¿kie
w glebie, w powietrzu, w wodzie), natê¿enie ha³asu, leki ototoksyczne, niepra-
wid³owy przebieg ci¹¿y i porodu, choroby wieku dzieciêcego i inne.

Konsekwencje uszkodzenia s³uchu s¹ bardzo powa¿ne, szczególnie negatyw-
nie zaznaczaj¹ siê, gdy wystêpuje ono ju¿ u ma³ego dziecka. Droga s³uchowa jest
najlepsz¹, naturaln¹ form¹ rozwijania jego mowy. Ci¹g³y dop³yw informacji ste-
ruje odbiorem wra¿eñ wzrokowych, dzia³a stymuluj¹co, pobudza ciekawoœæ,
uwagê. Przez dziesi¹tki lat, od kiedy zaczêto interesowaæ siê g³uchot¹, próbowano
w ró¿ny sposób wykorzystaæ zachowane resztki s³uchu: zwiniêta d³oñ przyk³ada-
na do ma³¿owiny usznej, ró¿nego rodzaju tr¹bki s³uchowe. Dopiero rozwój au-
diologii, in¿ynierii biomedycznej, elektroniki i ergonomii w XX i XXI wieku po-
zwoli³ na konstruowanie ró¿nego typu pomocy technicznych, u³atwiaj¹cych
proces rehabilitacji osób z uszkodzonym s³uchem. Najwiêkszym osi¹gniêciem
wymienionych nauk s¹ coraz doskonalsze aparaty s³uchowe, a przede wszystkim
osi¹gniêcie ostatnich trzydziestu lat – implanty œlimakowe.

W roku E. Wejer odkry³ potencja³y mikrofoniczne, które powstaj¹ w œlimaku,
w wyniku czego ukszta³towa³a siê teoria, ¿e œlimak dzia³a jak przetwornik energii



akustycznej w elektryczn¹. Sta³o siê to podstaw¹ dla koncepcji budowy urz¹dzeñ
daj¹cych mo¿liwoœæ s³yszenia dziêki stymulacji elektrycznej – przysz³ych implan-
tów œlimakowych. W 1957 roku we Francji podjêto pierwsz¹ próbê implantacji,
nie przynios³a ona jednak zbyt dobrych efektów.

Postêp techniczny w elektronice, rozwój mikrochirurgicznych technik opera-
cyjnych oraz wprowadzenie do medycyny nowych, biokompatybilnych mate-
ria³ów pod koniec lat szeœædziesi¹tych XX wieku spowodowa³y, ¿e grupa naukow-
ców z Los Angeles (USA) rozwinê³a program badawczy, którego celem by³o lecze-
nie ca³kowitej g³uchoty za pomoc¹ implantów œlimakowych. Niebawem rozpo-
czêto ich produkcjê seryjn¹. Pocz¹tkowo stosowano implanty jednokana³owe,
odbieraj¹ce bardzo w¹ski zakres czêstotliwoœci dŸwiêków. Jednak doœæ szybko
zosta³y one zast¹pione przez szybsze i zapewniaj¹ce lepszy odbiór dŸwiêków,
szczególnie dŸwiêków mowy, implanty wielokana³owe. Postêp w rozwoju imp-
lantów charakteryzuj¹ kolejne osi¹gniêcia: 1978 – pierwszy doœwiadczalny wielo-
kana³owy implant œlimakowy; 1982 – pierwszy na œwiecie 22-kana³owy implant
œlimakowy skonstruowany w celu bezpoœredniej stymulacji nerwu s³uchowego;
1997 – pierwszy implant odporny na diagnostykê obrazow¹, wykorzystuj¹c¹ zja-
wisko rezonansu magnetycznego; 1998 – pierwszy wielokana³owy zauszny pro-
cesor mowy; 2002 – trzecia generacja zausznych procesorów mowy; 2005 – najnow-
sza generacja systemu implantu œlimakowego Nucleus Freedom, wykorzystuj¹-
cego innowacyjn¹ technologiê SmartSound; 2007 – nowy produkt Babyworn
(pomniejszona wersja Nucleusa) przeznaczony dla najm³odszych pacjentów. Do
najnowszych nale¿¹: implant pniowy, implant balonowy, tzw. implant ucha œrod-
kowego, implant typu Baha.

Implant pniowy pobudza nerwy j¹dra nerwu s³uchowego w pniu mózgu.
Pozwala na percepcjê dŸwiêków osobom, u których dosz³o do obustronnego usz-
kodzenia nerwów s³uchowych. Jego zastosowanie pozwala na odbiór bodŸców
akustycznych i ich zamianê na sygna³y elektryczne, które nastêpnie s¹ przetwa-
rzane do postaci umo¿liwiaj¹cej stymulacjê obszaru j¹der nerwu s³uchowego. Bu-
dowa i zasada dzia³ania tego implantu s¹ oparte na konstrukcji i funkcjonowaniu
implantu œlimakowego, ró¿nica dotyczy tylko konstrukcji elektrod. Matryca elek-
trod implantu pniowego jest umieszczana w zachy³ku bocznym czwartej komory
mózgu (w okolicy j¹dra œlimakowego brzusznego), natomiast implantu œlimako-
wego jest wszczepiana do wnêtrza œlimaka i stymuluje w³ókna nerwu s³uchowe-
go. Implant pniowy daje mo¿liwoœæ przywrócenia s³uchu osobom z ca³kowit¹
g³uchot¹ pozaœlimakow¹. Jednak rezultaty uzyskane u osób z implantem pnio-
wym s¹ gorsze ni¿ u osób z implantem œlimakowym, ale jest to jedyny sposób na
odbiór pewnego zasobu dŸwiêków.

Implant balonowy stosuje siê przy nieprawid³owym wype³nieniu przestrzeni
ucha œrodkowego (p³ynem lub tkank¹). Zabieg taki polega na wszczepieniu balo-
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nu wype³nionego powietrzem, który jest uformowany z giêtkiej membrany o nis-
kiej impedancji akustycznej.

Implant Baha wykorzystuje przewodnictwo kostne. Sygna³ akustyczny jest
przenoszony do ucha wewnêtrznego drog¹ kostn¹, czyli za poœrednictwem koœci
czaszki, pomija nieprawid³owo funkcjonuj¹ce struktury przewodu s³uchowego
zewnêtrznego lub ucha œrodkowego. W systemie Baha sygna³y akustyczne s¹
przetwarzane na wibracje mechaniczne. Przechodz¹ one przez skórê za pomoc¹
wspornika procesora i s¹ przekazywane do po³¹czonego z nim implantu. Implant
jest bardzo mocno i œciœle zintegrowany z koœci¹ i dziêki temu drgania natychmiast
wywo³uj¹ delikatne wibracje koœci czaszki, które s¹ odbierane przez ucho wewnê-
trzne – œlimak – i dalej przechodz¹ ju¿ normaln¹ drog¹ sprawnymi strukturami. Ten
typ implantu jest przeznaczony dla osób z wad¹ s³uchu typu przewodzeniowego
lub mieszanego (przewodzeniowo-mieszanego). Osoby takie nie mog¹ korzystaæ
z klasycznych aparatów na przewodnictwo powietrzne. Funkcjonuje u nich czêœæ
odbiorcza ucha (œlimak), natomiast maj¹ uszkodzone lub niewykszta³cone czêœci
przewodzeniowe: przewód s³uchowy zewnêtrzny lub ucho œrodkowe.

Najpopularniejszy jest jednak implant œlimakowy, bêd¹cy najbardziej rozpow-
szechnion¹ protez¹ s³uchow¹. Sk³ada siê z czêœci zewnêtrznej i wewnêtrznej.
Mikrofon umieszczony za uchem odbiera dŸwiêki z otoczenia i przesy³a je do pro-
cesora mowy, tam jest analizowany, przekszta³cany i kodowany w postaci cyfro-
wej. Te sygna³y s¹ nastêpnie przesy³ane do cewki nadawczej, która dalej przesy³a
sygna³ przez skórê do czêœci wewnêtrznej, tzw. odbiornika/stymulatora. Odbior-
nik przetwarza kody na sygna³y elektryczne i przekazuje je do elektrod znaj-
duj¹cych siê w œlimaku, które tam stymuluj¹ w³ókna nerwu s³uchowego. Wtedy
nastêpuje ju¿ prawid³owa praca nerwu s³uchowego i przes³anie sygna³u do móz-
gu, który odbiera to jako dŸwiêki. Implant przywraca s³uch w sposób ograniczo-
ny, lecz u³atwia czytanie mowy z ust, bowiem zachodzi tzw. dwukana³owy od-
biór mowy: wzrokowo-s³uchowy. Korzyœci z implantu œlimakowego s¹ ró¿ne.
Wiêksze korzyœci odnosz¹ osoby doros³e, które utraci³y s³uch ju¿ po opanowaniu
mowy, posiadaj¹ doœwiadczenia s³uchowe, a przede wszystkim maj¹ opanowany
system jêzykowy. Efekty pracy z dzieæmi zale¿¹ od jak najwczeœniejszego podda-
nia ich operacji implantowania.

W Polsce pierwsz¹ operacjê implantu przeprowadzono w 1992 roku w War-
szawie. Pionierem tego milowego kroku w rehabilitacji nies³ysz¹cych jest prof.
H. Skar¿yñski. Obecnie takie operacje s¹ przeprowadzane w kilku klinikach:
1) Miêdzynarodowe Centrum S³uchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii

S³uchu w Kajetanach,
2) Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-

cinkowskiego w Poznaniu,
3) Katedra i Klinika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
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4) Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie,

5) Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku,
6) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielêckiego Œl¹skiego Uni-

wersytetu Medycznego w Katowicach.
Kandydaci do operacji wszczepienia implantu œlimakowego s¹ poddani

przed zabiegiem wielu rutynowym badaniom diagnostycznym, umo¿liwiaj¹cym
okreœlenie stanu zdrowia ka¿dego pacjenta oraz uwzglêdnienie w procesie lecze-
nia ewentualnych dodatkowych dolegliwoœci. Podczas procedury diagnostycznej
nastêpuje omówienie i ugruntowanie realistycznych dla danego pacjenta oczeki-
wañ wobec metody implantu œlimakowego. W przypadku dzieci, szczególnie bar-
dzo ma³ych, te oczekiwania maj¹ rodzice.

Procedura przedoperacyjna jest przeprowadzana w trybie hospitalizacji
i obejmuje nastêpuj¹ce elementy:
– badanie audiologiczne – ocena audiologiczna s³uchu pacjenta bez oraz z apara-

tem s³uchowym, dla dŸwiêków tonalnych oraz dla sygna³u mowy; ocena fun-
kcjonowania nerwu s³uchowego; wa¿nym elementem jest ocena korzyœci
s³yszenia w aparatach s³uchowych, która w przypadku ma³ych dzieci jest mo¿-
liwa tylko wówczas, gdy okres korzystania z aparatu s³uchowego przed ope-
racj¹ by³ d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce;

– konsultacja laryngologiczna – okreœlenie przyczyny ubytku s³uchu, ocena ogól-
nego stanu zdrowia, czêsto przeprowadzane s¹ równie¿ konsultacje specjali-
styczne w zakresie innych specjalnoœci medycznych, takich jak neurologia,
okulistyka, kardiologia, psychiatria i inne;

– badanie radiologiczne: tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magne-
tyczny (MRI) koœci skroniowej, dostarczaj¹ce informacji o stanie narz¹du
s³uchu, o wystêpowaniu nieprawid³owoœci w budowie anatomicznej ucha œrod-
kowego i wewnêtrznego, które mog³yby wp³yn¹æ na przebieg operacji wszcze-
pienia implantu œlimakowego;

– konsultacja psychologiczna – ocena poziomu akceptacji i lêku przed operacj¹,
okreœlenie potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz pomocy w rozwi¹zywaniu wie-
lu ró¿nych problemów, a tak¿e ocena mo¿liwoœci akceptacji wyzwañ zwi¹za-
nych z uczestnictwem w programie rehabilitacji s³uchowej po operacji;

– konsultacja logopedyczna – ocena poziomu rozumienia i produkcji mowy; ba-
dania prowadzone z wykorzystywaniem dŸwiêków otoczenia, instrumentów
oraz dŸwiêków mowy, ponadto ocenia siê drogê, która dominuje w procesie
odbioru dŸwiêków: wzrokowo-s³uchowa czy s³uchowo-wzrokowa;

– konsultacja pedagogiczna – ocena potrzeb edukacyjnych dziecka, a tak¿e, na
podstawie wywiadu z rodzicami, ocena ich udzia³u w realizacji pooperacyjne-
go programu rehabilitacji s³uchowej;
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– test elektrostymulacji – ocena mo¿liwoœci elektrycznego pobudzania zachowa-
nych struktur drogi s³uchowej poprzez elektrodê umieszczon¹ w przewodzie
s³uchowym zewnêtrznym, w ten sposób ocenia siê percepcyjne atrybuty
wywo³anego t¹ metod¹ wra¿enia s³uchowego.
Istniej¹ równie¿ przeciwwskazania do wszczepienia implantu:

– niewykszta³cenie œlimaka i atrezja nerwu s³uchowego,
– wzglêdne przeciwwskazania: dysplazja œlimaka, przewidywane gorsze wyniki

rehabilitacji, a tak¿e wiêksze ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
– czynne stany zapalne uszu,
– stwierdzenie nerwiakow³ókniakowatoœci typu II,
– upoœledzenie umys³owe stopnia znacznego,
– psychozy,
– organiczne dysfunkcje mózgu, szczególnie dotycz¹ce obszaru kory s³uchowej

(Miko³ajewska 2005, s. 53–58).
Ponadto nie zaleca siê implantowania, gdy uszkodzenie s³uchu jest stopnia

lekkiego i lepszym rozwi¹zaniem okazuje siê korzystanie z aparatu s³uchowego.
Przeciwwskazaniem jest tak¿e d³ugi czas trwania g³êbokiego ubytku s³uchu, jeœli
nerw s³uchowy nie by³ kiedykolwiek stymulowany, to wtedy traci on zdolnoœæ
prawid³owego przewodzenia informacji dŸwiêkowej do oœrodków s³uchowych
w mózgu. Problemy medyczne pacjenta tak¿e mog¹ stanowiæ przeszkodê, bo-
wiem istnieje ryzyko powik³añ zwi¹zanych ze znieczuleniem ogólnym podczas
zabiegu. Bardzo wa¿ne jest wsparcie rodziny i bliskich, ma ono kluczowe znacze-
nie szczególnie w przypadku dzieci.

Przed operacj¹ nale¿y pacjenta, a w przypadku dzieci – rodziców poinformo-
waæ, ¿e mog¹ wyst¹piæ ró¿nego rodzaju powik³ania: infekcje w obrêbie rany po-
operacyjnej, p³ynotok z operowanego ucha, uszkodzenie nerwu twarzowego,
obrzêk lub zasinienie okolicy oczu, zaburzenie smaku, zawroty g³owy i zaburzenie
równowagi (szczególnie w krótkim czasie po operacji), nasilenie szumów usznych,
dyskomfort lub ból wymagaj¹ce wy³¹czenia elektrod, mo¿liwoœæ zniszczenia
resztek s³uchowych, reakcje alergiczne na materia³, z którego wykonane jest
urz¹dzenie.

Mimo trudów zwi¹zanych z operacj¹ i dyskomfortu w okresie pooperacyj-
nym (co nie musi wyst¹piæ u ka¿dej operowanej osoby) korzyœci p³yn¹ce z zasto-
sowania implantu œlimakowego s¹ bardzo du¿e. Zastosowanie go oznacza dla
u¿ytkownika uzyskanie szerokiego zakresu korzyœci s³uchowych, przede wszyst-
kim takich, jak s³yszenie i rozumienie mowy, dŸwiêków otaczaj¹cego œwiata
i muzyki. Doniesienia z wiêkszoœci oœrodków na œwiecie zgodnie wskazuj¹, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ pacjentów korzystaj¹cych z tego nowoczesnego œrodka
rozwija umiejêtnoœæ rozumienia mowy, a dziêki autokontroli w³asnego g³osu, tak-
¿e poprawê w³asnej artykulacji. Podczas badania klinicznego mierzy siê procent
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poprawnie rozumianych wyrazów bez mo¿liwoœci patrzenia na usta nadawcy
(czytania mowy z ust). W zasadzie wszyscy u¿ytkownicy implantów œlimako-
wych maj¹ szanse na pe³ny kontakt s³uchowy z otoczeniem, a tak¿e odbiór wielu
wa¿nych w codziennym ¿yciu dŸwiêków, takich jak alarm, klakson, syrena itp.
Natomiast rozwój pe³nego rozumienia s³ów wymaga czasu i efektywnego progra-
mu rehabilitacyjnego, zw³aszcza w przypadku dzieci, szczególnie u tych, które
maj¹ g³uchotê prelingwaln¹ b¹dŸ interlingwaln¹. O pierwszym typie g³uchoty
mówimy wówczas, gdy dziecko urodzi³o siê nies³ysz¹ce lub utraci³o s³uch przed
drugim rokiem ¿ycia, g³uchota interlingwalna to utrata s³uchu miêdzy drugim
a pi¹tym rokiem ¿ycia. Dzieci te nie maj¹ opanowanego systemu jêzykowego lub
nie jest on ukoñczony. Wymagaj¹ nie tylko nauki s³uchania i s³yszenia, ale tak¿e
nauki mówienia, artykulacji, produkcji mowy. Mo¿liwoœæ s³yszenia mowy innych
osób, jak równie¿ w³asnego g³osu pomaga u¿ytkownikom implantu œlimakowego
odpowiednio rozwin¹æ umiejêtnoœæ produkcji mowy. Otwiera to przed osobami
z wad¹ s³uchu szanse na normalne kontakty towarzyskie i na rozwój kariery za-
wodowej. Natomiast przed dzieæmi implantowanymi w pierwszych latach ¿ycia
otwiera siê szansa realizowania edukacji w integracji z dzieæmi s³ysz¹cymi.

Wszczepienie implantu œlimakowego to pocz¹tek d³ugiej i ¿mudnej wspó³pra-
cy pacjenta – gdy chodzi o dziecko, to tak¿e jego rodziców – z zespo³em specjalis-
tów. Pierwsze spotkanie po operacji ma miejsce na ogó³ po miesi¹cu, gdy rany siê
zagoi³y. Pacjent w pierwszym roku po operacji zg³asza siê na kilkanaœcie cyklicz-
nych wizyt bêd¹cych kolejnymi etapami rehabilitacji audiologicznej, choæ w tym
etapie uczestnicz¹ tak¿e inni specjaliœci, oprócz audiologa tak¿e in¿ynier klinicz-
ny, logopeda, pedagog, psycholog. W pierwszym roku po operacji, na podstawie
badañ audiologicznych, nastêpuje pierwsze pod³¹czenie procesora mowy. Wtedy
ma miejsce jego zaprogramowanie na podstawie doboru w³aœciwych parametrów
stymulacji elektrycznej. Parametry te s¹ dobierane indywidualnie dla ka¿dego pa-
cjenta zarówno na podstawie badañ obiektywnych, jak i subiektywnych. Chodzi
o uzyskanie dok³adnych informacji na temat wra¿eñ pacjenta powsta³ych pod
wp³ywem stymulacji elektrycznej. Metody obiektywne polegaj¹ na rejestracji
sygna³ów pochodz¹cych z cia³a ludzkiego, maj¹ one znaczenie diagnostyczne.
Natomiast w trakcie badañ subiektywnych procesor mowy jest pod³¹czony do
komputera i bioakustyk za pomoc¹ specjalnego programu dobiera wartoœæ pr¹du
stymuluj¹cego nerw s³uchowy. Pacjent ma okreœliæ wra¿enie s³uchowe „s³ychaæ –
nie s³ychaæ” , „jest – nie ma” lub „cicho – g³oœno”. Badanie ma³ego dziecka polega
g³ównie na obserwacji, np. w czasie zabawy.

Aktywacja implantu œlimakowego rozpoczyna siê od sprawdzenia popraw-
noœci funkcjonowania czêœci wszczepionej. Do skóry na g³owie nad implantem
przyk³ada siê ma³¹ cewkê zwan¹ transmiterem, pod³¹czon¹ do systemu kom-
puterowego. Odpowiedni program komputerowy dokonuje pomiaru odpornoœci
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tkanek pomiêdzy elektrodami oraz testuje dzia³anie uk³adów elektronicznych
znajduj¹cych siê w implancie, jest to pomiar telemetryczny. Nastêpnie pod³¹cza
siê procesor mowy do systemu komputerowego.

W nastêpnych dniach wykonuje siê kolejne ustawienia procesora mowy. Dal-
sza wspó³praca w triadzie: program komputerowy – procesor mowy – pacjent ma
na celu znalezienie odpowiednich parametrów stymulacji elektrycznej do w³aœci-
woœci nerwu s³uchowego danego pacjenta.

W tym czasie lekarz laryngolog/chirurg przeprowadza pe³ne badanie otola-
ryngologiczne dla oceny mikroskopowej uszu i oceny rany pooperacyjnej.

Audiolog wykonuje badanie audiometrii tonalnej dla oceny progu s³yszenia po
operacji oraz badanie audiometrii impedancyjnej dla oceny stanu ucha œrodkowe-
go. Do audiologa nale¿y tak¿e ocena s³yszenia w implancie oraz ocena poprawnoœ-
ci funkcjonowania systemu na podstawie progu s³yszenia w wolnym polu.

Kolejn¹ osob¹, która pe³ni wa¿n¹ funkcjê w pierwszym roku po operacji, jest
logopeda. Do niego nale¿y rehabilitacja s³uchowa, nazywana tak¿e w surdologo-
pedii wychowaniem s³uchowym. Prowadzona jest w oparciu o dŸwiêki ze œrodo-
wiska i dŸwiêki mowy. Jej przebieg mo¿na ustaliæ na kolejne etapy, choæ mog¹
one byæ ró¿ne w zale¿noœci od czasu utraty s³uchu, wieku pacjenta, doœwiadczeñ
s³uchowych przed utrat¹ s³uchu, a tak¿e stopnia opanowania mowy. Na ogó³
mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce etapy:
– etap I – nauka wykrywania obecnoœci dŸwiêku lub jego braku („jest – nie ma”),
– etap II – dyskryminacja, ró¿nicowanie, czyli umiejêtnoœæ postrzegania podo-

bieñstwa i ró¿nic pomiêdzy dwoma i wiêcej bodŸcami s³uchowymi, szczegól-
nie w oparciu o dŸwiêki mowy,

– etap III – identyfikacja, rozpoznawanie, czyli mo¿liwoœæ okreœlania poprzez
powtarzanie, wskazanie lub napisanie us³yszanych dŸwiêków mowy,

– etap IV – rozumienie mowy, czyli mo¿liwoœæ rozpoznawania znaczenia mowy
poprzez zadawanie pytañ, wykonywanie poleceñ, uczestniczenie w rozmowie,

– etap V – rozumienie mowy i dŸwiêków u¿ytecznych na tle dŸwiêków
zak³ócaj¹cych, czyli tzw. t³o akustyczne.
Oceny postêpów dokonuje logopeda, a tak¿e pedagog, szczególnie gdy pod-

miotem rehabilitacji jest dziecko i nale¿y decydowaæ o jego drodze edukacji. Za-
daniem logopedy i pedagoga jest m.in. doradztwo rodzicom odnoœnie kontynuo-
wania æwiczeñ s³uchowych w domu, a tak¿e co do wyboru przedszkola i szko³y
dla dziecka.

U¿ytkowanie implantu œlimakowego w ¿yciu codziennym jest proste i wy-
godne, niemniej pewne œrodki ostro¿noœci musz¹ byæ przedsiêwziête:
– zewnêtrzn¹ czêœæ urz¹dzenia nale¿y trzymaæ z dala od wilgoci,
– nale¿y unikaæ ekspozycji na wy³adowania elektrostatyczne,
– nale¿y unikaæ sportów kontaktowych, np. boks,
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– trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e fale radiowe (np. telefony komórkowe) mog¹ po-
wodowaæ przejœciowe zak³ócenia odbioru dŸwiêków otoczenia u niektórych
osób.
Oczekiwania potencjalnych pacjentów nies³ysz¹cych co do implantów œlima-

kowych spe³ni¹ siê, jeœli operacja bêdzie przeprowadzana przez wysokiej klasy
specjalistów, jeœli pacjent bêdzie posiada³ podstawow¹ wiedzê na temat funkcjo-
nowania tej protezy, a przede wszystkim podejmie trud przynajmniej rocznej, in-
tensywnej rehabilitacji, prowadzonej przez wymienionych wczeœniej specjali-
stów (Ben-Itzhak i in. 2005).
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Gra¿yna Gunia

Kierunki opieki logopedycznej wobec osób
z zaburzon¹ zdolnoœci¹ komunikacyjn¹

Wprowadzenie

Pocz¹tki i obraz logopedii 2010 roku ³¹cz¹ za³o¿enia teoretyczne i praktyczne
rozwi¹zania obowi¹zuj¹ce w tych dyscyplinach naukowych, których przedmio-
tem badañ s¹ kompetencje komunikacyjne ludzi na poziomie prewencji, diagno-
zy i terapii. Wiod¹cymi dyscyplinami naukowymi w tym zakresie s¹ medycyna,
a w zakresie dziedzin humanistycznych: pedagogika specjalna, psychologia i jê-
zykoznawstwo.

Analiza uwarunkowañ i kierunków rozwoju opieki logopedycznej na œwiecie
i w Polsce zmienia³a siê wraz z „aktualizacjami orientacji aksjologicznej i telehor-
mizmu” (Sztobryn 2006, s. 40), które zosta³y wypracowane g³ównie w obszarze
dwóch dziedzin naukowych: medycznej i humanistycznej. Dlatego zgodnie z za-
leceniem A. Krause (2009, s. 39) omówienie specyfiki oddzia³ywañ w zakresie pe-
dagogiki specjalnej wymaga³o nie tylko „przytoczenia idei, myœli, koncepcji, roz-
wi¹zañ prekursorów czy wielkich nieobecnych, lecz aktualizacji najwa¿niejszych
dyskursów tej dyscypliny w odwo³aniu do jej najwa¿niejszych przes³añ, o two-
rzeniu krytyczno-emancypacyjnej pedagogiki specjalnej reaguj¹cej i wyczulonej na
zmiany”.

Interwencja logopedyczna z perspektywy ró¿nych dyscyplin naukowych

Zaburzenia mowy lub trudnoœci w porozumiewaniu siê s³ownym s¹ okreœla-
ne jako pedagogiczny fenomen, który charakteryzuje siê niejednolitym obrazem
klinicznym o z³o¿onych uwarunkowaniach, wystêpuj¹cych w okreœlonych
przestrzeniach spo³ecznych. Interdyscyplinarnoœæ i wielopoziomowoœæ zadañ
opieki logopedycznej wobec osób z zaburzon¹ zdolnoœci¹ komunikacyjn¹ wyma-
ga wiêc wspó³pracy ró¿nych specjalistów (Lechta 2010; Gunia, Lechta 2009). Prak-
tyka wykazuje, ¿e trudno jednemu resortowi, np. Ministerstwu Edukacji czy
Zdrowia, przypisaæ organizacjê i realizacjê interwencji logopedycznej w zakresie



trzech nawzajem siê uzupe³niaj¹cych poziomów: profilaktyki, diagnozy i terapii.
Jednak nie mo¿emy dopuœciæ do dominacji czy wrêcz walki o nadrzêdn¹ pozycjê
specjalistów (Lechta 2009; Grohnfeldt i in. 1989).

Przedstawiciele nauk pedagogicznych, a logopedii w szczególnoœci, uwa¿aj¹,
¿e w okresie ponowoczesnoœci badania, których przedmiotem jest rzeczywistoœæ
edukacyjna, powinny byæ prowadzone w zakresie wielu dziedzin naukowych, co
wynika ze z³o¿onoœci problematyki badawczej i wymaga stosowania metod opra-
cowanych przez ró¿nych specjalistów. Podkreœlaj¹ to równie¿ reprezentanci
nauk medycznych. Zak³adaj¹ oni, ¿e nie ma dysonansu w za³o¿eniach programo-
wych logopedii i foniatrii, co wynika z wieloletniej praktyki, która implikuje
zakresy kompetencji dla lekarzy i terapeutów mowy, a „idealnym rozwi¹zaniem
s¹ dzia³ania zespo³owe: foniatry z psychologiem klinicznym i logoped¹” (Obrê-
bowski, Pruszewicz 1999, s. 127). Julian Aleksandrowicz (1987), lekarz i humanista,
³¹czy³ profilaktykê z pedagogik¹, a donios³¹ rolê przypisywa³ rozwojowi pedago-
giki profilaktyki i dzia³aniom miêdzydyscyplinarnym.

Problematyka i ocena zdrowia równie¿ nabra³y nowego wymiaru: de-medy-
kalizacji. Humanistyczna diagnoza i terapia wspó³czesnych problemów zwi¹za-
nych ze zdrowiem uwzglêdnia: holistyczne podejœcie do zdrowia, ocenê nie tylko
obiektywnych, ale równie¿ subiektywnych wskaŸników zdrowia oraz kszta³to-
wanie u ludzi umiejêtnoœci ¿yciowych i kompetencji do dzia³ania, czyli osobo-
woœci podejmuj¹cej œwiadomie dzia³ania do tworzenia zdrowego ¿ycia i œrodo-
wiska (Aleksandrowicz 1987; Woynarowska 2000). Paradygmaty pedagogiki
specjalnej obowi¹zuj¹ce we wspó³czesnej rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
zorientowane na upodmiotowienie, zasoby, uczestnictwo, maj¹ wiêc swoje od-
zwierciedlenie w za³o¿eniach nauk medycznych (Gunia 2010).

Nurt paidei wspó³czesnej logopedii cechuje epistemologiczna niepewnoœæ,
zwi¹zana z wieloparadygmatami pedagogiki otwartej, wymagaj¹cej interdyscy-
plinarnoœci, wielokierunkowoœci i wewnêtrznego zró¿nicowania (por. Œliwerski
2006). Jest to zgodne z tezami reprezentowanymi przez wielu pedagogów specjal-
nych. Zdaniem J. G³odkowskiej (2009) cechy wspó³czesnej rehabilitacji osób nie-
pe³nosprawnych to: rehabilitacja holistyczna, pozytywna, permanentna, pod-
miotowa, ³¹czenia-zbli¿ania. W³adys³aw Dykcik (2006, s. 17) proponuje „otwartoœæ
naukow¹ pedagogiki specjalnej”, czyli poszukiwanie teoretycznego i praktyczne-
go wykorzystania potrzeb edukacyjnych osób niepe³nosprawnych dla ich pe³nej
samorealizacji. Czes³aw Kosakowski (2003, s. 36–37) uwa¿a, ¿e podmiotowoœæ
i autorewalidacja w pedagogice specjalnej to „akcentowanie mocnych stron osoby
z odchyleniami od normy, tego, co nie zosta³o zaburzone” oraz nieakcentowanie
tego, „co dzieli osoby niepe³nosprawne i z odchyleniami od normy”.

Emancypacja w trendach pedagogicznych i psychologicznych oznacza
d¹¿enie do autonomii (Œliwerski 2006). Nurt emancypacyjny wi¹¿e siê usamo-
dzielnieniem logopedii jako dyscypliny naukowej, któr¹ g³osi³ od po³owy XX wie-
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ku L. Kaczmarek. Jednak emancypacja jako urzeczywistnienie wolnoœci, wycho-
wywanie do œwiadomoœci krytycznej zmusza logopedê do odpowiedzialnoœci za
to, co jest i co powinniœmy osi¹gn¹æ. W odniesieniu do terapii logopedycznej
œwiadomoœæ realnej sytuacji oznacza opiekê oraz towarzyszenie ukierunkowane
na eliminowanie zaburzeñ ró¿nymi metodami i technikami terapeutycznymi,
opracowanymi zgodnie z koncepcjami teoretycznymi dyscyplin z pogranicza.
D¹¿enie do niezale¿noœci to z jednej strony budowanie „mocnej struktury”, na
której mo¿emy oprzeæ zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dzia³ania, a z dru-
giej strony zobowi¹zanie do po³¹czenia si³ z innymi (Callo 2006, s. 328). Wymaga
to, zdaniem V. Lechty (2009), ujednolicenia terminologii, jedno- znacznego zdefi-
niowania i sta³ego uzupe³nienia o nowe terminy. Dotyczy to w pierwszym rzê-
dzie podstaw na temat przedmiotu badañ, który we wspó³czesnych koncepcjach
logopedii nie ogranicza siê tylko do bezosobowego pojêcia mowy i s³ownego
porozumiewania siê, ale obejmuje ca³y proces komunikacji, indywidualnie zró¿-
nicowany, ukierunkowany nie na zaburzenie, ale na osobê w ca³oœciowym ujêciu
biopsychospo³ecznym. Dlatego V. Lechta proponuje stosowanie szerokiego ter-
minu „interwencja logopedyczna” na okreœlenie dzia³añ, które podejmuje logo-
peda wobec osoby z zaburzon¹ zdolnoœci¹ komunikacyjn¹ „w celu:
1) zintensyfikowania,
2) wyeliminowania, st³umienia lub przezwyciê¿enia ZZK (zaburzonej zdolnoœci

komunikacyjnej),
3) zapobiegania zaburzeniom (doskonalenie zdolnoœci komunikacyjnych)”

(2009, s. 41).
Przeobra¿enia logopedii zgodnie z nurtem emancypacyjnym wymagaj¹ jed-

noznacznego okreœlenia przy wspó³pracy wielu specjalistów. Jest to zadanie prio-
rytetowe dla interdyscyplinarnego i wielopoziomowego organizowania kierunków
opieki logopedycznej wobec osób z zaburzeniami zdolnoœci komunikacyjnej.
Musz¹ ono uwzglêdniaæ dotychczasowy dorobek w tym zakresie, wypracowany
w przesz³oœci, ale osadzony w teraŸniejszych realiach spo³ecznych, politycznych,
cywilizacyjnych wraz z wizj¹ przysz³oœci.

Kierunki opieki logopedycznej w Polsce

Wieloœæ dyscyplin i paradygmatów obowi¹zuj¹cych w logopedii zmusza do
zastanowienia: kto i w jaki sposób organizuje logopedyczn¹ interwencjê wobec
osób z trudnoœciami lub zaburzeniami zdolnoœci komunikacyjnej? Polskie do-
œwiadczenia wykazuj¹, ¿e organizacj¹ tej opieki zajmuj¹ siê placówki podleg³e
dwóm resortom:
1) s³u¿bie zdrowia (poradnie specjalistyczne: foniatryczne, zdrowia psychicznego

lub gabinety specjalistyczne i oœrodki rehabilitacyjne – wczesnej interwencji
przy klinikach, szpitalach);
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2) edukacji narodowej, reprezentowanej przez przedszkola i szko³y.
Obecnie stosowane rozwi¹zania opieki logopedycznej mia³y swoje odzwier-

ciedlenie w za³o¿eniach teoretycznych prekursorów podstaw teorii i praktyki
logopedycznej. W³adys³aw O³tuszewski (1855–1922) by³ propagatorem dzia³añ
profilaktycznych, które podejmuj¹ w pierwszym rzêdzie rodzice i nauczyciele
oraz dzia³añ maj¹cych na celu kszta³towanie œwiadomego i aktywnego pacjenta
jako partnera lekarza w procesie terapii. Model prewencji, diagnozy i terapii reali-
zowa³ w Zak³adzie Leczenia Zboczeñ Mowy w Warszawie (por. Gunia 2006).
Wzorowy system opieki logopedycznej opracowano w latach trzydziestych XX
wieku w Wilnie. Bogdan Dylewski by³ jednym z organizatorów Szkolnej Przy-
chodni Fonologicznej prowadz¹cej badania przesiewowe w kierunki zaburzeñ
g³osu i mowy oraz terapiê na terenie szkó³ powszechnych, w których zorganizo-
wano klasy dla uczniów Ÿle mówi¹cych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nauczyciele-
terapeuci mowy op³acani przez resort oœwiaty mieli zni¿kê godzin, a dla lekarzy
szkolnych i nauczycieli by³y organizowane kursy z zakresu logopedii. Bogdan
Dylewski uwa¿a³, ¿e opieka logopedyczna powinna byæ prowadzona przez
szko³y, a nie poradnie, w których dostrzega³ wiele uchybieñ organizacyjnych.
Jacek G³êbocki podkreœla³, ¿e opiekê logopedyczn¹ prowadzon¹ w ramach stru-
ktury i dzia³alnoœci szkolnej cechuje: powszechnoœæ, kompleksowoœæ, systematy-
cznoœæ (Gunia 2006).

Model opieki logopedycznej z lat dziewiêædziesi¹tych autorstwa L. Kaczmarka
(1991, s. 5, 18), wzorowany na za³o¿eniach opracowanych przez W. O³tuszewskie-
go i B. Dylew- skiego, jest „prób¹ w³¹czenia jej do systemu edukacyjnego”, w któ-
rym wiod¹ce zadania wychowawczo-profilaktyczno-rehabilitacyjne przypisuje
siê pedagogom w œrodowisku przedszkolnym/szkolnym oraz rodzicom w œrodo-
wisku domowym. Leon Kaczmarek (1991) wymienia szeœæ faz opieki logopedycz-
nej, zintegrowanych z naturalnym przebiegiem procesu kszta³towania siê i roz-
woju mowy u cz³owieka, pocz¹wszy od okresu: prenatalnego (pierwsza faza),
poprzez ¿³obkowy (druga), przedszkolny (trzecia), wczesnoszkolny (czwarta),
szkolny (pi¹ta) a¿ do okresu doros³ego (szósta). Opieka ta jest wielopoziomowa,
zgodnie z ca³oœciowym ujêciem mowy lub innych sposobów komunikowania siê.
Zdaniem L. Kaczmarka (1991) wielowymiarowe podejœcie do mowy i jej zaburzeñ
wymaga³o powo³ania centrum wspólnego dla resortu zdrowia, edukacji, opieki
spo³ecznej, kultury i sztuki, pod nazw¹ Krajowy Oœrodek Logopedii. Dzia³ania
oœrodka lubelskiego pod kierunkiem profesora L. Kaczmarka okaza³y siê mo¿li-
we, ale wymaga³y dalszych wytrwa³ych i cierpliwych prac, których zabrak³o przy
transdyscyplinarnym podejœciu do interwencji logopedycznej, uwzglêdniaj¹cej
kultywowanie poprawnoœci wymowy – kultury ¿ywego s³owa.

Bronis³aw Roc³awski g³osi ideê, by opieka logopedyczna w Polsce by³a reali-
zowana od poczêcia a¿ do staroœci, g³ównie przez dwa resorty: edukacji i zdrowia.
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Interwencj¹ logopedyczn¹ powinny byæ objête dzieci w okresie prenatalnym,
perinatalnym i postnatalnym. Postulowana profilaktyka „obejmie nie tylko okres
przedszkolny, ale i okresy wczeœniejsze (…) a wiedza logopedyczna coraz szerzej
bêdzie docieraæ do spo³eczeñstwa, do przysz³ych matek i ojców dzieci poczêtych
i nowo narodzonych” (Roc³awski 1998, s. 3–4).

Wzoruj¹c siê na modelach opieki logopedycznej, E. S³odownik-Rycaj (2007,
s. 290) przedstawi³a jej miejsce i organizacjê w systemie oœwiatowym z perspekty-
wy pedagogiki porównawczej. Przeprowadzona przez autorkê analiza porów-
nawcza wykaza³a nastêpuj¹ce tendencje:
– specjaliœci zatrudnieni przez resort oœwiaty w najwiêkszym stopniu przejmuj¹

realizacjê zadañ logopedii wychowawczej, skoncentrowanych na stwarzaniu
optymalnych warunków do kszta³towania siê mowy u dzieci pe³no- i nie-
pe³nosprawnych oraz zapobieganiu zaburzeniom zdolnoœci komunikacyjnej,
a tak¿e eliminowaniu trudnoœci w komunikowaniu siê s³ownym i pisemnym;

– specjaliœci zatrudniani przez resort zdrowia maj¹cy specjalizacje, takie jak:
neurologopedia, balbutologopedia, koncentruj¹ s¹ na likwidowaniu zaburzeñ
mowy, nie uwzglêdniaj¹c kompleksowego, wielopoziomowego procesu terapii;

– przesuniêcie opieki logopedycznej z poradni specjalistycznych do placówek
systemu edukacji, g³ównie na terenie przedszkoli i szkó³;

– zmieniaj¹ce siê ustawy i systematycznie obni¿ane œrodki pieniê¿ne przezna-
czone dla szkolnictwa i s³u¿by zdrowia lub niegospodarnoœæ w ich zarz¹dza-
niu powoduj¹, ¿e finansowanie tych placówek jest zró¿nicowane;

– rozporz¹dzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej uczniowi i jego rodzinie dotycz¹cej zajêæ specjalistycznych
o charakterze terapeutycznym i korekcyjno-kompensacyjnym, w tym zajêcia
logopedyczne, s¹ na wniosek rodziców lub pedagoga przeznaczone dla dzieci
i m³odzie¿y ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy;

– pozyskiwanie œrodków pieniê¿nych na zajêcia logopedyczne wspomagaj¹
fundacje lub œrodki przeznaczone na realizacjê programów profilaktycznych
b¹dŸ wczesnej interwencji.
Podsumowuj¹c prezentacjê systemu opieki logopedycznej w Polsce, mo¿na

stwierdziæ, ¿e od wielu lat priorytetowym kierunkiem rozwoju tego systemu jest
profilaktyka. Dzia³ania na poziomie profilaktyki s¹ skierowane do: rodziców oraz
noworodków i niemowl¹t na oddzia³ach po³o¿niczo-noworodkowych i dzieci do
6/7 roku ¿ycia. Zadaniem logopedy w tym zakresie jest (por. Stopnicka-Stolarska
1996; Stecko 1998; Rz¹dzka, Rz¹dzki 1996):
1) objêcie rodziców programem szkoleñ na temat profilaktyki logopedycznej za-

pobiegaj¹cej powstawaniu nieprawid³owoœci w rozwoju artykulacji i prowa-
dzenie konsultacji indywidualnych;
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2) wczesna diagnoza na oddzia³ach neonatologicznych i zapobieganie patologii
w obrêbie narz¹du ¿ucia:
a) uœwiadomienie rodzicom znaczenia karmienia piersi¹, które podczas ru-

chów ss¹co-¿uj¹cych wspomaga w sposób naturalny æwiczenie miêœni
aparatu artykulacyjnego, prawid³owe po³ykanie i oddychanie, a w efekcie
przygotowuje do prawid³owej artykulacji g³osek,

b) ocena budowy anatomicznej i odruchów fizjologicznych w obrêbie jamy
ustnej oraz wykluczenie nieprawid³owoœci w budowie twarzoczaszki;

3) prowadzenie badañ przesiewowych wœród dzieci w ¿³obkach i przedszko-
lach, podczas których s¹ oceniane: sposób po³ykania, oddychania, zgryz, ba-
dany jest s³uch fizjologiczny, fonematyczny, diagnozowana jest poprawnoœæ
artykulacyjna g³osek, poprawnoœæ u¿ycia form gramatycznych oraz rozumie-
nie mowy;

4) szkolenie kadry pedagogicznej i prowadzenie zajêæ warsztatowych z zakresu
stymulacji rozwoju mowy z zastosowaniem ró¿nych metod terapii, a tak¿e
szkolenie lekarzy-pediatrów, pielêgniarek/po³o¿nych i kadry kierowniczej
placówek obejmuj¹cych opiek¹ dzieci od poczêcia do 7. roku ¿ycia.

Zakoñczenie

Nie jest mo¿liwe okreœlenie diagnozy i terapii logopedycznej oraz dzia³añ
profilaktycznych w oderwaniu od ustalenia i wyjaœnienia istoty problemu z punktu
widzenia nauk medycznych i biologicznych, koncepcji psychologicznych, teorii
lingwistycznych czy pedagogicznych oraz wspomagania wypracowanego przez
nauki techniczne, prawne, ekonomiczne. Interdyscyplinarny i wielopoziomowy
charakter interwencji logopedycznej spowodowa³, ¿e w Polsce nie stworzono jed-
nolitego i zintegrowanego systemu opieki w tym zakresie na pograniczu trzech
resortów: zdrowia, edukacji oraz kultury i sztuki, zarówno w zakresie globalnym,
jak i terytorialnym, a problemy ekonomiczne utrudniaj¹ realizacjê modelowych
ustaleñ uznanych autorytetów.
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Directions of the Speech Therapy Care toward Persons
with Impaired Communication Skills

(Summary)
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Urszula Bartnikowska

G³uchota – mniejszoœæ jêzykowa, kulturowa,
pogranicze…, czyli spo³eczny kontekst badania

zjawisk zwi¹zanych z uszkodzeniem s³uchu

Niepe³nosprawni / nies³ysz¹cy jako mniejszoœæ

Na pocz¹tku nale¿y sobie zadaæ pytania: czy osoby niepe³nosprawne, w tym
te¿ osoby z uszkodzonym s³uchem, mo¿na traktowaæ jako mniejszoœæ, czy nie s¹
to po prostu grupy osób odbiegaj¹cych od normy, grupy z pewnymi okreœlonymi
deficytami, czy rzeczywiœcie przys³uguje im status grup mniejszoœciowych, czy
niepe³nosprawni tworz¹ odrêbn¹ kulturê niepe³nosprawnych? Na te pytania pró-
bowali udzieliæ odpowiedzi ró¿ni badacze zjawisk socjologicznych dotycz¹cych
niepe³nosprawnych. Ogólne wnioski przytaczaj¹ Barnes i Mercer, dostrzegaj¹c
du¿e zró¿nicowanie pogl¹dów. Czêœæ z nich, podobnie jak Bragg, odpowiada ne-
gatywnie na wy¿ej postawione pytania. Uznaj¹ oni, ¿e niepe³nosprawni nie maj¹
wspólnego jêzyka, wspólnoty historycznej, solidarnoœci politycznej, kulturowej
jednorodnoœci, akulturacji od wczesnych lat dzieciñstwa, nie odczuwaj¹ wiêzi po-
koleniowej i genetycznej ani dumy z odmiennoœci. Przeciwnego zdania s¹ m.in.
Peters i Linton, którzy twierdz¹, ¿e niepe³nosprawnych spajaj¹ wspólne wartoœci,
to¿samoœæ, historyczna i jêzykowa wspólnota, które wytarzaj¹ siê na bazie zaan-
ga¿owania w problemy spo³eczno-polityczne. Ich poczucie odmiennoœci staje siê
Ÿród³em si³y. Grupy niepe³nosprawnych, wed³ug nich, przeciwstawiaj¹ siê
traktowaniu niepe³nosprawnoœci jako problemu jednostkowego, który wymaga
zastosowania jedynie indywidualnych rozwi¹zañ. Okazuje siê, ¿e w swoim po-
stêpowaniu, maj¹cym na celu równie¿ zmianê wizerunku niepe³nosprawnych
w spo³eczeñstwie, naœladowa³y inne grupy podlegaj¹ce spo³ecznym opresjom
(Barnes, Mercer 2008).

Spora czêœæ badaczy nie uznaje jednak wy¿ej przytoczonych argumentów za
wystarczaj¹ce i mimo wszystko sceptycznie podchodzi do idei traktowania nie-
pe³nosprawnych jako mniejszoœci. Poniewa¿ niniejszy artyku³ bêdzie dotyczy³
jednej z grup osób niepe³nosprawnych, a mianowicie ludzi z uszkodzonym



s³uchem, niezbêdne wydaje siê przytoczenie Ÿróde³ traktowania ludzi
nies³ysz¹cych jako mniejszoœci. Ju¿ Bragg, mimo ¿e odrzuci³ pomys³ postrzegania
niepe³nosprawnych jako odmiennych kulturowo, status mniejszoœci przyznaje
nies³ysz¹cym (za: Barnes, Mercer 2008). Ta grupa, jako wyj¹tkowa grupa nie-
pe³nosprawnych, ma w³asny jêzyk, który ma moc jednoczenia ludzi, daje im mo¿-
liwoœæ swoistego interpretowania doœwiadczeñ ¿yciowych oraz tworzenia na
jego bazie odmiennej kultury. G³usi zaczêli byæ traktowani jako mniejszoœæ jêzy-
kowa i kulturowa po tym, jak jêzyk migowy, którym siê pos³uguj¹, zosta³ opisany
przez Stokoe’a jako pe³nowartoœciowy, ¿ywy jêzyk, tworzony przez g³uchych
w celu zaspokojenia ich potrzeb komunikacyjnych i spo³ecznych (Stokoe 1970;
Bouvet 1996). Jednak osoby z uszkodzonym s³uchem s¹ bardzo zró¿nicowane.
Znajduj¹ siê wœród nich takie, które w pe³ni identyfikuj¹ siê z mniejszoœci¹ jêzy-
kow¹ i kulturow¹ tworzon¹ przez osoby z tym typem uszkodzenia cia³a, s¹ te¿
takie, które w zupe³noœci zosta³y zintegrowane ze œrodowiskiem s³ysz¹cych i nie
d¹¿¹ do tego, by reprezentowaæ odmienn¹ kulturê. Zdarza siê, ¿e ci drudzy nawet
nie rozumiej¹ d¹¿eñ do wyodrêbniania osobnej kultury nies³ysz¹cych, nie s¹
w stanie poj¹æ poczucia dumy p³yn¹cego z tej odmiennoœci. Wœród nich mog¹ byæ
nies³ysz¹cy, którzy identyfikuj¹ siê jedynie z ogólnie pojmowan¹ grup¹ niepe³no-
sprawnych. Jest to istotna cecha odró¿niaj¹ca ich od tej grupy, która, uznaj¹c sie-
bie za mniejszoœæ jêzykow¹, odcina siê od poczucia bycia niepe³nosprawnym.
St¹d te¿ zaistnia³a potrzeba dostosowania funkcjonuj¹cej terminologii do zacho-
dz¹cych w spo³ecznoœci nies³ysz¹cych przemian. Wynikiem tego jest pojawienie
siê terminu „G³uchy” przeciwstawionego identycznie brzmi¹cemu terminowi:
„g³uchy”. Ró¿ni je wy³¹cznie pisownia – pierwszy, dla podkreœlenia odmiennoœci
(podobnie jak przy okreœlaniu narodowoœci) jest pisany wielk¹ liter¹. Ludzie okre-
œlaj¹cy siê tym mianem uznaj¹ siebie za odmiennych jêzykowo i kulturowo, czuj¹,
¿e s¹ z³¹czeni z t¹ spo³ecznoœci¹ poprzez ¿ycie spo³eczne, polityczne, artystyczne,
wizualne spostrzeganie œwiata, podzielanie wspólnych wartoœci oraz charaktery-
styczne poczucie humoru (por. Padden, Humphries 1988, 2006; Sacks 1998). Jak
pisze Œwidziñski, „idealnym g³uchym jest nies³ysz¹cy potomek g³uchych rodzi-
ców; takiego g³uchego chcia³bym nazywaæ G³uchym, pisz¹c «G³uchy» wielk¹ li-
ter¹ na pocz¹tku, tak jak piszê «Polak», «Anglik» albo «Turek»” (2007, s. 16).

Atrybuty mniejszoœci

Uznaj¹c G³uchych za mniejszoœæ, mo¿na powróciæ do definicji tego terminu
i sprawdziæ, na ile s¹ one zgodne z funkcjonowaniem tej spo³ecznoœci. Definicje
socjologiczne podaj¹ kilka atrybutów mniejszoœci:
1) liczebnoœæ – ustalana relatywnie, w zale¿noœci od grupy odniesienia, mo¿e li-

czyæ kilku cz³onków, ale te¿ kilka milionów;
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2) odrêbnoœæ fizyczna (b¹dŸ psychiczna) i kulturowa (dotyczy zwykle odmien-
noœci rasy, pochodzenia etnicznego, jêzyka, religii lub obyczajów), atrybut od-
rêbnoœci bywa podstaw¹ wyró¿nienia wielu kategorii i grup spo³ecznych, ale
sam w sobie nie jest wystarczaj¹cy do nadania im statusu mniejszoœci;

3) intersubiektywna wiêŸ spo³eczna – mniejszoœæ istnieje tylko wówczas, gdy
ma œwiadomoœæ (w tym mit i ideologiê) w³asnej odrêbnoœci, z czego wynikaj¹
okreœlone nastêpstwa spo³eczne, polityczne i prawne;

4) asymetria alokacji i uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym, spo³ecznym oraz poli-
tycznym i/lub dostêpu do w³adzy, bogactwa, a tak¿e presti¿u;

5) ograniczona autonomia grupy – grupa mniejszoœciowa nie ma pe³nej autono-
mii, zw³aszcza politycznej;

6) interes mniejszoœci mobilizuje jej cz³onków do aktywnoœci na rzecz ochrony
jej statusu;

7) cz³onkowstwo oparte na przypisaniu (uzale¿nionym od pochodzenia i uro-
dzenia), a nie wyborze czy wst¹pieniu;

8) historyczno-symboliczny charakter – zdarza siê, ¿e mniejszoœæ zachowuje
swoj¹ moc nawet wtedy, kiedy mniejszoœæ przestaje istnieæ (Paleczny 1999).
Które z tych atrybutów mog¹ byæ przypisane spo³ecznoœci G³uchych? Na pewno

liczebnoœæ tej spo³ecznoœci jest mniejsza ni¿ spo³ecznoœci s³ysz¹cych. Jest to ewi-
dentnie mniejszoœæ w odniesieniu do s³ysz¹cej wiêkszoœci. Kolejny atrybut to od-
miennoœæ – w tym wypadku mamy do czynienia nie tylko z odmiennoœci¹
fizyczn¹ wyznaczan¹ przez stan s³uchu, ale te¿ z odrêbnoœci¹ jêzyka oraz – jak co-
raz czêœciej dowodz¹ badacze – odrêbnoœci¹ kultury tworzonej na bazie jêzyka
migowego. Z pewnoœci¹ istnieje równie¿ intersubiektywna wiêŸ spo³eczna. Oso-
by okreœlaj¹ce siebie jako G³uche s¹ œwiadome wiêzi ³¹cz¹cych je z innymi
G³uchymi. Tê intersubiektywn¹ wiêŸ mog¹ obserwowaæ i istnienia jej doœwiad-
czaæ s³ysz¹cy, którzy chc¹ wejœæ w œrodowisko G³uchych. Trudnoœci w pe³nej inte-
gracji G³uchych ze s³ysz¹cymi s¹ równie¿ dowodem na niewidoczne, ale silne
wiêzy ³¹cz¹ce cz³onków tej grupy. Je¿eli chodzi o czwarty atrybut, czyli alokacjê
i uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym, to mo¿na stwierdziæ, ¿e wystêpowa³y one
jeszcze przed utworzeniem grup nies³ysz¹cych oraz powstaniem spo³ecznoœci
G³uchych. Mniejsze uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, politycznym, dostêp do
w³adzy i presti¿u – tego osoby nies³ysz¹ce doœwiadczaj¹ ju¿ przez sam fakt posia-
dania wady s³uchu, który powoduje ograniczone mo¿liwoœci kontaktowania siê
ze s³ysz¹cymi. Pocz¹tki funkcjonowania G³uchych jako odrêbnej spo³ecznoœci
i mniejszoœci jêzykowej potwierdzi³y tylko te cechy oraz zwiêkszy³y œwiadomoœæ
samych G³uchych w tym wzglêdzie. Ponadto grupa G³uchych, jak ka¿da grupa
mniejszoœciowa, na co dzieñ doœwiadcza braku pe³nej autonomii (atrybut pi¹ty).
W wielu kwestiach jest uzale¿niona od s³ysz¹cych, którzy maj¹ wiêksze mo¿liwoœ-
ci decydowania o ca³okszta³cie ¿ycia spo³ecznego, politycznego i gospodarczego
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kraju. To z kolei poci¹ga powstanie (czy te¿ uaktywnienie) kolejnej cechy chara-
kteryzuj¹cej mniejszoœci, czyli mobilizacjê cz³onków do walki o w³asne interesy.
W œwiecie ju¿ od lat siedemdziesi¹tych, natomiast w Polsce od kilku/kilkunastu lat
trwaj¹ œwiadome dzia³ania G³uchych, skupiaj¹ce siê g³ównie na walce o prawa do
jêzyka migowego, do mo¿liwoœci porozumiewania siê w miejscach u¿ytecznoœci
publicznej w dostêpnej im formie, do kszta³cenia w tym jêzyku oraz do swobod-
nego rozwoju i propagowania kultury G³uchych. Nastêpny atrybut – cz³onkow-
stwo oparte na przypisaniu, a nie na wyborze czy wst¹pieniu – mo¿na rozpatry-
waæ w dwóch aspektach. Pierwszym jest pytanie: czy mo¿na wybraæ sobie
przynale¿noœæ do spo³ecznoœci G³uchych lub te¿ do niej wst¹piæ? Drugim: komu
przypisuje siê przynale¿noœæ do spo³ecznoœci? Na pierwsze odpowiedŸ brzmi ne-
gatywnie. Spo³ecznoœæ jest – jak zauwa¿aj¹ s³ysz¹cy – dosyæ hermetyczna. Przy-
nale¿noœæ do niej nie jest oczywista nawet w przypadku osoby z wad¹ s³uchu –
wa¿niejsze jest pos³ugiwanie siê jêzykiem migowym. Uszkodzenie s³uchu nie
zawsze jest konieczne, aby staæ siê cz³onkiem spo³ecznoœci – jak to siê dzieje w przy-
padku s³ysz¹cych dzieci G³uchych rodziców. Tutaj mo¿e zdecydowaæ znajomoœæ
jêzyka migowego, ale nie zawsze. Za cz³onków spo³ecznoœci G³uchych uznawane
s¹ bowiem te¿ te s³ysz¹ce dzieci G³uchych rodziców, które nie znaj¹ jêzyka migo-
wego. Fakty te potwierdzaj¹, ¿e przynale¿noœæ jest oparta na bazie przypisania.
Ten atrybut mo¿na równie¿ rozpatrywaæ z dwóch perspektyw: osoby s³ysz¹cej
i G³uchej. Kryteria, wed³ug których jest oceniana przynale¿noœæ do spo³ecznoœci,
mog¹ byæ inne dla tych dwóch grup osób. W wyobra¿eniu s³ysz¹cych przynale¿-
noœæ do spo³ecznoœci G³uchych to – jak nazwa wskazuje – bycie g³uchym, czyli po-
siadanie g³êbokiego uszkodzenia s³uchu. G³usi tê przynale¿noœæ okreœlaj¹ innymi
kategoriami, o których wspomniano powy¿ej. Do nich nale¿¹ nie tyle uszkodze-
nie s³uchu i jego g³êbokoœæ, ile pos³ugiwanie siê jêzykiem migowym, wspólne do-
œwiadczenia kszta³cenia w szkole (lub oœrodku szkolno-wychowawczym) dla
nies³ysz¹cych, poczucie wspólnoty z innymi G³uchymi itp. Ostatni atrybut – po-
siadanie historyczno-symbolicznego charakteru – mo¿na odnaleŸæ w pewnych
znanych przez G³uchych wydarzeniach historycznych, okreœlanych jako „historia
G³uchych” (nale¿¹ do nich wydarzenia zwi¹zane z walk¹ G³uchych o swoje pra-
wa oraz z uciskiem ze strony s³ysz¹cych), a tak¿e pewnych symbolach przyjmo-
wanych i propagowanych przez tê spo³ecznoœæ, do których nale¿y m.in. symbol
motyla. „Ogólnie przyjêtym, miêdzynarodowym symbolem G³uchych jest motyl.
Motyle s¹ g³uche, a porównanie jêzyka migowego do ich barwnych i trze-
poc¹cych skrzyde³ dope³nia znaczenia tego symbolu. Na domiar tego Polski Jêzyk
Migowy, metaforycznie nazwany Piêknym Jêzykiem Motyli, uzupe³nia godnoœæ
i wa¿noœæ tej symboliki Kultury G³uchych. Pó³-ludzie, pó³-motyle. Posiadaj¹c
swój specyficzny, niezrozumia³y dla innych jêzyk, zachowania i kulturê, ¿yj¹c
w odwiecznej izolacji i niezrozumieniu, staliœmy siê swojego rodzaju wspó³czes-
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nymi Elfami” (http://krainamotyli.blogspot.com/). Jak widaæ, spo³ecznoœæ G³uchych
ma atrybuty przypisywane innym mniejszoœciom. Jedne w bardziej, inne w mniej
oczywisty sposób dowodz¹, ¿e jest to mniejszoœæ jêzykowa i kulturowa (por. Sin-
gleton, Tittle 2000; Padden, Humphries 1988, 2006; Sacks 1998; Leigh i in. 1998).

Do tych atrybutów mo¿na dodaæ charakterystyczn¹ cechê mniejszoœci wyró¿-
nion¹ przez J. Muchê, zauwa¿aj¹cego, ¿e grupa mniejszoœciowa „poddawana jest
specyficznemu traktowaniu, które najlepiej mo¿na okreœliæ jako rozmaite formy
dyskryminacji” (2005, s. 18). W tym równie¿ G³usi nie odbiegaj¹ od innych grup
mniejszoœciowych. Jedna z form dyskryminacji pokazuj¹ca negatywny stosunek
s³ysz¹cych do G³uchych zyska³a swoj¹ w³asn¹ nazwê. Jest ni¹ audyzm. Lane uz-
naje, ¿e audyzm jest „sposobem, za pomoc¹ którego s³ysz¹cy dominuj¹, dokonuj¹
restrukturyzacji i sprawuj¹ w³adzê nad spo³ecznoœci¹ G³uchych” (1996, s. 68).
S³ysz¹cy wobec G³uchych przyjmuj¹ postawê paternalizmu, okreœlaj¹c, co jest dla
nich odpowiednie, w³aœciwe, co powinno stanowiæ wzorzec dla cz³owieka z usz-
kodzeniem s³uchu (Lane zauwa¿a, ¿e podobnie dzieje siê z kolonizatorami i luda-
mi przez nich uciemiê¿onymi). G³usi postrzegaj¹cy siebie jako mniejszoœæ jêzy-
kow¹ i kulturow¹ sprzeciwiaj¹ siê tym dzia³aniom dyskryminacyjnym. Domagaj¹
siê uznania ich odmiennoœci, zrównania statusu g³uchoty ze statusem s³yszenia,
uznania G³uchoty za odmiennoœæ, z któr¹ nie nale¿y walczyæ, ale j¹ przyj¹æ za
fakt. Walcz¹ równie¿ o uznanie jêzyka migowego za zwyczajny jêzyk, podobnie jak
przyjmuje siê jêzyki, którymi pos³uguj¹ siê inne mniejszoœci etniczne i jêzykowe.

Spo³ecznoœæ G³uchych a inne spo³ecznoœci mniejszoœciowe

Poznaj¹c literaturê dotycz¹c¹ mniejszoœci etnicznych, kulturowych, religij-
nych i innych, mo¿na odnaleŸæ wiele ciekawych w¹tków, które pomagaj¹ wyjaœ-
niaæ zachowania spo³ecznoœci G³uchych. Huntington zauwa¿a, ¿e w Stanach
Zjednoczonych „wielokulturowy ruch maj¹cy na celu zast¹pienie amerykañskiej
angloprotestanckiej kultury g³ównego nurtu innymi kulturami, zwi¹zanymi
przede wszystkim z grupami rasowymi, rozpocz¹³ siê w latach siedemdziesi¹tych
XX wieku. Najwiêksze sukcesy oraz znaczenie ruch ten osi¹gn¹³ w latach osiem-
dziesi¹tych i na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, aby napotkaæ nastêpnie zajad³y
opór podczas wojen kulturowych, które rozgorza³y w ostatniej dekadzie wieku”
(2007, s. 159). Opisywane przez autora zdarzenia mia³y miejsce wtedy, kiedy te¿
G³usi w USA zyskiwali œwiadomoœæ swojej odrêbnoœci jêzykowej i kulturowej.
W latach szeœcdziesi¹tych, wraz z odkryciem Stokoe’a, ¿e naturalny jêzyk migowy
jest pe³nowartoœciowym, ¿ywym, rozwijaj¹cym siê jêzykiem, powsta³y pierwsze
grupy G³uchych œwiadomych w³asnej, pozytywnie okreœlanej odmiennoœci. PóŸ-
niej przemiany w relacjach miêdzy ró¿nymi grupami kulturowymi i rasowymi,
walka mniejszoœci o swoje prawa, da³y mo¿liwoœæ G³uchym na wyra¿enie swoje-
go zdania, a tak¿e stworzy³y podwaliny zrozumienia ich racji przez innych.
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W USA zmiany dotycz¹ce mniejszoœci kulturowych rozpoczê³y siê w latach sie-
demdziesi¹tych, by w kolejnej dekadzie zyskaæ na sile. W latach osiemdziesi¹tych
mia³o miejsce najwiêksze, prze³omowe wydarzenie dotycz¹ce spo³ecznoœci
G³uchych, czyli „Deaf President Now” (1988). By³a to akcja przeprowadzona
przez G³uchych studentów Uniwersytetu Gallaudeta, w czasie której domagano
siê, aby rektorem uczelni zosta³a osoba G³ucha. G³usi okazali siê niezwykle sku-
teczni w swoich dzia³aniach. Efektem protestów by³ wybór Irvinga Kinga Jordana
na rektora Uniwersytetu (por. Rose, Kiger 1995; MacDougall 1991; Sacks 1998).
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przemiany w spo³eczeñstwie amerykañskim sprzyja³y
przemianom, jakich domagali siê G³usi.

Relacja mniejszoœæ – wiêkszoœæ

Z jednej strony „mowa ojczysta jest tym fenomenem, który w sposób szcze-
gólny przyczynia siê do kszta³towania to¿samoœci narodowej. Z drugiej strony
tworzy barierê, granicê oddzielaj¹c¹ od ludzi mówi¹cych innymi jêzykami”, jak
pisze Dzikowska (2004, s. 104). Jêzyki, którymi porozumiewaj¹ siê spo³ecznoœæ
wiêkszoœciowa i mniejszoœæ tworz¹ pierwsz¹ granicê pomiêdzy nimi. Jêzyk stano-
wi podwaliny kszta³towania to¿samoœci danego cz³owieka oraz tworzy wiêzi
wspólnotowe z innymi. Oczywiste zatem jest, ¿e G³usi, pos³uguj¹c siê odmien-
nym jêzykiem, mog¹ mieæ zupe³nie odmienn¹ to¿samoœæ. Mog¹ wiêc bardziej
uto¿samiaæ siê z byciem „G³uchym” ni¿ z byciem „Polakiem”, skoro jêzyk migowy
jest czêœciej i chêtniej wykorzystywany w kontaktach z innymi ni¿ jêzyk polski i on
daje poczucie wiêk- szej przynale¿noœci do spo³ecznoœci G³uchych ni¿ do spo³ecz-
noœci Polaków.

Ma to swój wyraz w kszta³towaniu to¿samoœci, która jest „œwiadomoœci¹ sie-
bie jednostki lub grupy. Jest produktem samoœwiadomoœci, wiedzy, ¿e ja lub my
posiadamy jako byt szczególne cechy, które odró¿niaj¹ mnie od ciebie, a nas od
nich. Noworodek posiada pewne elementy to¿samoœci, jak imiê, p³eæ, rodziców,
obywatelstwo. Nie staj¹ siê one jednak czêœci¹ jego lub jej to¿samoœci do momen-
tu, kiedy dziecko zyskuje ich œwiadomoœæ i okreœla siê w ich kategoriach. (…) Póki
ludzie wchodz¹ w interakcje z innymi, nie maj¹ wyboru – musz¹ okreœlaæ siê
w stosunku do tych innych oraz identyfikowaæ swoje podobieñstwa i ró¿nice
w odniesieniu do nich” (Huntington 2007, s. 32). Wiêkszoœæ nies³ysz¹cych nowo-
rodków pojawia siê w rodzinach s³ysz¹cych. Tam s¹ kszta³towane, zaczynaj¹ byæ
œwiadome swojej p³ci, imienia, rodziców i obywatelstwa. Jednak – jak zaznacza
wy¿ej cytowany autor – s¹ to elementy przypisanej to¿samoœci, która staje siê ele-
mentem w³asnej to¿samoœci po uzyskaniu œwiadomoœci i rozpoczêciu okreœlania
siê w danych kategoriach. Wchodzenie w relacje z innymi pozwala na uzyskanie
w³asnej œwiadomoœci istnienia osobowej odrêbnej to¿samoœci. W przypadku
nies³ysz¹cych oprócz tych wczeœniej wymienionych elementów dochodzi jeszcze
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odró¿nianie siê ze wzglêdu na stan s³uchu. Nastêpuje odnalezienie cech wyró¿-
niaj¹cych dan¹ osobê w gronie najbli¿szych (je¿eli ma s³ysz¹c¹ rodzinê) i odnale-
zienie osób, do których jest podobna. Jest to naturalny, ludzki proces poszukiwa-
nia swojego miejsca w spo³eczeñstwie. Wówczas te¿ mo¿e nast¹piæ rozbudzenie
to¿samoœci G³uchego.

Identyfikacja ze spo³ecznoœci¹ G³uchych jest z pewnoœci¹ dodatkowo wzmac-
niana nadawaniem imion/nazwisk-znaków. G³usi, wchodz¹c w spo³ecznoœæ, zys-
kuj¹ znak, który jest ich osobistym okreœleniem, przynale¿y do nich, a w spo³ecz-
noœci mo¿e byæ istotniejszy ni¿ nadane przez rodziców imiê i odziedziczone po
nich nazwisko. Jak zauwa¿a Grzesiak, przy spotkaniu G³uchych padaj¹ dwa pyta-
nia: „jak siê nazywasz” i „jak ciebie migaj¹”. Pierwsza odpowiedŸ jest zwykle
przeliterowana z u¿yciem daktylografii, drug¹ stanowi przekazanie znaku ideo-
graficznego przypisanego do danego cz³owieka (Grzesiak 2003). Cz³owiek
nies³ysz¹cy, wchodz¹c w spo³ecznoœæ G³uchych, uzyskuje pewien dodatkowy,
charakterystyczny element to¿samoœci, œciœle zwi¹zany z funkcjonowaniem tej
mniejszoœci.

Istnienie spo³ecznoœci G³uchych jest faktem. G³usi do niej przynale¿¹cy sami
zadecydowali, ¿e chc¹ j¹ tworzyæ, ¿e nie pragn¹ pe³nej integracji, która prowa-
dzi³aby do zatracenia „g³uchej” czêœci ich to¿samoœci. Ten fakt zosta³ uznany
przez czêœæ badaczy i jest znany czêœci spo³eczeñstwa, szczególnie maj¹cego kon-
takt z osobami z uszkodzonym s³uchem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e G³usi du¿o
osi¹gnêli. Nasuwaj¹ siê jednak pytania: po co im to, co im daje przynale¿noœæ do
mniejszoœci, skoro bycie cz³onkiem wiêkszoœci daje znacznie szersze mo¿liwoœci,
sk¹d nasilona w ostatnim czasie potrzeba eksponowania swojej odrêbnoœci przez
G³uchych, kiedy w³aœnie ¿yjemy w czasach du¿ych mo¿liwoœci technicznych,
które mog³yby uczyniæ ich podobnymi do s³ysz¹cych, a otwartoœæ i tolerancyjnoœæ
ludzi pe³nosprawnych wydaje siê byæ znacznie wiêksza ni¿ dawniej?

Odpowiedzi znowu mo¿na poszukaæ w analizowaniu zachowañ innych
mniejszoœci. Okazuje siê, ¿e wraz ze wzrostem mo¿liwoœci identyfikowania siê
z szersz¹ spo³ecznoœci¹ (a obecnie z pewnoœci¹ wzrasta œwiadomoœæ i mo¿liwoœci
kontaktowania siê z innymi) nasila siê potrzeba identyfikacji z mniejsz¹, najbar-
dziej podobn¹ do danego cz³owieka grup¹. Postawa G³uchych okazuje siê nie byæ
w tym wzglêdzie odosobniona. Przyk³adem s¹ zachowania Latynosów, którzy
w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku zaczêli g³osiæ, ¿e chc¹ zapobiec asymilacji
Latynosów z angloprotestanckim spo³eczeñstwem i kultur¹ Ameryki, chc¹ dopro-
wadziæ do stworzenia du¿ej, autonomicznej i trwa³ej hiszpañskojêzycznej latyno-
skiej wspólnoty spo³ecznej i kulturowej w USA. Ich drugi cel to przekszta³cenie
Ameryki jako ca³oœci w dwujêzyczne, dwukulturowe spo³eczeñstwo. Zwolennicy
tego nurtu uwa¿aj¹, ¿e Ameryka powinna mieæ dwie kultury: latynosk¹ i anglo-
sask¹, oraz dwa jêzyki: hiszpañski i angielski (Huntington 2007). Okazuje siê, ¿e
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kiedy ludzie s¹ œwiadomi wartoœci swojego pochodzenia etnicznego, dziedzictwa
kulturowego, jêzyka, a jednoczeœnie doœwiadczaj¹ znacz¹cych wp³ywów innej
kultury, zaczynaj¹ byæ przeciwni asymilacji z „wiêkszoœci¹” prezentuj¹c¹ od-
mienne wzorce.

Podobne procesy zaobserwowali badacze mniejszoœci na terenie Polski. „Ka¿-
da konfrontacja z inn¹ kultur¹, z innym jêzykiem, innym zachowaniem potêguje
odruchowo uœwiadamianie swej w³asnej odrêbnoœci, swej innoœci w stosunku do
drugich. Dlatego nale¿y stwierdziæ, ¿e proces osadzania siê na Œl¹sku grup etnicz-
nie obcych potêgowa³ trzymanie siê w³asnej tradycji, wspomnianej ju¿ kultury
obyczajowej. To zaœ sta³o siê skutkiem utrzymania siê nie tylko na Œl¹sku (…) zja-
wisk archaicznych, co w przypadku folkloru wyra¿a siê w zabytkach dawno ju¿
w centralnych regionach zapomnianych. Jest to w prostej drodze wynik natural-
nego aktu samoobrony i d¹¿noœci do zachowania swojskiej, rodzimej spuœcizny
kulturowej, przy równoczesnej, co mo¿e brzmieæ nielogicznie, otwartoœci na
wszelkie nowiny cywilizacyjne, techniczne, pochodz¹ce z innych krajów” (Simo-
nides 1998, s. 23). To, co dotyczy Œl¹zaków, mo¿na odnieœæ do sytuacji i zachowañ
G³uchych. Dawniej, kiedy przepaœæ miêdzy s³ysz¹cymi i nies³ysz¹cymi by³a
znacznie wiêksza, bo g³usi nie byli wykszta³ceni i kontaktowali siê ze œwiatem
s³ysz¹cych jedynie za poœrednictwem zaufanych ludzi, nie mogli doœwiadczaæ
zbyt du¿ych wp³ywów spo³ecznoœci s³ysz¹cych na w³asny jêzyk i kulturê. Nie po-
trafiono im udostêpniæ jêzyka mówionego, wiêc te¿ nie posiadano takich mo¿li-
woœci, ¿eby zniszczyæ ich w³asny jêzyk. Teraz wzajemne wp³ywy s¹ znacznie wiêksze,
bo wspó³czeœnie operujemy wiêkszymi mo¿liwoœciami – wiedza z zakresu psy-
chologii, logopedii, nowe podejœcia w pedagogice, postêp techniki, a wraz z nim
coraz lepsza aparatura, w tym implanty œlimakowe, daj¹ wiêksze szanse skutecz-
nej ingerencji w funkcjonowanie nies³ysz¹cych. G³usi coraz bardziej doœwiad-
czaj¹ „inwazji” s³ysz¹cych w swoje ¿ycie. Poniewa¿ wraz ze wzrostem liczby osób
wykszta³conych roœnie te¿ œwiadomoœæ tych œrodowisk, jest mo¿liwe kszta³towa-
nie poczucia dumy z przynale¿noœci do danej spo³ecznoœci, roœnie œwiadomoœæ
korzyœci p³yn¹cych z odmiennoœci, chêæ utrzymania odrêbnoœci – g³ównie chêæ
zachowania jêzyka, który by³ do tej pory ratunkiem, a teraz jest doceniany jako
szczególnie cenny przejaw odmiennoœci, element kultury, choæ dla s³ysz¹cych
mo¿e siê on wydawaæ archaiczny i zupe³nie niepotrzebny w dobie takiego postê-
pu technicznego i nowych mo¿liwoœci integracyjnych. Podobnie jak Œl¹zacy mo-
gliby uchodziæ po prostu za Polaków, tak i G³usi mogliby w dzisiejszych czasach
przy wiêkszym lub mniejszym wysi³ku funkcjonowaæ jak s³ysz¹cy. Jednak¿e obie
grupy doceniaj¹ wartoœæ swojego „pochodzenia”, spo³ecznoœci, z któr¹ siê identy-
fikuj¹.

Relacje miêdzy wiêkszoœci¹ i mniejszoœci¹ s¹ naznaczone licznymi starciami.
„Mniejszoœæ kulturow¹ przeciwstawiamy grupie kulturowo dominuj¹cej. Stosun-
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ki spo³eczne miêdzy nimi najlepiej okreœliæ jako stosunki dominacji (…). Czêsto
przejawem dominacji i reakcji na tê dominacjê jest konflikt kulturowy” (Mucha
2005, s. 18). Ka¿de zatem zetkniêcie obu kultur mo¿e byæ sprawdzianem si³, prób¹
zdobycia przewagi i wiêkszego wp³ywu. Konfrontacja obu kultur mo¿e mieæ te¿
charakter wzajemnego dostosowywania siê. Ponadto stosunki miêdzy wiêkszoœci¹
i mniejszoœci¹ kulturow¹ maj¹ znaczenie dla to¿samoœci grupy i jednostek, które
do niej nale¿¹. „Jednostki i grupy definiuj¹ siebie przez odró¿nienie siê od
‘obcych’ czy ‘innych’, zaœ owych obcych czy innych – poprzez wskazanie tego, co
ró¿ni ich od nas, czyli ‘swojaków’ (…) miêdzy zbiorowoœci¹ etniczn¹ a jej otocze-
niem istnieje na ogó³ kontakt kulturowy, prowadz¹cy czêsto do wzajemnego do-
stosowania kultur czy akulturacji imigranckiej b¹dŸ tubylczej mniejszoœci do
spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego albo do szerszego zewnêtrznego uk³adu kulturo-
wego. Taka akulturacja istotna jest w przypadku imigrantów” (Mucha 2005,
s. 18–19). Jednak naturalne jest, ¿e grupa mniejszoœciowa prezentuje pewne swoje
interesy, w tym „interes kulturowy”, który polega na domaganiu siê swobody
w rozwoju w³asnej kultury. Naturalnym procesem zachodz¹cym miêdzy wiêk-
szoœciow¹ i mniejszoœciow¹ grup¹ jest walka o wp³ywy w kulturze. Grupa wiêk-
szoœciowa stara siê utrzymaæ dominacjê, a mniejszoœciowa stara siê zdobywaæ co-
raz wiêksze wp³ywy, w³¹czaæ swoje wzorce do systemu wzorców sk³adaj¹cych siê
na kulturê w ogóle. Spotykaj¹c G³uchych œwiadomych zarówno swojej odmien-
noœci, jak i wartoœci tej odrêbnoœci, któr¹ tworz¹, nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e nie
bêd¹ oni lgnêli do realizacji celów integracyjnych wyznaczanych przez grupê
wiêkszoœciow¹ tworzon¹ przez s³ysz¹cych. Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem przyj¹æ, ¿e bêd¹ siê oni zachowywaæ jak ka¿da inna grupa mniejszoœcio-
wa, czyli bêd¹ – jak zauwa¿a wy¿ej cytowany autor – z jednej strony przystoso-
wywaæ siê do warunków, które tworz¹ s³ysz¹cy, ale z drugiej – pod wp³ywem
nacisków ze strony wiêkszoœci – bêd¹ stawiaæ opór przed wiêkszymi zmianami,
które mog³yby unicestwiæ ich w³asn¹ kulturê i jêzyk.

„Bardzo wa¿n¹ cech¹ grup etnicznych jest istnienie i œwiadomoœæ specyficz-
nych interesów. Grupy etniczne musz¹ byæ traktowane jako grupy interesów.
Oczywiœcie, zawsze by³y grupami interesów, ale z uwagi na charakter interesów,
których realizacji siê dot¹d domaga³y, na ogó³ nie by³y jako takie traktowane. O ile
kiedyœ domaga³y siê na ogó³ tylko tolerancji dla swej odrêbnoœci religijnej, jêzyko-
wej czy obyczajowej, o tyle teraz wyraŸnie ¿¹daj¹ te¿ równych praw ekonomicz-
nych i politycznych” (Mucha 2005, s. 32). O tym, ¿e obecnie równie¿ w przypadku
G³uchych nie jest to jedynie walka o tolerancjê dla odmiennoœci, domaganie siê
wspierania niepe³nosprawnych jako s³abszych cz³onków spo³eczeñstwa, ale poli-
tyczna walka o wp³ywy, œwiadcz¹ szczególnie wydarzenia maj¹ce miejsce w Uni-
wersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie.

Centralne miejsce w kulturze G³uchych zajmuje jêzyk migowy (Polski Jêzyk
Migowy lub w innych krajach naturalne jêzyki migowe u¿ywane w swobodnych
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kontaktach miêdzy G³uchymi). W Polsce zaznacza siê g³ównie walka o uznanie
tego jêzyka jako pe³noprawnego œrodka porozumiewania siê G³uchych, szczegól-
nie ze s³ysz¹cymi. W naszym kraju dochodzi do staræ miêdzy zwolennikami Pol-
skiego Jêzyka Migowego (PJM) i zwolennikami systemu jêzykowo-migowego
(SJM). PJM jest naturalnym jêzykiem G³uchych, natomiast SJM jest sztucznym
subkodem opartym na jêzyku polskim, który polega na dodawaniu do wypowie-
danego w jêzyku polskim zdania znaków jêzyka migowego. Stosowanie SJM jest
³atwe dla osób znaj¹cych jêzyk mówiony, poniewa¿ zak³ada ono znajomoœæ dane-
go jêzyka fonicznego, na który nak³ada siê elementy z jêzyka migowego. U¿ywa-
nie SJM wzbudza negatywne uczucia w ludziach kulturowo G³uchych. Ten spo-
sób zachowania G³uchych mo¿na porównaæ do zachowania Œl¹zaków. Je¿eli ktoœ
jest Œl¹zakiem, to – wed³ug Kujawskiej – nawet gdy dobrze zna jêzyk literacki,
w domu, wœród swoich u¿ywa gwary. Nieu¿ywanie jej oznacza³oby, ¿e cz³owiek
ten wynosi siê ponad innych. Z badañ autorki wynika, ¿e Ÿle widziane bywa u¿y-
wanie gwary œl¹skiej przez obcych, którzy czyni¹ to nieudolnie. Wywo³uje to silne
negatywne emocje, brzmi to dla nich jak naigrywanie siê z ich mowy, która jest
dla nich wa¿na. Wi¹¿e siê to z charakterystycznym i mocno zakorzenionym
w tradycji zamykaniem siê rodzin œl¹skich przed obcymi, ¿yciem wewn¹trz w³as-
nej rodziny, z nieujawnianiem spraw prywatnych i nieingerowaniem w sprawy
innych ludzi (Kujawska 2003). Podobnie jest z G³uchymi oraz jêzykami, którymi
pos³uguj¹ siê lub mog¹ siê pos³ugiwaæ. Czêœæ nies³ysz¹cych zna zarówno jêzyk
mówiony, jak i PJM oraz SJM. Porozumiewanie siê jêzykiem mówionym i SJM-em
jest dozwolone w kontakcie z osobami s³ysz¹cymi. Natomiast w kontakcie
z G³uchymi naturalne jest u¿ywanie PJM. Obecnie, przy wiêkszej œwiadomoœci
G³uchych, negatywnie odbierane jest pos³ugiwanie siê SJM w kontaktach z inny-
mi nies³ysz¹cymi. Ponadto, jak zauwa¿a Sacks (1998), naturalny jêzyk migowy,
którym pos³uguj¹ siê G³usi, nie jest chêtnie udostêpniany s³ysz¹cym. W kontakcie
ze s³ysz¹cymi nies³ysz¹cy niemal automatycznie przestawiaj¹ siê na uproszczon¹
formê jêzyka migowego (do której nale¿y SJM) lub jêzyk mówiony. PJM pozosta-
je jêzykiem kontaktów ze „swoimi”.

Walka o jêzyk ma swoje odbicie w œrodkach masowego przekazu. Burger
podkreœla wagê przekazu medialnego (prasa, radio, telewizja, Internet) w jêzy-
kach mniejszoœci dla ugruntowania ich poczucia zajmowania znacz¹cego miejsca
w spo³eczeñstwie. Internet pe³ni wa¿n¹ funkcjê szczególnie w przypadku rozpro-
szonych grup mniejszoœciowych, np. mniejszoœci ukraiñskiej. Media odgrywaj¹
te¿ wa¿n¹ rolê w „oswajaniu” z innoœci¹ mniejszoœci (Burger 2001). Te procesy
³atwo mo¿na zauwa¿yæ w spo³ecznoœci G³uchych. Nale¿¹ oni do mniejszoœci roz-
proszonych, st¹d niezwykle istotne jest znaczenie Internetu, który sta³ siê miejs-
cem upowszechniania PJM-u. Bez trudu mo¿na w nim odnaleŸæ filmy propa-
guj¹ce ten jêzyk, dzia³a równie¿ telewizja internetowa ONSI.tv, w której
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wiadomoœci s¹ przekazywane przy u¿yciu PJM. Je¿eli zaœ weŸmiemy pod uwagê
telewizjê, to aktywnoœæ spo³ecznoœci G³uchych zaznacza siê na dwóch „frontach”.
Pierwszy to walka o napisy, drugi to walka o „prawdê” dotycz¹c¹ mniejszoœci.
Ciekawym zjawiskiem s¹ zmagania G³uchych o udostêpnianie wiêkszej iloœci
programów z napisami w jêzyku polskim, czyli w jêzyku narodowym. Nie jest to
walka o wiêcej „jêzyka migowego”, który w wydaniu polskiej telewizji oznacza
wiêcej programów w SJM. Nie s¹ to wiêc dzia³ania na rzecz samego jêzyka, ale
walka o dostêp do informacji. Drugi „front” jest walk¹ o w³asn¹ to¿samoœæ i o roz-
przestrzenianie wiedzy na jej temat wœród spo³ecznoœci s³ysz¹cych. Wyra¿a siê
ona w szybkim reagowaniu na programy poruszaj¹ce problematykê osób z usz-
kodzonym s³uchem, czego przyk³adem by³ chodzia¿by „Niemy protest” (por. Bar-
tnikowska 2009).

Pogranicze

Problematyka pogranicza dotyka w³aœciwie wszystkich cz³onków spo³ecznoœci
mniejszoœciowej, którzy maj¹ kontakt z wiêkszoœci¹. „Pogranicze to terytorium,
na którym ma miejsce okreœlony typ wspó³¿ycia dwóch lub wiêcej grup kulturo-
wych, najczêœciej etnograficznych, jêzykowych, wyznaniowych, narodowoœcio-
wych” (Sadowski 2005, s. 4). Pogranicze mo¿na postrzegaæ jako „obszar, teryto-
rium znajduj¹ce siê przy granicy lub daleko od centrum (aspekt przestrzenny); –
pogranicze jako usytuowany w przestrzeni kontakt spo³eczno-kulturowy miêdzy
dwoma lub wiêcej narodami lub grupami etnicznymi (aspekt spo³eczno-kulturo-
wy); – pogranicze jako miejsce kszta³towania siê nowego cz³owieka i jego kultury
(aspekt osobowoœciowo-kulturowy)” (Sadowski 1995, s. 13). Ka¿da mniejszoœæ
¿yj¹ca w otoczeniu wiêkszoœci wchodzi na obszary pogranicza. W przypadku
g³uchych i s³ysz¹cych to specyficzne pogranicze jest bardziej mentalne ni¿ fizycz-
ne czy terytorialne. Mo¿na tu odnaleŸæ aspekty spo³eczno-kulturowy i osobo-
woœciowo-kulturowy. Problematyka pogranicza dotyka w specyficzny sposób
G³uchych, poniewa¿ ¿yj¹ oni w otoczeniu s³ysz¹cych, s¹ w wielu kwestiach od
nich uzale¿nieni, funkcjonuj¹ w rzeczywistoœci kreowanej w du¿ej mierze przez
s³ysz¹c¹ wiêkszoœæ, podlegaj¹ prawid³owoœciom œwiata spo³ecznego wyznacza-
nego w wiêkszoœci przez s³ysz¹cych. Tereny czy te¿ spo³ecznoœci stykowe wyzna-
czaj¹ pewne okreœlone relacje, szczególnie kiedy mamy do czynienia ze s³absz¹
i silniejsz¹ stron¹. S³absza wówczas przyjmuje na siebie obowi¹zek przystosowa-
nia. Szczególnym typem dostosowania kulturowego jest dwujêzycznoœæ (por.
Krawczyk-Wasilewska 1998). Tak¹ dwujêzycznoœæ prezentuje wiêkszoœæ G³uchych,
pos³uguj¹c siê jêzykiem migowym i jêzykiem mówionym (czasem nie w formie
mówionej, ale przynajmniej w pisanej).
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Specyfika mniejszoœci tworzonej przez G³uchych

Przy tych wszystkich rozwa¿aniach nale¿y pamiêtaæ, ¿e spo³ecznoœæ
nies³ysz¹cych jest wewnêtrznie bardzo zró¿nicowana. To, o czym pisa³am, doty-
czy osób identyfikuj¹cych siê z grup¹, która nazywa siebie G³uchymi, czyli mniej-
szoœci¹ odmienn¹ kulturowo i jêzykowo (st¹d pisownia tego wyrazu z wielkiej li-
tery, podobnie jak pisze siê o Polakach, Francuzach czy Rosjanach). Jednak wœród
osób z uszkodzonym s³uchem wiele jest takich, dla których kultura G³uchych jest
kultur¹ obc¹, którzy wroœli w kulturê s³ysz¹cych i w³asn¹ wadê s³uchu postrze-
gaj¹ w kategoriach uszkodzenia organizmu.

W literaturze amerykañskiej bardzo czêsto mówi siê, ¿e G³usi pozostaj¹ mniej-
szoœci¹ jêzykow¹ / kulturow¹ / etniczn¹. Z jednej strony bez trudu mo¿na dos-
trzec pewne wspólne elementy spo³ecznoœci G³uchych i innych spo³ecznoœci
mniejszoœciowych. Jednak pewne elementy pozostaj¹ specyficzne. Singleton i Tittle
spostrzegaj¹, ¿e G³usi jako mniejszoœæ jêzykowa ró¿ni¹ siê od innych mniejszoœci
jêzykowych tym, ¿e mimo regularnego przebywania wœród ludzi pos³uguj¹cych
siê jêzykiem mówionym maj¹ ci¹gle ograniczony dostêp do niego. Inne mniej-
szoœci jêzykowe mog¹ codziennie s³uchaæ obcego im jêzyka i dziêki temu stopniowo
siê go uczyæ. Mo¿liwoœci nies³ysz¹cych pod tym wzglêdem pozostaj¹ ograniczone
i nie zmieniaj¹ siê mimo up³ywu czasu (Singelton, Tittle 2000). Równie¿ Davis
spostrzega, ¿e modele postrzegania G³uchych jako mniejszoœci jêzykowej czy et-
nicznej powoduj¹ pewne ograniczenia i s¹ zbyt sztywne. Autor ten proponuje
stworzyæ nowy rodzaj grupy, której cz³onkowie nie odziedziczyli przynale¿noœci
ani nie przynale¿¹ do niej ze wzglêdu na jak¹œ fizyczn¹ cechê organizmu. Jej
cz³onkowie zdecydowali siê po³¹czyæ w okreœlonym celu, nie jako grupa mniej-
szoœciowa czy etniczna, ale jako zupe³nie nowy rodzaj spo³ecznoœci, zaspoka-
jaj¹cy potrzebê identyfikacji pewnej grupy ludzi. Spo³ecznoœæ G³uchych to coœ, co
wyrasta jak feniks z popio³ów w postmodernistycznym œwiecie (Davis 2007). Jed-
nak nadal mo¿na próbowaæ wyjaœniaæ zjawiska dotycz¹ce tej mniejszoœci,
korzystaj¹c z dorobku innych nauk spo³ecznych, badaj¹cych specyfikê funkcjo-
nowania innych grup mniejszoœciowych, kulturowych i jêzykowych. One mog¹
wyjaœniæ pewne mechanizmy zachowania tej spo³ecznoœci, które do tej pory
mog³y wydawaæ siê niezrozumia³e, a czasem wrêcz dziwaczne.

Podsumowanie

Nawet je¿eli zapanuje powszechne zrozumienie faktu, ¿e G³usi stanowi¹
mniejszoœæ jêzykow¹ i kulturow¹, ich sytuacja pozostanie swoista. Zawsze bêdzie
ona wyznaczana specyficznym stosunkiem wiêkszoœci do osób odró¿niaj¹cych
siê, podobnie jak to siê dzieje w przypadku innych „odmieñców” w naszym kraju.
Ciekawy przyk³ad podaje Mucha: „Katolicka i dobrze zorganizowana wiêkszoœæ
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by³a i jest g³ównym kontekstem spo³ecznym, w jakim tkwi¹ niewierz¹cy w Polsce.
Ka¿dy, kto nie jest katolikiem, a w szczególnoœci, kto nie wierzy w Boga, jest
‘obcym’, który nie mo¿e zostaæ zupe³nie wyeliminowany, ale który mo¿e i powi-
nien zostaæ przekszta³cony w cz³onka grupy dominuj¹cej kulturowo. Jeœli siê to
nie uda, powinien on zostaæ usuniêty na margines ¿ycia spo³ecznego. W tej sytua-
cji niewierz¹cy, którzy manifestuj¹ swe indywidualne postawy, zaczynaj¹ podle-
gaæ silnej kontroli spo³ecznej. Faktycznie musz¹ oni zrezygnowaæ z wielu rodza-
jów zachowañ, które wybraliby w sytuacji s³abszej kontroli. Musz¹ decydowaæ siê
na zachowania, których woleliby nie podejmowaæ” (Mucha 2005, s. 310). Mo¿na
wiêc uznaæ, ¿e G³usi, jako przedstawiciele mniejszoœci, zawsze bêd¹ podlegali presji
przystosowania siê do wiêkszoœci. Mo¿na te¿ siê spodziewaæ, ¿e z perspektywy
s³ysz¹cych bêd¹ pochwalane zachowania maj¹ce na celu adaptacjê nies³ysz¹cego
do wiêkszoœci, natomiast potêpiane bêd¹ te, które bêd¹ j¹ odrzuca³y.

W funkcjonowaniu G³uchych obok s³ysz¹cych mo¿na równie¿ dostrzec
pewn¹ szansê na wzbogacenie spo³ecznoœci o przejawy unikatowej, odmiennej
kultury. To m.in. funkcjonowanie G³uchych obok s³ysz¹cych mo¿e czyniæ nasze
spo³eczeñstwo wielokulturowym. Wielokulturowoœæ zaœ, jak zauwa¿a Mucha,
mo¿na postrzegaæ jako trzy zjawiska: „1) poziom ‘empirycznego stanu rzeczy’,
2) poziom œwiadomoœci spo³ecznej, w sensie istnienia niesformalizowanych wie-
lorakich norm spo³ecznych, aprobuj¹cych i reguluj¹cych wspomniany stan rzeczy,
i wreszcie 3) system ideologiczny, uznaj¹cy ten stan rzeczy za spo³ecznie funkcjo-
nalny i zachêcaj¹cy do podejmowania lub kontynuowania dzia³añ praktycznych
(g³ównie politycznych) maj¹cych go podtrzymaæ” (Mucha 2005, s. 52). Pierwszy
z tych poziomów obecnie jest podejmowany – badacze staraj¹ siê spojrzeæ w no-
wy, œwie¿y sposób na spo³ecznoœæ G³uchych, zbadaæ specyfikê jej funkcjonowa-
nia i okreœliæ j¹ w innych kategoriach: nie jako patologiê, ale jako odmiennoœæ kul-
turow¹ i jêzykow¹. Drugi poziom ma szansê zaistnieæ na podstawie samej
aktywnoœci G³uchych oraz na bazie upowszechniania wyników badañ. Ostatni
z wymienionych przez autora poziomów obejmuje przyznanie tego typu od-
miennoœci miejsca w spo³eczeñstwie oraz uznanie tego za pozytywny przejaw
wspó³¿ycia ró¿norodnych grup w ramach jednego spo³eczeñstwa. W chwili
obecnej ostatni poziom wydaje siê byæ utopi¹. Osi¹gniêcie go wymaga³oby rze-
czywistego uznania G³uchych za mniejszoœæ, co z pewnoœci¹ jest niezmiernie
trudne, zwa¿ywszy na to, ¿e dla przeciêtnego cz³owieka s³ysz¹cego uszkodzenie
s³uchu nadal oznacza jedynie utratê znacz¹cej sprawnoœci organizmu.
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Deafness – cultural and language minority, boderland...
On social contexts of exploring hearing disability aspects
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Marta Wójcik

Osoby nies³ysz¹ce w systemie edukacji

W polskim systemie oœwiaty m³odzie¿ niepe³nosprawna, w tym nies³ysz¹ca
i s³abos³ysz¹ca, ma mo¿liwoœæ kszta³cenia siê we wszystkich typach szkó³, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozy-
cjami. Prawo zapewnia im dostosowanie treœci, metod i organizacji nauczania do
ich mo¿liwoœci psychofizycznych, a tak¿e mo¿liwoœæ korzystania z opieki psycho-
logicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Historia edukacji osób z uszkodzonym s³uchem to proces poszukiwania drogi
przekazywania wiadomoœci uczniom, którzy maj¹ powa¿ne trudnoœci z przyswaja-
niem wiadomoœci na najpopularniejszej drodze – przekazu s³uchowo-werbalnego.

W kszta³ceniu nies³ysz¹cych w³aœnie metodzie nauczania (komunikacji) czê-
sto przyznawano pierwsze miejsce i koncentrowano siê na niej. Dziœ oprócz samej
metody wa¿ne jest przekazywanie nies³ysz¹cym odpowiedniej wiedzy i umiejêt-
noœci. Jak pisa³ K. Kirejczyk (1967, s. 28): „Chodzi (…) o to, by g³usi w tych wszystkich
dziedzinach ¿ycia gospodarczego, kulturalnego, politycznego i spo³ecznego,
w których brak s³uchu lub jego wady nie odgrywaj¹ decyduj¹cej roli i nie elimi-
nuj¹ ich z niego, brali na równi ze s³ysz¹cymi twórczy i odpowiedzialny udzia³”.

Pocz¹tkowo kszta³cenie dzieci nies³ysz¹cych odbywa³o siê w domach i by³o
dostêpne jedynie dla najbogatszych. Z biegiem czasu przesz³o do placówek spe-
cjalnych. PóŸniej d¹¿enie do spo³ecznej i edukacyjnej integracji ró¿nych grup
osób niepe³nosprawnych spowodowa³o pojawienie siê integracyjnych form
kszta³cenia, tak¿e dla osób z uszkodzonym s³uchem.

Obecnie, na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy o systemie oœwiaty, ka¿dy uczeñ
niepe³nosprawny, a wiêc tak¿e nies³ysz¹cy i s³abos³ysz¹cy, ma mo¿liwoœæ nauki
we wszystkich typach szkó³ – ogólnodostêpnych, integracyjnych i specjalnych.
Wybór konkretnej formy kszta³cenia powinien byæ zgodny z jego indywidualny-
mi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, zarówno na
poziomie obowi¹zku szkolnego, jak i obowi¹zku nauki (Go³ubiew 2008).

W ostatnich latach „w orzeczeniach o potrzebie kszta³cenia specjalnego
wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w stosunku do dzie-



ci nies³ysz¹cych czy niedos³ysz¹cych coraz czêœciej proponowane jest nauczanie
w warunkach placówki ogólnodostêpnej (oczywiœcie stosownie do indywidual-
nych mo¿liwoœci i predyspozycji ka¿dego dziecka oraz przy spe³nieniu przez
szko³ê okreœlonych warunków wsparcia tej edukacji)” (Mrówka i in. 2008, s. 463).

Tendencjê do czêstszego wybierania dla dzieci z ró¿nymi typami niepe³no-
sprawnoœci, w tym nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych, szkó³ ogólnodostêpnych i in-
tegracyjnych ³atwo dostrzec, analizuj¹c dane statystyczne G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego czy badanie PENTOR-u. Dane te wskazuj¹, ¿e co roku w szko³ach
podstawowych specjalnych odnotowuje siê znacz¹cy spadek liczby uczniów. Od
roku szkolnego 1999/2000 do 2008/2009 ich liczba zmala³a o 33 514 (tab. 1).

-��+ !+ 7����� ������� ���� �
	���
���� ���������� 
	 �
�� ��
����
 !>>>O"222
	
 "228O"22>

9
� ��
��� �����
���

!>>>O"222 %> #>&

"222O"22! %" 2"2

"22!O"22" $" $"$

"22"O"22# #> 8&#

"22#O"22$ #& &##

"22$O"22% #% 2%"

"22%O"22 ## "2>

"22 O"22& #! ""2

"22&O"228 "& "8$

"228O"22> "% 88#

������� ��������������� ����!� "�#$�"#%# ��

Wraz z tak¹ tendencj¹ zmienia siê tak¿e liczba uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi w szko³ach ogólnodostêpnych i integracyjnych. Jak wskazuj¹
dane zawarte w tabeli 2, mimo okresowych wahañ od roku szkolnego 1999/2000
do roku szkolnego 2008/2009 zdecydowanie wzros³a liczba klas ogólnodostêp-
nych oraz integracyjnych, w których ucz¹ siê dzieci z niepe³nosprawnoœci¹.
W zwi¹zku z tym obserwuje siê równie¿ wzrost ich liczby w tych oddzia³ach.

Zjawisko coraz powszechniejszego przechodzenia ze szkó³ specjalnych do
masowych i integracyjnych obserwuje siê tak¿e na poziomie gimnazjum. W roku
szkolnym 2008/2009 we wszystkich gimnazjach dla dzieci i m³odzie¿y uczy³o siê
56,2 tys. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W gimnazjach spe-
cjalnych kszta³ci³o siê 31,4 tys. uczniów. Dla porównania, w 2006 roku gimnazjalis-
tów w szko³ach specjalnych by³o 35 649. W tej liczbie znajdowa³y siê 773 osoby
nies³ysz¹ce i 269 – s³abos³ysz¹cych.
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Poniewa¿ zmniejsza siê liczba dzieci nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych w szko³ach
podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych, spadkowi ulega równie¿
liczba uczniów w specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych. Tê spadkow¹
tendencjê obrazuje tabela 3.

Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e przechodzenie miêdzy poszczególnymi
formami kszta³cenia, w przypadku osób z uszkodzonym narz¹dem s³uchu, odbywa
siê te¿ w przeciwnym kierunku – nie tylko ze szko³y specjalnej do integracyjnej
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lub ogólnodostêpnej, ale tak¿e z nich do szko³y specjalnej. Powody tych przejœæ s¹
ró¿ne. Najczêstsze prezentuje tabela 4.
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Nieco inaczej wygl¹da sprawa kszta³cenia ponadgimnazjalnego m³odzie-
¿y nies³ysz¹cej i s³abos³ysz¹cej. Zwykle osoby, które do tej pory przebywa³y w
oœrodkach szkolno-wychowawczych, pozostaj¹ w nich, ewentualnie zmie-
niaj¹c je w poszukiwaniu odpowiadaj¹cego im profilu kszta³cenia. Jest jednak
grupa osób, które przechodz¹ do szkolnictwa integracyjnego i ogólnodostêp-
nego. Przejœcie to motywuj¹ najczêœciej chêci¹ zwiêkszenia szans na podjêcie
studiów, na zdobycie lepszego wykszta³cenia, które w szkole specjalnej, jak
uwa¿aj¹, by³oby niemo¿- liwe. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e licea ogólno-
kszta³c¹ce i profilowane, dzia³aj¹ce przy oœrodkach szkolno-wychowawczych
dla dzieci i m³odzie¿y nies³ysz¹cej oraz s³abos³ysz¹cej, daj¹ mo¿liwoœæ uzy-
skania matury, a tym samym dostania siê na studia.

Mimo ¿e nadal niewielka grupa osób nies³ysz¹cych podejmuje studia, to
mog¹ one liczyæ na pomoc finansow¹ ze strony programów pomocowych
prowadzonych przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nospra-
wnych, w szczególnoœci: Student, Student II oraz Pitagoras i Pitagoras 2007.
Dziêki nim niepe³nosprawni studenci uzyskuj¹ pomoc finansow¹ na zakup
ksi¹¿ek i materia³ów niezbêdnych do studiowania, uczelnie otrzymuj¹ dofi-
nansowanie na zakup i instalacjê sprzêtu u³atwiaj¹cego s³yszenie oraz zatrud-
nienie t³umaczy jêzyka migowego. Rektorzy wiêkszoœci szkó³ wy¿szych
powo³ali pe³nomocników do spraw studentów niepe³nosprawnych. Wszystkie
te udogodnienia oraz chêæ zdobycia wykszta³cenia sprawiaj¹, ¿e na uczelniach
wy¿szych systematycznie roœnie liczba studentów z niepe³nosprawnoœci¹.

Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego liczba studentów nie-
pe³nosprawnych podejmuj¹cych studia na uczelniach wy¿szych zwiêkszy³a
siê w 2009 roku o 2277 osób w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym
czasie zwiêkszy³a siê tak¿e liczba studentów nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych
z 1491 do 1723 (tab. 5).
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Jak wskazuje tabela 6, osoby nies³ysz¹ce podejmuj¹ naukê we wszystkich typach
uczelni wy¿szych i to zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
W stosunku do roku 2008, w 2009 roku wiêcej osób nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych
wybra³o naukê w uniwersytetach, wy¿szych szko³ach technicznych, rolniczych, eko-
nomicznych, pedagogicznych, morskich i w akademiach medycznych. Ich liczba
zmniejszy³a siê natomiast w szko³ach artystycznych, teologicznych, w akademiach wy-
chowania fizycznego oraz szko³ach resortu obrony narodowej.
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Nies³ysz¹cy i s³abos³ysz¹cy studenci, jak wynika z danych zawartych w tabeli 7,
najczêœciej podejmuj¹ naukê na kierunkach wchodz¹cych w sk³ad nauk spo³ecz-
nych, w tym w zakresie gospodarki i prawa. Kolejna du¿a grupa osób z wad¹
s³uchu to studenci preferuj¹cy kierunki zwi¹zane z kszta³ceniem, a wiêc przyszli
pedagodzy i nauczyciele. Najmniej liczna grupa studiuje rolnictwo.

Mimo coraz lepszych perspektyw edukacyjnych dla osób nies³ysz¹cych i s³abo-
s³ysz¹cych, nadal w ró¿nego typu analizach – szczególnie dokonywanych pod k¹tem
póŸniejszej aktywnoœci zawodowej – okazuje siê, ¿e nie maj¹ one odpowiedniego
wykszta³cenia, co skazuje je na pozostawanie biernymi zawodowo.
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Bol¹czk¹ okazuje siê kszta³cenie ustawiczne osób nies³ysz¹cych i s³abos³y-
sz¹cych, daj¹ce szansê na dostosowywanie siê do zmiennych realiów rynku pra-
cy. Dane, prezentowane przez PENTOR, przeprowadzone na grupie 502 osób
nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych, wskazuj¹, ¿e jedynie 8% spoœród nich uczestni-
czy³o w ostatnich 5 latach w jakichkolwiek szkoleniach lub kursach. Okazuje siê
równie¿, ¿e 63% osób z wad¹ s³uchu po zakoñczeniu swojej drogi edukacyjnej nie
chce siê dalej kszta³ciæ, nawet jeœli oznacza to odrzucenie atrakcyjnej oferty pracy.
Dziwi to nieco, skoro 79% badanych jest œwiadomych znaczenia, jakie w dzisiej-
szym œwiecie ma wykszta³cenie i deklaruje, ¿e zgadza siê ze stwierdzeniem, i¿
„wykszta³cenie w dzisiejszym œwiecie to podstawa”.

Jak czytamy dalej w tej samej analizie: „Osoby niepe³nosprawne wbrew ten-
dencjom rynkowym i edukacyjnym coraz czêœciej wybieraj¹ mniej efektywne
i odrzucane przez osoby pe³nosprawne zasadnicze szko³y zawodowe – co wiêcej,
ich kszta³cenie zawodowe podporz¹dkowane jest nie potrzebom rynku pracy, ale
zasobom instytucji kszta³c¹cych, które, jak pokazuj¹ zrealizowane wywiady,
wci¹¿ wykazuj¹ bardzo du¿y opór wobec koniecznoœci zmian w programach na-
uczania” (Badania wp³ywu kierunku…, s. 20).

Dane z analizowanego badania wskazuj¹, ¿e czêœciej potrzebê i chêæ dokszta³-
cania siê deklaruj¹ osoby nies³ysz¹ce i s³abos³ysz¹ce, które ukoñczy³y szko³y inte-
gracyjne, ni¿ osoby ucz¹ce siê w szko³ach specjalnych.

W³aœnie w kszta³ceniu integracyjnym autorzy raportu upatruj¹ najwiêkszych
szans na zmianê sytuacji edukacyjnej, a w konsekwencji równie¿ zawodowej
osób z wad¹ s³uchu.

Pojawia siê pytanie, czy s³usznie, czy to faktycznie najlepsza droga dla wszys-
tkich? Doœwiadczenia wielu rozmów z samymi zainteresowanymi, lektura ich
wypowiedzi w wielu publikacjach oraz wywiady z ich rodzicami wydaj¹ siê pod-
dawaæ w w¹tpliwoœæ tê tezê.

Na mocy Rozporz¹dzenia MENiS z dnia 18.01.2005 r. w sprawie organizacji
kszta³cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz
niedostosowanej spo³ecznie w specjalnych przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach
oraz oœrodkach, dyrektorzy wymienionych tu placówek zostali zobowi¹zani do
zapewnienia ka¿demu uczniowi z niepe³nosprawnoœci¹ takich warunków, jakie
zosta³y zapisane w jego orzeczeniu o potrzebie kszta³cenia specjalnego, oraz do
dostosowania programu do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci ucznia. Dyrek-
tor powinien tak¿e zatroszczyæ siê o w³aœciwe jego kontakty z pozosta³¹ spo³ecz-
noœci¹ szko³y, szczególnie z rówieœnikami. Niestety, bardzo czêsto s¹ to tzw. „martwe
zapisy”, a historie osób nies³ysz¹cych pokazuj¹, ¿e bywaj¹ witane w murach szkó³
ogólnodostêpnych, a czasami i integracyjnych, z du¿¹ niechêci¹. Niechciany
uczeñ, z którym nauczyciel nie umie pracowaæ, którego mo¿e nawet siê boi, pozo-
stawiany jest bez opieki specjalistycznej i jedynie przepychany tylko z klasy do
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klasy, ¿eby nie psu³ stastystyk. Sytuacjê tak¹ opisa³ na podstawie w³asnych prze-
¿yæ Leszek Nowaczyk (2009, s. 311–312):
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Co ciekawe, autor tych s³ów po przejœciu do szko³y specjalnej bardzo szybko
nadrobi³ stracony czas i okaza³ siê byæ bardzo dobrym uczniem. Dziœ jest do-
ros³ym mê¿czyzn¹, ukoñczy³ studia z zakresu bankowoœci i finansów, studia
podyplomowe z pedagogiki, pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej, specjalnej
(w zakresie oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki), studiuje geografiê i jest
uczestnikiem studiów trzeciego stopnia. Jest on ¿ywym przyk³adem, ¿e tak¿e ucz-
niowie szkó³ specjalnych mog¹ osi¹gn¹æ sukces edukacyjny. Nie jest on jedynym
przyk³adem. W³aœciwie ka¿dy oœrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci nies³y-
sz¹cych lub s³abos³ysz¹cych mo¿e poszczyciæ siê absolwentami, którzy, koñcz¹c
w nich edukacjê i zdaj¹c maturê, podjêli studia i z powodzeniem je skoñczyli.

Dla wielu osób nies³ysz¹cych czy s³abos³ysz¹cych szko³a masowa czy nawet
integracyjna okaza³a siê nietrafionym wyborem. Gdy przychodz¹ do szkó³ specjal-
nych cechuje ich: „brak motywacji do nauki, negatywizm, zaburzenia emocjonal-
ne i inne, utrudniaj¹ce prawid³owe funkcjonowanie w szkole” (Wasilewska 2000,
s. 195). Tu jednak, dziêki stosowaniu odpowiednich metod i form pracy, s¹ w sta-
nie osi¹gn¹æ sukces. Korzystaj¹ nie tylko z zajêæ lekcyjnych i rehabilitacyjnych, ale
uczestnicz¹ w zajêciach pozalekcyjnych, ko³ach zainteresowañ.

Oczywiœcie, nie oznacza to, ¿e szko³a specjalna jest dla ucznia nies³ysz¹cego
lub s³abos³ysz¹cego jedyn¹ s³uszn¹ drog¹. Integracja, zarówno ta spo³eczna, jak
i edukacyjna, jest jak najbardziej po¿¹dana i wskazana.

Najczêœciej w kszta³ceniu integracyjnym i masowym pojawiaj¹ siê osoby
nies³ysz¹ce/s³abos³ysz¹ce, które dobrze radz¹ sobie z korzystaniem z jêzyka wer-
balnego, z noszonych aparatów s³uchowych czy implantów, doskonale odczytuj¹
mowê z ust. Jednak ich sukces jest okupiony czêsto du¿ym wysi³kiem ich samych
i rodziców, którzy pomagaj¹ w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu siê do zajêæ,
niejednokrotnie interweniuj¹ w szkole – zarówno w kontaktach z nauczycielami,
jak i z rówieœnikami. Na szczêœcie, zwykle ani dzieci, ani ich rodzice nie ¿a³uj¹
w³o¿onego wysi³ku i ciesz¹ siê ze zdobytego wykszta³cenia. S¹ dumni z siebie
i swoich osi¹gniêæ.
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O tym, jak mo¿e byæ ciê¿ko, opowiada jedna z mam:
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Przytoczona tu obszerna wypowiedŸ wskazuje na bardzo wa¿ny czynnik,
który w bardzo du¿ej mierze decyduje o drodze edukacyjnej nies³ysz¹cego dziec-
ka – na nauczyciela. Swoj¹ postaw¹ potrafi on zupe³nie zniechêciæ do nauki, ale
te¿ mocno zmotywowaæ. To on ma wp³yw na to, co dzieje siê w klasie i w szkole.

W którym miejscu w systemie edukacji powinno znaleŸæ siê wiêc dziecko
nies³ysz¹ce, by odnieœæ edukacyjny sukces? Jak¹ œcie¿k¹ edukacyjn¹ powinno
pójœæ – kszta³cenia specjalnego, integracyjnego czy ogólnodostêpnego? To pyta-
nie jest zawsze ¿ywe w rozmyœlaniach rodziców, szczególnie w odniesieniu do
pierwszych etapów kszta³cenia, poniewa¿ póŸniej wiele zale¿y od tego pocz¹tku.
Te póŸniejsze decyzje te¿ s¹ istotne – wybór szko³y ponadgimnazjalnej, odpo-
wiedniego kierunku studiów – wp³ywaj¹ na mo¿liwoœci zatrudnienia i samoreali-
zacji w doros³ym ¿yciu.

Wieloœæ form kszta³cenia w przypadku osób z wad¹ s³uchu jest ze wszech
miar potrzebna. Daje bowiem mo¿liwoœæ wyboru drogi edukacyjnej optymalnej
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dla ka¿dego dziecka – zgodnie z jego mo¿liwoœciami i predyspozycjami. Postulo-
wana edukacja w³¹czaj¹ca nie zawsze jest wskazana i mo¿liwa do realizacji.

Jako dopowiedzenie do poczynionych rozwa¿añ zachêcam do przeczytania
historii osób nies³ysz¹cych, pisanych przez nich samych i ich rodziców, zawartych
w ksi¹¿ce: M³odzie¿ g³ucha i s³abos³ysz¹ca w rodzinie i otaczaj¹cym œwiecie, pod red.
J. Kobosko. Z niej w³aœnie zaczerpnê³am historiê pana Leszka Nowaczyka.

Myœlê, ¿e warto na miejsce osób nies³ysz¹cych w systemie edukacji spojrzeæ
z ich perspektywy. My – w wiêkszoœci s³ysz¹cy specjaliœci i s³ysz¹cy rodzice –
chcemy dla dzieci i m³odzie¿y nies³ysz¹cej i s³abos³ysz¹cej jak najlepiej. Ich dob-
rem kierujemy siê, wybieraj¹c dla nich formê kszta³cenia. Chcielibyœmy, by ma-
ksymalnie rozwija³y siê w zakresie porozumiewania siê ze s³ysz¹cymi (z nami), by
w ¿yciu codziennym mog³y sobie same radziæ. Wydaje siê nam, ¿e do tego celu
najlepsze jest przebywanie dziecka wœród s³ysz¹cych, dlatego jesteœmy sk³onni
preferowaæ edukacjê w³¹czaj¹c¹. Zanim jednak kiedykolwiek przyjdzie nam do
g³owy likwidowaæ szkolnictwo specjalne dla tej grupy osób, chciejmy pos³uchaæ
i us³yszeæ, co mówi¹ sami nies³ysz¹cy, jakiej edukacji chc¹.
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Deaf people in educational system
(Summary)

-�� ����
� ��	��� ��� �
��� 
� 	��� ��
��� �� �	�����
��� ���5+ ��� ��������� ��(
	������ ��� �������� 
� 	��� ����	��� �� 5�������5 ��������
�+ 0��
�	��� �
 ��� ���(
����	 	���, �� ��� ������ ��� ��
��� 
� ��� �
������
� 
� 	��� ��	��� �� ��� ��

�+
-�� �5� ������ �
 ���� ��

� ��	 �
�����+ 0��
�	��� �
 ��� ����
� ��� �
���.� ���(
	���� 	
� �
� ����� �� � ���W���� �5��
�5��� �5
�� ��� ��
��+ -�� � 	�� �
� 
���
�
 ��� 	���������� 
� ��� ���
�5����� ��� ��
 ��� �
� 
���� ����.��� 
� 	��� ��
���+ -���� ��(
��.��� 
���� �
5� �
 �� ��	 
��� ���� ����� �	�����
�+

%$ &���� '�(���



Katarzyna Plutecka

Komunikacja pozawerbalna nies³ysz¹cych uczniów
z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi

W populacji uczniów nies³ysz¹cych istnieje grupa, która ujawnia dodatkowe
dysfunkcje rozwojowe. Wystêpowanie u dziecka wiêcej ni¿ jednej niepe³no-
sprawnoœci spowodowanej tym samym lub ró¿nymi czynnikami prenatalnymi,
perinatalnymi albo postnatalnymi okreœla siê terminem niepe³nosprawnoœæ
sprzê¿ona. Niepe³nosprawnoœæ sprzê¿ona nie stanowi sumy sk³adaj¹cych siê na
ni¹ dysfunkcji, ale jest swoist¹, odrêbn¹ i z³o¿on¹ ca³oœci¹ (Twardowski 2005).
Miêdzynarodowe Biuro Audiofonologii dokona³o klasyfikacji dysfunkcji najczêœ-
ciej towarzysz¹cych g³uchocie. Wœród zaburzeñ rozwojowych autorzy wymienili:
dysfazjê, zaburzenia osobowoœci (autyzm, psychoza), niedorozwój intelektualny,
uszkodzenia narz¹du ruchu, œlepotê i schorzenia somatyczne (za: Ga³kowski
1998, s. 11). Badania naukowców z Gallaudet Research Institute równie¿ dostar-
czy³y danych o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów g³uchych z nie-
pe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹. Dodatkowe trudnoœci w opanowaniu osi¹gniêæ
szkolnych s¹ spowodowane takimi dysfunkcjami, jak: problemy z widzeniem,
utrat¹ wzroku, niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, zaburzeniami emocjonalnymi,
zaburzeniami w funkcjonowaniu behawioralnym, deficytami uwagi, pora¿eniem
mózgowym. Ponadto zdarzaj¹ siê coraz czêœciej przypadki dzieci z ca³oœciowym za-
burzeniem rozwoju (PPD) oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu (ASDs) (Easter-
brooks, Handley 2005/2006, s. 401). Wyniki z polskich badañ dotycz¹cych opano-
wania umiejêtnoœci czytania i pisania przez dzieci nies³ysz¹ce potwierdzi³y, ¿e
maj¹ one trudnoœci w nabywaniu tych sprawnoœci. Dodatkowym utrudnieniem
s¹ uszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego towarzysz¹ce g³uchocie, o czym
œwiadcz¹ nastêpuj¹ce zaburzenia:
– obni¿ony poziom rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, tzn. analizy

i syntezy wzrokowej i s³uchowej, sprawnoœci motorycznej i graficznej, laterali-
zacji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– obni¿ony poziom rozwoju procesów poznawczych: mowy, myœlenia, pamiêci,
spostrzegania, uwagi, a tak¿e ogólnego rozwoju umys³owego;



– zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, co objawia siê nadpobudliwoœci¹
lub zahamowaniem psychoruchowym, przed³u¿onym czasem reakcji;

– ni¿szy poziom posiadanych umiejêtnoœci i wiadomoœci, np. orientacji w sytu-
acjach ¿ycia codziennego, czynnoœci samoobs³ugowych, nabywania umiejêt-
noœci szkolnych, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie (Zelech 1997).
Pojawienie siê dodatkowej dysfunkcji rozwojowej u dziecka nies³ysz¹cego

utrudnia przyswajanie jêzyka, a tak¿e ogranicza jego mo¿liwoœci komunikowania
siê. Wtórnymi ograniczeniami, które pojawiaj¹ siê u tych dzieci, s¹ jeszcze opóŸ-
nienia w rozwoju kognitywnym, spo³ecznym i emocjonalnym. Przecie¿ u pod-
staw aktywnoœci komunikacyjnej le¿y funkcjonowanie spo³eczne, a tak¿e te aspekty
procesów emocjonalnego i poznawczego, które warunkuj¹ spo³eczny rozwój
dziecka. Brak gotowoœci do nawi¹zywania komunikatu przez dzieci nies³ysz¹ce
mo¿e byæ te¿ zdeterminowany tym, ¿e nie spostrzega ono innych jako odbiorców
w³asnego zachowania albo te¿ ma trudnoœci w okreœlaniu w³asnych stanów i potrzeb
(Zalewska i in. 1987). Wobec nies³ysz¹cych dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami
rozwojowymi nie mo¿na realizowaæ koncepcji kszta³cenia mowy opartej wy³¹cz-
nie na rozwoju jêzyka. Zdaniem A. Twardowskiego (2005, s. 291) opanowanie
umiejêtnoœci porozumiewania siê przez dzieci ze sprzê¿onym upoœledzeniem jest
podstawowym zadaniem ich rehabilitacji. Jednak¿e autor podkreœla, ¿e w od-
dzia³ywaniach rehabilitacyjnych nie nale¿y zmierzaæ do uczenia ich tylko jêzyka
mówionego i pisma, ale trzeba pamiêtaæ o œrodkach niewerbalnych, które s¹ prze-
cie¿ macierzystymi formami wymiany informacji pomiêdzy niemowlêciem a naj-
bli¿szym otoczeniem.

Ka¿da sytuacja spo³eczna determinuje proces nadawania i odbierania komu-
nikatu nie tylko poprzez zachowania werbalne, ale tak¿e poprzez sygna³y poza-
werbalne: spojrzenie, wyraz twarzy, a nawet za pomoc¹ ciszy. Œrodki u¿yte pod-
czas procesu komunikacji w celu przekazania informacji pogrupowano na trzy
rodzaje i s¹ to:
1) œrodki jêzykowe, czyli jêzyk artyku³owany podwójnie i w postaci wokalnej;
2) œrodki parajêzykowe, np. niewerbalno-wokalny (ton g³osu), niewokalny (gesty);
3) œrodki pozajêzykowe: wokalne lub niewokalne (Baylon, Mignot 2008, s. 150–151).

Realizacja komunikacji miêdzyludzkiej jest mo¿liwa dziêki obecnoœci partne-
rów komunikatu i zrozumieniu przez nich systemu znaków, który s³u¿y do prze-
kazywania informacji. Analizuj¹c czynniki wp³ywaj¹ce na proces uczenia siê
dzieci nies³ysz¹cych, A. Rakowska (1992, s. 66) obok doœwiadczeñ indywidual-
nych i umiejêtnoœci jêzykowych wyró¿ni³a równie¿ umiejêtnoœci komunikacyjne
pozawerbalne. Komunikacja pozawerbalna mo¿e byæ rozumiana jako nieustanny
proces wyra¿ania uczuæ, zainteresowañ poprzez nielingwistyczne zachowania:
gesty, mimikê, postawê cia³a. Jest to proces dokonuj¹cy siê bez udzia³u œwiado-
moœci, bo pomimo zaanga¿owania si³y woli przez jednostkê realizuje siê ekspresja
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okreœlonych sygna³ów niewerbalnych, np. uczuciu nasilaj¹cego siê zdenerwowania
towarzyszy dr¿enie r¹k. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przekaz niewerbalny ma charakter
ci¹g³y, bo cia³o cz³owieka nieustannie przesy³a sygna³y wyra¿aj¹ce jego samo-
poczucie, nastrój, kondycjê zdrowotn¹, a nawet œwiatopogl¹d.

Komunikacja pozawerbalna mo¿e przebiegaæ kilkoma kana³ami, do których
B. Dobek-Ostrowska (2002, s. 26) zaliczy³a:
1) kinezjetykê (mowê cia³a) – mimika twarzy, gestykulacja, ruchy cia³a, spojrze-

nia, kontakt wzrokowy, przyjmowanie okreœlonej pozy;
2) prajêzyk, w sk³ad którego wchodz¹:

– cechy wokalne g³osu, do których zalicza siê: ton, barwê, wysokoœæ, natê¿e-
nie, g³oœnoœæ, modulacjê, tempo mówienia,

– inferencje wokalne, czyli wzajemne oddzia³ywanie na siebie dwu lub wiê-
cej cech g³osu oraz wszelkie dŸwiêki pozajêzykowe, np. „eee”, „of”;

3) samoprezentacjê cz³owieka, czyli wygl¹d zewnêtrzny, budowê cia³a, ubranie,
fryzurê, makija¿;

4) haptykê – dotyk wyra¿aj¹cy siê poprzez podanie d³oni, uœcisk, poklepywanie;
5) proksemikê – dystans miêdzy rozmówcami i relacje przestrzenne;
6) chronemikê – punktualnoœæ, czas trwania zdarzenia;
7) elementy œrodowiska fizycznego, np. oœwietlenie, temperatura, zapach,

dŸwiêki, kolory.

Opracowanie materia³u empirycznego

W niniejszych badaniach diagnostycznych wykorzystano technikê analizy
dokumentów dzieci oraz wywiadu przeprowadzonego z pedagogiem szkolnym,
psychologiem, nauczycielk¹, rodzicami i wychowawcami w internacie. Zebrane
informacje zosta³y zwarte w arkuszu wywiadu, a nastêpnie zweryfikowane i opra-
cowane. Analiza dokumentacji i teczek osobowych uczniów pozwoli³a na zebra-
nie informacji dotycz¹cych etiologii uszkodzenia s³uchu, danych osobowych,
zaburzeñ towarzysz¹cych g³uchocie, sposobów porozumiewania siê oraz stoso-
wanych przez badanych gestów w komunikacji pozawerbalnej. Celem prowa-
dzonych badañ by³o poznanie sposobów komunikowania siê nies³ysz¹cych ucz-
niów z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Grupê empiryczn¹ stanowi³o 39 wychowanków Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci Nies³ysz¹cych w Krakowie. W badanej populacji
by³o 24 ch³opców i 15 dziewcz¹t w wieku od 9 do 13 lat. Analiza statystycznych
wyników badañ wykaza³a, ¿e przyczyn¹ g³uchoty u 6 badanych (co stanowi 15%)
by³y uwarunkowania genetyczne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dziedziczenie mo¿e do-
tyczyæ wy³¹cznie wady s³uchu albo ca³ego zespo³u dysfunkcji, co oznacza, i¿
g³uchota mo¿e byæ skojarzona z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Innym
czynnikiem etiologicznym g³uchoty o charakterze nabytym w okresie p³odowym,
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który pojawi³ siê u 10 badanych (26%), by³y choroby matki: wirusowe – ró¿yczka
(4 badanych), grypa (3 badanych) oraz paso¿ytnicze: toksoplazmoza (2 badanych)
i cytomegalowirus (1 badany). Wirus ró¿yczki mo¿e byæ uwa¿any nie tylko za po-
tencjaln¹ przyczynê g³uchoty u dziecka, ale tak¿e wywo³aæ zaburzenia wzroku,
serca, mikrocefaliê, niedorozwój intelektualny, œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc,
splenomegaliê, zapalenie w¹troby, a tak¿e anomalie uk³adu moczowo-p³ciowego.
W okresie oko³oporodowym ujawni³y siê równie¿ czynniki zwiêkszonego ryzy-
ka, które spowodowa³y u 9 badanych uczniów (23%) uszkodzenie s³uchu i dodat-
kowe dysfunkcje rozwojowe. Do tych czynników mo¿na zaliczyæ: uraz porodowy,
wczeœniactwo, niezgodnoœæ grup krwi matki i p³odu, które mog³y doprowadziæ
do choroby hemolitycznej noworodka i ¿ó³taczki j¹der podkorowych. Wywiad
pedagoga z rodzicami ujawni³ szczegó³ow¹ symptomatologiê urazu porodowego
u tych badanych i by³y to: anoksja, przed³u¿aj¹ca siê akcja porodowa, przoduj¹ce
³o¿ysko. U 6 uczniów (15%) przyczyna g³uchoty pozostaje nieznana. W badanej
grupie byli równie¿ uczniowie, którzy utracili s³uch we wczesnym dzieciñstwie
z powodu stosowania leków ototoksycznych (5 badanych, 13%), takich jak: strepto-
mycyna, erytromycyna, a tak¿e z powodu przebytych chorób (3 badanych, 7%):
zapalenie opon mózgowych, œwinka i grypa. Uzyskane wyniki na temat przyczyn
uszkodzeñ s³uchu badanych uczniów ilustruje tabela 1.
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Na podstawie prowadzonych badañ amerykañscy naukowcy stwierdzili, ¿e
istniej¹ okreœlone zale¿noœci miêdzy czynnikami powoduj¹cymi g³uchotê a funk-
cjonowaniem pewnych sfer rozwoju dziecka. U g³uchych wczeœniaków wystêpuj¹
neurologiczne i psychologiczne zaburzenia, a tak¿e problemy w komunikowaniu
siê. Wœród dzieci, u których uszkodzenie s³uchu by³o spowodowane ró¿yczk¹
matki w okresie ci¹¿y, dodatkowo diagnozuje siê zaburzenia emocjonalne, nad-
pobudliwoœæ i impulsywnoœæ. Du¿y odsetek dzieci g³uchych w wyniku konfliktu
serologicznego jest dotkniêty parali¿em mózgowym, a wszystkie maj¹ trudnoœci
w opanowaniu jêzyka. Innym czynnikiem etiologicznym g³uchoty mo¿e byæ za-

%8 ������
� 1�������



palenie opon mózgowych, które równoczeœnie mo¿e spowodowaæ uszkodzenia
mózgu, narz¹du równowagi i przyczyniæ siê do niedorozwoju intelektualnego.
W okresie wczesnego dzieciñstwa zaburzenie s³uchu mo¿e byæ zdeterminowane
uszkodzeniem mechanicznym, infekcj¹ wirusow¹ lub dzia³aniem czynników
toksycznych, które mog¹ przyczyniæ siê do pojawienia siê chronicznych syndro-
mów mózgowych. Ponadto badacze potwierdzili, ¿e dzieci z g³uchot¹ dziedziczn¹
wykazuj¹ bardzo dobre przystosowanie emocjonalne, osi¹gaj¹ lepsze wyniki w na-
uce oraz wysoki poziom intelektualny (Sinnott, Jones 2005; Vernon 1969).

Niepokoj¹ce jest zjawisko, ¿e z ka¿dym rokiem przybywa uczniów g³uchych
z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi w placówkach szkolnictwa specjal-
nego. Po likwidacji w 2000 roku Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
G³uchych nr 2 im. J. Korczaka w Lubliñcu nies³ysz¹ce dzieci dotkniête sprzê¿ony-
mi niepe³nosprawnoœciami s¹ kierowane do szko³y specjalnej znajduj¹cej siê naj-
bli¿ej ich miejsca zamieszkania. W zwi¹zku z tym w szkolnictwie specjalnym
zwiêkszy³a siê znacznie liczba dzieci nies³ysz¹cych z dodatkowymi dysfunkcjami
rozwojowymi i ze wzglêdu na ich mo¿liwoœci oraz potrzeby tworzone s¹ oddzia³y
szkolne dla uczniów z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, licz¹ce od 2 do 4
uczniów (Rozporz¹dzenie MENiS 18 stycznia 2005 r.).

W badanej populacji uczniów nies³ysz¹cych powa¿ne trudnoœci stworzy³o
psychologowi szkolnemu diagnozowanie i ró¿nicowanie dysfunkcji, gdy¿ mog¹
one mieæ pod³o¿e organiczne oraz funkcjonalne. Z przeprowadzonej analizy do-
kumentacji medycznej, pedagogicznej i psychologicznej wynika, ¿e najczêœciej
g³uchocie towarzysz¹ nastêpuj¹ce dysfunkcje rozwojowe:
– niedorozwój intelektualny w stopniu lekkim (8 badanych, 14,5%),
– wady wzroku (8 badanych, 14,5%),
– zaburzenia zmys³u równowagi (7 badanych, 13%),
– zaburzenia neurologiczne (6 badanych, 10,5%),
– autyzm (6 badanych, 10,5%),
– niepe³nosprawnoœæ intelektualna w stopniu umiarkowanym (5 badanych,

9%),
– ADHD (5 badanych, 9%),
– zaburzenia endokrynologiczne (4 badanych, 7%),
– niedorozwój intelektualny w stopniu znacznym (2 badanych, 4%),
– niepe³nosprawnoœæ ruchowa (2 badanych, 4%),
– mózgowe pora¿enie dzieciêce (2 badanych, 4%).

Wœród badanych by³o 4 nies³ysz¹cych uczniów (10%), którzy ujawnili wiêcej
ni¿ jedn¹ dysfunkcjê rozwojow¹, np. g³uchocie towarzyszy³y wada wzroku, nie-
pe³nosprawnoœæ intelektualna w stopniu lekkim oraz niepe³nosprawnoœæ ruchowa.

Istotnym sk³adnikiem, a nawet baz¹ dla procesu porozumiewania siê bez
wzglêdu na stosowane formy przekazu jest przeds³owna aktywnoœæ komunika-
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cyjna. Ta potrzeba komunikowania siê dziecka z innymi osobami wyprzedza jego
zdolnoœæ pe³nego porozumiewania siê. Jak twierdzi B. Aouil (1996, s. 58), komuni-
kacja pozawerbalna stanowi oko³o 70% naszej komunikacji interpersonalnej.
W nawi¹zywaniu kontaktów interpersonalnych kody komunikacji niewerbalnej
pe³ni¹ nastêpuj¹ce funkcje:
1) powtarzanie identycznego komunikatu werbalnego,
2) zastêpowanie komunikatu werbalnego,
3) uzupe³nianie przekazu werbalnego,
4) akcentowanie komunikatu,
5) regulowanie werbalnego komunikatu,
6) przeciwstawianie innego przekazu werbalnego.

Na podstawie analizy materia³u empirycznego mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w aktyw-
noœci komunikacyjnej badanych uczniów dominuj¹ nastêpuj¹ce kody pozawer-
balne: gesty (39 badanych, 22,5%), mimika (30 badanych, 17%), jêzyk migowy (28
badanych, 16%), daktylografia (25 badanych, 14%), uk³ad cia³a (15 badanych,
8,5%). Uzupe³niaj¹cymi sposobami ich przekazu informacji s¹: pismo (12 bada-
nych, 7%), jêzyk migany (10 badanych, 6%), mowa ustna (8 badanych, 4,5%),
s³uch (8 badanych, 4,5%). W zwi¹zku z tym, ¿e w aktywnoœci pozawerbalnej ba-
danych uczniów najczêœciej pojawiaj¹ siê gesty – ruchy rêkami, cia³em i g³ow¹,
dokonano szczegó³owej analizy tej aktywnoœci pozawerbalnej. Przyjmuj¹c jako
kryterium podzia³u pe³nion¹ funkcjê, mo¿na wyró¿niæ okreœlon¹ grupê gestów.
S¹ to:
– emblematory,
– afektatory,
– ilustratory,
– regulatory,
– adaptatory (por. Nêcki 1992).

Emblematory s¹ gestami stosowanymi przez wszystkich diagnozowanych 39
nies³ysz¹cych uczniów z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi. Ten rodzaj
ekspresji mimicznej oznacza niewerbalne substytuty konkretnych s³ów, np.
wzruszenie ramion oznacza „nie wiem”, klaskanie oznacza aprobatê. Charakte-
rystycznymi gestami dla tych uczniów s¹ te¿ adaptatory (25 wskazañ) s³u¿¹ce za-
spokojeniu okreœlonych potrzeb psychicznych lub fizycznych. Wœród tego typu
zachowañ niewerbalnych pojawi³y siê nastêpuj¹ce gesty: wiercenie siê na krzeœle,
drapanie siê po g³owie jako przejawy znudzenia albo zdenerwowania. Te gesty s¹
te¿ przejawem wewnêtrznego napiêcia. Badani uczniowie wykorzystuj¹ równie¿
w komunikacji pozawerbalnej afektatory (12 wskazañ), regulatory zachowañ
konwersacyjnych (11 wskazañ) oraz ilustratory s³u¿¹ce uplastycznieniu wypo-
wiedzi (8 wskazañ). Afektatory – gesty wyra¿aj¹ce emocje s¹ niewerbalnymi za-
chowaniami, które ods³aniaj¹ ukrywane lub jawne uczucia badanych, np. sympa-
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tiê poprzez uœmiechanie siê, antypatiê poprzez wygra¿anie piêœci¹, a ponadto
informuj¹ o stanie rozwoju emocjonalnego tych uczniów. Gesty – regulatory nie
powinny byæ interpretowane w oderwaniu od innych elementów komunikowania
siê. Badani wykorzystuj¹ je wówczas, gdy chc¹ uzupe³niæ proces komunikowania
siê, np. podnosz¹ rêkê w czasie lekcji, chc¹c coœ przekazaæ. Najrzadziej stosowa-
nymi przez badanych s¹ gesty ilustratory, którymi przedstawiaj¹ pantomimiczny
obraz kszta³towanych pojêæ. Uczniowie nies³ysz¹cy tymi gestami pokazuj¹ okreœlo-
ne czynnoœci albo pomagaj¹ sobie podczas interpretacji analizowanego tekstu.
Dane dotycz¹ce rodzajów stosowanych gestów przez badanych uczniów szcze-
gó³owo prezentuje wykres 1.

Wnioski

Przeprowadzone badania diagnostyczne wykaza³y potrzebê modyfikacji obec-
nych strategii rehabilitacji stosowanych wobec nies³ysz¹cych dzieci z dodatkowy-
mi dysfunkcjami rozwojowymi. System oœwiaty powinien byæ dostosowany do
zró¿nicowanych potrzeb uczniów z wad¹ s³uchu. Istnieje koniecznoœæ opracowa-
nia specjalnych programów oraz planów nauczania i wychowania, które bêd¹
uwzglêdnia³y mo¿liwoœci nies³ysz¹cych dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami roz-
wojowymi. Postêpowanie rehabilitacyjne powinno mieæ nie tyle charakter mode-
lowych rozwi¹zañ, ile praktycznych dzia³añ na rzecz wspomagania ich rozwoju.
Wczesna i kompleksowa diagnoza uszkodzenia s³uchu oraz wspó³istniej¹cych za-
burzeñ u dziecka determinuje osi¹gniêcia póŸniejszych efektów rehabilitacji.
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Model postêpowania terapeutyczno-wychowawczego wobec nies³ysz¹cych
uczniów z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi powinien uwzglêdniaæ na-
stêpuj¹ce formy oddzia³ywañ:
– wczesne wykrywanie zaburzeñ,
– kompleksow¹ i wielospecjalistyczn¹ diagnozê uwzglêdniaj¹c¹ ocenê proce-

sów poznawczych i emocjonalnych dziecka,
– trening umiejêtnoœci spo³ecznych i interpersonalnych,
– trening umiejêtnoœci ¿ycia codziennego,
– wspieranie i stymulacjê rozwoju dziecka,
– prowadzenie wspó³pracy z rodzin¹ i zachêcanie do komunikowania siê w jed-

nolity sposób, zgodny ze strategiami ustalonymi przez terapeutê,
– wybór odpowiedniego systemu komunikowania siê.

Problematyka rehabilitacji tych nies³ysz¹cych uczniów nabra³a ostatnio szcze-
gólnej aktualnoœci. Nie wolno zapominaæ, ¿e znaki pozawerbalne maj¹ najwiêkszy
wp³yw na kszta³towanie siê procesu komunikacji. Dzieci nies³ysz¹ce z dodatko-
wymi dysfunkcjami rozwojowymi pomimo swoich ograniczeñ, wykorzystuj¹c tê
formê porozumiewania siê z innymi, zachowuj¹ siê tak samo jak dzieci s³ysz¹ce.
Komunikaty niewerbalne maj¹ bowiem charakter wrodzony i poprzez te znaki
przekazujemy oko³o 55% informacji. Nie mo¿na jednak dopuœciæ do sytuacji, aby
komunikacja pozawerbalna stanowi³a jedyny sposób porozumiewania siê przez
badanych uczniów. Obecnie coraz czêœciej stosuje siê wobec tych dzieci metody
komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej, kody wizualno-przestrzenne,
wizualno-graficzne, których celem jest nadawanie i odbieranie komunikatu z in-
nymi osobami przy u¿yciu dodatkowych pomocy, takich jak: komputer, maszyny
do pisania, piktogramy, symbole Blissa, daktylografia, fonogesty. Wykorzystywa-
nie w rehabilitacji nies³ysz¹cych dzieci ze sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami
humanistycznych modeli edukacji eksponuj¹cych alternatywne metody
zaspokajania ich potrzeb jest przyk³adem nowoczesnego systemu opieki dla
wszystkich uczniów nies³ysz¹cych.
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The beyondverbalism communication of deaf students
with additional developmental dysfunctions
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NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ

W ASPEKCIE

ZDROWIA I ¯YCIA SPO£ECZNEGO



Aleksandra Maciarz

Dualizm w ujmowaniu niektórych zaburzeñ zdrowia

Nowe odkrycia neurologów i genetyków dotycz¹ce patogenezy niektórych
zaburzeñ wczesnorozwojowych (autyzmu, ADHD, dysleksji) i zaburzeñ wieku
m³odzieñczego (anoreksji, bulimii) sprawiaj¹, ¿e ulegaj¹ deprecjacji przekonania
o znaczeniu w ich etiologii czynników psychicznych, spo³ecznych i kulturowych.
Fascynacja now¹ wiedz¹ o zaburzeniach biochemicznych i funkcjonalnych móz-
gu powoduje coraz wiêksze ignorowanie wiedzy wynikaj¹cej z badañ przedsta-
wicieli psychoanalizy i socjologii zdrowia oraz przedstawicieli medycyny psy-
chosomatycznej. Upowszechnienie nowych odkryæ nie tylko w literaturze
naukowej i popularnonaukowej, ale tak¿e na forach internetowych (zwykle bez
kontekstu teoretycznego) eksponuje biologiczne aspekty tych zaburzeñ i sprawia,
¿e fascynacja nowymi odkryciami rodzi obawê o to, ¿e jesteœmy „sam¹ biologi¹”.
Pojawia siê stan rezygnacji i poczucia bezradnoœci w sferze naszych przekonañ
dotycz¹cych mo¿liwoœci samokontroli i samokreowania nie tylko naszego zdro-
wia, ale tak¿e naszego zachowania siê i ró¿nych form naszej ¿yciowej aktywnoœci.
Umacniaj¹ siê przekonania z krêgu determinizmu biologicznego, os³abiaj¹ce war-
toœæ naszych doœwiadczeñ psychospo³ecznych.

Tendencji tej ulegaj¹ tak¿e niektórzy psycholodzy i pedagodzy, którzy w pre-
zentowanych pogl¹dach na patogenezê i patomechanizmy niektórych zaburzeñ
zdrowia i zachowania siê dzieci i m³odzie¿y wrêcz odrzucaj¹ podejœcie psycho-
spo³eczne. Konsekwencj¹ takiej postawy jest niedocenianie roli ró¿nych rodza-
jów psycho- i socjoterapii prowadzonej z osob¹ i z cz³onkami jej rodziny oraz eks-
ponowanie znaczenia nowej farmakoterapii jako panaceum zabezpieczaj¹cego
pozytywn¹ prognozê. Zafascynowanie now¹ wiedz¹ medyczn¹ sprawia, ¿e nie-
którzy przedstawiciele nauk humanistycznych krytycznie odnosz¹ siê do
pogl¹dów wskazuj¹cych na zwi¹zek zaburzeñ od¿ywiania siê z doœwiadczeniami
doznanymi w œrodowisku rodzinnym. Powo³uj¹c siê na badania polskich i obco-
jêzycznych autorów oraz na teksty z Internetu, eksponuj¹ dominuj¹ce znaczenie
w etiologii anoreksji i bulimii czynników genetycznych oraz rozleg³ych zaburzeñ
poziomu niektórych neuroprzekaŸników w mózgu osób chorych. Równoczeœnie



minimalizuj¹ wp³yw czynników kulturowo-spo³ecznych, uznaj¹c, ¿e interpreta-
cja zaburzeñ od¿ywiania w kontekœcie spo³ecznym krzywdzi osoby nimi dotkniê-
te i utrudnia podejmowanie odpowiednich dzia³añ terapeutycznych. Postawa ob-
ronna motywowana chêci¹ uwolnienia rodziców (szczególnie matek) osób
dotkniêtych zaburzeniami od¿ywiania od poczucia winy sk³ania ich ku determi-
nizmowi biologicznemu. W konsekwencji nie doceniaj¹ znaczenia œrodowiska ro-
dzinnego i czynników kulturowych w etiologii, w przebiegu i terapii zaburzeñ
od¿ywiania siê (¯ó³kowska, ¯ó³kowska 2009).

Nie neguj¹c pod³o¿a organicznego, nale¿y braæ pod uwagê potwierdzony
przez wielu badaczy wp³yw czynników spo³eczno-kulturowych na zwiêkszanie
siê ryzyka wyst¹pienia zaburzeñ od¿ywiania siê, intensyfikacjê ich obrazu klini-
cznego oraz na efekty prowadzonej terapii. Ponadto w ocenie czynników etiologi-
cznych zaburzeñ od¿ywiania siê nale¿y uwzglêdniaæ to, ¿e diagnoza hormonal-
nych zaburzeñ w mózgu osób nimi dotkniêtych by³a dokonywana dopiero
w okresie du¿ego zaawansowania procesu chorobowego, gdy by³y one leczone
w warunkach klinicznych. Badacze nie rozstrzygnêli jednoznacznie problemu,
jaki wp³yw na obraz kliniczny zaburzeñ hormonalnych mózgu tych osób chorych
mia³ wyniszczaj¹cy ich organizm proces chorobowy i czy mo¿na uto¿samiaæ go
z obrazem hormonalnym mózgu tych osób przed zachorowaniem.

We wspó³czesnej psychologii klinicznej wyklucza siê tak¿e wp³yw napiêæ
emocjonalnych oraz doœwiadczanej przez dziecko agresji i przemocy w rodzinie
na powstanie u niego nadpobudliwoœci psychoruchowej. Przyjmuje siê, ¿e zabu-
rzenie to ma wy³¹cznie genetyczne t³o, a patogenne œrodowisko rodzinne mo¿e
jedynie nasilaæ jego objawy. W konsekwencji bywaj¹ niedoceniane w terapii
dziecka stabilnoœæ, niezmiennoœæ i harmonijne wspó³¿ycie w œrodowisku rodzin-
nym. Psychoterapeuci preferuj¹ ró¿ne indywidualne oddzia³ywania w terapii
prowadzonej z dzieckiem i rzadko inicjuj¹ wprowadzanie zmian do mikroœro-
dowiska rodzinnego w celu jego stabilizacji, wyciszenia, utrzymania rytmicznego
³adu w codziennym ¿yciu dziecka, umiejêtnego dozowania ró¿nych rodzajów jego
aktywnoœci i okazywanych mu przejawów akceptacji (Wolañczyk i in. 1999).

Pogl¹dy tych przedstawicieli nauk humanistycznych, którzy jednoznacznie
przypisuj¹ dominuj¹c¹ rolê czynnikom organicznym w patogenezie, diagnozie
i terapii wymienionych zaburzeñ zdrowia i nie doceniaj¹ znaczenia czynników
psychospo³ecznych, plasuj¹ siê w biologicznym paradygmacie zdrowia i choroby.
Cechuje siê on dualistycznym rozdzielaniem cia³a i psychiki cz³owieka, co jest od
dawna uznawane w naukach medycznych i humanistycznych za anachronizm.
W biopsychospo³ecznym paradygmacie zdrowia i choroby dominuje przekona-
nie o trwa³ej nierozdzielnoœci cia³a i psychiki.

To, ¿e wiêkszoœæ pedagogów i psychologów eksponuje znaczenie czynników
psychospo³ecznych w patogenezie, diagnozie i terapii chorób, a medycy ekspo-
nuj¹ rolê czynników biologicznych, jest niejako zjawiskiem naturalnym. Jednak
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pe³ne urzeczywistnienie w praktyce holistycznego paradygmatu zdrowia i choro-
by powinno wyra¿aæ siê ca³kowitym uwolnieniem siê specjalistów od dualizmu,
który utrzymuje siê nadal w ich podejœciu do cz³owieka chorego. Mimo postêpu
na kontinuum „od biologicznego do humanistycznego” ujmowania zdrowia
i choroby, nadal istnieje du¿y dystans miêdzy postêpem w teorii i praktyce wielu
nauk, których przedmiotem zainteresowania jest cz³owiek (Krause 2010).

Utrzymuj¹cy siê stan biologizmu w praktyce medycznej sprawia, ¿e w wiêk-
szoœci oddzia³ów szpitalnych nie zatrudnia siê psychologów i terapeutów, w tym
tak¿e w oddzia³ach neurologii, kardiologii, onkologii czy intensywnej terapii (por.
Iwanitzky, Madeja 2008). W oddzia³ach pediatrycznych nie zatrudnia siê pedago-
gów. Uzasadnianie tego stanu niskim nak³adem z bud¿etu na lecznictwo w naszym
kraju nie usprawiedliwia tej nowej postaci patologii w funkcjonowaniu pañstwa.

Przeci¹¿enie lekarzy czynnoœciami medycznymi nie sprzyja nawi¹zywaniu
kontaktów z pacjentami w celu poznania ich doœwiadczeñ oraz s¹dów zwi¹za-
nych z chorob¹ i jej leczeniem, udzielaniu im wyjaœnieñ oraz wp³ywaniu na ich
przekonania i samopoczucie. Oddzia³ szpitalny sta³ siê specjalistycznym warszta-
tem szybkiej obs³ugi medycznej, w którym pacjent bywa nara¿ony na wiele stre-
sów. Humanistyczny paradygmat podejœcia do cz³owieka chorego, lansowany
ju¿ wiele lat temu przez wybitnych specjalistów medycyny (W. Dega, A. Kempiñ-
ski), nie zosta³ upowszechniony w polskim szpitalnictwie.

Tymczasem intensywne prace genetyków nad rozszyfrowaniem genomu
cz³owieka stwarzaj¹ nowe wyzwania dla s³u¿b medycznych oraz s³u¿b psycholo-
gicznych, pedagogicznych i socjalnych. Rozszyfrowanie genomu pozwoli
bowiem wszechstronnie oceniaæ aktualny stan wszystkich narz¹dów i procesów
organizmu cz³owieka, a tym samym prognozowaæ o jego zdrowotnej przysz³oœci.
To stworzy potrzebê opracowania dla niego takiego programu zachowañ pro-
zdrowotnych, który zabezpieczy go przed chorobami, na jakie jest podatny jego
organizm. Œwiadomy udzia³ cz³owieka w realizacji tego programu upodmiotowi
go w procesie zapobiegania zagro¿eniom chorobowym. Lekarze bêd¹ zmuszeni
docieraæ do sfery mentalnej pacjentów i cz³onków ich rodzin, korzystaæ z wiedzy
i pomocy psychologów, a tak¿e uwzglêdniaæ w³aœciwoœci œrodowiska, w którym
¿yj¹ ich pacjenci. Œrodowisko i uwik³anie cz³owieka w wielorakie z nim wspó³-
zale¿noœci nie jest obojêtne dla jego zdrowia, gdy¿ ma ró¿norodny wp³yw na
funkcjonowanie jego organizmu, na jego samopoczucie oraz na stan jego psy-
chicznych doœwiadczeñ.

Wspó³czeœnie nie budzi ju¿ w¹tpliwoœci przekonanie, ¿e stresuj¹ce prze¿ycia
os³abiaj¹ odpornoœæ immunologiczn¹ organizmu. Wiadomo, ¿e d³ugotrwa³y stres
psychiczny powoduje niekorzystne zmiany w organizmie (np. w obrêbie lipidów,
limfocytów, procesów metabolicznych) i os³abia zdolnoœæ organizmu w walce
z infekcjami.
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Genetycy czêsto argumentuj¹ hipotezê o genowym pochodzeniu danej choro-
by znacznym wskaŸnikiem liczbowym osób ni¹ dotkniêtych wœród bliŸni¹t jedno-
jajowych. Ignoruj¹ natomiast to, ¿e osoby z ci¹¿ bliŸniaczych wzrastaj¹ w tym sa-
mym œrodowisku, maj¹ podobne doœwiadczenia, s¹ nara¿one na te same stresy itp.

Udzia³ czynników psychospo³ecznych i kulturowych w patogenezie wielu
chorób cz³owieka, a zw³aszcza tych, które w swoim obrazie klinicznym maj¹ tak¿e
symptomy zaburzeñ mentalnych, nie budzi ju¿ dzisiaj w¹tpliwoœci. Tym bardziej
w³¹czanie tych czynników w kompleksowo ujmowan¹ profilaktykê chorób i re-
habilitacjê cz³owieka jest uznawane za koniecznoœæ.

Bibliografia

Iwanitzky N., Madeja Z. (2008), Koncepcja natury cz³owieka a rozumienie zdrowia i choroby,
„Nasze Forum”, nr 3–4

Krause A. (2010), Wspó³czesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków
Wolañczyk T., Ko³akowski A., Skotnicka M. (1999), Nadpobudliwoœæ psychoruchowa u dzieci,

Lublin
¯ó³kowska T., ¯ó³kowska K. (2009), Niepe³nosprawnoœæ w krzywym zwierciadle spo³ecznych

koncepcji, „Niepe³nosprawnoœæ”, nr 1

The dual attitude towards some of health disorders
(Summary)

The author describes the latest achievements in diagnosing the etiology of selected dis-
eases. At the same time, she warns against an excessive fascination over new biologism, that
is a situation when medical achievements overshadow pedagogical, psychological and so-
cial contexts of disability. Not only physicians but also some pedagogues and psychologists
reject the psychosocial approach in diagnosing health disorders. According to the author
this attitude can lead to a comeback of a dangerous individualizing approach that reduces
disability to biologism and medicine.
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Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
Sylwia Diedrich

Poczucie sensu ¿ycia u chorych na stwardnienie rozsiane

Wprowadzenie

Stwardnienie rozsiane (MS – multiple sclerosis) jest przewlek³¹ zapalno-
-demielinizacyjn¹ chorob¹ oœrodkowego uk³adu nerwowego. Obok urazów móz-
gu i dzieciêcego pora¿enia mózgowego jest jedn¹ z najczêstszych przyczyn neu-
rologicznego inwalidztwa u ludzi m³odych. Stwardnienie rozsiane najczêœciej
rozpoczyna siê miêdzy 20 a 40 rokiem ¿ycia, choæ zdarzaj¹ siê przypadki ju¿
w wieku dzieciêcym, a bywa, ¿e choroba zaczyna siê rozwijaæ w wieku póŸniej-
szym. U kobiet stwardnienie rozsiane wystêpuje oko³o dwukrotnie czêœciej ni¿
u mê¿czyzn. Charakterystyczne jest geograficzne rozprzestrzenienie choroby,
dowodz¹c roli czynników œrodowiskowych w patogenezie MS. Polska zalicza siê
do strefy wysokiego zagro¿enia MS, o wspó³czynnikach chorobowoœci w grani-
cach 60–100/100 000 mieszkañców (Losy, Selmaj 2007). W patogenezie stwardnie-
nia rozsianego istotn¹ rolê odgrywaj¹ czynniki genetyczne. Geny wydaj¹ siê wa-
runkowaæ podatnoœæ na MS, typ przebiegu, jak równie¿ ciê¿koœæ objawów. Jest to
choroba spotykana g³ównie u rasy bia³ej, natomiast jej czêstoœæ u pozosta³ych ras
jest znacznie mniejsza. Chocia¿ dok³adna rola poszczególnych genów w MS do
tej pory jest jeszcze niejasna, badania ostatnich lat mog¹ wskazywaæ na rolê ge-
nów warunkuj¹cych odpowiedŸ immunologiczn¹, np. iloœæ uwalnianych cytokin
czy wra¿liwoœæ uk³adu nerwowego na immunologiczny atak (Lassmann 2005).

W MS charakterystyczne jest rozsianie zmian w czasie i miejscu. W pe³ni roz-
winiêtej chorobie spotyka siê takie objawy, jak: niedow³ad spastyczny koñczyn,
objawy mó¿d¿kowe (ataksja, dr¿enie, dyzartria, oczopl¹s), zaburzenia funkcji pê-
cherza, zaburzenia czucia g³êbokiego. Wyró¿niamy cztery typy przebiegu klinicz-
nego MS. S¹ to:
1) Postaæ rzutowo-remisyjna – charakteryzuje siê wystêpowaniem zaostrzeñ

choroby (rzutów) z ca³kowitym lub czêœciowym powrotem funkcji. Okresy
pomiêdzy rzutami cechuje brak progresji choroby.



2) Postaæ pierwotnie postêpuj¹ca – cechuje siê postêpem choroby od pocz¹tku
z dopuszczalnymi okresami stabilizacji b¹dŸ okresow¹ niewielk¹ popraw¹
stanu klinicznego.

3) Postaæ wtórnie postêpuj¹ca – charakteryzuje siê progresj¹ choroby po okresie
rzutowo-remisyjnym. W postaci tej mog¹ wystêpowaæ okazjonalne rzuty,
niewielkie remisje oraz okresy stabilizacji.

4) Postaæ postêpuj¹co-rzutowa – cechuje siê progresj¹ choroby od pocz¹tku
i wyraŸnymi rzutami. Okresy miêdzy rzutami cechuj¹ siê wyraŸn¹ progresj¹
objawów (Losy, Selmaj 2007).
Objawy, których doœwiadczaj¹ chorzy z SM, mog¹ byæ ograniczone tylko do

fizycznych, ale mog¹ tak¿e obejmowaæ trudnoœci intelektualne (k³opoty z pamiê-
ci¹, koncentracj¹ uwagi, mêczliwoœæ procesów poznawczych) i psychiczne (obni-
¿ony nastrój, depresja, zaburzenia psychotyczne). Ta ró¿norodnoœæ objawów kli-
nicznych powoduje, ¿e chorzy oceniaj¹ chorobê zarówno jako cierpienie lub
obci¹¿enie, jak i jako wyzwanie (Kossakowska 2003). Zaburzenia poznawcze s¹
ju¿ widoczne na wczesnym etapie MS. G³ównie dotycz¹ uwagi, pamiêci, szybkoœci
przetwarzania informacji, hamowania i konceptualizacji. Os³abienie funkcji
poznawczych jest zazwyczaj stopnia lekkiego lub umiarkowanego. U tylko 5% do
20% chorych z MS rozwija siê demencja (Buchanan i in. 2005). W sferze emocjo-
nalno-osobowoœciowej Grant (1986, za: Cendrowski 1993) wyodrêbni³ dwie gru-
py zaburzeñ sfery emocjonalno-osobowoœciowej:
1) zmiany psychiczne wywo³ane procesem demielinizacyjnym, w tym: depresjê

endogenn¹, euforiê, chwiejnoœæ emocjonaln¹, maniê, psychozy urojeniowo-
-omamowe, charakteropatiê oraz zaburzenia emocjonalne wystêpuj¹ce na tle
otêpienia;

2) zmiany zachowania spowodowane reakcjami adaptacyjnymi, w tym: depre-
sjê egzogenn¹, reakcjê nerwicow¹, zespo³y hipochondryczne, reakcje psycho-
tyczne ³¹cznie ze stanami majaczeniowymi. W literaturze wiele miejsca
poœwiêca siê stanom euforii u chorych z MS. Euforia charakteryzuje chorych
z nasilonymi objawami neurologicznymi i deficytami poznawczymi, ale czas
trwania choroby nie jest czynnikiem warunkuj¹cym jej pojawienie siê. Zda-
niem Bauma (1991, za: Cendrowski 1993) pod³o¿em euforii s¹ rozleg³e, obu-
stronne, podkorowe, przedczo³owe obszary demielinizacji oraz blizny glejowe,
które funkcjonalnie rozrywaj¹ po³¹czenia czo³owo-limbiczne. Inne wyniki ba-
dañ (Fourier, Bensing 1999) wykazuj¹ te¿ mo¿liwoœæ, ¿e nadmierny opty-
mizm chorych z MS jest wypracowan¹ postaw¹ ¿yciow¹ w trakcie procesu
przystosowywania siê do choroby.
W podjêtych badaniach w grupie osób ze stwardnieniem rozsianym starano

siê okreœliæ poczucie sensu ¿ycia, które stanowi nieod³¹czny element refleksyjnej
oceny w³asnego ¿ycia. Poczucie sensu ¿ycia to wed³ug Frankla (1972) stan pod-
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miotowej satysfakcji jednostki zwi¹zany z dzia³aniem celowym i ukierunkowa-
nym na wartoœci. Ze wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê stanowi ono metapotrzebê,
której realizacja determinuje zdrowie psychiczne i rozwój osobowoœci. Brak reali-
zacji tej metapotrzeby prowadzi do frustracji egzystencjalnej, która przybli¿a
cz³owieka do nerwicy noogennej. Symptomami charakterystycznymi dla nerwicy
noogennej s¹: nuda, cynizm, nihilizm, depresja, negacja, agresja, ucieczka od ¿y-
cia. Gdy symptomy s¹ zachowaniami okresowymi, mówimy o frustracji egzysten-
cjalnej. Kiedy pojawiaj¹ siê jako utrwalony sposób radzenia sobie przez jednostkê
z trudnymi zachowaniami, to mo¿na stwierdziæ nerwicê noogenn¹. Popielski
(1994) mówi nawet o noetycznym wymiarze osobowoœci (gr. noetikos – zdolnoœæ
do myœlenia), który wi¹¿e siê z wyjaœnianiem stosunku cz³owieka do takich war-
toœci, jak godnoœæ, wolnoœæ, odpowiedzialnoœæ i sens ¿ycia. Badania empiryczne
(Popielski 1987) wykaza³y, ¿e osoby o rozwiniêtej motywacji noetycznej g³êbiej
i czêœciej doœwiadczaj¹ poczucia sensu ¿ycia.

Sens ¿ycia mo¿e byæ poszukiwany przez d¹¿enie do tzw. wartoœci ostatecz-
nych (Rokeach 1968), które okreœlaj¹ stan finalny d¹¿eñ ludzkich. S¹ to np. piêk-
no, pokój, wolnoœæ, dojrza³a mi³oœæ. Wartoœciami instrumentalnymi (np. ambicje,
zdolnoœci) bêd¹ natomiast po¿¹dane sposoby zachowania, pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ
wartoœci ostateczne. Frankl (1984) uto¿samia³ sens bytu ludzkiego poprzez reali-
zacjê wartoœci, którymi s¹:
1) wartoœci twórcze – zwi¹zane z ekspresj¹ siebie, prac¹, kszta³towaniem œwiata;
2) wartoœci prze¿yciowe – zwi¹zane z odczuciami estetycznymi, z realizacj¹ sie-

bie poprzez wyrzeczenie siê siebie dla piêkna natury, œwiata lub sztuki;
3) wartoœci postawy – zwi¹zane ze stosunkiem do cz³owieka, zdarzeñ losowych

i cierpienia, które s¹ realizowane przez podejmowanie wyzwañ losu i cierpienie.
Ta ostatnia kategoria wydaje siê szczególnie istotna w odniesieniu do badañ

poczucia sensu ¿ycia u osób niepe³nosprawnych, które s¹ pozbawione w sferze
psychofizycznej warunków dobrej jakoœci ¿ycia. Poszukiwania sensu ¿ycia u osób
niepe³nosprawnych mo¿na by wpisaæ w budowanie szczêœcia nie na wartoœciach
witalnych i przetrwania, ale na wartoœciach transcendentnych. Ten nurt dociekañ
nad dobrym ¿yciem mo¿na by wywieœæ od Arystotelesa i stoików, którzy uto¿samiali
szczêœcie z eudajmoni¹, czyli naszym „prawdziwym ja”. Miar¹ szczêœcia powinno
byæ ¿ycie autentyczne, podkreœlaj¹ce podstawowe cnoty, zapewniaj¹ce samo-
realizacjê, ale niekoniecznie przy tym przyjemne.

Badania w³asne

W przedstawionych poni¿ej badaniach starano siê okreœliæ poziom i strukturê
poczucia sensu ¿ycia u osób ze stwardnieniem rozsianym. Sformu³owano nastê-
puj¹ce pytania badawcze: 1) Czy profile wymiarów sensu ¿ycia osób chorych na
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stwardnienie rozsiane i osób zdrowych ró¿ni¹ siê? 2) Czy istniej¹ ró¿nice miêdzy
osobami chorymi na stwardnienie rozsiane a osobami zdrowymi pod wzglêdem
badanych wymiarów sensu ¿ycia? Grupê eksperymentaln¹ stanowi³o 20 osób
chorych na stwardnienie rozsiane w wieku od 20 do 60 lat. Najwiêcej osób (7) by³o
w przedziale wiekowym od 41 do 50 lat. Wszystkie osoby nale¿a³y do Ko³a Pol-
skiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Koœcierzynie (oddzia³u woje-
wódzkiego w Gdañsku). Grupê kontroln¹ stanowi³o 20 osób w wieku 20 do 55 lat
bez problemów zdrowotnych. W obu grupach przeprowadzono badania testem
PIL (Purpose in Life Test) Crumbaugha i Maholicka. Skala ta jest kwestionariu-
szem powsta³ym na podstawie teorii Frankla, zaadaptowanym przez P³u¿ek.
Kwestionariusz ten sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza z nich zawiera 20 twier-
dzeñ dotycz¹cych celu, sensu ¿ycia, afirmacji ¿ycia, oceny w³asnego ¿ycia, odpo-
wiedzialnoœci i wolnoœci oraz stosunku do œmierci i samobójstwa. Ka¿de ze stwier-
dzeñ badany ma oceniæ na siedmiostopniowej skali. Druga czêœæ skali PIL sk³ada
siê ze zdañ niedokoñczonych typu projekcyjnego, np. Moje ¿ycie jest…, Moj¹ naj-
wiêksz¹ ambicj¹ jest…, Choroba i cierpienie mog¹ byæ… W tej czêœci skali badany
mo¿e swobodnie wypowiadaæ siê na temat d¹¿eñ, ambicji oraz zaplanowanych
celów ¿yciowych.

Przeprowadzona analiza podobieñstwa profilowego wykaza³a, ¿e profile
wyników w obu grupach ró¿ni¹ siê (wspó³czynnik podobieñstwa profilowego
Spearmana wyniós³ 0,17). Oznacza to, ¿e ró¿nice miêdzy grupami s¹ nie tyle
jakoœciowe, ile iloœciowe. Sens ¿ycia jest tworzony w inny sposób u osób chorych
na stwardnienie rozsiane i osób zdrowych.
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Tab. 1. Œrednie i odchylenia standardowe wyników w teœcie PIL w grupie eksperymentalnej
i kontrolnej

Wymiar sensu ¿ycia
Osoby zdrowe

(N=20)
Osoby chore

(N=20)
Ogó³em

M SD M SD M SD

Cele ¿ycia 6,05 0,63 4,31 1,38 5,18 1,38

Sens ¿ycia 5,97 0,67 3,93 1,17 4,95 1,40

Afirmacja ¿ycia 5,79 0,69 3,90 1,38 4,84 1,44

Ocena samego siebie 6,03 0,64 3,65 1,54 4,84 1,67

Ocena w³asnego ¿ycia 5,95 0,86 4,13 1,43 5,04 1,49

Odpowiedzialnoœæ
i wolnoœæ

6,00 0,49 4,50 1,12 5,25 1,14

Stosunek wobec œmierci
i samobójstwa

4,58 1,33 4,53 1,42 4,55 1,36

Wynik ogólny 5,82 0,47 4,13 1,18 4,97 1,23
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Aby odpowiedzieæ na pytanie, czy badane grupy ró¿ni¹ siê pod wzglêdem na-
tê¿enia poszczególnych wymiarów sensu ¿ycia, zastosowano test t-Studenta.

Powy¿sza tabela ukazuje, ¿e istniej¹ znacz¹ce i silne ró¿nice miêdzy obiema
grupami pod wzglêdem ka¿dego wymiaru sensu ¿ycia oprócz stosunku wobec
œmierci i samobójstwa. Osoby chore na stwardnienie rozsiane w wiêkszoœci skal tes-
tu PIL uzyskuj¹ ni¿sze wyniki ni¿ osoby zdrowe. Wynik statystki t (t=5,948) na po-
ziomie istotnoœci 0,001 wskazuje, ¿e w zakresie ogólnego poziomu sensu ¿ycia oso-
by ze stwardnieniem rozsianym uzyska³y istotnie ni¿szy wynik ni¿ osoby zdrowe.

�	������ ��
�� ����� � ��	���� 
� ������
��
�� �	����
� 75

���� %� ������ #���
��" ���
� ������ � ����� !�
�� � ��� ������
� "��#�
�
������ �� ��� 
� �������� 	�
�����! "#$ ��������� �%
	&�� ��� &���
���



Tab. 2. Wyniki porównañ testem t-Studenta grup kontrolnej i eksperymentalnej
pod wzglêdem ka¿dego wymiaru sensu ¿ycia

Wymiar sensu ¿ycia t df p

Cele ¿ycia 5,112 38,000 0,0012***

Sens ¿ycia 6,721 30,330 0,001***

Afirmacja ¿ycia 5,480 28,097 0,001***

Ocena samego siebie 6,372 25,340 0,001***

Ocena w³asnego ¿ycia 4,892 31,065 0,001***

Odpowiedzialnoœæ i wolnoœæ 5,477 25,883 0,001***

Stosunek wobec œmierci i samobójstwa 0,115 38,000 0,909

Wynik ogólny 5,948 24,925 0,001***

' � ()*)#� ''� ()*)+�''' � ()*))+�

Dope³nieniem i poszerzeniem analizy iloœciowej s¹ dane uzyskane w porów-
nawczej analizie jakoœciowej na podstawie drugiej czêœci kwestionariusza PIL.
W wypowiedziach na temat ogólnej oceny w³asnego ¿ycia 55% osób ze stward-
nieniem rozsianym ocenia³o je pozytywnie. Mówili o swoim ¿yciu, ¿e jest: bardzo
ciekawe, piêkne i pe³ne niespodzianek, udane, weso³e. Obie grupy (eksperymen-
talna i kontrolna) udzieli³y podobnych odpowiedzi, chocia¿ 10% wiêcej optymi-
stycznych odpowiedzi na temat swojego ¿ycia udzieli³a grupa eksperymentalna.
W innym pytaniu 40% badanych z grupy eksperymentalnej odpowiedzia³o, ¿e
¿ycie jest darem, skarbem, pe³ne niespodzianek, 20% mówi³o natomiast, ¿e jest
udrêk¹ i ciê¿arem, jest niesprawiedliwe, stresuj¹ce, trudne. Odpowiedzi w grupie
kontrolnej by³y bardzo podobne. 50% badanych ze stwardnieniem rozsianym
uwa¿a, ¿e ¿ycie jest najwiêkszym i najcenniejszym skarbem, darem i wszystkim,
spe³nieniem marzeñ, jest ³askawe. Obie grupy w ocenie ¿ycia by³y zgodne i udzie-
la³y zbli¿onych odpowiedzi.

W wypowiedziach dotycz¹cych dotychczasowych osi¹gniêæ 50% osób ze
stwardnieniem rozsianym deklarowa³o, ¿e osi¹gnê³o: wiele, cel, wszystko, wy-
kszta³cenie, natomiast 25% osi¹gnê³o dno, trochê, niewiele. Odpowiedzi w grupie
kontrolnej by³y bardzo podobne, chocia¿ 10% mniej osób udzieli³o pozytywnych
odpowiedzi ni¿ grupa ze stwardnieniem rozsianym.

75% badanych ze stwardnieniem rozsianym wskazywa³o na cele, które doty-
czy³y podstawowej egzystencji i osobistych potrzeb. Pada³y takie wypowiedzi,
jak: pragnê zdrowia, ¿yæ, szczêœcia. Grupa kontrolna w wiêkszym stopniu wska-
zywa³a na cele szczegó³owe zwi¹zane z prac¹ zawodow¹. W sferze ambicji 55%
badanych ze stwardnieniem rozsianym wskazywa³o na rodzinê, pracê, szczêœcie,
niepoddawanie siê, pomaganie innym, dokszta³canie siê, podró¿owanie dooko³a
œwiata. Najwa¿niejsz¹ wspóln¹ cech¹ w obu grupach w sferze ambicji by³a praca
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zawodowa. Uzupe³niaj¹c zdanie: Jedynym celem mojego ¿ycia jest…, 45% grupy
eksperymentalnej jako cel wskaza³o mieæ rodzinê, 35% byæ zdrowym. Osoby zdrowe
z grupy kontrolnej wskazywa³y czêœciej na: szczêœcie, pracê i awans (po 25%) oraz ro-
dzinê, samorealizacjê, bycie sprawiedliwym, zdobycie wykszta³cenia.

Znaj¹c cele badanych, ³atwiej odnieœæ siê do wyznawanych przez osoby bada-
ne wartoœci. 75% badanych ze stwardnieniem rozsianym wymienia³o, ¿e najwa¿-
niejsze dla nich w ¿yciu jest: rodzina, zdrowie, szczêœcie, wszystko, mi³oœæ, wiara.
Podobne wypowiedzi pada³y w grupie kontrolnej. Dla 60% grupy eksperymental-
nej prawdziwym sensem ¿ycia jest rodzina, dla 40% mi³oœæ i samo ¿ycie. W grupie
kontrolnej 50% odpowiada³o, ¿e rodzina i praca, 20% deklarowa³o, ¿e: samo ¿ycie
i istnienie, realizowanie marzeñ.

Analiza wypowiedzi na temat wartoœci cierpienia uwidoczni³a dwa skrajne
wobec niego stanowiska. 50% ankietowanych ze stwardnieniem rozsianym trak-
towa³o cierpienie jako cenne doœwiadczenie, które jest do prze¿ycia, zbawienne,
uzasadnione, pouczaj¹ce, uszlachetniaj¹ce, sensem ¿ycia. 35% odpowiedzia³o na-
tomiast, ¿e choroba i cierpienie mog¹ byæ przykrym doœwiadczeniem, straszne,
okropne, mêk¹, utrapieniem, bezlitosne. Odpowiedzi w grupie kontrolnej by³y
równie¿ zró¿nicowane – od: zrozumieniem, nadziej¹ na uzdrowienie, nowym
mottem, pokor¹ w ¿yciu (20% badanych) do: udrêk¹, bolesne, koszmarem, okrop-
ne (35% badanych). 45% respondentów w grupie ze stwardnieniem rozsianym
odpowiedzia³o, ¿e przykroœæ sprawia im: niepe³nosprawnoœæ, brak poruszania
siê, pesymizm ludzi zdrowych, bezczelnoœæ, oszustwo, ból, bycie samotnym, brak
zaufania, brak kultury, fa³sz ludzi. W tym pytaniu zanotowano ró¿ne odpowiedzi
w badanych grupach. Grupa eksperymentalna Ÿle siê czuje z niepe³nosprawnoœci¹
i brakiem poruszania siê spowodowanym chorob¹, grupa kontrolna – ze zdrad¹,
fa³szem i wobec œmierci bliskiej osoby.

W obszarze stosunku do œmierci, samobójstwa i narkomanii w obu badanych
grupach zaznaczy³y siê znacz¹ce podobieñstwa. W odpowiedzi na pytanie, czym
jest œmieræ, pojawi³y siê stwierdzenia wyra¿aj¹ce zarówno lêk przed œmierci¹, jak
i odpowiedzi mog¹ce œwiadczyæ o tym, ¿e œmieræ jest przejœciem do lepszego
œwiata i czymœ normalnym. Szukanie zapomnienia w alkoholu i narkotykach 90%
respondentów w obu grupach uwa¿a³o za: g³upie, beznadziejne, s³aboœæ, na
chwilê, nie do przyjêcia. Pytani o myœl o samobójstwie badani w 95% deklarowali,
¿e: nie istnieje, to g³upia myœl, nigdy, jest bez sensu.

Du¿a zgodnoœæ (po 100% badanych w obu grupach) dotyczy³a równie¿
dope³nienia stwierdzenia: Mam nadziejê, ¿e potrafiê… Grupa eksperymentalna
(podobnie jak kontrolna) koñczy³a zdanie w 100% w tonie optymistycznym,
pisz¹c: to przetrwaæ, cieszyæ siê do koñca, byæ szczêœliwa i braæ z ¿ycia najwiêcej
jak potrafiê, dalej walczyæ, zwyciê¿aæ, przenosiæ góry, zrobiæ jeszcze du¿o, cieszyæ
siê z ¿ycia, ¿yæ z chorob¹, wszystko zmieniæ.
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Podsumowanie

Przeprowadzone w grupie osób ze stwardnieniem rozsianym badania wyka-
za³y, ¿e grupa ta uzyska³a istotnie ni¿sze wyniki w poczuciu sensu ¿ycia w porów-
naniu z kontroln¹ grup¹ osób zdrowych. Ró¿nice te dotyczy³y ogólnego poziomu
sensu ¿ycia oraz poszczególnych jego wymiarów, z wyj¹tkiem stosunku do œmier-
ci i samobójstwa. Jednak¿e analiza jakoœciowa uzyskanego materia³u badawczego
ukaza³a cechy wspólne pomiêdzy obiema grupami. Wiêkszoœæ osób ze stwardnie-
niem rozsianym (podobnie jak w grupie kontrolnej) ocenia swoje ¿ycie jako uda-
ne, piêkne, pe³ne niespodzianek. Sensem i jednoczeœnie celem ¿ycia jest dla nich
szczêœcie, mi³oœæ, rodzina, w dalszej zaœ kolejnoœci nauka i praca. Postawione cele
dotycz¹ w³asnego rozwoju i perspektyw na przysz³oœæ, zak³adaj¹ samorealizacjê
i organizowanie ¿ycia rodzinnego w ci¹gu d³u¿szego okresu ¿ycia. Badani ze
stwardnieniem rozsianym satysfakcjê najczêœciej czerpi¹ z w³asnych osi¹gniêæ,
realizacji planów oraz z samego ¿ycia.
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A feeling of sense of life at patients with multiple sclerosis
(Summary)

The aim of research was a statement, how incurable disease which is multiple sclerosis
(MS),influences the consciousness of sense of life. The research refered to20 people with
MS from Polish Association with Multiple Sclerosis and 20 healthy people constituting
a control group. To estimate the consciousness of sense of life was used Purpose in Life Test
of Crumbaugh and Maholick. The analysis of Spearman’s profile similarity demonstrated
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that the profiles of dimensions of consciousness of life sense are different in the group with
MS( experimental group) and the control group. It has been demonstrated that in the gen-
eral range of consciousness of life sense (t=5,948; p=0,001) and particular dimensions ex-
perimental group obtains significant lower results. The qualitative analysis has shown
some common features among two groups. For example 55% people with MS (similar like
in the control group) estimate their life like successful and beautiful. People with MS more
often emphasized the role of family like a source of satisfaction and disabilities like a cause
of suffering.In the area of relation to death and drug habit existed also a big agreement in
the valuation these phenomenons among two groups (experimental and control group).
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Zbigniew Formella

Il concetto del disagio adolescenziale

È una realtà che i ragazzi, oggi più di ieri, sono carichi di problemi. Tutti sono
consapevoli di questo: le famiglie, le scuole, le agenzie educative, i mezzi di infor-
mazione. Lo sanno gli studiosi nell’Università e gli operatori sul campo (psicologi,
psichiatri, sociologi, pedagogisti) che, da tempo, richiamano ad una lettura più co-
mplessa dell’età evolutiva attuale contrassegnata da dispositivi di spettacolarizza-
zione, ma anche di confusione, de-centramento, frammentazione propri della no-
stra società e di incertezza, flessibilità e inquietudine propri della nostra cultura.
Allora: il disagio giovanile è sì un’emergenza, ma è anche, purtroppo, una condi-
zione strutturale del nostro tempo, come pure è la “cartina di tornasole” della for-
ma socio-culturale-ideologica del tempo attuale (Cambi 2008, 16).

Che cosa esattamente si intende per disagio? Come nasce e come si sviluppa
sia nel singolo che nel gruppo dei giovani? Una cosa è certa. È un fenomeno ampio,
controverso, difficilmente comprensibile e definibile.

Quale è il rapporto tra disagio, delinquenza e devianza? In che maniera e in
che profondità di discorso il disagio si collega con l’aggressività adolescenziale?
Dato l’argomento centrale di questo libro: il bullismo e cyberbullismo come mani-
festazione del disagio relazionale, ci impegniamo a descrivere il disagio con alcune
delimitazioni. La prima è inerente all’età. La nostra attenzione riguarda il bullismo
scolastico in età adolescenziale e per questo motivo facciamo riferimento ai ragazzi
nell’arco di età compresa tra i 12 e 19 anni.

La seconda riguarda la chiave di lettura che proponiamo. Il bullismo e il cyber-
bullismo sono letti come manifestazioni del disagio relazionale che fa riferimento
allo sviluppo adolescenziale. Quest’ultimo lo vediamo già per la sua natura colle-
gato con il disagio evolutivo. Di conseguenza sottolineiamo che la maggioranza
dei casi di bullismo, specialmente quello tradizionale, avvengono durante la cres-
cita nelle fasi di transizione, che se affrontate in tempo e bene non comportano
danni permanenti sia nella personalità del singolo che nelle relazioni sociali.

La domanda che ci poniamo nel nostro breve percorso è: si può prevenire il di-
sagio? Se esso fa parte dello sviluppo evolutivo, cioè fa parte della cosiddetta
“normalità”, sarà più adeguato parlare di come saper affrontare il disagio e saperlo



vivere e non tanto di prevenirlo. Se, invece, il disagio è nella prospettiva delle
manifestazioni fuori della “normalità” comportamentale, individuale o sociale,
possiamo, allora, parlare di una prevenzione di esso.

1. Definizione del disagio nell’età adolescenziale

Il termine disagio fa parte del linguaggio comune ormai in maniera diffusa
e viene usato nei diversi ambiti dell’agire umano, specialmente di carattere sociale.

Etimologicamente il termine è costituito dal prefisso dis, che indica negazione,
e dalla parola agio che significa giacere presso. Significa, pertanto, la condizione di chi
vive ai margini, escluso, isolato, lontano dagli altri e da se stesso (Amenta 2004, 12–13).

Nel Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli del 2002 alla voce di-

sagio leggiamo: “1. Mancanza di agi, di comodità […]. Privazione, sofferenza […].
Scarsità o mancanza di cose necessarie. 2. Difficoltà, imbarazzo […]. 3. Incomodo
di salute” (Zingarelli 2001, 553).

Generalmente possiamo affermare che, per la lingua italiana, il disagio è una
condizione di malessere cha ha cause diverse. La persona può essere “disagiata”
a causa di condizioni economiche (per. es. disoccupata, sottopagata, lavora “in
nero”); può sperimentare un sentimento sgradevole per una crisi psicologica
o morale (la vita è inutile, vuota, senza senso); oppure si può trovare in disagio
a causa delle condizioni fisiche (incidente, malattia, handicap). Il disagio, quindi,
può essere studiato dai diversi punti di vista e nei diversi campi di riferimento.

Nella letteratura troviamo molte proposte inerenti a tale argomento. Possia-
mo, per esempio, parlare delle seguenti forme o tonalità di disagio: sociale, am-
bientale, familiare, scolastico, esistenziale, psicologico, psicofisiologico, evolutivo,
adolescenziale, morale, spirituale, ecc. Per quanto riguarda il concetto psicologico
di disagio non si trova una “teoria” condivisa da parte degli studiosi (Froggio 2002,
18). Il termine è usato maggiormente per indicare uno stato soggettivo e generico
di sofferenza psichica (Regoliosi 1998, 21).

Il nostro interesse si concentra, soprattutto, sul disagio adolescenziale ed evo-
lutivo dei ragazzi nell’età scolare.

Neresini e Ranci (1992, 31) definiscono il disagio evolutivo nel momento ad-
olescenziale come “la manifestazione presso le nuove generazioni della difficoltà
di assolvere ai compiti evolutivi che vengono loro richiesti dal contesto sociale per
il conseguimento dell’identità personale e per l’acquisizione delle abilità necessa-
rie alla soddisfacente gestione delle relazioni quotidiane”.

De Leo e Patrizi (1995, 14), sulla stessa linea, considerano il disagio in termini
dinamici, come una difficoltà inerente ai compiti evolutivi; come una condizione
di lunga durata e di ampia ramificazione all’interno del vissuto adolescenziale
e giovanile.
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Secondo Ferraroli (cit. in Prellezzo - Nanni - Malizia 2008, 332–332), il disagio
è in genere una difficoltà ad adattarsi ad un ambiente o a delle situazioni. Più spe-
cificamente si può parlare di disagio evolutivo come una normale e superabile
difficoltà che accompagna i ragazzi nella loro crescita soprattutto nel momento ad-
olescenziale. A livello evolutivo il disagio è visto come una categoria trasversale,
quasi come un fenomeno fisiologico, che accompagna il ragazzo nella sua crescita
e che è legato con la categoria del rischio. Il disagio, poi, si trasforma in disadatta-
mento quando il malessere diventa diffuso e si esprime come difficoltà momenta-
nea a rispondere positivamente ai compiti evolutivi propri dell’età, soprattutto in
termini di relazione con gli altri e di integrazione nella società. Se questo stato per-
mane, si potrebbe trasformare in delinquenza o marginalità sociale.

Oggi nella nostra società complessa il disagio evolutivo spesso rischia di tras-
formarsi in disagio sociale. Questo succede, quando i fattori di malessere individua-
le sono molteplici e vengono assommati a fattori esterni conseguenti, per esempio,
a marginalità sociale. Spesso questa inadeguatezza del giovane a inserirsi in un de-
terminato contesto sociale viene attribuita prevalentemente a una generalizzata
incapacità del mondo adulto a riconoscere le sue esigenze ed il suo bisogno di rea-
lizzazione. “Le espressioni di questa inadeguatezza si distribuiscono lungo l’asse
privato-pubblico, con specifiche accentuazioni tematiche: l’abbandono familiare,
l’incomunicabilità, l’inutilizzazione, il mantenimento di una dipendenza forzata,
la mediocrità della risposta, il giovanilismo ad oltranza, la deresponsabilizzazione,
il non riconoscimento, la dispersione delle risorse” (Milanesi 1989, 130).

Secondo Cavallo (2002, 11), i ragazzi portatori di qualche forma di disagio,
sono caratterizzati da un malessere diffuso dovuto soprattutto ad una comunica-
zione scadente con il mondo adulto impostato in una perfezione forzata, ad una
disattenzione da parte delle figure significative e a determinate disfunzioni e pato-
logie ravvisabili nella famiglia o negli ambienti più prossimi. Il disagio tende ad
esprimersi in modi apparentemente opposti: attraverso una condotta aggressiva
e provocatoria, caratterizzata da una certa instabilità emotiva, oppure per mezzo
di fenomeni di isolamento e di chiusura in se stessi, che si caratterizzano con
difficoltà relazionali.

Costa (in Aa.Vv. 2009, 28) sottolinea nel concetto del disagio uno stato emotivo
che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali che non
permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di gruppo, di appren-
dere con successo a scuola, di mettere cioè a frutto appieno le proprie capacità cog-
nitive, affettive e relazionali.

Amenta (2004, 6–7) sottolinea nel disagio, visto nel quadro scolastico, l’impor-
tante ruolo delle regole e delle norme e di come la stessa osservanza di esse vada
considerata come uno dei sintomi di un disagio molto più complesso che necessita
di risposte qualificate. In età scolare, il disagio viene spesso inteso come discrepan-
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za tra sintomo e bisogno, come l’esito della frustrazione di un qualche bisogno, ma
la cosa è spesso più complessa. L’autore propone la seguente definizione del disa-
gio: “Il disagio è l’esito del fallimento derivante dall’aver ripetutamente preso atto
che i mezzi e gli strumenti di cui si dispone non risultano adeguati per far fronte
alle situazioni e per trovare un equilibrio tra il poter essere se stessi e, al contempo,
rispondere in modo creativo alle aspettative e alle richieste che l’ambiente impo-
ne” (ibidem, 7).

È importante considerare l’approccio interpretativo che tende a valutare il disagio
come una dimensione generatasi e sviluppatasi in una data società; per esempio, il di-
sagio può essere inteso come “una radicale difficoltà a gestire la complessità e,
all’interno di questa, a far fronte alle contraddizioni dei processi di socializzazione,
di identificazione e maturazione complessiva verso l’età adulta” (Milanesi 1989, 42).

Generalmente, le definizioni del disagio incentrano il loro focus su due aspetti
principali: quello relativo alla necessità di rispondere positivamente ai compiti
evolutivi e quello relativo al bisogno di riuscire a farlo all’interno di una società co-
siddetta complessa. Nella stessa piattaforma si incontrano, contemporaneamente,
due eventi inevitabili nella crescita sana di un ragazzo: da un lato il processo di
emancipazione, cioè di diventare una persona autonoma e, dall’altro, quello di so-
cializzazione, che significa la presenza partecipativa nella società degli adulti.

1.1. Disagio adolescenziale ed evolutivo insieme

L’adolescenza è una fase del ciclo della vita caratterizzata da diversi cambia-
menti, come indica il significato stesso della parola latina adolescere, cioè crescere
(Ammaniti 2001, 507). Comprende l’età che va dai 14 ai 19 anni circa; è caratteriz-
zata da trasformazioni fisiche e sociali e da sfide ed opportunità. In questa fase di
sviluppo predomina l’indeterminatezza: un processo di cambiamento dinamico
dove la sfera sociale e la sfera personale si incontrano per determinare opportunità
e rischi (Salvini 1994, 10).

L’incertezza e il disorientamento, dovuti all’affrontare i propri cambiamenti
e quelli dell’ambiente, diminuiscono con il passare del tempo, man mano che
l’adolescente acquisisce una certa sicurezza nella costruzione della sua identità
e nel rapporto con l’ambiente (Regogliosi 1996, 21).

Il disagio è sempre il risultato dell’interazione tra variabili relative al soggetto
e variabili relative al contesto in cui il soggetto è inserito. In linea generale, i segnali
di disagio variano in funzione dell’età e della personalità. Una volta identificati
questi segnali, occorre fermarsi a riflettere sulle cause che possono determinarli.
Vediamo per esempio il concetto sociologico dei “compiti di sviluppo”: oggi la
società ha uguali aspettative ed esercita le stesse pressioni di quanto accadeva ne-
gli anni cinquanta (farsi una famiglia, comprarsi una casa, avere un lavoro fisso,
avere un ruolo sociale e politico definiti personale e sessuale), mentre i tempi di at-
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tuazione si sono dilatati e spesso risultano indefiniti. Questa situazione provoca
tensione, frustrazione ed un generale clima di incertezza ed insicurezza.

I giovani hanno fisiologicamente il bisogno di rifiutare il modello competitivo
adulto; oggi, però, questo bisogno appare non solo un aspetto conflittuale genera-
zionale, ma sembra basato anche su dati reali: il modello degli adulti che i ragazzi
vedono di fronte a sé, infatti, non sembra promettere felicità e appare poco realiz-
zabile. Di fronte a ciò i ragazzi sentono il bisogno di differenziarsi con protesta,
chiusura, tristezza esistenziale e con il bisogno di sentirsi vivi con gesti estremi,
almeno in qualche cosa, ed ecco che compaiono le manifestazioni più eclatanti del
disagio come l’uso di sostanze ed alcool, comportamenti a rischio, disturbi
dell’identità di genere.

Già nel 1923 Thomas (cit. in Costa 2006, 63–64) ha evidenziato quattro desideri,
bisogni fondamentali dell’età evolutiva che, non raggiunti, possono essere fonti
potenziali di frustrazione: il bisogno di sicurezza, il bisogno di fare nuove espe-
rienze, il bisogno di avere risposte e il bisogno di riconoscimento da parte degli altri,
in particolare degli adulti. La frustrazione di questi bisogni, quando supera certi li-
miti, potrebbe favorire, a dire dell’autore, l’ingresso in comportamenti antisociali.

1.2. Elementi chiave del disagio

In questo sottoparagrafo si vogliono elencare alcuni elementi chiave del con-
cetto di disagio giovanile; inteso contemporaneamente sia come disagio evolutivo
che relazionale. Nell’elencarli si fa prevalentemente riferimento a Froggio (2002,
21–23):
a) il disagio non è una condizione patologica ma qualcosa di inerente al processo

di crescita, di passaggio dall’età infantile a quella adulta;
b) riguarda il mondo giovanile nel suo complesso;
c) è la manifestazione delle difficoltà (sociali, psicologiche, economiche, scolasti-

che) che un giovane incontra durante la sua crescita;
d) è strettamente connesso alla costruzione di un’identità personale e sociale;
e) molti aspetti fenomenologici e causali che caratterizzano il disagio vengono

assunti anche in diverse forme di devianza giovanile e delinquenza;
f) il disagio si può manifestare in modo paradossale in maniera costruttiva. Si ri-

ferisce ai giovani che vivono in maniera più impegnata nel sociale. Questo è il
disagio consapevole, che occupa e impegna i giovani e si sostituisce a loro
nell’affrontare e superare le difficoltà (per. es. alcuni modi di far politica e cul-
tura, cooperative di solidarietà sociale, associazionismo educativo, alcune
esperienze religiose, volontariato, creatività alternativa, ecc.)
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1.3. Strutturazione del disagio

Il disagio è associabile ad una condizione determinata da un complessità di
cose e da una molteplicità di variabili, nessuna delle quali da sola sembra essere
sufficiente a produrlo, ma la cui simultanea e frequente presenza profila condizio-
ni di difficoltà e di rischio in grado di ostacolare la realizzazione personale
dell’individuo stesso.

Tra i fattori di rischio maggiormente responsabili troviamo (Cerutti - Carbone
- Poli 2004, 15):
– la vulnerabilità individuale, legata all’esistenza di fattori endogeni quali, ad ese-

mpio: disturbi psico-fisici, affettivi, disfunzioni congenite o comparse durante
l’infanzia;

– carenze o disfunzioni provenienti dall’ambiente familiare, che comprendono
tutte quelle dimensioni inerenti i ruoli genitoriali, le dinamiche relazionali e af-
fettive, la qualità del rapporto educativo, ecc. Se significativi, questi elementi
sono in grado di interrompere il sano processo di crescita dell’individuo;

– difficoltà vissute a livello socio-culturale, che riguardano fattori relativi a: caren-
ze nelle relazioni di supporto, tipologia di sub-cultura in cui è immersa una
famiglia, disorientamento scolastico o professionale, influenze negative del
gruppo dei pari, ecc.;

– situazioni stressanti legate alla storia recente del soggetto, ossia tutti quegli
eventi traumatici o di radicale cambiamento che incidono significativamente
nel cammino formativo dell’individuo.
Ognuno di questi fattori, se duraturo e di difficile gestione, espone l’individuo

al rischio di un futuro disagio destinato a permanere nel tempo o a trasformarsi in
un evento peggiore (di carattere patologico).

La condizione di rischio, dunque, in quanto fonte di una probabile frustrazio-
ne dei bisogni fondamentali dell’individuo, comprometterebbe le possibilità di
realizzazione del proprio progetto di vita.

2. Disagio e costruzione dell’identità

La costruzione dell’identità già di per sé mette in disagio. Non vogliamo fer-
marci qui sul discorso che riguarda la ricerca o la costruzione della propria
identità. Diversi autori si sono occupati in maniera esaustiva di questa problemati-
ca. Vogliamo solo accennare ad un paio di osservazioni legate in maniera insepa-
rabile al concetto di disagio e d’identità.

Come prima affermazione (o domanda) si vuole sostenere che oggi non esiste
più una forte e riconoscibile identità generazionale. Il processo di crisi delle tradi-
zioni e delle agenzie di educazione e socializzazione come la famiglia, la scuola, la
parrocchia e l’evento di globalizzazione verso il concetto di uguaglianza, non solo
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nello stile di vita ma anche nel pensiero legato fortemente ai gestori di “moda”,
hanno avuto forti ricadute sul vissuti dei giovani d’oggi.

Il giovane ha acquisito una notevole autonomia ed indipendenza, ma nel con-
tempo deve rimanere “giovane”, perché non si trova spazio per lui nella società
degli adulti. Viene sbilanciato l’equilibro generazionale tra chi arriva e chi esce
dall’impegno familiare, sociale e politico. Se una generazione, per star sempre me-
glio, non esce, l’altra non può entrare e di conseguenza deve rimanere “giovane
anche se adulta”. Queste tensioni sociali e personali nello stesso momento hanno
le loro ripercussioni concrete: disoccupazione o lavoro insoddisfacente, fidanza-
mento “eterno” o matrimoni di prova, dipendenza economica e affettiva dai geni-
tori, le coppie rifatte, studenti “di professione”, relativismo nei confronti del siste-
ma valoriale tradizionale, ricerca di divertimento, ecc.

La seconda affermazione riguarda il fatto che non esiste più una identità gio-
vanile omogenea. Non esistono più i modelli di riferimento unitari e centrali nel
mondo degli adulti. Dall’altro lato, non esistono più modelli giovanili da poter
contrapporre al mondo degli adulti da parte delle giovani generazioni. Stiamo
osservando una grande frantumazione delle proposte che una volta erano chiare
e solide.

Il giovane oggi viene spinto verso un individualismo ed un egocentrismo. Si
propone (specialmente da parte del “grande educatore” – mass media) un model-
lo di costruzione di sé concreto, pragmatico ed aderente al quotidiano. Un model-
lo che, però, è molto fragile, non è in grado di mettere insieme i resti della propria
esistenza che è poco integrata e scarsamente progettuale. Le identità si scompon-
gono, i valori assumono caratteristiche soggettive ed individualistiche (Froggio
2002, 24). Siamo convinti che da un lato il giovane rimane sempre chiamato a co-
struire la propria identità, ma dall’altro sarà sempre di più sottoposto al disagio
che non sarà facile da affrontare.

3. Disagio, disadattamento, emarginazione

Il disagio letto nella chiave psicologica può portare al disadattamento.
Ogni tanto succede che il concetto di disagio viene usato come semplice sino-

nimo di disadattamento. In realtà questi due concetti si riferiscono a significati di-
versi, pur trovandosi occasionalmente implicati nel medesimo processo di crescita
di uno stesso individuo. Regogliosi, nella sua opera dedicata alla prevenzione del
disagio giovanile spiega come quest’ultimo si riferisce a percezioni del tutto sog-
gettive del malessere, che non potrà essere confermato da alcun fattore esterno al
mondo interiore dell’individuo stesso; diversamente, si parla di disadattamento
per indicare l’oggettiva e dimostrabile presenza di una relazione disturbata tra
l’individuo e uno specifico ambiente (Regogliosi 1996, 20).
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Il riuscire ad essere un individuo “adattato” significa poter fare affidamento su
una serie di processi mediante i quali instaurare una relazione armonica, equili-
brata e soddisfacente con l’ambiente, pur tenendo sempre in considerazione le
proprie istanze personali. In effetti, l’esistenza di un equilibrio che faccia sentire
l’individuo, con tutti i propri bisogni, in sintonia con l’ambiente sociale che lo cir-
conda, determina un comportamento adattivo capace di raggiungere, a sua volta,
due importanti traguardi per l’individuo stesso: la relazionalità finalizzata alla
propria maturazione (sviluppo di identità personale, comunicazione efficace, ecc.)
e la relazionalità che gli permetterà di superare, insieme agli altri, tutti quegli osta-
coli che l’ambiente o la società gli impone. Da ciò deriva che l’individuo disadatta-
to, al contrario, fornisce una risposta di sé negativa ai modelli accettati dal gruppo
sociale di appartenenza o perché non è riuscito ad adempierli o perché li rifiuta
radicalmente (Manca 1999, 73).

Sotto questa ottica si può osservare come il disagio e il disadattamento non po-
ssono essere considerati termini omogenei, sovrapponibili; è giusto ammettere
che spesso il disadattamento è manifestazione di un disagio interiore, profondo
dell’individuo; ma sarebbe riduttivo considerarlo l’unico aspetto in grado di carat-
terizzarlo.

Lo stesso vale per il concetto di marginalità ed emarginazione. La prima rap-
presenta una condizione sociale consolidata, riferita al ruolo svolto da un indivi-
duo rispetto ad un gruppo di riferimento (colui che non partecipa, l’escluso); la se-
conda, invece, implica lo svolgersi di un processo che, in quanto conseguenza
diretta del disadattamento, presuppone un declassamento verso l’area inferiore
della scala sociale, dunque, una rottura che mette il soggetto nella condizione di
essere escluso dai modelli e dallo stile di vita a cui, pure, continua a fare riferimen-
to (Regogliosi 1996, 24).

Come si può osservare, anche i concetti di marginalità ed emarginazione, così
come quello di disadattamento, con le ipotetiche conseguenze psicologiche deva-
stanti che sono in grado di causare nella vita di un individuo (ad esempio perdita
d’autostima, sentimento di inutilità, calo degli investimenti relazionali), possono
rientrare appieno in una condizione di disagio conclamato; tuttavia, non sono i so-
li fattori implicati nel processo di consolidamento del disagio.

4. Disagio, delinquenza, devianza

La tendenza a sovrapporre i concetti di disagio e di devianza è ancora frequen-
te. Questa disposizione, però, dà per scontato che la dimensione psicologica legata
al primo termine e la dimensione sociale, legata al secondo, debbano necessaria-
mente confondersi tra di loro in modo omogeneo; in effetti, spesso si pensa che la
maturità raggiunta attraverso conseguimenti sociali coincida con la maturità per-
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sonale. Ciò può essere considerato sempre vero? Se mancano i segnali sociali della
devianza, significa che debbano essere ritenuti assenti anche i sintomi psichici del
disagio? Infine, se esiste normalità nello psichico, deve esserci normalità anche nel
sociale? (Pieretti 1996, 154).

Considerando il punto di vista di Regogliosi, notiamo che il termine devianza
si manifesta come un comportamento che infrange visibilmente una norma (giuri-
dica o culturale) determinando anche stigma sociale. A differenza del disagio, che
fa riferimento ad una sofferenza psichica interiore, la devianza accoglie in sé una
prospettiva normativa, riferita non ad una caratteristica intrinseca all’individuo,
ma ad un giudizio etico espresso nei riguardi di un comportamento, che varia con
il variare del gruppo di riferimento del periodo storico preso in esame (Regogliosi
1996, 25).

Questi tre fenomeni, nel linguaggio comune, spesso vengono accumunati tra
di loro. In realtà, invece, sono concetti diversi, anche se è difficile trovare nella
realtà comportamentale il confine tra di loro. Lo possiamo fare nella descrizione
teorica, sottolineando che, nell’atteggiamento quotidiano, non è facile poterli
identificare.

Froggio (2002, 17–18) afferma che “il disagio e la delinquenza possono, ma non
necessariamente, rientrare nella devianza. Il disagio in taluni casi può precedere la
delinquenza, può esprimersi e sfociare in comportamenti asociali o, al limite, può
slittare in un comportamento apertamente delinquenziale […]. Il disagio e la de-
linquenza possono porre il soggetto in condizione di marginalità sociale e, a livello
personale, far sperimentare un disadattamento”.

Gli studiosi non trovano ancora una definizione condivisa riguardante il con-
cetto di devianza. Inoltre, non sarà mai facile rispondere alla domanda: chi sono
i ragazzi che passano dal disagio alla devianza? Esistono tante differenze e diversi
fattori che devono essere presi in considerazione per poter rispondere, almeno
parzialmente, a questa domanda.

Generalmente la devianza è descritta come un comportamento che viola una
serie di regole, di norme, o anche di attese di tipo diverso: sociali, morali, economi-
che, culturali, ecc. (Froggio 2002, 25–32). Vediamo che, intesa così, concettualmen-
te, la devianza richiama anche l’attenzione al bullismo che, in qualche maniera,
viene visto come violazione delle regole sociali (di vita scolastica e relazionale).

A questo punto, facendo riferimento a Masini e Vettorato (cit. in Prellezo - Ma-
lizia - Nanni 2008, 309), riportiamo la visione di devianza come processo educativo
non riuscito. Come dimostra Franta (1988), le relazioni interpersonali sono sempre
state concepite, lungo la storia della pedagogia, come fenomeno fondamentale
dell’educazione. In particolare, nella visione personalista, l’uomo non viene mai
considerato nella sua individualità ma nel suo relazionarsi al mondo. La sua stessa
esistenza è esistenza relazionale. Questo fa dell’educazione un rapporto a due vie.
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Se l’educando non incontra educatori che modellano la sua disposizione relazio-
nale e comunicativa, sulla base dei suoi vissuti empatizzati, non vedrà soddisfatti
i propri bisogni e non riuscirà ad acquisire gli specifici valori indispensabili
all’arricchimento della sua personalità. Infatti il bisogno dell’orientamento
dell’educando non sarà autocompreso, diminuirà quindi la sua educabilità,
dell’auto percezione del disagio esistenziale e relazionale, il possibile senso di pro-
gressiva affinità con azioni trasgressive, vissute come atti comunicativi che posso-
no sconfinare nella devianza primaria. In tal senso, la devianza come fatto psico-
-sociologico e personale diventa una questione di qualità dell’educazione.

Lo schema (Fig. 1), basandosi sulla proposta descritta e riassunta da Froggio
(2002, 37–38), propone in maniera sintetica i concetti di disagio, delinquenza e de-
vianza.
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5. Normalità e patologia

Per evitare che il disagio tipico dell’età giovanile divenga patologico, con un
esito di vera e propria devianza, occorre avviare adeguati ed efficaci programmi di
prevenzione.

Quando si parla di disagio si è spesso portati ad associarlo ad una delle due ca-
tegorie e lo si fa prendendo in considerazione uno specifico, ma personale, metro
di giudizio riguardo a ciò che si reputa normale e ciò che non si reputa tale. Da un
punto di vista evolutivo il disagio può essere visto come una “normale” e super-
abile difficoltà che porta l’individuo a dover affrontare degli stadi di sviluppo per
poter poi conseguire la propria identità e raggiungere un ottimale grado di
maturità. Da un punto di vista sociale, però, la presenza di una iniziale condizione
di disagio può, con il tempo, comportare evidenti e preoccupanti manifestazioni
di criminalità. Qual è dunque la linea di confine che stabilisce quando il disagio
vissuto da un individuo può essere considerato “normale” o invece deve essere
considerato “patologico”?

Per rispondere a tale domanda abbiamo bisogno dei possibili criteri di valuta-
zione, ciascuno dotato di una specifica definizione di “norma” e di “patologia”. Si
possono applicare, per esempio, delle norme statistiche che propongono discrimi-
nazione tra normalità e patologia sulla base della frequenza con cui un comporta-
mento, un tratto o una caratteristica, è presente in una determinata popolazione;
è il caso della norma riguardante la devianza della condotta sociale, che valuta in
che misura il comportamento manifesto del soggetto si allontani dalle consuetudi-
ni ed abitudini dell’ambiente in cui vive. Un altro criterio potrebbe essere quello
della funzionalità psico-sociale e lavorativa, che giudica “patologico” qualsiasi in-
dividuo che non risulti capace di relazionarsi con gli altri nell’effettuare un lavoro
(Cassano 1999, 107–125).

È inevitabile che i criteri, qualsiasi essi siano, possiedono dei limiti; per esem-
pio, la statistica troverà difficoltà nel misurare variabili del disagio facenti parte del
mondo interiore dell’individuo.

Un individuo che presenta un disagio, spesso, non risulta abile nel rispondere
positivamente alle esigenze (relazionali e/o lavorative) che l’ambiente richiede, ma
questo non significa che egli presenti un disturbo di natura patologica.

Si può dunque intuire che, dal punto di vista psicologico, il concetto di “nor-
malità” significa ben poco e, comunque, non corrisponde ad un tipo ideale dotato
di alcuni tratti peculiari. Esso non comporta un’assenza di conflitti o di tensioni
e, tanto meno, una maturità raggiunta senza una loro minima presenza (Pieretti
1996, 154).

Il fenomeno del disagio non può essere associato in modo decisivo ed unilate-
rale alla categoria di normalità o a quella di patologia. Esso, entro certi limiti,
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è un’esperienza legata a stadi dello sviluppo, che disturba in misura maggiore o
minore ma non necessariamente fonte di malessere patologico. Tuttavia, se è pre-
sente, viene preso in considerazione seriamente senza trascurare i tratti caratteri-
stici per non incorrere in un futuro corso patologico.

Con il termine disagio si cerca di descrivere una situazione di sofferenza sociale,
economica e psicologica ai limiti del patologico. Una situazione che può sfociare, ma
non necessariamente, in comportamenti devianti non precisamente definiti. Non
è infatti prevedibile quale possa essere l’esito e a quale “patologia” possa condurre
il disagio. Ammesso che possano esistere criteri che definiscano cosa sia la
“normalità”, il disagio si pone in una situazione intermedia tra il normale ed il pa-
tologico (Froggio 2002, 20).

Milanesi scriveva (1984, 32): “Per disagio giovanile si intende una particolare
situazione di vita in cui si manifestano i sintomi di sofferenza e di frustrazione che
portano scompiglio e squilibrio nel vissuto personale del giovane e nella sua vita
di relazione. Soggettivamente il disagio si manifesta, dunque, come un insieme di
percezioni, emozioni, sentimenti, valutazioni, bisogni e domande che denotano
uno stato generale di insoddisfazione più o meno profonda nei riguardi delle con-
dizioni obiettive entro le quali il giovane è chiamato a vivere”.

Froggio nel suo manuale (2002, 21) riporta altri studiosi (Melucci - Fabrini
1991) che a questo concetto aggiungevano che il disagio giovanile, anche se non è
l’espressione di una domanda patologica, riguarda problemi psicologici ed affetti-
vi, difficoltà di relazione e familiari, difficoltà scolastiche e, soprattutto, malessere
esistenziale connesso al processo dell’acquisizione dell’identità da parte dell’ado-
lescente. Garelli (1984), invece, identificava il disagio nell’incapacità o impossibilità
dei giovani a trovare una soluzione soddisfacente, per l’identità personale; infatti,
sosteneva che il disagio consiste in una specie di dissonanza, quasi irrisolvibile, tra
ciò che i giovani percepiscono come possibile e ciò che essi percepiscono come
radicalmente negato dalla società. Sembra che i punti di vista degli autori contri-
buiscano in modo ampio anche alla lettura del bullismo, sia a quello tradizionale
che a quello elettronico.

Nello schema che segue si vuole evidenziare che il disagio adolescenziale (in
modo particolare quello evolutivo) fa parte di una costruzione di maturità multi-
dimensionale che il giovane deve acquisire.

Quando il disagio si trasforma in patologia? Quando provoca un blocco, nelle
seguenti aree:
– nella relazione con gli altri: timidezza, vergogna, eccessiva inibizione, disinte-

resse verso i pari ed il gioco, tristezza, chiusura in se stessi o manifestazioni ag-
gressive;

– nello sviluppo cognitivo: disparità fra le prestazioni che il soggetto riesce a for-
nire, ad esempio a scuola, e le capacità che evidentemente ha;
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– nello sviluppo adattivo: la capacità cioè di saper cambiare le proprie abitudini,
e i modi di fare in ragione della crescita in base a quanto normalmente la società
si attende da quella specifica fase di età (Costa 2009, 28–29).

6. Disagio esistenziale

Il disagio esistenziale può essere vissuto in ogni fase evolutiva, ma riteniamo
che, nell’età adolescenziale, esso prenda una doppia forma. La prima può essere
inserita in un quadro che si riferisce al dialogo esistente tra il momento di svilup-
po, in cui si trova il giovane, e la ricerca dell’identità propria di questa fase. L’altro
aspetto è considerato in riferimento al senso di disagio che l’adolescente prova;
esso consiste nella percezione di un conflitto tra la realtà della vita e l’impegno che
la stessa richiede nell’essere vissuta.

Pur esistendo, da un certo punto di vista, una sintonia tra il mondo del giova-
ne e la percezione che egli ha di se stesso, dall’altro egli avverte un disagio tra il suo
mondo e quello degli adulti, a cui, inevitabilmente, si sta avvicinando. Il giovane
deve abbandonare il mondo che conosce per entrare, pian piano, nel mondo che,
in un certo senso, teme. In questo modo egli deve sperimentare la vita. Questa im-
postazione è comprensibile a livello teorico ma trova spesso difficoltà di vario ge-
nere nell’agire vitale. L’affrontare tali difficoltà non sempre dipende solo dal gio-
vane; infatti, notiamo che, molte volte, queste realtà sono presenti a livello teorico,
ovvero in forma non coinvolgente e non interessante, e perciò il soggetto osser-
vante – l’adolescente – deduce che a lui quella realtà non dice niente, e non ha sen-
so (Palumbieri 2005,50).
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Il giovane nello sperimentare la propria fase evolutiva si sta evolvendo e, nello
stesso momento, sta camminando lungo un continuum che lo porterà verso
un’altra fase. In quest’ottica si potrebbe dire che da una maturità raggiunta viaggia
verso una maturità sfidante, cioè dalla adolescenza alla giovinezza. Questo viaggio
può essere percepito come un disagio evolutivo ed esistenziale allo stesso tempo.

In questo senso la persona viene vista come un pellegrino che parte dal conos-
ciuto verso lo “sconosciuto”. In un senso più ampio l’uomo, prima considerato
come homo viator, viene sostituito pian piano dall’homo vagator. Non sono pochi
i giovani che fanno parte di questo cammino, di questa trasformazione e di questa
evoluzione. Sören Kierkegaard ci offre un apologo, oggi mordente, nell’espe-
rienza contemporanea: “La nave è ormai in mano al cuoco di bordo. E ciò che tras-
mette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo
domani” (Kierkegaard 1997, 180–181).

I cuochi (sia adulti che alcuni ragazzi) continuano a confezionare e scodellare
cibi diversi, per soddisfare la fame dell’effimero, a base di benessere e di diverti-
mento, ispirato al principio del piacere e dell’immediato. In questo travaglio di
viaggio e di orientamento è urgente, oggi, ricercare gli esperti della bussola, gli ap-
passionati del senso direzionale, gli indicatori della rotta dell’esistenza (Palumbieri
2005, 59).

Parlando di disagio esistenziale e, al contempo, evolutivo si deve contempora-
neamente considerarlo sia in maniera orizzontale che verticale. Il ragazzo, infatti,
ha bisogno di “viaggiare” e nello stesso tempo di usare la bussola che gli indichi la
direzione da percorrere. Facendo riferimento al fondatore dell’analisi esistenziale,
Vicktor Frankl, vogliamo riportare la sua spiegazione del vuoto esistenziale, che
è la radice del disagio esistenziale: “Se qualcuno mi chiedesse come spiego
l’insorgere di un tale vuoto esistenziale, sono solito a questo proposito offrire la se-
guente formula sintetica: diversamente dall’animale, l’uomo non ha impulsi
e istinti che gli dicano automaticamente tutto ciò che deve fare; inoltre, contraria-
mente all’uomo di ieri, l’uomo di oggi non ha più tradizioni che gli indichino ciò
che dovrebbe fare. Orbene, non sapendo ciò che deve e tanto meno ciò che dovrebbe

fare, molto spesso non saprà più neanche ciò che in fondo vuole. In tal modo desidera
solo ciò che gli altri fanno – è il conformismo! Oppure fa ciò che gli altri vogliono
che egli faccia – è il totalitarismo!” (Frankl 1992, 9).

Pur consapevoli che non si può parlare di profondo disagio esistenziale, così
come è stato presentato da Frankl, in riferimento all’età adolescenziale, siamo an-
che convinti che, proprio l’adolescente, nella continua sperimentazione della rice-
rca della propria identità, ha bisogno sia dell’impegno personale, nel compiere qu-
esto viaggio, che dell’accompagnamento di un adulto maturo per non spostarsi
verso la rotta sbagliata, cioè verso il vuoto esistenziale duraturo.
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7. Bullismo e disagio relazionale

Tra i segnali di disagio in età evolutiva, uno dei più rilevanti, su cui si è pro-
gressivamente accentrata l’attenzione di studiosi e operatori, è quello del disagio
socio-relazionale che si traduce operativamente in comportamenti di prevarica-
zione tra coetanei: il bullismo “tradizionale” e quello elettronico (cyberbullying).
Episodi di prepotenza, sopraffazioni, aggressività (anche quella virtuale) di vario
tipo, vengono spesso confusi e descritti senza attenzione. Dal nostro punto di
vista, ciò che conta è la comprensione del fenomeno e, conseguentemente,
l’individuazione dei comportamenti. Gli insegnanti e gli educatori sono i testimo-
ni privilegiati delle difficoltà socio-relazionali dei ragazzi, alle quali frequentemen-
te assistono con senso di impotenza e di frustrazione (Formella – Lo Presti - Ricci
2008, 6). Proponiamo di vedere questa problematica nella chiave di lettura propo-
sitiva, cioè quella del disagio evolutivo e socio-relazionale. Siamo convinti che essa
possa ritenersi valida per la maggioranza dei casi.

Il bullismo è l’emersione di un disagio sociale che è sempre esistito. Oggi, però,
si è generalizzato e, nei comportamenti giovanili, legittimato. Esso si sta svilup-
pando e crescendo in maniera veloce nella sua nuova forma, cioè il cyberbullying,
che, se da una parte viene studiato con la sua forma “tradizionale”, dall’altra consi-
dera le nuove dinamiche psicologiche presenti nel mondo virtuale. Sia nel bullis-
mo reale che in quello virtuale è da studiare la piattaforma relazionale tra indivi-
duo e società nella prospettiva di causa/effetto.

Anche se le gang giovanili ci sono sempre state e la violenza è stata il loro “car-
tello”, è la diffusione generalizzata che oggi rende il problema più manifesto e dif-
fuso, sia nel mondo reale che virtuale, e altera il comportamento delle giovani ge-
nerazioni; nel modo di essere tra loro, con gli adulti e dentro le istituzioni. È un
mondo fatto di micro-devianze, e non solo. Ha scritto Lodoli: “Il bullo vive come
un adulto in miniatura, l’adulto più sprezzante e crudele” e poi “è pesante nei ge-
sti e nei pochi pensieri, tristemente piantato su se stesso a gambe larghe come un
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rapper da video clip” (Lodoli, 2007, 34). Fa del compagno lo zimbello. È brutale
e vuole vincere. Trova sempre un “perdente” da perseguitare o da far soccombere.
È un violento che segue i “segni del tempo”, di quello mediatico e anche di quello
reale, ricondotto al suo ultimo (più basso) grado di socializzazione (Cambi 2008,
16–17).

Conclusioni

Il concetto del disagio è molto vasto. Da una parte possiamo vedere il disagio
in tutte le sue forme disfunzionali che possono portare allo sviluppo di varie forme
tra cui quelle delinquenziali, i disturbi di condotta o patologie evolutive; ma allo
stesso tempo, da un altro punto di vista, possiamo vedere il disagio come una for-
ma inevitabile chiamata “disagio evolutivo” che fa parte di una fase dello sviluppo,
necessaria per uscire dall’infanzia e dalla dipendenza genitoriale e per acquistare
l’autonomia, l’identità ed il proprio posto nella società. Il disagio visto in questo
quadro viene interpretato come una realtà inevitabile ma superabile che rafforza il
giovane nel suo passaggio verso l’età adulta.

Si pone così una domanda: ma il disagio deve avvenire? Deve manifestarsi? La
risposta sembra essere affermativa. Nello stesso momento è da sottolineare che
non necessariamente deve manifestarsi con comportamenti problema (tra questi
anche il bullismo). Sembra che uno dei problemi fondamentali sia nel saper affron-
tare il fenomeno del disagio. Il primo passo sarebbe conoscerlo e così essere pronti
ad accoglierlo quando si presenta.

Un’altra osservazione sta nella domanda: ma che cosa significa quando un ra-
gazzo non manifesta i segnali del disagio? La prima risposta sarebbe: non è possi-
bile; qualche segnale c’è sempre – intrapsichico o extrapsichico – ma c’è. Al contra-
rio è valido anche concludere che la maturazione è un processo e di conseguenza
i ragazzi affrontano e vivono il disagio in diversi momenti della loro crescita e in
diverse modalità.

L’educatore ha la funzione privilegiata di proporre in prima persona e di mo-
strare ai giovani compiti, ideali, modelli ed esempi, così da sollecitare continua-
mente la ricerca di senso e sviluppare la capacità innata di autotrascendenza, che
rappresenta l’essenza dell’esistenza e costituisce il vero e proprio motore della cre-
scita e del cambiamento (Bruzzone 2005, 180). Lo stesso vale per il contributo che
egli potrebbe dare accompagnando un giovane che sta vivendo il proprio disagio.
La relazione matura tra educatore ed educando diventa possibile quando il primo
si impegna nel diventare maturo nella comunicazione relazionale e per questo
efficace (Formella 2009).
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Karolina ¯ó³kowska

Psychological Assessment of Visually Impaired
Beneficiaries of Supported Employment Programs

Introduction

Work in people life is very important. It gives the sense of meaning, self-
fulfillment and improves self-esteem, however these are the disabled who are the
most discriminated group on the open labor market. The vocational discrimina-
tion of the disabled has also the psychological aspects. Ossowski (2004) explains
that being employed might prevent disadvantaged persons from social exclusion.
According to the author, disabled people feel marginalized because of their defi-
cits and limitations, and being unemployed may intensify the sense of being iso-
lated and excluded. It is like a double labeling, and only being vocationally active
may compensate the negative feelings of being aware of one’s disability
(Ossowski 2004).

Visually impaired people are a subgroup of a larger population of individuals
with disabilities, who suffer from unemployment. In the USA data indicated by
the Rehabilitation Services Administration (RSA) show that each year, the rate of
employment for disabled people increases (Bell 2010, pp. 109). In Poland, how-
ever, the greatest coefficient of professional activity of the disabled people was
22,9 % in 2004 year (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-
liczbach). “Only 5% of the business owners are eager to employ visually impaired
persons” say members of the project called Partnership for Facilitating the Accessibil-
ity of Labor Market for Visually Impaired People ( Moœ, 2010 pp.313). Severely visually
impaired people are still greatly underrepresented in the competitive labor mar-
ket despite the combined efforts of country rehabilitation agencies; private or
public service providers and consumers themselves.

From the perspective of the visually disabled people, this is the possibility
to work that gives them a higher quality of life. Employment appears for them to
be associated with an increased feeling of empowerment, independence, social
belonging and integration (Kober and Eggleton 2005) . According to Ochoczenko



(2010, p. 352), the majority of the disabled workers feel professionally “satisfied
and fulfilled” by doing their work, they feel highly able in carrying out their tasks
and duties. Work gives them the possibility of personal development or the pro-
motion. According to the study conducted by the Ochoczenko (2010), when the
disabled respondents were asked whether they wanted change their profession
there was no one person who would have shown the willingness to do so.

Contradictory opinion had fully able respondents who themselves had no
opinion when they were questioned if they want to change their job and similarly
they could not assess what the disabled workers thought of changing the job.
Ochoczenko (2010), stresses that this outcomes might provide a slightly different
view on priorities concerning the work for people without disabilities and people
with disabilities. The researcher wonders if the fact of having work increases the
self-confidence and sense of possessing strong personal values (Ochoczenko
2010). Also, Hill (1989) reported that such factors as the severity of visual impair-
ment, level and type of vocational rehabilitation services received have a signifi-
cant influence on whether a person will emerge from the rehabilitation process to
obtain the competitive employment.

Barriers of Employment of Visually Disabled Persons

In the literature many opinions are found that disabled persons are facing with
numerous barriers, obstacles and problems concerning the employment or voca-
tional rehabilitation. Rumrill and Scheft (in press) noted that also visually impaired
or blind persons who are employed encounter numerous and appreciable barriers
as they attempt to retain their current professions or advance to higher levels.

More than that, the research done by Rumrill and collaborators (1997) illus-
trated that even successful, professional employees who are blind encounter barri-
ers at work that may thwart the maintenance and advancement of their careers.
Tedder and McBroom (1989) surveyed 213 professional, managerial, and technical
employees with visual impairments who reported various “career transitional” dif-
ficulties, including delayed goal attainment, discrimination by employers, transpor-
tation and mobility problems, and poor access to work-related information.

According to B. Szczupa³ (2006), the factors that determine the low level of vo-
cational activities of the disabled can be divided into external and internal aspects.

The external are; the insufficient legal solutions aimed at supporting employ-
ment of the disabled, the unfavorable social attitudes, lack of sufficient technical
equipment that might support the mobility of VI individuals, and the lack of good
role models (Szczupa³ 2006). The outward reasons of the low level of job rehabili-
tation of sightless people are also caused by the myths and stereotypes. During the
psychological assessment I asked visually impaired people what might be the
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causes of the problems with their employment, many of them said that it is not
only their disadvantaged condition, but the prejudiced and biased employers. In-
stead of objective assessment or at least unbiased attitude toward them many dis-
advantaged persons experienced distrust, psychological distance or even fear
(Brzeziñska et al. 2008).

“It might not be their fault” says one of the member of the project called Sup-
porting The Visually Impaired People On The Labor Market “Most of the employers do
not have enough knowledge, there are not educated and may not even now that
visually impaired people have full potential to work and may be very useful on
the labor market. What is more they do not possess any experiences that might
face the stereotypical thinking”.

The other external barriers refer to additional costs for the company or institu-
tion to adjust the surroundings for the ‘disadvantaged worker’. These adjust-
ments may concern the work station, transportation, adjusted light, extra labels,
keeping all the things in the stable order or special computers, yet it is still worth to
remember that any of the mentioned costs may be easily refund - it is regulated by
the polish law (Kober & Eggleton 2005; Brzeziñska 2008).

According to the Szczupa³ (2008) there are also the internal factors of the men-
tioned problem such as; the inadequate level of education and qualification, and
the inability of the VI to manage the development of their own career. Marzec
(2002) writes that there is a great disproportion between the qualities and educa-
tion that have disabled people and the demands of the labor market. Gradually,
the need for manual, mechanic and repetitive work is getting lower , and literally
these are the job positions that visually impaired people mainly work in (Marzec
2002). Very often the internal problems of disabled people unemployment lay in
their negative attitude, anxieties, or fears. Brzeziñska and collaborators (2008)
stress that the period when the disability occurred is a crucial factor for the voca-
tional rehabilitation. The outcomes of researchers’ study show that these are
mainly the individuals with incongenital disability who are professionally pas-
sive, have never worked or who are unemployed (Brzeziñska et al. 2008).

Professions for the Visually Impaired

Many visually impaired people are thought to work in the field of ‘typical for
them work’, which usually are simple, repetitive and demanding low level of cog-
nitive operations (Brzeziñska et al., 2007). The research conducted by the
Domañski et al. (2007) show that people with disability less often than the fully
able persons occupy the managerial positions, specialists, positions and adminis-
trative positions, and relative more become skilled and unskilled workers, what
position them in a very low level of the professional hierarchy (Domanski,
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Sawiñski, and Slomczyñski 2007). Definitely, one of the word-wide most popular
job position for the sightless individuals is the masseur, for example the massage
therapy is the only job position in South Korea where an individual must possess a
visual disability to receive a masseur license. In South Korea, when sightless mas-
seurs found out that the country might begin licensing competitors who could
see, many of them protested by threatening their lives of setting on fire other per-
sons’ cars (Park and Lester 2006).

In Poland, the regular education for blind people, that want to become mas-
seurs begun in 1953 in Vocational Training Institution for Visually Impaired Peo-
ple in Krakow. Till now it is the one most occupied by visually impaired job posi-
tion in Poland (Moœ 2010). The other very popular among the blind people job is
the callwork. In this sort of work employers use new tools of telecommunication.
The callwork is not a homogenous and strictly defined process. Its dynamics
causes that it is constantly changing as well in the qualitative and in quantitative
meaning. Yet the notion of callwork can be understood as the method of organiz-
ing and executing work, because the employee works outside the place of work
through a considerable part of one’s own work time, providing to the employer
the work results with the use of information technologies and the technologies of
passing data, such as the Internet (Grabowska 2006). According to Moœ (2010), the
third very popular in Poland type of work is the self-employment. Self-
employment occurs when independent subjects, who manage certain business
activities, render services to other people. The labor legislations apply to the civil
regulations, not to the entrepreneurs. Those self-employed who manage a per-
sonal company, take responsibility for the third party people. The independent
workers are not under any supervision, they regulate the time and the amount of
work by themselves.

One of the advantages of self-employment is the fact that under temporary
personal or economical difficulties, one may not need to register the enterprise
out, but the business owner may suspend it for a while (Moœ 2010). Self-
employment is a solution for blind persons to be professionally active by doing
that what might bring satisfaction and independency.

Bad Employment Situation of Sightless Persons in Poland – Solutions

According to the National Disabled Persons Rehabilitation Fund (2009) one
solution for the bad situation concerning the employment of blind people may be
education. People should have more information about the disabled, they should
be aware that the limitations of the disabled do not mean the inability to work.
Employers must be assured that the human capital is the best investment. One sat-
isfactory solution, is to create the possibility for employers to have an indirect con-
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tact with visually impaired worker; the management should have occasions to
gain the personal experience with disabled employers (PFRON, 2009)

The next beneficial action, would be the promotion of the companies or insti-
tution that employed the sightless workers, showing their mutual contentment
and satisfaction. The best recommendation would be that personally received
from the management (Brzeziñska et al 2007).

One of the example of the key to improving the employment situation of VI
may is the Supported Employment for Intellectually Disabled –Trainer program. One of
the trainer – Beata Cytowska explains that the involvement of the disabled in the
trainer program made them feel worthy and able to be employed in the free mar-
ket. What is more, the realization of the program was received positively by the
employers and co-workers of the disabled participants (Cytowska 2008, pp. 525).
Cytowska (2008) writes that many programs of supported employment were es-
tablished on the model of Supported Employment Agency from North Carolina.
Theses programs are being realized by the non-profit organizations with the help
of local authorities (Cytowska 2008). Creating such enterprise in Poland was possi-
ble thanks to joining the European Union. It was thanks to the European Union
Social Funds that Poland started to launch many programs, workshops, projects
that aimed at vocational inclusion of people with deficits into the labor market
(Rabczuk 2005). Other researchers write that this is the Madrid Declaration from
2002 that changed the vision of the blind people in the labor market. The members
of the congress want to fight for the status of disabled people as independent citi-
zens, fully integrated and included into the society (Deklaracja Madrycka, 2002).

The aim of mentioned enterprises is to teach beneficiaries that thanks to work
and acquiring new skills or qualifications they are able to become fully active mem-
ber of the labor market. More than that, the disadvantaged individuals should be
aware that they are able to reach the level of highly educated experts like lawyer,
M.D., journalist, artist, politician or a manager in the international companies.

Most of the programs offer professional support and help, from many special-
ists, in creating the individual career or education path. The creation of the career
path is an elaborative process that must be adjusted to the needs and abilities of
the disabled (http://www.pzn.org.pl/aktualnosci/896-zapraszamy-do-udziau-w-
projekcie.html).

Personal Characteristics of Visually Impaired as Employers

Working in the present day requires not only the knowledge and specific
competences, but also certain personality traits and psychological characteristics.
Many employers require the readiness to change and dynamic response to the de-
velopment of the situation ( Szczupa³ 2006).
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According to Forcie and collaborators (2001) good employees should have an
internal locus of control in matters related to workplace safety, have a high toler-
ance for work-related stress, and avoid engaging in high-risk, sensation-seeking
activities. Regarding the individuals with disabilities the preparation to get along
in the labor market requires from them having additional social abilities and de-
veloping certain psychological features. In the authors opinion, the visually im-
paired may have developed the ability of better functioning in the difficult situa-
tion, under pressure and stress than fully able workers. Very often desired
psychological features might have been developed because of the good adjust-
ment of blind to their situation. Yet, the negative traits may not be the outcomes of
the maladjustment, but, because of the insufficient information provided to the
employers and the stereotypes functioning in the society (Szczupa³, pp. 351).

In the literature it is found that non-disabled people attribute more positive
personal characteristic to the disabled workers (Ochoczenko 2010). In the research
done by Ochoczenko (2010) when two experimental groups ( over 80% of respon-
dents) were referring to the disabled worker they used more such adjectives as;
diligence, conscientiousness, obligatory, discipline, comradeship, effective com-
munication skills. However, persons with disability assessed their qualities much
worse than their non-disabled colleagues, what may indicate the underestimation
of their self-esteem (Ochoczenko 2010, pp. 350) .

From the other hand, the researchers that deal with the socio-psychological
functioning of sightless people say that fully able persons tend to overestimate the
impact of visual disability on the other spheres of sensory functioning – in psy-
chology it is called the generalization (Lukoff 1972). According to Lukoff (1972), it
may lead to biased assessment of the potential and abilities of VI, overestimation
of the their deficits and limitations, and consequently to social distance, lack of ac-
ceptance for the participation of VI in the social and professional spheres. Many
perceivers ascribe to the blind individuals exceptional and outstanding auditory
abilities, what in fact is misunderstanding of the function of developing the com-
pensatory abilities. It is explained that blind people or those who have problems
with using their visual perception have many problems with cognition, therefore
they might use so called remedial mechanisms (Ossowski, et al., 2006). Thanks to
the compensatory abilities blind persons could improve their cognitive abilities
and visually impaired could lessen many limitations that concern seeking the in-
formation about the surrounding. The compensatory abilities have also their psy-
chological function, because they help VI individuals adjust to new disadvan-
taged conditions. However, to develop such abilities one must possess
motivations, sense of self-efficacy, and one definitely must believe in one potential
(Ossowski et al. 2006).
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Psychological Assessment in the Supported Employment
Enterprises

What is common in mentioned programs of supported employment is the
psychological assessment of the disabled. It is the first and the most crucial step to-
ward the vocational inclusion by their participation. The lack of such diagnosis
may practically diminish any further modernization activities.

The role of the assessment is to prepare people to the selection of the profes-
sion by informing them about their abilities, competences, personality strengths
and weaknesses, and about the participants determination to work. It is helping
people to be aware and to understand more their skills or even needs (Szczupa³,
2006). According to Szczupa³ (2006, pp. 349) the psychological counseling is an aid
to creation, planning and development of the disadvantaged individuals profes-
sional carrier or the educational path.

In order to make the comprehensive vocational assessment of the disabled
people it should included the opinion of many specialists such as MD, peda-
gogues, psychologists.

The task of the psychologists in the creation of the career path is to conduct the
psychological analysis by using psychological tests and inventories to assess the
usefulness of possessed competences to the labor market. Furthermore, it should
be indicated on which aspects, competences or skills the sightless beneficiary
should work on in order to be better adjusted to the social and vocational world.
The other task is to describe the general coping methods with difficult and stress-
ful situations for those who still need it. The visually impaired should received the
information, where they may seek psychological help or which psychotherapy
would be suitable for his or her problems (http://www.pzn.org.pl/aktualno-
sci/896-zapraszamy-do-udziau-w-projekcie.html).

Nevertheless, the personal characteristics developed because of the disability
create barriers in the conduction of valid, reliable psychological assessment. The
loss of vision might lead to numerous problems of adjustment. Fitzgerald (1970)
emphasized that normal psychological reactions to loss of sight include shock, de-
nial, anxiety, anger and depression. Of these reactions, depression was found to
be the most common and occurred in 85% to 92% of all cases (Fitzgerald 1970).
Carroll (1961) also has noted that as individuals lose their sight, they become more
socially dependent upon relatives and friends. With this opinion agree Lukoff
and Whiteman (1972), explaining that the later in life one loses his or her sight the
more socially dependent one becomes. To date, there haven’t been many studies,
that could indicate what variables influence adjustment to blindness.

The data suggest that prior to blindness individuals were viewed as assertive,
independent, stubborn, venturesome, uninhibited, experimenting, freethinking,
aggressive and socially bold. The individuals who became seriously depressed
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could be characterized as humble, mild, obedient, conforming, shy, restrained,
and conservative (Fitzgerald 1970; Ossowski et al., 2006).

Barriers of Psychological Assessment – Outlook
of the Diagnostician

My aim as a psychologist in the project “ The Support of the Visually Impaired
People in the Labor Market” financed by the European Social Foundation was to
provide the psychological assessment by the use of five psychological “pen and
paper” inventories.

The first questionnaire was the NEO-FFI Personality Inventory developed by
Paul T. Costa, Jr. and Robert R. McCrae, used for adults of both sexes. NEO-FFI is a
60-item measure of the Five Factor Model: Extraversion, Agreeableness, Conscien-
tiousness, Neuroticism, and Openness to Experience. It is used in order to outline
the profile of the personality or to assess the participants’ personality domain lev-
els and to give description on high, medium, and low level of each personality
trait. The inventory may be used with great carefulness to anticipate the adapta-
tion abilities of the subject (McCrae & John 1992)

The next inventory used in the psychological assessment was the Question-
naire of Social Competences – KKS developed by Anna Matczak. KKS is used for the
assessment of social competences understood as acquired skills that determine the
effective functioning of the individual in different social situations. The question-
naire may deliver the general indicator of social competences and three detailed
indicators such as; social exposition (ES), assertiveness (A), and the competences
that show good functioning the close interpersonal relationship (I). The later scale
may indicate if the subject has good skills that are needed in the professions which
require caring, protective or tutorial behaviors. The two first scales, however, de-
termine good functioning in the profession, where the contact with people is on
the regular basis, e.g. one need to negotiate, manage, discipline or influence other
(Matczak 2007, pp. 62)

KKS consists of 90 items, among which only 60 are diagnostic. Subjects answer
on the 4 level Likert-like scale. The inventory has norms for teenagers (15-19 years
old) students and unfortunately only for adults who are employed. This is why
the results from the questionnaire should be assessed with special carefulness
(Matczak 2007). The other problem may stem from the fact that the inventory isn’t
adjusted for the sightless people, therefore the outcomes from the test may be
lower, what is caused not by the lower social competences or its lack, but because
of the visual disability of the subject. Here is the role of the psychologist, who need
to be very attentive, alert and thoughtful not to deliver a mistake. What is more, in
the questionnaire there are many non diagnostic questions such as “ how good
are you in throwing the dart into the middle of the dartboard” or “ how good are
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you in throwing the ball into the basket”. The aim of such questions was more re-
laxing and boosting one self-esteem, however in the case of blind or partially
sightless subjects such questions were perceived as annoying, irritating, yet even
amusing. It should be added, that according to the authors when the subject has
very low results from the social competences scale, what in fact may indicate the
social maladjustment, he or she may improve them by participating in the special
training (Matczak 2007).

Third questionnaire – INTE - measured the level of emotional intelligence,
thus the ability to be aware of one’s emotional states, to understand, control, man-
age and use them. INTE consists of 33 items measuring two factors; the ability to
recognize emotions and to use them in order to redirect the behavior. Subject tick
their answers on a 5 point scale (Schutte et al. 2008). Again, the inventory isn’t pre-
pared for examining the visually impaired subjects. Practically, the questionnaire
analyze various emotional skills among which might be found the ability to read
the emotions from others’ mimics. It is crucial to interpret the question correctly,
not to allow the deficits in visual perception influence the results of the emotional
intelligence. The majority of the blind subjects feel very confused at this level,
many of them seek support of the psychologist in answering such questions, they
are not sure how to ”understand them”. The example may be the question “ I only
need to look at other person to know what he or she might feel”. The majority of
blind subjects ask if they need to take into account their disadvantaged position or
if they may change the word “look” into “ stand by”. Only some of sightless sub-
jects decided that “ they can not see anything, so they can’t assess other person
emotional states by “looking at them”.

Both KKS and INTE questionnaires must not be interpreted automatically, the
diagnostician must be constantly aware that the inventories do not have norms
for disabled people, so there is always the possibility that the subjects’ deficits may
influence the overall outcomes.

The psychological diagnosis is easier with the Multidimensional Questionnaire
of Preferences WKP . WKP allows to assess subject’s interests and preferences of the
types of activities and work conditions. From the results of the test the diagnosti-
cian generates the list of most preferable and undesired professions. Comparing
to the mentioned NEO-FFI, KKS and INTE the WKP inventory is the longest one.
The test consists of 133 items, which regard the type of activity and the preferable
work conditions. The subject may display an interests of such activities as; lan-
guages, mathematics and logics, practical and technical, practical and esthetics,
care and services, managerial, biological. The type of work regard both planning
or improvisation and working in strongly or slightly stimulating environment.
Subjects answer on a five level scale how strongly they agree with the statements
(Matczak et al., 2006).
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It might be stated that the questionnaire is good in assessing the preferences for
as well fully able individuals and disabled individuals. Subjects indicated what they
liked, disliked, wanted, didn’t want, and were able or were not able to do. It is crucial
in generating the list of preferable and nonpreferable professions to take in account
not only what the subjects want to do, but also what they are not able to perform.

Conclusions

Being professionally active is an important issue for every person, it gives not
only the material security, the meaning in one’s life, but it gives also the sense of
social inclusion and in the case of disabled individuals it may also have a therapeu-
tic value (Brzeziñska et al. 2008; Cytowska 2008; Moœ 2010; Ochoczenko 2010;
Ossowski 2004; Szczupa³ 2006).

The coefficient of unemployment of disabled people in Poland is very high
and it is caused by socio-psychological, cultural, economical, technical, and educa-
tional factors (Brzeziñska et al.,2008; Moœ 2010; Szczupa³ 2006). In order to help
visually impaired people be vocationally active, and even to find challenging and
satisfactory job position, many programs of supported employment were
launched , some of which are specifically targeted at visually disadvantaged indi-
viduals (Cytowska 2008; PFRON 2009). Such programs offer help from many spe-
cialists, among whom are psychologists. Sometimes psychologists work with the
beneficiary on his or her motivation, on the improvement of the self-esteem, very
often the visually impaired develop new interpersonal skills, but beforehand the
specialists need to conduct the psychological assessment. In many programs psy-
chologists are only asked to provide the diagnosis. Unfortunately, not many in-
ventories are adjusted for the disabled individuals, in some cases the conse-
quences are such that the individuals limitations influence answering for the
questions that concern other personal aspects.

Keeping a happy medium between personal independence and dependence
on other people help is a condition for effective psychological, social and voca-
tional adjustment. To participate in professional rehabilitation visually disadvan-
taged must overcome many psychological barriers; they need to accept their limi-
tations and deficits, deal with other people, they need to be independent in
everyday activities and have their own effective coping styles (Sêkowski 2001). Ac-
cording to the personality psychologist, persons who lost their vision have differ-
ent needs and different adaptation model from individuals who were born with
sensory deficits. They may still not fully accept their situation, may feel frustra-
tion, anger or feel lost in the new reality (Carroll 1961;Fitzgerald 1970; Lukoff and
Whiteman 1972; Ossowski et al., 2006). What is more, many visually impaired may
feel miserable, they may have fear, anxieties, be oversensitive or even be overpro-
tective (Sêkowski 2001).
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Surely, the psychological wellbeing has an impact on psychological assess-
ment, yet neither of the presented inventories is sensitive on the individuals state
of mind caused by the disability, nor they are sensitive on psychological well-
being of those who lost their vision recently.

According to researchers, the fact the individual was born with the disability
or lost his or her sight has huge impact on the psychological welfare, also the kind
of the impairment influence the way disadvantaged people function in the society
(Ossowski et al., 2006).

These factors should be taken into account while providing the psychological
assessment, because they have a great effect on the overall test results, and the
negative results from the psychological tests may become a next barrier in the vo-
cational rehabilitation and employment of visually impaired persons.

The next potential danger is concerned with so called generalization, that is
the misperception of the abilities that VI may possess. It happens when fully able
persons tend to overestimate the impact of visual disability on the other spheres of
sensory functioning (Lukoff 1972). This incorrect impression stem from the lack of
understanding of the compensatory abilities, that sometimes VI develop. Again,
here is the role of diagnostician that should become an unbiased observer and
should not fall into impression that the blind beneficiary may possess some out-
standing and eminent abilities concerning the touch or auditory senses.

Overall, there are many psychological barriers that VI may not have overcome
while participating in the vocational rehabilitation. Thus, the diagnostician
should precisely familiarize with the case of the visually disadvantaged individual
and work out with him or her the individual approach, that include solutions ad-
justed to the perspective of disabled person. If the VI persona suffer from psycho-
logical drawbacks caused by the disability, it is a role of diagnostician to recognize
them and suggest further psychological training or suitable therapy. It is a very
substantial step, because how the vocational rehabilitation process with move
along depends mostly on the attitude, motivation and psychological well-being of
the VI. Nowadays in Poland, there are many psychological devices not adjusted
for the assessment of disabled persons, yet it is still the task of the diagnostician to
think outside the box and to have sufficient skills in conducting the diagnosis.
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Diagnoza psychologiczna niewidomych i s³abowidz¹cych
uczestników programów wsparcia zawodowego

(Streszczenie)

Przedmiotem rozwa¿añ w artykule jest sytuacja spo³eczno-ekonomiczna osób
niewidomych i s³abowidz¹cych na rynku pracy oraz ró¿ne aspekty procesu aktywizacji za-
wodowej tej grupy. Problematyka analizowana jest z dwóch perspektyw – z punktu
widzenia osób z uszkodzonym wzorkiem i z perspektywy psychologicznej. Autorka
prezentuje rolê i znaczenie psychologa-diagnosty w ca³ym procesie zatrudnienia i przygo-
towania do pracy osób z dysfunkcj¹ wzroku. Analizuje proces orzecznictwa, uwypukla
bariery zwi¹zane z rzeteln¹ diagnoz¹ oraz wskazuje na problemy zwi¹zane z doborem
w³aœciwych narzêdzi badawczych.
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Amadeusz Krause

Niepe³nosprawnoœæ
– Inny w paradygmacie humanistycznym

Wstêp

W ostatnich latach zanotowaliœmy w teorii pedagogiki wiele zmian, którym
przypisujemy ró¿ny status. Z jednej strony s¹ to zmiany zwi¹zane ze ogólno-
spo³ecznymi i kulturowymi przeobra¿eniami w Polsce, z drugiej zaœ z rozwojem
dyscypliny naukowej, jak¹ jest pedagogika specjalna. Oba kierunki charakteryzuje
weryfikacja podejœcia do problematyki niepe³nosprawnoœci i do ludzi ni¹ obar-
czonych. W kontekœcie spo³ecznym chodzi o zmianê pozycji w zbiorowoœci i po-
dejœcia do sytuacji niewydolnoœci psychofizycznej, o przeciwdzia³anie stygmaty-
zacji i wykluczeniu, o integracjê i akceptacjê; w kontekœcie kulturowym
o równouprawnienie stylów, tolerancjê wobec innoœci, przyzwolenie na ró¿norod-
noœæ kulturow¹; a¿ wreszcie w kontekœcie funkcjonalnym o zapewnienie osobom
niepe³nosprawnym sprzyjaj¹cych warunków do ¿ycia i funkcjonowania�.

Wszystkie te zmiany opisywane i szczegó³owo analizowane w licznych
publikacjach pedagogów specjalnych sk³adaj¹ siê na to, co mo¿na nazwaæ wielk¹
zmian¹ paradygmatyczn¹. Innemu podejœciu do cz³owieka niepe³nosprawnego
towarzysz¹ przeobra¿enia podstawowych za³o¿eñ teoretycznych pedagogiki
specjalnej (metodologiczne, badawcze, aksjologiczne, teoriopoznawcze itd.).
Odchodzi siê od dominacji monologu pozytywistycznego na rzecz pluralizmu
badawczego. Metodologicznym za³o¿eniom obiektywistycznym towarzysz¹
formy poznania interpretatywnego. Nastêpuje dynamiczny rozwój badañ
jakoœciowych, uzupe³niaj¹cy jednostronnoœæ dotychczasowego podejœcia
iloœciowego. W badaniach ró¿nego stopnia dopuszcza siê mo¿liwoœæ ujmowania
niepe³nosprawnoœci jako zjawiska niepowtarzalnego i niezmierzalnego, to jest
niedaj¹cego siê w swych konsekwencjach ograniczyæ do prostych wyliczeñ
liczbowych i statystycznych. Na równi z jednostkowymi aspektami niepe³no-
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sprawnoœci traktuje siê jej spo³eczne i œrodowiskowe uwarunkowania. Odejœcie
od modelu medycznego i indywidualistycznego otworzy³o perspektywê
wieloaspektowego i kontekstowego ujmowania niepe³nosprawnoœci�.

Wraz ze zmianami w podejœciu badawczym do zjawiska niepe³nosprawnoœci
nastêpuje te¿ weryfikacja nadrzêdnych uzgodnieñ pedagogiki specjalnej, w tym
te¿ jej celów, za³o¿eñ, zadañ, obszarów zainteresowañ i priorytetów. W wielu
aspektach s¹ one zgodne z ogólnymi zmianami w naukach spo³ecznych i wspó³-
czesnej pedagogice. Do najwa¿niejszych z nich mo¿emy zaliczyæ dominacjê
paradygmatu humanistycznego we wspó³czesnych naukach spo³ecznych. W peda-
gogice specjalnej to podejœcie zawiera w sobie wiele za³o¿eñ szczegó³owych,
zwi¹zanych ze spo³ecznym ujmowaniem niepe³nosprawnoœci, z procesem
normalizacji, integracji i emancypacji. W artykule pominê obszerne analizy tych
wielu w¹tków (zosta³y one dokonane w przytaczanej pozycji ksi¹¿kowej), a skupiê
siê jedynie na pewnej ilustracji przeobra¿eñ miejsca Innego w spo³eczeñstwie
i weryfikacji podejœæ do niego, bêd¹cych konsekwencj¹ zmiany paradygma-
tycznej.

Paradygmaty w pedagogice

By przejœæ do kwestii zasadniczej, nale¿y uzgodniæ, czym jest obecnie w peda-
gogice paradygmat. W samej pedagogice specjalnej bowiem pojêcie to zaczêto
stosowaæ z coraz wiêksz¹ dowolnoœci¹ i najczêœciej w oderwaniu od kategorii
filozoficznej, któraje definiuje. Pojêcie paradygmat w publikacjach pedagogów
specjalnych przyjmuje najczêœciej znaczenie wa¿nego za³o¿enia teoretycznego,
koncepcji, nurtu badañ czy podejœcia i stanowiska wobec niepe³nosprawnoœci.
Czêsto u¿ywa siê go do formu³owania postulatów rewalidacyjnych i praktycz-
nych w podejœciu do cz³owieka niepe³nosprawnego lub do okreœlenia kierunków
pracy z nim i jego rodzinami. Ta dowolna interpretacja i uto¿samianie paradygmatu
z kategoriami postulatywnymi i ¿yczeniowymi przes³aniaj¹ faktyczn¹ zmianê
teoretycznego rozwoju pedagogiki specjalnej, tym bardziej, ¿e podejœcie to nie jest
spójne ze stanowiskiem czo³owych przedstawicieli pedagogiki i filozofii. Szcze-
gó³owa analiza tych kategorii zosta³a zawarta w licznych pracach Thomasa Kuhna,
Zbigniewa Kwieciñskiego, Bogus³awa Œliwerskiego czy Lecha Witkowskiego�. Na
potrzeby niniejszego artyku³u przytoczê jedynie parê uzgodnieñ i definicji
niezbêdnych do dalszych analiz.
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Paradygmat – pisze Zbigniew Kwieciñski (2000, s. 53) – to zbiór ostatecznych
przes³anek w wyjaœnianiu jakiegoœ obszaru rzeczywistoœci, przyjêtych w spo³ecz-
noœci uczonych, a nastêpnie upowszechnionych jako zbiór myœlenia w normal-
nych zbiorowoœciach u¿ytkowników nauki.

W pedagogice, wed³ug B. Œliwerskiego, mamy wieloœæ paradygmatów, które
nie musz¹ byæ jednak równouprawnione (2009, s. 19):

Pedagogika, podobnie jak pozosta³e nauki humanistyczne czy spo³eczne, jest nauk¹
wieloparadygmatyczn¹, w której w danym okresie dominuje jeden z nich. Do prze³omu
w danej nauce dochodzi wówczas, gdy paradygmat aktualnie dominuj¹cy ustêpuje in-
nemu, dot¹d funkcjonuj¹cemu na uboczu, w mniej lub bardziej jawnej opozycji na pe-
ryferiach wiedzy. To za pomoc¹ jednego z wielu za³o¿eñ, czyli wzorców racjonalnoœci
pedagogicznej, mo¿e byæ opisywana, wyjaœniana, interpretowana, rozumiana i pro-
jektowana rzeczywistoœæ pedagogiczna i konstruowana teoria pedagogiczna.

Obecnie pedagogika znajduje siê w wieloparadygmatycznym okresie hetero-
genicznoœci. Mapê usytuowania paradygmatów w naukach spo³ecznych prezen-
tuje Krzysztof Rubacha. Pisze on (2003, s. 60):

Œwiat spo³eczny mo¿na analizowaæ w obrêbie dwóch kluczowych kategorii: cz³owieka
jako istoty spo³ecznej i spo³eczeñstwa. W odniesieniu do tych kategorii przedstawiciele
nauk spo³ecznych sformu³owali podstawowe pytania: Jak istnieje œwiat spo³eczny?
Jaka jest natura cz³owieka? Jak zmienia siê spo³eczeñstwo? I w³aœnie odpowiedzi na te
pytania stanowi¹ przes³anki wyjaœniania zjawisk spo³ecznych, sk³adaj¹ce siê na para-
dygmaty nauk spo³ecznych.

Krzysztof Rubacha w ujêciu schematycznym wykazuje, ¿e podstawowe
przes³anki do tworzenia paradygmatów mo¿na ujmowaæ zarówno w wymiarze
subiektywnym, jak i obiektywnym, oba wymiary z kolei podlegaj¹ uwarunkowa-
niom zmian i regulacji. W konsekwencji mo¿emy mówiæ, wed³ug autora, o czte-
rech paradygmatach nauk spo³ecznych: humanizmie, strukturalizmie, funkcjo-
nalizmie i interpretatywizmie.

Szczegó³owo naturê rozwoju paradygmatycznego w pedagogice na podsta-
wie koncepcji R.G. Paulstona wyjaœnia Zbigniew Kwieciñski. Za Paulstonem
przytacza trzy kolejne fazy rozwoju teorii pedagogicznych w Ameryce Pó³nocnej
i Europie Zachodniej.

Pierwsze dwie dekady – pisze Z. Kwieciñski (2000, s. 47) – (lata piêædziesi¹te i szeœædzie-
si¹te) to rozwój linearny i okres ortodoksyjnej dominacji i centralizacji rozpowszech-
niania i kontroli paradygmatu funkcjonalno-liberalnego, z towarzysz¹cymi mu
tendencjami do eliminacji odmiennych pogl¹dów, dominacji pozytywistycznej meto-
dologii, d¹¿enia do uwalniania siê od wartoœci, do patriarchalizmu, optymizmu i zaufa-
nia do stabilnoœci i wartoœciowoœci w³asnego systemu politycznego i gospodarczego
oraz d¹¿enia do ustalania prawid³owoœci naukowych.
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Nastêpna dekada w koncepcji Paulstona to rozga³êzianie siê teorii i ich wie-
loœæ, czyli – jak podaje Z. Kwieciñski – pojawienie siê wariantów krytycznych
i opozycyjnych wobec dominuj¹cego paradygmatu. Tu wy³aniaj¹ siê równie¿ po-
szczególne paradygmaty, to jest funkcjonalizm, humanizm, interpretatywizm
i hermeneutyka.

W wymienionej tu kolejnoœci – zauwa¿a Kwieciñski (2000, s. 49) – podejœcia te ró¿ni¹ siê
stopniem malej¹cej perswazyjnoœci, której zmniejszanie i unikanie staje siê kryterium
poprawnoœci naukowej i jedynie dopuszczalnej postawy etycznej pedagoga w proce-
sach wychowawczych.

Trzeci etap rozwoju pedagogiki, wed³ug Paulstona, to okres heterogeniczno-
œci, charakteryzuj¹cy siê dyskusjami komplementarnych ze sob¹ szkó³ nauko-
wych, odchodzeniem od heterodoksji i obiektywistycznych konstruktów, takich
jak paradygmat i ideologia.

W okresie – pisze Paulston (2000, s. 77) – gdy niewielu badaczy ci¹gle stoi jeszcze na sta-
nowisku ortodoksyjnej czystoœci i pozostaje w ramach swych paradygmatycznych
i scjentystycznych utopii, a wielu kontynuuje bez powodzenia stronnicze wysi³ki, aby
zast¹piæ jeden pogl¹d na œwiat innym, upadek teorii w naukach spo³ecznych oznacza,
¿e ¿adna pojedyncza szko³a badawcza nie mo¿e teraz utrzymywaæ, ¿e ma monopol na
prawdê (…) lub twierdziæ, ¿e zape³ni ca³¹ intelektualn¹ przestrzeñ.

Konkluzje Paulstona o heterogenicznoœci wspó³czesnych teorii pedagogicz-
nych i zakoñczeniu wojen paradygmatycznych na rzecz komplementarnoœci nie
tylko dezaktualizuj¹ konstrukcje jednolitego paradygmatu w sensie „kunowskim”,
ale podwa¿aj¹ „tradycyjne” rozumienie paradygmatu jako samodzielnego
stanowiska opisu rzeczywistoœci.

Istota paradygmatu humanistycznego

Wynik debaty pedagogicznej w Polsce po roku 1990 nie pozostawia w¹tpli-
woœci co do zakresu i sposobu zmiany paradygmatycznej. Pomimo ¿e pozostaj¹
nadal aktualne pytania o naturê paradygmatu w naukach spo³ecznych, a w szcze-
gólnoœci o wieloparadygmatycznoœæ tych dyscyplin, to widaæ pewn¹ zgodnoœæ re-
konstrukcji paradygmatycznej, jaka dokona³a siê wraz z transformacj¹ ustrojow¹,
polityczn¹ i kulturow¹. W jej to wyniku zdemaskowano w Polsce okres upolitycz-
nienia i indoktrynacji paradygmatycznej zwi¹zanej z ustêpuj¹cym systemem.
O okresie tym Teresa Hejnicka-Bezwiñska (2007, s. 463) pisze nastêpuj¹co:

Dokonuj¹ca siê wtedy zmiana paradygmatyczna w uprawianiu polskiej pedagogiki
oznacza³a miêdzy innymi odejœcie od dominacji paradygmatu „naukowej pedagogiki
socjalistycznej” na rzecz przywrócenia w nauce o edukacji oraz spo³ecznej praktyce
edukacyjnej pluralizmu œwiatopogl¹dowego, filozoficznego, teoretycznego, metodolo-
gicznego i metodycznego.
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Pomimo wieloœci pojêæ próbuj¹cych „ujarzmiæ” sam moment rekonstrukcji
paradygmatycznej (zmiana spo³eczno-kulturowa, transformacja, przesilenie sys-
temowe, przejœcie spo³eczne itd.), dominuje uzgodnienie o humanizacji nauk
spo³ecznych, a w konsekwencji o zast¹pieniu zideologizowanego wzorca peda-
gogiki socjalistycznej wieloœci¹ interpretacyjn¹ wspó³czesnej myœli humanistycznej.
Mówi¹c zatem o paradygmacie humanistycznym, nie mamy na myœli jednoœci
i absolutoœci uzgodnienia, lecz nurt mieszcz¹cy w sobie zgodê na wieloœæ i ró¿-
nicê. Przyk³adem jest rozwój paradygmatu humanistycznego w pedagogice.
O ró¿nicach w interpretacji paradygmatu w naukach spo³ecznych i humanistycz-
nych pisze Teresa Hejnicka-Bezwiñska (2007, s. 464):

Najogólniej mówi¹c, to paradygmatem nazywamy w naukach humanistycznych pew-
ne wzory i wzorce badañ ukszta³towane w praktyce badawczej nad ró¿nymi fragmen-
tami rzeczywistoœci, a dok³adnie w ró¿nych dziedzinach badañ nad kultur¹. Bogactwo
akceptowanych wzorów i wzorców wytwarzania wiedzy humanistycznej umo¿liwi³o
z kolei konstruowanie pewnych modeli badañ. Zatem pojêcie paradygmatu w naukach
humanistycznych obejmuje zarówno modele badañ humanistycznych (iloœciowych
i jakoœciowych), jak i konkretne praktyki badawcze, które mog¹ stawaæ siê wzorami
i wzorcami legitymizuj¹cymi badanie okreœlonych problemów, na przyk³ad badañ nad
oœwiat¹, badañ nad poszczególnymi procesami edukacyjnymi, badañ nad dyskursami
o edukacji, badañ nad konstruowaniem wiedzy o instytucjach edukacyjnych i inne.

Interesuj¹cego rozró¿nienia cytowana autorka dokonuje, wychodz¹c w swo-
ich analizach od zró¿nicowania idiomów „paradygmat humanistyczny” i „peda-
gogika humanistyczna”. Ich uto¿samienie prowadzi, wed³ug niej, do wielu nie-
potrzebnych nieporozumieñ i zak³óceñ w porozumiewaniu siê osób w debatach
i sporach paradygmatycznych na temat spo³ecznej praktyki edukacyjnej. Sens
pedagogiki humanistycznej, pisze Hejnicka-Bezwiñska (2007), zosta³ zdefiniowany
ju¿ w roku 1808 przez F.J. Niethammera i ma swoje Ÿród³a w uznaniu dziedzictwa
kultury antycznej. Tak¿e wspó³czesne jej rozumienie, np. w pedagogice niemiec-
kiej, wskazuje bardziej na doktrynê pedagogiczn¹ okreœlonego nurtu w œcis³ym
powi¹zaniu z psychologi¹ humanistyczn¹.

W tym kontekœcie zgodzi³bym siê z T. Hejnick¹-Bezwiñsk¹, ¿e paradygmat
humanistyczny nie mo¿e byæ uto¿samiany z ¿adn¹ odmian¹ „pedagogiki huma-
nistycznej”, jakie ukszta³towa³y siê w czasie minionym. To, co wielu autorów uto¿-
samia z paradygmatem humanistycznym, mo¿e byæ zatem reprezentacj¹ orienta-
cji pedagogiki tradycyjnej o rodowodzie humanistycznym. Rodowód ten dobrze
ilustruje rozró¿nienie, jakiego dokona³ Bogdan Milerski (2007, s. 474), definiuj¹c
pedagogikê humanistyczn¹. Wed³ug niego to:
– wyjœcie od epoki renesansu, to jest od rozpowszechniania idei o uprzywilejowa-

niu cz³owieka we wszechœwiecie, kulcie rozumu, inteligencji i woli dzia³ania;
– odwo³ywanie siê do normatywnoœci kszta³cenia klasycznego;
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– podkreœlanie ludzkiej duchowoœci ustrukturyzowanej w sensy i wartoœci, re-
prezentowane w wytworach spo³eczno-kulturowych;

– filozoficzne pod³o¿e ludzkiego bytu i cz³owieczeñstwa;
– orientacje wokó³ pedagogiki emancypacyjnej i antyautorytatywnej;
– krytyczna analiza rzeczywistoœci.

�ród³a paradygmatu humanistycznego poszukuje siê dzisiaj w opozycji do
tzw. paradygmatu pozytywistycznego. Kontekst paradygmatu humanistycznego
wywodzi siê, wed³ug Hejnickiej-Bezwiñskiej (2007), z trzech obszarów wspó³czes-
nej myœli nauk spo³ecznych:
– z filozoficzno-teoretycznych za³o¿eñ spo³ecznego tworzenia rzeczywistoœci

z teorii, jêzykowego oswajania œwiata i „odtwarzania kultury” (przytacza teoriê
Bergera i Luckmana oraz Bernsteina);

– ze zdecydowanego przesuniêcia zainteresowania pedagogów z teorii kognityw-
nych uczenia siê (celowego projektowania procesów kszta³cenia i wychowa-
nia) ku nowym teoriom uczenia siê, sta³emu zbiorowi praktyk edukacyjnych;

– ze zmiany warsztatu badawczego wspó³czesnej pedagogiki, to jest porzucenia
dominuj¹cej roli orientacji pozytywistycznej na rzecz akceptacji pluralizmu
metodologicznego.
Odrzucenie prostego modelu uto¿samiania pedagogii humanistycznej z pa-

radygmatem humanistycznym nie przeczy, ¿e jego rozwój wi¹¿e siê z refleksj¹
humanistyczn¹ i filozoficzn¹ (fenomenologiczna i hermeneutyczna). Mo¿na go
zatem nazwaæ ponownym odczytaniem myœli humanistycznej w œwietle nowych
uwarunkowañ konstruowania i ogl¹du rzeczywistoœci oraz zweryfikowaniem
pod tym k¹tem praktyk edukacyjnych i badawczych. Ten „wy¿szy” poziom hu-
manizmu, któremu przypisujemy refleksyjnoœæ, antydoktrynalnoœæ, zgodê na wie-
loœæ i ró¿ne drogi poznania, mo¿e byæ uto¿samiany z d³ugoletnim procesem wy³ania-
nia siê nowego, detronizuj¹cego praktyki pozytywistyczne paradygmatu.

Inny w pedagogice humanistycznej

By dokonaæ rozró¿nienia miejsca i pozycji Innego w pedagogice humanistycz-
nej i we wspó³czesnym paradygmacie humanistycznym, konieczne jest zwrócenie
uwagi na odmienne uwarunkowania, jakim one podlegaj¹. Zmienia siê bowiem
nie tylko rozumienie pojêcia humanistyczny, ale zmieniaj¹ siê te¿ jego znaczenia,
uwarunkowania i zakres stosowania w danej epoce.

Specyficzne uwarunkowania okresu wczesnej industrializacji (umownie po
1990 roku) to:
– spo³eczeñstwo monolityczne, silna presja pañstwa na przydatnoœæ spo³eczn¹,

represyjne egzekwowanie swoich roszczeñ wobec obywateli, wizja obowi¹z-
kowoœci podporz¹dkowania siê interesom zbiorowoœci, s³aba infrastruktura
pomocy i wsparcia potrzebuj¹cych, trudne uwarunkowania historyczne:
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kszta³towanie pañstwowoœci po okresie zaborów, walka o przetrwanie, wojny
œwiatowe, epidemie, bieda, kryzys gospodarczy;

– Inny jako obcy, odleg³y, nieznany, niebezpieczny, problematyczny, nieprzy-
datny, jako obci¹¿enie spo³eczne, nieproduktywny, zbêdny.
Rozwój tzw. humanistycznego podejœcia do Innego niesie ze sob¹ wiele osi¹gniêæ

w traktowaniu osób niepe³nosprawnych i w rozwoju dyscyplin zajmuj¹cych siê t¹
problematyk¹. Do pozytywnych zmian tego okresu zaliczy³bym:
– zwrócenie uwagi na problematykê osób kalekich;
– wzrost zainteresowania Innym – w³¹czenie tej problematyki w dyskurs

spo³eczny i publiczny;
– przeciwdzia³anie marginalizacji i wykluczeniu – Inny w pedagogice humani-

stycznej staje siê mniej inny;
– osoba niepe³nosprawna jako przedmiot troski pedagogicznej;
– silny rozwój pedagogiki mi³oœci;
– rozwój koncepcji ochronnych i wspieraj¹cych ludzi kalekich i chorych;
– postêpuj¹ce upodmiotowienie osób niepe³nosprawnych;
– zmianê podejœcia do osób niepe³nosprawnych, wykszta³cenie siê humanis-

tycznych postaw wobec nich, empatii wobec ludzkiego cierpienia.
Pomimo wielu pozytywnych nastêpstw debaty humanistycznej pocz¹tków

XX wieku i lat póŸniejszych, w okresie tym wyró¿ni³bym wiele zjawisk nieko-
rzystnych dla osoby niepe³nosprawnej. Wynika³y one przede wszystkim z ograni-
czonego zakresu podejœcia humanistycznego i traktowania go g³ównie w kategoriach
opiekuñczo-rewalidacyjnych. W mniejszym stopniu chodzi³o tu o faktyczne upod-
miotowienie Innego, zmianê jego spo³ecznej pozycji czy miejsca w zbiorowoœci.

To, co mo¿emy postrzegaæ z perspektywy czasu negatywnie, to miêdzy innymi:
– dominacja paradygmatu biologicznego – sprowadzenie niepe³nosprawnoœci

do defektu;
– dominacja paradygmatu rehabilitacyjnego – jednostronnoœæ rehabilitacji skie-

rowanej na osobê, nadrzêdnoœæ celów rehabilitacyjnych;
– dominacja paradygmatu pozytywistycznego w pedagogice specjalnej – meto-

dologia badañ iloœciowych, dzia³ania nastawione na praktyczne rozwi¹zania;
– dominacja paradygmatu adaptacyjnego – maj¹ca na celu przystosowanie osoby

niepe³nosprawnej do ¿ycia w spo³eczeñstwie, adaptacyjne rozumienie integracji.

Inny w paradygmacie humanistycznym

Odmienne s¹ status i miejsce Innego we wspó³czesnym paradygmacie huma-
nistycznym. Do podstawowych uwarunkowañ tego podejœcia zaliczy³bym:
– spo³eczeñstwo jako nowoczesny konstrukt heterogeniczny, o silnej pozycji

jednostki i os³abianej roszczeniowoœci pañstwa wobec obywatela, wzrastaj¹cy
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efekt porzucenia instytucjonalnego, spo³eczeñstwo ryzyka, eksplozja kosztów
socjalnych i medycznych, zmiany na rynku pracy, zanik prostych czynnoœci
produkcyjnych;

– przypisywanie statusu Innego jako negatywne zjawisko piêtnowania, silna
presja antymarginalizacyjna i antywykluczaj¹ca;

– Inny jako ró¿ny – efekt koncepcji ponowoczesnych w rozumieniu innego, pra-
wo do bycia innym, podkreœlanie wartoœci ró¿nicy i roli indywidualnego ró¿ni-
cowania dla to¿samoœci cz³owieka.
W tych uwarunkowaniach znacznie dalej, ani¿eli mia³o to miejsce w pedago-

gice humanistycznej, nastêpuje zwrot ku jednostce, jej podmiotowoœci, potrze-
bom, przyzwoleniu na ró¿nicê i ró¿norodnoœæ. Kszta³tuje siê paradygmat huma-
nistyczny z nowymi za³o¿eniami badawczymi i teoretycznymi. W pewnym
has³owym uproszczeniu mo¿na go scharakteryzowaæ nastêpuj¹cymi licznymi
w³aœciwoœciami i teoriami, które przyczyni³y siê do jego ukszta³towania.

Paradygmat humanistyczny

– przyzwolenie na pluralizm, ró¿nicê, innoœæ w grupie spo³ecznej – teorie Z. Bau-
mana;

– odniesienie do sfery kulturowej cz³owieka, silny wp³yw T. Burdie, T. Bersteina,
J. Habermasa – opis zjawisk zwi¹zanych z kulturow¹ dominacj¹ pe³nospraw-
noœci i dziedziczenia kulturowego w krêgu marginalizacji;

– demaskowanie pu³apek instytucjonalnej pomocniczoœci – teoria M. Foucault;
– pluralizm badawczy, równouprawnienie metod jakoœciowych i iloœciowych –

ukazanie niebezpieczeñstw jednostronnoœci metodologicznej;
– opozycja do pozytywistycznego absolutyzmu, do wzorca uprawiania pedago-

giki monolitycznej, do pedagogiki tradycyjnej, ograniczaj¹cej ogl¹d i interpre-
tacjê rzeczywistoœci.
Paradygmat humanistyczny ma te¿ swoje nastêpstwa w pedagogice specjal-

nej. Zaliczy³bym do nich:
– odejœcie od pozytywistycznych i obiektywistycznych prób opisu rzeczywistoœci;
– docenienie zalet metod hermeneutycznych, fenomenologicznych i biograficz-

nych w badaniu zjawiska niepe³nej sprawnoœci i jego uwarunkowañ;
– interpretatywne rozumienie rzeczywistoœci cz³owieka niepe³nosprawnego –

wielokontekstowe, zindywidualizowane podejœcie do cz³owieka;
– edukacjê z uwzglêdnieniem kontekstu kulturowego, czasu i miejsca oraz po-

trzeb jednostki, w przeciwieñstwie do edukacji celów instytucji edukacyjnych
i pañstwowych;

– postrzeganie niepe³nosprawnoœci jako zjawiska spo³ecznego;
– w pedagogice specjalnej rozwój pochodnych paradygmatu humanistycznego,

to jest paradygmatu spo³ecznego, emancypacyjnego, normalizacyjnego;
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– rekonstrukcjê celów i sposobów oddzia³ywania w pedagogice specjalnej.
Wiele z tych zmian jest przez pedagogów specjalnych analizowanych, czêœæ

z nich jest rozpatrywana w kontekœcie koncepcyjnym, inna czêœæ w ujêciu teore-
tycznym, jeszcze innym przypisuje siê znacz¹ce konsekwencje praktyczne.
Problem w tym jednak, ¿e same znaczenie paradygmatyczne stosuje siê z du¿¹
dowolnoœci¹, przypisuj¹c mu nie tylko znaczenie dekonstrukcji pewnych
przes³anek, odmiennej interpretacji rzeczywistoœci czy strategii badawczej, ale
równie¿ kategorie ¿yczeniowe, postulatywne, dyscyplinuj¹ce i podporz¹dkowa-
ne regu³om poprawnoœci spo³ecznej. W tych ró¿nych znaczeniach nie do koñca
jednolite s¹ konstrukcja i rozumienie pojêcia humanizmu. Najczêœciej przewa¿a
ujmowanie paradygmatu humanistycznego jako bezpoœredniej kontynuacji pe-
dagogiki humanistycznej. Pomimo niew¹tpliwych powi¹zañ, jakie mo¿emy tu
znaleŸæ, ich uto¿samienie niesie ze sob¹ trudnoœæ zrozumienia, czym tak na-
prawdê jest paradygmat humanistyczny. Czêsto badacz, pozostaj¹c w orientacji
pedagogiki tradycyjnej z monolityczn¹ wizj¹ uprawiania nauki obiektywistycz-
nej, jest przekonany o poruszaniu siê w paradygmacie humanistycznym (choæby
przez fakt, ¿e sam postrzega siebie jako „humanistê”). Tak jednak byæ nie musi.
W ujêciu pedagogiki humanistycznej w mniejszym stopniu jest zawarta opozycja
wobec jednolitej doktryny pozytywistycznej, nowe spojrzenie na rzeczywistoœæ
spo³eczn¹ i kulturow¹ cz³owieka czy przyzwolenie na wieloœæ badawczych inter-
pretacji. Paradygmat reprezentuje tu znaczenia tradycyjne, oparte na kilkusetlet-
niej tradycji pomocy osobom niepe³nosprawnym. Jego „humanistyczna zawar-
toœæ”, maj¹ca œwiadczyæ o przyjêciu nowego paradygmatu, sprowadza siê do
postulatów przeciwdzia³ania marginalizacji i równouprawnienia. W jego ramach
mo¿liwe jest uprawianie pedagogiki pozytywistycznej, z jej za³o¿eniami antolo-
gicznymi i metodologicznymi.

W pedagogice specjalnej niezale¿nie od przyjêtych za³o¿eñ humanistycznych
dzia³ania zorientowane na Innym mog¹ koncentrowaæ siê wy³¹cznie na rehabili-
tacyjnych zabiegach wspieraj¹cych, zapobiegaj¹cych, lecz¹cych itd. i byæ skon-
centrowane na osobie niepe³nosprawnej. Podstawowym ich celem jest pomoc
cz³owiekowi niepe³nosprawnemu w readaptacji. Brakuje natomiast spojrzenia
ca³oœciowego na konsekwencje heterogenicznoœci spo³ecznej i kulturowej dla
funkcjonowania Innego.

W ujêciu nowego paradygmatu humanistycznego Inny jawi siê nie tylko
w kontekstach indywidualistycznych, ale i spo³eczno-kulturowych. Do analiz na
temat Innego dochodz¹ refleksje o istocie nowoczesnego spo³eczeñstwa i miejsca
w nim jednostek pozostaj¹cych dotychczas poza norm¹. Wzrost znaczenia
autonomii cz³owieka i rzeczywiste, a nie postulatywne prawo decydowania
o w³asnym losie detronizuj¹ „dominacjê pe³nosprawnoœci” w rehabilitacji i redu-
kuj¹ w³adzê pedagogów specjalnych nad niepe³nosprawnymi. Bycie Innym staje
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siê prawem do ró¿nych form egzystencji, wyborów i alternatyw, przestaje byæ
kategori¹ upoœledzaj¹c¹. W praktyce pedagogicznej nastêpuje odejœcie od instru-
mentalizmu dydaktycznego, metodycznego i rehabilitacyjnego. Niepe³nosprawnoœæ
staje siê zjawiskiem wielokontekstowym, wielowymiarowym i wieloaspektowym.

Wniosek

Powinniœmy rozró¿niaæ rozpowszechniony humanizm pedagogiki trady-
cyjnej od paradygmatu humanistycznego, brak takiego rozró¿nienia mo¿e powo-
dowaæ nieporozumienia i przekonanie czêœci pedagogów specjalnych, ¿e s¹ oni
reprezentantami nastaj¹cego paradygmatu. Jednak poprzez warsztat teoretyczny,
metodologiczny, aksjologiczny pozostaj¹ oni w tradycyjnym paradygmacie
pozytywistycznym i pomimo humanistycznego stosunku do zagadnieñ
niepe³nosprawnoœci i cz³owieka niepe³nosprawnego niewiele maj¹ wspólnego
z rzeczywistym paradygmatem humanistycznym. Inaczej mówi¹c, samo podejœcie
humanistyczne nie wystarczy, by lokalizowaæ siê w paradygmacie humani-
stycznym i zgodnie z nim traktowaæ Innego. Do tego potrzeba zmiany przes³anek
ogl¹du rzeczywistoœci spo³ecznej i kulturowej, przy uwzglêdnieniu hermeneu-
tycznych kontekstów interpretacyjnych. Deklaracje humanistyczne mog¹,
wbrew zdziwieniu wielu pedagogów, okazaæ siê reprezentantami kulturowej
dominacji pe³nosprawnoœci oraz tradycyjnej, misyjnej i pragmatycznej generalizacji
zadañ pedagogiki specjalnej.
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The Other in humanistic paradigm
(Summary)

The author concerns various kinds of handling of The Other throughout the last few
decades. Those various approaches find their reflection in the paradigms of special peda-
gogy. In the beginning of the 19th century humanization was one of the attitudes towards
the disabled. Its consequence were the welfare postulates and proposals of adapting the
disabled to the norms set by society. In subsequent humanistic paradigm The Other be-
comes equal. The adaptive approach is being replaced by inclusion and normalization. In
that paradigm The Otherness stands for an agreement to variety, pluralism and actual sub-
jectivity of a human being.
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Adam Mikrut

O integracji spo³ecznej osób z niepe³nosprawnoœci¹
w kontekœcie podmiotowoœci cz³owieka

Dwa (?) oblicza integracji spo³ecznej

O rozumieniu pojêcia „integracja spo³eczna” napisano ju¿ wiele. Nie jest
nasz¹ intencj¹ cytowanie zawartych w literaturze przedmiotu konkretnych
pogl¹dów czy definicji. W tym miejscu przywo³amy jedynie opiniê Otto Specka
(2005, s. 386), któr¹ potraktujemy jako bazê pozwalaj¹c¹ na ujêcie integracji z dwóch
punktów widzenia: subiektywnego i obiektywnego. Zdaniem autora integracjê
spo³eczn¹ mo¿na opisaæ „jako pewne wyobra¿enie procesu i celu, które jest nakie-
rowane na wspólne ¿ycie ludzi w spo³ecznych grupach i instytucjach, to znaczy
na sytuacje, w których ludzie siê wzajemnie akceptuj¹, wspieraj¹ i uzupe³niaj¹,
niezale¿nie od stwierdzonego b¹dŸ niestwierdzonego upoœledzenia”. Akcento-
wane w definicji postawy i zachowania bêd¹ce wyrazem wspólnego doœwiadcza-
nia egzystencji przez osoby pe³no- i niepe³nosprawne maj¹ swoje Ÿród³o w wiê-
ziach spo³ecznych, wynikaj¹cych z: 1) obiektywnych zwi¹zków miêdzyludzkich
bêd¹cych efektem wspólnego ¿ycia na tym samym obszarze b¹dŸ takiej organiza-
cji ¿ycia zbiorowego, która owym zwi¹zkom sprzyja, 2) relacji rzeczowych pow-
sta³ych w trakcie owych zwi¹zków (wspó³praca czy wymiana) i 3) „stycznoœci”
spo³ecznych i psychicznych, przy czym za szczególnie istotne uznaje siê „wytwo-
rzenie przez poszczególne jednostki stosunku emocjonalnego, wyp³ywaj¹cego
z poczucia wspólnoty lub konkurowania z innymi ludŸmi, a tak¿e przejawianie
owego stosunku w uzewnêtrznionych postawach (W. Jacher, za: B³eszyñska 2001,
s. 137). Autentyczna wzajemna akceptacja oraz wspieranie siê w rozmaitych sytu-
acjach wymagaj¹ zatem odpowiedniej atmosfery budowanej na bazie emocji
prze¿ywanych i wyra¿anych przez osoby wchodz¹ce w relacje interpersonalne.
W tym w³aœnie kontekœcie nale¿y spostrzegaæ subiektywny wymiar integracji
spo³ecznej. Jej wyrazem jest poczucie osobistej satysfakcji z „wype³nionej” pozy-
tywnymi emocjami partycypacji spo³ecznej (Mikrut, w druku). Takie ujmowanie
integracji zaowocowa³o – jak podkreœla Grzegorz Szumski (2006, s. 144) – wpro-
wadzeniem do literatury przedmiotu terminu integracja emocjonalna, od-



nosz¹cego siê do jednego z elementów szerzej pojmowanego „wspólnego ¿ycia”
lub jego g³ównego symptomu.

Obszar owego „wspólnego ¿ycia” jest definiowany równie¿ indywidualnie,
bowiem – jak zauwa¿a O. Speck (2005, s. 386) – ka¿dy cz³owiek ma swoje potrzeby
w tym zakresie; jedni z nas czuj¹ siê dobrze w wielu ró¿nych sytuacjach spo³ecz-
nych, inni natomiast odczuwaj¹ komfort jedynie w swoim „ma³ym œwiecie”. Su-
biektywne wartoœciowanie wzajemnych kontaktów jest udzia³em wszystkich pod-
miotów, tzn. zarówno osób pe³no-, jak i niepe³nosprawnych. Dla ka¿dego z nich
sytuacja spo³ecznej stycznoœci mo¿e byæ Ÿród³em tak osobistego zadowolenia, jak
dyskomfortu. Pozytywna ocena wspólnego bytowania wymaga zatem odpo-
wiedniego zaanga¿owania i wysi³ku obu stron.

Fakt ten dostrzega cytowany ju¿ O. Speck (2005, s. 386), wed³ug którego w wa-
runkach integracji spo³ecznej „wszyscy zainteresowani zmieniaj¹ siê ze wzglêdu
na siebie i w stosunku do siebie”. Koniecznoœæ obopólnego dostosowywania siê
do siebie nie znajduje jednak odzwierciedlenia w terminach okreœlaj¹cych „uczest-
ników” integracji spo³ecznej. Nazwa „jednostka spo³ecznie integrowana” doty-
czy na ogó³ osoby z niepe³nosprawnoœci¹. Nie przyporz¹dkowuje siê jej osobie
pe³nosprawnej. Dzieje siê tak, mimo ¿e s³ownikowe okreœlenie integracji odnosi
siê do procesu „tworzenia siê ca³oœci z jakichœ czêœci, zespalania siê elementów
w ca³oœæ” (S³ownik jêzyka polskiego, t. 1, 1978, s. 796), a nie w³¹czania jakichœ czêœci
w ju¿ zastan¹ wiêksz¹ ca³oœæ. Ponadto dos³owne odczytywanie znaczenia termi-
nu „jednostka integrowana spo³ecznie” sugeruje, ¿e dotyczy on osoby, na któr¹
jest wywierana presja w kierunku dokonania takich zmian w sobie samej, aby do-
stosowaæ siê do warunków dyktowanych zastan¹ sytuacj¹ spo³eczn¹. Ograniczo-
ne zasoby wewnêtrzne i/lub zewnêtrzne osoby z niepe³nosprawnoœci¹ mog¹ owe
zmiany utrudniaæ. Œwiadomoœæ niespe³nienia spo³ecznych oczekiwañ uniemo¿li-
wia jej odczuwanie pe³nej satysfakcji z kontaktów z ludŸmi pe³nosprawnymi,
w konsekwencji zaœ staje siê barier¹ w spostrzeganiu siebie jako „jednostki
spo³ecznie zintegrowanej”. Osi¹gniêcie owej satysfakcji wymaga zatem zmian we
wszystkich aktorach sceny spo³ecznej, a nie tylko w osobie obci¹¿onej niepe³no-
sprawnoœci¹. Za zintegrowane spo³ecznie – w rozpatrywanym tutaj sensie –
uznaje siê bowiem te osoby z odchyleniami od normalnego rozwoju i funkcjono-
wania, które maj¹ szerokie grono znajomych wœród pe³nosprawnej czêœci
spo³eczeñstwa i – co wa¿ne – s¹ przez nich w pe³ni akceptowane i obdarowywane
przyjaŸni¹ (za: Szumski 2006, s. 144).

Osi¹gniêcie takiego stanu wcale nie jest ³atwe. Dowodz¹ tego liczne badania,
z których wynika, ¿e bezpoœrednie kontakty obu kategorii osób w ramach ró¿-
nych form wspó³pracy szkó³ ogólnodostêpnych i specjalnych (Dykcik 1979,
s. 149–141) czy tzw. integracji szkolnej (Sadowska 2005, s. 96) wcale nie musz¹ wy-
zwalaæ wzajemnych pozytywnych emocji, bywa nawet, ¿e stanowi¹ okazjê do
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ujawniania postaw antagonistycznych, skutkuj¹cych przemoc¹ miêdzyrówieœ-
nicz¹, której ofiarami staj¹ siê uczniowie z niepe³nosprawnoœci¹ (Mikrut 2004,
s. 265). Pesymistyczny obraz integracji spo³ecznej prezentuje równie¿ Grzegorz
Szumski (2005). Po analizie wielu badañ autor doszed³ bowiem do wniosku, ¿e
„nie osi¹ga (ona – A.M.) zwykle poziomu, który by³by zgodny z oczekiwaniami
specjalnych pedagogów i samych zainteresowanych. Wyniki s¹ przy tym gorsze
wówczas, gdy w badaniach stosuje siê metody socjometryczne, lepsze zaœ, gdy
obserwuje siê rzeczywiste interakcje zachodz¹ce miêdzy niepe³nosprawnymi
i zdrowymi lub prowadzi wywiady z niepe³nosprawnymi. Sami niepe³nosprawni
czêsto jednak skar¿¹ siê na brak g³êbokich wiêzi ze sprawnymi rówieœnikami, któ-
re mogliby uznaæ za przyjaŸñ lub mi³oœæ. Braków takich doœwiadczaj¹ zw³aszcza
niepe³nosprawni intelektualnie w wieku m³odzieñczym” (2005, s. 63).

Obserwacje tego rodzaju stanowi¹ silny argument w rêkach tych osób, które
s¹ sk³onne popieraæ ideê integracji, ale w sposób warunkowy. Ich zdaniem – jak
w innym miejscu pisze Grzegorz Szumski – „nie mo¿na mówiæ o udanej integracji
spo³ecznej wtedy, kiedy kontakty ze zdrowymi stawiaj¹ niepe³nosprawnych
w sytuacjach stresowych, uœwiadamiaj¹ im nie tylko w³asne trudnoœci, ale tak¿e
innoœæ, odmiennoœæ, która mo¿e budziæ postawy izolacji i odrzucenia” (2006, s. 71).
Cytowany autor nie podziela takiej postawy. S¹dzi on bowiem, ¿e zabiegi wokó³
zabezpieczenia uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ przed wszelkimi bolesnymi do-
œwiadczeniami wynikaj¹cymi z kontaktów spo³ecznych z pe³nosprawnymi
rówieœnikami, stanowi¹ce przejaw nastawienia o charakterze opiekuñczo-pro-
tekcjonistycznym, w gruncie rzeczy uniemo¿liwiaj¹ im autentyczn¹ partycypacjê
w sytuacjach spo³ecznych, które z natury rzeczy pe³ne s¹ wyzwañ i barier.
Wed³ug naszego przekonania doœwiadczanie negatywnych emocji rzeczywiœcie
nie zawsze powinno byæ traktowane w kategoriach pora¿ki integracyjnej. Prze¿y-
cia tego rodzaju dotykaj¹ przecie¿, rzadziej lub czêœciej, wszystkich, zarówno
pe³no-, jak i niepe³nosprawnych. Wa¿na jest natomiast przyczyna tego stanu rze-
czy. Nie mo¿e tkwiæ ona w samym fakcie niepe³nosprawnoœci i/lub jej konsek-
wencjach. ¯adna osoba – o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci niniejszego opra-
cowania – nie mo¿e byæ dyskryminowana z uwagi na stan swojego organizmu,
zatem jednostki z niepe³nosprawnoœci¹ powinny byæ chronione przed sytuacja-
mi, w których by³yby sk³onne upatrywaæ przyczyn swojej niekorzystnej sytuacji
w tym w³aœnie fakcie, np. w spo³ecznym naznaczeniu etykiet¹ jednostki upoœle-
dzonej.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e opinia taka kryje w sobie ów czynnik warunkowe-
go poparcia idei integracji, w ¿aden sposób nie jest jednak elementem jej negowa-
nia. Chodzi tylko o to, aby poprawnie odczytywaæ sens integracji spo³ecznej; wy-
maga ona – przypomnijmy raz jeszcze – zmian we wszystkich uczestnikach
procesu, a zatem i uwolnienia siê pe³nosprawnej „czêœci” spo³eczeñstwa od myœli,
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uczuæ i zachowañ spychaj¹cych osoby z niepe³nosprawnoœci¹ z g³ównej sceny ¿y-
cia spo³ecznego.

Koniecznoœæ eliminacji z ¿ycia spo³ecznego wspomnianej wy¿ej dyskrymina-
cji jest elementem obiektywnego podejœcia do istoty integracji spo³ecznej osób
z niepe³nosprawnoœci¹. Akcentowane przez O. Specka „wspólne ¿ycie ludzi
w grupach i instytucjach spo³ecznych” nale¿y bowiem rozumieæ – naszym zda-
niem – w kategoriach jednakowych szans dostêpu wszystkich uczestników tak
definiowanej integracji do ról i pozycji spo³ecznych. Pojêcie „równych szans”
oznacza w tym przypadku, ¿e owa dostêpnoœæ jest regulowana zasobem tylko
takich kompetencji, których stopieñ opanowania jest niezale¿ny od tych w³aœci-
woœci osób, które czyni¹ je niepe³nosprawnymi. Oznacza ono równie¿, ¿e rów-
noœæ szans w zakresie ról spo³ecznych anga¿uj¹cych zaburzone funkcje winna
byæ dodatkowo gwarantowana wsparciem odpowiednimi œrodkami, i to bez ry-
zyka potraktowania tak rozumianej pomocy za przejaw protekcjonizmu, wszak
brak owego wsparcia w oczywisty sposób promuje jednostki pe³nosprawne.
Ludzie nie s¹ jednakowi, maj¹ odmienne potrzeby i mo¿liwoœci, zatem wymagaj¹
zró¿nicowanego traktowania (J. Baker i G. Gaden, za: Sadowska 2005, s. 24). St¹d
te¿ – jak s³usznie zauwa¿a S³awomira Sadowska, odwo³uj¹ca siê do przewodnie-
go has³a Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych proklamowanego w 2003
roku – „o pe³nej integracji spo³ecznej osób z niepe³nosprawnoœci¹ mo¿emy mó-
wiæ dopiero wówczas, gdy wszyscy uznamy ich odmiennoœæ oraz wynikaj¹c¹ z te-
go faktu zasadnoœæ zarówno dzia³añ zmierzaj¹cych do wyeliminowania wszelkiej
dyskryminacji, jak i tzw. dzia³añ pozytywnych sprzyjaj¹cych spo³ecznemu
w³¹czeniu” (2005, s. 31).

Z rozpatrywanego tutaj punktu widzenia integracja spo³eczna wyra¿a siê –
jak widzimy – zakresem mo¿liwoœci pe³nienia przez osoby z niepe³nosprawnoœci¹
cenionych ról spo³ecznych. Pe³ni¹c owe role, staj¹ siê oni integraln¹ czêœci¹ struktu-
ry spo³ecznej (Szumski 2005, s. 64). W rzeczywistoœci oczekiwania spo³eczne wo-
bec ról pe³nionych przez osoby z niepe³nosprawnoœci¹ s¹ ci¹gle niskie. Otrzymuj¹
oni – jak wyjaœnia S³awomira Sadowska – „prawo do obecnoœci w przestrzeni
spo³ecznej na specjalnej pozycji ekologicznej” (2005, s. 34). Zwyczajowo jest ona
niska, gorsza, podporz¹dkowana. Ci¹gle mamy do czynienia z praktykami dys-
kryminacyjnymi, t³umi¹cymi d¹¿enia osób z niepe³nosprawnoœci¹ do samoreali-
zacji; jeœli chc¹ nale¿eæ oni do kultury „ludzi”, musz¹ przestrzegaæ norm, wartoœci,
przekonañ i modeli zachowañ preferowanych w kulturze dominuj¹cej, tzn. kul-
turze wykreowanej przez jednostki pe³nosprawne. Do g³ównych czynników
o dyskryminuj¹cym charakterze nale¿¹ utrudnienia w dostêpie do edukacji i ryn-
ku pracy, tzn. kluczowych wyznaczników pozycji jednostki w spo³ecznej struk-
turze nowoczesnego spo³eczeñstwa (Szumski 2005, s. 64).
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Analizy tych wa¿nych do codziennego funkcjonowania osób z niepe³nospraw-
noœci¹ obszarów dokona³a Danuta Gorajewska (2005, s. 16–23). W konkluzji
dosz³a m.in. do wniosku, ¿e osoby, o których mowa, „cechuj¹ siê wyraŸnie s³ab-
szym wykszta³ceniem ni¿ osoby sprawne” (Gorajewska 2005, s. 17), zatem teza
o równoœci szans edukacyjnych „d³ugo jeszcze bêdzie mia³a znamiona pobo¿nych
¿yczeñ lub zwyczajnej fikcji” (Grajewska 2005, s. 21), a ponadto nadal spychane s¹
one na margines ¿ycia spo³ecznego, co znajduje swój wyraz w powszechnej ich
dyskryminacji przy zatrudnieniu; charakteryzuj¹ siê one niskim poziomem aktyw-
noœci zawodowej oraz relatywnie wysokim bezrobociem (Grajewska 2005, s. 21).
Z danych zgromadzonych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny w ramach Badania
Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) dotycz¹cych 2009 roku rzeczywiœcie
wynika, ¿e dominuj¹cym wykszta³ceniem wœród osób z niepe³nosprawnoœci¹
w wieku produkcyjnym (18–59/64 lat) by³o wykszta³cenie zasadnicze zawodowe
(39,8% wobec 28,7% dla osób pe³nosprawnych), nastêpnie – traktowane ³¹cznie
jako jedna kategoria – wykszta³cenie gimnazjalne, podstawowe, niepe³ne podsta-
wowe i brak wykszta³cenia (27,4% wobec 11,9% dla osób pe³nosprawnych), zaœ
najmniej reprezentatywnym – wykszta³cenie wy¿sze (5,1% wobec 20,8% ). Z da-
nych BAEL wynika ponadto, ¿e w IV kwartale analizowanego roku wspó³czynnik
aktywnoœci zawodowej osób z formalnie potwierdzon¹ niepe³nosprawnoœci¹
w wieku produkcyjnym wynosi³ 24,5%, a stopa bezrobocia – okreœlaj¹ca udzia³
bezrobotnych wœród aktywnych zawodowo – siêga³a 11,6% (wobec odpowiednio
75,8% i 8,5% wœród jednostek pe³nosprawnych) (http://www.niepe³nospraw-
ni.gov.pl, dostêp: 20.04.2010 r.).

Drogê ku poprawie istniej¹cej sytuacji sugeruj¹ rozwi¹zania zawarte w licz-
nych, szeroko komentowanych w literaturze przedmiotu (zob. np. Sadowska
2005, s. 25-27; Mikrut, w druku) dokumentach o miêdzynarodowym i krajowym
zasiêgu (Szumski 2005, s. 64). W tym miejscu odniesiemy siê jedynie do zapisów
zawartych w Konwencji Praw Osób Niepe³nosprawnych Organizacji Narodów
Zjednoczonych, przyjêtej jednog³oœnie 13 grudnia 2006 roku przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ (2007). Warto wspomnieæ, ¿e Rzeczpospolita Polska podpisa³a
ow¹ Konwencjê, ale jeszcze jej nie ratyfikowa³a. Ratyfikacja tego dokumentu
nak³ada na pañstwa-strony obowi¹zek dokonania konkretnych zmian legislacyj-
nych, gwarantuj¹cych osobom z niepe³nosprawnoœci¹ równoœæ szans, auten-
tyczn¹ integracjê ze spo³eczeñstwem, prawo do samodzielnego i niezale¿nego
¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa, swobodnego poruszania siê, zdrowia, pracy,
edukacji, udzia³u w ¿yciu politycznym i kulturalnym, a ponadto ochronê przed
wszelkimi formami dyskryminacji (http://integracja.org, dostêp: 18.08.2009 r.). Jak
widzimy, w Konwencji znalaz³o siê równie¿ odniesienie do edukacji i pracy. Arty-
ku³ 24 g³osi, ¿e pañstwa-strony, realizuj¹c – bez jakiejkolwiek formy dyskrymina-
cji i na zasadach równoœci – prawo osób z niepe³nosprawnoœci¹ do edukacji, za-
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pewniaj¹ taki system edukacji integracyjnej na wszystkich etapach edukacyjnych
oraz kszta³cenia ustawicznego, który jest ukierunkowany na: „a) pe³ny rozwój
ludzkiego potencja³u, poczucia godnoœci i w³asnej wartoœci oraz wzmocnienie po-
szanowania praw cz³owieka, fundamentalnych swobód i ró¿norodnoœci cz³onków
rodziny ludzkiej; b) jak najpe³niejszy rozwój osobowoœci, talentów i kreatywnoœci,
jak równie¿ intelektualny i fizyczny osób niepe³nosprawnych; c) umo¿liwienie
osobom niepe³nosprawnym efektywnego uczestnictwa w wolnym spo³eczeñ-
stwie”. Wszystkie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ musz¹ mieæ zagwarantowany
bezp³atny dostêp do tak okreœlonej edukacji integracyjnej na poziomie podstawo-
wym i œrednim. Realizuj¹c powy¿sze prawo, pañstwa-strony nie mog¹ jednak¿e
wykluczyæ tych osób, z powodu ich niepe³nosprawnoœci, z powszechnego syste-
mu edukacyjnego. Dzieciom gwarantuj¹ bezp³atn¹ i obowi¹zkow¹ edukacjê pod-
stawow¹ i œredni¹, osobom doros³ym zaœ dostêp, na równych zasadach z innymi
obywatelami i bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do szkolnictwa wy¿szego, zawo-
dowego, edukacji doros³ych i kszta³cenia ustawicznego, co wymaga racjonalnych
dostosowañ do potrzeb wynikaj¹cych z ich niepe³nosprawnoœci. Warto zaakcen-
towaæ, ¿e zapisy zawarte w Konwencji zobowi¹zuj¹ sygnatariuszy do podjêcia
stosownych kroków w celu wykorzystania w edukacji osób z niepe³nosprawnoœ-
ci¹, w szczególnoœci dzieci niewidomych i nies³ysz¹cych oraz równoczeœnie nie-
widomych i nies³ycz¹cych, takich jêzyków i œrodków komunikacji, które s¹ naj-
bardziej odpowiednie dla danej jednostki, m.in. jêzyka Braille’a i migowego (art.
24, ust. 3). Postanowienie takie w zdecydowany sposób honoruje to¿samoœæ jêzy-
kow¹ osób z niepe³nosprawnoœci¹, jest wyrazem uznania ich subkultury za rów-
noprawn¹ z kultur¹ dominuj¹c¹.

Z kolei art. 27 omawianej Konwencji dotyczy prawa osób z niepe³nosprawnoœ-
ci¹ do pracy na równych zasadach z innymi obywatelami. Zapis ten obejmuje
równie¿ prawo do traktowania wybranej przez siebie pracy jako Ÿród³a w³asnego
utrzymania, przy czym wyboru tego mog¹ oni dokonywaæ spoœród akceptowa-
nych propozycji otwartego, niewykluczaj¹cego i dostêpnego dla nich rynku pracy.
Pañstwa-strony zobowi¹zuj¹ siê m.in. na drodze okreœlonych rozwi¹zañ legisla-
cyjnych chroniæ i promowaæ prawo tej kategorii osób do pracy. W szczególnoœci
zadbaæ powinny o: 1) absolutny zakaz wszelkiej dyskryminacji osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ w zakresie wszystkich kwestii odnosz¹cych siê do zatrudnienia, tj.
rekrutacji, przebiegu zatrudnienia, jego kontynuacji, awansu zawodowego oraz
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 2) równe szanse i takie samo – jak
w odniesieniu do innych obywateli – wynagrodzenie za pracê tej samej wartoœci;
3) ochronê przed molestowaniem i zadoœæuczynienie za poniesione krzywdy;
4) zatrudnianie osób z niepe³nosprawnoœci¹ w sektorze publicznym; 5) promowa-
nie ich zatrudnienia w sektorze prywatnym poprzez przemyœlane dzia³ania mo-
tywacyjne i odpowiednie œrodki skierowane do tego obszaru gospodarki; 6) pro-
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mowanie samozatrudnienia i przedsiêbiorczoœci, rozwoju spó³dzielczoœci i chêci
powo³ywania do ¿ycia w³asnych firm; 7) skuteczny dostêp do wszelkiego rodzaju
poradnictwa zawodowego i technicznego, niezbêdnych us³ug w tym zakresie
oraz szkolenia zawodowego i ustawicznego; 8) tworzenie warunków do zdoby-
wania przez osoby z niepe³nosprawnoœci¹ doœwiadczenia na otwartym rynku
pracy; 9) racjonalne dostosowanie miejsc pracy do zg³aszanych przez nich po-
trzeb, czy wreszcie 10) promowanie rozmaitych programów ukierunkowanych
na ich rehabilitacjê zawodow¹, umo¿liwienie im powrotu do pracy oraz utrzyma-
nie zatrudnienia (art. 27, ust. 1).

Pe³ne rozumienie pojêcia integracji spo³ecznej wymaga – moim zdaniem –
³¹cznego uwzglêdnienia obu opisanych wy¿ej perspektyw: subiektywnej i obiek-
tywnej. Aby pozytywnie wartoœciowaæ jej efekty, nie wystarczy obdarzyæ osoby
z niepe³nosprawnoœci¹ pakietem rozmaitych praw, a nawet preferencji równo-
wa¿¹cych szanse w dostêpie do istotnych pozycji i ról. Wa¿ne jest, aby zechcia³y
one – na miarê swoich mo¿liwoœci – z owych praw korzystaæ, aby bez obaw
o spo³eczny ostracyzm podejmowa³y wa¿ne zadania i obowi¹zki wynikaj¹ce
z równoprawnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym. Uwolnienie siê od tego rodzaju
lêków i niepokojów wymaga nie tylko formalnej, czego egzemplifikacj¹ s¹ prawa
nadane, ale przede wszystkim rzeczywistej akceptacji ze strony ogó³u spo³eczeñ-
stwa faktu wspó³istnienia we wspólnej przestrzeni ¿yciowej z osobami z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Akceptacji tej nie mo¿na sprowadzaæ jedynie do wynikaj¹cej
z motywów moralnych zgody na taki stan rzeczy. Wa¿n¹ rolê nale¿y przypisaæ
porz¹dkowi afektywnemu, przy czym ujawnianiu przez osoby pe³nosprawne po-
zytywnych emocji w kontaktach z jednostkami obarczonymi utrudnieniami
i ograniczeniami rozwojowymi powinny towarzyszyæ podobne reakcje ze strony
tych ostatnich, wszak – co wielokrotnie ju¿ akcentowano – integracja „musi siê do-
konywaæ w atmosferze wzajemnego obdarowywania siê” (Fairbairn 1996, s. 29).

Podmiotowoœæ cz³owieka jako (wystarczaj¹cy) argument
na rzecz spo³ecznej integracji osób z niepe³nosprawnoœci¹

Ma³gorzata Koœcielska (1996, s. 14) w jednym ze swoich opracowañ rozwa¿a
problem sprowadzaj¹cy siê do pytania: komu zale¿y na integracji? Odpowiadaj¹c,
wskazuje na osoby, które „sytuacjê ludzi niepe³nosprawnych we wspó³czesnym
œwiecie uznaj¹ za gorsz¹ i krzywdz¹c¹”. Nazywa ich „szlachetnymi idealistami”,
gotowymi do walki o równe prawa dla wszystkich dyskryminowanych i uciska-
nych. Po przeciwnej stronie sytuuje tzw. pragmatystów, akcentuj¹cych negatyw-
ne skutki budowania spo³eczeñstw heterogenicznych, a wiêc z³o¿onych z ludzi
o zró¿nicowanym stopniu funkcjonowania. Czêœæ zg³aszanych przez nich argu-
mentów ma czysto ekonomiczny charakter, bowiem podkreœla kosztownoœæ pro-
cesów integracyjnych oraz ma³y, b¹dŸ ¿aden, wk³ad osób z niepe³nosprawnoœci¹
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w rozwój gospodarki; s³owem – wed³ug wyznawanej przez nich ideologii – ró¿-
norodnoœæ os³abia, prawdziwie skuteczne w dzia³aniu s¹ zaœ jedynie grupy
homogeniczne. Jak widzimy, reprezentanci takiego sposobu myœlenia skupiaj¹
swoj¹ uwagê na wartoœci pragmatycznej cz³owieka, zapominaj¹c o traktowaniu
go jako wartoœci samej w sobie. Ró¿nicowanie ludzi na bardziej lub mniej u¿ytecz-
nych stoi w sprzecznoœci z ogólnofilozoficznymi pogl¹dami „na równoœæ ludzi
pod wzglêdem ich istoty” (A. Grzegorczyk, za: Koœcielska 1996, s. 15). Jest ponadto
wyrazem uprzedmiotowienia cz³owieka i szacowania jego wartoœci w oparciu
o kryteria instrumentalne, wed³ug których atrakcyjnoœæ jednostki wzrasta wraz
z jej kompetencjami w zakresie osi¹gania celów; cz³owiek jest traktowany w tej
perspektywie jako œrodek, a nie cel wszelkiej ludzkiej aktywnoœci. Uprzedmioto-
wienie godzi zatem w podmiotowoœæ cz³owieka, a wiêc jego wartoœæ wynikaj¹c¹
z samego faktu istnienia, bez odnoszenia owej wartoœci do wartoœci pochodnych
w postaci konkretnych predyspozycji i cech jednostki decyduj¹cych o jej sukce-
sach lub pora¿kach w zmaganiu siê z ró¿nego typu wyzwaniami oraz w³asnymi
ograniczeniami i s³aboœciami (Urban 2000, s. 190). Podmiotowoœci – jak widzimy –
nie mo¿na w ¿aden sposób uto¿samiaæ z bio-psychofizycznymi w³aœciwoœciami
jednostki. Tak zwana podmiotowoœæ inicjalna (istnieje jeszcze tzw. podmioto-
woœæ finalna, do której dochodzi siê w trakcie godziwego ¿ycia) jest dana ka¿de-
mu cz³owiekowi jako osobie (J. Maritain, za: Nowak 2005, s. 240), zatem w rozwa-
¿ania nad podmiotowoœci¹ cz³owieka trzeba w³¹czyæ pojêcie osoby. Nale¿y ono
do g³ównych terminów rozpatrywanych na gruncie personalizmu, w tym rów-
nie¿ pedagogiki personalistycznej (osoba w jêzyku ³aciñskim to persona). W pojê-
ciu osoba – zdaniem Mariana Nowaka – zawarte jest stwierdzenie „o cz³owieku
jako cz³owieku, w jego formie, indywidualnoœci, w jego sposobie ¿ycia jako bytu
o-sobnego, oddzielonego od rzeczy i od otoczenia, jednostkowego i niepowtarzal-
nego” (2005, s. 233). Bycie osob¹ ³¹czy siê z niepowtarzalnoœci¹ (tylko ja jestem t¹
osob¹, jestem jedyny) i pojedynczoœci¹ (jestem tylko jeden) (R. Guardini, za:
Nowak 2005, s. 233). Ten substancjalny wymiar osoby zosta³ wzbogacony – jak
wyjaœnia Marian Nowak (2005, s. 234) – przez myœl chrzeœcijañsk¹ o aspekt egzy-
stencjalny i relacyjny. W tej perspektywie osoba jest ujmowana w relacji z drugim
cz³owiekiem, jako byt egzystuj¹cy we wspólnocie. Wspólnota w myœli personali-
stycznej nie jest tym samym co spo³ecznoœæ. Ta ostania jest zbiorowoœci¹ ludzi
utworzon¹ z pobudek racjonalnych dla realizacji konkretnego celu, „zlokalizowa-
nego” poza sam¹ spo³ecznoœci¹ tych¿e osób, wspólnota zaœ – jako relacje miê-
dzyludzkie – powstaje ze wzglêdu „na dobro osób i ma ona wartoœæ w sobie sa-
mej” (F. Stippel, za: Nowak 2005, s. 235). Pe³nia ka¿dej osoby ludzkiej ujawnia siê
zatem w relacji z innymi ludŸmi, zw³aszcza – co podkreœla siê w pedagogice
personalistycznej – w autentycznym dialogu, w którym eliminuje siê wszelkie
relacje typu: podmiot – przedmiot. To w³aœnie w ¿yciu we wspólnocie zachodzi
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proces „maieutyki osoby”, czyli wzbudzania jej jako istoty rozumnej i wolnej.
Rozumnoœæ owa przejawia siê w procesach poznawczych stanowi¹cych Ÿród³o
œwiadomoœci otaczaj¹cego œwiata i samoœwiadomoœci w³asnego udzia³u w jego
przekszta³caniu (Kubiak-Jurecka 1994, s. 103), wolnoœæ zaœ – m.in. w prawie do
samodecydowania (Nowak 2005, s. 240). Szczególn¹ wartoœci¹ ka¿dego cz³owieka
jako istoty ludzkiej, tzn. istoty rozumnej i wolnej, jest jej godnoœæ. Tkwi ona w sa-
mej istocie podmiotowoœci cz³owieka. Z godnoœci¹ osobow¹ ka¿dy cz³owiek przy-
chodzi na œwiat, nie jest ona efektem nadania, nie mo¿na siê jej wyrzec ani zrezyg-
nowaæ z niej na rzecz innej osoby (J. Bagrowicz, za: Œnie¿yñski 2005, s. 73). Nie
mo¿e byæ ona równie¿ ani odebrana, ani pomniejszona przez drugiego cz³owieka.
Nawet niegodziwy czyn podmiotu – jak pisze Andrzej Szostak (za: Szczupa³ 2009,
s. 22) – nie przyczynia siê do utraty osobowej godnoœci, chocia¿ podmiot takim po-
stêpowaniem uderza „sam w siebie, niejako «pomniejszaj¹c» w³asne cz³owieczeñ-
stwo poprzez dzia³anie nielicuj¹ce z jego godnoœci¹ jako osoby”. Godnoœæ osoby –
jak widzimy – jest niezale¿na od jakichkolwiek okolicznoœci, od jej postêpowania,
cech i w³aœciwoœci czy wyra¿anych wobec niej ocen. Ona po prostu jest. Fakt jej
istnienia zobowi¹zuje do szacunku wobec ka¿dej jednostki ludzkiej (Szczupa³
2009, s. 52). Szacunek do drugiego cz³owieka jest jednoczeœnie wyrazem godnoœci
osoby, która go ujawnia, bowiem godnoœæ nie jest – jak pisze Andrzej Szostak (za:
Œnie¿yñski 2005, s. 74) – wy³¹cznie roszczeniem, ale tak¿e wielkim zobowi¹zaniem
moralnym, nakazuj¹cym przestrzeganie norm ¿ycia jednostkowego i spo³eczne-
go. Sposób respektowania godnoœci okreœlaj¹ m.in. prawa cz³owieka, czyli prawa
przys³uguj¹ce ka¿dej jednostce tylko dlatego, ¿e jest istot¹ ludzk¹. Prawa te maj¹
„u swego pod³o¿a okreœlon¹ podstawow¹ potrzebê cz³owieka i kszta³towane
przekonanie moralne, ¿e ta potrzeba powinna byæ zaspokojona” (A. £opatka, za:
Szczupa³ 2009, s. 55). Ka¿dy cz³owiek, nawet najbardziej obarczony niepe³nospraw-
noœci¹, z racji samego istnienia jest w pe³ni predestynowany do korzystania ze
wszystkich praw od momentu poczêcia do naturalnej œmierci (Davis 1996, s. 19).
G³ównym prawem ka¿dej osoby jest prawo do ¿ycia. Stanowi ono podstawê
wszystkich innych praw. Przestrzeganie prawa do istnienia zak³ada – jak podkreœla
M. Koœcielska (1996, s. 15) – prawo do udzia³u we wspólnocie ogólnoludzkiej,
które – jak ju¿ wiemy – urealnia fakt bycia osob¹ jako bytem pozostaj¹cym w relacji
interpersonalnej. W promowanie tak rozumianych praw osób z niepe³nospraw-
noœci¹ w sposób szczególny anga¿uje siê Koœció³. Znajduje to swój wyraz – jak pi-
sze Andrzej Kiciñski (2007, s. 68) – m.in. w dokumencie Stolicy Apostolskiej wyda-
nym 4 marca 1981 roku z okazji Miêdzynarodowego Roku Niepe³nosprawnych.
W kontekœcie rozpatrywanych tutaj zagadnieñ warto wskazaæ na zawarte w tym
dokumencie zasady odnosz¹ce siê do sytuacji spo³ecznej omawianej kategorii
osób i sposobu ich traktowania. Pierwsza z owych zasad podkreœla koniecznoœæ
ujmowania ka¿dej z tych osób – niezale¿nie od przyczyny, stopnia i momentu
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powstania niepe³nej sprawnoœci organizmu – jako podmiotu z odpowiadaj¹cymi
mu przyrodzonymi i nienaruszalnymi prawami. Druga zasada g³osi z kolei, ¿e tak
sformu³owany paradygmat implikuje koniecznoœæ podjêcia dzia³añ wspie-
raj¹cych jak najszerszy udzia³ osób z niepe³nosprawnoœci¹ – dyktowany ich mo¿-
liwoœciami – we wszystkich wymiarach i poziomach ¿ycia spo³eczeñstwa i Koœcio³a.
Ostatnia z zasad podkreœla natomiast, ¿e „probierzem” prawdziwej wiary i wiel-
koœci spo³eczeñstwa jest szacunek i mi³oœæ, jak¹ otaczani s¹ jego najs³absi cz³onko-
wie; respektuj¹c godnoœæ i prawa osób najs³abszych, manifestujemy bowiem
w³asn¹ prawoœæ oraz uznajemy w³asn¹ godnoœæ i prawa (Kiciñski 2007, s. 68–69).

W œwietle powy¿szych wywodów nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e podmiotowoœæ
ka¿dego cz³owieka jest wystarczaj¹cym argumentem na rzecz integracji spo³ecz-
nej jednostek z niepe³nosprawnoœci¹. Wszystkie inne uzasadnienia maj¹ charakter
wtórny, „techniczny”, przekonuj¹cy do takich czy innych rozwi¹zañ organizacyj-
nych. W konsekwencji trac¹ równie¿ sens wszelkie pytania o zasadnoœæ integracji.
Polemikê mog¹ budziæ jedynie sposoby jej urzeczywistniania. Sporu takiego nie
sposób zignorowaæ nawet wówczas, gdy œwiadomie opowiemy siê po stronie –
wspomnianych przez Ma³gorzatê Koœcielsk¹ – „szlachetnych idealistów” walcz¹-
cych o prawa osób spo³ecznie marginalizowanych. Zapewne m.in. tego typu
ludzi mia³a na myœli Maria Czerepaniak-Walczak (1996, s. 75), pisz¹c o autorach,
adwokatach i egzekutorach praw osób z niepe³nosprawnoœci¹. Mimo szlachet-
nych intencji – jak wyjaœnia autorka (Czerepaniak-Walczak 1996, s. 77) – czasami
pope³niaj¹ oni b³êdy nadmiernej sumiennoœci i niczym nieuzasadnionego protek-
cjonizmu. Efektem pierwszego z nich jest traktowanie praw cz³owieka jako war-
toœci autotelicznej, której nale¿y siê podporz¹dkowaæ, drugiego zaœ – ogranicze-
nie wolnoœci wyboru osób, do których prawa owe siê odnosz¹, poprzez przyjêcie
ca³kowitej inicjatywy w zakresie ich stanowienia i interpretacji. W wyniku takich
dzia³añ powstaje sytuacja, w której prawa nadane przewa¿aj¹ nad prawami
osi¹gniêtymi dziêki w³asnej, œwiadomej aktywnoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹,
a wiêc sytuacja istotnie os³abiaj¹ca ich poczucie podmiotowoœci (Czerepaniak-
Walczak 1996, s. 75). Poczucie podmiotowoœci, jako œwiadoma reprezentacja pod-
miotowoœci, zawiera bowiem przymiotnik „w³asne”, odnosz¹cy siê do kryteriów
wyboru, standardów i wartoœci. „Uznawaæ za w³asne” oznacza, „¿e osoba rozumie
ich sens i pozytywnie je wartoœciuje, opieraj¹c siê na indywidualnym, osobni-
czym doœwiadczeniu lub deskryptywnej spójnoœci danej wartoœci z ca³ym syste-
mem wartoœci” (Martynowicz 2006, s. 42). Osoba, która nie ma okazji ani mo¿liwoœci
nabycia owego doœwiadczenia, nie mo¿e doznawaæ poczucia satysfakcjonuj¹cego
j¹ zakresu podmiotowoœci. St¹d te¿ formalne nadanie takich czy innych praw,
w tym prawa do ¿ycia we wspólnocie ludzi o zró¿nicowanych mo¿liwoœciach, nie
zawsze budzi satysfakcjê u tych, których one dotycz¹. „Nierzadko – jak pisze cyto-
wana ju¿ M. Czerepaniak-Walczak – mo¿na dostrzec reakcje wprost przeciwne –
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niechêci i/albo lêku, a w konsekwencji unikanie sytuacji korzystania z praw,
ucieczki od nich” (1996, s. 76). Poza tym pe³ne skorzystanie z wielu praw czêsto
przekracza aktualne mo¿liwoœci i kompetencje osób o zaburzonym rozwoju. Kon-
statacja ta odnosi siê zw³aszcza do osób z g³êbsz¹ i g³êbok¹ niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹. Pamiêtaj¹c zatem o podmiotowoœci wszystkich, bez wyj¹tku, osób,
musimy uwzglêdniaæ równie¿ ich potrzeby i mo¿liwoœci. Aby mog³y one œwiado-
mie korzystaæ ze swoich podmiotowych praw, np. z prawa wolnoœci wyboru
indywidualnej formy egzystencji i kszta³towania w³asnej przestrzeni ¿yciowej,
musz¹ byæ odpowiednio przygotowane do przyjêcia takiej oferty i jednoczeœnie
ochraniane wówczas, gdy jej realizacjê utrudniaj¹ „dotykaj¹ce” ich zaburzenia
i dysfunkcje (Krause 2005, s. 105). Wyrazem tego przygotowania powinno byæ stop-
niowe i systematyczne wprowadzanie osób z niepe³nosprawnoœci¹ w sytuacje za-
równo incydentalnych wyborów, jak i negocjowania wa¿nych rozstrzygniêæ,
wzbogacaj¹ce ich doœwiadczenia w okreœlaniu osobistych standardów podmioto-
woœci (Czerepaniak-Walczak 1996, s. 77; Martynowicz 2006, s. 42). Warto w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e wielokrotnie wspominana wolnoœæ wyboru to równie¿ –
zdaniem Amadeusza Krause (2009, s. 15–16) – wolnoœæ od przymusu rewalidacyj-
nego, przejawiaj¹ca siê w tym, ¿e doros³a osoba z niepe³nosprawnoœci¹ ma prawo
nie tylko do wyboru sposobu i zakresu oddzia³ywañ, którym jest poddawana, ale
tak¿e do ca³kowitej rezygnacji z proponowanej formy rehabilitacji. Prawo to obej-
muje równie¿ rezygnacjê z partycypacji w procesach integracyjnych. Stanowisko
cytowanego autora najlepiej oddaje tytu³ jednego z fragmentów jego pracy, który
brzmi: Rehabilitacja – ku wolnoœci bycia niezintegrowanym (Krause 2009, s. 15). Podej-
mowanie takich i podobnych decyzji w warunkach œwiadomego i wolnego od
przymusu wyboru wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹ za ich konsekwencje. Uzasad-
nion¹ w¹tpliwoœæ budzi oddawanie owej odpowiedzialnoœci w rêce osób
z najg³êbszymi deficytami intelektualnymi. Wynika ona z naszej wiedzy o ich
brakach w zakresie uwzglêdniania przes³anek podczas podejmowania decyzji,
œwiadomoœci samego procesu decyzyjnego czy wreszcie antycypowania jego skut-
ków. W¹tpliwoœæ ta nie stanowi oczywiœcie podstawy pytania o ich cz³owieczeñ-
stwo, a co za tym idzie o zakres i rodzaj przys³uguj¹cych im praw. Sk³ania raczej
do refleksji: „czy ta ograniczonoœæ to nastêpstwo stanu jednostki, czy te¿ raczej
niemocy pedagogicznej, a mo¿e jednego i drugiego pospo³u?” (Kosakowski 2003,
s. 50). Dopóki nauka nie upora siê z tak sformu³owanym dylematem, dopóty
sk³onni bêdziemy do przyjmowania opcji „stanu jednostki” i podejmowania za
ni¹ wa¿nych decyzji. Wœród tych decyzji znajd¹ siê zapewne i takie, które bêd¹
dotyczyæ umieszczenia niektórych z tych osób w instytucjach o segregacyjnym
charakterze.
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On social inclusion of people with disability
in the light of human subjectivity

(Summary)

The author concerns the problem of social inclusion of the disabled person in the con-
text of human subjectivity. First part of the article presents the analysis of various kinds of
inclusion, also it’s subjective meaning for the person. In objective context, the author con-
siders questions of state duties towards a disabled person, that regards legal and organiza-
tional conditions of integration. Second part of article includes pro-integrative arguments,
related with modern approach to human subjectivity.
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Marcin Wlaz³o

Heterologiczne konteksty
integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych

Wprowadzenie

Interdyscyplinarne rozwa¿ania na temat odmiennoœci w naukowym dyskur-
sie pedagogiki specjalnej stanowi¹ jeden z coraz popularniejszych sposobów ana-
lizowania przedmiotu tej subdyscypliny nauk o wychowaniu. Dotyczy to zarów-
no procesu wychowawczego, opartego na koncepcjach inkontrologicznych
i dialogowych, jak i pedagogicznej antropologii, opisuj¹cej cz³owieka w jego intra-
i interpersonalnych relacjach. Na gruncie pedagogiki specjalnej, co wydaje siê
oczywiste w kontekœcie ogólnopedagogicznego wymiaru jej teleologii, problema-
tyka Innego pojawia siê g³ównie w ramach analizy wychowawczych wymiarów
dialogiki i/lub hermeneutyki (zob. Gara 2006; Skura 2006). Umiejscowienie pozio-
mu sprawnoœci psychofizycznej wœród czynników ró¿nicuj¹cych ludzi w sposób
porównywalny z takimi zmiennymi, jak p³eæ, wiek, wykszta³cenie, wyznanie reli-
gijne czy orientacja seksualna, staje siê stopniowo wyznacznikiem pe³nego opisu
naszego bycia i funkcjonowania w œwiecie.

Tematyka odmiennoœci, poddana pedagogicznemu ogl¹dowi, ³¹czy nie tylko
ca³e subdyscypliny nauk o wychowaniu, jak pedagogika ogólna, spo³eczna czy
specjalna, ale tak¿e pr¹dy i kierunki pedagogiczne, powsta³e przecie¿ w wyniku
ujawniania siê ró¿nych sposobów traktowania zagadnieñ wychowawczych, np.
w ich wymiarze emancypacyjnym, integralnym, miêdzykulturowym czy perso-
nalistycznym (zob. Œliwerski 2005). Istotnym poszerzeniem spektrum obecnoœci
w dyskursie pedagogicznym problematyki Innego wydaje siê w³¹czenie do ist-
niej¹cych rozwa¿añ koncepcji heterologicznych, a wiêc tych, które czyni¹ „in-
noœæ” prymarnym odniesieniem swojego zainteresowania (Kruszelnicki 2008,
s. 12). Integracja spo³eczna osób niepe³nosprawnych, a zw³aszcza integracyjna
edukacja, nale¿y do tych obszarów badawczych i praktycznych pedagogiki, nie
tylko specjalnej, które powinny uwzglêdniaæ z³o¿ony charakter relacji interperso-
nalnych, nie zawsze wi¹¿¹cych siê przecie¿ z hermeneutycznie ujêtym porozu-



mieniem i ustaleniem wspólnego stanowiska (Gadamer 1979, s. 29–30), lecz obej-
muj¹cych tak¿e sferê znaczeñ niedookreœlonych, pozostawiaj¹cych przestrzeñ
dla „bycia sob¹ wœród innych” (Hulek, Grochmal-Bach 1992, s. 13).

Heterologia mo¿e okazaæ siê przydatna w racjonalizowaniu dzia³añ integra-
cyjnych, które bardzo czêsto s¹ uto¿samiane z tendencjami ujednolicaj¹cymi, ho-
mogenizuj¹cymi œrodowisko spo³eczne, co budzi uzasadnione obawy nie tylko
w przypadku, gdy pod uwagê weŸmiemy relacje osób o ró¿nym poziomie spraw-
noœci. Bardzo ³atwo wpaœæ równie¿ w pu³apki izonomii, która w kontekœcie inte-
gracji spo³ecznej i kulturowej kusi pozorami równowagi i respektowania praw
w relacjach spo³ecznych (Czerepaniak-Walczak 2005). Wa¿ne jest wreszcie do-
strze¿enie istotnego zwi¹zku miêdzy koncepcjami i deklaracjami integracyjnymi
a rzeczywist¹ ich realizacj¹, z uwzglêdnieniem pe³nej dynamiki przemian spo³ecz-
nych, których ambiwalencja moralna znacznie ogranicza mo¿liwoœæ jednoznacz-
nego promowania postaw tolerancyjnych i otwartych wzglêdem odmiennoœci,
o czym w licznych swych tekstach pisa³ A. Krause (2000, 2004, 2005).

Heterologia a pedagogika

Nie jest ³atwo zestawiæ ze sob¹ koncepcje heterologiczne i nauki o wychowa-
niu. Przyczyn¹ trudnoœci jest przede wszystkim poststrukturalny i dekonstruk-
tywny charakter pogl¹dów, które z jednej strony lokuj¹ odmiennoœæ w katego-
riach przedpoznawczych i przedkulturowych, z drugiej natomiast wskazuj¹ na
kulturowo, a wiêc równie¿ przy wspó³udziale wychowania, ugruntowane i uza-
sadnione fundamentalistyczne podejœcie, którego istot¹ jest redukcja odmiennoœci
– czêsto wymuszona si³¹ – co wspó³czeœnie objawia siê w paradoksalnym postulacie
zrozumienia Innego. W miejsce dawnych tendencji, a wiêc wrogoœci lub obojêt-
noœci, ujawniaj¹ siê postawy odbieraj¹ce odmiennoœci podstawow¹ racjê jej bytu,
czyli pozostawanie w sferze zakrytych znaczeñ, niedostêpnych i nieredukowal-
nych. Tak bliskie ideom nie tylko pedagogiki specjalnej, ale tak¿e miêdzykulturo-
wej czy humanistycznej (zw³aszcza inkotrologii) d¹¿enie do zbli¿enia z Innym,
a w konsekwencji odebrania mu cech odmiennoœci mo¿e w istocie stanowiæ za-
gro¿enie dla sensu jego istnienia. Te kontrowersyjne na gruncie pedagogiki tezy
postaram siê zilustrowaæ w nastêpnej czêœci artyku³u wypowiedziami osób nie-
pe³nosprawnych, których znaczenie, jak s¹dzê, mo¿na odpowiednio poj¹æ, wy-
korzystuj¹c w³aœnie kontekst heterologiczny.

G³ówne koncepcje heterologiczne przedstawi³ ostatnio w swej pracy M. Kru-
szelnicki, wyjaœniaj¹c istotê heterologii jako filozofii „tego, co inne, co nie poddaje
siê rozumowemu zaw³aszczeniu, przez co niepokoi logocentrycznie zoriento-
wan¹ filozofiê, która próbuje radziæ sobie z t¹ innoœci¹ za pomoc¹ rozmaitych
praktyk jej redukowania, marginalizowania, wykluczenia czy po prostu – przed-
stawienia” (2008, s. 11). Uwzglêdniaj¹c podstawowe wymiary filozofii Innego na
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gruncie dialogiki i hermeneutyki, a zw³aszcza przewartoœciowania w heglowskim
podporz¹dkowaniu fenomenu innoœci „podmiotogennym i kulturogennym teleo-
logiom sensu”, Kruszelnicki odwo³uje siê do heterologicznych koncepcji
czo³owych poststrukturalistycznych filozofów francuskich: Lévinasa, Foucaulta,
Bataille’a, Deleuze’a i Derridy. W ich ujêciu innoœæ to niedostêpna poznaniu
wieczna tajemnica, coœ, czego nie mo¿emy nie tylko poj¹æ, ale równie¿ wprowa-
dziæ w kr¹g pojêæ i doœwiadczeñ charakteryzuj¹cych rzeczywistoœæ, która jest
w miarê trwa³a i przewidywalna. Tak rozumiana odmiennoœæ stanowi, rzecz jas-
na, zagro¿enie dla porz¹dku poznawczego, a w dalszej kolejnoœci dla ca³ej kultury
opartej na ujednolicaj¹cej sile rozumu.

Termin „heterologia” zosta³ wprowadzony jako neologizm filozoficzny przez
Georgesa Battaille’a na oznaczenie „ka¿dej myœli czy koncepcji czyni¹cej «innoœæ»
prymarnym odniesieniem swego zainteresowania jako coœ, co destabilizuje to¿sa-
moœæ, która z kolei d¹¿y do wykluczenia niewygodnego dla siebie elementu albo
jego sprowadzenia do siebie, do Tego Samego” (Kruszelnicki 2008, s. 12). Trudno
nie dostrzec w takim ujêciu wspólnych obszarów, ³¹cz¹cych dzieje stosunku
spo³eczeñstw do osób niepe³nosprawnych i przemiany koncepcji filozoficznych
skupionych na podmiotowo-dialogowych analizach naszego bycia w œwiecie.
Heterologia jest w tym kontekœcie œciœle wi¹zana z dwudziestowiecznym post-
strukturalizmem, który w ujêciu Kruszelnickiego „cechuje siê konsekwentn¹ ba-
tali¹ z myœleniem metafizycznym, konceptualizuj¹cym byt w kategoriach to¿sa-
moœci i jednolitoœci, przy wykluczeniu zeñ, neutralizowaniu, redukowaniu,
nieraz brutalnym, wszelkich elementów niespójnych, nieprzejrzystych (innoœæ,
ró¿nica), niedaj¹cych siê prosto przedstawiæ i wpasowaæ w system pojêciowy
Tego Samego” (Kruszelnicki 2008, s. 12).

Pedagogika, chc¹c uwzglêdniæ tezy heterologiczne, musi zmierzyæ siê rów-
nie¿ z kategori¹ tragizmu, traktowan¹ jako uniwersalny sposób radzenia sobie
przez cz³owieka z niemo¿noœci¹ osi¹gniêcia stanu równowagi i przewidywalnoœci.
Heterologia, stanowi¹c przeciwwagê dla porz¹dkuj¹cych dzia³añ cywilizacji i ro-
zumu, lokuje siê poza kultur¹ i dziejami, uzasadniaj¹c tragiczn¹ tezê, ¿e „to, co
straszne, ma polegaæ na tym, ¿e w procesie œwiata brakuje tego wszystkiego,
czego cz³owiek instynktownie pragnie – a wiêc: jednoœci, sta³oœci, sensu i celu”
(Safrañski 2003, s. 341). Nie mo¿e nas zatem dziwiæ, ¿e rozwój koncepcji post-
strukturalistycznych jest wi¹zany z jednoznacznie tragicznymi wydarzeniami XX
wieku, jak dwie wojny œwiatowe czy Holocaust, a tak¿e z wyraŸn¹ niechêci¹ wo-
bec konsumpcyjnej kultury masowej.

Fryderyk Nietzsche, analizuj¹c narodziny tragedii, pisa³, ¿e „tragedia grecka,
³¹cz¹c w sobie i utrzymuj¹c w nik³ej równowadze zasadê apolliñsk¹ i zasadê dio-
nizyjsk¹, ukazywa³a za przes³on¹ sztuki, muzyki”, piêknego pozoru, „a wiêc nie-
bezpoœrednio, ponur¹ prawdê skryt¹ pod pow³ok¹ codziennoœci” (2001, s. 44). To
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w³aœnie od czasów Nietzschego tragedia nie jest ju¿ traktowana jedynie jako gatu-
nek literacki, interesuj¹cy w¹skie grono badaczy literatury. Tragizm przesta³ byæ
postrzegany wy³¹cznie jako kategoria estetyczna, lecz sta³ siê perspektyw¹ teore-
tyczn¹, s³u¿¹c¹, wed³ug Maxa Schellera (Arystoteles i in. 1986), uchwyceniu istoty
zjawisk wspó³tworz¹cych konstrukcjê œwiata. Tragizm towarzyszy ludzkiemu ¿y-
ciu, gdy¿ stanowi stale obecny element wydarzeñ i charakterów, bêd¹c najwyraŸ-
niejsz¹ emanacj¹ œwiata wartoœci i ich wzajemnych relacji. Warto podkreœliæ, ¿e
tragizm dotyczy jedynie bytu ludzkiego, a wszelkie jego wykorzystanie do opisu
wydarzeñ w œwiecie przyrodniczym mo¿e mieæ tylko wymiar przenoœny. Przez
aksjologiê tragedia mo¿e ujawniaæ swe znaczenia równie¿ w naukach spo³ecz-
nych, umo¿liwiaj¹c inne spojrzenie na relacje miêdzyludzkie, których wa¿nym
wymiarem jest obecnoœæ i kondycja Innego w zmieniaj¹cym siê œwiecie.

Traktuj¹c pedagogikê nie tylko jako dyscyplinê naukow¹, ale tak¿e w jej wy-
miarze praktycznym jako sztukê wychowania, odkrywamy ten szczególny rys
szlachetnego optymizmu, który wszak¿e nie mo¿e zagwarantowaæ, ¿e codzien-
noœæ stanie siê mniej chaotyczna i destrukcyjna. Porz¹dkuj¹ca funkcja wychowa-
nia, daj¹ca w formie wiedzy i wartoœci poczucie wzglêdnej równowagi w dyna-
micznym œwiecie, nie podlega dyskusji, ale wymaga tak¿e wskazania takich jej
wymiarów, jak przymus, manipulacja czy indoktrynacja. W perspektywie wiedzy
tragicznej jest to zderzenie przeznaczenia i wolnoœci, czego efektem jest trwa³y,
nierozwi¹zywalny konflikt. W tragedii antycznej by³o to napiêcie miêdzy bos-
koœci¹ a cz³owieczeñstwem. Wspó³czesnoœæ, rozpatrywana równie¿ w kontekœcie
socjopedagogicznym, wskazuje na o wiele bogatszy zestaw obszarów zniewole-
nia i emancypacji cz³owieka (Czerepaniak-Walczak 2006). Okreœlenie napiêcia
miêdzy si³ami przeznaczenia (zniewolenia) a oporem wolnoœciowych d¹¿eñ
cz³owieka, bêd¹c wyrazem œwiadomoœci tragicznej, stanowi – wed³ug Karla Jaspersa
(1991) – jeden z czynników funduj¹cych kulturê europejsk¹.

Nie wchodz¹c w tym miejscu w rozwa¿ania zbyt ogólne, chcia³bym zwróciæ
uwagê na analizy Michela Foucalta, dotycz¹ce tragicznych dziejów szaleñstwa.
Znaczenie rozwa¿añ francuskiego filozofa jest szczególnie wa¿ne zarówno w ra-
mach koncepcji heterologicznych, jak i ich zwi¹zku z rozwojem postaw proin-
tegracyjnych. U Foucaulta innoœæ nie ujawnia siê jako byt pozostaj¹cy w jakiejœ re-
lacji wobec Tego Samego, tzn. jako jego przeciwieñstwo lub negacja. Zrozumienie
historii szaleñstwa wed³ug Foucalta, w tym jego negatywnej opinii na temat refor-
my szpitalnictwa psychiatrycznego Philipa Pinela, wymaga w pierwszej kolej-
noœci wnikniêcia w bliski temu filozofowi sposób pojmowania innoœci, jako ca³ko-
witej innoœci, która pozostaje ró¿na od Tego Samego, nie bêd¹c w ¿adnym
wymiarze jego przeciwieñstwem. Jest to ten nurt poststrukturalnej heterologii,
zgodnie z którym, jak pisze Kruszelnicki: „Innoœæ pojmowana jest (…) jako pewna
si³a czy te¿ bardziej konkretne zjawisko istniej¹ce ca³kowicie na zewn¹trz Tego
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Samego, które za wszelk¹ cenê d¹¿y do zmarginalizowania lub poznawczego
zaw³adniêcia tego, co zewnêtrzne. Stawk¹ jest tu stworzenie niedialektycznej myœli
tego, co inne, myœli konserwuj¹cej niesprowadzalnoœæ tego, co irracjonalne, do racjo-
nalnoœci, niepoznawalnego do horyzontu poznaj¹cej to¿samoœci” (2008, s. 133).

Represyjny charakter rzeczywistoœci spo³ecznej stanowi dla Foucaulta pod-
stawowy wymiar historycznych relacji miêdzyludzkich, opartych na dominacji
i wykluczeniu. Podobnie jak w hermeneutyce, ale w ca³kowicie odmiennym wy-
miarze, kluczow¹ rolê w budowaniu wspomnianych relacji odgrywa jêzyk, który,
wed³ug Foucaulta, nie jest jednak Ÿród³em uwspólnienia perspektywy poznaw-
czej i ¿yciowej uczestników dialogu, lecz dope³nieniem procesu wykluczenia.
Z tego – miêdzy innymi – powodu Foucault bywa nazywany Anty-Hermesem
(zob. Markowski 1999), co w obrazowy sposób definiuje jego podejœcie do kwestii
wa¿nych tak¿e dla pedagogiki specjalnej, a wiêc sytuacji osób chorych psychicz-
nie i niepe³nosprawnych intelektualnie w dobie oœwiecenia, czyli w momencie
prze³omowym w dziejach edukacji specjalnej. Wobec ca³kowitej ró¿nicy tego, co
inne i Tego Samego, jêzyk mo¿e jedynie nieudolnie maskowaæ, a de facto utrwalaæ
wykluczenie przez uporczywe próby nazywania tego, co inne. Dla Foucaulta naj-
bardziej wymownym przyk³adem, œciœle powi¹zanym z jego analizami na temat
historii seksualnoœci, by³o szaleñstwo, które „zachowuje z zakazanymi czynami
jedynie pokrewieñstwo moralne (w istotny sposób wi¹¿e siê z zakazami seksual-
nymi), w³¹cza siê je natomiast w uniwersum zakazów jêzykowych; wraz z szaleñ-
stwem klasyczne internowanie ukrywa libertynizm myœli i s³owa, zatwardzia³oœæ
w bezbo¿nictwie i heterodoksji, bluŸnierstwo, czary i alchemiê – krótko mówi¹c,
wszystko to, co okreœla «mówiony» i zakazany œwiat nierozumu. Szaleñstwo to
wykluczony jêzyk: wbrew kodowi jêzykowemu wypowiadaj¹cy s³owa bez zna-
czenia («ob³¹kani», «imbecyle», «otêpiali»), przemawiaj¹cy s³owami sakralnymi
(«gwa³townicy», «furiaci”) b¹dŸ g³osz¹cy zakazane znaczenie («libertyni», «za-
twardziali»). Reforma Pinela znacznie bardziej by³a jawnym zwieñczeniem repre-
sji szaleñstwa jako zakazanego s³owa ni¿ jej modyfikacj¹” (Foucault 1999, s. 156).

Bardzo podobne w traktowaniu odmiennoœci i wykluczenia okazuj¹ siê anali-
zy popularnego w krêgach pedagogicznych francuskiego socjologa Pierre’a Bour-
dieu, który dostrzeg³, ¿e jakakolwiek wspólnoœæ (wspólnota) mo¿e zaistnieæ jedy-
nie w relacji do swojej zewnêtrznoœci. Oznacza to, ¿e bêd¹cy dzie³em cz³owieka
„«wspólny œwiat» polega w podwójnym tego s³owa znaczeniu na wykluczeniach.
Polega na wykluczeniach, poniewa¿ jego uspólniaj¹ca zasada mo¿e siê ukonsty-
tuowaæ jedynie wobec tego, co pozostaje na zewn¹trz. I polega na wykluczeniach,
poniewa¿ to pozbawieniu mowy wykluczonych zawdziêcza sw¹ wspólnoœæ” (za:
Jacyno 1997, s. 49). Pedagodzy specjalni dopiero od niedawna zajmuj¹ siê g³êbsz¹
analiz¹ zjawisk integracyjnych, dopuszczaj¹c do g³osu równie¿ osoby najbardziej
kompetentne w tej materii, czyli ludzi niepe³nosprawnych – w³¹czanych od kilku
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ju¿ dekad w ¿ycie otwartego spo³eczeñstwa, lecz najczêœciej bez mo¿liwoœci
zaprezentowania w³asnej wizji swojego udzia³u we wspólnym œwiecie. Mo¿na
zatem byæ jednoczeœnie w tej samej przestrzeni i na zewn¹trz niej, odczuwaj¹c in-
tensywnie konflikt miêdzy narzucon¹ wspólnot¹ i wykluczeniem, wynikaj¹cym
z niezrozumienia potrzeby pozostania innym i niepoznawalnym.

Heterologia a integracja spo³eczna osób niepe³nosprawnych

Spo³ecznoœci¹ osób niepe³nosprawnych najpe³niej dotychczas wpisuj¹c¹ siê
w zarysowany w niniejszym tekœcie model heterologiczny s¹ niew¹tpliwie G³usi
(sic!). Ich d¹¿enie do wyodrêbnienia odmiennej kultury, spajanej przede wszystkim
przez jêzyk, a tak¿e konsekwentne zmaganie siê z utrwalonym w globalnym od-
biorze typowo medycznym rozumieniem g³uchoty jako patologii anatomiczno-
-fizjologicznej to zarówno przyk³ady œwiadomego okreœlania w³asnej innoœci, jak
i sygna³y sprzeciwu wobec narzucanych form rewalidacyjnych i integracyjnych.
Niebagatelny wp³yw na wspó³czesn¹ surdopedagogikê mia³y protesty g³uchych
studentów Uniwersytetu Gallaudet wobec mianowania na stanowisko rektora
osoby s³ysz¹cej czy te¿ opór wobec upowszechniania siê terapii przy u¿yciu im-
plantów œlimakowych. Jednoczeœnie jêzyk migowy sta³ siê przedmiotem zaintere-
sowania jêzykoznawców, równie¿ polskich, analizuj¹cych komunikacyjne i etnicz-
ne konteksty funkcjonowania jego u¿ytkowników wœród s³ysz¹cej wiêkszoœci
(zob. Grzesiak 2005).

W przedstawionym dyskursie innoœci ³atwiej umieœciæ i zrozumieæ d¹¿enia
G³uchych do okreœlenia w³asnej, odmiennej kultury, choæ pozostaj¹ liczne w¹tpli-
woœci, których Ÿród³em jest g³ównie tradycyjne pojmowanie dzia³añ rehabilitacyj-
nych, czyli z niewielkim lub ¿adnym udzia³em osoby niepe³nosprawnej w podej-
mowaniu kluczowych dla siebie decyzji. Oczywiste jest równie¿ to, ¿e w taki
w³aœnie sposób traktuje siê rehabilitacjê i integracjê osób niepe³nosprawnych,
gdy¿ podstawowymi adresatami i uczestnikami tych procesów s¹ przecie¿ dzieci
oraz m³odzie¿. Podobnie jasn¹ kwesti¹ jest rosn¹ce zaanga¿owanie we w³asne
sprawy tych grup osób niepe³nosprawnych, których funkcje intelektualne pozo-
staj¹ w normie, a wiêc lepiej rozumiej¹cych swoje prawa i mo¿liwoœci. Coraz
lepiej wykszta³cone osoby niepe³nosprawne, mog¹c bez wiêkszych ograniczeñ
uczestniczyæ w ¿yciu otwartego spo³eczeñstwa, dostrzegaj¹ jednoczeœnie pewien
przymus dostosowania siê do wymogów, które nie s¹ jedynie jak¹kolwiek niedo-
godnoœci¹, lecz prowadz¹ w ich ocenie do pozbawienia prawa do bycia Innym,
ca³kowicie odmiennym od Tego Samego.

Drog¹ wytyczon¹ przez G³uchych pod¹¿aj¹ kolejne grupy osób niepe³no-
sprawnych, co wi¹¿e siê ze stopniowym odkrywaniem przez ich cz³onków osobis-
tej to¿samoœci Innego, który nie jest ograniczony zewnêtrznymi okolicznoœciami
jêzykowymi lub wychowawczymi. W tym kontekœcie ujawnia siê nie tylko, zbli-
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¿aj¹ca siê zapewne powoli do koñca, debata na temat zasadnoœci stosowania
okreœleñ: „osoba z upoœledzeniem umys³owym” czy „z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹”, prowadzona bez najmniejszego nawet udzia³u tych, których doty-
czy³a. Okazuje siê, ¿e w³aœciwy, heterologiczny niepokój poznawczy pojawia siê
dopiero wówczas, gdy do g³osu zostan¹ dopuszczeni ci, których do tej pory jedy-
nie nazywano. W takiej perspektywie nale¿a³oby umieœciæ – przyk³adowo – po-
dejœcie jêzykowe dotycz¹ce w³asnej niepe³nosprawnoœci, upowszechniane przez
Autystów (powinienem napisaæ – przez osoby z autyzmem lub z zespo³em Aspergera,
ale post¹pi³em inaczej, co uzasadni przytaczany w dalszej czêœci cytat).

Akcentowanie w wyra¿eniach jêzykowych „osoby” na pierwszym miejscu (np. wy-
ra¿enie „osoby z autyzmem”, a nie „autystyczne”) mo¿e byæ preferowane przez inne
grupy dzia³aj¹ce na rzecz niepe³nosprawnoœci, ale nie ma sensu w odniesieniu do
autyzmu. (…) Autyzm obejmuje pewn¹ czêœæ to¿samoœci. Jest podstaw¹ tego, kim
jesteœmy, a nie czymœ, co mamy i co w jakiœ sposób mo¿e zostaæ usuniête, powoduj¹c,
i¿ staniemy siê „normalnymi”, nieautystycznymi ludŸmi. Zwracanie siê do autysty
jako do „osoby z autyzmem” ma taki sam sens, jak odnoszenie siê do mê¿czyzny
jako do „osoby z mêskoœci¹” (Schwarz 2008, s. 153).

WyraŸnym sygna³em odwo³ywania siê przez autystów do doœwiadczeñ osób
g³uchych jest budowanie z jednej strony œwiadomoœci w³asnych, osobistych potrzeb
w kontekœcie kontaktów z osobami nieautystycznymi, z drugiej natomiast – wy-
korzystanie modelu Deaf culture w celu promowania odrêbnoœci autyzmu nie tylko
w relacji do normy rozwojowej, ale tak¿e innych rodzajów niepe³nosprawnoœci.
Wychodz¹c z obszaru jêzykowego, s³u¿¹cego poszukiwaniom optymalnego spo-
sobu okreœlania w³aœciwej to¿samoœæ Innego wobec Innych i Tego Samego, do-
chodzimy stopniowo do wyznaczników nowej, odmiennej kultury, która w tym
przypadku nosi angielsk¹ nazwê Aspie culture. W ujêciu przedstawicielki tej kul-
tury kwestia ta wygl¹da nastêpuj¹co:

Stosujê okreœlenia: „autystyk”, „osoba autystyczna”, „autie” i „Aspie”, a nie politycznie
poprawne wyra¿enia „osoba z autyzmem” i „osoba z zespo³em Aspergera”. Czyniê
tak celowo, poniewa¿ uwa¿am, ¿e u¿ywanie wyrazu „osoba” na pierwszym miejscu
pomniejsza istotn¹ czêœæ tego, kim jestem. Nie mo¿esz usun¹æ autyzmu ze mnie; jest
czêœci¹ mojej to¿samoœci. Odnoszê siê do siebie jako „autie”, „Aspie” lub autystyczna
i stosujê te wyra¿enia równie¿ w odniesieniu do grupy kulturowej, do której przyna-
le¿ê. Nie robiê tego, by kogoœ uraziæ, lecz by przypomnieæ czytelnikowi, i¿ autyzm
nie jest jedynie dodatkiem. Autyzm jest sposobem bycia (Sibley 2008, s. 43).

Aspekt jêzykowy okazuje siê jedynie powierzchniowym wymiarem ujednoli-
cania odbioru odmiennoœci w globalnym spo³eczeñstwie. O wiele g³êbszy sens, bo
dotycz¹cy heterologicznie ujêtej kwestii istoty bytu, nara¿onego na redukcjê po-
suniêt¹ a¿ do unicestwienia, zosta³ zawarty w przes³aniu jednej z organizacji zrze-
szaj¹cych autystów, skierowanym bezpoœrednio do rodziców osób autystycz-
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nych. Koordynator tej organizacji, autysta – Jim Sinclair (1993), w artykule pod
znamiennym tytu³em Don’t Mourn For Us (co mo¿emy dos³ownie t³umaczyæ jako:
nie op³akujcie nas, nie noœcie po nas ¿a³oby) w nastêpuj¹cy sposób zwraca siê do
dotkniêtych problemem autyzmu rodziców:

Autyzm jest sposobem bycia. Nie mo¿na oddzieliæ osoby od autyzmu. Dlatego te¿,
gdy ktoœ mówi: „Pragnê, by moje dziecko nie mia³o autyzmu”, tak naprawdê mówi:
„Pragnê, by moje autystyczne dziecko nie istnia³o i bym mia³ inne (nieautystyczne)
dziecko w zamian”. (…) Przeczytaj to ponownie. To w³aœnie s³yszymy, gdy op³akuje-
cie nasze istnienie. To w³aœnie s³yszymy, gdy modlicie siê o wyleczenie. To wiemy,
gdy opowiadacie nam o swoich najwiêkszych nadziejach i marzeniach wobec nas: ¿e
wasz¹ najwiêksz¹ nadziej¹ jest to, i¿ pewnego dnia przestaniemy istnieæ i za nasze
twarze wprowadzi siê ktoœ obcy, kogo bêdziecie mogli kochaæ (Sinclair 1993).

Umiejscowienie niepe³nosprawnoœci w obszarze ró¿norodnych odmiennoœci
jest o tyle ryzykowne, o ile zdamy sobie sprawê z oczywistego zró¿nicowania ro-
dzajów, stopni czy te¿ przyczyn niepe³nej sprawnoœci cz³owieka, co zmusza do
wiêkszego dystansu i powstrzymania siê od uogólnieñ. Nie da siê, rzecz jasna,
uto¿samiæ wszystkich aspektów kultury G³uchych lub Aspie z wyznacznikami
funkcjonowania osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Niew³aœciwym wnios-
kiem wyci¹ganym z przytoczonych wypowiedzi osób autystycznych by³oby, jak
s¹dzê, mniemanie, ¿e dobrze im siê ¿yje z autyzmem. Chodzi raczej o to, ¿e ktoœ
nieautystyczny nie jest w stanie poj¹æ, co to znaczy byæ autyst¹, gdy¿ redukuje
ludzkie funkcjonowanie do w³aœciwej sobie perspektywy, bez uwzglêdnienia ob-
szarów odmiennoœci. Takie podejœcie w du¿ej mierze dotyczy równie¿ osób nie-
pe³nosprawnych intelektualnie, którym narzuca siê zupe³nie obcy im styl bycia
w rzeczywistoœci obarczonej skaz¹ ujednolicania.

Przejœcie od dziewiêtnastowiecznego ujêcia innoœci do koncepcji poststruktural-
nych jest wyrazem stopniowego ujawniania siê nowego wizerunku Innego, jako
bytu, który nie mo¿e byæ sprowadzony do zestawu pojmowalnych cech, lecz pozo-
staje tajemnic¹, kimœ odrêbnym wobec innych bytów. Nietrudno dostrzec w takim
podejœciu elementy utopii, na co zwracaj¹ uwagê Micha³ i Wojciech Kruszelniccy
(Niepamiêtna Przesz³oœæ i Zewnêtrze), pisz¹c, ¿e „fantazmatyczna ucieczka ze œwiata ku-
ltury i sensu ku temu, co niemo¿liwe i nieludzkie, o tyle jest utopi¹, o ile niejasne
przeczucie realnego istnienia «ca³kowitej innoœci» (niepojêtej i niewys³awialnej) jest
ka¿dorazowo reprezentowane w jêzyku, sprowadzaj¹cym innoœæ do tego samego”.
Wydaje siê, ¿e taki w³aœnie utopijny charakter maj¹ te dzia³ania integracyjne i nor-
malizacyjne, które poprzestaj¹ na zbudowaniu struktur organizacyjnych, nie
uwzglêdniaj¹c g³êbszych warstw osobowoœci cz³owieka, okreœlaj¹cych jego niepo-
wtarzalnoœæ i naturaln¹ d¹¿noœæ do pozostania kimœ odmiennym.

Mo¿na by zatem nazwaæ wyodrêbniaj¹ce siê kultury ludzi niepe³nosprawnych
antyutopi¹ integracyjn¹ – nie tyle ca³kowit¹ negacj¹ samej idei integracji, ile jej do-
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okreœleniem kategoriami heterologicznymi. Na gruncie pedagogicznym jest to
niew¹tpliwie sytuacja ca³y czas nowa, choæ jej socjokulturowe i filozoficzne uwa-
runkowania nie powinny raczej budziæ w¹tpliwoœci. Integracja osób niepe³nospraw-
nych stanowi jedno z tych zagadnieñ teorii i praktyki pedagogiki specjalnej, które-
go wielowymiarowoœæ i dynamika œwiadcz¹ o nieustannych poszukiwaniach mo-
delu optymalnego. To, ¿e jest on zapewne nieosi¹galny, nie wyklucza d¹¿enia do
niego i sta³ego doskonalenia zarówno podstaw merytorycznych, jak i metodycz-
nych integracji. Przeobra¿enia w ujêciu istoty i uwarunkowañ spo³ecznej integracji
osób niepe³nosprawnych (zob. Lipiñska-Lokœ 2009) stanowi¹ zreszt¹ istotn¹ czêœæ
jej dziejów, wpisuj¹cych siê w przemiany modelu samej niepe³nosprawnoœci i rela-
cji spo³ecznych osób niepe³nosprawnych (zob. Krause 2004).

Wprowadzenie do debaty na temat integracji kontekstu heterologicznego
jest, moim zdaniem, zarówno oczywist¹ konsekwencj¹ wyzwañ ogólnokulturo-
wych pocz¹tku XXI wieku, jak i wyrazem normalizacji samych oddzia³ywañ inte-
gracyjnych, które bez aktywnego udzia³u osób niepe³nosprawnych w niebezpiecz-
ny sposób przypominaj¹ Foucaultowsk¹ wizjê dziejów szaleñstwa w perspektywie
spo³ecznie usankcjonowanych procesów dominacji i wykluczenia.
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The heterologous contexts of social integration of disabled persons
(Summary)

Social inclusion of disabled people is increasingly being examined on the basis of inter-
disciplinary. One of the new areas of research is Heterology, that means the philosophy,
which makes the difference the main topic of its discussion. The basic dimension of An-
other is its inscrutability and irreducibility. The perception of disability through the prism
of diversity leads to exclusion and is the negation of the idea of integration. For this reason
Heterology refers to the awareness of the tragic. The tragedy of ancient means of struggle -
the conflict between coercion and freedom. The situation of disabled people in an open so-
ciety recalls the tragic conflict. An example is primarily the opposition of medical and social
models of disability and their connections with integration concepts. Experiences of this
type are particularly expressed by Deaf and Autistic persons.

144 	���
�� 3���*�



Teresa ¯ó³kowska

E-w³¹czanie osób z niepe³nosprawnoœci¹
do spo³eczeñstwa informacyjnego�

Jednym z najwa¿niejszych zadañ wspó³czesnego spo³eczeñstwa jest opraco-
wanie strategii do tworzenia praktycznych dzia³añ na rzecz podmiotowego i nie-
zale¿nego ¿ycia osób z niepe³nosprawnoœci¹. Strategie te powinny byæ oparte na
respektowaniu praw, a nie biernym dostosowywaniu osób z niepe³nospraw-
noœci¹ do otaczaj¹cego œwiata. Zagwarantowanie osobom niepe³nosprawnym
praw cz³owieka wymaga z jednej strony przeciwdzia³ania ich dyskryminacji i wy-
kluczeniu spo³ecznemu, a z drugiej – stworzenia mechanizmów wyrównywania
szans poprzez wprowadzanie idei niezale¿nego ¿ycia w obszarze zatrudnienia,
mieszkalnictwa, edukacji, zdrowia, informacji i komunikacji, kultury i wypoczyn-
ku, a szczególnie budowania otwartego spo³eczeñstwa i prawa dostêpu do szero-
ko rozumianego otoczenia (¯ó³kowska 2004; Wapiennik, Piotrowicz 2002).Oma-
wiane strategie nabieraj¹ szczególnego znaczenia w obecnej rzeczywistoœci
w zwi¹zku ze stale pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ ¿yciow¹ osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Zmiany spo³eczne, jakie dokona³y siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, wpro-
wadzi³y nowe wartoœci i warunki funkcjonowania zarówno dla pañstw, grup
spo³ecznych, jak i pojedynczych ludzi (Sztompka 2002, s. 574 i n.). Nowe idee pod-
nios³y równie¿ wartoœæ cz³owieka niepe³nosprawnego. Opracowano nowe
humanistyczne przes³anki, ukazano wiele ró¿nych mo¿liwoœci rozwoju i szans
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ (Dykcik 2005). Jednak¿e te same zmiany spo³ecz-
ne doprowadzi³y do licznych ograniczeñ, utrudni³y mo¿liwoœæ rozwoju i wyrów-
nywania szans dla wielu ludzi niepe³nosprawnych. Obecne czasy to bowiem
okres ci¹g³ego œcierania siê koncepcji humanistycznej troski o niepe³nosprawnoœæ
i ekonomicznej presji na zmniejszenie kosztów ich utrzymania. W wiêkszoœci
przypadków w tej grupie spo³ecznej zamiast nowych szans przemiany spo³eczne
zaproponowa³y marginalizacjê i wykluczenie spo³eczne (Beskid 1999; Domañski
i in. 2000; Falkowska 2000). Wspó³czesnoœæ wprowadzi³a na rynku pracy i w ¿yciu
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spo³ecznym du¿e zmiany, czêsto przekraczaj¹ce mo¿liwoœci dostosowania siê do
nich nie tylko przez osoby z niepe³nosprawnoœci¹. Praca w ponowoczesnym
œwiecie to przede wszystkim wyznacznik statusu spo³ecznego na zasadzie pracu-
jesz – konsumujesz. Nie pracujesz, pozostajesz wykluczony i znajdujesz siê na
marginesie ¿ycia. W ideach ponowoczesnoœci pojawi³y siê tak¿e mo¿liwoœci do-
konywania swobodnych wyborów, wiêksza tolerancja dla innoœci, nowe wartoœci
spo³eczno-kulturowe (Baumann 2000; Faucault 1998; Ga³aœ 2000; Gnitecki 2001;
Zió³kowski 2000). W ¿yciu okaza³o siê jednak, ¿e dla wielu ludzi swoboda doko-
nywania wyborów jest znacznie ograniczona w³aœnie poprzez zmieniaj¹ce siê
warunki spo³eczne na rynku pracy, w kulturze, w wartoœciach i normach spo³ecz-
nych. Wiêkszoœæ osób niepe³nosprawnych nie jest gotowa na te zmiany. Korzys-
tanie z wolnoœci przez nie jest znacznie ograniczone z powodu braku zdolnoœci
czy umiejêtnoœci do korzystania z niezale¿noœci. Propagowane w ponowoczes-
nym œwiecie, a wymuszone przez rozwój gospodarczy odejœcie od spo³eczeñstwa
masowego wydawa³o siê sprzyjaæ autonomii czy indywidualizmowi ludzi, w tym
osób z niepe³nosprawnoœci¹, ale z czasem pojawi³y siê coraz wiêksze trudnoœci
(Baumann 2000; Beskid 1999).Okaza³o siê bowiem, ¿e postulaty wspó³czesnoœci
obejmuj¹ce kreatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ sta³y siê czynnikiem utrudniaj¹cym tak
naprawdê rozwój i niezale¿ne ¿ycie osób z niepe³nosprawnoœci¹. Powodami by³y
brak w³aœciwego przygotowania, brak konkurencyjnoœci, ograniczone mo¿liwoœci
rywalizacji zarówno w edukacji, jak i pracy (Krause 2004; Kawczyñska-Butrym
2000; Kosakowski 2003), brak dostêpu do informacji i umiejêtnoœci korzystania
z szeroko pojêtej technologii informacyjnej, czyli nieuczestniczenie w spo³eczeñ-
stwie informacyjnym.

Spo³eczeñstwo informacyjne to okreœlenie charakteryzuj¹ce kierunek roz-
woju spo³eczeñstwa wspó³czesnego. Przemiany, jakie zaczê³y siê dokonywaæ
w zakresie technik telekomunikacyjnych, informatycznych i massmediów od
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku, spowodowa³y powstanie cywilizacji
informacyjnej, której podstawowym elementem jest globalne spo³eczeñstwo
informacyjne. Spo³eczeñstwo informacyjne (ang. Information society) to nowy sy-
stem spo³eczeñstwa, kszta³tuj¹cy siê w krajach o wysokim stopniu rozwoju tech-
nologicznego, gdzie zarz¹dzanie informacj¹, jej jakoœæ, szybkoœæ przep³ywu s¹ za-
sadniczymi czynnikami konkurencyjnoœci zarówno w przemyœle, jak i w us³ugach,
a stopieñ rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwa-
rzania, przekazywania i u¿ytkowania informacji�. Definicji spo³eczeñstwa
informacyjnego jest du¿o, jedna z nowszych okreœla je jako „spo³eczeñstwo,
w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w ¿yciu ekonomicznym,
spo³ecznym, kulturalnym i politycznym; to spo³eczeñstwo, które posiada bogate
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œrodki komunikacji i przetwarzania informacji, bêd¹ce podstaw¹ tworzenia wiêk-
szoœci dochodu narodowego oraz zapewniaj¹ce Ÿród³o utrzymania wiêkszoœci lu-
dzi (D³ugosz 2003). Definicje spo³eczeñstwa informacyjnego s¹ wieloaspektowe”
(Krzysztofek, Szczepañski 2002, s. 170). Rozpatruj¹ to spo³eczeñstwo np. w aspekcie
technologicznym, jako kreowane przez Internet i jego mo¿liwoœci (m.in. David
Nicholas). Aspekt ekonomiczny spo³eczeñstwa informacyjnego traktuje przetwa-
rzanie informacji jako podstawê tworzenia dochodu narodowego i Ÿród³o utrzy-
mania dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa (np. Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz).
Aspekt demokratyczny ujmuje je jako spo³eczeñstwo poinformowane, w którym
ka¿dy ma prawo do informowania i bycia informowanym (A. Lepa). Peter Dru-
cker naczelne znaczenie przypisuje w nim nie tylko informacji, lecz tak¿e wiedzy,
okreœlaj¹c je jako spo³eczeñstwo wiedzy. Natomiast Daniel Bell równie mocno
podkreœla znaczenie wiedzy i edukacji jako drogi dostêpu do umiejêtnoœci
i w³adzy (Kurek-Kokociñska 2001, s. 43–49).

Warunkami, które musz¹ byæ spe³nione, aby spo³eczeñstwo mo¿na by³o uz-
naæ za informacyjne, s¹ nowoczesna sieæ telekomunikacyjna, obejmuj¹ca swoim
zasiêgiem wszystkich obywateli oraz rozbudowane i dostêpne publicznie zasoby
informacyjne. Wa¿nym aspektem jest równie¿ kszta³cenie spo³eczeñstwa w kie-
runku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwoœ-
ci, jakie daj¹ œrodki masowej komunikacji i informacji, czerpi¹c z nich korzyœci
w ka¿dym aspekcie ¿ycia�. Andrzej Wierzbicki podkreœla, ¿e has³o to jest czêsto
uto¿samiane z samym tylko rozwojem teleinformatyki. W istocie jednak ma ono
o wiele szersze znaczenie, gdy¿ decyduj¹cy w rozwoju spo³eczeñstwa informa-
cyjnego jest fakt, ¿e informacja staje siê podstawowym zasobem produkcyjnym
(obok surowców, kapita³u, pracy), a wykorzystanie przy tym technik informa-
tycznych jest tylko kwesti¹ narzêdziow¹ (Wierzbicki 1998, s. 8–13). Najistotniejszym
wyznacznikiem spo³eczeñstwa informacyjnego jest oparcie gospodarki na wie-
dzy, a zasadniczym zasobem gospodarczym, skumulowanym zarówno w bazach
danych, jak i w spo³ecznym potencjale intelektualnym, staje siê zasób wiedzy,
czyli informacji i sposób jej wykorzystania (Polska 2025 r…).

Cywilizacja informatyczna stale siê rozwija i poszerza obszary swoich od-
dzia³ywañ. Aktualne tendencje œwiatowej gospodarki wskazuj¹, ¿e warunkiem
rozwoju gospodarczego danego kraju jest powszechny dostêp do informacji (Wy-
brane problemy… 1997, s. 8–10). Pierwsze kraje, które wkrocz¹ do spo³eczeñstwa
informacyjnego, uzyskaj¹ najwiêksze korzyœci. Kraje odk³adaj¹ce decyzje o infor-
matyzacji lub preferuj¹ce rozwi¹zania czêœciowe mog¹ doœwiadczyæ w najbli¿szej
przysz³oœci spadku inwestycji i zmniejszenia liczby miejsc pracy (Bangemann
1994). Podejœcie do wyzwañ, jakie nios¹ ze sob¹ zmiany spo³eczne i gospodarcze
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zwi¹zane z nadejœciem cywilizacji informacyjnej, przes¹dz¹ o pozycji Polski
w nadchodz¹cych dziesiêcioleciach. Brak aktywnego udzia³u w tych procesach
by³by równoznaczny z utrwalaniem dystansu cywilizacyjnego i zepchniêciem na-
szego kraju na marginaln¹ pozycjê w œwiecie (Polska 2025 r…).

Podobnie jak kraj, tak równie¿ poszczególni ludzie nienad¹¿aj¹cy za zmiana-
mi, niedoinformowani i niewykszta³ceni, odciêci lub posiadaj¹cy ograniczony
wk³ad we wspó³czesn¹ cywilizacjê mog¹ nie mieæ mo¿liwoœci uczestniczenia
w spo³eczeñstwie informacyjnym. Dynamika zmian we wspó³czesnym œwiecie
jest tak du¿a, ¿e uczenie siê trwaj¹ce ca³e ¿ycie, w aspekcie formalnym i nieformal-
nym, nie jest ju¿ kwesti¹ chêci, ale koniecznoœci¹, aby nie zostaæ wykluczonym
np. z rynku pracy. Otrzymanie i utrzymanie pracy wymaga coraz wy¿szych kwa-
lifikacji, które nale¿y systematycznie podnosiæ. Jak s³usznie zauwa¿a H. Bednar-
czyk, „postêp techniczny, transformacja ustrojowa pog³êbia nierównoœci spo³ecz-
ne, rozwarstwienie ekonomiczne, dostêp do pracy, edukacji, ochrony zdrowia,
kultury i rekreacji, wymiaru sprawiedliwoœci i zabezpieczenia spo³ecznego lub
tylko dostêp do dóbr i us³ug gorszej jakoœci. Powoduje to marginalizacjê jednos-
tek i grup, powodowan¹ brakiem œrodków finansowych, wiedzy i umiejêtnoœci,
motywacji i mobilnoœci (...). Konsekwencj¹ jest degradacja wykluczonych w wy-
niku trwa³ego bezrobocia, ubóstwa, rozwoju przestêpczoœci i innych patologii
spo³ecznych, z nik³ymi szansami na samodzieln¹ poprawê sytuacji, a tak¿e zagro-
¿enie destabilizacj¹ ca³ego spo³eczeñstwa” (Bednarczyk 2002, s. 31). Terminologia
stosowana w literaturze przedmiotu na okreœlenie grup spo³ecznych stano-
wi¹cych dwa bieguny spo³eczeñstwa informacyjnego jest bogata: wygrywaj¹cy –
przegrywaj¹cy, pod³¹czeni – niepod³¹czeni, programuj¹cy – programowani,
e-w³¹czeni – e-wy³¹czeni, ewentualnie wykluczeni (Wierzbo³owski 1999, s. 172).

Jednym ze sposobów na pomoc osobom maj¹cym trudnoœci w funkcjonowaniu
w spo³eczeñstwie informacyjnym powinien byæ odpowiedni model edukacji.
Chodzi tu o model, który wykszta³ci u obywateli poziom kompetencji
pozwalaj¹cy im skutecznie i krytycznie przekszta³ciæ informacjê w wiedzê i wyko-
rzystaæ j¹. Nie mo¿e to byæ edukacja polegaj¹ca na tzw. kolekcjonowaniu infor-
macji (Hejnicka-Bezwiñska 2000, s. 82, 87–89), ale przygotowuj¹ca cz³owieka do
samodzielnego i kreatywnego korzystania z dorobku cywilizacji. Jednym z hase³
realizowanych w ramach tego modelu powinno byæ metanauczanie, czyli taki
model, w którym placówki edukacyjne wszystkich szczebli bêd¹ przygotowywaæ
absolwentów do samokszta³cenia i uczestnictwa w procesie edukacji obejmuj¹cej
ca³e ¿ycie (Banach, Rajkiewicz 2002, s. 126). Systemy edukacji i kszta³cenia wszys-
tkich ludzi, w tym osób niepe³nosprawnych, powinny zostaæ dostosowane do
potrzeb spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, jak równie¿ zapewniæ poprawê po-
ziomu i standardów zatrudnienia. Poszczególne firmy powinny oferowaæ ró¿-
nego rodzaju mo¿liwoœci nauki i szkolenia, dostosowane do grup na ró¿nych eta-
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pach ¿ycia: ludzi m³odych, bezrobotnych doros³ych oraz osób zatrudnionych,
które mog¹ byæ nara¿one na zmiany w swej pracy. To nowe podejœcie powinno
obejmowaæ trzy zasadnicze elementy: rozwój lokalnych oœrodków kszta³cenia,
promocjê nowych podstawowych umiejêtnoœci, w szczególnoœci w zakresie infor-
matyki, oraz wiêksz¹ klarownoœæ posiadanych kwalifikacji (epolska 2001). Zgod-
nie ze standardami europejskimi w ramach edukacji powinny byæ wykszta³cone
takie umiejêtnoœci, jak: znajomoœæ informatyki, jêzyków obcych, kultura tech-
nologiczna, przedsiêbiorczoœæ oraz cechy i umiejêtnoœci przydatne w ¿yciu
spo³ecznym�. Tak powinno byæ, ale – jak wykazuje praktyka – dostêp do edukacji
szczególnie osób niepe³nosprawnych na obecnym etapie rozwoju spo³eczeñstwa
jest utrudniony. Dotyczy to wszystkich form kszta³cenia. Ci¹gle jest za ma³o ofert
edukacyjnych, a w istniej¹cych brakuje odpowiednich warunków dla funkcjono-
wania osób niepe³nosprawnych. Wspieranie kszta³cenia tych osób powinno byæ
uznane za jedno z wa¿niejszych wyzwañ polskiego systemu edukacji. Dziêki ade-
kwatnemu do mo¿liwoœci danej osoby wykszta³ceniu ³atwiej bêdzie stymulowaæ
wzrost aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych, a tym samym sprzyjaæ
ich usamodzielnieniu i realizowaniu przez nich zasady niezale¿nego ¿ycia. W reali-
zacji tych zamierzeñ mo¿na wykorzystaæ bardzo nowoczesne rozwi¹zania infor-
matyczne, te, które pozwalaj¹ na wprowadzenie zupe³nie odmiennego systemu
nauczania i pracy. E-learning, bo o nim mowa, okreœlany równie¿ mianem szkole-
nia elektronicznego, jest now¹ metod¹ nauczania i prowadzenia szkoleñ, umo¿li-
wiaj¹c¹ naukê w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Szersze wprowadzenie
systemu zdalnego nauczania umo¿liwi³oby wiêkszej liczbie osób niepe³nospraw-
nych podjêcie nauki i stanowi³oby szanse zdobycia wiedzy bez koniecznoœci doje¿-
d¿ania na zajêcia. Poprzez udostêpnianie i wykorzystywanie szerokiego zasobu
materia³ów edukacyjnych, e-learning siêga do nowych i wydajnych technologii
przekazu oraz pozwala na istotn¹ redukcjê kosztów szkolenia. Metoda ta zosta³a
doceniona ju¿ na ca³ym œwiecie. Istnieje wiele wirtualnych uczelni, które umo¿li-
wiaj¹ podjêcie nauki, w tym tak¿e studiów na rozmaitych kierunkach, za poœred-
nictwem nowoczesnych technologii komputerowych (Sankowski, B¹ka³a 2002).
Równie¿ w Polsce zainicjowano takie dzia³ania. Od dwóch lat dzia³aj¹ studia in-
ternetowe na Politechnice Warszawskiej. Nie nale¿y jednak traktowaæ tych roz-
wi¹zañ jako alternatywnych form szkolenia dla tradycyjnych seminariów i nauki
za pomoc¹ tradycyjnego podrêcznika. Praktyka pokazuje, ¿e w dziedzinie szko-
leñ zawodowych i korporacyjnych doskona³e efekty uzyskujemy poprzez
po³¹czenie nowych i tradycyjnych metod nauczania�.

Dalszym krokiem w zakresie wspomagania osób niepe³nosprawnych jest
umo¿liwienie im podjêcia pracy w systemie zdalnym, czyli telepracy. Idea pracy
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zdalnej (telecommuting) liczy sobie ju¿ ponad 30 lat, a rozpropagowa³ j¹ w Stanach
Zjednoczonych Jack Nilles (NiedŸwiedziñski, B¹ka³a 2003, s. 323–332). W Europie
idea ta zosta³a nazwana terminem telepraca (telework). Zgodnie z definicj¹ Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej: telepraca to forma (typ) organizacji pracy po-
legaj¹ca na sta³ym wykonywaniu pracy na odleg³oœæ, z dala od miejsca, w którym
oczekuje siê rezultatu pracy i w którym jest on wykorzystany (tradycyjne miejsce
pracy). Odbywa siê to poza zasiêgiem (kontaktem osobistym) z pracodawc¹,
z wykorzystaniem przez œwiadcz¹cego pracê technik informacyjnych (telefon,
fax, komputer, Internet, satelita)�. Nazw¹ telepraca jest wiêc okreœlana ka¿da for-
ma zast¹pienia dojazdów zwi¹zanych z prac¹ przez technologie informatyczne
(takie jak telekomunikacja i komputery)�. Do cech charakterystycznych telepracy
nale¿¹: elastycznoœæ miejsca pracy, relatywizacja fizycznego miejsca pracy, nieza-
le¿noœæ czasu pracy od tradycyjnych godzin pracy, u¿ycie technologii informa-
tycznych, znacz¹ce obni¿enie kosztów funkcjonowania firmy, szersze zatrudnianie
osób z wykszta³ceniem informatycznym (NiedŸwiedziñski, B¹kala 2003). Rosn¹ca
na ca³ym œwiecie liczba telepracowników wskazuje na p³ynne wdro¿enie tej for-
my zatrudnienia na rynkach pracy. W Stanach Zjednoczonych telepracownicy
stanowi¹ oko³o 30% ogó³u zatrudnionych, natomiast w Unii Europejskiej – oko³o
6% zatrudnionych. W krajach Unii Europejskiej telepraca jest najbardziej popular-
na w Skandynawii – w Szwecji i Finlandii oko³o 15%, a w Danii oko³o 11% zatrud-
nionych. Na koñcu nale¿y wymieniæ Hiszpaniê, Portugaliê i Grecjê, w których
telepracownicy stanowi¹ zaledwie oko³o 2% pracobiorców (NiedŸwiedziñski,
B¹ka³a 2003, s. 323–332). W Polsce wskaŸnik ten oscyluje równie¿ wokó³ 2%, jed-
nak ze wzglêdu na brak wyraŸnych regulacji prawnych i okreœlenia, kim jest tele-
pracownik, dane te uwzglêdniaj¹ równie¿ osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹,
niemaj¹ca wiele wspólnego z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
Dla wielu osób niepe³nosprawnych telepraca stanowi szansê na powrót do aktyw-
nego ¿ycia zawodowego. Wymaga to jednak dostêpu do edukacji, a przede wszy-
stkim do odpowiedniego sprzêtu.

Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego niesie ze sob¹ gruntowne przeobra¿e-
nia spo³eczne i gospodarcze, co w konsekwencji prowadzi do wielowymiarowego
rozwoju regionów i pañstw. Nieuczestniczenie w tym spo³eczeñstwie powoduje
upoœledzenie edukacyjne, wykluczenie z rynku pracy, marginalizacjê wielu grup
spo³ecznych i w konsekwencji patologie spo³eczne. Pog³êbianie tych zjawisk
grozi dalszym rozwarstwieniem spo³ecznym na cywilizowan¹ Europê i zacofan¹
resztê oraz destabilizacj¹ spo³eczn¹ (Tomczak 2002, s. 97–114). Wobec takich nie-
bezpieczeñstw nale¿y ¿yczyæ wszystkim, a szczególnie osobom z grup zagro¿o-
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nych wykluczeniem, jak najszybszej realizacji za³o¿eñ dotycz¹cych budowy
spo³eczeñstwa informacyjnego w Europie i w Polsce, których celem jest e-w³¹cze-
nie nas wszystkich do globalnego spo³eczeñstwa.
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E-inclusion of people with disability into informative society
(Summary)

Changes in telecommunications technology, computer engineering and mass media,
which appeared at the beginning of 1980 caused the origin of informative civilization. The
main element of this civilization is the global informative civilization. People mentally re-
tarded, who due to lack of the proper preparation, limited opportunities for competition
both in education and at work, moreover because of not having the access to information
and the inability of using entire comprehensive informative technology are mostly found
in dregs of the informative society. To prevent this situation some useful strategies were
elaborated. One of them is e-including, which is based on supporting mentally retarded
people, one form of this support is interactive education (e-learning) and the other is tele-
work.
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Ma³gorzata Dumara

Zaburzenia funkcjonowania spo³ecznego
u adolescenta z rozpoznanym zespo³em Aspergera

– studium przypadku

Wyznacznikiem prawid³owej formy interakcji spo³ecznej jest m.in. koniecz-
noœæ nawi¹zywania kontaktu wzrokowego z rozmówc¹ w trakcie dialogu. Jest on
niezbêdny do okazania zainteresowania, wspó³czucia, uwagi oraz szacunku. Brak
kontaktu wzrokowego jest dla rozmówcy informacj¹ o mo¿liwym braku zaintere-
sowania rozmow¹ b¹dŸ lekcewa¿eniu jego osoby, a nawet antypatii. Zaburzenie
kontaktu wzrokowego pod postaci¹ uporczywego wpatrywania siê w rozmówcê
mo¿e spowodowaæ u niego uczucie wrogoœci, niepewnoœci, a nawet lêku. Przes-
trzeñ osobista rozmówców w trakcie interakcji rozci¹ga siê w zale¿noœci od stop-
nia za¿y³oœci czy te¿ zainteresowania osob¹ od 15 do 45 cm w strefie intymnej
osób sobie bliskich, miêdzy 45 a 120 cm z osobami nam znanymi, zaœ z osobami
nam nieznanymi zachowujemy odleg³oœæ od 120 do 350 cm (Giddens 2007). Dia-
log toniczny, jêzyk cia³a, mimika czy prozodia mowy to równie¿ niezbêdne
sk³adowe, które powinny wystêpowaæ w trakcie trwania interakcji miêdzyludz-
kiej. Przekazuj¹ one rozmówcom tak istotne informacje, jak nasze nastawienie,
oczekiwania, akceptacjê lub jej brak czy informuj¹ o naszym temperamencie.

Empatia jako sk³adowa ludzkiego funkcjonowania zasadniczo u³atwia
wspó³brzmienie w odczuwaniu stanów emocjonalnych rozmówcy, co jest nie-
zbêdne do zrozumienia ich po³o¿enia czy sytuacji, w której siê znaleŸli.

Rozwój ka¿dego cz³owieka jest uwarunkowany zarówno czynnikami zew-
nêtrznymi, jak i wewnêtrznymi. Zale¿y on od indywidualnego potencja³u jednos-
tki oraz od œrodowiska, które mo¿e i powinno wp³ywaæ stymuluj¹co na funkcjo-
nowanie dziecka.

Obraz kliniczny zespo³u Aspergera i ca³oœciowe funkcjonowanie dziecka
z tym rozpoznaniem bêd¹ równie¿ zale¿ne od wy¿ej wymienionych czynników.

Rozpoznanie tej jednostki chorobowej zazwyczaj odbywa siê miêdzy 6 a 8 ro-
kiem ¿ycia, czêsto jednak znacznie póŸniej, tak jak w przypadku szesnastoletnie-



go ch³opca, który trafi³ na obserwacjê s¹dowo-psychiatryczn¹ w zwi¹zku z opusz-
czeniem kraju bez wiedzy i zgody rodziców.

Zachowanie dziecka z zespo³em Aspergera do czasu, w którym nie uczêszcza
ono do placówki oœwiatowej, w³aœciwie nie budzi zastrze¿eñ rodziny. Czêsto na-
wet dzieci te s¹ traktowane jako wybitne i ich nieprawid³owoœci w zakresie inter-
akcji spo³ecznej z rówieœnikami (w tym czasie zazwyczaj bardzo sk¹pe) nie budz¹
niczyich zastrze¿eñ.

Ma³e dziecko z ZA zazwyczaj mówi du¿o, prezentuj¹c wysokie kompetencje
jêzykowe, oraz u¿ywa skomplikowanego s³ownictwa, zwykle nie rozumiej¹c
znaczenia s³ów, które wypowiada. Ju¿ w tym okresie pojawiaj¹ siê wyraŸnie spe-
cyficzne, wybiórcze zainteresowania.

W wieku 5 lat zainteresowa³ siê studzienkami kanalizacyjnymi. Ogl¹da³ je, mierzy³,
sprawdza³ g³êbokoœæ. Przed trzecim rokiem ¿ycia chodzi³ z babci¹ na Dworzec
Zachodni i przez wiele godzin patrzy³ na odje¿d¿aj¹ce poci¹gi. Gdy by³ w nauczaniu
pocz¹tkowym, zainteresowa³ siê astronomi¹. Wiedzia³ wiêcej od nauczyciela przyro-
dy, zna³ najdrobniejsze szczegó³y. W przedszkolu pierwszy raz zetkn¹³ siê z map¹,
by³ ni¹ zafascynowany, godzinami wpatrywa³ siê w ni¹.

Wiedza z danej dziedziny g³ównie z zakresu przyrody, techniki lub sportu
jest dok³adna, wrêcz encyklopedyczna.

Dziecko w œrodowisku rodzinnym radzi sobie w sposób zadowalaj¹cy, zaœ
problem w funkcjonowaniu i przystosowaniu staje siê wyraŸny w okresie wejœcia
w nowe œrodowisko przedszkolne. W tym okresie najczêœciej uwidacznia siê ten-
dencja do unikania spontanicznych kontaktów z rówieœnikami oraz ujawniaj¹ siê
niskie kompetencje spo³eczne.

Jako ma³e dziecko mój syn nie interesowa³ siê rówieœnikami, nie obserwowa³ ich,
bawi³ siê obok bardzo zaanga¿owany w swoj¹ aktywnoœæ. W wieku 4–5 lat zacz¹³ ba-
wiæ siê z dzieæmi. Zabawy te by³y takie same. Szybko wiêc traci³ towarzyszy zabawy,
bo dzieci nie chcia³y bawiæ siê w to samo po raz np. 10. Mia³ z³y kontakt z rówieœnika-
mi w przedszkolu, w³aœciwie od zawsze miewa³ ataki z³oœci. By³a to, moim zdaniem,
histeria. W przedszkolu i podstawówce nauczyciele jakoœ sobie z tym problemem ra-
dzili, ale w gimnazjum my zabieraliœmy go z lekcji.

WyraŸnie widaæ trudnoœci w komunikacji, k³opot z podtrzymaniem rozmo-
wy, tendencje do powtórzeñ, nietypowe reakcje werbalne: mówi³ stale, ale nie
prowadzi³ dialogu, tylko mówi³, czêsto odpowiada³ nie na temat, mia³ podniesio-
ny ton g³osu jakby by³ czymœ zdenerwowany.

Dominuj¹ mechanizmy pobudzenia nad mechanizmami hamowania, szcze-
gólnie w zakresie negatywnych emocji, takich jak gniew.

WyraŸnie widoczna staje siê fiksacja na czynnoœciach lub przedmiotach, za-
tracanie siê we w³asnych aktywnoœciach, niechêæ do pracy zespo³owej czy wspól-
nych gier. W tym okresie uwidacznia siê nieprzeciêtna zdolnoœæ w obrêbie pamiê-
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ci, w³¹cznie z rozpoznawaniem liter i cyfr, zapamiêtywaniem ró¿nych, nawet
bardzo drobnych faktów.

Wci¹¿ zdarza siê, ¿e dziecko z ZA nie jest zdiagnozowane do czasu podjêcia
nauki w szkole podstawowej.

W m³odszym wieku szkolnym mog¹ wystêpowaæ problemy z zachowaniem,
nadaktywnoœæ (czêsto mylona z zespo³em nadruchliwoœci), deficyty uwagi, agre-
sja oraz niekontrolowane napady z³oœci.

W obrêbie samej nauki dziecko to w pocz¹tkowym okresie nauki nie ma wiêk-
szych trudnoœci, dobrze czyta i potrafi wykonywaæ proste operacje matematycz-
ne. K³opoty uwidaczniaj¹ siê w zakresie umiejêtnoœci motorycznych, zarówno
motoryki du¿ej, jak i ma³ej. Dzieci pisz¹ niestarannie, niedok³adnie koloruj¹, maj¹
trudnoœci z zawieraniem i podtrzymywaniem przyjaŸni, poniewa¿ ich kontakty
z rówieœnikami s¹ powierzchowne. W badaniu psychologicznym z okresu na-
uczania pocz¹tkowego u ch³opca stwierdzono:

Rozwój intelektualny ponadprzeciêtny. Mêczliwy psychofizycznie, pracuje w zmien-
nym tempie. Ujawnia obni¿on¹ tolerancjê na stres i frustracjê. Prawid³owo kszta³tuje siê
technika czytania, jednak rozumienie czytanych samodzielnie treœci jest czêœciowe.

W œwiadectwach szkolnych z tego okresu znajdujemy nastêpuj¹ce informacje:

(…) czêsto przeszkadza na lekcjach, otrzymuje upomnienia od nauczycieli. Pracuje
samodzielnie, ale wolno. Niechêtnie wspó³pracuje z grup¹. Czyta pe³nymi zdaniami,
ale w wolnym tempie, tylko czêœciowo rozumie czytany tekst. (…) Wypowiada siê
pojedynczymi zdaniami, czêsto nie na temat.
(…) doœæ czêsto zapomina o swoich obowi¹zkach szkolnych
(…) niechêtnie wykonuje æwiczenia fizyczne.
Uczeñ nie przyjmuje krytyki swojego zachowania, nie rozumie i nie panuje nad
swoimi reakcjami. Z premedytacj¹ stwarza sytuacje wywo³uj¹ce u innych rówieœni-
ków negatywne stany emocjonalne.
(…) nie realizuje zadañ grupy.
(…) czêsto powtarza to, co zosta³o powiedziane przez innych.

Starsze dziecko szkolne z ZA

Nadal g³ównym problemem, z którym borykaj¹ siê adolescenci z rozpozna-
niem ZA, jest zaburzona interakcja spo³eczna. Do ogólnego obrazu czêsto do³¹czaj¹
siê zaburzenia zachowania, szczególnie widoczne w okresie dojrzewania.

W tym czasie mog¹ pojawiæ siê zachowania opozycyjno-buntownicze, czêsto
jako wynik negatywnych doœwiadczeñ spo³ecznych. Otoczenie dopatruje siê
trudnoœci w nauce wi¹zanych mylnie z k³opotami emocjonalnymi lub nisk¹ moty-
wacj¹. Nadal utrzymuj¹ siê wybiórcze fascynacje dotycz¹ce w¹skich zakresów te-
matycznych.
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Okres dojrzewania charakteryzuj¹cy siê ogromn¹ potrzeb¹ dopasowania do
grupy oraz nisk¹ tolerancj¹ tej¿e grupy wiekowej na odmiennoœæ zachowañ po-
woduje czêsto zupe³ne wycofanie siê m³odzie¿y z ZA z kontaktów spo³ecznych.
Pojawiaj¹ siê wiêc cierpienie, lêk, czêsto depresja, zwi¹zane z dysproporcj¹ pomiê-
dzy rosn¹c¹ œwiadomoœci¹ w³asnej niepe³nosprawnoœci a poczuciem odmiennoœci
na tle grupy rówieœniczej, przy braku wsparcia ze strony œrodowiska. Niezrozumie-
nie, odrzucenie s¹ czêsto pod³o¿em trudnoœci b¹dŸ wrêcz niezdolnoœci do komuni-
kowania trudnych uczuæ, zaburzeñ ekspresji niewerbalnej, nasilonych zachowañ
obsesyjnych, stopniowych lub nag³ych zmian w zachowaniu, os³abienia koncen-
tracji uwagi, pamiêci, p³aczliwoœci, spowolnienia psychoruchowego, zaburzeñ
apetytu, ogólnie obni¿onego nastroju, utraty zainteresowañ, poczucia bezradnoœci
i beznadziejnoœci, braku w³asnej wartoœci, dziwacznoœci przekonañ.

Zachowanie tych dzieci jest czêsto mylnie odczytywane przez nauczycieli
i opiekunów jako bunt, niewychowanie, trudny okres dojrzewania, problemy
z motywacj¹ lub nawet zaburzenia emocjonalne. W okresie dojrzewania potrzeba
akceptacji w grupie jest bardzo silna, a zdolnoœæ akceptacji tego, co inne, nietypo-
we bardzo ma³a, dlatego te¿ bardzo czêsto dzieci z ZA s¹ odrzucane, wykluczane
z grupy, co z kolei prowadzi do czêsto u tych osób wystêpuj¹cych depresji,
a w krañcowych przypadkach nawet do prób samobójczych. Czêœæ m³odzie¿y z ZA
trafia do grup przestêpczych, poniewa¿ te bardzo chêtnie akceptuj¹ i wch³aniaj¹
wszystko to, co inne, nietypowe.

Mój syn stale jest wkrêcany w ró¿ne sytuacje, nie potrafi ukryæ tego, co Ÿle zrobi³, inni
byli razem z nim i potrafili siê wykrêciæ, a on jak zwykle nie! Dostawa³ po uszach,
a koledzy siê wykrêcali. W gimnazjum by³o to samo, za namow¹ kolegi wszed³ do
œmietnika, tamten go nakrêci³ komórk¹ i pokaza³ wychowawcy. Odkrêci³ tablicê
pami¹tkow¹, po szkole biega³ ze szczotk¹ do muszli, wszystko za namow¹ kolegów.
Nie pisa³am tego wczeœniej, bo nie rozumiem, jak mo¿e 15-latek s³uchaæ kolegów???
(…) bardzo szybko urywa³y siê znajomoœci, pocz¹tkowo spotyka³ siê z kolegami, ale
póŸniej nie przejawia³ chêci do takich spotkañ, gdy przychodzi³ do niego kolega,
czêsto wulgarnie odmawia³ z nim spotkania, wtedy znowu wraca³ do krêcenia sznu-
rówki. Izolowa³ siê od ludzi, le¿a³ na ³ó¿ku i myœla³ albo bawi³ siê sznurówk¹, bur-
cza³, kiwa³ siê, nie wychodzi³ do dzieci miesi¹cami.

Jest ba³aganiarzem, nawet je w ba³aganie, w czêœciach najpierw miêso, potem chleb
itd., jest niechlujem, jeœli chodzi o ubrania, dla niego ubranie czyste czy brudne to
jest to samo, potrafi tylko o tym rozmawiaæ, co go w tej chwili interesuje, nie rozumie
¿artów czy przenoœni, aluzji, wszystko bierze do siebie, wszystko traktuje jako prawdê,
ka¿d¹ hipotezê, trudno mu wyt³umaczyæ, ¿e to jakaœ przenoœnia czy hipoteza.

W opiniach nauczycieli gimnazjalnych:

Ch³opiec wykazuje siê inteligencj¹ i wiedz¹ ogóln¹, jednak z powodu zachowania
i k³opotów z koncentracj¹ uwagi ciê¿ko przyswaja nowe wiadomoœci. Nie ma jednak
du¿ych k³opotów z nauk¹.
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Na lekcjach polskiego uczeñ wyró¿nia siê poziomem wiedzy ogólnej, zna wiele za-
gadnieñ, potrafi podaæ fakty dotycz¹ce pisarzy czy daty wydarzeñ historycznych. Na
lekcjach ko³ysze siê na krzeœle, mówi coœ do siebie, czêsto zabiera³ g³os nie na temat, po-
trafi zachowaæ siê w sposób niekonwencjonalny – œpiewa g³oœno piosenki lub poszukuje
niezbêdnej rzeczy w plecaku przez 15 minut, czasem odzywa siê wulgarnie.
(…) uczeñ o du¿ym potencjale intelektualnym, aktywny na lekcjach WOS-u, bardzo
du¿a wiedza o polityce zagranicznej kraju, zafascynowany krajami by³ego Zwi¹zku
Radzieckiego. Bardzo czêsto opowiada³ o Czeczenii, Kazachstanie, Litwie.
(…) na lekcjach WF przebywa³ systematycznie, jednak ze wzglêdu na nisk¹ spraw-
noœæ fizyczn¹ æwiczy³ niechêtnie, ma problemy z opanowaniem emocji. Wystêpuj¹
u niego zachowania odbiegaj¹ce od normy, bez powodu biega, œmieje siê, skacze, siada i
mówi do siebie, unika kontaktu wzrokowego, nie potrafi wspó³pracowaæ w grupie.

Ch³opiec poproszony o zapisanie przebiegu ucieczki, co nim powodowa³o,
jak przebieg³a jego podró¿, pobyt w Wilnie, jaki by³ cel jego podró¿y, jak siê czu³,
opisuje j¹ w nastêpuj¹cy sposób:

Dnia 12.11.2008 wyjecha³em do Wilna. Na pomys³ wpad³em po obejrzeniu Detekty-
wów. Podró¿ by³a fascynuj¹ca stopa z³apa³em na ulicy pstrowskiego. A dos³ownie
ko³o skandy. By³ wtedy ³adny listopadowy dzieñ. Do Wilna przyby³em o godz. 20.00.
Moim celem by³a zmiana danych osobowych. ChodŸ wiele osób mi to proponowa³o
ja g³upi odmówi³em.
Podczas podró¿y czu³em siê bardzo dobrze by³em nawet zadowolony. W roku szkol-
nym ma³o kto wyje¿d¿a za granicê, zreszt¹ Litwa to najbli¿szy kraj nam polakom,
tylko g³upi by jecha³ tam gdzie nie mo¿na siê dogadaæ. Aresztowania niezbyt dobrze
pamiêtam, bo by³em pijany i trochê siê dyga³em. Ale i tak wszystko dobrze siê skoñ-
czy³o. Koniec.

Aktualne badania psychologiczne wskazuj¹ na inteligencjê przeciêtn¹.

Badanego cechuje obni¿ona zdolnoœæ wchodzenia w bliskie relacje emocjonalne, za-
chowania kompulsywne, myœli natrêtne, dziwaczne fantazje, okresowe zachowania
acting-out (wy³adowanie emocji).

W trakcie diagnostyki ró¿nicowej badania neurologiczne wykluczy³y zabu-
rzenia o charakterze encefalopatii, wykluczone zosta³y równie¿ zaburzenia hor-
monalne oraz zaburzenia psychiczne. Australijska Skala Zespo³u Aspergera istot-
na klinicznie wskaza³a jednoznacznie objawy zespo³u Aspergera.

Obecnie ch³opiec jest objêty farmakoterapi¹ oraz indywidualn¹ terapi¹ w zakre-
sie treningu zachowañ spo³ecznych i emocjonalnych. Klasê III gimnazjum koñczy
w trybie nauczania indywidualnego.

Osoby z rozpoznanym zespo³em Aspergera funkcjonuj¹ w spo³eczeñstwie
wyraŸnie jako indywidualnoœci, interesuj¹ siê innymi ludŸmi i otoczeniem, ale
mo¿liwoœci ich funkcjonowania spo³ecznego s¹ ograniczone. Wiêkszoœæ objawów
³agodnieje w ¿yciu doros³ym, ale trudnoœæ w zakresie przestrzegania konwenan-
sów i regu³ spo³ecznych pozostaje na ca³e ¿ycie.
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Gillberg ocenia, ¿e u 30–50% wszystkich doros³ych z ZA nie postawiono pra-
wid³owej diagnozy lub w ogóle nie rozpoznano zespo³u. Traktuje siê ich jako od-
mieñców, ekscentryków lub podejrzewa siê u nich choroby psychiczne.
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Disfunctions of social existance of the young
adult with Asperger’s Disorder diagnosis – study case

(Summary)

The article concerns the social functioning of people with Asperger’s Disorder. The
author underlines the difficulties in social communication among this group. In case of
proper communication, eye contact with a partner is helpful, if not essential. People with
Asperger’s Disorder are typically deprived of this ability. Those who aren’t aware of the
problem can consider the lack of eye-contact disrespectful or even hostile. Many can feel
discomfort or fear while facing this kind of situation. The same problem can also disturb the
process of diagnosing Asperger’s Disorder. The author presents the results of her own re-
search and shows that even 30 percent of adults with Asperger’s Disorder are misdiag-
nosed.
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Autorami recenzowanej ksi¹¿ki pt. Niepe³nosprawnoœæ s¹ Colin Barnes i Geof
Mercer. Ksi¹¿ka w oryginale zatytu³owana Disability. Polity Press ukaza³a siê w Cam-
bridge (Wielka Brytania) w 2003 roku.

Colin Barnes jest osob¹ niepe³nosprawn¹, pisarzem i profesorem, cz³onkiem
wielu zarówno krajowych, jak i miêdzynarodowych organizacji dzia³aj¹cych na
rzecz œrodowiska osób niepe³nosprawnych. Jest za³o¿ycielem oraz dyrektorem
Centrum Studiów nad Niepe³nosprawnoœci¹ (Centre for Disability Studies) na
Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania). Jego g³ówne zainteresowania badawcze
obejmuj¹ m.in.: teorie niepe³nosprawnoœci, edukacjê w³¹czaj¹c¹ i politykê
spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych. Jest autorem wielu artyku³ów i monografii
z zakresu niepe³nosprawnoœci. Do najwa¿niejszych jego pozycji nale¿¹: Disabled
People in Britain and Discrimination: a case for anti-discrimination legislation (1994), Di-
sability Studies Today (2002) i recenzowana ksi¹¿ka Niepe³nosprawnoœæ.

Geof Mercer jest starszym wyk³adowc¹ na Wydziale Socjologii i Polityki
Spo³ecznej na Uniwersytecie w Leeds oraz bliskim wspó³pracownikiem Colina
Barnesa. Jest m.in. wspó³autorem monografii Independent Futures: Creating user led
disability services in a disabling society (2006), a tak¿e prezentowanej ksi¹¿ki.

Niepe³nosprawnoœæ to zwiêz³a monografia z zakresu studiów nad niepe³no-
sprawnoœci¹. Przedstawiona przez C. Barnesa i G. Mercera analiza koncentruje siê
na niepe³nosprawnoœci jako formie spo³ecznej opresji, podobnej do tej, jakiej do-
œwiadczaj¹ mniejszoœci etniczne czy rasowe. Autorzy ukazuj¹ j¹ z perspektywy
ró¿nych dyskursów. Kluczowe poruszane w niej obszary to: indywidualny (me-
dyczny) i spo³eczny model niepe³nosprawnoœci; definicje i pojêcia j¹ opisuj¹ce;
niepe³nosprawnoœæ jako forma spo³ecznej opresji; upoœledzaj¹ce spo³eczeñstwo;
systemowa interwencja w ¿ycie osób niepe³nosprawnych; doœwiadczanie przez
osoby niepe³nosprawne wykluczenia spo³ecznego.

W pierwszym rozdziale autorzy przedstawiaj¹ mo¿liwoœci, jakie stwarza
spo³eczna analiza niepe³nosprawnoœci. Ukazuj¹ zmianê w rozumieniu jej istoty –



od postrzegania jej jako osobistej tragedii jednostki, wpisuj¹cej siê w indywidual-
ny, medyczny model, w kierunku modelu spo³ecznego, opartego na za³o¿eniu, ¿e
jest ona rezultatem opresyjnych relacji miêdzy osobami ni¹ dotkniêtymi
a spo³eczeñstwem. W drugim rozdziale C. Barnes i G. Mercer przedstawiaj¹ nie-
pe³nosprawnoœæ jako formê spo³ecznej opresji. Potwierdza to opiniê osób nie-
pe³nosprawnych g³osz¹cych, ¿e doœwiadczaj¹ one g³êboko zakorzenionej opresji,
w³aœnie tkwi¹cej w spo³eczeñstwie. Jej istnienie zaœwiadczaj¹ m.in.: nierówno-
mierna dystrybucja dóbr, nierówne stosunki w³adzy i nierówne uczestnictwo
w ¿yciu spo³ecznym. Autorzy omawiaj¹ perspektywê, jak¹ oferuje spo³eczny mo-
del w badaniach nad niepe³nosprawnoœci¹. Stwarza to impuls do badañ, zw³asz-
cza w okresie rozwoju kapitalizmu przemys³owego, który w nowy sposób zacz¹³
kolonizowaæ ¿ycie osób niepe³nosprawnych. Taka perspektywa badawcza k³adzie
nacisk na kszta³towanie siê profesjonalnej dominacji i stosowanie rozwi¹zañ
instytucjonalnych, wywieraj¹cych znacz¹cy wp³yw na ¿ycie tej grupy osób.

W trzecim rozdziale zosta³y przywo³ane przyk³ady dotycz¹ce doœwiadczeñ,
na których opieraj¹ siê twierdzenia o spo³ecznej opresji wobec osób niepe³no-
sprawnych, niepozwalaj¹cej im zaanga¿owaæ siê w ¿ycie spo³eczne. Omawiane
zagadnienia obejmuj¹ obszary zwi¹zane zarówno ze sfer¹ publiczn¹, jak i pry-
watn¹, takie jak: edukacja, praca zarobkowa, projektowanie przestrzeni publicznej,
wypoczynek i prawo do ¿ycia. Autorzy zajmuj¹ siê równie¿ badaniem stopnia,
w jakim kategorie spo³eczne – p³eæ, rasa czy wiek – wp³ywaj¹ na niepe³nospraw-
noœæ oraz inne wzory ¿ycia. Rozdzia³ czwarty zawiera krytykê podejœcia do nie-
pe³nosprawnoœci zwi¹zan¹ ze spo³ecznym modelem. Autorzy rozró¿niaj¹, czym
s¹ skutki upoœledzenia definiowane ró¿nymi ujêciami niepe³nosprawnoœci.
W ujêciu relacyjnym niepe³nosprawnoœæ ma swoje Ÿród³o w barierach spo³ecz-
nych narzuconych ludziom z upoœledzeniem, zaœ w ujêciu kategorialnym (równie¿
kategorii lub w³aœciwoœci) jest ona definiowana jako pewna cecha osób dotkniêtych
upoœledzeniem. Ich zdaniem ujêcie relacyjne przemawia za spo³ecznymi bada-
niami nad niepe³nosprawnoœci¹, w wiêkszym stopniu uwzglêdniaj¹c wp³yw wy-
kluczaj¹cych barier spo³ecznych na ¿ycie osób niepe³nosprawnych.

Kolejny rozdzia³ ukazuje dominacjê kulturow¹ tej grupy osób, stanowi¹c¹
swoisty rodzaj opresji spo³ecznej. Polega ona na tym, ¿e wartoœæ osób niepe³no-
sprawnych jest symbolicznie pomniejszona w sposób, który wyklucza ich jako
innych, obarczaj¹c jednoczeœnie negatywnymi stereotypami funkcjonuj¹cymi
w spo³eczeñstwie. Autorzy dokonuj¹ przegl¹du prac dotycz¹cych kultury i jej
powi¹zañ ze spo³eczeñstwem. Ukazuj¹, w jaki sposób osoby niepe³nosprawne s¹
prezentowane w mediach oraz przedstawiaj¹ rozwój kultury niepe³nosprawnoœci,
w tym równie¿ sztuki uprawianej przez osoby niepe³nosprawne. Sztuka ta stara
siê byæ alternatyw¹ wobec stereotypów i hegemonii pe³nosprawnoœci.
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Rozdzia³ szósty zajmuje siê wykluczeniem spo³ecznym tej grupy osób z g³ów-
nego nurtu procesów politycznych i instytucji. Autorzy ukazuj¹ aktualny stan
zaanga¿owania osób niepe³nosprawnych w ¿ycie spo³eczno-polityczne poprzez
ich udzia³ w wyborach, ustawodawstwie oraz innych formach aktywnoœci. Przed-
stawione zosta³y tu tezy, zgodnie z którymi osoby niepe³nosprawne s¹ spychane
na margines ¿ycia spo³eczno-politycznego, co tym samym potêguje ich doœwiad-
czanie bezsilnoœci.

Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki ukazuje postrzeganie niepe³nosprawnoœci w krajach
wysoko rozwiniêtych i w krajach trzeciego œwiata w ró¿nych zak¹tkach globu.
Autorzy uzale¿niaj¹ rozumienie niepe³nosprawnoœci m.in. od rozwoju gospodar-
czego, istniej¹cych warunków sanitarnych, niedo¿ywiania czy uwarunkowañ
kulturowych.

Struktura recenzowanej ksi¹¿ki jest spójna i zawiera siedem równych, logicz-
nie po³¹czonych ze sob¹ rozdzia³ów. Autorzy konsekwentnie realizuj¹ stawiane
na pocz¹tku rozdzia³ów cele, wprowadzaj¹c czytelnika w kolejne obszary nie-
pe³nosprawnoœci, zachêcaj¹c go tym samym do dalszego czytania lektury. Styl
monografii jest przystêpny i zrozumia³y, chocia¿ w pewnych miejscach stosowa-
ny jêzyk utrudnia jasny i przejrzysty przekaz. Colin Barnes i Geof Mercer, przed-
stawiaj¹c rozwój idei niepe³nosprawnoœci na przestrzeni wieków, ewoluowanie
pojêæ z ni¹ zwi¹zanych, prezentowanych postaw ludzkich, odwo³uj¹ siê do boga-
tej literatury przedmiotu – zarówno do dorobku naukowego profesorów, takich
jak: Mike Oliver, Tom Shakespeare czy Vic Finkelstein, jak i do dorobku uznanych
praktyków i aktywistów, zaanga¿owanych na rzecz œrodowiska osób niepe³no-
sprawnych, takich jak Paul Hunt czy Jenny Morris.

Uwa¿am, ¿e g³ówna teza ksi¹¿ki, osadzona w relacyjnym ujêciu niepe³no-
sprawnoœci, g³osz¹ca, i¿ niepe³nosprawnoœæ jest rezultatem opresyjnych relacji
miêdzy osobami ni¹ dotkniêtymi a spo³eczeñstwem, jest s³uszna. Autorzy, przed-
stawiaj¹c wp³yw upoœledzaj¹cego spo³eczeñstwa na osoby niepe³nosprawne,
doœwiadczanie przez nich nierównej dystrybucji dóbr oraz nierównych szans
uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, ukazuj¹ prawdziwe Ÿród³a niepe³nospraw-
noœci, jej w³aœciwe oblicze. Udowadniaj¹, ¿e to nie indywidualne urazy i ograni-
czenia, ale niedostarczanie przez spo³eczeñstwo odpowiednich us³ug i brak
w³aœciwego zaspokajania potrzeb osób niepe³nosprawnych tworz¹ niepe³nospraw-
noœæ. Prezentowana teza jest wa¿na dlatego, ¿e odwo³uje siê do u³omnoœci insty-
tucji, funkcjonuj¹cych na gruncie stereotypów i uprzedzeñ, uznaj¹c je za bezpoœ-
redni¹ przyczynê niepe³nosprawnoœci oraz g³ówn¹ przeszkodê w integracji osób
niepe³nosprawnych ze spo³eczeñstwem. Podobne ujêcie niepe³nosprawnoœci
i problemów osób niepe³nosprawnych czytelnik odnajdzie m.in. w pracach Janu-
sza Kirenki Indywidualna i spo³eczna percepcja niepe³nosprawnoœci (2007) czy Wobec
Niepe³nosprawnoœci (2008).
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Zgadzam siê z krytyk¹ autorów dominuj¹cego nad osobami niepe³nospraw-
nymi dyskursu medycznego i upoœledzaj¹cych ich, pe³nosprawnych specjalis-
tów. Punkt wyjœcia tego modelu stanowi za³o¿enie, ¿e mo¿liwe jest odtworzenie
cia³a i osobowoœci na drodze rehabilitacji i interwencji specjalistów, co umiejsca-
wia osoby niepe³nosprawne w roli biernych odbiorców, pog³êbiaj¹c ich zale¿noœæ
i bezradnoœæ.

S¹dzê, ¿e w recenzowanej przeze mnie ksi¹¿ce zabrak³o rozró¿nienia takich
terminów, jak: zdrowie, choroba i niepe³nosprawnoœæ. Zdefiniowanie tych pojêæ
i wskazanie zale¿noœci miêdzy nimi u³atwi³oby czytelnikowi zrozumienie terminu
osoba niepe³nosprawna. Natomiast brak opisania wskazanych terminów czyni tê
monografiê niepe³n¹. Ponadto s¹dzê, ¿e jest b³êdem b¹dŸ niedopatrzeniem auto-
rów (t³umacza) pos³ugiwanie siê w tekœcie pojêciem niepe³nosprawny zamiast
osoba niepe³nosprawna. Ten lapsus jêzykowy powoduje, ¿e autorzy gubi¹ czyn-
nik ludzki, w³aœciwy podmiot ich rozwa¿añ. Jednoczeœnie, nadmiernie ekspo-
nuj¹c wystêpuj¹cy defekt czy uraz, sami rozbudowuj¹ i generuj¹ niepe³nospraw-
noœæ. Terminy typu: kaleka, inwalida czy niepe³nosprawny wpisuj¹ siê bowiem
dzisiaj w indywidualny model niepe³nosprawnoœci, maj¹c tym samym pejora-
tywne konotacje. Zatem stosowanie ich prowadzi do wypaczenia pojêcia osoba
niepe³nosprawna.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze dwie kwestie. Pierwsz¹ z nich jest fakt,
¿e w moim odczuciu czytelnik podczas lektury ksi¹¿ki mo¿e odnieœæ wra¿enie, i¿
osoby niepe³nosprawne s¹ tylko biernymi, niezaradnymi, zale¿nymi od reszty
spo³eczeñstwa obywatelami. Jest to obraz nieprawdziwy, krzywdz¹cy tê grupê
ludzi. Istnieje bowiem wiele przyk³adów na potwierdzenie tezy, ¿e posiadane
dysfunkcje czy wystêpuj¹ce upoœledzenia nie musz¹ stanowiæ przeszkody w co-
dziennym udanym ¿yciu. W monografii brakuje wyraŸnego w¹tku pokazuj¹cego
pozytywny obraz osób niepe³nosprawnych, przedstawiaj¹cego ludzi, którzy nie
tylko ¿yj¹ wœród nas, ale równie¿ maj¹ rodziny, przyjació³, s¹ szczêœliwi i kochani,
odnosz¹ sukcesy i planuj¹ sw¹ przysz³oœæ.

Druga kwestia odnosi siê do zbyt pobie¿nego, moim zdaniem, ukazania przez
C. Barnesa i G. Mercera roli edukacji w ¿yciu osób niepe³nosprawnych. Autorzy
s³usznie krytykuj¹ system edukacji specjalnej, twierdz¹c, ¿e zwi¹zany jest z opresj¹
i powinien byæ zlikwidowany. Pomijaj¹ jednak bardzo istotn¹ kwestiê dotycz¹c¹
edukacji jako czynnika zmiany spo³ecznej. Nie wspominaj¹ o edukacji, która od-
grywa kluczow¹ rolê w ¿yciu osób niepe³nosprawnych i stanowi drogê ku ich
emancypacji. Do obydwu kwestii odnosi siê m.in. S³awomira Sadowska w pozycji
Ku edukacji zorientowanej na zmianê spo³ecznego obrazu osób niepe³nosprawnych, pre-
zentuj¹c interesuj¹ce wyniki badañ.

Pomimo wskazanych b³êdów uwa¿am, ¿e recenzowana przeze mnie ksi¹¿ka
jest wartoœciow¹ pozycj¹. Autorzy, ukazuj¹c wykluczenie spo³eczne oraz mar-
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ginalizacjê osób niepe³nosprawnych w takich obszarach, jak: aktywnoœæ spo³ecz-
na, edukacja, zatrudnienie czy rozrywka, czyni¹ to zarówno w kontekstach histo-
rycznych, jak i kulturowych, wzbogacaj¹c tym samym nie do koñca jeszcze
zbadany i zdefiniowany obszar niepe³nosprawnoœci. Ksi¹¿ka jest zwiêz³¹ i jedno-
czeœnie sk³aniaj¹c¹ do refleksji monografi¹ dwóch specjalistów, która z pewnoœci¹
powinna staæ siê lektur¹ obowi¹zkow¹ zarówno dla studentów socjologii, peda-
gogiki, psychologii, jak i dla tych, którzy zajmuj¹ siê opiek¹ i rehabilitacj¹ osób
niepe³nosprawnych.

Moim zdaniem warto zapoznaæ siê z innymi pracami tych autorów, gdy¿ ich
wiedza, doœwiadczenie, a tak¿e bogaty dorobek naukowy pozwalaj¹ mieæ nadzie-
jê, ¿e bêd¹ wp³ywa³y o¿ywczo na zmiany i powstawanie nowych trendów w pe-
dagogice.
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Informacje dla Autorów

Autorów zainteresowanych publikacj¹ w naszym czasopiœmie „Niepe³no-
sprawnoœæ”, ukazuj¹cym siê dwa razy w roku, prosimy o nadsy³anie tekstów
spe³niaj¹cych nastêpuj¹ce wymagania wydawnicze:
– czcionka Times New Roman 12
– interlinia 1,5
– marginesy 2,5 cm
– przypisy w tekœcie, w nawiasie kwadratowym [autor, rok wydania, numery

stron], z podaniem wydawnictwa i miejsca wydania w pe³nej bibliografii za-
mieszczonej na koñcu tekstu.
Do tekstu nale¿y do³¹czyæ krótkie streszczenie w jêzyku angielskim (150-200

s³ów wraz z tytu³em) oraz podstawowe informacje o Autorze (stopieñ i tytu³ na-
ukowy, miejsce pracy, dane do kontaktu).

Teksty prosimy przesy³aæ na adres mailowy Redakcji: niepelnospraw-
nosc@ug.edu.pl

Prosimy o przesy³anie tekstów dotychczas niepublikowanych, jednak dopusz-
czamy równie¿ mo¿liwoœæ druku wartoœciowych fragmentów artyku³ów publi-
kowanych wczeœniej w pracach zbiorowych po uzyskaniu zgody w³aœciciela praw
autorskich.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania wyboru tekstów nades³anych
przez Autorów oraz dokonywania skrótów i zmian, nienaruszaj¹cych ich zawar-
toœci merytorycznej.

Wszelkie informacje na temat czasopisma dostêpne s¹ na naszej stronie inter-
netowej: http://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl

Zamówienia na pojedyncze egzemplarze czasopisma oraz zapisy prenumerato-
we mo¿na sk³adaæ w Zak³adzie Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskie-
go: telefonicznie pod numerem (58) 552 03 53 lub drog¹ mailow¹: frug@univ.gda.pl




