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Wprowadzenie

Introduction

Na przestrzeni wieków Stary Kontynent zamieszkiwały liczne narody i gru-
py etniczne. Dla wszystkich, bez względu na przynależność kulturową, rodzina
stanowiła podstawową instytucję wychowania młodego pokolenia. Dzięki spe-
cyficznej dla niej kulturze (dziedzictwie kulturowym, systemie wartości znaczą-
cych, postawom, religii), odgrywała i odgrywa nadal istotną rolę w procesie
kształtowania się tożsamości kulturowej tegoż pokolenia. Dzięki podstawowym
dla niej procesom, socjalizacji oraz akulturacji, możliwe jest trwanie dziedzictwa
kulturowego przodków, jego pielęgnowanie i rozwój. Umożliwia także otwiera-
nie się na kulturę narodową, małe ojczyzny czy inne wspólnoty kulturowe.

Zaprezentowany poniżej wybór artykułów autorów polskich, jak i zza gra-
nicy podejmuje problematykę rodziny w kontekście historycznym, jak i współ-
czesnym w krajach europejskich (Polska, Ukraina, Czechy, Litwa, Rumunia,
Bośnia-Hercegowina, Niemcy, Estonia, Bułgaria, Rosja) i na kontynencie ame-
rykańskim (Kanada). Autorzy prezentują tradycyjną rodzinę, niejednokrotnie
funkcjonującą na stykach kultur, w wielonarodowym społeczeństwie.

Warto zaznaczyć, w kontekście podjętej przez autorów problematyki, iż
sytuacja polityczna i religijna narodów w XIX i XX wieku stanowiła w wielu
przypadkach zagrożenie dla wypełniania przez rodzinę jej funkcji wychowaw-
czej. Rodzina była poddawana bowiem niejednokrotnie naciskom władz pań-
stwowych, musiała zatem bronić swojej tożsamości i niezależności. Problematy-
kę tę w swoich opracowaniach podejmują: Luminita Dumanescu, Inna Järva
i Tatjana A. Gončarova.

Istotnymi dla funkcjonowania rodziny były również motywy ekonomiczne,
które przyczyniały się do zamiany dotychczasowego jej miejsca zamieszkania.
Zetknięcie się z nowym środowiskiem kulturowym skutkowało rodzeniem się
poczucia odmienności kulturowej, doświadczaniem różnic kulturowych i ko-
niecznością radzenia sobie z nimi, rodziło także różnego typu postawy – od izo-
lacyjnych po postawy akceptacjii budowania nowych relacji na stykach kultur.
Ta problematyka stała się przedmiotem rozważań: Łukasza Ryszki oraz Łukasza
Albańskiego.

W kontekście różnorodnych uwarunkowań, które mogły zaburzać funkcjo-
nowanie rodziny, tradycyjnie rodzina stanowiła dla młodego pokolenia miejsce
wychowania w szerokim kontekście przygotowania go do dorosłego życia. Jej
istotnym zadaniem był przekaz rodzimej kultury, zapoznanie z jej tradycją
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i wartościami, które będą wyznacznikiem tożsamości – narodowej, religijnej,
kulturowej – zarówno określonej wspólnoty, jak i jej członków. Na procesy
kulturowego dziedziczenia w rodzinie, w ramach międzypokoleniowej transmi-
sji, wskazują: Marie Marečková, Alicja Szerląg, Adnan Tufekčić oraz Romana
Mykhaylyshyn.

Stawiając pytania o współczesną rodzinę, zwłaszcza poziom wypełniania
przez nią podstawowych zadań, realizację celów wychowawczych, niejedno-
krotnie przywołuje się szereg czynników destabilizujących rodzinę i zagrożeń
współczesnego świata. Na podstawowe spośród nich wskazują: Larysa Koval-
chuk i Patricia Hyjer Dyk.

Analizując funkcjonowanie rodziny trudno nie dostrzec ważnego miejsca,
jakie pełniła w niej matka. O jej roli w życiu zesłańców na Syberię w XIX wieku
pisze Barbara Jędrychowska, eksponując rolę żon XIX-wiecznych zesłańców
jako organizatorek życia rodzinnego na Syberii. Matki, żony, córki zesłańców,
w obcych dla siebie warunkach, prowadziły gospodarstwa, zajmowały się wy-
chowaniem dzieci, włączały się do nauczania dorosłych. Polska rodzina była
miejscem wychowania patriotycznego i rozwijania oraz umacniania związku
z Ojczyzną.

O efektywności wychowania w rodzinie tatarskiej świadczy fakt, że przez
ponad 600 lat zamieszkiwania na terenach północno-wschodnich Rzeczypospo-
litej, zachowali oni swoją odrębność religijną i kulturową. Jak podkreśla
w swoim opracowaniu Urszula Wróblewska „[...] wszelkie działania wycho-
wawcze miały uwzględnić trzy obszary identyfikacji tatarskiej: religii, przeszło-
ści/historii tatarskiej oraz postaw patriotycznych wobec państwa polskiego”1.
Rodzina tatarska natrafiała na różne problemy w realizacji wymienionych powyżej
obszarów wychowania. Pomocą w wypełnianiu obowiązków były wytyczne, pro-
jekty czy wskazówki adresowane do rodzin przez wykształconych reprezentantów
społeczności tatarskiej, jak np. Mustafę Gębickiego czy Ajszę Muchównę.

Ze wszech miar to właśnie dom (jako miejsce znaczące) był miejscem spo-
tkań rodziny i wychowania dzieci. Interesującą egzemplifikacją tak postrzegane-
go domu jest opracowanie Anny Haratyk, która przywołuje dom górali podha-
lańskich i eksponuje jego specyficzną architekturę oraz wyposażenie wnętrza.
Autorka zwraca uwagę na artystyczne wykonanie przedmiotów codziennego
użytku. Podkreśla funkcjonalność zabudowań w obrębie całej zagrody i roz-
mieszczenie pomieszczeń wewnątrz domu. Atmosferę domu tworzyła rodzina,
wyznaczając określone normy postępowania dzieciom. Dom był miejscem wy-
chowania, nauki gospodarowania i przygotowania dziecka do dorosłego życia.
Był oazą bezpieczeństwa.

W XIX i XX wieku znaczącym wsparciem rodziny stały się instytucje opie-
ki częściowej oraz specjalistyczne wsparcie dorosłych.
                             
1 U. Wróblewska, Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach tatarskich

w Drugiej Rzeczypospolitej, [s. 207] w tym tomie.
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Na przełomie XIX i XX wieku na terenie Galicji zachodniej do działań po-
mocowych i wspierających rodzinę włącza się duchowieństwo grekokatolickie,
organizując dla dzieci ukraińskich przedszkola. W artykule Ośrodki opiekuńczo-
-wychowawcze ukraińskich zgromadzeń klasztornych Galicji jako forma rekom-
pensaty wychowania rodzinnego, autorstwa Iriny Myshchyshyn, zaprezentowa-
no pracę sióstr służebniczek, aktywnie włączających się w proces wychowania
najmłodszych. Na początku XX wieku podobne działania podejmują ukraińskie
towarzystwa, jak np. Ruskaja Zachoronka, dzięki któremu do 1922 roku po-
wstało 12 tego typu placówek.

Przedszkola stały się ważnym wsparciem dla rodzin w Łodzi w latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku. Joanna Sosnowska w swoim opracowaniu
Instytucje wychowania przedszkolnego w wielokulturowej Łodzi w latach 1924–
1939. Organizacja, zadania, formy działania, omawia kwestie organizacji pla-
cówek miejskich (samorządowych) oraz prywatnych, powoływanych przez
przedstawicieli różnych wyznań i narodowości, zamieszkujących w okresie mię-
dzywojennym Łódź.

Współcześnie, jedną z form wsparcia dziecka i rodziny na płaszczyźnie za-
chowania własnej tożsamości, ale również wprowadzenia w wielokulturowy
wymiar społeczeństwa, mogą być zajęcia integracyjne w przedszkolu. Ewelina
Piecuch, autorka artykułu Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integra-
cji społecznej, omawia swoje przedsięwzięcie badawcze zrealizowane w przed-
szkolu integracyjnym. Wdrożony autorski program dotyczył szerokich działań
dydaktyczno-wychowawczych, które miały na celu integrację dzieci romskich
z dziećmi polskimi.

Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dostrzega się też w resocjalizacji ska-
zanych. Arkadiusz Urbanek, w swoim opracowaniu Postrzeganie instytucji
wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych
Polaków i cudzoziemców, przywołuje kwestie dotyczące roli instytucji wspoma-
gających skazanego i jego rodzinę. Autorskie badania stanowiły rekonstrukcję
socjalizacji samych skazanych, reprezentujących odmienne narodowościowo
grupy. Ta specyficzna grupa osadzonych w zakładach karnych nie doczekała się,
jak dotąd, szerokiej eksploracji badawczej.

Przedkładając Czytelnikom kolejny tom „Wychowania w Rodzinie”, ekspo-
nujący Tożsamość rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku, żywimy nadzieję, że
wzbudzi on zainteresowanie kulturowym kontekstem funkcjonowania rodziny,
a także będzie przyczynkiem do dalszych badań w zakresie podjętej problematyki.

Redaktorzy naukowi tomu

       Stefania Walasek
       Alicja Szerląg
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Rozdział I

Kulturowe oblicza rodziny
współczesnej

The cultural images of the
contemporary family
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„Wychowanie w Rodzinie” t. IX (1/2014)

Marie MAREČKOVÁ
Pedagogická Fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Czechy

Family ties and intergenerational relationships
in European families in the twentieth century

Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach
europejskich w XX wieku

Streszczenie

Na początku dwudziestego wieku międzypokoleniowe relacje rodzinne nadal peł-
niły ważną funkcję społeczną w społeczeństwach wiejskich Europy. Sytuacja rodziny
czeskiej ilustruje współczesne problemy odnoszące się do więzów rodzinnych i relacji
międzypokoleniowych. Problemy te pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku. Widoczne są negatywne tendencje rozwojowe, szczególnie w porównaniu z sytu-
acją rodziny w innych państwach europejskich. Przede wszystkim chodzi tu o starzenie
się ludności i różnorodną aktywność seniorów. Luźniejsze relacje z ich rodzinami
i spadek ich zaangażowania w opiekę nad wnukami oznaczają, że czescy dziadkowie
plasują się obok tych w państwach bardziej społecznie rozwiniętych. Jednak w warun-
kach czeskich prowadzi to do dużych napięć związanych z aktywnymi rolami seniorów.
Rosnąca liczba dorosłych potomków, szczególnie męskich, mieszkających z rodzicami
nie mieści się w postępowych trendach społecznego i gospodarczego rozwoju. Przypo-
mina raczej tradycje południowoeuropejskie. Preferowanie alternatywnych form koha-
bitacji, szczególnie przez partnerów z wykształceniem podstawowym, odkładanie
w czasie narodzin pierwszego dziecka, wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw
domowych oraz, co może najważniejsze, ogromny wzrost liczby gospodarstw domo-
wych składających się z ludzi młodych lub w średnim wieku (w wieku produkcyjnym)
może, co prawda, plasować Czechy wśród państw rozwiniętych i w okolicach europej-
skiej średniej, jednak biorąc pod uwagę niekorzystne trendy demograficzne fundamen-
talna zmiana w systemie państwowego wsparcia dla małżeństw i rodzin wydaje się ko-
nieczna również w Czechach. Faktem jest, że ponad jedna trzecia rodzin z dziećmi za-

Sadowski
Pole tekstowe
doi: 10.23734/wwr20141.015.021
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grożona jest ubóstwem. Wniosek wyłaniający się z przeprowadzonych analiz wskazuje,
że obecne problemy państwowej polityki społecznej i rodzinnej odbijają się na rodzinie,
której wartość wzrasta i której nie mogą zastąpić instytucje państwowe. Pod koniec XX wie-
ku rodzina ponownie staje się źródłem pewności i bezpieczeństwa materialnego, a soli-
darność międzypokoleniowa pozostaje ważną tradycyjną wartością.

Słowa kluczowe: związki pokrewieństwa, społeczeństwa wiejskie, ludzie starsi, mo-
bilność zawodowa, rodzina nuklearna, państwo opiekuńcze, kryzys, centrum bezpie-
czeństwa.

Abstract

Intergenerational family relationships still performed an important social function
in rural society in Europe at the beginning of the twentieth century. The situation within
the Czech family illustrates the current problems in family ties and intergenerational
relationships that have surfaced since the nineteen nineties. Negative developmental
trends are being seen, particularly in comparison with family circumstances in other
European countries, most significantly the continuing ageing of the population and the
wide-ranging activities of seniors. Looser relationships with their families and a decline
in their engagement in caring for their grandchildren mean that Czech grandparents
tend to rank alongside more socially developed countries in this respect. Under Czech
conditions, however, this can lead to great strain on the active roles played by seniors.
The growing number of adult offspring, particularly men, living with their parents is
a far from progressive trend in social and economic development, and corresponds
more closely with southern European traditions. A preference for alternative forms of
cohabitation, particularly among partners with primary education, the postponing of the
birth of the first child, the growth in the number of single-person households and, per-
haps most importantly, the enormous rise in the number of households comprised of
young or middle-aged individuals in the economically productive age group may, it is
true, rank the Czech Republic among socially developed countries and at around the
European average, though in view of the unfavourable demographic trend a fundamen-
tal change in state support for marriage and the family is, however, also essential in
the Czech Republic. The fact is that more than a third of families with children are
threatened with poverty. The conclusion arising from the analyses performed indicates
that the current problems in state social and family policy are reflected in the increasing
importance of the family and the fact that it cannot be replaced by public institutions. At
the end of the twentieth century, the family is again becoming the focus of certainty and
material security, and intergenerational solidarity remains an important traditional value.

Keywords: kinship ties, rural societies, elderly people, professional mobility, nuclear
family, welfare state, cisis, center of security.

Intergenerational family relationships still performed an important social
function in rural society in Europe at the beginning of the twentieth century. The
father generally passed on practical knowledge in arable agriculture and live-
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stock farming to his sons, while daughters were taught skills in running the hou-
sehold by the mother. In exchange, the adult children were then obliged to care
for their parents in old age.

Family life saw rapid change with the development of capitalist industriali-
sation, urbanisation and the shaping of the social state, particularly after the Se-
cond World War. Intervention by the state had a significant influence on family
life and loosened intergenerational ties. The modern, two-generational nuclear
family was restricted to the cohabitation of parents and their children. The state
school system took over responsibility for their upbringing and education. Social
institutions and medical institutions were to provide for citizens in their old age.

After the Second World War, old people with small pensions were rather
a burden for their offspring. The life expectancy of the current older generation
with an assured income is increasing. Grandparents can provide support for their
children and grandchildren, particularly in the form of financial support in the
resolution of problems caused by marital crisis or the problems associated with
seeking employment. Seniors also provide families with considerable indirect
help, notably by childminding their grandchildren1.

Traditional demographic data is frequently insufficient for a comparison of
intergenerational family ties. Data from the Czech Statistical Office on the Po-
pulation and Housing Census of 2011 makes it possible to uncover views of
traditional family values and their specifics with the use of qualitative and ana-
lytical research. An international comparison of the results demands that both
national influences and historical and ideological contexts influencing social and
family life are respected.

The continued ageing and increasing life expectancy of the population is an
unfavourable demographic trend in Europe. In 2011, people aged 65 and above
accounted for 15.5% of the population of the Czech Republic. Their number is
set to double (to three million people) by the year 20502. While around 2.3 mil-
lion people currently receive a pension in the Czech Republic, i.e. roughly 22%
of the population, this figure is likely to be 35% in the year 20503. State social
and family policy will have to adapt to the growing number of seniors and their

                             
1 D.I. Kertzen, M. Barbagli (edd.), Family Life in the Twentieth Century, Yale University Press,

New Hawen and London 2003, p. 325.
2 V Evropě v roce 2011 dosahovalo zastoupení populace ve věku 65 a více let např. V Německu

20,6%, v Itálii 20,3%, v Řecku 19,3%, ve Švédsku 18,5%, v Rakousku 17,6%, ve Velké Británii
16,6%, v Norsku 15,1%, v Polsku 13,6% a na Slovensku 12,4%. Sčítání lidu, domů a bytů 2011,
data Český statistický úřad, source: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].

3 M. Fojtů, Bude tahle země pro starý? „Muni. Měsíčník Masarykovy univerzity, březen” 2014,
pp. 4–5 source: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].
Češi v současnosti pobírají starobní důchod v průměru 23 let, v roce 1970 to bylo pouze 11 let.
Průměrný věk v Německu je 44,6 let, v České republice 39,4 let, na Slovensku 37,4 let, source:
www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].

Sadowski
Pole tekstowe
doi: 10.23734/wwr20162.



Marie MAREČKOVÁ18

altered lifestyle. Intergenerational solidarity is an essential feature of family ties
throughout Europe.

Nevertheless, the data in recent years has shown that older people guard
their privacy and are maintaining looser ties with their families. On average,
40% of people in Europe above the age of sixty see their family only once
a week. There are, however, considerable differences between European coun-
tries moving from north to south. While 71% of older people in Italy, 65% in
Greece, 61% in Spain and 60% in Portugal see their family every day, the figu-
res are lower in northern European countries – 14% in Denmark, 19% in the
Netherlands, 22.9% in Great Britain and 34% in France4.

A woman’s principal role used to be that of mother and, later, grandmother.
Today’s young parents, prioritising success at work, transfer their family respon-
sibilities onto their children’s grandmothers. The grandmothers of the twenty-
first century, however, take a different view of their lifestyle. They take an ac-
tive approach to old age and, most importantly, spend less time with their grand-
children. Only 10% of grandparents in the Czech Republic care for their grand-
children every day. Those who do are usually grandparents that live with the
family in the same house. Thirty percent of grandparents in Italy and Spain and
twenty-eight percent in Poland care for their grandchildren daily5.

Almost a quarter of a million Czech pensioners continue to work, accoun-
ting for 5.1% of the workforce. A conflict of roles occurs when they try to com-
bine their interests and activities with care for their grandchildren, as is expected
of them by their families. The younger generation should not determine what
seniors do with their lives, but rather try to achieve mutual agreement and com-
prehension. The role played by seniors in their grandchildren’s upbringing and
in helping with their grandchildren has been a traditional and essential one in
European families for generations. Czech grandparents, however, tend to be only
average childminders from the viewpoint of the hours they put in.

The growing number of dependent men, known as “mummy’s boys”, who
still live with their parents is a significant trend in the transformation of the
Czech family6. 31.2% of women and almost half of men aged between 25 and 29
still live with their parents. They have doubled in number since 1995. These
trends do not apply just to the Czech Republic. The number of European fami-
lies with adult offspring living at home increases from north to south. The num-
ber of people aged 25 to 34 living with their parents is just 1.8% in Denmark,
4% in Finland, Norway and Sweden, 11.5% in France, 14.4% in Switzerland and

                             
4 C. and R. Facchini. Familles et personnes ágrées, une enquéte européenne, „Gérontologie et So-

ciété” 68, Scortegagna 1994, pp. 10–16.
5 I. Matyášová, Dnešním dětem zoufale scházejí babičky, „Lidové noviny” 15. a 16.02.2014,

pp. 33–34, source: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].
6 L. Zlámalová, Mamánci ohrožují českou prosperitu, „ČTK. Echo Media a.s.”, source: www.echo.

24.cz 10.04.2014. www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].
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Great Britain, and 17.3% in Germany. In Italy, however, 46.6% live with their
parents, with 51.6% in Austria and 56.6% in Slovakia. The figure for Poland is
43.2%7. The availability of housing is not the decisive factor here. Countries
whose young people are averse to taking risks have less chance of succeeding in
the face of competition, for which reason the number of these stay-at-home chil-
dren is a direct threat to the prosperity of the country. Mummy’s boys also do
not tend to be socially attractive. Women’s magazines are full of popular psy-
chological advice as to how to spot and avoid a mummy’s boy.

Putting off the birth of the first child for five or six years, which is accom-
panied by a greater preference for alternative forms of cohabitation, is becoming
a basic demographic characteristic of Czech society8. More than half of people
living as a stable couple or as man and wife are of similar age and similar edu-
cational attainment. The number of couples in which the woman is more highly
educated is, however, on the increase. This is influenced by the changing struc-
ture of the population according to education and the difference between men
and women completing higher education. 22.8% of women and 15.7% of men
have successfully graduated from university by the age of thirty-five.

People with a university education are also more likely to get married. 73.4% of
them live in wedlock at the age of thirty-five. The formerly widespread view that
unmarried cohabitation is the ideological choice typical of the urban environment
and of people with a higher education no longer applies. In contrast, people with
primary or secondary education without qualifications are least likely to enter into
marriage. The number of marriages that end in divorce increases with an increasing
age difference between the partners. Marriages in which the man is younger than the
woman also show a lower degree of stability. Married and unmarried couples show
a similar tendency as far as the selection of partner by nationality is concerned. More
than 91% of married couples and 89% of unmarried cohabitants are both of Czech
nationality. Of other nationalities, Czechs most frequently choose partners from
neighbouring Slovakia, Poland and Germany9.

This statistical analysis provides one positive result in relation to the topic
of our conference. The number of children growing up with just one parent has
not increased since 2008. The statistics at that time were influenced, first and
foremost, by the high divorce rate in the post-revolutionary nineteen nineties.

                             
7 V České republice žije s rodiči 33,7% potomků, source: ww.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky

[access: 14.09.2014].Toto porovnání sleduje věk respondentů od 25 do 34 let, proto se odlišuje od
údajů výše uvedených pro ČR.

8 Z. Lebdušková, Vysokoškolačky bez manžela. Mužům se nechce od rodičů, „ČTK. Echo Media a.s.”,
www.echo.24.cz 09.04.2014, source: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].

9 V ČR žije kolem 430 tisíc cizinců. Nejvíce je Ukrajinců (113 tisíc), Slováků (82 tisíc), Vietnam-
ců (52 tisíc), Rusů (32 tisíc) a Poláků (17 tisíc). V přepočtu tvoří cizinci více než 4% obyvatel.
Téměř 22% cizinců má vysokoškolské vzdělání. Sčítání lidu, domů a bytů 2011, data Český sta-
tistický úřad, source: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].
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Even so, 13.4% of children up to the age of fifteen in the Czech Republic still
grow up in an incomplete family10.

Evidence of the fragmentary nature of the family is provided by the fact that
the number of single-person households in the Czech Republic has doubled since
the middle of the nineteen nineties. While there were 670,000 such households
in 1995, there were 1.3 million in 2013. This means that approximately every
third household is made up of just one person. The number of people living wi-
thout a partner is increasing more quickly than the number of traditional families
comprised of parents and children. A significant role here is played by the incre-
ase in the number of households made up of young or middle-aged individuals in
the economically productive age group. A particularly enormous increase has
been seen in the age group 25 to 34 with a five-fold increase in the years 1995 to
2010. The reason for the growing number of single-person households is, as for
the results given above, the change in lifestyle and reproductive behaviour that
has been seen since the nineteen nineties.

The largest number of single-person households is found in Prague, amoun-
ting to 40% of all households according to the statistics. Practically one in five
people in Prague live and keep home on their own. For the sake of comparison,
in 2009 the largest proportion of single-person households in Europe was found
in the Netherlands, Austria and France (around 15%). One in ten Europeans
lived and kept home as individuals, making the Czech Republic slightly above
average in this respect with more than 11% single-person households. The tradi-
tional cohabitation of multiple generations in a single household is influenced by
the finding that the proportion of single-person households is lower in southern
Europe (in Italy, Spain and Portugal, for example). The figure in Slovakia is also
low in comparison with others11.

We have attempted to draw attention to the current problems facing family
and intergenerational relationships in the Czech Republic that have appeared
since the nineteen nineties and that demonstrate negative developmental trends,
particularly in comparison with family conditions in other European countries.
Reference has been made to the continuing ageing of the population and the
wide-ranging activities of seniors. Their looser relations with their families and
their limited engagement in care for their grandchildren rank Czech grandparents
alongside those from more socially developed countries in this respect. Under
the conditions in force in the Czech Republic, however, this leads to great stress
on the active roles played by seniors. The growing number of adult offspring,
                             
10 Výsledky analýzy vzdělanosti a věkové podobnosti snoubenců a stability manželství vznikly

porovnáním údajů o sňatcích a rozvodech z demografické statistiky za období 1993–2012 s úd-
aji o věkové, vzdělanostní a národnostní podobnosti partnerů žijících v manželství a v nesez-
daných soužitích ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, source: www.czso.cz/csu/redakce.
nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].

11 P. Baroch, Rozdrobené rodiny. Každá třetí domácnost je jednočlenná, „ČTK. Echo Media a.s.”,
www.echo.24.cz. 30.03.2014, source: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky [access: 14.09.2014].
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particularly men, living with their parents is a far from progressive trend in so-
cial and economic development and is more in line with the traditions of so-
uthern Europe. A preference for alternative forms of cohabitation, particularly
among partners with merely primary education, the delaying of the birth of the
first child, the growth in the number of single-person households and, in parti-
cular, the enormous growth in the number of households comprised of young or
middle-aged individuals in the economically productive age group rank the
Czech Republic among socially developed countries and at around the European
average. In view of the unfavourable demographic trend, however, a fundamen-
tal change to state support for marriage and children is essential in the Czech Re-
public. More than a third of families with children are threatened with poverty.

A lifestyle transformation accompanied by a change in reproductive be-
haviour, particularly among young people of economically productive age, has
undoubtedly been occurring in Czech society since the revolutionary years of the
nineteen nineties. In many respects, state policy has failed to take adequate me-
asures in response to these trends, particularly in terms of systematic support for
the young and the old alike. Will this country be a good place for the young and
the old in the future?

The conclusion arising from the analyses performed indicates that the cur-
rent problems in state social and family policy are reflected in the increasing
importance of the family and the fact that it cannot be replaced by public institu-
tions. At the end of the twentieth century, the family is again becoming the focus
of certainty and material security, and intergenerational solidarity remains an
important traditional value.
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Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie
na styku kultur – orientacje rodziców i dzieci

The cultural potential of the family upbringing in the borderland
of cultures – parents’ and children’s orientation

Streszczenie

Odmienność kulturowa jest czynnikiem istotnie stratyfikującym funkcjonowanie
rodziny w obrębie jej samej, jak i poza nią, zwłaszcza w wymiarze społecznym. Owa
odmienność generuje w konsekwencji specyficzny dla niej kulturowy system, koncep-
tualizowany przez tzw. kulturowy kanon dziedziczony w ramach międzygeneracyjnej
transmisji. Istotne są przy tym: zakres owego przekazu, kulturowy typ rodziny, prze-
strzenie doświadczania odmienności kulturowej oraz style radzenia sobie z odmienno-
ścią na stykach kultur, wyznaczane przez takie czynniki, jak historyczność i czas. Skła-
dają się one z kolei na wypracowanie strategii radzenia sobie z ową odmiennością,
z tzw. kulturowym dualizmem, która jest pokoleniowo zróżnicowany, ewoluuje bo-
wiem od kulturowego konsensusu ku międzykulturowej orientacji. U jej podstaw lokuje
się przy tym specyficzna aksjologia pogranicza kulturowego. Strategię tę postrzegać
można zatem jako kapitał społeczny, tak w odniesieniu do odmiennych kulturowo jed-
nostek, jak i odmiennych kulturowo wspólnot, funkcjonujących w granicach wielokul-
turowego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: rodzina zróżnicowana kulturowo, kulturowy system rodziny, mię-
dzygeneracyjny przekaz, przenikanie się kultur, aksjologia na styku kultur.
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Abstract

Cultural diversity is a factor significantly stratifying family functioning within its
own framework as well as beyond it, particularly in the social dimension. In conse-
quence, such diversity generates a family’s specific cultural system, conceptualized by
the, so called, cultural canon inherited through intergenerational transmission. It entails
crucial elements, for instance the range of such transmission, the cultural type of the
family, areas of experiencing cultural diversity and styles of managing diversity in the
cultural borderland, determined by such factors as historical context and time. They, in
turn, together contribute to the establishment of the strategy for dealing with such di-
versity and cultural dualism. The latter is generationally differentiated as it evolves
from a cultural consensus towards intercultural orientation. Thus a, specific axiology of
the cultural borderland constitutes its foundation. Hence, such a strategy can be per-
ceived as a social capital both with reference to culturally diverse individuals as well as cul-
turally diverse communities functioning within the framework of a multicultural society.

Keywords: culturally diverse family, family cultural system, intergenerational trans-
mission, merging of cultures, axiology of borderland culture.

„Ludzie należący do różnych kultur mają odmienne
przekonania nie dlatego, że różne są ich procesy po-
znawcze, ale dlatego, że doświadczyli innych aspektów
świata, albo nauczyli się innych rzeczy”1.

Preliminaria

Rodzina uwikłana w różnice kulturowe, zarówno w obrębie jej samej, jak
i poza nią, stanowi złożone i wielowymiarowe środowisko wychowawczego
odziaływania. Owe różnice kulturowe kreują bowiem przestrzenie autoidentyfi-
kacji osobowej, społecznej i kulturowej członków rodziny, także w perspektywie
międzypokoleniowej transmisji. W konsekwencji przesądzają o stosunku do
kultury rodzimej oraz innych kultur, szczególnie w warunkach wielokulturowe-
go społeczeństwa i państwa zarazem. Z jednej strony mamy więc do czynienia
z procesem kulturowej konceptualizacji przestrzeni życia rodzinnego, w efekcie
którego dochodzi do kulturowego pozycjonowania stanowiącego o potencjale
wychowawczym rodziny i ważącego na procesie kształtowania się wielowymia-
rowej tożsamości. Z drugiej zaś strony – z dualizmem kulturowym, przesądzają-
cym o specyfice obywatelskich zobowiązań członków odmiennej kulturowo
rodziny. Istotne jest więc określenie znaczących dla rodziców i dzieci treści

                             
1 R.E. Nisbett, Geografia myślenia, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2009, s. 11.
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kultury, które są źródłem koncypowanych przez nich orientacji na stykach kul-
tur, szczególnie w społecznościach zróżnicowanych narodowo, dla których
symptomatyczne są historyczne pogranicza kulturowe. One to bowiem w istot-
nym stopniu ugruntowują i wpływają na treść oraz jakość interakcji na kulturo-
wych pograniczach, a w konsekwencji na postawy wobec wielokulturowego
państwa oraz świadomość i zakres obywatelskich wobec niego zobowiązań.
Dlatego przedmiotem naukowego dyskursu uczyniono kulturowy potencjał wy-
chowania w odmiennych kulturowo rodzinach, zamieszkujących w zróżnicowa-
nych kulturowo społecznościach. Dzięki czemu możliwe było określenie specy-
fiki narodowego zróżnicowania badanych rodzin w kontekście radzenia sobie
z nim, znaczących dla kulturowej identyfikacji badanych rodzin treści kultury,
specyfiki kulturowej socjalizacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem
międzygeneracyjnej transmisji dziedzictwa kulturowego, a także stosunku do
kultur odmiennych i jego aksjologii. Eksponując przy tym orientacje pokolenia
rodziców i pokolenia dzieci we wskazanych zakresach. Powyższe uznać należy
jako poznawczo istotne dla aksjologii pogranicza kulturowego w jej rodzinnych,
szczególnie pokoleniowych, uwarunkowaniach, a zatem w konsekwencji rów-
nież ważną przesłankę budowy kapitału społecznego wielokulturowego społe-
czeństwa.

Dom rodzinny jako miejsce kulturowo znaczące
na styku kultur

Koncypując miejsca znaczące dla człowieka oraz specyficzne dla nich ak-
sjologiczne przestrzenie kulturowej autoidentyfikacji na stykach kultur, histo-
rycznie uprawomocnionych, przyjąć należy założenie, iż w powstawaniu obrazu
świata i schematów znaczeniowych istotną rolę odgrywają biografia i warunki
społeczno-historyczne (doświadczenie historyczne)2. Miejscem zaś, w którym
się one w sposób szczególny przenikają jest dom rodzinny, a więc, jak podkreśla
Wiesław Theiss, swoista przestrzeń, „[...] którą człowiek tworzy i która tworzy
człowieka, [...] jest zatem strukturą własną, osobistą, indywidualną, organizowa-
ną wokół przyjmowanych wartości [...]”3. Wszystko to, co przesądza o jego
kulturowej specyfice jest więc przedmiotem międzygeneracyjnego przekazu,
a uobecniając się w codziennych praktykach, wiedzie ku oczekiwanej tożsamo-
ści. Jak podkreślają bowiem Jerzy Nikitorowicz, Jerzy Halicki i Jolanta Muszyń-

                             
2 J. Halicki, Relacje międzygeneracyjne i ich jakość, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska

(red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm,
Trans Humana, Białystok 2003, s. 142.

3 W. Theiss, Dom i ojczyzna – miejsca w świecie bez miejsc. Trzy perspektywy, [w:] D. Lalak,
(red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Universitas Varsoviensis, Warszawa 2008,
s. 77–78.
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ska „Kultura jest wytworem wielu pokoleń. Każde z nich otrzymywało w spad-
ku określony zasób wartości, który twórczo uzupełniony i przetworzony przeka-
zywany był następnym generacjom. Te wytworzone w trakcie historycznego
rozwoju społeczeństw i przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości stano-
wią dziedzictwo kulturowe. Proces tworzenia i przekazywania wartości stanowi
continuum, a świadomość ciągłości jest istotnym elementem tożsamości czło-
wieka”4. Tożsamość staje się więc w ramach interakcji zwłaszcza w środowisku
rodzinnym, które dostarczają różnego rodzaju doświadczeń, w tym także tych
o kulturowej proweniencji, integrowanych w spójny system5. Każda rodzina
bowiem, w ramach sobie właściwego systemu, wytwarza określoną strukturę orga-
nizacyjną, która, jak podkreśla Salvador Minuchin, wpływa na wzory interakcji
zachodzących w granicach rodziny6. Cechami zaś specyficznymi tegoż systemu są7:
— c a ł o ś c i o w o ś ć  (zasada stałości) – rodzina jest tworzona przez grupę

osób stanowiących kompleksową i jednolitą całość,
— o r g a n i z a c y j n a  z ł o ż o n o ś ć  – rodzina składa się z różnych mniej-

szych jednostek albo podsystemów (np. członek rodziny, rodzice – matka
i ojciec, kolejne pokolenia jako odrębne podsystemy w granicach całego
systemu), które razem tworzą większy system rodzinny i których efektyw-
ności funkcjonowania przesądza o efektywności całego systemu,

— w s p ó ł z a l e ż n o ś ć  – osoby i podsystemy, tworzące system rodziny, są
wzajemnie zależne i wzajemnie na siebie wpływają, a zatem jakakolwiek
zmiana w jednej części systemu rodziny powoduje zmiany w obrębie funk-
cjonowania całego systemu.
Cechą atrybutywną tak pojętego systemu rodziny jest również różnicowa-

nie, dzięki któremu możliwe jest powiązanie własności systemu rodziny, jak
i atrybutów poszczególnych jej członków w granicach specyficznego dla rodziny
systemu8. Różnicowanie to, według Murraya Bowena, dotyczy kierowania pro-
cesami kształtowania się tożsamości, regulacji granic oraz zarządzania emocjo-
nalnym klimatem rodziny, a zatem również zdolności członków rodziny do wy-
rażania swojej indywidualności i autonomicznego działania w warunkach
„związania emocjonalnego” z innymi członkami rodziny. Ważny jest przy tym
poziom tolerancji, odzwierciedlający się w procesach regulujących wewnętrzne
granice rodziny, jej emocjonalny klimat oraz kształtujących tożsamości człon-
ków rodziny9. Jeśli więc istotą owego różnicowania uczynić odmienność kultu-
                             
4 J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Wstęp, [w:] Ciż (red.), Międzygeneracyjna transmi-

sja..., dz. cyt., s. 7–8.
5 H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki,

Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Seria Socjologia Nr 32”, Po-
znań 2003, s. 50.

6 Za: M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2005, s. 16.
7 Tamże, s. 16–18.
8 Por.: M. Plopa, Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 70.
9 Tamże, s. 71.
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rową poszczególnych członków rodziny czy rodziny jako całości, a czynnikiem
hierarchizującym system tolerancję, to zaryzykować można tezę, iż im wyższy
jest poziom tolerancji w systemie rodzinnym wobec odmienności kulturowej,
tym silniej nasyca ona treści kultury obecne w międzygeneracyjnym przekazie,
uobecniającym się w rodzinnej socjalizacji. W efekcie tworzone są sprzyjające
autonomii kulturowej w systemie rodziny warunki, bazujące na:
— specyfice odmienności i/lub pokoleniowego zróżnicowania kulturowego

w rodzinie,
— uznanym i pielęgnowanym w rodzinie dziedzictwie kulturowym,
— typie systemu kulturowego rodziny, a zatem na strategiach wypracowanych

w rodzinie i służących do zarządzania zadaniami rodziny (kształtowanie toż-
samości, określanie zewnętrznych i wewnętrznych granic, dysponowanie
rodzinnymi zasobami, zdobywanie środków na utrzymanie, radzenie sobie
ze stresem, adaptacją do sytuacji trudnych i wydarzeń życiowych, sprawo-
wanie władzy, wychowanie potomstwa, podział ról itp.)10, a także typie ge-
nerowania etosu11,

— specyfice komunikacji międzypokoleniowej, zarówno w płaszczyźnie mikro
(pokolenie rodzinne – relacje pomiędzy dziadkami, rodzicami, dziećmi
i wnukami oparte na wzajemnych związkach i uczuciach), jak i makro (po-
kolenia historyczno-społeczne, czyli wspólne doświadczanie określonych
zdarzeń w podobnym okresie swojego życia przez jednostki urodzone w da-
nym przedziale czasu oraz ukształtowane na skutek tych wydarzeń wspólne
dla nich postawy)12, skutkujących zrozumieniem i wypracowaniem nowych
standardów interpretacji rzeczywistości, wspólnych dla przedstawicieli róż-
nych pokoleń13,

— pozytywnych więziach wewnątrzrodzinnych, które sprzyjają przełamywaniu
konfliktogennego charakteru kulturowego zróżnicowania w obrębie systemu
rodziny,

— aksjologii kulturowego porozumienia w rodzinie i poza nią.
Wskazane uwarunkowania wespół koncypują „przeżycia pokoleniowe”,

które „[...] stają się układem odniesienia lub zgoła pryzmatem, przez który [owe
pokolenia – wtrąc. A.S.] oglądają późniejsze swoje społeczne doświadczenia”14,
sprzyjając międzypokoleniowemu uczeniu się – uczeniu się od siebie15.

                             
10 M. Plopa, Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 82.
11 Zob.: J. Nikitorowicz, Dziedzictwo kulturowe i etos generacji – problemy przekazu międzypo-

koleniowego, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, (red.), Międzygeneracyjna transmi-
sja..., dz. cyt., s. 24–32.

12 S. Słowińska, W duchu solidarności pokoleń – edukacja międzygeneracyjna z perspektywy
niemieckiej, „Rocznik Andragogiczny” 2010, s. 224.

13 E. Karmolińska-Jagodzik, Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kultu-
rowych, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 21, s. 205.

14 J. Garewicz, Pokolenie jako kategoria socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 1 (83), s. 77.
15 S. Słowińska, W duchu solidarności pokoleń..., dz. cyt., s. 226.
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Predykatory kulturowego systemu rodziny

Kulturowy kontekst funkcjonowania rodziny obejmuje m.in. odmienność
narodową, wraz ze specyficznym dlań dziedzictwem kulturowym (dziedzictwa-
mi kulturowymi) przodków, oraz dziedzictwem kultury dominującej w przypad-
ku lokowania się rodziny w obrębie mniejszości narodowej w warunkach wielo-
narodowego państwa, które przyczyniają się do różnorodności przejawianej
w granicach rodziny. Zatem, im bliżej siebie w aspekcie kulturowym są rodziny,
tym większe może być podobieństwo w realizacji ich podstawowych zadań16

oraz – im większe jest zróżnicowanie kulturowe w obrębie ich systemu, tym
większe może być okazywanie określonego poziomu tolerancji dla różnic kultu-
rowych17, która przenika także do zróżnicowanej kulturowo przestrzeni społecz-
nej, a więc społeczno-kulturowego otoczenia rodziny. Nie bez znaczenia jest
przy tym dualny narodowo status kulturowy rodziny. Doświadczanie bowiem
odmienności kulturowej w ramach systemu rodziny oraz poza nią, orientuje na
wypracowanie strategii radzenia sobie z ową odmiennością. W efekcie urucho-
mione mogą być procesy:
— szybkiego „wtapiania się” w nową kulturę w możliwie najkrótszym czasie,
— sztywnego trzymania się tradycyjnych wzorców funkcjonowania,
— budowania „kulturowego mostu” między tradycją i nową kulturą, kontynu-

acji własnej tożsamości w nowych warunkach18.
Warto zatem poddać analizie kulturowy system rodziny w kontekście do-

świadczanego przez członków rodziny kulturowego (narodowego) dualizmu.
Otóż, jak pokazują badania przeprowadzone przez autorkę wśród polskich ro-
dzin zamieszkujących na Wileńszczyźnie19, ów dualizm kulturowy jest ich
udziałem w różnym nasyceniu, zarówno w obrębie przestrzeni rodzinnej (zróż-
nicowanie narodowe członków rodziny), jak i społecznej (przynależność do
polskiej mniejszości narodowej oraz społeczne funkcjonowanie w zróżnicowa-
nym narodowo środowisku). Potencjał kulturowy systemu rodziny można więc
rozpatrywać w dwóch perspektywach – rodzinnej i społecznej.

Odnosząc się do perspektywy rodzinnej, na podstawie przeprowadzonych
badań, należy stwierdzić, iż owo zróżnicowanie jest stosunkowo niskie. Zdecy-
dowana bowiem większość badanych oraz członkowie ich rodzin (zarówno po

                             
16 M. Plopa, Psychologia rodziny..., dz. cyt., s. 82.
17 Tamże, s. 83.
18 Tamże, s. 86.
19 Badania wśród polskich rodzin zamieszkujących na Wileńszczyźnie, z wykorzystaniem sondażu

diagnostycznego, były realizowane w dwóch etapach. W 2012 r. zrealizowano badania wśród 77
rodzin, a w 2014 r. badaniami objęto pokolenie rodziców – 56 badanych i pokolenie dzieci – 67
badanych w wieku 16–21 lat.
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stronie respondenta, jak i jego współmałżonka), w perspektywie czterech poko-
leń, legitymuje się polskim pochodzeniem. Mniejszy odsetek stanowią natomiast
badani, których rodziny są kulturowo zróżnicowane ze względu na odmienność
narodową współmałżonków respondentów z pokolenia rodziców (19,5%), ich
rodziców (20,8%), rodziców ich współmałżonków (37,7%), a także dziadków
badanych (20,8%) i dziadków ich współmałżonków (35,1%). Przeważają wśród
nich związki (zwłaszcza ze strony mężów badanych respondentek) z Rosjanami,
Białorusinami i Litwinami, w mniejszym zaś odsetku z Ukraińcami. Zaznaczają
się przy tym pewne prawidłowości. Otóż, jeśli w pokoleniach pradziadków
i dziadków miała miejsce odmienność narodowa współmałżonka, to w następ-
nych pokoleniach owo zróżnicowanie również występuje20. Ponadto, jeśli od-
mienny narodowo jest ojciec (pokolenie rodziców) i jego przodkowie, to jego
narodowość przesądza o identyfikacji narodowej rodziny. Badani, zarówno po-
kolenie rodziców i pokolenie dzieci, zdecydowanie pozytywnie i pozytywnie
odnoszą się również do zawierania zróżnicowanych narodowo związków mał-
żeńskich. Dominuje jednak orientacja na związki zawierane w obrębie własnej
wspólnoty narodowej, następnie z Litwinami, Rosjanami, w mniejszym odsetku
zaś z Białorusinami i Ukraińcami (por. Wykres 1).

Wykres 1: Stosunek badanych do zawierania zróżnicowanych narodowo związków małżeńskich
(dane w procentach). Źródło: Opracowanie własne.

Fig. 1: The attitude of the research subjects toward entering mixed nationality marriages (data in
percentages). Source: Developed by the author.

                             
20 A. Szerląg, Narodowy dualizm w codzienności polskich rodzin na Wileńszczyźnie, [w:] J. Nikito-

rowicz (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Oficyna Wyd. „Im-
puls”, Kraków 2013, s. 196.
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Największa przy tym pokoleniowa zbieżność wystąpiła w odniesieniu do
związków małżeńskich zawieranych z Polakami, a zatem w obrębie własnej
wspólnoty narodowej i z Litwinami – przedstawicielami dominującej wspólnoty
narodowej. Większą rozbieżność odnotować należy natomiast w odniesieniu do
związków małżeńskich zawieranych z Białorusinami, Rosjanami i Ukraińcami,
przy jednoczesnej najniższej ich ocenie, zwłaszcza ze strony pokolenia dzieci.
Odmienność narodowa obecna jest zatem w przestrzeni rodzinnej i stratyfikuje
kulturowy system rodziny. Istotne jest w związku z tym pytanie o treści kultury
i ich nasycenie w owej przestrzeni. Już wstępna analiza wyników badań poka-
zuje, iż poczucie polskości wśród badanych opiera się na trzech zasadniczych
filarach: mowa – dziedzictwo kulturowe – wiara21. Wszyscy badani rodzice
(100%) oraz dzieci (52,44%) podkreślili bowiem, iż ostoją polskości jest język,
dzięki któremu możliwe jest trwanie i przekaz polskiego dziedzictwa kulturowe-
go (rodzice – 36,4%, dzieci – 70,73%) i tym samym kulturowa autoidentyfika-
cja. Ważna jest przy tym edukacja w języku polskim, a więc prawo do polskiej
oświaty (rodzice – 31,2%, dzieci – 50,61%). O polskości świadczą również pie-
lęgnowane polskie tradycje, obyczaje i święta (rodzice – 36,4%, dzieci –
12,20%), a także wiara (rodzice – 22%, dzieci – 17,68%) i w związku z nią pra-
wo do odprawiania mszy św. w języku polskim.

Wykres 2: Wartości znaczące konceptualizujące kanon polskości w badanych rodzinach. Źródło:
Opracowanie własne.

Fig. 2: Significant values conceptualising the canon of Polish identity in the families studied.
Source: Developed by the author.

                             
21 Tamże, s. 206.
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Można im więc nadać status kulturowego kanonu polskości, który ugruntowują
trzy znaczące dla badanych wartości: język ojczysty, dziedzictwo kulturowe
przodków oraz pielęgnowanie wiary, które znalazły się wśród najwyżej cenio-
nych przez badanych rodziców i dzieci wartości (por. Wykres 2)22.

Owe wartości, jak z powyższego wynika, przesądzają o zakresie kulturowe-
go systemu rodziny i, w konsekwencji, o kulturowej identyfikacji jej członków.
Są przy tym również postrzegane przez społeczność lokalną jako identyfikatory
kulturowejj przynależności ich polskich sąsiadów. Badani rodzice stwierdzili
bowiem, iż są rozpoznawani przez odmiennych kulturowo sąsiadów jako Polacy
dzięki polskiej mowie –100%; pielęgnowaniu polskich tradycji i obchodzeniu
świąt (w tym państwowych z ich narodową symboliką) – 67,86%; uczestnictwu
w mszy św. odprawianej w języku polskim – 57,14%, a także wysyłaniu dzieci
do polskich instytucji oświatowych (przedszkola i szkoły) – 28,57%. Im zatem
przypisać należy konceptualne znaczenie dla generowanej pokoleniowo w ro-
dzinie przestrzeni kulturowej, która, stanowiąc odniesienie dla kulturowej iden-
tyfikacji członków rodziny, gwarantuje kulturowe trwanie rodziny.

Międzygeneracyjny przekaz dziedzictwa kulturowego
a kulturowy system rodziny

Analizując kulturowy potencjał systemu rodziny, należy przyjąć, za J. Ni-
kitorowiczem, iż kultura winna być gwarantem harmonii między młodością
a starością, pokoleniem starszym i młodszym, dzięki dziedzictwu kulturowemu
przekazywanemu z pokolenia na pokolenie. Jest ono bowiem związane z „[...]
dobrami kultury, zachowaniami ludzkimi oraz przedmiotami stanowiącymi re-
zultaty tych zachowań. Dziedzictwo kulturowe będąc związane z tradycją się-
gającą wielu pokoleń zawiera immanentnie gwarancję trwałości i ulega idealiza-
cji, stając się zbiorem wartości uświęconych, symboli otoczonych czcią i powa-
gą”23. Dziedzictwo kulturowe wspólnoty rodzinnej staje się tym samym istotnym
odniesieniem w procesie kulturowej identyfikacji zarówno poszczególnych
członków rodziny, jak i samej rodziny jako całości. Dlatego jako istotny uznać
należy proces przenoszenia wzorów kulturowych (obowiązkowych i fakultatyw-
nych), a więc dziedziczenie, dokonujące się w ramach kontaktów społecznych24,

                             
22 Wartości znaczące dla badanych, w kontekście międzygeneracyjnego przekazu treści kultury,

wyłoniono na podstawie ich wskazania przez badanych oraz dokonanej przez nich hierarchizacji
tychże wartości na skali od 1 do 13, gdzie 1 oznaczało wartość najwyżej cenioną, a 13 wartość
cenioną najniżej.

23 J. Nikitorowicz, Dziedzictwo kulturowe i etos generacji..., dz. cyt., s. 19.
24 Za: A. Sadowski, Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo a problem dziedzictwa kulturowego,

[w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja..., dz. cyt.,
s. 47.
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w procesie rodzinnej socjalizacji. Jest ona bowiem, zdaniem Basila Bernsteina,
„[...] procesem, w którym dziecko nabywa określoną tożsamość kulturową oraz
postawę w stosunku do tej tożsamości [...], uwrażliwia na oczekiwania innych
związane z pełnieniem przez niego różnorodnych ról społecznych, [...] jest
przede wszystkim procesem komunikacyjnym”25. Czynnikami natomiast warun-
kującymi przedmiot międzypokoleniowej transmisji i jej znaczący charakter są:
— natura i typ (rodzaje) wartości będących przedmiotem przekazu,
— sposób postrzegania przez dziecko przedmiotu transmisji międzypokolenio-

wej oraz przypisywanie owemu przedmiotowi znaczenia przez rodziców,
— jakość relacji interpersonalnych między rodzicami i dziećmi26.

Chcąc więc wskazać na zakres międzygeneracyjnej transmisji dziedzictwa
kulturowego w badanych rodzinach, w pierwszej kolejności odniesiono się do
jakości relacji interpersonalnych, z uwzględnieniem czynnika odmienności na-
rodowej. Przyjęto bowiem założenie, że jakość tych relacji może warunkować
podatność dzieci na kulturowy przekaz rodziców. Jak pokazują wyniki badań,
zdecydowana większość rodziców i dzieci wzajemne relacje w rodzinie określa
zdecydowanie jako bardzo dobre, choć czasami zdarzają się problemy (rodzice –
57,14%; dzieci – 37,31%) oraz bardzo dobre, pozbawione istotnych problemów
(rodzice – 32,14%, dzieci – 31,34%). W niewielkim odsetku (zdaniem rodziców
– 14,29%; zdaniem dzieci – 26,87%) owe problemy dotyczą uobecniającej się
w rodzinie odmienności narodowej członków rodziny lub narodowej konotacji
rodziny w środowisku społecznym i dotyczą głównie: braku szacunku dla od-
mienności kulturowej; braku akceptacji dla edukacji w szkołach dla odmiennych
narodowo uczniów; braku zrozumienia dla aktywności społecznej, politycznej
i kulturalnej; kontaktów z przedstawicielami innych wspólnot narodowych.
Można zatem przyjąć, iż jakość relacji wewnątrzrodzinnych badanych sprzyja
międzypokoleniowej transmisji rodzinnego dziedzictwa kulturowego. W związ-
ku z tym przedmiotem eksploracji uczyniono również zakres i zbieżność mię-
dzygeneracyjnego przekazu w rodzinnej socjalizacji. Przedmiot tegoż przekazu,
jak pokazują wyniki badań, lokuje się w pięciu zasadniczych zakresach (por.
Wykres 3).
1. Z a k r e s  f a m i l i a r n o - a u t o n o m i c z n y  – budują go szacunek dla

własnej rodziny oraz rozwój własnej osobowości. Cechuje go wysoki sto-
pień uznania i zbieżności zarazem wśród badanych.

2. Z a k r e s  n a r o d o w e j  i d e n t y f i k a c j i  – warunkujący kształtowa-
nie się poczucia narodowej przynależności, dzięki pielęgnowaniu języka oj-
czystego, wiary, dziedzictwa kulturowego przodków oraz tolerancji. Istotne

                             
25 J. Bielecka-Prus, Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernasteina, Wyd.

Nauk. PWN, Warszawa 2010, s. 155–157.
26 Zob.: E. Ogrodzka-Mazur, Rodzina i dziecko. Ciągłość i zmiana transmisji dziedzictwa kulturo-

wego w przestrzeni pogranicza, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzyge-
neracyjna transmisja..., dz. cyt., s. 64.
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znaczenie przypisano przy tym językowi ojczystemu, w odniesieniu do któ-
rego wystąpiła największa zbieżność w zakresie uznania przez badanych,
a także pielęgnowaniu wiary. Nieco mniejsze znaczenie (choć ważne dla
międzygeneracyjnego przekazu) przypisano dziedzictwu kulturowemu przod-
ków oraz tolerancji.

Wykres 3: Zakres i zbieżność międzygeneracyjnego przekazu w rodzinnej socjalizacji. Źródło:
Opracowanie własne.

Fig. 3: The scope and coincidence of intergenerational transfer in family socialisation. Source:
Developed by the author.

3. Z a k r e s  a k s j o n o r m a t y w n y  – wyznaczany przez moralność
i wartości ogólnoludzkie, znacznie wyżej cenione przez pokolenie rodziców
niż pokolenie dzieci, którym mimo to przypisano stosunkowo wysoką waż-
ność w międzygeneracyjnym przekazie.

4. Z a k r e s  e g z y s t e n c j a l n o - p r o s p e k t y w n y  – wyznaczają go
troska o edukację, szacunek dla pracy oraz troska o dobra materialne, w od-
niesieniu do których stwierdzić należy największą rozbieżność w przypisa-
niu im znaczenia przez pokolenie rodziców i pokolenie dzieci – rodzice ce-
nili je znacznie wyżej niż dzieci.

5. Z a k r e s  o b y w a t e l s k i  – odnoszą się do niego szacunek dla litewskiej
ojczyzny oraz postawy obywatelskie. W najmniejszym stopniu tego typu
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treści w międzygeneracyjnym przekazie oczekiwały badane dzieci, rodzice
zaś cenili je znacznie wyżej.
Każdy z tych zakresów można, w konsekwencji, uznać jako podsystem

kulturowego systemu rodziny. Biorąc natomiast pod uwagę stopień przypisanej
ważności zakresom przedmiotu międzygeneracyjnego przekazu oraz występują-
cą zbieżność w ocenach pokolenia rodziców i pokolenia dzieci, uznać należy, iż
dominujące w międzygeneracyjnym przekazie są treści lokujące się w podsys-
temach familiarno-autonomicznym oraz narodowej autoidentyfikacji. W dalszej
zaś kolejności w podsystemie aksjonormatywnym. Najmniej znaczące dla bada-
nych, choć oczekiwane w międzygeneracyjnym przekazie, są natomiast podsys-
tem egzystencjalno-prospektywny i w znacznie mniejszym stopniu podsystem
obywatelski.

Warto, w związku z tym, wskazać na kontekstualny wymiar funkcjonowa-
nia kulturowego systemu rodziny, wyznaczany przez odmienność kulturową
członków rodziny oraz więzi między nimi, stosunek do odmiennych kulturowo
tradycji i wartości, wspólnie uznawane w rodzinie treści kultury, uobecniające
się wespół w międzygeneracyjnej transmisji oraz rodzinnej socjalizacji. Na ich
podstawie można wykoncypować cztery typy kulturowego systemu rodziny.
1. T y p  k u l t u r o w o  o t w a r t y  – w rodzinie ma miejsce wzajemne

uznanie odmienności kulturowej członków rodziny, przejawiające się w po-
szanowaniu odmiennych kulturowo tradycji, zwyczajów i wartości, w wy-
pracowaniu wspólnych treści kulturowych, które wpływają na codzienne
funkcjonowanie rodziny oraz wychowanie dzieci, a odmienność kulturowa
członków rodziny nie jest przyczyną konfliktów w rodzinie.

2. T y p  k u l t u r o w o  z d e k l a r o w a n y  – w rodzinie, mimo odmienno-
ści kulturowej jej członków, dominuje tylko jedna kultura, przy jednocze-
snych silnych więziach wewnątrzrodzinnych, wszyscy członkowie rodziny
podporządkowują się jej bez problemów, wychowanie dzieci odbywa się
zgodnie z dominującą w rodzinie kulturą, odmienność kulturowa nie jest
przyczyną konfliktów w rodzinie.

3. T y p  k u l t u r o w o  z a w ł a s z c z a j ą c y  – w rodzinie dominuje tylko
jedna kultura, przy zaburzonych więziach wewnątrzrodzinnych, wszyscy
członkowie rodziny muszą się jej podporządkować, wychowanie dzieci od-
bywa się zgodnie z dominującą w rodzinie kulturą, odmienność kulturowa
jest często przyczyną konfliktów w rodzinie.

4. T y p  k u l t u r o w o  z d e k o n s t r u o w a n y  – w rodzinie ma miejsce
ostre ścieranie się wpływów kulturowych, skutkujące kulturowym rozpro-
szeniem w życiu rodziny, więzi rodzinne są zaburzone, odmienność kultu-
rowa członków rodziny jest przyczyną konfliktów w rodzinie, a wychowanie
dzieci nie jest kulturowo określone.
Biorąc zatem pod uwagę cechy specyficzne każdego z wyróżnionych typów

kulturowych systemów rodziny można stwierdzić, iż w przypadku badanych
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rodzin mamy do czynienia z dwoma typami – typem kulturowo otwartym oraz
typem kulturowo zdeklarowanym (por. Wykres 4).

Wykres 4: Typy kulturowych systemów badanych rodzin (dane w procentach). Źródło: Opraco-
wanie własne.

Fig. 4: Types of cultural systems in the families studied (data in percentages). Source: Developed
by the author.

Pierwszy z nich jest dominującym wśród badanych rodzin, zaś typ drugi
odnosi się do tych spośród nich, w których mamy do czynienia wyłącznie z pol-
skim pochodzeniem z pokolenia na pokolenie lub ze zróżnicowaniem narodo-
wym, ale konsensualnym opowiedzeniem się po stronie jednej kultury. Dotyczy
to zwłaszcza rodzin, w których matki/babki zawarły związki małżeńskie z Li-
twinami. Powyższe znajduje potwierdzenie zarówno w deklaracjach badanych
rodziców, jak i dzieci.

W przypadku rodzin kulturowo otwartych mają miejsce również bardzo po-
zytywne stosunki wewnątrzrodzinne, niezależnie od odmienności narodowej ich
członków (rodzice – 53,57%; dzieci – 62,69%), a w rodzinach kulturowo zde-
klarowanych pozytywny charakter owych stosunków zależy natomiast od stop-
nia akceptacji dominującej w rodzinie kultury (rodzice – 39,29%; dzieci –
23,88%).

Orientacja zatem na własną rodzinę, z poszanowaniem autonomii każdego
członka rodziny, stanowi odniesienie dla kształtowania się wielowymiarowej
tożsamości kulturowej zarówno w warunkach rodziny kulturowo otwartej, jak
i rodziny kulturowo zdeklarowanej. Ową prawidłowość można zatem uznać za
istotną przesłankę międzygeneracyjnego przekazu w rodzinach doświadczają-
cych odmienności kulturowej w obrębie ich samych czy poza nimi.
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Przenikanie się kultur na polsko-litewskim pograniczu
kulturowym

Kulturowy potencjał rodziny zależy również od jej otoczenia społeczno-
-kulturowego. Indywidualne bowiem biografie oraz system rodziny, konceptu-
alizowane przez historyczność i czas, orientują na zróżnicowane kulturowo
społeczeństwo, w przestrzeni którego dochodzi do spotkania/konfrontacji kultur
i w konsekwencji określonego doświadczania. W społeczeństwie zróżnicowa-
nym kulturowo bowiem „[...] w przeważającej mierze żywiołowy proces
kształtowania się stosunków międzykulturowych zdominowany jest najczęściej
przez politykę asymilacyjną grupy dominującej oraz przez różny charakter zapo-
czątkowanych w przeszłości i utrzymujących się nadal procesów przystosowaw-
czych grup mniejszościowych. Na ogół w społeczeństwie zróżnicowanym kultu-
rowo utrzymuje się stratyfikacja kulturowa, uprzedzenia międzykulturowe, co
podtrzymuje procesy akomodacji i asymilacji kulturowej. Równolegle kształtują
się różne postacie rywalizacji i współdziałań międzykulturowych”27. Dlatego
właśnie interakcji kulturowych i społecznych, przesądzających o procesie
kształtowania się tożsamości, nie należy ograniczać do określonego kulturowo
środowiska rodzinnego, gdyż w sytuacji funkcjonowania na stykach kultur,
w sposób naturalny, wespół z Innymi (kulturowo odmiennymi), staje się ono
uczestnikiem procesu przenikania się kultur, który we wspólnie doświadczanej
i koncypowanej przestrzeni społeczno-kulturowej eksponuje28:
— specyfikę, usytuowanych na pograniczach, kultur wraz z ich dziedzictwem,
— doświadczenia historyczne w zakresie koegzystencji odmiennych kulturowo

wspólnot,
— treści kultury uznane i realizowane ze względu na wspólną przeszłość histo-

ryczną i wspólnie antycypowaną przyszłość,
— przestrzenie doświadczania odmienności kulturowej: obywatelską, spo-

łeczną (sąsiedzką), kulturową, rodzinną,
— socjalizację zorientowaną dualistycznie bazującą na międzypokoleniowym

przekazie,
— tożsamość wielokulturową (wielowymiarową), umożliwiającą zachowanie

własnej tożsamości w nowej kulturze oraz wspomagającą identyfikację z in-
ną kulturą29,

— wspólnotę życia wraz z jej aksjologią i pragmatyką życia codziennego na
stykach kultur.
By jednak owo przenikanie się kultur miało miejsce, musi być spełniony

warunek usankcjonowania zróżnicowania kulturowego społeczeństwa, a więc
                             
27 A. Sadowski, Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo..., dz. cyt., s. 46.
28 Zob.: A. Szerląg, Narodowy dualizm w codzienności..., dz. cyt., s. 197–213.
29 J. Nikitorowicz, Dziedzictwo kulturowe i etos generacji..., dz. cyt., s. 27.
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społeczeństwa, „[...] w którym występują dwie lub więcej grupy lub kategorie
kulturowe oraz taki stopień tolerancji ze strony dominującej grupy kulturowej,
jak i pozostałych, który stwarza szanse uzewnętrzniania działań mniejszości
społecznych w kierunku podtrzymywania lub rozwoju swoich wartości kulturo-
wych. Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo tworzy się na skutek wdrażania
do praktyki życia zbiorowego zasady wolności i demokracji. [...] Wolność jest
rozumiana [przy tym – wtrąc. A.S.] jako prawo każdej grupy do zachowania
i kultywowania swojej odrębności kulturowej, swojej kultury”30.

W przypadku badanych rodzin warunek ten postrzegać należy z perspekty-
wy oficjalnej oraz z perspektywy rodzinno-społecznej. W pierwszym przypadku
– perspektywy oficjalnej – państwo litewskie uznaje zróżnicowanie narodowe
społeczeństwa litewskiego i stosownymi ustawami określa zakres swobód tych-
że mniejszości, ale jego polityka wewnętrzna jest raczej polityką „niechęci”
wobec mniejszości narodowych, szczególnie jednak polskiej, która najbardziej
spośród innych domaga się przestrzegania należnych jej praw.

Wykres 5: Aksjologia na styku kultur. Źródło: Opracowanie własne.
Fig. 5: Axiology on the point of contact between cultures. Source: Developed by the author.

Polityka ta, co ważne, w istotnym stopniu kształtuje opinię publiczną. Tym sa-
mym Polacy doświadczają swoistego kulturowo-obywatelskiego dysonansu
o stosunkowo wysokim nasyceniu. Z jednej strony mają bowiem świadomość
swoich praw do podtrzymywania, uzewnętrzniania i rozwoju własnego dzie-
dzictwa kulturowego, z drugiej zaś strony poddawani są presji polityki asymila-
cyjnej (często o nacjonalistycznym podłożu), zawężającej zakres ich swobód.
Wszyscy badani wskazali również na społeczną ekspozycję ich polskiej przyna-

                             
30 A. Sadowski, Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo..., dz. cyt., s. 45–46.
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leżności narodowej oraz częste określanie ich mianem „polskich Litwinów”31.
W związku z tym mają poczucie „zawieszenia” między kulturą polską i litew-
ską, a więc między dziedzictwem kulturowym przodków i dziedzictwem kultury
dominującej. W przypadku natomiast perspektywy rodzinno-społecznej ma miej-
sce ewidentna orientacja na własne dziedzictwo kulturowe oraz uznanie doń
prawa w zróżnicowanej kulturowo społeczności lokalnej. Odmienność kulturo-
wa jest zatem wpisana w codzienność badanych rodzin. Stanowi często przed-
miot rodzinnych dyskusji ze względu na zróżnicowanie kulturowe samej rodziny
(zdaniem rodziców – 35,71%, zdaniem dzieci – 26,87%), ale przede wszystkim
sytuacji narodowej na Litwie (zdaniem rodziców – 46,43%, zdaniem dzieci –
31,43%). Potwierdza tym samym usytuowanie badanych rodzin na stykach kul-
tur, któremu towarzyszy proces przenikania się kultur. Jak pokazały badania jest
on silnie podbudowany aksjologią pogranicza kulturowego (por. Wykres 5).

Badani (pokolenie rodziców i pokolenie dzieci) zdecydowanie jako bardzo
ważne i ważne32 uznali wartości orientujące na poszanowanie odmiennych kul-
tur i ich przejawów (dziedzictwo kulturowe, język, religia) oraz międzykulturo-
we współdziałanie. Znamienne jest przy tym to, iż pokolenie rodziców bardziej
eksponowało otwartość na odmienne kultury, z jednoczesnym poszanowaniem
dziedzictwa kulturowego, języka i religii. Pokolenie dzieci natomiast większą
wagę przypisywało wartościom ewidentnie międzykulturowym, a więc toleran-
cji, współdziałaniu mimo różnic kulturowych, międzykulturowemu dialogowi
oraz patriotyzmowi wobec Litwy, a więc przenikaniu się kultur na polsko-
-litewskim pograniczu kulturowym. Można zatem przyjąć, iż pokolenie rodzi-
ców jest raczej nastawione na uznanie prawa do kultywowania własnej kultury
i jej przetrwania, respektując je także w odniesieniu do przedstawicieli kultur
odmiennych. Pokolenie dzieci natomiast nastawione jest bardziej na wielokultu-
rowość sensu stricto. I w jednym, i w drugim przypadku ma miejsce przenikanie
się polskości i litewskości, w różnym jednak nasileniu. W efekcie mamy do
czynienia z dwoma stylami funkcjonowania na stykach kultur: w przypadku
pokolenia rodziców stylem kulturowego konsensusu, w przypadku pokolenia
dzieci stylem międzykulturowym. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy,
w przypadku pokolenia rodziców, jest bardziej „historyczność”, a w przypadku
pokolenia dzieci – bardziej „czas.” Sugerować to może postępujące otwieranie się,
z pokolenia na pokolenie, na odmienne kultury i międzykulturowe współdziałanie.

Konkluzja

Przeprowadzone badania, których przedmiotem było określenie potencjału
kulturowego dualnych kulturowo rodzin, w pokoleniowej dywersyfikacji uobec-
                             
31 A. Szerląg, Narodowy dualizm w codzienności..., dz. cyt., s. 199.
32 Badani oceniali wartości na skali ważności od 0 do 3, gdzie 0 oznaczało wartość nieważną,

1 – mało ważną, 2 – ważną, 3– bardzo ważną.
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niającej się w międzypokoleniowym przekazie, pozwalają na sformułowanie
następujących wniosków.
1. Badani, pokolenie rodziców i pokolenie dzieci, akceptują odmienność kultu-

rową członków rodziny, z jednoczesną akceptacją przedstawicieli innych
kultur, z którymi pozostają w bezpośrednich i pozytywnych relacjach. Ich
wzajemne relacje znamionuje wysoki poziom uznania tolerancji.

2. Kulturowy system rodzin badanych konceptualizują mowa, dziedzictwo kul-
turowe i wiara, stanowiąc kulturowy kanon polskości.

3. Dominującymi typami kulturowego systemu rodziny są typ kulturowo otwarty
oraz typ kulturowo zdeklarowany.

4. Kulturowy przekaz międzygeneracyjny uobecnia się przede wszystkim
w sferze familiarno-autonomicznej oraz narodowej autoidentyfikacji o istot-
nej podbudowie aksjonormatywnej.

5. Odmienność kulturowa badanych odzwierciedla się przede wszystkim w prze-
strzeniach oficjalnej oraz rodzinno-społecznej, stanowiących odniesienie dla
procesu przenikania się kultur polskiej i litewskiej, na jakości którego ważą
dwa style – styl kulturowego konsensusu, zważywszy pokolenie rodziców,
oraz styl międzykulturowy w przypadku pokolenia dzieci, stratyfikowanych
jeżeli mówimy o pokoleniu rodziców przez historyczność, a w przypadku po-
kolenia dzieci przez czas.

6. Międzygeneracyjny przekaz kulturowy w rodzinie ma charakter progresyw-
ny, ewoluuje bowiem ku kulturowemu otwarciu się.
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, iż doświadczanie odmienności

kulturowej w społeczeństwie kulturowo zróżnicowanym sprzyja wypracowaniu
strategii chroniącej własne dziedzictwo kulturowe i uwrażliwiającej jednocze-
śnie na kulturową odmienność, będących wespół podstawą konceptualizacji
aksjologii pogranicza kulturowego. W konsekwencji międzypokoleniowe uzna-
nie międzykulturowych wartości zdefiniować można jako ważne przesłanki
budowy kapitału społecznego w warunkach wielokulturowego społeczeństwa,
który „[...] powstaje nie tylko w wyniku upodabniania się zachowań wielu ludzi
o zbliżonym położeniu społecznym lub o wspólnej przynależności grupowej,
lecz także w efekcie ich interakcji. Odziaływanie jest dwustronne: cechy grupo-
we powstają jako wynik złożenia wielu jednostek, a z kolei tak powstały kon-
tekst zbiorowy kształtuje zachowania jednostek”33.

Wyłonione zatem, na drodze badań, przesłanki konceptualizacji kulturowe-
go systemu rodziny o ewidentnie międzykulturowej proweniencji, nasycające
proces przenikania się kultur, uznać można jako istotne podstawy budowy wie-
lokulturowego społeczeństwa, aktywizujące w konsekwencji także w wymiarze
obywatelskim. Rzecz jednak w tym, by wszystkie odmienne kulturowo pod-
                             
33 J. Bartkowski, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:]

M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Nauk. SCHO-
LAR, Warszawa 2007, s. 75.
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mioty (odmienne kulturowo jednostki i wspólnoty) wielokulturowego społe-
czeństwa cechowała taka właśnie strategia na stykach kultur.
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Wstęp

W ciągu ostatniej dekady adoptowano w Kanadzie ponad 20 000 dzieci
z zagranicy. Wśród krajów urodzenia dzieci dominują kraje azjatyckie (w 2010
roku adopcje z krajów azjatyckich stanowiły około 44% wszystkich adopcji
międzynarodowych). Zdecydowana większość zaadoptowanych dzieci pochodzi
z Chin (24% wszystkich adopcji i ponad 55% adopcji z Azji)1. Z kolei w Sta-
nach Zjednoczonych między rokiem 2000 a 2010 adoptowano około 60 000
dzieci z zagranicy. Wśród krajów urodzenia dzieci dominują kraje azjatyckie –
Chiny i Korea Południowa (razem w 2010 roku stanowiły około 39% wszystkich
adopcji międzynarodowych)2.

Międzynarodowe adopcje sprzyjają zaistnieniu międzyrasowych adopcji.
Adopcje międzyrasowe mają swój także wymiar lokalny, ze względu na zwięk-
szający się udział mniejszości rasowych w populacji Kanady i Stanów Zjedno-
czonych. Termin międzyrasowej adopcji odnosi się do sytuacji, w której przy-
należność rasowa przynajmniej jednego z rodziców jest inna od przynależności
rasowej adoptowanego dziecka.

Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin z klasy
średniej. Wychowane we względnie homogenicznym środowisku swoich przy-
branych białych rodziców doświadczają kryzysu tożsamości, który przekłada się
na uczucie bycia kimś, kto „wyróżnia się na tle innych”3. Doświadczane poczu-
cie odrębności może wraz z wiekiem dziecka wpływać na jego samoocenę
i utrudniać kontakt z własnym środowiskiem rodzinnym. Stosunek otoczenia
dziecka do jego inności wzmacnia w dziecku przekonanie, że jego wyjątkowość
pozbawia go pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dziecko odczuwa
związane z tym napiętnowanie.

Orientacja rodzin adopcyjnych na wychowanie dziecka przeszła metamor-
fozę od modelu asymilacyjnego do modelu wielokulturowego4. Początkowo
uważano, że pełna akulturacja dziecka do kultury rodziców jest imperatywem
wychowawczym. Jednak „fizyczna inność” dziecka zdradzała jego pochodzenie
przed rówieśnikami i otoczeniem, a przyswojone w toku socjalizacji obrazy
kultury dominującej nie pokrywały się z doświadczeniami dziecka (np. ilustracje
rodziny w książeczkach dla dzieci), co skazywało je na poczucie „bycia wyko-
rzenionym.” Jednocześnie rodzice, którzy nastawieni byli na wpajanie zasad
własnej kultury dziecku, mieli trudności z okazaniem zrozumienia dla jego sytu-
                             
1 Adoption Council of Canada, źródło: www.adoption.ca [dostęp: 13.08.2012].
2 U.S. Department of State, źródło: www.adoption.state.gov [dostęp: 13.08.2012].
3 L.A. Baden, The Psychological Adjustment of Transracial Adoptees: An Application of the Cultural-

Racial Identity Model, „Journal of Social Distress & the Homeless” 2002, № 11, pp. 167–191.
4 J.W. Rojewski, A Typical American Family? How Adoptive Families Acknowledge and Incorpo-

rate Chinese Cultural Heritage in Their Lives, „Child and Adolescent Social Work Journal”
2005, № 22, pp. 133–164.
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acji i ofiarowaniem mu adekwatnego wsparcia. Ignorowanie rozpowszechnio-
nych wzorów i praktyk dyskryminacyjnych w społeczeństwie prowadziło do
problemów wychowawczych, a w konsekwencji odbijało się na samoocenie
rodziców adopcyjnych jako opiekunów dzieci. Z wymienionych względów za-
częto zwracać większą uwagę na międzykulturowe kompetencje przybranych
rodziców, od których oczekuje się większej wrażliwości na problem rasizmu
w społeczeństwie. Przemiany, jakie zaszły w percepcji międzyrasowych adopcji,
są niewątpliwie efektem przemian w polityce integracyjnej społeczeństw wielo-
etnicznych, które zaowocowały tworzeniem otwartych na problem inności in-
stytucji publicznych5. Obecnie rodzice adopcyjni otrzymują pełne wsparcie psy-
chologiczne i pedagogiczne od wyspecjalizowanych agend. Jednocześnie dąży
się do budowania większej świadomości wyzwań związanych z międzyrasowy-
mi adopcjami wśród kandydatów na rodziców poprzez rozbudowany system
usług przedadopcyjnych.

Usługi przed- i poadopcyjne

Zanim dojdzie do międzyrasowej adopcji kandydaci na rodziców muszą od-
być spotkania z pracownikiem socjalnym, które mają na celu określenie ade-
kwatności środowiska adopcyjnego odnośnie do potrzeb dziecka. W przypadku
adopcji odmiennego rasowo dziecka sprawdzane są kulturowe kompetencje
przyszłych rodziców. M. Elizabeth Vonk wyróżnia trzy podstawowe cechy,
które składają się na owe kompetencje:
— wrażliwość na kwestie rasowe (racial awareness) – stopień świadomości

danej osoby dotyczący istniejących barier rasowych w społeczeństwie,
wrażliwość na przejawy dyskryminacji rasowej,

— wychowanie wielokulturowe (multicultural planning) – gotowość danej
osoby do stwarzania dziecku możliwości poznania innych kultur, w tym
kultury jego kraju urodzenia,

— umiejętności przezwyciężania przeciwności (survival skills) – przygotowa-
nie danej osoby do udzielenia wsparcia dziecku w doświadczanych przez nie
trudnych sytuacjach6.
Na podstawie charakterystyki kulturowych kompetencji rodziców adopcyj-

nych została stworzona skala diagnozowania ich umiejętności wychowawczych
w środowisku wielorasowym (Transracial Adoption Parenting Scale)7.
                             
5 Ł. Albański, Brand Canada: Multiculturalism as a National Concept, [w:] P. Kyloušek et al.,

Identity through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space: Nations, Ethnicities,
Groups, Individuals, Masarykova Univerzita, Brno 2008, s. 33.

6 M.E. Vonk, Cultural Competence for Transracial Adoptive Parents, „Social Work” 2001, № 46,
pp. 249–251.

7 M.E. Vonk, R. Angaran, Training for Transracial Adoptive Parents by Public and Private Adop-
tion Agencies, „Adoption Quarterly” 2003, № 6, pp. 53–62.
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Podczas wywiadu z kandydatami na rodziców adopcyjnych zwraca się
uwagę na zróżnicowanie rasowe ich otoczenia: od społeczności lokalnej, po
wspólnoty religijne i rodzinę8. Pytania o otoczenie kandydatów na rodziców
adopcyjnych mają na celu wspólną ewaluację przekonań na temat rasy i innych
kultur, jakie są zakorzenione w ich środowisku. Przyjmuje się, że im środowisko
jest mniej zróżnicowane pod względem rasy i kultury, tym trudniejsze wyzwanie
stoi przed rodzicami adopcyjnymi. Aby uzmysłowić potencjalnym kandydatom
problem inności i akceptacji grupy, zadaje się pytania nie związane z kwestią
rasy np. wyobraź sobie, że jesteś „[...] jedyną osobą z nadwagą w grupie szczu-
płych osób, jedyną kobietą w grupie mężczyzn, jedynym żonatym mężczyzną
w grupie singli itp.” Inną metodą jest tzw. odwrócenie sytuacji. Kandydaci pro-
szeni są o wyobrażenie sobie sytuacji lub przypomnienie emocji z wizyty w dziel-
nicy zdominowanej przez mniejszość rasową; pojawiają się pytania o odczucie
własnej inności na tle większości mieszkańców, możliwe interakcje z tą większo-
ścią, strategie radzenia sobie z własną innością w perspektywie krótkookresowej
(np. rozmowa w sklepie) i długookresowej (zamieszkanie w tej dzielnicy).

Jednym z pierwszych elementów całego procesu adopcyjnego jest uświa-
domienie przyszłym rodzicom tzw. „przywileju rasowego” (White privilege),
który przez wiele osób może być niedostrzegany lub bagatelizowany poprzez
stwierdzenie, że miłość nie zna granic9.

Od rodziców adopcyjnych oczekuje się, że stworzą dla rozwoju dziecka
przestrzeń wielokulturową. Dlatego już na wczesnym etapie całego procesu
należy zapoznawać kandydatów z emocjami i sytuacjami, jakie mogą napotkać
w swoim środowisku, wychowując odmienne rasowo dziecko. Ważne jest, aby
kandydaci na rodziców adopcyjnych mieli w pełni rozwiniętą świadomość, że
otoczenie dziecka, niezależnie od wysiłków rodzica, będzie postrzegało je przez
pryzmat odmienności rasowej. Zadaniem rodziców adopcyjnych jest stworzenie
warunków, w których dziecko nabierze pewności, że jego odmienność rasowa
nie ogranicza go.

Następnym etapem procesu adopcyjnego są szkolenia z zakresu komunika-
cji interpersonalnej lub rozwiązywania najczęściej pojawiających się proble-
mów. Wśród tematów szkoleń dominują następujące kwestie: w jaki sposób
wytłumaczyć adopcję dziecku, rozmowy o odmienności rasowej bez uprzedzeń,
w jaki sposób budować więzi i przywiązanie w rodzinie adopcyjnej, w jaki spo-
sób chronić dziecko przed przejawami dyskryminacji, a nawet w jaki sposób
pielęgnować skórę dziecka. Materiały ze szkoleń są często później umieszczane
w postaci broszur na stronach instytucji rządowych i pozarządowych, wraz

                             
8 E.B. Donaldson, Beyond Culture Camp: Promoting Healthy Identity Formation in Adoption,
źródło: www.adoptioninstitute.org [dostęp: 13.08.2012].

9 Tamże. Przywilej rasowy odnosi się do sytuacji dominacji kulturowej, w której kultura większo-
ści, ze względu na jej powiązanie z symboliką i pozycjami władzy w społeczeństwie, ma prze-
wagę nad innymi kulturami.
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z adresami organizacji i odnośnikami do stron internetowych10. Internet jest
bowiem pierwotnym źródłem informacji i ważnym narzędziem wsparcia dla
wielu kandydatów i rodziców adopcyjnych. Z tego też powodu, coraz częściej
pracownicy socjalni monitorują pojawiąjące się treści i problemy na forach in-
ternetowych, aby uzupełnić swoją ofertę o pojawiające się tam kwestie.

Jedną z nich jest potrzeba rozwinięcia usług poadopcyjnych, które są ofe-
rowane w niewielkim stopniu przez wyspecjalizowane instytucje. Usługi te mają
częściej charakter inicjatyw oddolnych i są oferowane przez rodziców–wolonta-
riuszy, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi rodzicami ado-
pcyjnymi. Zdaniem kanadyjskich badaczek Sonya Corbin-Dwyer i Lynn Gi-
dluck, mniejsza aktywność wyspecjalizowanych instytucji to efekt słabej koor-
dynacji polityki adopcyjnej na jej późniejszych etapach oraz zbyt małej liczby
wykwalifikowanych pod kątem tego typu adopcji pracowników socjalnych
w terenie11. Według nich, mimo iż ekspansja społeczności sieciowych umożli-
wia otrzymanie wsparcia dla poszukujących informacji rodziców adopcyjnych,
to jednak istnieje potrzeba koordynacji działań rodziców i weryfikacji treści,
jakie są dostępne w sieci.

Wśród tematów pojawiających się na forach internetowych wymienia się
także potrzebę integracji wysiłku rodziców adopcyjnych z działaniami szkoły.
Szkoła jest kluczową instytucją wsparcia dla rodziców. Chociaż amerykańcy
i kanadyjscy nauczyciele są przygotowywani do pracy w zróżnicowanym et-
nicznie środowisku szkolnym, to w praktyce szkolnej tak złożony przypadek jak
międzyrasowe adopcje sprawia szereg problemów, ponieważ wykracza poza
standardowe rozumienie odmienności rasowej i rodziny12. Istnieje zatem potrze-
ba opracowania materiałów dla nauczycieli i innych form wsparcia, które po-
zwolą na bardziej skoordynowane działania szkoły i rodziców adopcyjnych.

Strategie wychowawcze rodziców adopcyjnych

Rodzice adopcyjni stosują jedną z czterech strategii wychowawczych: kultu-
rową asymilację (cultural assimilation), akulturację (enculturation), rasowe zako-
rzenienie(racial inculcation) lub orientację na wybór dziecka (child choice)13.

Kulturowa asymilacja polega na odrzuceniu dziedzictwa rasowego dziecka na
rzecz wymogów kultury rodziców, w której zostanie wychowane. W tej strategii
                             
10 U.S. Department of State, Intercountry Adoption: From A to Z, www.adoption.state.gov [dostęp:

13.08.2012]; Iowa Foster and Parents Association, Transracial Parenting in Foster and Adop-
tion, źródło: www.ifapa.org [dostęp: 13.08.2012].

11 S. Corbin-Dwyer, L. Gidluck, Pre- and Post-Adoption Support Services in Canada: Implica-
tions for Policy Makers, „Working Paper” 2010, № 31, Atlantic Metropolis Centre, pp. 18–21.

12 Tamże, s. 24–25.
13 R.M. Lee, The Transracial Adoption Paradox: History, Research, and Counseling Implications

of Cultural Socialization, „The Counseling Psychologist” 2003, № 31, pp. 722–723.
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rodzice starają się wychować dziecko zgodnie z obowiązującym porządkiem sym-
bolicznym, tak, aby dziecko identyfikowało się z kulturą rodziców adopcyjnych,
a jego odmienność rasowa została zanegowana. W nieformalnym języku takie dzieci
są nazywane przez swoje otoczenie „kokosami” (czarnoskóre) lub „bananami”
(azjatyckie), ponieważ socjalizowane są do wzoru „białej” klasy średniej (a więc są
białe „wewnątrz”), ale nie mogą zmienić swojego koloru skóry (czarne lub żółte „na
zewnątrz”). Obecnie kulturowa asymilacja jest krytykowana przez większość spe-
cjalistówzajmujących się kwestią adopcji jako metoda szkodliwa dla prawidłowego
rozwoju emocjonalnego dziecka, ponieważ dziecko, niezależnie od wysiłków rodzi-
ców, będzie podlegało społecznej kategoryzacji ze względu na swoją rasę14.
Sprzeczność komunikatów pochodzących z jego otoczenia może prowadzić do po-
ważnych zaburzeń tożsamościowych dziecka.

Akulturacja jest zaprzeczeniem asymilacji, ponieważ prowadzi do stworze-
nia możliwości i warunków dla dziecka, aby mogło poznać kulturę swojego
pochodzenia. Celem tej strategii jest budowanie pozytywnej relacji między
dzieckiem a jego pochodzeniem. Zasięg działań tej strategii jest często ograni-
czony poprzez finansowe możliwości i międzykulturową wrażliwość rodziców.
Podróż z dzieckiem do jego kraju pochodzenia czy zamieszkanie w wielokultu-
rowej dzielnicy są przykładami działań podejmowanych przez rodziców w ra-
mach tej strategii, podobnie jak wspólna nauka języka etnicznego lub wypełnia-
nie przestrzeni etnicznymi przedmiotami i zabawkami.

Rasowe zakorzenienie polega na uwrażliwieniu dziecka na przejawy dys-
kryminacji i wypracowaniu umiejętności radzenia sobie z takimi sytuacjami.
W tej strategii rodzice umożliwiają kontakt z przedstawicielami danej mniejszo-
ści rasowej, aby dziecko mogło lepiej zrozumieć kwestie rasowe i wymienić się
doświadczeniami z tymi osobami.

Orientacja na wybór dziecka zakłada elastyczne stwarzanie możliwości wy-
chowania w obu kulturach – kulturze rodziców i kulturze pochodzenia dziecka,
tak, aby dziecko mogło w przyszłości zadecydować o swojej przynależności do
danej kultury. W praktyce wraz z wiekiem dziecka zawęża się działania do jego
zainteresowań, czyli przenosi się odpowiedzialność za wychowanie wielokultu-
rowe z rodzica na dziecko.

Wymienione strategie wychowawcze nie muszą wzajemnie się wykluczać.
Istotnym elementem wyboru strategii wychowawczej są postrzegane różnice kultu-
rowe i rasowe między rodzicami a dziećmi. Im rodzice adopcyjni są bardziej ich
świadomi, tym częściej decydują się na strategię akulturacji i – przede wszystkim –
na strategię zakorzenienia dziecka w jego rasie poprzez naukę umiejętności społecz-
nych, które pozwolą mu/jej radzić sobie ze swoją rasową odmiennością. Jeśli rodzi-
ce adopcyjni wierzą w uniwersalne prawa i wartości człowieka, mają tendencję do
wyboru dwóch pozostałych strategii wychowawczych. Ich zdaniem wychowanie
                             
14 E.B. Donaldson, Beyond Culture Camp: Promoting Healthy Identity Formation in Adoption,
źródło: www.adoptioninstitute.org [dostęp: 13.08.2012].
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dziecka odmiennego rasowo od rodziców staje się projektem głęboko humanistycz-
nym ponad podziałami i konfliktami tego świata.

„Nowe” społeczeństwo wielokulturowe?
Osoby o pochodzeniu międzyrasowym i wielorasowym są obecne w wielo-

etnicznym krajobrazie współczesnych społeczeństw. Zmiany obyczajowości
sprzyjają pojawieniu się alternatywnych form dla małżeństwa i rodziny. Zarów-
no społeczeństwo kanadyjskie, jak i społeczeństwo amerykańskie są silnie zróż-
nicowane pod względem społecznym i etnicznym. Jednak adopcje międzyraso-
we są wciąż przedmiotem społecznych kontrowersji, ponieważ zjawisko mię-
dzyrasowych adopcji przekracza kulturowo wyznaczone granice tożsamości,
definiowane przez biologiczne pokrewieństwo i przynależność rasową. Adopcje
międzyrasowe przełamują wszelkie uprzedzenia, wprawiając w zakłopotanie
otoczenie, które musi na nowo zinterpretować tę sytuację. Otoczenie często do-
szukuje się „ukrytych” znaczeń (jak np. niemożność posiadania biologicznego
potomka, zdrada małżeńska itp.). Ciągłe zainteresowanie otoczenia odmienno-
ścią rasową dziecka jest sygnalizowane poprzez powszechne pytanie o biolo-
gicznych rodziców dziecka. Reakcja otoczenia wskazuje na istnienie silnych
norm obyczajowych, które konstytuują rodzinę15. Dlatego rodziny adopcyjne są
postrzegane jako imitacja rodziny biologicznej16.

Pokrewieństwo i przynależność rasowa są kategoriami silnie osadzonymi
w dominujących dyskursach społecznych, umożliwiając ludziom szybką identy-
fikację danej osoby poprzez przypisanie jej cech określonej zbiorowości (biolo-
gicznych rodziców, „typowych” członków danej rasy). Adoptowane dzieci wy-
chowane przez białych rodziców lub osoby o pochodzeniu wielorasowym zabu-
rzają prosty proces kategoryzacji, czynią go nieoczywistym. Tam, gdzie zostaje
przekroczona granica oczywistości, pojawia się przestrzeń dla kulturowych in-
nowacji; możliwość eksponowania tego, co w danej osobie jest wyjątkowe.
Kulturowa hybrydyzacja jest następstwem egalitaryzacji od swojego przezna-
czenia społecznego. Stąd też postulat, aby adoptowane dziecko dorastało
w zróżnicowanym świecie alternatyw, ponieważ egzystencja dziecka w mono-
kulturowym świecie mogłaby prowadzić do jego/jej stopniowej alienacji.

Autoprezentacja tego typu osób jest odzwierciedleniem ich otoczenia. Wy-
daje się, że właśnie adopcje międzyrasowe mogą najlepiej określić, na jakim
etapie znajduje się projekt budowy społeczeństwa wielokulturowego, ponieważ
są formą relacji międzyludzkich wykraczających poza podstawowe odniesienia
tożsamościowe – pokrewieństwo i przynależność rasową. Zatem fenomen mię-

                             
15 Normy obyczajowe silnie akcentują pokrewieństwo i podobieństwo dziecka do jego rodziców.
16 A. Fisher, Still „Not Quite as Good as Having Your Own”? Toward the Sociology of Adoption,

„Annual Review of Sociology” 2003, № 29, pp. 335–361.
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dzyrasowych adopcji pozwala odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania o ja-
kość społeczeństwa wielokulturowego: Czy afiliacje dobrowolne są w nim
przedkładane nad niedobrowolne? Czy wspólnota pochodzenia determinuje los
jednostek? Czy „krew i historia” są dominującymi odniesieniami tożsamościo-
wymi ponad związkami, które jednoczą ludzi o różnych korzeniach rasowych
i etnicznych?
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Wychowanie w rodzinie w Rumunii w czasach komunizmu

Streszczenie

Rumuńscy przywódcy komunistyczni uważali, że po latach ciemnoty i wychowy-
wania dzieci w tradycyjnych zwyczajach „wychowanie w rodzinie wymaga dodatko-
wego doradztwa”. Według Stearnsa „dzieci trzeba było stworzyć od nowa”, państwo
udawało, że wie więcej o potrzebach dzieci niż ich rodzice. W żadnym innym okresie
w historii państwo nie zastępowało rodziców w aż takim stopniu, poprzez szkołę, orga-
nizacje dziecięce, edukowanie rodziców z użyciem różnych poradników pisanych przez
ideologów Partii, które były w pełni zgodne z komunistycznymi ideałami, ale mniej
wspólnego miały z rodzicielstwem. Dzieci stały się obiektem wychowania państwowe-
go, ponieważ „na rodzicach nie można było w pełni polegać przy wykonywaniu tego
zadania i potrzebowali dodatkowego doradztwa”. Celem badań jest ukazanie masowego
wtargnięcia państwa w życie rodzinne, przejmowania przez nie pewnych ról rodziców
i dziadków – często poprzez socjalizację bardzo małych dzieci – i kontroli, którą spra-
wowano siłą, by spełnić wymagania Partii. Dzieci postrzegano raczej jako własność
państwa niż rodziców, co przyniosło pół wieku rozdarcia pomiędzy stare zwyczaje, do
których rodzice byli przyzwyczajeni, i nowe zasady wprowadzane siłą przez państwo.
Kładziemy nacisk na wsparcie dla matek i dzieci i cechy wychowania w czasach ko-
munizmu.

Słowa kluczowe: rodzice, dzieci, komunistyczna Rumunia, przedszkola, żłobki.
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Abstract

The Romanian communist leaders believed that, after centuries of ignorance and
raisingchildren according to customs and habits, “family upbringing is in need of addi-
tional guidance”. According to Stearns “children had to be remade1” and the state pre-
tended that it knew more about children’s needs that their own parents! More than in
any other historical period the state substituted itself for the parents, through the school,
children’s organizations and by indoctrinating the parents, using various guides and ad-
vice books written by the ideologists of the party, fully complying with communist ide-
als but less so with parenthood. The child is the object of state upbringing since
“parents were not fully reliable for the task of raising their own children and they
needed additional guidance”. The aim of this study is to reveal the massive intrusion of
the state into family life, the taking-over of some roles specific to parents and grandpar-
ents – often by socialising children at very young ages – and the control that was rein-
forced in order to accomplish the requirements of the party. More than belonging to
their parents, children were rather seen as belonging to the state and this brought half of
a century of dualism between the old habits that the parents were used to and the new
rules reinforced by the state. We shall stress the connexions between the proclamation
of gender equality, mass schooling, family support measures for mothers and children
and the characteristics of upbringing in the communist period.

Keywords: children, parents, communist Romania, kindergartens, nursery schools.

The historical point of view of child raising; theoretical
perspectives

When I proposed this subject for the Upbringing conference I had in mind
several aspects: the difference between the, so called, traditional way of upbrin-
ging and the modern way of raising children; the characteristics of the commu-
nist model, built on the principles of the “new man” and last, but not least, how
this model responds to the real needs of the parents. This paper is part of the
research concerning the childhood in communist Romania, whose purpose is to
reconstruct the childhood of Romanians during this period through the life story
interviews method. Before getting to the phase of interviewing people, which is
the second step in my project, I looked in the official regulations regarding chil-
dren’s organizations, in the document issued by the central committee of Roma-
nian Communist Party and in the children’s magazines and literature in order to
understand the meanings of childhood in communist Romania. In this paper
I will focus especially on the relationship between the state and the family in
what concerns upbringing and education, in my attempt to illustrate the idea of
the State-parent which is specific to the countries included in the communist
                             
1 P. Stearns, Childhood in World History, Routlege, New York and London 2006, pp. 104–111.
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bloc. I am not yet able either to discuss about the upbringing methods, how the
parents effectively raise their children in this ambivalent situation, or to evaluate
the degree of state intrusion in real life, beyond the stated intentions.

For the beginning I reviewed some of the main theories regarding bringing-
up the child, the parental roles and the invasiveness of the state into the family.

It is known that in the contemporary societies the state wants parents to pre-
pare themselves for their parenting duties through courses led by professionals,
while books on child rearing, in the tradition of Dr. Spock, websites and prime
time television programmes on child rearing and education are becoming incre-
asingly popular.

The latest researches in childhood history have partially erased the myth ac-
cording to which the mothers always had the primary role in child care and nur-
turing, while the father had to deal with the economical demands of the hou-
sehold. It has been seen that, throughout history and in different cultural and
social systems, children have been entrusted to various hands: servants, nannies,
maids, slaves. Even inside the poorer social layers, the sources have documented
the existence around children of grandparents, aunts or other relatives. In many
cultures, the elder brothers raised the younger ones. At the same time, the whole
community, in particular older people unable to work anymore, contributed to
child raising, thus passing over generations. This is what childhood sociology
calls “the system of multiple caregivers”2. In some societies child raising within
the community generated a saying full of meanings: “One needs a village to
raise a child”3.

In industrialized Europe, many urban families began depending on the
mother’s work as much as on the father’s so, because of the lack of specialized
institutions, an increasing number of families turned to relatives or elder children
for help for raising the younger ones. The advance of schooling also affected the
old child raising habits; the elder brothers became a resource less available for
the younger (there is a theory that claims that illiteracy was higher among girls,
since they were prevented by their families from going to school, being de facto
nannies for the younger children of the family). The fertility decrease at the end
of the 19th century amplified this fault even more and led to the appearance of
the first institutionalized care and education centres for young children.

Therefore, a progressive change regarding child raising in terms of those
employed and of the locations involved can be seen. We can state that, gradual-
ly, there was achieved a certain degree of externalization of the child caring
tasks, towards persons or institutions, these changes being influenced by the
economic and demographic changes.

In contemporary society, particularly since the 1980s, there has been a si-
gnificant increase in the number of children under 5 years old who spend most
                             
2 W. Corsaro, The Sociology of Childhood, Pine Forge Press, Thousand Oaks 2004, pp. 91–95.
3 Ibidem, p. 93.
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of their daytime under the supervision of adults other than their parents, espe-
cially due to the increase in the number of mothers working in other places than
at home. Usually, these adults are specialized personnel from caring or educatio-
nal institutions (nurseries, kindergartens – in Europe, day centres in the United
States). Due to this transfer of responsibility from parents towards different child
care and raising methods, we can discuss several alternative types of childcare
available for families, of which we should note:
— Child care at home, by parents, often helped by relatives;
— Child care at home by employed persons (nannies, baby-sitters etc.);
— Child care in specialized institutions, with a daily short or long program or,

in special cases, weekly4.
Since the social perception of the childhood concept has changed over time,

the comparison or the compared analysis of child care inside the family is dif-
ficult. If in the past, in most societies, it was accepted that children around seven
years old could take up some tasks, working on the field or becoming apprenti-
ces to learn certain skills, nowadays the child is cared for by the family until it
legally becomes of age (theoretically; in practice there are many cases where the
grown-up child remains in the parents’ home until marriage and even after-
wards) or goes to the high school or college (if these institutions are in a diffe-
rent location from home). In all these cases, the default care, the responsibility
for the physical and financial wellness of the child still belongs to the parents.

It clearly is very difficult, if not impossible, to accurately reconstruct the
scenario of child-care and upbringing in Romania prior to the 20th century. De-
spite a relatively generous normative literature on the subject, the child-raising
practices, those we are actually interested in, can only be intermittently seen, in
memoirs of intellectuals, representing the educated layer and who, in order to
underline the differences between their world and the rural one, sometimes refer-
ring to its practices as a counter-example for the coming modernity. But the
peasant’s habits are very difficult to find and this usually applies to later, inter-
war periods.

The state and the family in communist Romania

The communist period in Romania may be structured into sub-periods, ac-
cording to the state influence on Romanian family life. In the first stage of com-
munism, which lasted until Nicolae Ceauşescu took the power, one talks about
a crisis at the family level, in the context of the efforts of the state to disrupt the
society. The elements defining this crisis were massive industrialization, collec-
tivization, rural exodus, schooling, the use of the female work force. They have

                             
4 A.H. Solomon, “In home child care”, [in:] Encyclopedia of Children and Childhood, vol. I, p. 144.
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all influenced family life, but we should not forget that people had just come
through a devastating war and the return to a normal life could not have happe-
ned overnight. The years after 1967 brought the consolidation of the family,
through positive measures, like the ones supporting mothers and children, child
allowances etc. but mostly through coercive measures – mention of the forbid-
ding of abortions is more than enough, but we should also consider the limitation
of access to contraceptive means and the severe laws regarding divorce.

One could identify at least three major ways for documenting and analysing
the influence of the state on the family in communist Romania: (1) legislation,
(2) industrialisation and urbanization and (3) mass education. Each of these is
responsible for plenty of changes inside the family institution: legislation – espe-
cially through the Family Code (1954) imposed the principles of equality betwe-
en men and women – both in the public and private life – and reduced the power
of the father in the family and the power of the husband inside marriage; indu-
strialization and urbanization had altered the ratio between traditional and nucle-
ar families. Forced industrialization, the steep and continuous increase in the
demand on the work force led to the first break with the past: the big rural fami-
lies were displaced, disrupted and this break allows their members to occupy the
jobs generously offered by the party. Attracted by the mirage of the city, by the
benefits of living in blocks, young people aspire to these jobs and leave the vil-
lages. The nuclear family lives geographically further and further away from the
household, from its roots. Eventually mass education had meant the acceleration
of the process of women’s emancipation and changed their status on the marital
market. Although many researchers of the socialist period tend to allocate to the
equalitarian policies of the state just a superficial character, one more theoretical
than actual5, it cannot be denied that socialism offered women a chance to be
educated and to get a job – with a corresponding income – and a social stature
never enjoyed before.

Researchers talk about the family changes using terms like affecting: “the
communist regime has affected deeply the evolution of the Romanian family” or
brutal turnovers: “through the brutal and painful social turnovers it enforced
a new way of social organization, a new economic, social and political context,
a new way of life”6. Since the introduction of the Civil Code in 1865 and until
the 1947, Romanian society had gone through two devastating wars, through
political and social changes that have profoundly influenced the everyday life of
the average citizen. Family life began and ended according to the updated Civil
Code, the dowry was still an important factor in contracting a marriage, with the
marriage itself actually being a civil contract. The family continues to play an
                             
5 J. Massino, Marital roles and relations in state socialist, Romania, 2010, Massino and Shanna,

Gender politics and everyday life in state socialist, Eastern and Central Europe, 2009.
6 G. Ghebrea, Regim social politic şi viaţă privată (familia şi politica familială în România), Bu-

cureşti 2009, source: http://www.unibuc.ro/eBooks/StiintePOL/ralu/1-1-3.htm [access: 28.12.2014].
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important role in the choices of young people, still having the right to oppose the
marriage even if, for those of age, the parents’ consent was not mandatory any
more. In the inter-war period civil marriage remains the only officially accepted
way of forming a family. A family that was still a patriarchal one, with the hus-
band being the head: he has the lead, assures economical stability and has a po-
wer of decision that is granted by the law. The woman, his consort, deals with
the administrative matters and is the mother of his children. If she lives in the
city she has a social life; if she lives in the country, she is the slave of her hus-
band. At the same time, compared to the period before World War I, in the inter-
wars period the number of divorces shows a significant increase, with a larger
percentage of marriages that were dissolved after less than five years7. However,
a revolution in terms of rights occurs for the first time in 1929, when women are
given the right to vote locally and then, before World War II, when the 1938
Constitution gave women the right to vote for the Parliament. This was the situ-
ation in 1947, when the communists took the power.

Engaged on a radical process of the changing of society on a soviet path, the
communist power used the law in order to achieve the partnership between state
and society, an almighty state and a totally subdued society. The life and death
of individuals were given the same value as the distribution of tasks for meeting
the targets of the five-year plans. An almighty state, as Romania tried to be, had
to be based on many subordinated individuals. Many and subordinated – these
are the key words. Both of them – multiplication and subordination – were car-
ried out through law and through the terror of law.

The process of the regulation of the family life in socialism resided in a se-
ries of legal acts, laws and decrees which either reinforced previous laws – like
the decree 462 of 1948 concerning abortion, or introduced new legal principles,
the aim of which was to change the institution of the family according to the new
socialist society. In order to achieve this goal the communist state used both the
“carrot and the stick” or reward and punishment.

In this process one can identify two types of measures: the general ones,
affecting the whole society – for instance the laws concerning the equality be-
tween men and women – and the special legislation concerning family life –
family formation, reproduction and divorce. We can add the measures concer-
ning the family support and protection – maternal leave, allowances for children,
childcare.

Equality was a key principle in the civic conduct of socialist states and Ro-
mania was no exception to the general trend. In April 1948 the first communist
Constitution was published whose 16th article stated that “all citizens of the Po-
pular Republic of Romania, regardless of gender, nationality, race, religion or
cultural level are equal in front of the law”. Article 21 grants women the same

                             
7 I. Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, RAO, Bucureşti 2001.
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rights as men, reinforcing article 16: “The woman has rights equal to those of
man in all fields of state, economical, social, cultural – political, legal and
private life. For the same work, the woman has the right to the same salary as
man.” After proclaiming the protection that the state offered to the marriage and
family (art. 26), the legislator reinforces the protection granted to the mothers
and children under the age of 18, who benefit from “special protection, stated by
law” (art. 26). The duties of the parents are equal, both for children born inside
and outside the marriage (art. 26).

The 1952 Constitution reinforces the principle of equality between genders,
article 83 referring to the same rights proclaimed by the legislator in 1948, but
developing the fields in which this equality manifests itself: “the woman has the
same rights as man in work, salary, rest, social insurance and teaching”. The
protection the state granted to the family, to the interests of mothers and children
is also reaffirmed! It was the first time that a legal text referred to the support for
mothers with many children and for single mothers, to the paid leave for pre-
gnant women, to the organization of maternity wards, nurseries and orphanages
(art. 83). This law is very important from the historical point of view since, unli-
ke the previous constitutional texts, including that of 1948, the new law turns
over the relationship between the individual and the state. The reverse of the
normal relations, in favour of the state, comes from the way the fundamental
rights and freedoms granted by the constitution were expressed and guaranteed,
the words “citizens’ rights and freedoms” being turned into “rights and obliga-
tions”, but only in chapter VII out of X (we have to consider that all previous
Constitutions listed the rights and freedoms immediately following the articles
regarding the state territory). At the same time, the rights were only granted on
the condition that they were exerted “according to the interest of the working
people and for the reinforcement of the popular democracy regime” (art. 85).
The introduction of certain restrictions in the exertion of the “guaranteed” rights
would gradually lead to the impossibility of their actual exertion, accentuating
the state of disorganization of personal life and of fatalism characteristic to that
period. The individuals had to “conform” and display a “formal” integration
with the values and norms that were coercively reinforced by the communist
state.

The Family Code was based on the principle of the care of the state for the
marriage and family (the transfer of authority from the individual patriarchate to
the state patriarchate8.

The extension of the state protection over the family life meant, at least at
a declarative level, the introduction of economic and social measures with the
purpose of assuring the stability and familial cohesion in order to allow the fa-
mily to fulfil its functions: “to perpetuate the population, to raise, educate and
                             
8 M. Miroiu, “Feţele patriarhatului”, “Journal for the Study of Religions and Ideologies” 2002,
№ 3, p. 210.
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form the young generation for the social life”9.The fundamental change came
from bringing the woman to the position where she was equal to the man (art.
25) and from removing any family (parents, grandparents, tutors) intervention
over marriage. The spouses mutually agree about where they would stay and live
(let us remember that in 1865 it was stipulated that the woman had to follow her
man wherever he deemed necessary); all goods acquired during marriage beca-
me common goods and each spouse had to bring a contribution proportional to
his/her possibilities to support the family expenses. The spouses had to care for
each other and offer mutual support when needed and were equally responsible
for the accumulated debts. If we compare the above mentioned stipulations to
those of the 1865 Civil Code, it is clear that the new law concerning matrimonial
life breaks the tradition of the supremacy of the husband in the family, of the
man in private life. This democratization of family life totally turning over the
previous relationship, at least at a formal, declarative level (in the real life, espe-
cially in the rural area, the situation was not exactly like that; the studies com-
pleted after 1989 showed that the social conditions called for and legitimized the
dependency towards men, in spite of the equalitarian declarations10.

This principle would subsequently justify the intervention of the state in the
most intimate details of family life; likewise, through the subsequent coercive
measures, the family with children (preferably as many as possible) was going to
be considered to be the model of the communist family. The official ideology
considered that the need of care for the marriage and family had found its conse-
cration in the Universal Declaration of Human Rights, according to which “the
family represents the natural and fundamental element of the society and has the
right to be protected by the society and by the state”. During the socialist period,
the pro-childbirth and family protection measures (support for early marriage,
penalties for its delay, stimulants to have as many children as possible etc.) were
a characteristic of most communist states.

The family and family upbringing
in Romanian communism. “The state is responsible for
the upbringing of children”!

The communist ideas regarding the new role of the state in what concerns
children’s upbringing were made public through an article signed by Alexandra
Kollontay, published in 1920 in Komunista and translated into English in “The
Worker.” The article served as a pragmatic guiding document for the communist

                             
9 I. Albu, Căsătoria în dreptul român, Cluj-Napoca, Dacia 1988, p. 8.

10 Băban and David, Voci ale femeilor din România. Aspecte ale sexualităţii, comportamentului de
reproducere şi ale relaţiilor de cuplu în epoca Ceauşescu, UNICEF, România 1996, p. 12.
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states, at least in their early ages in what concerns the regulating of family life
and the care for children for the entire communist bloc.

“The workers’ state will come to r e p l a c e  t h e  f a m i l y , society will
gradually take upon itself all the tasks that before the revolution fell to the in-
dividual parents. Communist society will come to the aid of the parents [...]. We
have homes for very small babies, crèches, kindergartens, children’s colonies
and homes, hospitals and health resorts for sick children. Restaurants, free lun-
ches at school and free distribution of text books, warm clothing and shoes to
schoolchildren. All this goes to show that the responsibility for the child is pas-
sing from the family to the collective”.... “Communist society takes care of eve-
ry child and guarantees both him and his mother material and moral support.
S o c i e t y  w i l l  f e e d ,  b r i n g  u p  a n d  e d u c a t e  t h e  c h i l d . At
the same time, those parents who desire to participate in the education of their
children will by no means be prevented from doing so. Communist society will
take upon itself all the duties involved in the education of the child, but the joys
of parenthood will not be taken away from those who are capable of appreciating
them. Such are the plans of communist society and they can hardly be interpre-
ted as the forcible destruction of the family and the forcible separation of child
from mother”11.

In socialism, the state, the communist state, thought that it would be better
to take the responsibility of raising children since the parents were educated and
formatted in the so-called “bourgeois” tradition, similar in the mind of the state
to ignorance and superstition. The battle for building the new person (who was,
in order, a new citizen, a new husband, new wife and a new child) started in the
family and in this respect is particularly interesting the dual attitude of the state
regarding this institution: on the one hand, the communists introduced a series of
regulations that destroyed the traditional family lifestyle but, on the other hand,
they focused precisely on this traditional character in an attempt to preserve the
family as the main institution of the private society. Communist society conside-
red the social education of the rising generation to be one of the fundamental
aspects of the new life. The old family, narrow and petty, where the parents qu-
arrel and are only interested in their own offspring, is not capable of educating
the “new person”.

Legislation from 1965 made a difference from the previous “bourgeois” le-
gislation of Family law. It replaced the concept of “paternal power” (which gave
the paternal rights to the father; mothers had these rights after fathers’ death)
with “paternal rights and duties to the children” and “children’s best interests”.
The family code also imposed an increased control by the state on family life.
The law stipulates that i n  c a s e  t h e  p h y s i c a l  o r  m o r a l  w e l l b e i n g
o f  t h e  c h i l d  i s  e n d a n g e r e d ,  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  cared for by

                             
11 A. Kollontay, The communism and the family, “Komunistka” 1920, №. 2.
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an institution for child protection, or by another person. Parents of children in
institutions maintained their paternal duties (art. 676 b), a situation which led to
the impossibility of adoption of the practically abandoned children. Tutelage was
considered a social duty. Any person, who knew about a child without parental
care, was obliged to report the situation to the Local Authority (Autoritatea Tu-
telara). According to the law, in the case of parents giving up the child for adop-
tion the first possible adoptive parents would be those who had previous contacts
with the family (a friend or a relative)12.

The main role of family was considered to be giving birth to children and to
raising them in the new social spirit. That is, to become worthy citizens of the
communist society. The politics of the communists were aimed at fighting aga-
inst the Western urban family type, and for the preservation of traditional Roma-
nian family values. This included an ideological strengthening of rural-pat-
riarchal values, which was partially successful. Of course, the prototype of this
family was the Ceauşescu family: Nicolae, Elena and their three children. He
was the father, she, the mother of the nation! In a speech from 1966 Ceauşescu
said: “it is mandatory to fight against retrograde attitude, against improper and
flyaway attitudes regarding family because the consequence of these attitudes is
the increase of divorces, broken homes, neglect in raising and educating chil-
dren”13.

Urban nuclear families diminished their social functions during the commu-
nist regime. In particular, the educational roles were transferred to society. Wo-
men had to return to their employment soon after delivery of a baby (the mother
was entitled to a maximum of 112 paid days off from work). To make this po-
ssible, nurseries and kindergartens were offered to families. However, nurseries
were notorious for being crowded and for providing low quality child care. Wo-
men were working equally with men, which was progress compared to dominant
situation before the war of having a housekeeper role. However, this also meant
more duties in a still patriarchal family decision-making model. Women knew
that they had to work and contribute to the family income because one (that of
the husband) wage was not sufficient to meet the family's living expenses. As
the traditional roles of the women (raising children - the more, the better – ac-
cording to the dominant communist ideology, and domestic activities) continued
to be performed, women’s duties had doubled.

The kindergartens, according to the law, had no role in the education of
children; according to their definition, these state institutions were meant “to
allow the mothers to participate in the productive and in the cultural-social ac-
tivity” (art. 19). The kindergartens were organized in such a way as to allow
women to work; a 9–11 hours working program was considered to be normal, the
                             
12 The Family Code, art. 693.
13 N. Ceauşescu, Discursul de deschidere la „Conferinţa Naţională a Femeilor din 1966”,

“Femeia” 1966, № 10, p. 2.
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6 hours one was a reduced program, while, for women in the countryside, seasonal
kindergartens were opened in the period when the fields had to be worked.

A regular feature in Femeia magazine (The Woman), the official magazine
for women, was entitled “Parenting Schools” – Şcoalapărintilor – advising both
women and men on a host of parenting issues, from disciplining unruly children
to setting progressive examples for gender relations within the family. In the
July 1970 issue, which focused on spousal abuse and authoritarian fathering, the
magazine chided men for acting in ways that were not only harmful to their
wives, but also to the psychological development of their children. Moreover,
the attention that Femeia devoted to men’s roles as husbands and fathers paled in
comparison to the attention it devoted to women’s roles as wives and mothers.
Therefore, efforts to promote gender equality in the family were often tempered
by images and articles that, particularly after 1966, glorified women’s natural
roles as mothers, and such policies as maternity leave, which reinforced gende-
red care-giving.

As the shorthand record of the meeting of 5 June 1977 shows, a series of
improvements that were to be brought in the regulation of the Country’s Hawks
were discussed. Nicolae Ceauşescu appeared disturbed by the proposed sugge-
stions, the vast majority concerning form and phrasing. In the proponents’ opi-
nion, these alterations were in line with organisation’s purposes, but according to
the leader they threatened the latter’s existence: “you propose that instead of
them being faithful sons of the people and the Party we substitute it with that
they are preparing themselves for becoming faithful sons [...]”. He received the
reply that it was assumed that these children were in the midst of a process of
formation, of education and Ceauşescu asked: “What do you understand by
a process of formation? When they were born, were they not born as sons of the
fatherland? There is a wrong conception in your case. Are they not sons of the
people? Is there a need for a certain process of preparation in order to become
sons of the people? Then, whose sons are they?!”14 Consequently, the leader’s
perception of these children’s affiliation is obvious: they primarily belong to the
state, to the people, and far less to their parents.

Conclusions

In communist Romania the conditions were relatively similar to those from
the USSR: an agrarian, poorly educated and deeply religious (and superstitious)
society, which still perceived the child as a working hand in the household and
afterwards a wage-earner! Schools were built and compulsory mass education
became the rule. Women were granted access to, and entered massively, onto the
working market (inappropriately called a “market”) and to factories and plants,
                             
14 Communist Party Archive, “Secţia organizatorică” File 3675/1977.
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respectively, and the state built nurseries and kindergartens, motivated not so
much by care for the little ones, but in order to permit and facilitate the mothers’
access to work.

The child represented a privileged figure in the communist mythology, as he
symbolised the future, “[...] that generation who will take over, from Stalin’s
hands, the flag that, once, Lenin had triumphantly raised”15.

Summarising – the Romanian communists leaders believed that, after centu-
ries of ignorance and child raising according to custom and habit, “family
upbringing is in need of additional guidance”. According to Stearns16 “children
had to be remade” and the State claimed that it knew more about the children’s
needs than their own parents! More than in Western societies and much more
than in any other historical period, the State becomes a parental substitute, by
means of the schooling system, by the use of children’s organisations and by re-
educating the parents (in the USSR even through their own children) through
various guides and advice books produced by the Party’s pedagogues and ide-
ologists in strict accordance with the Party’s ideals and less with parenting prin-
ciples. The child is the object of state upbringing since “parents were not fully
reliable for the task of raising their own children and they needed additional
guidance”. The early enrolling of children into school has two main goals: to
indoctrinate them as early as possible with the communist ideals, through any
means, from the tenderest ages, and to block the control of the parents – most of
whom were raised according to, and were familiar, with the old systems, in
which the head of the family’s authority was absolute and traditions played first
fiddle – over their children, so that the mission of the state of moulding the “new
man” might be successful! The communist ideologists considered that the child
was an innocent being, good by nature, damaged by the inequitable society and
the imperfect social arrangements – they thus embraced illuminist ideals – on
who one could intervene and who could be modelled according to the new ideals
in order to become a better worker, a braver soldier and a more reliable citizen.

Childhood meant, primarily, schooling – which greatly reduced the time
potentially allocated to the household chores fulfilled by children (children were
taken from the fields and brought to school) – and, secondly, organisation, on
the principles of socialisation and of building character within children’s organi-
sations. The Soviet model of children’s organisations pushes the Occidental
model of the Boy Scouts or the fascist model of the HJ towards its absolute li-
mits, almost all children aged between 9 and 14 being included in the Pioneer
Organisation (Vsesoyuznaya Pionerskaya Organizatsia Imeni Vladimira Ilicha
Lenina) that offered them dancing classes, physical training, summer camps and
indoctrination – often through memorisation! On the other hand, children had to
                             
15 A. Cioroianu, Miturile comunismului românesc, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti

1995, p. 95.
16 P. Stearns, Childhood in World History..., op. cit., p. 103.



Family upbringing in communist Romania 61

participate, in accordance with their own abilities, in the collective work efforts
in the fields, factories and plants, in helping the veterans, etc. Naturally, school
became the recruitment basis for the future communist youth. School as an in-
stitution was the first link in the training system of staff needed to build socialism.
Youth needed to be educated in the spirit of socialist patriotism and proletarian in-
ternationalism. In 1918, Soviet communists decided that “we must make the youn-
ger generation a generation of Communists. We have to transform children into true
communists. We must learn to influence significantly the family. We have to take
control and, to say clearly, nationalize them. Since the first days they [the children]
will be under the influence of Communist kindergartens and schools”.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych przeprowadzonych w grupie
osiedli wiejskich na górze Majevica w północnowschodniej Bośni. Cel badań związany
był z etnopedagogicznymi problemami i zagadnieniami procesu dorastania i wychowa-
nia w tradycyjnych rodzinach bośniacko-hercegowińskich w społeczeństwie wiejskim
w pierwszej połowie dwudziestego wieku. W badaniach starano się uzyskać wgląd
w procesy dorastania i najistotniejsze wzory wychowania po nich następujące, które
zmieniły się i zostały częściowo utracone w drugiej połowie dwudziestego wieku.
W badaniach wykorzystano metodę wywiadu intensywnego, a istotne dane zebrano
w bezpośrednich kontaktach z narratorami (badanymi), którzy urodzili się w latach
1900–1945. Najważniejsze wyznaczniki wychowania w rodzinie w tradycyjnym wiej-
skim społeczeństwie zostały zaprezentowane w opisach codziennych zajęć związanych
z narodzinami dziecka, podtrzymywaniem życia i zdrowia nowo narodzonego, wspie-
raniem jego duchowego i fizycznego rozwoju, pozycją w rodzinie, relacjami z rodzi-
cami i innymi starszymi w środowisku, stosunkiem dzieci do rówieśników, wartości,
pracy oraz własności. Co więcej, ukazano znaczenie dziecięcych obowiązków związa-
nych z pracą, podobnie jak dziecięce zabawy, religijne wychowanie w rodzinie, jak
i działania edukacyjne związane ze stosunkiem do sierot i dzieci pozamałżeńskich oraz
opiekę nad duchowym i fizycznym zdrowiem dzieci i ich higieną osobistą.
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Abstract

This paper will present the results of a field study that was conducted within a gro-
up of rural settlements on the Majevica Mountain in north-east Bosnia. The aim of the
research was related to ethno-pedagogical problems and aspects of the process of gro-
wing up and upbringing in traditional Bosnian-Herzegovinian families in a rural society
in the first half of the twentieth century. The research seeks to achieve insight into the
processes of growing up and the most significant patterns of upbringing that followed
these processes and which were modified and partially lost in the second half of the
twentieth century. The method of intensive interviews has been used during the rese-
arch and the relevant data was collected in direct contact with narrators (examinees)
who were born between 1900 and 1945. The most important determinants of family
upbringing in a traditional rural society are presented through descriptions of educatio-
nal actions related to the birth of a child, preserving the life and health of a newborn
and encouraging his spiritual and physical development, the position of the child within
the family, the relationship with the parents and other elders in the environment, the
children's attitude towards their peers, and attitudes towards values, work and property.
In addition, the importance of the children’s work responsibilities is presented, their
games and religious upbringing within the family upbringing, as well as the educational
provision related to the attitude towards orphans and illegitimate children, and the ta-
king care of the spiritual and physical health and personal hygiene of the children.

Keywords: family upbringing, growing up, children, traditional society, Bosnia.

Introduction

Upbringing, as a universal (timeless and generation-wide) phenomenon, is
a specific characteristic of the human race. It encompasses conditio sine qua non
when it comes to a person’s path of development and their growth as a human
being. The history of pedagogy and pedagogical ideas very accurately and cle-
arly indicates that the historical period leading to the birth of formal pedagogical
science was a time marked by numerous thinkers, some famous and others unk-
nown, in the area of upbringing, during both prehistory and recorded history.
Their pedagogical insights and initiatives contributed to the birth and deve-
lopment of the most significant pedagogical ideas which humanity has at dispo-
sal today. Their viewpoints and ideas were mostly rooted in the people (in the
broadest sense of the word) amongst whom they lived. Prominent pedagogues in
history paid much attention to studying pedagogical views among the populace
and its pedagogical experience. Classical pedagogues (Komenský, Pestalozzi,
Ушински/Ušinski etc.) believed that folk pedagogy enriches educational science
and serves as its base and support1. The reason for this is the fact that the initial

                             
1 G.N. Volkov, Ètnopedagogika, Učeb dlâ stud. sred. i vysš ped. učeb zavedenij, Akademiya,

Moskva 1999.
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upbringing always takes place in the medium of a concrete culture, therefore
“the incentive to reach new cognitions regarding upbringing and education stems
precisely from research which explores the relationship between culture and
upbringing”2. The nature of this culture – upbringing relationship may be under-
stood through ascertaining the difference between authentic (primal) and instru-
mentalized (institutionalized) upbringing and education. This difference pre-
supposes upbringing as an anthropologic category on the one hand, and upbringing
as a pedagogical (didactic) category on the other hand. Authentic upbringing is con-
nected with culture, “but this term surpasses the notion of mere cultivation of incli-
nations which a human being is born with. This means that authentic upbringing
stems from the values of living, from objective (universally accepted) values, from
religion. These are precisely those values that cannot be ‘spent’ through human use
and application, which cannot be lost in the fog of the past”3. This is why understan-
ding the pedagogical tradition in a population is of the utmost importance in under-
standing contemporary pedagogical challenges and problems. The research which
will be presented in this paper is an attempt in that direction.

The methodological approach to the problem

The intention of this research is to shed light on the most important charac-
teristics of upbringing and growing up from newborn child and through childho-
od, in the medium of traditional Bosnian and Herzegovinian culture4. This se-
rved to provide insight into the processes of growing up and the most significant
patterns of child-rearing which accompanied these processes in the period from
birth and through childhood were modified in the second half of the 20th century
                             
2 M. Slatina, Od individue do ličnosti – uvođenje u teoriju konfluentnog obrazovanja, Dom štam-

pe, Zenica 2006, p. 61.
3 M. Slatina, Kultura i odgoj, “Takvim za 1999”, Rijaaset Islamske zajednice u BiH, Sarajevo

1999, p. 246
4 Research that will be presented in this paper is a part of a more encompassing and wider re-

search, which reflected ethno-pedagogical problems of growing up and upbringing through all
periods, from birth to maturity and end of life, and it was conducted in rural communities on
Majevica Mountain in northeastern Bosnia and Herzegovina. The largest part of that research is
presented in the authors book ‘Osnove etnopedagogije’ (Basics of Ethno-Pedagogy), Sarajevo,
2012; as well as in several published papers regarding traditional children’s games, traditional
patterns of healing children and religious upbringing of children, all of which will be mentioned
with bibliographic references in the following parts of this paper, when we tackle the above-
mentioned topics. The book and papers mentioned here present the basic source for detailed
explanation of methodology used during this research. Especially informative is the chapter
‘Gathering ethno-pedagogical corpus’ (pp. 101–109). For this reason, in the following sections
of this paper, in order to meet the needs of the research, the most important elements of meth-
odological approach to the research problem will be presented in a somewhat summarized man-
ner in comparison to the mentioned chapter, so that the reader is provided with a clear descrip-
tion of applied research methodology.
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and partly got lost under the influence of school as a social institution of formal
upbringing and education, as well as under the influence of the so-called mass
culture5. Here are the basic guidelines and starting points for approaching the
research problem, which defined its aim and tasks.

The subject of this research are ethno-pedagogical problems of growing up
and upbringing in traditional Bosnian and Herzegovinian culture, which are con-
cerned with life periods of a newborn child and childhood, using the example of
a small rural community, consisting of a cluster of villages (Zahirovići, Memići,
Straža, Jasenica) on Majevica Mountain in northeast Bosnia. This community is
multicultural and comprises of settlements with Muslim (Bosniak), Catholic
(Croat) and Orthodox (Serb) population. The aim of the research relates to exa-
mining the most important content, manners and processes of transferring and
learning culture as a space for growing up and nurturing during the first year of
life in the second half of the 20th century in the area of a rural multi-ethnic envi-
ronment. In this research, the method of content analysis was used, as well as
environment case study method with elements of the terrain method for culture
research and comparative method6. The content analysis method was used to
analyze the content of all documents relevant for research of this problem (exa-
minees’ personal documents, documents kept in churches and in the Islamic
community centre). Beside this, the contents of folk intellectual creations which
were gathered during the course of the research, were also analyzed. The instru-
ment for application of this method was the evidential sheet (protocol), while
analyzing the content of relevant documents and folk intellectual creations. The
method of location case study, with elements of terrain analysis method, is
“a way of organizing social data with the aim to preserve the unique character of
the examined object”7. The social entirety in this case is a group of rural com-
munities on Majevica Mountain in northeast Bosnia and Herzegovina. This en-
tity cannot be viewed as a social object which is a completely hermetic unit.
Therefore, location case study method “cannot be imagined as encompassing
a unit, but as an attempt to encompass, as a social unit, those characteristics that
are significant for the scientific problem at hand”8. The technique employed
within this method was intensive interview9. This means that relevant data was
                             
5 V. Spajić-Vrkaš, Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata, Tučepi, Zagreb 1996.
6 D. Kreč, S.R. Kračfild, L.I. Balaki, Pojedinac u drušvu, Naučna knjiga, Beograd 1972, p. 363.
7 V. Gud, P. Het, Metodi socijalnog istraživanja, Vuk Karadžić, Beograd 1966, p. 313.
8 Ibidem, p. 314.
9 In the context of this research, interview had special advantages, such as: age structure of exami-

nees was such that a questionnaire could hardly be applied: examinees (respondents) can provide
personal and confidential data in personal contact; the examiner can carefully follow and direct
the flow of examinee’s telling, the examiner can shape the impression about the examinee which
gives relevant information and, to a certain point, judge the verity of response (‘reading between
the lines’). During conducting interviews, special attention was paid to preparations for interview
procedure, methods for beginning an interview, length of the interview, relation and sensitivity
towards examinees (for more details see the following: V.C. Good; E.D. Scates, Metode istra-
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gathered through the process of interviewing in direct contact with the respon-
dents. This manner of gathering data was necessary, considering the nature of
facts we aimed to gather, which were: intimate information from personal life,
personal habits and characteristics, facts from family life, as well as opinions
and beliefs10. Conducting interviews in this case implied the use of so-called
individual and group interviews. Individual interviews were conducted with one
respondent and were used when the nature of needed information is personal and
intimate, as well as when there was a need to check verity of certain information
with different interviewees, while group interviews with more than one respon-
dent were used in situations where the needed information was not personal, but
related more to conditions in the social community and social processes. The
comparative method was employed to compare certain data gathered from va-
rious respondents. Also, a comparison of different religious teachings and cultu-
ral norms and customs with regard to multi-religious character of communities is
included in the research.

When it comes to the research sample, it is possible to distinguish its three
directions. In a territorial sense, a research sample is a group of rural settlements
in the northwest section of Majevica Mountain in northeast Bosnia. These set-
tlements comprise of Bosniak population (Zahirovići, Memići), Croat population
(Straža) and Serb population (Jasenica). The settlements are not intermixed in
terms of ethnic and religious belonging, but spatially they are in immediate proxi-
mity to one another and are connected. The second explanation of the term sample
is related to the number and category of interviewees.. In that sense, the sample
comprised of men and women in above-mentioned settlements, who were born up
to 1945. In content analysis, the sample is comprised of birth certificates, christe-
ning certificates, oral folk intellectual creations, and pieces of clothing.

Growing up and upbringing in the period
of a newborn child and toddler

Expecting and foretelling pregnancy

With the arrival of mlada snaha (the newly arrived young bride) in the hou-
sehold and upon her assumption of the position of ona najmlađa (the youngest
daughter-in-law) in the family community, she is expected to ostane noseća

                             
živanja u pedagogiji, psihologiji i sociologiji, “Otokar Keršovani” Rijeka 1967, p. 516, and also
to the following S. Đurić, Fokus – grupni intervju, Službeni glasnik, Beograd, 2007, pp. 61–144).
With all this, the interviews were not one-sided, i.e. they implied providing certain information to
respondents by examiners, that could serve the examinees as incentive in conveying certain in-
formation.

10 V.C. Good, E.D. Scates, Metode istraživanja..., op. cit., p. 510.
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(become pregnant). There were not many cases where a child was not born very
soon, and if that was the case, then it was usually understood within the commu-
nity as božije određenje ili davanje (God’s will). Whether childbirth occurred or
not in the first year of marriage significantly influenced both marital and family
relations, and sometimes even led to disturbances in those relationships. In the
case where mlada (the young bride) got pregnant right away, a lot of attention
was paid to gatanju hoće l’ bit muško il’ žensko (fortune-telling whether it would
be a boy or a girl). Monitoring the pregnancy and determining the baby’s sex
was assigned to older women from the village. The most common ‘test’ these
women used to foretell the child’s sex included wrapping a knife in one cloth
and scissors in the other and put both in front of the pregnant woman. If she
chose the cloth with the scissors inside, that meant she was pregnant with a girl,
and if she chose the cloth with the knife, she was pregnant with a boy. As well as
foretelling the baby’s sex, there were also attempts to influence it. Often, after
a male child was born, its umbilical cord was saved and kept to be given to
a future pregnant woman, so that her future child would also be male. The ba-
by’s sex was not one of the reasons for disturbance in marital and family dyna-
mics, unlike as was the case when the woman could not have a child. However,
there were cases where fathers insisted on having a male child, which resulted in
a great number of pregnancies for the wife, until she gave birth to a male child.
Muslim communities also exhibited occurrences where the man (father) would
perform special prayers far from the village and near a spring with a plea to God
da dobije muškog evlada (to have a male child).

A pregnant woman was recognizable also by often having different specific
yearnings regarding food that is sour and also green, unripe sour fruit, especially
zelene rzdelije (green cherry plums). During family meals, when the pregnant
woman would eat with the rest of the family or other people, everybody would
have to be very careful not to take any food from her plate because it was be-
lieved that person would get a sty.

Delivery

During pregnancy, young women were not spared from agricultural chores,
although they were assigned easier tasks on the arable land. There were often
cases of women giving birth right after performing an agricultural chore and
coming home. There were also cases when women did not have time to come
home and the delivery would begin or even finish on the field. During the rese-
arch, we came across data that certain women had up to 10 or 11 childbirths on
the field while doing chores. However, childbirth mostly took place in the family
house. Help during childbirth, in members of all three ethnic communities, was
provided by other women, mostly older women or married ones who had already
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given birth. These women were called babe (midwives). There was a popular
belief that childbirth can be made easier and faster. That is why the women who
helped during childbirth would put an axe or some other metal object on the
floor and the pregnant woman would step over it several times, since the belief
was that this could facilitate childbirth. Also, some water was poured into the
husband’s shoes, i.e. the future father’s shoes, which was also thought to make
childbirth easier. These instances occurred in all three ethnic communities. In the
Muslim population it was often customary, if a mosque is nearby, to open its
doors when delivery began, which was also supposed to make childbirth easier.

When the child is born, baba sveže pupak (the midwife cuts the umbilical
cord and ties it off). She would use a piece of thread, and in Muslim population,
the thread would come from a broken tespih (Muslim rosary). In addition to
sveže pupak (tying the umbilical cord), baba (the midwife) would also come to
the new mother’s house to bathe the baby. Beside older women, during child-
birth the mother-in-law and sisters-in-law would also help. There were cases
where the mother-in-law would not allow some other woman to be baba (midwi-
fe) to her grandchildren. There were also occurrences when a woman would be
her own baba (midwife) after birth, if she was not able to call an older woman
from the village or if she did not have a mother-in-law. In order to avoid these
occurrences, women made an arrangement. A pregnant woman would agree
during pregnancy with some neighbourhood women to call her to be her baba
(midwife) after giving birth. So, women would sometimes give birth alone and
call the baba (midwife) afterwards. If the pregnant woman had other children,
she would often send them for the baba (midwife). All children delivered by the
same baba (midwife) in the village were called her unuci (grandchildren) regar-
dless of the fact that they were not blood relatives. There were cases where wo-
men had so many such grandchildren in the village that they called them baba
Mara, baba Mina, baba Jela etc. (grandma Mara, grandma Mina, grandma Jela
etc.) all their lives. Aside from the custom that mothers-in-law helped their dau-
ghters-in-law during childbirth, there were cases where the situation was rever-
sed. Namely, if the first mother-in-law died and the father-in-law remarried and
had children with the second wife, i.e. second mother-in-law, the baba (midwife)
during childbirth for that woman would be the oldest daughter-in-law. In these
situations when the oldest daughter-in-law was the baba (midwife) during de-
livery for her new mother-in-law; i.e. when she was baba (midwife) to her
brothers-in-law, a special emotional connection was formed between this dau-
ghter-in-law and her younger brothers-in-law in terms of great respect and mutu-
al help. This can be clearly seen from the following statements of our female
storytellers: Ma to su isto k’o i moja braća, opeta malo još i pretežnije neg’ moja
braća (They are like my brothers, and even more than my brothers).

Some women had difficult childbirths, which made them ill or they even
died during delivery, or several hours or days after. The folk belief was that they
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died because those women poremete utrobu (disturb the inner organs in the bo-
dy). In these cases, often both mother and child would die. However, there were
a significant number of cases where the mother died during childbirth or days
after childbirth and the baby survived. Women who died during childbirth were
shown special respect in all three ethnic groups: Orthodox, Catholic and Muslim.
These women were considered dobrimženama (as good women). In the Muslim
population, it was considered that women who presele na drugi svijet (passed
away) in this situation were especially odabrane (selected by God). Women died
not only due to difficult childbirth, but also because sometimes they wanted to
abort the pregnancy and not give birth. There were not many cases of this, and
deliberate abortion was considered as a very bad deed and a sin.

Care for a woman after childbirth

In members of all three ethnic groups there was a norm which required that
a woman stayed in bed during the first forty days after childbirth. This norm was
formulated as follows: Porođenoj ženi četr’est dana je otvorena raka or otvoren
mezar (a woman who just gave birth is one foot in the grave for forty days).
It was considered, therefore, that the woman in that period is especially sensitive
and vulnerable. However, hard living conditions often led to deviations from that
norm. The amount of work the new mother did at home and outside depended on
the number of people in the household, i.e. whether there were enough adult
family members who could perform different chores instead of her. Also, the
norm regarding above-mentioned forty days was symbolically respected in
a way that the woman would stay in bed forty days after giving birth or at least
her bed linen was not moved for forty days, which served as a reminder that
there is a newly delivered woman in the house, and in folk belief, this had a si-
gnificant meaning. The mother-in-law would pay special attention to daughter-
in-law just after childbirth, and if there were enough capable family members in
the household, she would not let the daughter-in-law work. The new mother was
given better food. Immediately after childbirth, women would come to visit and
bring maslenjake (traditional pie with dough and butter oil), cheese and sour
cream. When possible, the women would also bring some eggs and a piece of
meat. If the mother of the woman who gave birth was nearby, that is, if the new
mother got married in the same or a neighbouring village, the mother would
regularly send through her other children, usually the new mother’s sister, one
maslenjak (traditional pie with dough and butter oil) every day. Mothers would
then also make special egg cakes called cicvare and send them to their daughters
who had just given birth. New mothers would also receive maslenjak regularly
from all the women who came na oblaz (to visit) and at that time the child was
given gifts. The usual gifts (stavljanje na čelo) were one or two chicken eggs.
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While giving gifts, the child was especially blessed, most commonly with words:
Dabogda bilo živo i zdravo, ni za kakvo zlo ne znalo, imalo svoju sreću etc.
(May God give you life and health, May you never know of any evil, May you
have your happiness etc.). In the late 50s of the 20th century, newborn children
received gifts of money. Often it was customary to use money given to the baby
girl (stave na čelo) to buy earrings and keep them until the girl grew up and be-
came cura na udaju (a girl ready for marriage). These earrings women bought
from one another and they were mostly called grmiluci because they were made
from ducat called grmiluk (Turkish ducat coin, from the era of Sultan Mahmud
II; the older ducats were more expensive than the newer ones).

During the entire četresnica (forty days after childbirth), the midwife would
činila uslugu ženi (be at the new mother’s disposal to help her). However, there
were instances, if the midwife was preoccupied with her own chores, then she
would spend only three days with the new mother, who would then continue
taking care of the newborn child on her own.

Caring for a newborn child

The newborn child would immediately be bathed and then wrapped in its
first diapers that women had woven during the pregnancy. If there were not any
woven diapers made from ćeteno (flax), the child would be wrapped in diapers
made from old clothing, mostly old women’s shirts. After bathing and wrapping
the child, it was time for the first breastfeeding. The newborn baby was usually,
in all three ethnic communities, breastfed for the first time by another woman
from the village who was already breastfeeding her own child. This custom had
several reasons, such as: a woman who had just given birth was not strong
enough, so she did not breastfeed until she felt better, and, also, it was conside-
red important that the child was first breastfed by another woman who could
become its nurse in the case of the biological mother’s illness or death. The wo-
man who breastfed a newborn baby, in all three ethnic communities, became its
mother by milk. In later life, this was a significant fact regarding marriage. Na-
mely, children who were breastfed by the same woman, could not get married in
adulthood. This norm of restriction of marriage between brothers and sisters by
milk was very important. In order to avoid an unwanted situation, beforehand,
whenever possible, children were breastfed, aside from mother, by a close fa-
mily member. That way, brothers and sister by milk were also blood related and
could not get married in any case. Relation by milk was, therefore, considered
stronger than blood relation and there was a belief that this relationship could
never disappear. However, there were cases where marriages were formed be-
tween spouses who were breastfed by the same woman. That was mostly the
case only when it was not the first breastfeeding, i.e. when a woman breastfed
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someone else’s child when it was a bit older and not a newborn. In all ethnic
groups, breastfeeding lasted mostly for about a year. There were cases when
children were not given any other food but mother’s milk, which was not a rule.
If the mother had problems breastfeeding, i.e. if she did not have enough milk,
pulpy meals with milk and flour were made for the child. In the case when
mother died at childbirth, and the child survived, it was taken care of by the
mother-in-law, or if the father remarried, the stepmother. If the father did not
want to get remarried right away, and his mother or mother-in-law could not
take care of the child, he would give the child to another woman, usually from
his family (mostly his sister-in-law) or from the neighbourhood. He would often
provide compensation for this.

The mother’s care for the child after četresnica (the first forty days after
childbirth) was always determined by her work commitments in the house or on
the land. This presented a great difficulty for women who were trying to harmo-
nize the need to be with their child and centre their attention toward it on the one
hand, and their work chores on the other hand. In the cases when there was no
one in house to take care of the child while the woman was working on the land,
she would often take the child with her, where she would work and care for it.
The woman would take her child with her only when working on her own land,
but when she went to help others on their land, she would leave the child at ho-
me. Leaving children alone sometimes had tragic consequences and that is why
women were freed from agricultural chores in order to take care of the child. For
some women, this represented resting from hard labour. This was in accordance
with the folk belief that breastfeeding immediately after a woman comes home
tired can be very dangerous for the child’s health and life. Namely, there was
a belief that breastfeeding can be healthy only if the mother is not tired and un-
der stress.

After bathing, wrapping the child and first breastfeeding, the child was
spuštalo u bešiku (laid in the cradle). Newborns were laid in the cradle by an
older brother or sister, depending on the sex of the child, and firstborn children
by their cousins. Bešika (the cradle) was made by craftsmen in the village, and
oat straw or hay from young grass, which was gentle, was put inside the cradle.
Oat straw was put in the cradle because it was believed that the child would not
be ill because of it, and also it was softer than wheat straw. Straw or hay was
covered with cloth or thoroughly washed old clothing. Before the child was set-
tled in the cradle, it was wrapped in a hand-woven nappy. The swathe (a long
strip of cloth) for the child was made mostly from wool, and children were swa-
thed because it was believed that it would enable regular bodily growth and
development. Since straws or hay were put in bešika (cradle), different insects
would often appear. That is why much attention had to be paid to the hygiene of
the cradle. Apart from hay and straw, in all three ethnic groups, a little bit of dirt
from a horseshoe was also put in bešika (cradle) because it was believed that the
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child will sleep better because of it. Beside this, in Orthodox populations espe-
cially, one or two garlic cloves were put in the cradle, as well as the wrapped up
umbilical cord part had fallen off.

Illustration 1. Bešika. Source: A. Tufekčić, Osnove etnopedagogije, Dobra knjiga i Centar za
napredne studije, Sarajevo 2012.

Ilustracja 1. Kołyska. Źródło: A. Tufekčić, Osnove etnopedagogije, Dobra knjiga i Centar za
napredne studije, Sarajevo 2012.

The bešika (cradle) is connected with the patterns of putting the baby to sle-
ep. Women who put babies to sleep would sing and make up various forms of
lullabies. That means that lullabies were appropriate and women made them up
while putting the child to sleep. Some of the most common lullabies in all three
ethnic communities are presented below. In Muslim communities, putting the
baby to sleep in the bešika and lullabies were mostly connected to religious
content, such as (in original, authentic form):

Lailaheilellah san u bešu, uroci iz beše,
Lailaheilellah Muhammedu resulullah.
***
Lailaheilellah naš Muhammed Mustafa,
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Naš Muhammed, naš pejgamber, lailaheilellah.
Lailaheilellah de zaspani malehni/malehna (ime djeteta).

The most common lullaby in Muslim population was this (in authentic form):

Kad ja pođoh u džamiju, lailaheilellah,
Tu me trefi naš pejgamber, lailaheilellah,
Naš pejgamber naš Muhammed, lailaheilellah,
Đi me trefi, tud mi reče, lailaheilellah,
Valja nama pomrijeti, lailaheilellah,
U kabur se zatvoriti, lailaheilellah,
U kaburu niđi ništa, lailaheilellah,
Niti vrata nit pendžera, lailaheilellah,
U džennetu tri buraka, lailaheilellah,
U džennetu badem drvo, lailaheilellah,
Pod njim sjedi naš pejgamber, lailaheilellah.

Another form of this lullaby is connected with death of children in early
childhood:

Kad ja pođoh u džamiju, lailaheilellah,
Susrete me naš Muhammed, lailaheilellah,
Naš Muhammed, naš pejgamber, lailaheilellah,
Đi me srete, tud mi reče lailaheilellah,
Znaš li robe da ćeš mrijet, lailaheilellah,
Znaš da valja umrijeti, lailaheilellah,
U kabur se pritvoriti, lailaheilellah,
Iz kabura govoriti, lailaheilellah,
Kabur kuća neobična, lailaheilellah,
Niti vrata nit pendžera, lailaheilellah,
Otvori se jedan pendžer, lailaheilellah,
Ugleda se badem bašča, lailaheilellah,
Niz nju teče bistra voda, lailaheilellah,
Sitna djeca iz mekteba, lailaheilellah,
Svako nosi po maštrafu, lailaheilellah,
Da napoje svoje majke, lailaheilellah,
Svoje majke i babaljke, lailaheilellah,
Maštrafe im izbodene, lailaheilellah,
I pozderom potrunjene, lailaheilellah,
Majke su im petkom šile, lailaheilellah,
Petkom šile, petkom prele, lailaheilellah,
Pa maštrafe im izbodene, lailaheilellah,
I pozderom potrunjene, lailaheilellah.
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In this lullaby the belief is represented that women whose young child had
died, should not sew or weave on Fridays. Besides this lullaby, women would
sing ilahije (Muslim religious songs) while rocking the child in bešika (cradle).
Besides ilahije, we found in our interviewee's stories that this lullaby was also
used (in authentic form):

Spavaj, bebo, spavaj, zlato moje,
Ljubi majka medne usne tvoje.

Besides singing lullabies, women would učile (read, recite) a sura (certain
chapters from Qur’an) in order to protect the child from evil influences and do-
ings. This shows that much attention was paid to the act of putting the baby to
sleep, since the baby was considered vulnerable to naude i uroke (hexes and
curses) while asleep and needed to be protected.

In Catholic and Orthodox population, as well, the child was pjevalo i tepalo
(sung and baby-talked to) while putting it to sleep in the cradle. Apart from
prayers with religious content, the following lullabies were sung and prattled to
babies (in original, authentic form):

Spavaj bebo, nina buba, evo i ja spavam.
***
Nina majka svoga sina.
***
Hrani majka sina u bešiki maloj,
Hrani majka sina sedam godin dana.
***
Buba nina, puna beša klina,
Nina buba, puna beša zuba.
***
Ninaj ninaj spavaj.
***
Buba nina, suđena mi bila.
***
Nina buba, bubala te majka.
***
Spavaj, spavaj, nina buba
***
Majka buba sina, puna beša klina.

Buba majka buba, puna beša zuba.
***
Spavaj, spavaj, bebo moja,
Uspava te majka tvoja.
***
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It can be seen that in all three ethnic communities there are common ele-
ments in lullaby forms, such as: nina, buba, spavaj, u beši. The difference in
content related to lullabies in Muslim, Catholic and Orthodox population lies in
different religious prayers.

In the busy times for agricultural work, young mothers had to work, so the chil-
dren were most commonly put to sleep by mothers-in-law (grandmothers), sisters-
in-law or older female children who stayed at home. During winter the situation was
different, mothers spent much more time putting their children to sleep.

Before children would start walking, a sijeda (a wooden child seat) and
a dubak (a wooden stand for a child to keep it in an upward position) were made
for it to stay in after waking up. These pieces were also made by local craftsmen.
The child would sit in the sijeda, which was in a shape of a wooden lifted chair
with three closed sides. There was a large wooden bar on the fourth side,
through which the child was put in the chair and it prevented the child from fal-
ling out of it. After the sijeda, the child would be put in the dubak. When the
child would grow out of the dubak, then a hoda (children’s walker) was made to
help the child start walking. The hoda was in the shape of a wooden round pillar
which connected the floor and the ceiling in the room, and there would be a fence
around it in the shape of a stand, so that the child could walk around that pillar.

In the first months of its life, the child would spend most of its time sleeping
in a bešika (cradle). When it grew stronger, it started using the sijeda where it
spent most of the time sitting. When the child is capable of standing up it is
transferred to the dubak, and when it is time for the child to walk, the hoda was
made in the house. These acts of supporting and encouraging the child’s deve-
lopment were correspondent with natural laws in processes of its upbringing. Of
course, this also had other reasons related to organization of life and work. Du-
bak and hoda made the care for the child easier in periods when most of the time
had to be dedicated to agricultural work. During the time when the child was
starting to learn to walk, mothers used every free moment to encourage that le-
arning. They would say soft words to the child, such as: Hajd’, hajd’, dušo moja,
baci lipove noge, uzmi drenove noge (start standing firmly on the ground) and
they would open their arms toward the child in order to entice it to stand up on
its feet and make several steps to reach the mother’s hands. The sintagm baci
lipove, uzmi drenove noge symbolically connected the strength in child’s legs
with the strength of a tree. This means that the child, while making its first steps
would reject lipove noge (legs made from the soft and gentle linden tree) and
gradually assume drenove noge (legs made of wood which is firm and sturdy).
In this way the accent was placed on the gradual support of the child’s deve-
lopment in early life. Namely, we can see here such a natural insight and com-
pleteness of knowledge of the child by the mother – the most significant and
efficient folk pedagogue. We can only imagine how much subtlety, quiverings of
the soul and steadiness in pedagogical tact was present while she held her hands
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out and felt her child’s legs transform from lipove to drenove in the very act of
walking slowly and with joy. It can be easily said that this pattern of upbringing
may serve as an ideal when we talk about pragmatics, gradual approach, the
sense of what is too early or too late in nurturing activities. On the other hand, it
can be implied how much we are adrift from that ideal when we “support” the
process of children’s learning to walk with contemporary so-called walkers with
wheels, where children learn to walk without ever falling and their mothers
never notice the change from lipa to dren in their children’s legs.

Illustration 2. Child in dubak. Source: A. Tufekčić, Osnove etnopedagogije..., op. cit., p. 133.
Ilustracja 2. Dziecko w chodziku. Źródło: A. Tufekčić, Osnove etnopedagogije..., op. cit., s. 133.

Special attention in the entire relationship with a newborn child was paid to
name giving and christening. In Catholic populations, the child was christened
and assigned godparents after birth. Catholic children were christened in
a church in Breške. The parents would not attend christening, only the god-
mother and godfather were there carrying the child. On that day, the parents
would stay at home, where a special dinner was made. In Orthodox population,
the child was christened by a priest in a church, but sometimes he would also
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come to the house to christen the child. A neighbourhood woman or a family
member who breastfed the child for the first time (the mother by milk) would
usually carry it to the church for christening. The godfather did not carry the
child to church, but during christening in the church, he would hold it in his
hands and name it. The time from birth to christening was not always precisely
determined. Upon birth, in the Muslim population, the child would be taken to
the hojja or he would come to the house to recite ezan (Muslim call for prayer in
Arabic) and certain sections from the Qur’an in the child’s ear.

Parents, in all three ethnic groups, usually named the child after their pa-
rents, brother or grandfather.

Encouraging spiritual and physical development

During the first three or four years, a child was considered especially sensi-
tive to various spiritual and physical ailments. That is why there were many
different patterns for protecting the child’s health. It was obligatory for Muslim
children to get prvi zapis (first religious writing) which lasted forty days. Zapis
(religious writing) was made by the hojja, and in the 50s and 60s having this
writing made was paid from the first sum of money which the child had received
as a gift. The Drugi zapis (the second religious writing), which was made after
the first forty days after birth had expired, was wrapped in a little triangle, sewn
in a red piece of cloth and pinned to the child’s clothes. Soon after the first forty
days of life, a barber was called to sunet (circumcise) the male child. Sometimes,
if possible, parents would make the so-called sunet for the child. This was a sort
of celebration which was organized several days after sunećenje (circumcision).

In all three ethnic communities, special attention was paid to uroci i naude
(curses and hexes), which were believed to be able to hurt the child’s health and
life. It was considered that small children were susceptible to bad influences
mostly from women with the “evil eye”. The belief was that, among those wo-
men, there were some who wanted purposely to hurt the child. In most cases it
was known who these women were and children were kept away from them. So,
the belief was, if the situation happened whereby the child was urekne (cursed)
and naudi (hexed), then there had been urocibi prekidali djecu (curses which
would harm children), and could even lead to their death. That is why attention
was given to preventing these nauda and uroka, as well as healing the child from
them. Here, some of the ways of prevention and healing which were used in
members of all three ethnic communities will be mentioned.

As previously mentioned, in Muslim population, children were given zapis
which was supposed to protect the child. Besides zapis which was written by
a hojja, there were other, so to say, folk zapisi. Namely, in members of all three
ethnic communities, there was a belief that the remainder of the umbilical cord,
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which fell off from the child, had special protecting powers, so zapis was also
made from it and it protected children from uroci. Zapis from the umbilical cord
would be put on the child’s cap. Also, in the Catholic community it was believed
that a needle should be put through the child’s clothing upside down, with the
needle tip upwards, so that nothing could harm the child.

Children who were under a curse had a učena je i dova uročnica (a folk
prayer against curses) recited to them. While reciting this prayer, women used
tespih sa pet dova (5 connected tasbihs in order to get one long tasbih; a tasbih is
a Muslim rosary). Uročnica which was učila (recited) to the child was called
Uročnica od devet braće, koja glasi11:

Uročnica od devet braće
Uročnicu učim od devet braće,
Od devet osam,
Od osam sedam,
Od sedam šest,
Od šest pet,
Od pet četiri,
Od četiri tri,
Od tri dva,
Od dva jedan,
Od jedan k’o nijedan,
Hajte uroci niz vodu k’o vjetar uz vodu.

After this, it was considered that the child was cured. Prayers against curses
were recited also while putting the child to sleep and were often a replacement
for lullabies.

Besides protecting children from curses, attention was given to their physi-
cal and spiritual health. It was believed that a child would be more intelligent if
the piece of umbilical cord which had served as the zapis was thrown into run-
ning water (river, brook, etc.).

Along with doveuročnice, a special procedure was used to cure fear and re-
stlessness in children, named in folk as ižljevanje/saljevanje strave (a special
procedure in folk medicine where a heated and melted piece of lead would be
carried around the child and afterwards immersed in a bowl of cold water). Du-
ring this, the melted lead would become solid. From the appearance of this cold
solid piece of lead, the existence of a fear or spiritual restlessness was interpre-
ted, as well as its cure. Most commonly, children from all three ethnic commu-
nities were taken to Muslim women who were skilled at saljevati stravu in
a small village Kurtići. The form of the ižljevanja strave was the same for all
                             
11 A. Tufekčić, Etnopedagoške odrednice očuvanja dječijeg zdravlja u tradicionalnoj kulturi,

“Baština sjeveroistočne Bosne“, Tuzla 2010, № 1, pp. 102–111; Idem, Osnove etnopedagogije,
Dobra knjiga i Centar za napredne studije, Sarajevo 2012.
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three ethnic (religious) groups, only the prayers to God were different with re-
gard to the different religious teachings. Here, elements of acculturation can be
seen, which are related to the belief by all three ethnic groups that the ižljevanje
strave can help children and their spiritual health. Attention was not paid to the
religion of the woman who would do the ižljevati stravu to the child, what was
important was that she knew how to do it. These women were usually Muslim.
There was a belief that this procedure would have better results when special
prayers and dove (Muslim prayers) were recited, while following guidelines of
a certain religious teaching – all teachings had the same significance. The woman
who performed the ižljevanje strave believed that the strava would be successful
when prayers were recited for the child, according to its religious teaching.

In the case that a child gets a high temperature, in Catholic and Orthodox
populations, pork fat was often taken and spread on a rag or paper, then used as
covering on the child’s body, mostly the chest and feet.

Growing up and nurturing in the period of middle
and late childhood

Chores and playtime

Middle childhood was a period in which children were involved in everyday
jobs and household chores. The age at which children started to become
involved in specific chores depended on the type of the chore and the gender of
the child. Hence, when household chores were to be done, such as the milking of
domestic animals and preparing food, female children were guided by their
mothers from as early as their eighth year. Besides milking the animals and ta-
king care of food girls were also taught to dance and do embroidery and we-
aving. It was considered that the period between seven and eight years of age
was the best period to teach young girls how to weave and do embroidery. Du-
ring this tutoring, mothers paid attention to the order in which these skills were
taught. It was considered that a girl should first learn how to weave and embro-
idery was taught only after a girl had learned to weave and crochet. There is
a notable systemisation in the learning process and the age of a child. Teaching
these skills to girls was done mainly when there were no other chores to be done.
The main reason for this is because the most important obligation for these chil-
dren was to take care of the livestock. Children started taking care of livestock
around the ages of nine and ten. It can be said that their entire lives and all their
individual and social activities revolved around taking care of livestock. Since
every house had several children two were usually sent to take care of the live-
stock, one younger (nine to ten years) and an older one (twelve to thirteen
years). Besides taking care of the livestock the older children had to take care of
their younger siblings. The intergenerational effect was present here. Namely,
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children took care of the livestock since youths and the adults did not have time
to take care of it because they had to do other more difficult agricultural jobs.
Younger children had no introduction to this job but were tutored by their older
siblings. In this way a certain distribution of jobs happened between the children
themselves. A single child almost never went alone to take care of the livestock.
Every child had it’s herd: Muslim children had goats and sheep, and Catholic
and Orthodox children had goats, sheep and pigs. However this was a group
activity and children from all three ethnic groups went together. On this secon-
dary level of socialization (the first level being the family) group norms and
interpersonal relations formed. These weren’t determined by ethnicity or reli-
gion, but by mutual territory and a common task of feeding and taking care of
the livestock. When children became “čobani” (a person whose profession is
taking care of a herd of specific domestic animals) they then took a big part of
the chores and responsibilities upon themselves. During grazing time the chil-
dren were in charge of feeding and bringing the livestock back home. During these
tasks they encountered numerous difficulties in their social and natural environ-
ment which they had to overcome. To prevent possible accidents and casualties,
elders who were unable to work on the fields followed the children every morning
to oversee them and make sure nothing happened to them. These elders only wa-
tched over the children and did not interrupt them in their activities.

Turning fourteen and fifteen meant for the kids that besides taking care of
the livestock they were now to become involved in field chores. Male children in
this period already became involved in ploughing. If the first child of a family
was a girl she also helped during ploughing. This continued until the male chil-
dren became old enough. First encounters with ploughing frequently meant inju-
ries. Besides helping during ploughing, boys at the age of fifteen often went with
their older brothers to Majevica to get timber. This is when they started to learn
how to cut trees and which trees should or should not be cut. They also gained
ethno-ecological knowledge about their natural environment. Besides working
with their families children also went to other locations to work for other fami-
lies in exchange for money12.

As noted, the main childhood activities were looking after the livestock and
gradual involvement in family chores. It is because of this that playtime wasn’t
a separate activity. Playtime was more of a part of the main chores the children
had. This, of course, did not apply to children who were too young and too weak
to be involved in everyday chores. These children usually spent time playing
near their houses. Older children made up their games and they were a part of
the everyday chores. These games were either gender specific or they were mu-
tual games in which both girls and boys were involved. Playgrounds for these
games were the fields and meadows where the livestock grazed. Children made
                             
12 For additional references read: A. Tufekčić, Radni odgoj u tradicijskoj kulturi, “Baština sjevero-

istočne Bosne”, Tuzla 2009, № 2, pp. 77–85.
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their own toys, mainly from natural materials such as wood, cow hair, dirt and
fruits. During the Fifties metal coins also become a part of the games. The most
common games were: treska (a game for both boys and girls), zvrk (a boys only
game), titaraka (a girls only game), kamenčići (pebbles – a girls only game), to-
povi (cannons – boys and girls), kuće (houses – boys only), baće (boys only), piriz
(boys only), topići (boys and girls), žmirka (hide and seek – boys and girls) etc.13

The above games had their rules and organization. Besides these, there were
games that required no rules or had no determined number of players. The most
common of these was bebe (swinging on a wooden board). In the period when
children became adolescents, new games emerged. These were specific for boys
and would happen at night time when parents were asleep. These games usually
involved stealing fruits, riding horses and playing with sleighs.

As shown, playing was an everyday activity that happened throughout the
day while the children did their chores and it represented a basic part of seconda-
ry socialization, during which peers had a major influence on the development
and the establishment of social relations and contacts.

The religious upbringing of children

Religious upbringing began from early childhood and in its methods and
was in its purpose was complementary with the maternal upbringing. It can be
said that both religious and maternal upbringing at the early stages of childhood
had the same goal. Learning and religious upbringing had the same basics of
what is known today as authentic upbringing. The mother, as the most important
factor in the nurturing of the child in early childhood and as an entire system of
upbringing, in all three religious groups, was the main source and the main in-
terpreter of the religious content as well of the implied religious ideas: there
were cases where mothers themselves didn’t know specific religious contents,
but were still the main factor in the upbringing of their child. Namely mothers
who didn’t have large religious knowledge still tutored their children with what
they knew and pointed out the importance of religion to them. Here we see
a specific “supremacy” of the goal of the upbringing over the content of the
upbringing which is certainly an important characteristic of the upbringing. This
can be formulated with the next thesis: “The way in which the upbringing affects
people is much more important than the content of the upbringing itself”. We
can understand this as a thesis that if upbringing is seen as a process then every-
thing involved during that process will have an effect on its final outcome. For
people from the Bosnian area this thesis is seen in proverbs such as: “učin-

                             
13 A detailed description of the games can be found in: A. Tufekčić, Etnopedagoški prikaz tradicij-

skih dječijih igara s Majevice, “Školski vjesnik”, Split, 2009, Vol. 59, №, pp. 223–239.
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doček” (what you do is what you what you will get) or “kako si posijo tako ćeš
i žeti” (as you sow, so shall you reap) etc.

In the cases when a mother died during childbirth or some time later, her
role was taken over by grandmas and stepmothers. Mothers had the best methods
for teaching religion to children. This is proof for the theory that every transfer
of knowledge begins with emotion. This was one of the key characteristics of
authentic upbringing. After the time when children turned five or six years of
age others became involved in the religious tutoring of the children, usually ho-
cas, rectors, and priests. At this time the role of the father started to stand out as
he gradually took over the religious upbringing from the mother. This meant that
the father encouraged children to join the maktab or the church. At home the
father also organized group prayers. In cases where the father died while the
child was still young this role would be transferred to a grandfather or to
a stepfather. Maktab education was at the core of the religious upbringing of
both male and female Muslim children. It was also the first step to becoming
literate as children learned the Arabic alphabet in maktabs. In the first decades of
the twentieth century the number of children in maktabs was greater than that of
those in schools. This started changing in the fifties and the sixties when the
number of children joining primary schools started growing.

Illustration 3. Pages of a religious schoolbook written in arebica. Source: A. Tufekčić, Osnove
etnopedagogije..., op. cit.

Ilustracja 3. Strony podręcznika do religii zapisane w arebica. Źródło: A. Tufekčić, Osnove
etnopedagogije..., op. cit.



Adnan TUFEKČIĆ84

Catholic children had religious education every Sunday in churches. This
period of their lives was also marked by the first communion which was one of
the most important events in the life of every child. It usually happened when
a child was around eight years old, and was preceded by a one year preparatory
period. Boys and girls attended religious education together and were also prepa-
red together for their first communion. Parents weren’t involved in the prepara-
tion of the child for the communion but gave contributions to the church (money
or groceries) for the preparation of the communal lunch on the day of the com-
munion. After the preparation the child would do a confession, after which
a checking of their knowledge of the obligatory prayers was done. The first
communion was always done on Sundays in churches. During the communion
girls would be located on one side of the church and the boys on the other. After
the ceremony the Sunday mass would be served and the child would receive the
hostija (the wafer) for the first time. After the communion the child received
a candle and a holy painting. After that there was a communal lunch. A new
traditional wardrobe was made for the communion, and this was the parents’
responsibility. Sometimes clothes and shoes from older siblings were used. Girls
had white scarves or wreaths of flowers on their heads. Boys would wear white
hats or nothing at all on their heads. One minister was always in charge of the
preparations and another one for the act of communion itself. These events were
a joyful period in their lives which they would remember for a long time to come.

The period of late childhood was marked by the sacrament of confirmation.
They were again well dressed and received presents.

In church or in mehtef (maktab) children acquired specific knowledge about
their religion which in return changed the role of the parents in their religious
upbringing. Parents were now in charge of applying the knowledge of the kids at
home. It was a testimony to a mother’s success in bringing-up their child when it
went to the parok, pop or hodža (hojja or priest). This is why mothers showed
great interest in their child’s religious upbringing. The older children represented
role models for their younger siblings. Children who learned and knew a lot
about religion got a lot of recognition from society in all three religious groups.
This attention and recognition is why younger children were motivated to learn
from their older siblings. A special part of the religious upbringing was giving
gifts to the children as well as designating special responsibilities for them du-
ring religious holidays which made the children happy14.

                             
14 More on the traditional religious upbringing in: A. Tufekčić, Religijski odgoj djece u tradicijskoj

kulturi, “Školski vjesnik”, Split 2013, Vol. 62, № 1, pp. 27–41.
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Guidelines (sjet) and prohibitions
Childhood is a period in which children acquire many social skills from

which their position and their role inside their family and the community is de-
rived. All three religions had prohibitions in the following areas:
— the relationship with parents,
— the relationship with other elders,
— the relationship with peers,
— attitudes towards values, work and property.

It was considered that children would have the correct behaviour towards
other people only when they have learned to respect their own parents. The dy-
namics of their relationship with their parents determined the quality of their
relationship with other elders. Parents aspired to develop in their children a sense
of respect towards the elders. A child which turned their head away from an
elder was considered as being badly raised. It was a shameful thing for a parent
if their child did not greet an elder. Children were taught to respect the oldest
members of society the most. It was a very bad thing if a child insulted an elder.
These events often resulted in punishments for the children. Their behaviour
towards visitors was another way of expressing their respect. Respect for the
elders was also displayed through how a child was dressed when in their presen-
ce. The most common guidelines concerning children’s behaviour towards their
peers were mainly focused on the prevention of conflicts and the prohibition of
socializing with problematic peers. Other common guidelines were directions
and prohibitions about swearing, stealing and respecting other people’s property.
Swearing was one of the worst things a child could do and was often sanctioned
by beating. Parents also paid a lot of attention to make sure their children
wouldn’t steal – especially fruits and vegetables. The punishments for stealing
were general and social sanctions not only for the child but for the parents too.
Every theft was publicly condemned which caused both the child and the parents
to be embarrassed and ashamed. All of this shows that a child’s behaviour was
considered as a reflection of their upbringing and his or her parents. In the tradi-
tional society antisocial conduct was mainly related to either socialization or the
child’s parents themselves. It was considered that the most important factors that
led to good or bad behaviour had their roots in the upbringing of the child. It is
notable that in modern society there are numerous factors that affect the informal
upbringing of a child such as the media, school, the outside world, different pe-
ers. These factors indeed have a massive effect in a child’s upbringing. Ho-
wever, today, many justifications and reasons for a child’s behaviour are sought
after through these modern factors which in turn reduces the importance of the
family.
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Patterns of upbringing and actions related to clothing
and shoes

In early childhood and much of middle childhood, the primary item of
clothing was a košulja (a shirt). The shirt was white, made from lan (flax), and
looked the same for both boys and girls. By the time they were ten years old they
started wearing gaće (handmade trousers). These were also made from flax by
weaving and tailoring. Some children could get their pants later which depended
on the financial status of the family. The moment when a child got its pants was
actually the moment when it became capable of working. The košulja was often
inherited from an older sibling while the first gaće or pelengaće (pants) were
always specially woven and sewn. This is why the act of acquiring their first
trousers was a major event for the children. This is because they became the
equals of their older siblings who were usually their role models. This was
a very emotional moment which stayed carved in their memory for a long time.
In the first decades of the twentieth century the shirt and the pants did not differ
much between all three ethnic groups.

After the period of middle childhood specific differences in clothing started
to emerge depending on the gender and the religious group. At that time besides
the shirt and the trousers, an integral part of a boys clothing was also a pâs (belt)
which went around the waist. It was made of wool and was very colourful.
Mothers made sure that their children wore their belts for a number of reasons,
principally the belt meant that the child was now an adolescent and is to be sepa-
rated from the smaller children. It was considered that the children should start
getting used to the belt from this early age since it will later be a part of their
clothing when they become adults. Besides this, catholic boys later started we-
aring a šeširić (hat). Muslim children also wore a belt over their shirt and a ćulah
(a type of a wool cap) on their heads in colder periods.

In later childhood in the middle of the twentieth century differences in
clothing for female children emerged. In the period of late childhood, Muslim
girls would change shirts and pants for dimice and košuljci (tschalvar and diffe-
rent kinds of shirts). Female catholic and orthodox children still wore shirts and
trousers with the addition of tkanica (a type of female belt) made from wool in
many colours. They were colourfully fringed at the ends.

A mandatory part of female clothing for all three ethnic groups during late
childhood was a headscarf. Besides this, clothing for special occasions and holi-
days was made. These were specially cleaned and taken care of, although it lo-
oked the same as the regular clothing. Shoes were much scarcer, during childho-
od, than clothes. There were often no shoes and children would walk around
barefoot which lead to many injuries. Another very emotional moment in child-
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hood was when their parents bought them their first rubber shoes. It was as
emotional as getting their first pants.

Illustration 4. Female Croat outfit in the period of late childhood. Source: A. Tufekčić, Osnove
etnopedagogije..., op. cit., p. 182.

Ilustracja 4. Żeński strój chorwacki – późne dzieciństwo. Źródło: A. Tufekčić, Osnove etnopeda-
gogije..., op. cit., s. 182.

It is noticeable that children’s growth and development was marked by
different clothing patterns. Clothing indicated the age of the children and also
their position in the division of labour in the family, as well as in the broader
community. This means that clothes represented not only a sign of a certain sta-
ge in physical growth and development, but also a sign of stages in social deve-
lopment while growing up, and gradually, a sign of religious belonging. New
sets of clothing meant that the children entered new stages of their lives and had
new obligations, as well as new positions within a wider group, which consisted
of multiple generations in the entire community.

The status of orphans and illegitimate children

In the first half of the twentieth century every generation had children which
had lost one or both parents. Children usually lost their fathers because of their
participation in hard labour (in the forest, and the Jasenica mine which dated
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back to Austro-Hungarian empire), or in wars (the First and the Second World
War). The most common cause of death for mothers was during childbirth or
soon after. The way the community treated child who had lost a parent depended
on whether it was their mother or their father who had died. When a child lost its
mother, the father was the mainly responsible for the child’s upbringing. The
role of the child’s mother was taken by grandmothers, or aunts who mostly made
sure that the child ate right. If a child lost its mother in early childhood, the fa-
ther often got married again so the stepmother took on the responsibilities of the
mother. Men (fathers) told their new wives that they had small children who
needed special care, and this was usually well received by the new wives. Chil-
dren that lost their fathers got into many depressing situations and often enco-
untered problems when it came to various aspects of family socialization, as well
as gaining their own position in society. The death of a father meant that the
child would effectively lose its mother too in a certain way, since the mother
would then usually remarry. Then the child would be taken care of by a grand-
father, an aunt or an uncle from the father’s side. If a mother got remarried the
aunt and the uncle would become the guardians and the grandfather would be in
charge of the material things the child needs. However, some children went with
their mothers to live with the stepfather, as a request from the mother. Most men
accepted the kids but in the first decades of the 20th century approximately six
months needed to have passed before the new father invited his wife’s children
to live with them. Later, in mid-20th century, this period was much shorter and
children could live with their stepfather after a month. If the stepfather promised
to take in the children, he would, after the determined period of time, go and
bring them home himself. This however did not break the bonds with the family
of the deceased father. Grandmothers, aunts and uncles regularly visited their
former daughter-in-law and her children. This helped develop specific interper-
sonal relationships between stepbrothers and stepsisters. This also led to the
division of chores among children, which created more time and space for play-
ing games. This cannot be said about those children whose mother and stepfather
did not have any more children, because they had take on all the chores and had
less time for playing.

Illegitimate children, who were very rare, would stay with their grand-
mothers after birth, who took most care of them. Grandmothers were the pro-
tectors of the illegitimate children and were usually the ones to raise them. This
was because the mother usually got married later and because the grandmothers,
as older women, had a more subtle and protective attitude towards the illegiti-
mate child, than other members of society. A special ethno-pedagogical and
social-psychological role was played by older women in the community, who
took care of illegitimate children in terms of their entire development. These
children formed special psychological bonds with their grandmothers. They
were usually labelled and stigmatized amongst their peers but were protected by
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their grandmothers, cousins or relatives, all of which were important factors in
the development of their personalities.

Healthcare and personal hygiene

During the first half of the twentieth century curses and hexes were conside-
red as the biggest threat to both a newborn and an older child. A belief that
a child could die from a curse was widespread not only while the child was
a baby, but throughout its childhood too. The parents themselves could in a way
curse the child in special circumstances, such as making the child too happy or
too joyful or if they went to play with it immediately after they got back from
the fields after doing some difficult chore. This is why special attention was paid
to treating the children thought to be cursed, and the best ones for this were wo-
men which had special knowledge that was transferred throughout generations.
A very small number of women had the ability to treat these children. The most
common procedures while treating the child were: odučavanje (chanting reli-
gious prayers), saljevanje strave (curing the child from fear), proturanje kroz
lozu, skidanje kroz tespih and paljenje alame...15.

Skin diseases were also cured: crveni vjetar (erysipelas), sugreb (skin rash),
other physical injuries and high fevers were treated by using balms. Wounds that
children often got while shepherding and playing were mostly treated with diffe-
rent skin balms. In contrast to curing curses, which was the specialty of older
women, older men were usually the ones that made balms. These balms were
made from animal fat, certain grains and medicinal herbs. Not many people
knew how to make these ointments and for this reason they were respected and
children would come to them in the community from all three ethnic groups.
Children with high temperatures would usually be treated with animal fat and
vinegar. Apples were also believed to have healing characteristics and were
given to sick children. Another cure that was given to children was fried flour,
apart from fruit and other natural food.

By the middle of the twentieth century personal hygiene mainly consisted of
washing the face, hands and feet. Children were encouraged to use fresh water to
wash their face in the morning, i.e. to go to the first spring or drinking fountain
and wash their face with fresh water. This was especially connected with the
obligation of female children to go early in the morning and to bring fresh water
to the house in fučije (special wooden water containers) so that the rest of the
family could wash their faces with fresh water. Muslim children were obliged to
bring fresh water before sunrise so the head of the house, the domaćin (father or
                             
15 A detailed description of the procedures can be found in: A. Tufekčić, Etnopedagoške odrednice

očuvanja dječijeg zdravlja u tradicionalnoj kulturi, “Baština sjeveroistočne Bosne“, Tuzla 2010,
№ 1, pp. 102–111.
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grandfather) could uzeti avdest (the ritual washing of face and hands before
Muslim prayers) in order to da klanja sabah (perform the first morning Muslim
prayer in the dawn before sunrise). Coffee was also made with the fresh water.
The rest of the body, especially hair, was washed with lukšija. This was made
from a combination of ashes and hot water, where lug (ashes) would be wrapped
in a rag and boiling water was poured on it; then the solution was strained and
used for washing the hair. During the middle of the 20th century soap became
available in the stores, so children could bathe with water and soap. Children
cleaned themselves especially for holidays when they also got new or freshly
cleaned clothes. Male children were given haircuts by the older residents of the
village. As the children entered adolescence and youth their personal hygiene
and clothing became more and more important.

Short summary

This research was an attempt to gather, study and popularize a geographi-
cally concrete traditional pedagogical culture in the area of several villages on
the west side of the mountain Majevica in the northeast part of Bosnia and Herze-
govina. The most important processes of upbringing and growing up throughout
the stages of a child’s life, from newborn child, early, middle and late childhood
in traditional culture are:

The period that includes the birth and the first years of life is characterized
with special social expectations and predictions related to the pregnancy and the
birth itself, as well as the work directed to the life and health of the newborn and
the encouragement of spiritual and physical development. The most important
ethno-pedagogical moments from this period are the expectation of the pregnan-
cy, the obligations during the pregnancy, the birth and accidents during the birth,
taking care of the mother, taking care of the baby, and encouraging the spiritual
and physical development of the newborn.

Childhood is a period in which children adopted numerous social norms
from which their status within the family and the community is derived. These
norms referred to the following areas: relationship with parents, relationship
with other elders, relationship with peers, relations towards values, work and
property. The most important ethno-pedagogical aspects in this period were:
work and chores, playtime, religious upbringing, directions and prohibitions,
rules about clothing and shoes, relationships towards children who had lost
a parent, orphans and illegitimate children, healthcare and personal hygiene.
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Streszczenie

W warunkach intensywnych procesów globalizacji we współczesnym świecie, pro-
blem kształtowania kultury myślenia młodego człowieka, jego tożsamości kulturowej
i tolerancji staje się szczególnie aktualny. W artykule wyjaśniono istotę kultury, która
jest jedną z podstawowych kategorii współczesnego dyskursu humanistycznego. Anali-
zie poddano stanowisko poszczególnych badaczy do tematyki „kultury myślenia”, „toż-
samości kulturowej osoby” i „tolerancji” w pedagogice, psychologii oraz socjologii.

Zostały określone warunki pedagogiczne oraz zaproponowano zintegrowany model
kształtowania się kultury myślenia młodego człowieka, jego tożsamości kulturowej
i tolerancji. Z punktu widzenia podejścia kulturowego ujawniono rolę rodziny i szkoły
w kształtowaniu tych cech. Wykazano, że w rozwoju młodego pokolenia odgrywa
ważną rolę potencjał rodziny i kulturowo-edukacyjny środowiska instytucji edukacyj-
nych.
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Abstract

Under the conditions of the intensive processes of globalization and integration in
the modern world the problem of forming of culture of thought of the young person,
his/her cultural identity and tolerance acquires special actuality. The essence of culture
which is one of the fundamental categories of the modern humanitarian discourse is
presented in the article. The approaches of researchers to the interpretation of the con-
cepts “the culture of thought”, “the cultural identity of personality” and “tolerance” in
pedagogy, psychology and sociology are analysed.

Pedagogical conditions are determined and integrated into the model of the forming
of the culture of thought in young people and their cultural identity and tolerance is ex-
amined. From the positions of the cultural approach the role of family and school in
forming of the culture of thought, cultural identity and tolerance of personality of young
people is exposed. It is shown that in the development of the younger generation the
important role is played by the cultural potential of the family and the cultural and edu-
cational environment of the educational establishment.

Keywords: culture, culture of thought, cultural identity, tolerance, family, school.

Sformułowanie problemu

Na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego jednym z głównych proble-
mów jest poziom kultury i duchowości, zarówno jednostek, społeczności, jak
i społeczeństwa jako całości. Podkreśla to wielu badaczy (m.in. V. Andruŝenko,
V. Deliâ, B. Geršunskij, B. Korotâev, K. Korsak, V. Kremen’, E. Lâcka, V. Stepin,
V. Šinkaruk), potwierdzeniem są także wydarzenia mające miejsce w świecie
w ostatnich dziesięcioleciach.

W swoich rozważaniach Kremen’ podkreśla, że problem braku kulturowych,
duchowych zasad, niezbędnych dla udanego rozwoju społecznego, obserwuje się
zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i narodowym, w szczególno-
ści zaś w społeczeństwie ukraińskim. Na poziomie globalnym jest to związane
przede wszystkim z obecnością różnych światopoglądowych, religijnych nurtów
(nie zawsze tolerancyjnych w stosunku do innych społeczności czy osób),
a także z niskim poziomem kultury i edukacji1.

Współczesna sytuacja polityczna, społeczno-gospodarcza i kulturowa nieja-
ko wymuszają kwestię kształtowania kultury i duchowości jednostki oraz społe-
czeństwa jako całości, dominantą czego staje się szacunek do Innego, niezależ-
nie od kraju zamieszkania, narodowości, rasy, wiary, płci, zawodu i itp. Istotne
jest również kształtowanie u młodzieży poczucia własnej wartości, tożsamości
narodowej i przynależności do społeczności globalnej, co z kolei implikuje tro-
skę o rozwój u młodego człowieka postawy tolerancyjnej i pogłębionej kultury
myślenia.
                             
1 V.G. Kremen’, Fìlosofìâ lûdinocentrizmu v strategìâh osvìtn’ogo prostoru, Kiïv 2009, s. 185.
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Celem naszych rozważań jest zrozumienie roli rodziny i szkoły w kształto-
waniu tożsamości kulturowej młodego pokolenia, tolerancji i kultury myślenia
osoby. Na potrzeby przeprowadzonych badań zostały określone następujące
s z c z e g ó ł o w e  c e l e  b a d a w c z e , tj.:
1) sprecyzowanie charakteru i relacji pojęć kluczowych („kultura”, „tożsamość

kulturowa osoby”, „tolerancja”, „kultura myślenia” itp.);
2) odkrycie, z punktu widzenia podejścia kulturowego, roli rodziny i szkoły

w kształtowaniu tolerancyjnej postawy młodego człowieka, jego tożsamości
kulturowej i kultury myślenia;

3) określenie pedagogicznych warunków powstawania zjawiska tolerancji
u młodego człowieka, jego tożsamości kulturowej i kultury myślenia.

Wyniki badań

W „Narodowej Strategii Rozwoju Edukacji na Ukrainie w latach 2012–
2021” zostały określone główne kierunki, priorytety, cele i mechanizmy rea-
lizacji polityki państwa w sferze edukacji. W szczególności zwraca się uwagę,
że jednym z priorytetów polityki państwa jest „[...] edukacja jako strategiczny
zasób dla rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i duchowego społe-
czeństwa, poprawa dobrostanu ludzi, zadbanie o interesy narodowe, wzmocnie-
nie międzynarodowego prestiżu i kształtowanie pozytywnego wizerunku nasze-
go kraju, stworzenie warunków do samorealizacji każdej jednostki. Wychowanie
człowieka o innowacyjnym typie myślenia i kultury, projektowanie przestrzeni
edukacyjnej z uwzględnieniem innowacyjnego rozwoju edukacji, potrzeb jed-
nostki, potrzeb społeczeństwa i państwa”2. W związku z powyższym „[...] naro-
dowa strategia rozwoju systemu edukacji powinna zostać sformułowana zgodnie
z nowoczesnymi procesami integracji i globalizacji, zapewniając zdecydowany
ruch i rozwój Ukrainy w pierwszej połowie XXI wieku, włączenie krajowego
systemu edukacji w europejską i światową przestrzeń edukacyjną”3.

Oczywiste wydaje się, iż w XXI wieku priorytetem w rozwoju edukacji jest
jej komponent kulturowy. Zatem szczególną uwagę w tym kontekście krajowi
i zagraniczni badacze poświęcają właśnie relacji edukacji i kultury.

Dziś wspólnotę pedagogiczną interesują następujące, wspólne dla edukacji
europejskiej i światowej, problemy, jak: profesjonalna kultura pedagoga, kultura
profesjonalnego myślenia, kultura mowy, kultura zachowania, kultura komuni-
kacji, kultura wyglądu zewnętrznego i inne. Łącznikiem w szeregu przywoła-
nych pojęć jest „kultura”, która odnosi się do podstawowych kategorii współcze-
snego dyskursu humanitarnego. Dlatego też zwrócimy się ku jego istocie.
                             
2 Nacìonal’na strategìâ rozvitku osvìti v Ukraïnì na 2010–2021 roki, „Viŝa škola” 2013, nr 2,

s. 86.
3 Tamże, s. 87.
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Jak słusznie zauważa myśliciel humanista A. Švejcer „[...] kwestia ta powin-
na od dawna zacząć interesować ludzkość, która uważa się za ludzkość kultural-
ną [...]. Jednak dziś, kiedy same wydarzenia nieuchronnie prowadzą nas do zro-
zumienia tego, że żyjemy w warunkach niebezpiecznej mieszanki kultury i bra-
ku kultury, wypada nam – chcemy tego czy nie – spróbować zidentyfikować
istotę prawdziwej kultury”4. Kontynuując myśl Švejcera, w najbardziej ogólnym
ujęciu, kultura to przede wszystkim:
— postęp materialny i duchowy, zarówno jednostek, jak i różnego rodzaju

wspólnot5,
— całość postępu człowieka i ludzkości, we wszystkich dziedzinach i obsza-

rach, pod warunkiem że postęp ten służy duchowemu doskonaleniu jednost-
ki jako całkowity progres6,

— najpełniejszy rozwój woli życia, składający się ze wszystkich dostępnych
człowiekowi i ludzkości rodzajów progresu woli życia jednostki, która od-
czuwa szacunek do życia we wszystkich jego przejawach i która dąży ku do-
skonaleniu w duchowości szacunku do życia7.
Dziś nikt nie ma wątpliwości, że współczesne społeczeństwo staje się coraz

bardziej globalne, zintegrowane, informacyjne i otwarte. Co określa takie formy
interakcji, jak relacja interpersonalna, permanentne osobiste i zawodowe relacje
między przedstawicielami różnych kultur, w tym interakcja wirtualna.

W tym kontekście istotnego znaczenia nabierają podstawy teoretyczne i me-
todologiczne zasad pedagogiki tolerancji, kultury tolerancji, poszukiwanie po-
staw tolerancyjnych u uczniów i studentów. Warto zauważyć, iż problematyce
tolerancji zostały poświęcone prace takich badaczy, jak: I. Beh, T. Bilous,
G. Vasânovič, G. Vaŝenko, O. Dokunina, I. Zâzûn, V. Kravec, B. Kremen’, E. Lâ-
ska, B. Pazenko, O. Romanovs’kij, N. Âksa i innych.

W kontekście naszych badań przeanalizujemy istotę zjawiska tolerancji
w psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych źródłach naukowych,
gdzie to pojęcie jest używane w sensie „przejawu cierpliwości”. Tak więc,
w artykułach słownikowych t o l e r a n c j a  (od łac. ‘tolerantia’ – cierpliwość)
jest zdefiniowana jako:
— cierpliwości dla różnych poglądów, usposobienia, zwyczajów, w stosunku

do osobliwości różnych narodów, narodowości i religii (w filozofii)8,
— cierpliwość dla wyrażania myśli przez inne osoby, postaw, a także przeko-

nań religijnych, zachowań, itp. (w psychologii)9,

                             
4 A. Švejcer, Blagogovenie pered žizn’û, A.A. Gucejnov (perebod s nem., red.), Moskva 1992,

s. 55.
5 Tamże, s. 55.
6 Tamże, s. 95.
7 Tamże, s. 230.
8 E.F. Gubskij (red.), Filosofskij ènciklopedičeskij slovar’, Moskva 2006, s. 457.
9 O.M. Stepanov (red.), Psihologìčna enciklopedìâ, Kiïv 2006, s. 363.
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— przejaw cierpliwości dla cudzych myśli, wiary, skłonności światopoglądo-
wych, uznawanie praw człowieka do własnego zdania, publicznego ujaw-
niania i udowodniania prawomocności; pokojowe, wyważone podejście jed-
nostki do rozumowania innych osób (w socjologii)10,

— cierpliwość dla różnych opinii, bezstronność w ocenie ludzi i zdarzeń (wpe-
dagogice)11.
Szersza ujęcie tego pojęcia znajduje się w pedagogicznych pracach nauko-

wych. W szczególności, Bilous pisze, iż t o l e r a n c j a  to kompleksowa cecha-
osobowa, który łączy w sobie:
— wysoki poziom wiedzy, umiejętności i szacunku dla „Innego” w procesie

interakcji interpersonalnej,
— posiadanie zasad moralnych oraz metod i znajomości zasad komunikacji,
— zdolność do holistycznego postrzegania „Innego” ze zrozumieniem jego

cech specyficznych, jako przejawu indywidualności i niepowtarzalności,
— emocjonalną iwolicjonalną gotowość do krytycznego dialogu z „Innym”,
— zdolność do kompromisu i gotowość do częściowej rezygnacji z własnych

interesów, aby zapobiec konfliktom,
— umiejętność krytycznego stosunku zarówno do siebie, jak i do „Innego”

w celu samodoskonalenia się12.
Z kolei za Dokuniną czytamy, iż t o l e r a n c j a  w  w y c h o w a n i u  – to

cecha osobowa, przejaw humanitarności osoby lub jedna z zasada wychowania
humanistycznego13. Badaczka podkreśla następujące kluczowe zasady tolerancji
w wychowaniu, takie jak:
— u f n a  w s p ó ł p r a c a  (nawiązywanie w instytucji edukacyjnej kontaktów

opartych na wzajemnym zrozumieniu oraz wzajemnych wymogach pomię-
dzy administracją, nauczycielami, z jednej strony, i uczniami z drugiej),

— e k o l o g i a  r e l a c j i  (zapewnie niekorzystnego społeczno-psychologicz-
nego klimatu w instytucji edukacyjnej jako podstawy do tworzenia toleran-
cyjnego środowiska),

— t w o r z e n i e  p o c z u c i a  własnej wartości, szacunku dla siebie i środo-
wiska, narodów, niezależnie od statusu społecznego, narodowości, rasy,
kultury i religii,

— s y n e r g i a  (zapewnia rozwój osobisty, jest jego źródłem i siłą napędzającą),
— k r e a t y w n o ś ć  (zapewnia wdrożenie alternatywnych podejść dla usta-

nowienia tolerancyjnych stosunków i analizy sytuacji interakcji)14.

                             
10 È.A. Bìlen’kij (red.), Socìologìâ: Slovnik termìnìb ì ponât’, Kiïv 2006, s. 305.
11 E.S. Rapacevič (red.), Pedagogika: Bol’šaâ sovremennaâ ènciklopediâ, Minsk 2005, s. 596.
12 T.M. Bìlous, Vihovannâ tolerantnostì v studentìv viŝih pedagogìčnih navčal’nih zakladìv u pro-

cesì vivčennâ ìnozemnoï movì, Avtoref. dis. na zdobuttâ nauk. stupenâ kand. ped. nauk, Kiïv
2004, s. 6.

13 V.G. Kremen’ (red.), Enciklopedìâ osvìti, Kiïv 2008, s. 912.
14 Tamże, s. 912–913.
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Rodzina i szkoła, jako czynniki odgrywające najbardziej istotną rolę w roz-
woju i wychowaniu młodej osoby, w kontekście poszukiwania ścieżek kształto-
wania się tolerancji w środowisku rodziny i szkoły, stały się punktem wyjścia do
wyróżnienia przez Dokuniną następujących pedagogicznych uwarunkowań tole-
rancji w wychowaniu, tj.:
1) tworzenie tolerancyjnej przestrzeni, środowiska, charakteryzujących się

jednością wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego i form organizacji
relacji między nimi, które, z jednej strony, są głównym elementem etyki pe-
dagogicznej, a z drugiej – podstawą, modelem wychowania moralnego
uczniów;

2) kultura komunikacji jako akceptacja innego w dialogu, jak wzajemne zro-
zumienie, wzajemny szacunek, współczucie i empatię, poczucie partnerstwa;

3) myślenie synergiczne, pozwalające dostrzec szeroki wachlarz cech osobi-
stych i indywidualnych i etnicznych przejawów osoby;

4) indywidualnie zorientowane podejście do procesu edukacyjnego, którego
podstawą są podmiot – podmiotowe relacje na płaszczyźnie „wychowawca –
wychowanek”15.
Tak więc, tolerancja występuje jako etyczna, psychologiczna, społeczno-

-psychologiczna, społeczno-kulturowa charakterystyka człowieka lub grupy spo-
łecznej w ich interakcji z innymi ludźmi i grupami społecznymi, która wspoma-
ga komunikację interpersonalną, zapobiega wszelkiego rodzaju konfliktom,
przyczynia się do pokojowego rozstrzygania sporów i sytuacji konfliktowych.
W naszej opinii, tolerancja oznacza szacunek i szacunek obustronny, rozumienie
oraz wzajemne zrozumienie w rodzinie, grupie, społeczności i społeczeństwie.
Tolerancję rozumiemy również jako przejaw mądrości, traktowanie innej osoby
jako wartości, dostrzeganie przez człowieka różnorodności kultur współczesne-
go świata, zdolność do budowania relacji międzykulturowych, międzynarodo-
wych i międzyreligijnych.

Tolerancja przejawia się jako przyjęcie Ja–koncepcji innej osoby, jako for-
ma wyrażania i samoujawniania dla innych swojej indywidualności. Tolerancja
– to przestrzeganie pewnych norm zachowania i komunikacji, szacunku dla
wartości i postaw innych ludzi, uznanie ich prawa do własnej opinii i stanowi-
ska, umiejętność znalezienia kompromisu w różnych, nawet kontrowersyjnych
zdarzeniach, sytuacjach konfliktowych itp.

Interesujące prace w tym zakresie można znaleźć także u innych badaczy.
Na przykład E. Lâska słusznie zauważa, że „[...] tolerancja jako potencjalna dro-
ga służy doskonaleniu społecznej i kulturowej komunikacji, funkcjonowania
ludzi”16. Autorka wyróżnia przy tym trzy rodzaje tolerancji:

                             
15 Tamże, s. 912.
16 Ê.-I. Lâska, Rol pedagoga u formuvannì tolerantnostì v učnìvskoї ta studentskoї molodì, „Vìsnik

Lvìvskogo unìversitetu. Serìâ pedagogìčna” 2005, nr 19, s. 126.
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1) i n t e l e k t u a l n ą  (tolerancja, która charakteryzuje się uznaniem prawa
innej osoby na wypowiadanie swoich poglądów);

2) r e l i g i j n ą  (tolerancja ukierunkowana na przyjęcie lub odrzucenie prze-
konań religijnych);

3) m o r a l n ą  (taki rodzaj tolerancji przewiduje przyjęcie określonego zacho-
wania i stylu życia, nawet takiego, który jest sprzeczny z naszym własnym,
czy który nisko oceniamy)17.
Uniwersalne normy relacji kształtują się w społeczno-kulturowym środowi-

sku każdego narodu i znajdują swoje odzwierciedlenie w takich elementach, jak:
kultura, wierzenia, tradycje, obyczaje, etykieta, rytuały, specyfika regionalna itp.
Powszechnie wiadomo, że rodzina odgrywa znaczącą rolę w przejęciu przez
dziecko trwałych ogólnoludzkich wartości, dzięki kształtowaniu się w rodzinie
kultury życia codziennego.

Pierwotnie, postawa tolerancyjna u dziecko kształtuje się w środowisku ro-
dzinnym. Dlatego też, co należy podkreślić, w stosunku rodziców do siebie,
w ich stosunku do swoich rodziców, dzieci, krewnych, sąsiadów, znajomych
i nieznajomych powinni oni zawsze pamiętać, że dziecko reaguje na wszystkie
zdarzenia występujące w rodzinie, rejestruje je i jak „gąbka” pochłania. Jeśli
w rodzinie panują harmonijne relacje, jedność duchowa, wzajemny szacunek,
wzajemne zrozumienie – wówczas dziecko także czuje, że jest kochane, że jego
zdanie jest szanowane i rozumiane. Dorastając w takiej harmonijnej codziennej
atmosferze rodziny, uczy się kochać i szanować swoich rodziców, dziadków,
braci, siostry, z szacunkiem i uwagą traktować inne osoby. W ten sposób tworzy
się u niego wartość tolerancji.

W tworzeniu tolerancyjnych postaw u dziecka znaczącą rolę odgrywa rów-
nież szkoła na poziomie relacji „nauczyciel – uczeń”, „student – student”, „na-
uczyciel – nauczyciel”, „nauczyciel – rodzice”, itp. Z reguły, sukcesy w pracy
z dziećmi osiągają ci nauczyciele, którzy potrafią, w oparciu o godność ucznia,
znaleźć indywidualne podejście do niego. W tym kontekście szczególnie istotne
znaczenie ma słowo wypowiedziane przez nauczyciela, jego odbiór ucznia, to-
warzyszące mu gesty i mimika. Zawód nauczyciela nie dopuszcza sytuacji upo-
karzania ostrym słowem, niezasłużoną uwagą lub niedocenianiem intelektual-
nych możliwości czy osiągnięć szkolnych ucznia. Nauczyciel powinien zawsze
pamiętać, że poniżenie dziecka ma negatywny wpływ na jego stan psychiczny,
niszczy wewnętrzny świat duchowy ucznia, wpływa na jego zachowanie, stosu-
nek do nauki.

Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy nauczyciel swoim przykładem stworzył
system postaw sprzyjających rozwojowi u uczniów takich wartości tolerancji, jak:
— człowieczeństwo, które przejawia się w humanitarnym stosunku do ludzi

wokół niego,

                             
17 Tamże, s. 127.
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— uważność i szacunek dla osób starszych.
— uważność, opiekuńczość wobec osób młodszych,
— hojność, życzliwość, serdeczność, chęć pomocy,
— chęć zrozumienia innych ludzi i tolerancja ich opinii, postaw, poglądów itd.

Nawyki postawy tolerancyjnej młodego człowieka, utrwalają się i rozwijają
także na wyższym poziomie kształcenia. Na uczelniach akademickich istnieje
bowiem własny system relacji, sprzyjający kształtowaniu osobowości przyszłe-
go specjalisty. W kontekście zrozumienia tego aspektu istotne stają się wyróż-
nione w pracy E. Lâski warunki, przy uwzględnieniu których możliwe jest opa-
nowanie przez studentów określonych wartości i postaw tolerancji. Do takich
warunków autor artykułu zalicza:
1) nacisk na rozwój ucznia w połączeniu z czynnikami, które wpływają na jego

kształtowanie w procesie dydaktycznym i wychowawczymm
2) korzystanie z różnych metod aktywizacji rozwoju wartości, postaw tolerancji,
3) rozpoznanie i zdiagnozowanie środowiska studenckiego w procesie opano-

wywania wartości, postaw;
4) zaangażowanie uczniów w działania pozaakademickie na rzecz innych osób,

np. poprzez wolontariat18.
Biorąc pod uwagę podejście kulturowe, relacje kultury i tolerancji, należy

podkreślić, że gotowość osoby do tolerancyjnej postawy, interakcji oraz tego,
jakimi one będą, istotnie zależy od poziomu kultury tolerancji jednostki. W na-
szej opinii, k u l t u r ę  t o l e r a n c j i  o s o b y  charakteryzuje: zrozumienie
naturalnych różnic między ludźmi, gotowość do przyjęcia i szanowania tych różnic,
poszanowanie praw i wolności innej osoby, uznanie jej prawa do tożsamości, jak
również – zdolność do budowania tolerancyjnych relacji z innymi ludźmi itp.

W jej strukturze identyfikujemy komponenty poznawcze, wartościowo-
-refleksyjne, percepcyjno-empatyczne oraz regulujące zachowanie.

W budowaniu kultury tolerancji osoby ważną rolę odgrywa rodzina i szkoła,
poprzez pomoc dzieciom i młodzieży w poszerzaniu swej wiedzy o otaczającym
ich świecie, poznawaniu różnych narodowości, ich warunków życia, odkrywaniu
świata wartości różnych kultur, różnorodności tradycji, zwyczajów itp. W tym sen-
sie, szczególną wartość – naszym zdaniem – ma paradygmat duchowo-moralny,
opracowany przez G. Vaŝenko – wybitnego ukraińskiego naukowca, pedagoga,
filozofa, psychologa, którego pisma w Związku Radzieckim były zakazane.

Biorąc pod uwagę tendencje rozwoju społeczności światowej, Vaŝenko
skupia się na tym, że „[...] naród może przestrzegać i zachować swoje tradycje,
ale nie zatrzymywać się na nich, iść do przodu, nie ograniczać się do wąskich
granic własnej kultury tradycyjnej. Brać od innych narodów ich najlepsze osią-
gnięcia, organicznie przekształcając je zgodnie z interesami i psychologią swo-
jego narodu”19.
                             
18 Ê.-I. Lâska, Rol’ pedagoga u formuvannì tolerantnostì..., dz. cyt., s. 133.
19 G. Vaŝenko, Vihovanij ìdeal, L’vìv 2006, s. 146.
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Rozumiejąc znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków i kontaktów, zbudowa-
nych w oparciu o wartości tolerancji, naukowiec podkreślał, że „[...] ludzie nig-
dy nie żyli w izolacji. Zawsze mieli jakąś formę stosunków politycznych i kultu-
rowych z innymi narodami [...] Więzi między narodami stały się szczególnie
silne i zróżnicowane w naszych czasach. W związku z tym, żaden naród, żadne
państwo nie może teraz stawiać lub rozwiązywać poważnych problemów natury
politycznej lub kulturalnej, lub edukacyjnej, nie biorąc pod uwagę aspiracji in-
nych narodów”20. Zgadzając się z opinią naukowca, możemy zauważyć, że
w warunkach intensywnych procesów globalizacji i integracji zachodzących
w dzisiejszym świecie, nie tylko aktualizuje się problem kształtowania toleran-
cji, ale także problem tożsamości kulturowej młodego pokolenia.

W kontekście naszych badań przeanalizujemy istotę tożsamości, jej rodza-
jów w naukowych źródłach psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych.
Tak więc, w słownikowych pozycjach t o ż s a m o ś ć  (z łać. ‘idem’ – ten sam,
‘identicus’ – jednakowy, tożsamy) definiuje się jako:
— tożsamość, identyczność, pełna zgodność czegoś z czymś; tożsamość świa-

domości samego siebie w różnym czasie w rzeczywistości nie jest tożsamo-
ścią, lecz ciągłością lub rozwojem (w filozofii)21;

— rezultat procesu identyfikacji społecznej; utożsamianie siebie z grupą, prze-
widujące w procesie komunikacji zastępstwo Ja – My (w psychologii)22;

— poczucie, świadomość jednostki swojej przynależności do danej społeczno-
ści, grupy osób (w socjologii)23.
Problemy tożsamości opisywało już w swoich pracach wielu krajowych

i zagranicznych badaczy (m.in. P. Berger, V. Bojko, G. Vaŝenko, K. Galuško,
V. Kravec, I. Kon, T. Lukman, Dž.-G Mid, D. Miller, A. Nazyrov, È Èrikson i in.).
W szczególności t o ż s a m o ś ć  określają oni jako:
— osobiste odczucie, organizujące motywy, umiejętności i działania w jeden

system (А. Nazyrov)24;
— proces organizowania doświadczeń życiowych w indywidualne Ja jako zło-

żona forma osobista, która posiada strukturę warstwową (È. Èrikson)25;
— element kluczowy rzeczywistości subiektywnej, który znajduje się w dia-

lektycznym związku ze społeczeństwem i kształtuje się poprzez procesy
społeczne (P. Berger, T. Lukman)26.
Do form jej istnienia – na poziomie indywidualnego doświadczenia – Èrik-

son zalicza następujące elementy tożsamości:
                             
20 Tamże, s. 237.
21 E.F. Gubskij (red.), Filosofskij ènciklopedičeskij slovar’, Moskva 2006, s. 170.
22 O.M. Stepanov (red.), Psihologìčna enciklopedìâ, Kiïv 2006, s. 363.
23 В.V.G. Gorodânenko (ukladač), Socìologìčna enciklopedìâ, Kiïv 2008, s. 147.
24 A.S. Nazyrov, Profesional’naâ identičnost’ i pedagogičskaâ napravlennost’ studentov pedvuzov,

Monografiâ, Steplitamak 2006, s. 4.
25 В.V.G. Gorodânenko (ukladač), Socìologìčna enciklopedìâ..., dz. cyt., s. 149.
26 P. Berger, T. Lukman, Social’noe konstruirovanie real’nosti, Moskva 1995, s. 279.
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1) poczucie tożsamości (poczucie osobistej tożsamości i ciągłości historycznej
osoby),

2) świadome poczucie tożsamości osobistej opierającej się na dwóch jednocze-
snych obserwacjach (jest to: postrzeganie siebie jako tożsamość i świado-
mość ciągłości istnienia w czasie i przestrzeni, z jednej strony, a postrzega-
nie tego, że inni uznają moją tożsamości i ciągłość – z drugiej);

3) doświadczenie tożsamości wraz z wiekiem i wraz z rozwojem jednostki
intensyfikuje się (osoba czuje coraz większą ciągłość między wszystkim,
tym, co przeżyła i tym, co ona przewiduje w przyszłości, między tym, kim
chce być i tym jak postrzega oczekiwania innych w stosunku do siebie)27.
Naukowcy wyróżniają także tożsamość: psychofizjologiczną, społeczną

i osobistą (I. Kon); osobistą, edukacyjną i zawodową (А. Nazyrov); osobistą,
kolektywno-grupową i społeczno-kulturową (E. Semuhina); tożsamość ego, za-
równo pozytywna, jak i negatywna tożsamość (È. Èrikson).

Zgodnie z podejściem kulturowym, fenomen tożsamości w kulturze określają
wartości. Stanowią one energetyczny rdzeń kultury, na bazie którego tworzą się
wartości poszczególnych ludzi, grupy, społeczności. W tym sensie, używa się pojęć
„tożsamości kulturowej”, „tożsamości narodowej”, „tożsamości etnicznej”.

T o ż s a m o ś ć  e t n i c z n a  jest rozumiana jako „[...] poczucie przyna-
leżności do danej społeczności etnicznej, identyczności z jej przedstawicielami
w wyniku wspólnej pamięci historycznej, pamięci o wspólnych przodkach
i emocjonalnych więzi z ojczyzną, a także wspólnoty głównych składowych
kultury społeczności, co zazwyczaj przejawia się w solidarności z członkami tej
społeczności.

Zjawisko tożsamości etnicznej może występować zarówno w formie indy-
widualnej jak i zbiorowej, przejawiać się na różnych poziomach: można w tym
samym czasie czuć się Ukraińcem (dominujący przedział etniczny, pochodzenie
etniczne), Hucułem (grupa etnograficzna), Słowianinem (wspólnota metanaro-
dowa)”28. Ukraiński spis ludności w 2001 roku wykazał, że współczesne społe-
czeństwo ukraińskie jest reprezentowane przez takie grupy etnograficzne, jak:
Bojkowie, Hucuły, Łemkowie, Litwini, Poliszczucy [полищуки], Rusini itp.
Razem stanowią oni wewnętrzną zmienność kultury ukraińskiej, tworzą różno-
rodność przejawów bytu kulturowego29.

K. Galuško zauważa, że „[...] w wyniku pojawienia się tożsamości narodo-
wej jako masowego faktu społecznego kształtuje się naród. Tożsamość narodo-
wa pełni funkcje zewnętrzne (terytorialne, gospodarcze, polityczne) i wewnętrz-
ne (pogłębienie i intensyfikacja stosunków społecznych, samostanowienie

                             
27 È. Èrikson, Identičnost’: ûnost’ i krizis, A.V. Tolstyh (perevod s angl., red.), Moskva 1996, s. 138.
28 È.A. Bìlen’kij (red.), Socìologìâ: Slovnik termìnìb ì ponât’, Kiïv 2006, s. 117.
29 O.G. Osaulenko (red.), Nacìonal’nij sklad nacelennâ Ukraïni ta jogo movnì oznaki za danimi

Vseukraïns’kogo perepisu naselennâ 2001 roku, „Deržavnij komitet statistiki Ukraïni”, Kiïv 2003.
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i orientacja jednostki)”30. Należy pamiętać, że tożsamość narodowa jest często
utożsamiana z tożsamością kulturową. Naszym zdaniem, porównanie tożsamości
kulturowej do tożsamości narodowej jest uproszczonym rozumieniem fenomenu
tożsamości kulturowej.

Z kolei T. Potapčuk słusznie podkreśla, że „[...] w przeciwieństwie do kultu-
ry etnicznej, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie na poziomie
naturalnych zdolności człowieka – jego pamięci, żywego języka, tworzyw orga-
nicznych, kultura narodowa ulega przyswojeniu przez każdą osobę poprzez edu-
kację”31. Zgadzając się z opinią autora, możemy zauważyć, że system wartości,
który określa rozumienie przez osobę utożsamiania się z grupą etniczną, naro-
dem, przejawia się w jej filozofii, religii, charakterze, kulturze zachowywania
się, kulturze, języka, kulturze, komunikacji, kulturze myśli a nawet w kulturze
ubierania się czy kulturze żywienia się itd. Tak więc mówimy o tożsamości
kulturowej osoby, która obejmuje refleksję i świadomość podstawy kulturowej
działalności życiowej.

Istotę tożsamości narodowej i kulturowej rozpatrywali w swoich pracach
naukowych V. Bakal’čuk, I. Beh, G. Vaŝenko, O. Višnevskij, K. Galuško,
L. Gončarenko, I. Ogienko, T. Potapčuk, M. Stel’mahovič, B. Stuparik,
D. Ševčuk i inni badacze zagadnienia tożsamości w społeczeństwie ukraińskim.

Przywołując wybrane opinie na ten temat widać na przykład, że dla
L. Gončarenko, „[...] istotą t o ż s a m o ś c i  k u l t u r o w e j  jest to, że czło-
wiek świadomie przyjmuje odpowiednie normy i wzorce zachowań, wartości,
język, rozumie swoje „Ja” z perspektywy cech kulturowych charakterystycznych
dla danego społeczeństwa, utożsamia się ze stereotypami kulturowymi tego
społeczeństwa”32.

Według D. Ševčuka, „[...] t o ż s a m o ś ć  k u l t u r o w a  generalnie uka-
zuje się jako złożone zjawisko, ponieważ łączy wewnętrzne i zewnętrzne wy-
miary. Wymiar zewnętrzny, może być nazywany jako obiektywny aspekt tożsa-
mości kulturowej – obejmuje przede wszystkim symboliczną przestrzeń kultu-
rową, która jest przedstawiana jako całość. Ta holistycznie nakreślona sfera
symboliczna daje możliwość orientacji w świecie. Wymiar wewnętrzny – subiek-
tywny – zapewnia świadomą identyfikację osoby z miejscem, miejsce to trakto-
wane jest jako znaczące, tym samym przyjmowane jako punkt orientacyjny”33.

W swoich rozważaniach G. Vaŝenko słusznie podkreśla, że „[...] właściwa
droga rozwoju ludzi polega na tym, że nowe pokolenie, przyjmując dorobek
                             
30 В.V.G. Gorodânenko (ukladač), Socìologìčna enciklopedìâ..., dz. cyt., s. 148.
31 T. Potapčuk, Kul’turna identičnìst’ osobistostì postanovka problemi, por. źródło: http://www.

nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_27_1/pataphuk.pdf [dostęp: 3.05.2013].
32 L. Gončarenko, Formuvannâ kul’turnoï ìdentičnostì ìndivìda âk odne  ìz zavdan’ polìkul’turnoï

osvìti, por. źródło: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/2008-1/018.pdf [do-
stęp: 3.05.2013].

33 D. Ševčuk, Kul’turna ìdentičnìst’ ta globalìzacìâ, „Naukovì zapiski”, Serìâ „Kul’turologìâ”,
2010, nr 5, s. 6.
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kulturowy poprzednich pokoleń i zachowując własne tradycje narodowe rozwija
kulturę, wnosząc do niej nowe osiągnięcia”34. W trosce o przyszłość kraju, twier-
dził, że „[...] to w pełni odnosi się do wychowania młodzieży. Wychowując ją w sza-
cunku dla najlepszych tradycji narodowych, należy jednocześnie wziąć pod uwagę
współczesne problemy. Odpowiadając na pytanie o celach wychowania współczesnej
młodzieży ukraińskiej, powinniśmy nie tylko brać pod uwagę nasze tradycje, lecz
również te zadania, które przedstawia nam teraźniejszość i przyszłość”35.

Kultura jest tym komponentem edukacji, który przybliża dzieci do wartości
duchowych i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu młodego pokolenia. Po raz
pierwszy z wartościami kultury dziecko spotyka się w rodzinie, w której hono-
ruje się takie wartości. Pochłania z mlekiem matki, przez modlitwę, kołysankę,
zabawki, haftowane ręczniki nad obrazami, haftowane obrusy, haftowane ko-
szule, opowieści ludowe itp. Następnie rolę w kształtowaniu tożsamości kultu-
rowej młodego pokolenia przejmuje szkoła.

Na całe życie każdy z nas zapamiętuje obraz domu rodzinnego, białe kwiaty
wiśni za oknem, zapach świeżo upieczonego chleba, miłe brzmienie pieśni na-
szych babć, zapierające dech w piersiach opowieści naszych dziadków, lekcje
ulubionych nauczycieli, kluby amatorskie, bożonarodzeniowe wieczory, wieczo-
ry Szewczenki i wiele innych obrazów z przeszłości.

W kontekście naszych badań byliśmy zainteresowani dojrzałością tożsamo-
ści kulturowej w społeczeństwie ukraińskim. Według sondażu przeprowadzone-
go przez Centrum Razumkowa, respondenci odpowiadając na pytanie: „Czy
traktujesz Ukrainę jako ojczyznę?”, „tak”, odpowiedziało 92,7%, „nie” – 4,5%
respondentów. Lecz na pytanie: „Która z następujących definicji narodu ukraiń-
skiego jest najbardziej odpowiednia dla Ciebie?” ci sami respondenci odpowie-
dzieli, że naród ukraiński – to:
1) Wszyscy obywatele Ukrainy, bez względu na ich pochodzenie etniczne,

język, w którym mówią, tradycje narodowe, które przestrzegają i według
których wychowują swoje dzieci – 43,1% badanych;

2) Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy mają ukraińskie pochodzenie etniczne
(mają Ukraińców wśród swoich przodków) – 19,8% badanych;

3) Wszyscy Ukraińcy według ukraińskiego pochodzenia etnicznego (osoby,
które mają wśród swoich przodków Ukraińców), bez względu na miejsce
zamieszkania i obywatelstwo – 14,2% badanych;

4) Wszyscy obywatele Ukrainy (bez względu na pochodzenie etniczne), którzy
rozmawiają w języku ukraińskim, przestrzegają ukraińskie tradycje narodo-
we, wychowują wg tych tradycji swoje dzieci – 15,1% respondentów;

5) Trudno odpowiedzieć – 7,8% respondentów36.
                             
34 G. Vaŝenko, Vihovanij ìdeal..., dz. cyt., s. 236.
35 Tamże, s. 236.
36 Doslìdžennâ provedene socìologìčnoû služboû Centru Razumkova, por. źródło: www.uceps.org/

img/stimg/table/812/social_id.pdf [dostęp: 3.05.2013].



Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia... 105

Badania, które przeprowadziliśmy wśród studentów wykazały, że 94,6% re-
spondentów uważa Ukrainę za swoją ojczyznę. Wskazuje to na wysoki poziom
dojrzałości tożsamości wspólnonarodowej (kulturowej) w społeczeństwie ukraiń-
skim. Należy również zauważyć, że 36,9% badanych studentów chciałoby praco-
wać za granicą, tłumacząc swój wybór przyczynami natury finansowo-gospo-
darczej, brakiem możliwości posiadania pracy zgodnej ze specjalnością itp.

Nasze badania pokazują również ogromny wpływ instytucji społecznych na
kształtowanie się tożsamości kulturowej młodego pokolenia. Widać to wyraźnie
w kontekście padających odpowiedzi na pytanie: „Jak sądzisz, jakie czynniki
wpłynęły na twoją tożsamość kulturową?” Studenci odpowiedzieli w następują-
cy sposób37:
1) wychowanie w rodzinie – 84,6% badanych;
2) edukacja w szkole – 81,3% badanych;
3) edukacja na uniwersytecie – 69,8% badanych;
4) cerkiew – 82,6% badanych;
5) wszystkie z powyższych czynników – 68,1% respondentów.

Z naszego punktu widzenia ważne jest, aby podkreślić, iż tożsamość kultu-
rowa jednostki – jest zarówno przyjmowaniem przez człowieka charaktery-
stycznych dla narodu lub społeczności tradycji, obyczajów, norm zachowania
i etykiety, jak i również ich przestrzeganiem. W ślad za tym postępuje opanowa-
na przez osobę działalność wynikająca z doświadczeń życiowych. W odniesie-
niu do badanego problemu istotna staje się opinia Vaŝenko, w świetle której
„[...] rolę tradycji w rozwoju ludzkości można porównać do roli pamięci w roz-
woju jednostki. Główna funkcja pamięci polega na przechowaniu zdobytego
doświadczenia. Przecież ta funkcja jest konserwatywna. Ale, gdyby człowiek nie
posiadał pamięci, gdyby nie przechowywał przeszłych wrażeń, wyobrażeń
i myśli, nie tylko nie rozwijał by się, ale w ogóle nie mógłby istnieć, gdyż tylko
dotychczasowe doświadczenie daje mu możliwość z sukcesem adaptować się do
warunków życia i walczyć o swoje godne istnienie. Takie samo znaczenie mają
tradycje w rozwoju ludzkości i narodów”38.

Kontynuując tę myśl, naukowiec podkreśla że „[...] naród definiuje się zwy-
kle jako integralność pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych. Rozwój jest
możliwy tylko dlatego, że młodsze pokolenia otrzymywały od starszych okre-
ślone osiągnięcia kulturowe. W związku z tym, młodsze pokolenia nie muszą
zaczynać od początku ruchu kulturowego: zostaje im tylko kontynuować i do-
skonalić to, co stworzyli ich przodkowie”39.

Tak więc, poziom rozwoju osobowości młodego człowieka określa kultura,
a wśród jej komponentów szczególne miejsce zajmuje kultura myślenia. Zatem,
w kontekście badania problemu kształtowania kultury myślenia jednostki, roz-
                             
37 Badania prowadzone w zachodnim regionie Ukrainy.
38 G. Vaŝenko, Vihovanij ìdeal..., dz. cyt., s. 145.
39 Tamże, s. 146.
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patrzmy istotę tego fenomenu. Zagadnieniem tym w swoich pracach naukowych
zajmowali się m.in.: E. Belâeva, T. Bugaeva, A. Kasymžanov, A. Kel’buganov,
M. Koul, N. Maksûta, E. Marčenko, M. Meerovič, A. Mytnik, S. Skribner,
L. Turiŝeva, O. Halabazur, L. Šragina, Eileen Jay, David Perkins, Shari Tishmani
i inni.

W szczególności, analizując istotę pojęcia „kultury myślenia”, Kasymžanov
i Kel’buganov podkreślają, że „[...] kultura i myślenie – są to pojęcia, posiadające
każde z osobna wiele istotnych sensów, mających zasadnicze znaczenie dla sa-
mookreślenia człowieka. Kulturą, w odróżnieniu od natury jest to, co wyprodu-
kowane, wykonane ręką ludzką, to na czym on pozostawił ślad swojej działalno-
ści. Myślenie kulturowe – oznacza przede wszystkim to, że ono się rozwinęło,
korzysta z całego swojego potencjału”40. Idąc dalej za tokiem rozumowania
przywołanych autorów, można sądzić, iż – „[...] jeśli przez kulturę osoby rozu-
mieć zdolność do ciągłego, świadomego wychowywania samego siebie, to kul-
tura myślenia zajmuje szczególne miejsce wśród cech kulturalnego człowieka –
możliwe, że jest «pierwotną warstwą», kulturą kultury. Pewnie dlatego, opano-
wanie jej jest szczególnie trudne, bowiem scala ona wszystkie początki osobo-
wości kulturowej”41.

Kultura myślenia – tak jak kultura mowy, kultura komunikacji, kultura za-
chowania – określa poziom wykształcenia i wychowania jednostki. Istotną rolę
w kształtowaniu kultury myślenia u dziecka odgrywa rodzina, która uczy je sta-
wiać pierwsze kroki w rozwoju zdolności umysłowych, aktywności poznawczej
i interakcji ze światem zewnętrznym.

Następnie kultura myślenia kształtuje się w procesie edukacji szkolnej
i akademickiej. Kulturalno-edukacyjna sfera tych instytucji edukacyjnych
wspomaga rozwój umiejętności myślenia, analizy, myślenia krytycznego, for-
mułowania opinii, realizacji różnorodnych owoców myślenia, korzystania
z różnorodnych form myślenia, budowania konstruktywnych relacji z innymi
ludźmi, przemyślanych decyzji dotyczących istotnych dla siebie i otoczenia
zadań życiowych. W procesie tworzenia kultury myślenia w młodego człowieka
rozwijają się takie cechy osobiste, jak: elastyczność, operacyjność, kreatywność
myślenia, zainteresowanie w poznawaniu nowości, zdolność do działalności
twórczej i refleksji, dążenie do samodoskonalenia i samorealizacji itp.

Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki naszych badań (badania kultury
profesjonalnego myślenia przyszłych nauczycieli) dały nam możliwość zidenty-
fikowania i uzasadnienia szeregu warunków pedagogicznych, niezbędnych dla
kształtowania u młodego pokolenia tożsamości kulturowej, tolerancji i kultury
myślenia osoby. Do takich w a r u n k ó w  p e d a g o g i c z n y c h  zaliczamy:
— klarowne określenie celów kształcenia i wychowania,
— stworzenie w rodzinie harmonijnej atmosfery dla rozwoju dziecka,
                             
40 A.H. Kasymžanov, A.Ž. Kel’buganov, O kul’ture myšleniâ, Moskva 1981, s. 3–4.
41 Tamże, s. 4–5.
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— modelowanie środowiska kulturowo-edukacyjnego w szkole dla rozwoju
i kształtowania się osobowości ucznia,

— modelowanie środowiska kulturowo-edukacyjnego na uczelniach akademic-
kich dla rozwoju i kształtowania się osobowości młodej osoby,

— psychologiczno-pedagogiczna diagnoza poziomów kształtowania się tożsa-
mości kulturowej, tolerancji i kultury myślenia osoby.
Należy pamiętać, że potencjał olbrzymich możliwości służących opanowa-

niu przez studentów ogólnych teoretycznych i praktycznych zasad tego obszaru
wiedzy pedagogicznej, kształtowania u nich tożsamości kulturowej, tolerancyj-
ności i kultury myślenia osoby, tworzy się podczas przyswajania wiedzy na te-
mat różnorodnych aspektów omawianych zagadnień na zajęciach z takich dys-
cyplin pedagogicznych, jak:
1) „Pedagogika” (poznawanie teorii osobowości, systemów edukacyjnych państw

obcych i Ukrainy, edukacji inkluzyjnej, dydaktyki, teorii wychowania itp.)42;
2) „Podstawy umiejętności pedagogicznych” (studium z istoty i struktury

działań edukacyjnych, kultury pedagogicznej, kultury profesjonalnego my-
ślenia, umiejętności zawodowych, komunikacji pedagogicznej, taktu etyki
zawodowej, konfliktów wychowawczych itp.)43.

Wnioski

Podsumowując, możemy zauważyć, że kształtowanie się u młodego poko-
lenia tożsamości kulturowej stwarza warunki do zrozumienia własnego „Ja”,
pozwala zachować oraz pomnażać dziedzictwo kulturowe tworzone przez po-
przednie pokolenia od wieków. Kształtowanie wartości tolerancji i kultury my-
ślenia stwarza warunki dla młodej osoby do zrozumienia różnorodności kultu-
rowej współczesnego świata, wartości innych kultur, co jest istotne w kontekście
procesów globalizacji i integracji.

Należy jednak zaznaczyć, iż poruszone w opracowaniu pytania o rolę rodzi-
ny i szkoły w kształtowaniu u młodego pokolenia tożsamości kulturowej, tole-
rancji i kultury myślenia osoby nie wyczerpuje wszystkich aspektów tej ważnej
kwestii.
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Постановка проблемы

На современном этапе цивилизационного развития человечества одной
из главных проблем является уровень культуры и духовности как отдель-
ных личностей, сообществ, так и общества в целом.На этом акцентируют
внимание многие исследователи (В. Андрущенко, В. Делия, Б. Гершунс-
кий, Б. Коротяев, К. Корсак, В. Кремень, Е. Ляска, В. Степин, В. Шинкарук
и др.), а также свидетельствует события, происходящие в мире в последние
десятилетия. Так, В. Кремень отмечает, что„проблема отсутствия необхo-
димых культурных, духовных принципов для успешного общественного
развития наблюдается как на мировом, так и на региональном и национа-
льном уровнях.В частности, на уровне украинского общества.Как и на ми-
ровом уровне, она связана с наличием разных мировоззренческих, рели-
гиозных позиций (не всегда толерантных относительно других обществ
или людей), а также с низким уровнем культуры и системы образования”1.

Таким образом, в условиях современной политической, экономичес-
кой, социальной и культурной ситуацииособенно остро стоит вопрос
формирования культуры и духовности отдельной личности и общества
в целом, доминантой которого является уважение другого независимо от
страны его проживания, национальности, расы, вероисповедования, пола,
профессии и т. п. Одновременно не менее важным является решение
проблемы воспитания у молодежи чувства собственного достоинства, сво-
ей национальной идентичности и принадлежности к глобальному сообщес-
тву. В этой связи в современном мире формирование культурной иденти-
чности, толерантности и культуры мышления молодого человека приобре-
тает особенную актуальность.

Ц е л ь  нашего исследования заключается в осмыслении роли семьи
и школы в формировании у молодого поколения культурной идентичности,
толерантности и культуры мышления личности. Соответственно опреде-
лены з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :
— выяснить сущность и взаимосвязь ключевых понятий („культура” „культур-

ная идентичность личности”, „толерантность”, „культура мышления” и др.);
— с позиции культурологического подхода раскрыть роль семьи и школы

в формировании толерантности молодого человека, его культурной
идентичности и культуры мышления;

— определить педагогические условия формирования толерантности моло-
дого человека, его культурной идентичности и культуры мышления.

                             
1 В.Г. Кремень,Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору, Київ 2009,
с. 185.
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Результаты исследования

В „Национальной стратегии развития образования в Украине на 2012–
2021 годы” определены основные направления, приоритеты, задания
и механизмы реализации государственной политики в сфере образования.
В частности отмечается, что одним из приоритетных направлений государ-
ственной политикиявляется „образование как стратегический ресурс со-
циально-экономического, культурного и духовного развития общества,
улучшения благосостояния людей, обеспечения национальных интересов,
укрепления международного авторитета и формирования позитивного
имиджа нашего государства, создания условий для самореализации каждой
личности. Воспитание человека инновационного типа мышления и куль-
туры, проектирования акмеологического образовательного пространства
с учетом инновационного развития образования, запросов личности, по-
требностей общества и государства”2. Исходя из этого, „стратегия развития
национальной системы образования должна формироваться адекватно
современным интеграционным и глобализационным процессам, требова-
ниям перехода к постиндустриальной цивилизации, чем обеспечить стой-
кое движение и развитие Украины в первой половине ХХІ века, интегри-
рование национальной системы образования в европейское и мировое
образовательное пространство”3.

В этом контексте бесспорным является то, что в ХХІ веке приори-
тетным в развитии образования является его культурная составляющая.
Особое внимание отечественные и зарубежные исследователи уделяют
вопросам взаимосвязи образования и культуры. Сегодня педагогическое
сообщество волнуют такие общие для европейского и мирового образо-
вательного пространства проблемы, как: профессиональная культура пе-
дагога, культура профессионального мышления, культура общения, куль-
тура речи, культура поведения, культура взаимоотношений, культура
внешнего вида и др. Системообразующим в этом ряду является понятие
„культура”, которое относят к фундаментальным категориям современного
гуманитарного дискурса. Поэтому, прежде всего, обратимся к вопросу о ее
сущности.

Заметим, что по справедливому утверждению мыслителя–гуманиста
А. Швейцера „[...] этот вопрос должен бы давно волновать человечество,
считающее себя культурным человечеством... Однако сегодня, когда сами
 события с неумолимостью ведут нас к осознанию того, что мы живем

                             
2 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, „Вища школа” 2013,
№ 2, с. 86.

3 Там же, с. 87.
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в условиях опасного смешения элементов культуры и бескультурья, нам
надлежит – хотим мы того или нет – попытаться определить сущность под-
линной культуры”4. За А. Швейцером, „[...] в наиболее общих чертах
к у л ь т у р а  – это:
— прогресс, материальный и духовный прогресс, как индивидов, так и все-

возможных сообществ5;
— совокупность прогресса человека и человечества во всех областях

и направлениях при условии, что этот прогресс служит духовному
совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов6;

— наиболее полное развитие воли к жизни, слагающееся из всех доступ-
ных человеку и человечеству видов прогресса воли к жизни, которая
испытывает благоговение перед жизнью во всех ее проявлениях
в сфере деятельности человека и которая стремится к совершенствова-
нию в духовности благоговения перед жизнью”7.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнение то, что современное

общество стало глобализированным, интегрированным, информационным,
открытым. Это предопределяет такие формы взаимодействиялюдей, как
межличностные связи, постоянные личные и профессиональные контакты
между представителями разных культур, в том числе и виртуальное взаимо-
действие. В этой связи большое значение имеет такой важный аспект иссле-
дования, как обоснование теоретико-методологических принципов педаго-
гики толерантности, культуры толерантности, поиска новых путей фор-
мирования толерантности ученической и студенческой молодежи. Про-
блеметолерантности посвящены работы таких исследователей, как И. Бех,
Т. Билоус, Г. Васянович, Г. Ващенко, О. Докунина, И. Зязюн, В. Кравец,
В. Кремень, Е. Ляска, В. Пазенко, О. Романовський, Н. Якса и др.

В контексте нашего исследования проанализируем сущность толеран-
тностив психологических, социологических, философских научных источ-
никах, где это понятие употребляется в значении проявления терпимости.
Так, в словарных статьях т о л е р а н т н о с т ь  (от лат. ‘Tolerantia’ – терп-
ение) определяют как:
— терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам, по отношению

к особенностям различных народов, наций и религий (в философии)8;
— терпимость к выражаемым другими мыслей, позиций, а также рели-

гиозных верований, поведению и т. п. (в психологии)9;

                             
4 Α. Швейцер, Благоговение перед жизнью, A.A. Гусейнов (перевод с нем., ред.), Москва

1992, с. 55.
5 Там же, с. 55.
6 Там же, с. 95.
7 Там же, с. 230.
8 Е.Ф. Губский (ред.),Философский энциклопедический словарь, Москва 2006, с. 457.
9 О.М. Степанов (ред.), Психологічна енциклопедія, Київ 2006, с. 363.
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— проявление терпимости к чужим мыслям, верованиям, мировоззрен-
ческим склонностям, признание за человеком права на собственное
мнение, публичное его обнародование и доказательствоправомерности;
спокойное, взвешенное отношение индивида к суждениям других лю-
дей (в социологии)10;

— терпимость к различным мнениям, непредубежденность в оценке лю-
дей и событий (в педагогике)11.
Более широкую дефиницию этого понятия находим в педагогических

научных работах. В частности, Т. Билоус под т о л е р а н т н о с т ь ю  по-
нимает „[...] комплексное личностное качество, в котором сочетаются:
— высокий уровень знаний, умений и навыков почтительного отношения

к „Другому” в процессе межличностного взаимодействия,
— обладание моральными принципами и приемами общения,
— способность к целостному восприятию „Другого” с пониманием его

специфических черт как проявлений индивидуальности и неповтори-
мости,

— эмоционально-волевую готовность к критическому диалогу с „Другим”.
— способность к компромиссу и готовность частично уступить собствен-

ные интересы для предупреждения конфликта,
— способность критически относиться к себе как к „Другому” с целью

личностного самосовершенствования”12.
За О. Докуниной, т о л е р а н т н о с т ь  в  в о с п и т а н и и –  это

„личностное качество, признак гуманного человека или один из принципов
гуманистического воспитания”13. Исследователь выделяет такие главные
принципы толерантности в воспитании:
— доверительное сотрудничество (установление в образовательном

заведении отношений взаимопонимания и взаимной требовательности
между администрацией, педагогами, с одной стороны, и воспитанни-
ками, с другой);

— экологию взаимоотношений (обеспечение благоприятного социально-
-психологического климата в образовательном заведении как основы
формирования толерантной среды);

— формирование чувства собственного достоинства, самоуважения,
уважения к окружению, народам, независимо от их социальной прина-
длежности, национальности, расы, культуры, религии;

                             
10 Є.А. Біленький (ред.), Соціологія: словник термінів і понять, Київ 2006, с. 305.
11 Е.С. Рапацевич (ред.), Педагогика: Большая современная энциклопедия, Минск 2005,
с. 596.

12 Т.М. Білоус, Виховання толерантності в студентів вищих педагогічних навчальних за-
кладів у процесі вивчення іноземної мови, Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук, Київ 2004, с. 6.

13 В.Г. Кремень (ред.), Енциклопедія освіти, Київ 2008, с. 912.
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— синергетизм (обеспечивает развитие личности, является его источни-
ком и движущей силой);

— творчество (обеспечивает реализацию вариативных подходов к устано-
влению толерантных отношений и анализа ситуации взаимодействия)14.
Поскольку семья и школа играют важнейшую роль в развитии и воспи-

тании молодого человека, в контексте поиска путей формирования толе-
рантности в среде семьи и школы, заслуживают на внимание выделенные
О. Докуниной педагогические условия реализации толерантности в воспи-
тании:
— формирование толерантного пространства, среды, характеризующихся

единством всех субъектов воспитательного процесса и форм органи-
зации их отношений, которые, с одной стороны, являются основными
компонентами педагогической этики, а с другой – основой, образцом
морального воспитания учеников,

— культура общения как принятие другого в диалоге, как взаимопони-
мание, взаимоуважение, сочувствие и сопереживание, ощущение парт-
нерства,

— синергическое мышление, позволяющее воспринимать широкий спектр
личностных качеств, индивидуальных и этнических проявлений чело-
века,

— личностно ориентированный подход к воспитательному процессу,
основанием которого является субъект-субъектные отношения в систе-
ме „воспитатель – воспитанник”15.
Таким образом, толерантность выступает как этическая, психологиче-

ская, социально-психологическая, социально-культурная характеристика
человека или социальной группы в их взаимодействии с другими людьми
или социальными группами, способствующаямежличностному общению,
предупреждению возникновениявсевозможных конфликтов, мирному ре-
шению спорных вопросов и конфликтных ситуаций.На наш взгляд, толе-
рантность означает уважение и взаимоуважение, понимание и взаимо-
понимание в семье, в группе, сообществе людей, обществе.Толерантность
мы понимаем также какпроявление мудрости, отношение к другому чело-
веку как самоценности, восприятие человеком многообразия культур
современного мира,умение строить межкультурные, межэтнические
и межконфессиональные взаимоотношения. Толерантностьпроявляется
и как принятие одним человеком Я-концепции другого человека, форм
самовыражения и самовыявления им своей индивидуальности. Толеран
тность – это соблюдение определенных норм поведения и общения,
почитание ценностей и взглядов других людей, признание их права на

                             
14 Там же, с. 912–913.
15 Там же, с. 912.
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собственное мнение и позицию, умениенаходить компромисс в различных
противоречивых вопросах и конфликтных ситуациях и т.п.

Определенный интерес в этом плане представляют работы других
исследователей. К примеру, Е. Ляска справедливо отмечает, что „толерант-
ность как потенциальный путь служит усовершенствованию общественно
го и культурного общения, функционирования людей”16. Ученая выделяет
три вида толерантности:
— интеллектуальную (толерантность, которая заключается в признании

права другого на высказывание собственных взглядов),
— религиозную (это толерантность, направленная на принятие или непри-

нятие религиозных верований),
— моральную (такая толерантность предусматривает принятие опреде-

ленного поведения и стиля жизни, даже таких, которые противоречат
нашим, или таких, какие мы оцениваем низко)17.
Общечеловеческие нормы взаимоотношений формируются в социаль-

но-культурной среде каждого народа и отображены в особенностях его
культуры, верованиях, традициях, обычаях, этикете, ритуалах, региональ-
ной специфике и т.п. Общеизвестно, что семья играет существенную роль
в приобретении ребенком вечных общечеловеческих ценностей благодаря
развитости в ней семейно-бытовой культуры. Первыенавыки толерант-
ности ребенок приобретаетв кругу семьи, а именно в отношении родителей
друг к другу, в их отношении к своим родителям, детям, родственникам,
соседям, знакомым и незнакомым людям.Родители всегда должны по-
мнить, что ребенок реагирует на все события, происходящие в семье, и как
„губка” вбирает все в себя. Если в семье гармония отношений, духовное
единство, взаимопонимание, взаимоуважение, то и ребенок чувствует, что
его любят, его мнение уважают, его понимают. Воспитываясь в такой
гармонической семейно-бытовой атмосфере, он учится любить и уважать
родителей, дедушек, бабушек, сестер, братьев, с уважением и вниманием
относиться к другим людям. Таким образом у него формируются ценности
толерантности.

В дальнейшем формированию толерантности личности ребенка способ-
ствует школа на уровне взаимоотношений „учитель – ученик”, „ученик –
ученик”, „учитель – учитель”, „учитель – родители” и др. Как правило,
успехов в работе с детьми достигают именно те учителя, которые умеют,
опираясь на чувство достоинства школьника, найти индивидуальный под-
ход к нему. В этом контексте особое значение имеют слово, произнесенное
учителем, его взгляд на ученика, жесты, мимика. Профессия учителя
запрещаетему унижать школьника то ли резким словом, то ли незаслу-
                             
16 Є.-І. Ляска, Роль педагога у формуванні толерантності в учнівської та студентської
молоді, „Вісник Львівського університету. Серія педагогічна” 2005, № 19, с. 126.

17 Там же, с. 127.
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женным замечанием, то ли недооценкой его умственных способностей, его
учебных достижений и т.п. Учителю следует всегда помнить, чтоунижение
достоинстваребенка негативно отражается на его психическом состоянии,
разрушает внутренний духовный миршкольника, влияет на его поведение,
отношение к учебе. Поэтому очень важно, чтобы каждый учитель собствен-
ным примером создавал систему установок, способствующих формиро-
ванию у учащихся таких ценностей толерантности, как:
— человечность, что проявляется в гуманном отношении к окружающим

людям,
— внимательность, почтение и уважение по отношению к старшим,
— внимательность, заботливость по отношению к младшим по возрасту,
— великодушие, доброжелательность, сердечность, готовность прийти на

помощь,
— готовность понять других людей и принять их мнение, позицию, взгля-

ды и т.п.
Закрепляются и развиваются навыки толерантности во время учебы

молодого человека в вузе, где существует своя система взаимоотношений,
способствующая формированию личности будущего специалиста. В кон-
тексте осмысления этого аспекта нашего исследования определенный
интерес представляют выделенные в работе Е. Ляски условия, при соблю-
дении которых возможно овладение студентами ценностями и позицией
толерантности. К таким условиям автор статьи относит:
— акцентирование на развитии личности студента в сочетании с фактора-

ми, которые влияют на его формирование в дидактично-воспитатель-
ном процессе,

— применение разнообразных методов активизации развития ценностей,
позиций толерантности,

— учет специфики студенческой среды в процессе овладения ценностями,
позициями,

— обеспечение участия студентов вовнеуниверситетской деятельности
в пользу других, например в волонтариате18.
Исходя из культурологического подхода, взаимосвязи культуры

и толерантности, следует подчеркнуть, что готовность человека к толе-
рантнымотношениям, взаимодействию, а также то, какимиони будут,
существенно зависит от уровня культуры толерантности личности. На наш
взгляд, к у л ь т у р а  т о л е р а н т н о с т и  человеказаключается в понима-
нии естественности отличий между людьми, в готовности принять
и уважать эти отличия, уважать права и свободы другого человека, призна-
вать его право на индивидуальность, а также в умении строить толе-
рантные отношенияс другими людьми и т.п. В ее структуре мы выделяем

                             
18 Є.-І. Ляска, Роль педагога..., yк. coч., с. 133.
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когнитивно-содержательную, ценностно-рефлексивную, перцептивно-эм-
патийную, регулятивно-поведенческуюсоставляющие. Сформированность
этих компонентов определяет общий уровень сформированости толерант-
ности человека.

В формировании культуры толерантности личности важную роль
играет семья и школа, помогая детям, подросткам, молодым людям расши-
рять свои знания об окружающем мире, знакомиться с разными народнос-
тями, условиями их жизни, познавать мир ценностей различных культур,
многообразие традиций, обычаев и т.п. В этом смыслеособую ценность, на
наш взгляд, имеет духовно-моральная парадигма, разработанная Г. Ващен-
ком – выдающимся украинским ученым, педагогом, философом, психоло-
гом, труды которого в Советском Союзе были запрещены.

Рассматривая тенденции развития мирового сообщества, Г. Ващенко
акцентирует внимание на том, что „нация может уважать и хранить свои
традиции, но не останавливаться на них, а идти вперед, не замыкаясь
в узкие рамки своей традиционной культуры, брать от других народов их
лучшие достижения, органично переделывая их в соответствии с интере-
сами и психологией своего народа”19.

Понимая важность добрососедских контактов и отношений, построен-
ных с учетом ценностей толерантности, ученый подчеркивал, что „народы
никогда не жили изолировано. Они всегда имели те или иные полити-
ческие, культурные отношения с другими народами... Связи между наро-
дами стали особенно прочными и разнообразными в наше время. Поэтому
ни один народ, ни одно государство не может теперь ставить или решать
какие-либо важные проблемы, либо политические, либо культурные, либо
образовательные, не учитывая стремлений других народов”20.Соглашаясь
с таким мнением ученого, заметим, что в условиях интенсивных глобали-
зационных и интеграционных процессов, происходящих сегодня в мире,
актуализируется не только проблема формирования толерантности, но
и проблема культурной идентичностимолодого поколения.

В контексте нашего исследования проанализируем сущность иденти-
чности, ее видовв психологических, социологических, философских
научных источниках. Так, в словарных статьях и д е н т и ч н о с т ь
(от лат.idem – тот же самый, i d e n t i c u s  – о д и н а к о в ы й ,  т о ж д е -
с т в е н н ы й ) определяют как:
— тождественность, одинаковость, полное совпадение чего-нибудь с чем-

нибудь тождество сознания самого себя в различное время в действи-
тельности является не тождеством, а непрерывностью или развитием,
но развитием (в философии)21,

                             
19 Г. Ващенко, Виховний ідеал, Львів 2006, с. 146.
20 Там же, с. 237.
21 Е.Ф. Губский (ред.),Философский..., yк. coч., с. 170.
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— результат процесса социальной идентификации; отождествление себя
с группой, предопределяющее замену в процессе общения Я на Мы
(в психологии)22,

— ощущение, осознание индивидом своей принадлежности к определен-
ному сообществу, группе людей (в социологии)23.
Проблему идентичностиосвещали в своих научных работах многие

отечественные и зарубежные исследователи (П. Бергер, В. Бойко, Г. Ващен-
ко, К. Галушко, В. Кравец, И. Кон, Т. Лукман, Дж.-Г. Мид, Д. Миллер,
А. Назыров, Э. Эриксон и др.). В частности под и д е н т и ч н о с т ь ю
понимают:
— личностное ощущение, организующее мотивы, способности и деятель-

ность в единую систему (А. Назыров)24,
— процесс организации жизненного опыта в индивидуальное Я как слож-

ное личностное образование, которое имеет многоуровневую структу-
ру (Э. Эриксон)25,

— ключевой элемент субъективной реальности, который находится в диа-
лектической взаимосвязи с обществом и формируется социальными
процессами (П. Бергер, Т. Лукман)26.
К формам ее существования Э. Эриксон относит такие элементы иден-

тичности на уровне индивидуального опыта:
— чувство идентичности (чувство личностного тождества и исторической

непрерывности личности),
— сознательное чувство личностной идентичности основано на двух одно-

временных наблюдениях (это: восприятие себя как тождественного
и сознании непрерывности своего существования во времени и про-
странстве, с одной стороны, и восприятии того факта, что другие
признают мое тождество и непрерывность, с другой),

— переживание идентичности с возрастом и по мере развития личности
усиливается (человек ощущает возрастающую непрерывность между
всем тем, что он пережил и тем, что он предполагает в будущем, между
тем, кем он хочет быть и тем, как воспринимает ожидания других по
отношению к себе)27.
Исследователи выделяют разные виды идентичности: психофизиоло-

гическую, социальную и личную (И. Кон); личную,учебную и профес-
сиональную (А. Назыров); личностную, коллективно-групповую и социаль-
                             
22 О.М. Степанов (ред.), Психологічна енциклопедія..., yк. coч., с. 363.
23 В.Г. Городяненко (укладач), Соціологічна енциклопедія, Київ 2008, с. 147.
24 А.С. Назыров, Профессиональная идентичность и педагогическая направленность сту-
дентов педвузов, Монография, Стерлитамак 2006, с. 4.

25 Цит за: В.Г. Городяненко (укладач), Соціологічна енциклопедія..., yк. coч., с. 149.
26 П. Бергер, Т. Лукман, Социальное конструирование реальности, Москва 1995, с. 279.
27 Э. Эриксон, Идентичность: юность и кризис, A.B. Толстых (перевод с англ., ред.),
Москва 1996, с. 138.
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но-культурную (Е. Семухина);эго-идентичность, позитивную и негативную
идентичность (Э. Эриксон).

Исходя из культурологического подхода, феномен идентичности
в культуре определяют по таким маркерам, как ценности. Они составляют
энергетическое ядро культуры, на базе которого формируются ценностные
ориентации отдельного человека, группы, сообщества людей. В этом смы-
сле употребляют понятия „культурная идентичность”, „национальная иден-
тичность”, „этническая идентичность”.

Под э т н и ч е с к о й  и д е н т и ч н о с т ь ю п о н и м а ю т „ощущение
принадлежности к определенному этническому сообществу, одинаковости
с другими ее членами в результате общности исторической памяти, воспо-
минаний о единых предках и эмоциональных связях с родиной, а также
общности основных компонентов культуры, что, обычно, оказывается
в солидарности с членами этого сообщества. Явление этнической иденти-
чности может иметь как индивидуальные, так и коллективные формы,
происходить на разных уровнях: одновременно идентифицировать себя
с украинцем (основное этническое подразделение, этнос), гуцулом (этно-
графическая группа), славянином (метаэтническая общность)”28. Все-
украинская перепись населения в 2001 году показала, что современное
украинское общество представлено такими этнографическими группами:
бойки, гуцулы, лемки, литвины, полищуки, русины и др. Вместе они пред-
ставляют внутреннюю субкультурную вариативность украинской куль-
туры, множество проявлений ее культурной самобытности29.

К .  Г а л у ш к о  о т м е ч а е т ,  ч т о  „ в  р е з у л ь т а т е  в о з н и -
к н о в е н и я  национальной идентичности как массового социального
факта формируется нация. Национальная идентичность выполняет внеш-
ние функции (территориальные, экономические, политические) и  в н у -
т р е н н и е  ( у г л у б л е н и е  и  и н т е н с и ф и к а ц и я  с о ц и а л ь н ы х
свя з ей ,  с амоопределение  и  с амоориент ация  индивида ) ” 30.

Заметим, что национальную идентичность часто отождествляют с куль-
турной идентичностью. На наш взгляд, сопоставление культурной иденти-
чности с национальной идентичностью является упрощенным пониманием
феномена культурной идентичности.

Т. Потапчук справедливо подчеркивает, что „в отличии от этнической
культуры, которая передается от поколения до поколения на уровне есте-
ственных способностей человека – его памяти, живого языка, органической
пластики, национальная культура усваивается каждой личностью через

                             
28 Є.А. Біленький (ред.), Соціологія: словник..., yк. coч., с. 117.
29 О.Г. Осауленко (ред.), Національний склад населення України та його мовні ознаки за
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, „Державний комітет статистики
України”, Київ 2003.

30 В.Г. Городяненко (укладач), Соціологічна..., yк. coч., с. 148.
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образование”31. Соглашаясь с мнением автора статьи, отметим, что система
ценностей, определяющая понимание человеком его идентичности с этно-
сом, нацией, воплощены в его мировоззрении, вероисповедовании, хара-
ктере, культуре поведения, культуре речи, культуре общения, культуре
мышлении и даже в культуре одежды, культуре питания и т.п. Таким
образом, речь идет о культурной идентичности личности, которая преду-
сматривает осознание и рефлексию культурного базиса своей жизнеде-
ятельности.

Сущность национальной и культурной идентичности рассматривали
в своих научных трудах В. Бакальчук, И. Бех, Г. Ващенко, О. Вишневский,
К. Галушко, Л. Гончаренко, И. Огиенко, Т. Потапчук, М. Стельмахович,
Б. Ступарик, Д. Шевчук и другие исследователи проблемы идентичности
в украинском обществе.

За Л. Гончаренко, „[...] сущность к у л ь т у р н о й  и д е н т и ч н о с т и
состоит в том, что человек осознано принимает соответствующие нормы
и образцы поведения, ценностные ориентации, язык, понимает свое „Я” с пози-
ции тех культурных характеристик, которые свойственны данному обществу,
отождествляет себя с культурными стереотипами этого общества”32.

По мнениюД. Шевчука, „[...] к у л ь т у р н а я  и д е н т и ч н о с т ь
в целом представляется как сложный феномен, поскольку сочетает внутрен-
нее и внешнее измерения. Внешнее измерение, можно его назвать также
объективным аспектом культурной идентичности, включает, прежде всего,
символическое пространство культуры, что представляется как опреде-
ленная целостность. Это целостно очерченное символическое простран-
ство дает возможность человеку ориентироваться в мире. Внутреннее
измерение – субъективное – предусматривает сознательную идентифика-
цию индивида с данным пространством, ценностное отношение к нему,
а, следовательно, и принятие его как ориентир”33.

Г. Ващенко справедливо считает, что „правильный путь развития на-
рода состоит в том, что новое поколение, воспринимая культурные дости-
жения предыдущих поколений и сохраняя национальные традиции, продви-
гает свою культуру вперед, внося в нее новые достижения”34. Волнуясь
о будущем страны, он утверждал, что „это в полной мере касается и воспи-
тания молодежи. Воспитывая ее в почтении к лучшим национальным
традициям, в то же время следует учитывать сегодняшние задачи. Решая
                             
31 Т. Потапчук, Культурна ідентичність особистості: постановка проблеми, иcтoчник:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_27_1/pataphuk.pdf [дocтуп: 3.05.2013]
32 Л. Гончаренко, Формування культурної ідентичності індивіда як одне із завдань
полікультурної освіти, иcтoчник: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/
2008-1/018.pdf [дocтуп: 3.05.2013].

33 Д. Шевчук, Культурна ідентичність та глобалізація, „Наукові записки”, Серія
„Культурологія” 2010 № 5, с. 6.

34 Г. Ващенко, Виховний ідеал..., yк. coч., с. 236.
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вопрос о целях воспитания современной украинской молодежи, мы долж-
ны считаться не только с нашими традициями, но и с теми заданиями,
которые ставит перед нами наше теперешнее и наше будущее”35.

Культура является той составляющей образования, которая приобщает
детей к духовным ценностям и играет важную роль в формировании
молодого поколения. Впервые с ценностями культуры ребенок встречается
в семье, в которой почитаются эти ценности. Он вбирает их с молоком
матери, молитвой, колыбельной песней, игрушками, вышитыми рушника-
ми над образами, вышитой скатертью на столе, вышитой сорочкой, народ-
ной сказкой и т.д. В дальнейшем роль в формировании культурной иден-
тичности молодого поколения берет на себя школа. На всю жизнь каждому
из нас запомнились образ родного дома, белый цвет вишни за окном, запах
свежеиспеченного хлеба, милое звучание песен наших бабушек, захваты-
вающие дыхание рассказы наших дедов, уроки любимых учителей, кружки
художественной самодеятельности, Рождественские и Шевченковские ве-
чера и многое другое.

В контексте нашего исследования нас интересовала сформированность
культурной идентичности в украинском обществе. Согласно социологичес-
кому опросу, проведенному Центром Разумкова, отвечая на вопрос „Вос-
принимаете ли Вы Украину своей Родиной?”,„да” ответили 92,7%, „нет” –
4,5% респондентов.

На вопрос „Какое из приведенных определений украинской нации есть
для Вас наиболее приемлемым?” те же респондентыответили, что украинс-
кая нация – это:
— все граждане Украины, независимо от их этнической принадлежности,

языка, которым они общаются, национальных традиций, которых они
придерживаются и на которых воспитывают своих детей – 43,1%
опрошенных,

— все граждане Украины, которые являются этническими украинцами по
происхождению (имеют украинцев среди своих предков) – 19,8%
опрошенных,

— все этнические украинцы по происхождению (имеют украинцев среди
своих предков), независимо от местожительства и гражданства – 14,2%
опрошенных,

— все граждане Украины (независимо от этнической принадлежности),
которые общаются украинским языком, придерживаются украинских
национальных традиций, воспитывают на них своих детей – 15,1 опро-
шенных;

— трудно ответить – 7,8% опрошенных36.
                             
35 Там же, с. 236.
36 Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова, иcтoчник: www.

uceps.org/img/st_img/table/812/social_id.pdf [дocтуп: 03.05.2013].
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Исследование, проведенное нами среди студенческой молодежи, по-
казало, что 94,6% респондентов считает Украину своей Родиной. Это
свидетельствует о высоком уровне сформированности общенациональной
(культурной) идентичности в украинском обществе. Вместе с тем, следует
отметить, что 36,9% опрошенных студентов хотели бы работать за гра-
ницей, объясняя свой выбор финансово-экономическими причинами,
невозможностью работать по специальности и др.

Проведенное нами исследование также свидетельствует о большом
влиянии социальных институтов на формирование культурной иденти-
чности молодого поколения. В частности, на вопрос „Как Вы думаете,
какие факторы повлияли на Вашу культурную идентичность?” студенты
ответили таким образом37:
— воспитание в семье – 84,6% респондентов,
— учеба в школе – 81,3% респондентов,
— учеба в университете – 69,8% респондентов,
— церковь – 82,6% респондентов,
— все перечисленные выше факторы – 68,1% респондентов.

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что культурная идентичность
личности – это и принятие человеком свойственных нации или сообщес-
тву людей традиций, обычаев, норм поведения и этикета; это и их соблю-
дение; это и освоенный им опыт жизнедеятельности. Применительно
к исследуемой нами проблеме является ценным мнение Г. Ващенко
о том,что „роль традиций в развитии человечества можно сравнить с ролью
памяти в развитии отдельного человека. Основная функция памяти состоит
в сохранении приобретенного опыта. Ведь эта функция консервативна. Но,
если бы человек не владел памятью, если бы он не сохранял прежних
впечатлений, представлений и мыслей, он не только не двигался бы вперед,
а вообще не мог бы существовать, ибо только предыдущий опыт дает ему
возможность с успехом приспосабливаться к условиям жизни и бороться за
свое достойное существование. Такое же значение традиций в развитии
человечества и наций”38. Продолжая эту мысль, ученый подчеркивает, что
„[...] нациюобычно определяют как целостность поколений прошлых,
современных и будущих. Продвижение возможно только потому, что
младшие поколения получаю от старших определенные достижения куль-
туры. В связи с этим молодым поколениям не требуется с самого начала
начинать культурное движение: им остается продолжить и усовершенство-
вать то, что создали предки”39.

Таким образом, уровень развития личности молодого человека опре-
деляет культура, среди составляющих которой особое место занимает
                             
37 Исследование проводилось в Западном регионе Украины.
38 Г. Ващенко, Виховний ідеал..., yк. coч., с. 145.
39 Там же, с. 146.
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культура мышления. В контексте исследования проблемы формирования
культуры мышления личности рассмотрим сущность этого феномена. Этой
проблеме посвятили свои научные работы Е. Беляева, Т. Бугаева, А. Касым-
жанов, А. Кельбуганов, М. Коул, Н. Максюта, Е. Марченко, М. Меерович,
А. Мытник, С. Скрибнер, Л. Турищева, О. Халабазур, Л. Шрагина, Eileen
Jay, David Perkins, Shari Tishman и др.

В частности, анализируя сущность понятия „культура мышления”,
А. Касымжанов и А. Кельбуганов подчеркивают, что „культура и мышле-
ние – понятия, каждое из которых таит много важных смыслов, имеющих
принципиальную значимость для самоопределения человека. Культура,
в отличие от естественной природы, есть то, что произведено, сделано
человеком, на что он наложил отпечаток своей деятельности. Мышление
культурно – это означает, прежде всего, что оно развилось, развернуло все
свои потенции”40. По мнению авторов монографии, „[...] если под культур-
ой личности понимать способность к постоянному с о з н а т е л ь н о м у
воспитанию самого себя, то культура мышления занимает особое место
среди других характеристик культурного человека – это, вероятно, „перви-
чный пласт”, культура культуры. И, может быть, поэтому овладение ею
представляет особую сложность, ибо она есть связующая нить всех начал
культурной личности”41.

Культура мышления, также как и культура речи, культура общения,
культура поведения, определяет уровень образованности и воспитанности
личности.Важная роль в формировании культуры мышления ребенка
принадлежит семье, которая учит его делать первые шаги в развитии
умственных способностей, познавательной деятельности, взаимодействию
с окружающим миром. В дальнейшем культура мышления личности
формируется в процессе обучения ученической и студенческой молодежи
в школе и в вузе. Культурно-образовательная среда этих учебных заведе-
ний способствует развитию умения думать, анализировать, критически
мыслить, формулировать мнение,осуществлять различные умственные
действия, оперировать формами мышления, строить конструктивные
взаимоотношения с другими людьми, обдумано решать жизненно важные
для себя и окружающих задачи. В процессе формирования культуры
мышления у молодого человека развиваются такие качества личности, как
гибкость, оперативность, креативность мышления, стойкий интерес
к познанию нового, способность к творческой деятельности и рефлексии,
стремление к самоусовершенствованию и самореализации и пр.

Ан а л и з  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в  и  п р о в е д е н н ы е
н а м и  и с с л е д о в а н и я  (аспект исследования культуры профес-
сионального мышления будущих педагогов) дали возможность определить
                             
40 А.Х. Касымжанов, А.Ж. Кельбуганов, О культуре мышления, Москва 1981, с. 3–4.
41 Там же, с. 4–5.
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и обосновать ряд педагогических условийформирования у молодого по-
коления культурной идентичности, толерантности и культуры мышления
личности. К таким п е д а г о г и ч е с к и м  у с л о в и я м  мы относим:
— четкое определение целей обучения и воспитания,
— создание в семье гармонической семейно-бытовой атмосферы для

развития ребенка,
— моделирование культурно-просветительной среды в школе для разви-

тия и формирования личности школьника,
— моделирование культурно-просветительной среды в вузе для развития

и формирования личности молодого человека,
— психолого-педагогическое диагностирование уровней сформирован-

ности культурной идентичности, толерантности и культуры мышления
личности.
Заметим, что большие возможности для овладения студентами общи-

ми теоретическими и практическими принципами этой области педаго-
гических знаний, формирования у них культурной идентичности, толе-
рантности и культуры мышления личности создаются при изучении разных
аспектов поднятой проблемы в курсах таких педагогических дисциплин:

„Педагогика” (изучение теории личности, систем образования зару-
бежных стран и Украины, инклюзивного образования, дидактики, теории
воспитания и др.)42;

„Основы педагогического мастерства” (изучение сущности и структу-
ры педагогической деятельности, педагогической культуры, культуры про-
фессионального мышления, профессионального мастерства, педагогичес-
кого общения, педагогического такта, профессиональной этики, педагоги-
ческих конфликтов и т. п.)43.

В ы в о д ы . Подводя итоги, заметим, что формирование у молодого
поколения культурной идентичности создает условия для понимания
собственного „Я” и позволит сохранить, а также и умножить культурное
наследие, созданное предыдущими поколениями на протяжении многих
столетий. Формирование ценностей толерантности и культуры мышления
создает условия для понимания молодым человеком культурного многооб-
разия современного мира, ценностей других культур, что немаловажно
в условиях глобализации и интеграции.

Вместе с тем, поднятые в статье вопросы о роли семьи и школы
в формировании у молодого поколения культурной идентичности, толерант-
ности и культуры мышления личности не исчерпывают всех аспектов этой
важной проблемы.

                             
42 Л. Ковальчук, Практикум з педагогіки: Навчальний посібник, Львів 2005.
43 Его же, Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник, Львів 2007.
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Streszczenie

Nasz zachodni sąsiad, Niemcy, należy do tych krajów, w którym z różnych powo-
dów, najczęściej ekonomicznych, znalazło się kilka milionów Polaków. Niniejsze opra-
cowanie jest pewnego rodzaju przewodnikiem po kulturze wytworzonej w Niemczech
przez Polaków i środowiska polonijne w okresie budowania Unii Europejskiej. W zjed-
noczonej Europie mamy do czynienia z zupełnie nowymi zjawiskami w kulturze. Ist-
nieją liczne opracowania poruszające ważne kwestie historyczne w stosunkach polsko-
-niemieckich, do których sięga niniejsze studium. Są to najczęściej publikacje ujmujące
te zagadnienia w sposób całościowy, zarówno z perspektywy historii Polski, jak też
przeszłości Niemiec, oraz wzajemnych relacji obydwu krajów. Niniejsza rozważania
sięgają również do źródeł pamiętnikarskich. Uzupełnieniem tych źródeł są materiały
pochodzące ze sprawozdań i raportów Senackiej i Sejmowej Komisji Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą a także z oficjalnych witryn internetowych, poświęconych
licznym wydarzeniom kulturalnym ostatnich lat. Autor skupia swoją uwagę na prze-
mianach świadomości narodowo-kulturowej Polaków w Niemczech w dwóch ostatnich
wiekach, ukazując wolę trwania przy języku, wierze i kulturze swoich ojców. Obecnie,
inaczej niż dawniej, Polacy nie tworzą zwartej grupy społecznej, nie mają bowiem sta-
tusu mniejszości etnicznej, dlatego ich wkład w rozwój kulturalny czy naukowy Nie-
miec jest mniej widoczny, mimo że w ostatnich dwudziestu latach emigrowali do Nie-
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miec ludzie z wyższym wykształceniem, wśród nich także twórcy kultury. Chociaż
w różnorodny sposób zaznaczają swoją obecność, jednak w świadomości Niemców,
a zwłaszcza w mediach nie widać ich w takim wymiarze, na jaki zasługują. Konstatacje
zwarte w niniejszym opracowaniu dają szereg impulsów co należy czynić, aby tę sytu-
ację zmieniać.

Słowa kluczowe: Polonia w Niemczech, emigracja, kultura, wydawnictwa, duszpaster-
stwo, media, organizacje polonijne.

Abstract

Our western neighbour, Germany, is one of those countries which for many rea-
sons, mostly economic, have become home for millions of Poles. This research is
a kind of guide through the culture created in Germany by Poles and Polish societies, in
the time of the formation of the United Europe. In the United Europe we have quite
new phenomena in culture. There are many elaborations which deal with important
historical matters and this subject in the total way, from the perspective of history of
Poland and Germany as well as the relationship between these two nations. This re-
search also looks at personal diaries. Supplementing these sources are many kinds of
reports from the Senate and Parliamentry Commission of Emigration and Communica-
tion with Poles Abroad. Also included is information from official internet web sites
dedicated to a number of cultural events which took place in the last couple years. The
research focuses on the changes in national – cultural consciousness of Poles in Ger-
many in the last two centuries, showing the will to remain close the ancestral language,
faith and culture. Nowadays, unlike as in the past, Poles do not create a tight society
because they do not have the status of ethnical minority which makes their contribution
into the cultural and scientific progress of Germany less exposed even though during
the last twenty years many highly educated Poles have emigrated. Although they try to
highlight their presence in Germans minds, especially in the media, they do not enjoy
the profile which they deserve. This research gives lots of impulses as to what should
be done to remedy this situation.

Keywords: Poles in Germany, emigration, culture, publishing, priesthood, media, Po-
lonia’s organizations.

Środowisko współczesnej Polonii w Niemczech jest bardzo zróżnicowane
zarówno pod względem prawnym, jak też kwestii świadomości narodowo-
-kulturowej1. W tym ostatnim obszarze można wyróżnić cztery zasadnicze gru-
                             
1 Z prawnego punktu widzenia można więc wyróżnić następujące grupy: 1. Polacy mieszkający

w Niemczech na stałe i posiadający wyłącznie obywatelstwo polskie; 2. Polacy (i ich potomko-
wie) pochodzący z tzw. starej migracji z przełomu XIX i XX wieku, zamieszkujący głównie
skupiska w Zagłębiu Ruhry. Osoby te posiadają niemieckie obywatelstwo, identyfikują się jed-
nak z polską tradycją kulturową; 3. Polacy z nowszych fal emigracyjnych, którzy po dziesięciu
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py. Do pierwszej zalicza się osoby o polskiej świadomości narodowej, które nie
uważają się za Polonię, a jedynie za Polaków mieszkających poza granicami
kraju pochodzenia. Szereg z nich aktywnie uczestniczy w życiu środowisk polo-
nijnych, część natomiast zachowuje postawę bierną – uczęszczają na spotkania
i imprezy polonijne dla zachowania kontaktu ze środowiskiem, ale nie udzielają
się w nich aktywnie. Są i tacy, którzy mają nawet polskie paszporty konsularne
oraz osoby przybyłe do RFN w ramach łączenia rodzin, traktujące wyjazd do
tego kraju jako szansę polepszenia swojego statusu materialnego.

Osoby ze starej Polonii Westfalskiej należą do drugiej grupy, ponieważ
urodziły się one i wychowały w Niemczech, posiadają polską świadomość kultu-
rową, ale niemiecką przynależność państwową. „W ich świadomości słowo «oj-
czysty» kojarzy się najczęściej z Niemcami, a nie z Polską, jednocześnie dzięki
wychowaniu w kręgu kultury polskiej zachowują z nią ścisły kontakt. Aktywnie
uczestniczą we wszystkich formach kultywowania polskich tradycji narodo-
wych: pracy kół śpiewaczych, tanecznych, organizacji imprez, jak również pracy
stowarzyszeń. Kultywują tradycje rodzinne – ich rodzice czy nawet dziadkowie
byli aktywnymi działaczami stowarzyszeń polonijnych. Również dzieci osób tej
grupy znają język polski, co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się”2.

Dość liczebną grupę stanowią osoby o niewykrystalizowanej świadomości
narodowej. Grupę tę określa się jako tzw. warstwę mieszaną. Osoby te zatraciły
polską świadomość narodową, jednak nie uległy jeszcze całkowitej asymilacji.
„Nie uczestniczą w większym stopniu w życiu środowisk polonijnych, z którymi
zachowują sporadyczny kontakt (udział w imprezach otwartych organizowanych
przez te środowiska, m.in. w koncertach zespołów polskich zapraszanych przez
stowarzyszenia polonijne, w imprezach religijnych organizowanych przez pol-
skie duchowieństwo w RFN). Część z nich, pod wpływem kontaktów ze środo-
wiskiem polonijnym lub po podjęciu kontaktów z rodziną zamieszkałą w Polsce,
podlega repolonizacji. Ich dzieci najczęściej nie znają języka polskiego. Człon-
kowie tej grupy wywodzą się ze środowisk Polonii Westfalskiej, z którymi ze-

                             
lub więcej latach pobytu w Niemczech złożyli podanie o nadanie im obywatelstwa niemieckiego
i po spełnieniu wymogów określonych w przepisach o naturalizacji i obywatelstwie, uzyskali
obywatelstwo niemieckie, po uprzednim zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego; jednak w życiu
prywatnym pielęgnują język polski, polską kulturę, zwyczaje i tradycję; 4. Polacy, którym po
wojnie z przyczyn politycznych odmówiono obywatelstwa polskiego i którzy, najczęściej do
chwili obecnej, posiadają status bezpaństwowców; 5. Przesiedleńcy (Aussiedler) z Polski, którzy
przybyli do Niemiec, powołując się na swoje niemieckie pochodzenie i stali się pełnoprawnymi
obywatelami RFN, lecz zachowali polskie paszporty i polskie obywatelstwo, uczą swoje dzieci
języka polskiego, utrzymują więzi z Polską, polską kulturą i zachowują polskie tradycje w rodzi-
nie. Por.: W. Lesiuk, A. Trzcielińska-Polus, Wokół definicji przedmiotu badań, [w:] A. Wolff-Po-
węska, E. Schulz (red.), Być Polakiem w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 143.

2 G. Janusz, Polonia w Niemczech po II wojnie światowej, [w:] A. Koprukowniak, W. Kucharski
(red.), Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, t. 2, Wyd. Uniwersytetu
M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986, s. 88.
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rwali kontakt w okresie sporów organizacyjnych na początku lat pięćdziesiątych
oraz ze środowisk «hipisowskich», rozproszonych po likwidacji obozów wysie-
dleńczych”3.

Do ostatniej grupy zalicza się osoby, które zerwały kontakt z kulturą polską
i uległy całkowitej asymilacji, często skrzętnie skrywając swe polskie pocho-
dzenie. Są to m.in. osoby przybyłe do RFN w ramach akcji łączenia rodzin
o całkowicie polskim pochodzeniu. „Osoby te ulegają wtórnemu analfabety-
zmowi, gdyż nie znają dobrze języka niemieckiego, a wystrzegają się używania
języka polskiego. Do grupy tej należą również osoby ze starej i nowej emigracji.
Podział ten należałoby uzupełnić o grupę osób, które trudno jeszcze obecnie
zaliczyć do Polonii. Są to osoby, które wyjechały w ostatnich latach z Polski
w poszukiwaniu pracy w RFN i pozostały w tym kraju”4.

Obecna emigracja polska w Niemczech, mimo iż szacuje się jej liczbę na
ponad dwa miliony osób, stanowi jednak społeczność bardzo zróżnicowaną. Jej
charakter i specyfikę można ująć w kilku stwierdzeniach. Po pierwsze, emigra-
cja ta jest zjawiskiem trwałym, gdyż rozwija się do dziś. Sytuacja taka wymaga
więc pewnego ustawicznego rozpoznania i działania. Po drugie, za główną przy-
czynę tej emigracji przyjmuje się nadal czynniki ekonomiczne, chociaż w pew-
nych okresach historycznych występowały również inne jej typy np.: polityczna.
Po trzecie, pod pojęciem tzw. starej emigracji, ujmowano do 1939 roku mniej-
szość narodową Polaków, która zamieszkiwała określone rejony Niemiec. Był to
więc stały element, zasilany przez kolejne fale emigracji. Współczesna emigra-
cja polska w Niemczech nie posiada jednak statusu mniejszości narodowej,
a jedynie traktowana jest jako „grupa etniczna”. Sytuacja ta w środowisku Polo-
nii niemieckiej budzi wiele kontrowersji i niezadowolenia, ponieważ w przeci-
wieństwie do Niemców mieszkających w Polsce, którzy mają status mniejszości
narodowej w Polsce, przysługują im znacznie mniejsze prawa5.

Specyficzną cechą polskiej społeczności emigracyjnej w Niemczech, po-
cząwszy od końca XIX w., jest wyraźne przejawianie tendencji jednoczenia się,
m.in. w walce o zachowanie odrębności i świadomości narodowej. Każdy czło-
wiek wywodzi się z określonego kraju, a twórcza obecność w ojczyźnie jest
jednocześnie zakorzenieniem w konkretnej kulturze. Ważne jest więc akcento-
                             
3 Tamże, s. 88.
4 Tamże, s. 89. Podobny podział Polaków mieszkających w Niemczech można znaleźć w opraco-

waniach. Por.: J. Kozłowski, Awans społeczny Polonii w krajach Europy Zachodniej (na przy-
kładzie Niemiec), [w:] A. Kosecki (red.), Emigracja z ziem polskich w XX wieku: drogi awansu
emigrantów, WSH, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Pułtusk 1998, s. 66–67; Z. Kurcz, Cha-
rakter polskiej obecności w Niemczech na przykładzie najnowszej emigracji z Polski. Mniejszość
narodowa, Polonia czy obcokrajowcy, [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Polacy i Niem-
cy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, Wyd. Instytut Śląski, Opole
1997, s. 82–84.

5 Por.: Z.T. Klimaszewski, Specyfika polskiej emigracji w Niemczech i jej świadomość narodowa,
[w:] Tenże (red.), Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Agencja Wyd.
EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok 2013, s. 150–151.
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wanie wagi kultury narodowej i rodzimej, ponieważ w kulturze tkwi siła prze-
trwania, a każdy naród wyraża swoje istnienie właśnie poprzez kulturę.

Wychowanie dzieci emigrantów powinno być skierowane na ich harmonijną
formację fizyczną, intelektualną, społeczną, moralną i religijną, uwrażliwiającą
je na własną godność i osobowy rozwój, a jednocześnie na służbę społeczności,
w której żyją i w której powinny czuć się współobywatelami. Skoro celem wy-
chowania jest przygotowanie człowieka do pełnej relacji jego powołania osobi-
stego i społecznego, to „[...] dzieciom emigrantów należy zapewnić wychowanie
dwukulturowe, które harmonijnie łączy elementy stare z nowymi, kulturę kraju
pochodzenia z kulturą kraju osiedlenia. Dwukulturowość nie oznacza tu dwuto-
rowości, to jest równoległego i niezależnego od siebie istnienia dwóch różnych
systemów kulturowych. Polega ona raczej na umożliwieniu wychowankowi
dokonania w sobie syntezy kulturowej, w której elementy zaczerpnięte z róż-
nych kultur łączą się ze sobą i nawzajem przenikają”6.

Można przyjąć, że na jakość kształtowania tej świadomości narodowo-
-kulturowej Polaków poza granicami ojczyzny mają wpływ dwa czynniki prze-
kazu: instytucjonalny i osobowy. Czynnik instytucjonalny wyraża się w różnego
rodzaju przepisach, prawie, normach, wzorcach osobowych, które są formuło-
wane dla członków określonych społeczności, ale również w tworzeniu określo-
nych struktur instytucjonalnych, takich jak różnego rodzaju organizacje, towa-
rzystwa, szkoły, grupy religijne, artystyczne oraz ogólnie definiowane uczest-
nictwo w strukturach szeroko pojętych mediów. Z kolei czynnik osobowy ma
swoje źródło przede wszystkim w rodzinie, w której każda osoba poprzez specy-
ficzne układy rodzinne zdobywa wartości, normy etyczne, światopogląd, upodo-
bania czy wzorce zachowań. Również dla czynnika osobowego istotne znacze-
nie ma kultura językowa rodziny, jej majątek kulturalny, sposoby spędzania
wolnego czasu przez członków rodziny, stosunek rodziców do nauki szkolnej
dzieci (w tym nauki języka ojczystego), stosunek członków rodziny (rodziców)
do tradycji i nowoczesności, pielęgnowanie obyczaju i podatności na zmiany7.

Czynnik instytucjonalny i osobowy wzajemnie się przenikają i wiążą przez
to, że te same osoby uczestniczą w życiu rodzinnym i w życiu społecznym.
„W rodzinie kształtuje się twórczy i pożyteczny lub bierny i szkodliwy członek
grupy, społeczeństwa. To rodzina wprowadza młode pokolenie w jego kulturę,
instytucje i działania. Z kolei to, co dzieje się w społeczeństwie znajduje swoje
odbicie w rodzinie”8.

Takie wzajemne przenikanie się kultur widać najpełniej, kiedy dochodzi do
spotkań zainicjowanych najczęściej rozmaitymi uroczystościami czy polskimi
wydarzeniami kulturalnymi. To właśnie informacje w polskich kościołach, na
                             
6 E. Walewander, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, TN KUL, Lublin

2000, s. 26–27.
7 Por.: L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, TN KUL, Lublin 2003, s. 10.
8 Tamże, s. 11.
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portalach społecznościowych, w prasie, telewizji i na uczelniach powodują zbli-
żenie, otworzenie się, a niejednokrotnie głębsze poznanie kultury własnego na-
rodu. Zdecydowanie w lepszej sytuacji są oczywiście emigranci w dużych
ośrodkach, w których dawna Polonia wytworzyła pewne obyczaje i rytuały
wspólnych uroczystości, obchodów i promujących polską kulturę imprez. Tak
jest np.: w Hamburgu, w Berlinie, w Hanowerze, Lubece, Monachium, Akwi-
zgranie. Takie spotkania integrują i zbliżają różne pokolenia mieszkających tam
Polaków. Przykładem może być prezentacja polskiej kinematografii w miastach
Niemiec Północnych tzw. Filmlandpolen, na których również dochodzi do spo-
tkań z twórcami polskiego kina – artystami i reżyserami. „Ta najnowsza emigra-
cja zdaje sobie sprawę, że dobrze jest uczestniczyć w życiu Polonii, nawet jeśli
nie ma czasu na działanie i jeśli obecność tu jest tymczasowa. W większości
wiedzą lub dowiadują się, że rodacy od lat zasiedleni mają swe osiągnięcia
i dokonania, że zdobyli w Niemczech uznanie, że ich rady mogą być przydatne
a nawet cenne. Akwizgrański «Polonicus», dla przykładu, to nagroda przyzna-
wana przez europejską Polonię wybitnym przedstawicielom świata polityki,
kultury, życia społecznego, w tym i religijnego, która ma na celu umacnianie
emigracji polskiej w jedności ideałów i wartości. To jest ważna, coroczna uro-
czystość o europejskim znaczeniu, w której uczestniczą młodzi”9.

Czynnik instytucjonalny

Po II wojnie światowej stosunek Polaków do Niemców ukształtowały bole-
sne doświadczenia, pamięć krzywd i cierpień doznanych w minionych latach.
W Polsce powszechne było zastosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej
w stosunku do ogółu Niemców. „W oficjalnej propagandzie przede wszystkim
eksponowano wrogość i nienawiść do Niemców, nie próbując ukazać całej zło-
żoności i tragedii stosunków z lat 1939–1945 [...] Doprowadziło to do schema-
tyzmu, przybierającego często charakter mitologizacji okupacyjnych dziejów”10.

Taki stosunek do Niemców utrzymywał się do końca lat sześćdziesiątych
XX wieku. Pewna normalizacja stosunków nastąpiła po pojednaniu niemiecko-
-polskim, wyrażonym najpierw w liście skierowanym przez polski episkopat do
biskupów niemieckich11, a kolejnym, ważnym krokiem, był układ polsko-nie-

                             
9 S. Ratajczak, Wrócić czy pozostać, źródło: http://www.polonia-viva.eu/index.php/pl/component/

content/article/8-polonia/artyku3/717-wrocic-czy-pozostac [dostęp: 5.11.2013].
10 A. Sakson, Niemcy w świadomości społecznej Polaków, [w:] A. Wolff-Powęska (red.), Polacy

wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, Instytut Zachodni, Poznań
1993, s. 414.

11 A. Nadolny, Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891–1991, Polska Misja Katolicka,
Hamburg – Pelplin 1992, s. 134–135.
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miecki z 7 grudnia 1970 roku12. Od 1976 roku obywatele polscy uzyskali moż-
liwość względnie łatwego otrzymywania paszportu, na podstawie osobistego
konta dewizowego. „Wydaje się, że to właśnie druga połowa lat siedemdziesią-
tych zapoczątkowała, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków, rewizję
dotychczasowych wyobrażeń o Niemcach”13. Szybko zaczęto nawiązywać kon-
takty kulturalne z RFN, organizowano imprezy, wystawy, projekcje filmów
i występy. Muzyka, film, teatr, sztuki plastyczne, literatura polska – każda z tych
dziedzin znajdowała w RFN w latach siedemdziesiątych szerszy oddźwięk
i uznanie. To w tych latach w Niemczech Zachodnich powszechną praktyką
stało się organizowanie Dni Kultury Polskiej czy to na szczeblu miast, czy też
regionów. Pierwszą taką imprezę – Tydzień Polski (Polnische Kulturtage) –
zorganizowano w 1971 roku w Kolonii. Następne Dni Kultury Polskiej odbyły
się w Hamburgu (1972), Bremie, Dortmundzie, Hanowerze, Essen i Erlangen.
Ponadto Tydzień Niemiecko-Polski zorganizowano w Monachium w początkach
listopada 1979 roku, towarzyszyła mu wystawa polskiej sztuki współczesnej,
którą do 1977 roku organizowano w Hamburgu, Hanowerze i Stuttgarcie14.

Ważnym wydarzeniem na polu współpracy kulturalnej polsko-zacho-
dnioniemieckiej stało się utworzenie 13 października 1979 roku w Wiesbaden
zespołu roboczo-informacyjnego pod nazwą Polska podaje do wiadomości w ję-
zyku niemieckim (Arbeitskreis Polen in deutscher Sprache) z inicjatywy biblio-
tekarzy, dziennikarzy i wydawców w RFN, pragnących wykorzystać dla informa-
cji o PRL roczniki polskiego miesięcznika „Polen” w języku niemieckim, a także
rozwinąć współpracę z polskimi dziennikarzami i wydawcami15.

11 marca 1980 roku otwarto w Darmstadt Instytut Niemiecko-Polski
(Deutsches Polen-Institut), zajmujący się problematyką kultury i literatury pol-

                             
12 Był to układ między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podsta-

wach normalizacji ich wzajemnych stosunków, podpisany w Warszawie, 7 grudnia 1970 roku.
Miał on przynieść normalizację wzajemnych stosunków i odegrał istotną rolę dla dalszego prze-
biegu emigracji ludności polskiej do RFN. Por.: J. Drozd, A. Wojtal (red.), Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa – Republika Federalna Niemiec. Dokumenty i materiały 1970–1985, Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1987, s. 23–26.

13 E.C. Król, Polacy i Niemcy po II wojnie światowej, [w:] J. Fiszer, J. Holzer (red.), Stosunki
polsko-niemieckie w latach 1970–1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 104; Więcej opinii, a także wyniki szeregu ankiet prze-
prowadzonych w latach 1970–1989, dotyczących wzajemnego postrzegania Niemców i Pola-
ków przytacza Mieczysław Tomala. Tenże, Polacy – Niemcy. Wzajemne postrzeganie, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 14–54.

14 M. Cygański, Polska – RFN. Współpraca kulturalno-naukowa po układzie z 7 grudnia 1970
roku, [w:] M. Lis (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Kultura. Materiały
z sympozjum naukowego, odbytego w Opolu w dn. 26–28 maja 1994 roku, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Opole 1994, s. 105.

15 Wcześniej, bo 11 czerwca 1976 roku w Bonn miało miejsce podpisanie umowy między rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kultu-
ralnej. Por.: J. Drozd, A. Wojtal (red.), Polska Rzeczpospolita Ludowa – Republika Federalna
Niemiec..., dz. cyt., s. 126–131.
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skiej. Powstał on przy współpracy władz federalnych, rządów krajowych Hesji
i Nadrenii-Palatynatu, miasta Darmstadt oraz licznych fundacji prywatnych.
Jego dyrektorem został zasłużony tłumacz literatury polskiej w RFN – Karl De-
decius16.

Podobną współpracę podjęto między Polskim Instytutem Spraw Międzyna-
rodowych w Warszawie a Fundacją im. Friedricha Eberta w Bonn. Porozumie-
nie zawarto w Warszawie, 26 sierpnia 1983 roku17.

W ślad za pierwszą umową miast RFN i PRL o partnerskiej współpracy –
Bremy i Gdańska (12 kwietnia 1976 roku), analogiczne porozumienia u schyłku
lat siedemdziesiątych zostały zawarte między: Getyngą i Toruniem (28 listopada
1978 roku), Norymbergą i Krakowem (2 października 1979 roku) oraz Hanowe-
rem i Poznaniem (29 października 1979 roku). Ponadto partnerską współpracę
podjęły polskie i zachodnioniemieckie wyższe uczelnie18.

„Jest rzeczą pozytywną, że w tych latach rozbudowano kontakty na wszyst-
kich płaszczyznach. Rosnąca liczba turystów (w roku 1971 przyjechało do Nie-
miec ponad 57 000 osób z Polski, w roku 1979 już ponad 200 000 Polaków od-
wiedziło Niemcy; w drugą stronę – w roku 1971 ponad 53 000 Niemców przyje-
chało do Polski, a w 1979 roku niemal 330 000), wzrost wymiany naukowej,
szersze informacje prasowe w środkach masowego przekazu, spotkania na kon-
ferencjach, umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami i uniwersyte-
tami oraz wiele innych zjawisk świadczą o tym dobitnie”19.

W sumie wszystko to sprawiło, że poprawie uległo nie tylko wzajemne za-
ufanie ludzi po obu stronach granicy, ale także nastąpiło rozbudzenie lokalnych
inicjatyw Polonii w Niemczech. Długoletni jednak brak praw mniejszości et-
nicznej był wciąż głównym powodem niedostatecznego rozwoju polskich in-
stytucji, organizacji, klubów oraz wszelkich innych form życia publicznego Po-
laków w Niemczech. Zmianę takiej sytuacji po przemianach w Polsce i upadku
Muru Berlińskiego w Niemczech w 1989 roku miał wnieść Traktat o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Wielu publicystów
wówczas uważało to za historyczny zwrot i przełom w stosunkach polsko-
niemieckich. W artykułach 20.–22. znalazł się zapis, że „[...] członkowie mniej-
szości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające
polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się do
języka, kultury lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej
Niemiec, posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia,
                             
16 Zob.: M. Cygański, Polska – RFN..., dz. cyt., s. 106.
17 Por.: Polska Rzeczpospolita Ludowa – Republika Federalna Niemiec..., dz. cyt., s. 249–250.
18 Było to tzw. ramowe porozumienie o współpracy między miastem Gdańsk w Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej a Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) w Republice Federalnej Nie-
miec, zawarte 12 kwietnia 1975 roku. Por. tamże, s. 233–235.

19 H.A. Jacobsen, Republika Federalna Niemiec – Polska. Aspekty wzajemnych stosunków, [w:]
M. Tomala (red.), Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, Wyd. Poznańskie, Poznań
2000, s. 468–469.
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albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywi-
dualnie lub wespół z innymi członkami swojej grupy, do swobodnego wyraża-
nia, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej
i religijnej [...]”20.

Wynika z tego, że Traktat, nie określając społeczności polskiej w Niem-
czech mniejszością narodową, gwarantuje taką samą ochronę grupie polskiej
w RFN, jak grupie niemieckiej w Polsce. Zasadniczym warunkiem skorzystania
z tej ochrony jest przyznanie się do języka, kultury lub tradycji polskiej, jak
i aktywności na tym polu. Wydawałoby się, że różnica użytych w Traktacie
terminów nie ma zasadniczego znaczenia dla ochrony członków grupy polskiej
w Niemczech. Mimo że grupa polska w RFN nie jest określona w Traktacie jako
mniejszość, to zakres ochrony powinien być identyczny jak w przypadku mniej-
szości niemieckiej w Polsce. Niestety, w praktyce okazało się, że Polacy
w Niemczech nie posiadają tych samych praw i przywilejów21.

Po podpisaniu Traktatu nastąpiło ożywienie życia polonijnego. Jak zauważa
Marek Kostrzewa, wicekonsul w Hamburgu w latach 1995–1998 „[...] nowe
możliwości dostrzegła szczególnie i efektywnie wykorzystała najmłodsza emi-
gracja, zmieniając częściowo dotychczasowe formy aktywności na rzecz propa-
gowania elementów polskiej kultury i tradycji narodowej, popularyzacji języka
polskiego i umacniania swych związków z Polską. Równolegle przebiegał pro-
ces zmian w strukturze organizacji polonijnych. Miejsce niektórych ośrodków,
które nie dostrzegały celowości dalszego działania bądź nie potrafiły dostosować
się do nowych warunków, zajęły stosunkowo licznie powstające stowarzyszenia
kulturalno-oświatowe o zasięgu lokalnym lub regionalnym, które w swych sta-
tutach wyraźnie nawiązywały do litery i ducha traktatu polsko-niemieckiego”22.

Polonia w Niemczech nie jest jednak do końca zadowolona z Traktatu, po-
nieważ nie stał się on skutecznym instrumentem ochrony polskiej mniejszości
w tym kraju. Jak się uważa, po ponad dwudziestu już latach od podpisania tego
porozumienia, istniejąca od początku asymetria w sytuacji prawnej i faktycznej
między mniejszością niemiecką w Polsce a polską grupą etniczną w Niemczech,
ulegała systematycznemu powiększaniu na niekorzyść Polaków w Republice
Federalnej Niemiec. Mimo tego można mówić, iż Traktat wpłynął na przeobra-
żenia w działalności organizacji i stowarzyszeń polonijnych w Niemczech.

                             
20 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie

i przyjaznej współpracy (Bonn, 17 czerwca 1991 roku), [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus
(red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji.., dz. cyt., s. 208.

21 Por.: Materiały z 57 posiedzenia Senackiej Komisji Łączności z Polakami za Granicą z 15 lutego
2001 roku, Materiały Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu RP, War-
szawa 2001; Por.: J. Sułek, Kilka refleksji o procesie realizacji postanowień mniejszościowych
traktatu RP – RFN z 17 czerwca 1991 roku – z polskiego punktu widzenia, [w:] M. Lis, A. Trz-
cielińska-Polus (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji.., dz. cyt., s. 14–15 n.

22 M. Kostrzewa, Kilka uwag o praktycznym znaczeniu traktatu polsko-niemieckiego dla Polonii
niemieckiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska” 2000, nr 4, s. 16.
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Oprócz starych, które przetrwały lata, powstały nowe, o większej sile oddziały-
wania. Wśród nich znajdują się tzw. organizacje dachowe, zrzeszające inne or-
ganizacje polonijne. Mowa tu o Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech,
utworzonym 4 kwietnia 1998 roku jako wspólnota reprezentująca interesy Polo-
nii niemieckiej wobec władz i instytucji wszystkich szczebli RFN i Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Konwent składał się początkowo z pięciu największych organi-
zacji polonijnych, zrzeszających większość stowarzyszeń polskich działających
w Niemczech. Obecnie Konwent tworzą cztery: Kongres Polonii Niemieckiej,
Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
w Niemczech, Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech oraz Związek
Polaków „Zgoda”. Rząd RP uznał Konwent za oficjalnego przedstawiciela Po-
lonii i Polaków w Niemczech, a i sam Konwent pretenduje do roli reprezentanta
Polonii niemieckiej, choć w istocie nim nie jest, ponieważ nie weszło do niego
wiele organizacji23.

Ważny odnotowania jest również fakt, że rolę Konwentu podkreślono w re-
zolucji Bundestagu Niemcy i Polska – Odpowiedzialność, wypływająca z historii
i przeszłości w Europie z 10 czerwca 2011 r.

Niezwykle istotnym przejawem działalności kulturalnej Polonii niemieckiej
było i pozostaje zawsze upowszechnianie, wydawanie oraz czytelnictwo prasy
i książek polskich. Można zaryzykować twierdzenie, że polskie czasopisma,
gazety i książki stanowiły zawsze najskuteczniejszy środek uświadomienia na-
rodowego i jednoczenia się Polaków. Ponadto prasa i książka polska wdrażała
emigrantów do systematycznego czytelnictwa. Warto wspomnieć tu o Deutsches-
-Polen Institut w Darmstadt, założonym i przez dziesięciolecia kierowanym przez
– przywołanego już – Karla Dedeciusa, który przyczynił się do rozpowszechnienia
literatury polskiej w Niemczech. Jest najważniejszą placówką przybliżającą pol-
ską literaturę niemieckojęzycznemu odbiorcy. Oto, co pisał sam Dedecius o tym
Instytucie: „I tak w latach sześćdziesiątych, kiedy wiały już bardziej korzystne
wiatry, zrodził się pomysł założenia instytutu, który pomoże odrobić deficyt
wzajemnej informacji, w pierwszym rzędzie między Niemcami i Polakami (ze
względu na moją biografię oraz ukierunkowanie), i przyczyni się do szerszej
znajomości oraz zrozumienia przeszłości i teraźniejszości obu narodów, a przez
to do głębszej współpracy w przyszłości [...]. Instytut został założony w Bonn
13 grudnia 1979 roku, a otwarcie odbyło się w Darmstadcie 11 marca 1980 roku.
W swoim statucie Instytut zobowiązał się do wzajemnego pogłębiania znajomo-
ści obu narodów w zakresie kultury i duchowości. To, co bardzo długo upra-
wiałem sam, w żmudnej pracy (korespondencja, rozmowy, kontakty powstałe
przez tłumaczenia, odczyty, wykłady, publikacje) – spotykając się też z nieufno-
ścią i oporem – zostało nareszcie zinstytucjonalizowane i mogło być powielane

                             
23 Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich, „Głos Polski. Kwartalnik Organizacji Polonijnych

w Niemczech” 2004, nr 1, s. 6–13.
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w dużo większym nakładzie”24. Od samego początku celem Instytutu było
wzbudzanie zainteresowania Polską w szerokich kręgach społeczeństwa nie-
mieckiego, a przede wszystkim wśród elit politycznych, kulturalnych i gospo-
darczych oraz w mediach. W ramach serii „Publikacje Instytutu” wydawane są
bibliografie, dokumentacje konferencji naukowych oraz monografie z dziejów
polityki, historii, wiedzy o społeczeństwie, a przed wszystkim kultury i literatury
polskiej. Cały dorobek tłumaczeniowy i eseistyczny Karla Dedeciusa poświęco-
ny współczesnej literaturze polskiej imponować może zarówno swoją rozległo-
ścią, jak i niezwykle wysokim poziomem. Deutsches-Polen Institut posiada,
wśród zainteresowanych kulturą kręgów niemieckiej opinii publicznej, renomę
najbardziej kompetentnego ośrodka badań nad polską literaturą w krajach nie-
mieckojęzycznych. Służy promocji Polski, zwłaszcza polskiej literatury.

Pisząc o instytucjonalnych czynnikach, które wpływają i kształtują świado-
mość narodową Polaków w Niemczech, nie można pominąć działalności Pol-
skiej Misji Katolickiej. Działalność Kościoła katolickiego poza Polską jest bar-
dzo ważnym elementem budowania świadomości narodowo-kulturowej w życiu
Polaków. Krystyna Mochlińska, działaczka polonijna z Londynu, podkreśla, że
„[...] często widzi się w Kościele tylko jego struktury instytucjonalne. Mają one
oczywiście bardzo duże znaczenie i miejsce w życiu samego Kościoła. Jednak
Kościół – oprócz wymiaru instytucjonalnego – ma przede wszystkim wymiar
duchowy. Ten właśnie duchowy wymiar wskazuje na fakt, że w życiu Kościoła
na emigracji uczestniczy znacznie więcej ludzi niż w życiu organizacji”25.

Jedyną strukturą organizacyjną, obejmującą swym wpływem szerszą grupę
osób polskiego pochodzenia, jest w Niemczech Polska Misja Katolicka (PMK).
Od 1975 roku, kiedy to Stolica Apostolska zlikwidowała polską diecezję perso-
nalną w Niemczech, duszpasterstwu polskiemu nadano nazwę Polska Misja
Katolicka, a samodzielne placówki duszpasterskie otrzymały tzw. status missio
cum cura animarum lub missio sine cura animarum. Ponadto całe duszpaster-
stwo polskie w Niemczech poddano jurysdykcji poszczególnych biskupów nie-
mieckich, którzy przejęli za nie odpowiedzialność. PMK w Niemczech dociera
ze swoją posługą do kilkuset tysięcy osób, z tego ponad 100 000 regularnie
uczestniczy w niedzielnych Mszach św. Misja prowadzi również bogatą działal-
ność oświatową. Są to szkółki sobotnio-niedzielne, gdzie katecheza jest łączona
z nauczaniem języka polskiego i elementów historii Polski. W całych Niem-
czech uczestniczy w takim nauczaniu ok. 4 000 dzieci26.
                             
24 K. Dedecius, Budować mosty w świadomości, [w:] W. Pęciak (red.), Polacy i Niemcy pół wieku

później, Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 433–434.
25 K. Mochlińska, Obecność Kościoła katolickiego w życiu emigracji, [w:] J. Wroczyńska (red.),

Polacy i Polonia u progu nowego tysiąclecia. II zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2001, s. 107.

26 F. Mrowiec, K. Kosicki, J. Mandziuk, S. Stawny (red.), Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa
Polskiego w Niemczech, Polnisches Oberseelsorgeamt in der Bundesrepublik Deutschland,
Würzburg 1995, s. 33.



Łukasz RYSZKA138

PMK w Niemczech wydaje czasopismo „Nasze Słowo”, które od 1999 roku
ukazuje się w nakładzie 5 500 egzemplarzy. Najpierw był to dwutygodnik,
obecnie miesięcznik, w którym zamieszcza się informacje z życia Kościoła,
Misji, materiały dla dzieci starszych i młodszych, naukę języka polskiego, pora-
dy prawne, ciekawe relacje z wydarzeń religijnych i kulturalnych Misji. Podob-
nie jak działacze polonijni, tak również kapłani w PMK poświęcają na co dzień
dużą uwagę czytelnictwu książek. Znaczącym wydarzeniem było powołanie
przez polskie duszpasterstwo w maju 1995 roku Chrześcijańskiego Centrum
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego. W skład jego wchodzą stowa-
rzyszenia parafialne, zakładane pod przewodnictwem księży proboszczów
w poszczególnych parafiach, które mają status towarzystwa wyższej użyteczno-
ści publicznej. Ta podstawa prawna jest doskonałym fundamentem, dającym
możliwość korzystania i egzekwowania artykułu 20. i 21. Traktatu Polsko-
-Niemieckiego o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 17 czerwca
1991 roku27.

O znaczeniu PMK dla emigracji można przeczytać w wielu wspomnieniach
i pamiętnikach emigrantów. W jednym z nich ktoś pisze: „Nie mam żadnych
oczekiwań w stosunku do polskiego księdza czy do Polskiej Misji Katolickiej.
Po prostu chciałabym, żeby to istniało. Żeby to zawsze było. Bez Misji na emi-
gracji nie ma Polaków, są wtedy pochowani, nie chcą w ogóle pokazać, że są
Polakami i wtedy w tłumie jakoś giną, stają się szarą masą. Ja tak to widzę: gdy-
by nie było Misji, nie dowiedziałabym się, kto tu jest Polakiem i nie potrafiła-
bym tych osób jakoś wyłowić [...]. Dlatego ważna jest Misja, żeby Polacy nie
czuli się samotni, żeby nie mieli poczucia, że nic nie znaczą, że są nieważni”28.

Czynnik osobowy

Każdy człowiek żyje w świadomości, iż jest członkiem większej społeczno-
ści, np. jakiegoś narodu. Ta wewnętrzna samoświadomość jest zasadniczym
rysem tożsamości narodowej. Istnieją konkretne elementy kształtujące naród
i jego świadomość, takie jak: położenie geograficzne, język, religia, historia,
tradycja, literatura, kultura. Scala je w jedno kultura ojczysta29.

Tak rozumiana kultura jest ściśle związana z ojczystym językiem. Polacy
w Niemczech cechowali się zawsze dużym stopniem świadomości narodowej,
co pozwalało im bronić się przed procesem asymilacji. Chociaż społeczność

                             
27 Por.: F. Mrowiec, Traktat a codzienność. Duszpasterstwo polskie w Niemczech po podpisaniu

traktatu, [w:] Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji..., dz. cyt., s. 55.
28 W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala (red.), Śladami współczesnego migranta w Niemczech,

Bernardinum, Pelplin 2005, s. 148–149.
29 Por.: Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie Jana Pawła II w UNESCO, Paryż,

2 IV 1980, „Wiara i kultura. Dokumenty – przemowienia – homilie”, Rzym 1986, s. 63 i n.
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polska w Niemczech nie posiada statusu mniejszości narodowej, współczesne
uregulowania pozwalają jej zachować i rozwijać język, i kulturę kraju pocho-
dzenia. Placówki szkolnictwa polonijnego są najstarszą, powszechnie akcepto-
waną przez Polonię formułą dokształcania dzieci i młodzieży pochodzenia pol-
skiego. Opiera się ona na szkołach, od wielu lat prowadzonych przez Polską
Misję Katolicką, Polską Macierz Szkolną oraz przez organizacje polonijne, takie
jak np.: Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie. Szkoły te mają
charakter prywatny, a nauczyciele pracują przeważnie społecznie. Lekcje pro-
wadzone są w salach parafialnych, w mieszkaniach prywatnych oraz w salach
wynajmowanych w miejscowych szkołach. Wspomniane Towarzystwo Szkolne
„Oświata” w Berlinie ma ponad stuletnią tradycję i prowadzi obecnie nauczanie
w zakresie języka oraz wybranych elementów historii i geografii polskiej
w ośmiu punktach, w różnych dzielnicach Berlina, a uczęszcza na nie ok. 360
dzieci30.

Z kolei w Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka
Polskiego, związanym z Polską Misją Katolicką uczy się przedmiotów ojczys-
tych ponad 6 000 dzieci i młodzieży. To nauczanie jest ściśle związane z reali-
zacją Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jednak działania władz niemiec-
kich są w tym względzie różne, ponieważ rozstrzyga się o nich na szczeblu landów.
Strona niemiecka nie chce finansować tego rodzaju form nauczania. Inną formą jest
nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Tu również sytuacja jest bardzo
zróżnicowana. Wszystko zależy od polityki prowadzonej przez poszczególne landy
i miejscowych polityków. W grę wchodzą również kwestie związane ze spełnie-
niem wymogów wewnętrznego prawa niemieckiego. W ośrodkach nauczających
języka, musi być zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna, spełniająca
określone kryteria. Nauczyciele w Niemczech mają status urzędników państwo-
wych, a w związku z tym muszą spełnić szereg warunków.

Nauczanie języka ojczystego prowadzą także polskie przedstawicielstwa
polityczne w RFN: ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii, oraz konsu-
laty w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu i w Monachium. Utrzymują
one szkoły, które przygotowują młodzież do powrotu do Polski. Ich sale lekcyj-
ne są również udostępniane w miarę możliwości na naukę języka polskiego lub
zajęcia kulturalne. Należy też wspomnieć o rosnącym od kilku lat zainteresowa-
niu studiami polonistycznymi w Niemczech. Jeszcze niedawno oburzano się na
zamykanie polonistyk w Niemczech. Tymczasem młodzi niemieccy naukowcy
coraz częściej sięgają w badaniach po polskie tematy. Jak mówi Prof. Dieter
Bingen, dyrektor Deutsches Polen Institut w Darmsztadzie, w Polsce na prze-
strzeni ostatnich 10–15 lat zaszły niebywałe zmiany, także w polsko-nie-
mieckich relacjach. Przełożyło się to również na zmiany postrzegania Polski
                             
30 S. Kosiewski, Oświata polonijna w RFN, [w:] Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normaliza-

cji..., dz. cyt., s. 97.
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w Niemczech. Dotyczy to nie tylko niemieckich mediów, ale też świata nauki.
Bingen uważa, że jakościowo i ilościowo badania polonoznawcze w Niemczech
osiągnęły już poziom badań niemcoznawczych w Polsce31.

Z kolei niemiecki historyk Peter Oliwer Löw wskazuje, że zainteresowanie
to obejmuje coraz to nowe dyscypliny – od architektury po etnologię, ekologię,
ekonomię, socjologię i politologię32.

Z pewnością na takie postrzeganie Polski w Niemczech ma wpływ szereg
inicjatyw promujących polską kulturę. Jednym z ważnych wydarzeń kultural-
nych i medialnych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, był Rok Polsko-
-Niemiecki. To był pierwszy podwójny rok: polsko-niemiecki i niemiecko-
-polski, którego celem było budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy Pola-
kami i Niemcami. Od maja 2005 do maja 2006 roku w 50 niemieckich miastach
odbyły się koncerty, wystawy, polskie przedstawienia teatralne, festiwale mu-
zyczne, konferencje naukowe, a także spotkania z ludźmi kultury i sztuki.
Pierwszą imprezą inaugurującą przedsięwzięcie był koncert Przenikanie w ber-
lińskim Konzerthaus 30 kwietnia 2005 roku. Patronat nad obchodami objęli
prezydenci obu krajów: Aleksander Kwaśniewski i Horst Köhler. W swoich
przemówieniach inauguracyjnych obydwaj skupili się na ważnych rocznicach
przypadających w tym czasie: 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-
wych i powstania „Solidarności” oraz 40. rocznicy wystosowania przez polski
Episkopat „Listu do biskupów niemieckich”. Ważnym wydarzeniem literackim
Roku Polsko-Niemieckiego był festiwal młodej polskiej literatury Polococtail
w Berlinie, z udziałem pisarzy z pokolenia lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych XX wieku. Zorganizowano też cykl spotkań z polskimi pisarzami
w przygranicznych miastach, m.in. w Dreźnie, Lipsku i Frankfurcie nad Odrą.
Polscy pisarze byli również gośćmi jesiennego Literaturfestival w Berlinie. Od-
były się również wystawy polskiej sztuki współczesnej oraz wystawy historycz-
ne, wystawa malarstwa gdańskiego z XIX wieku oraz uczniów szkoły monachij-
skiej (Chełmońskiego), ekspozycja prac Cezarego Bodzianowskiego, Zofii Ku-
lik, Rafała Bujanowskiego i Leona Tarasiewicza. W programie filmowym nie-
miecka publiczność zobaczyła tematyczne festiwale i przeglądy, w tym Meeting
Krzysztof Kieślowski.

Dwie organizacje polonijne działające w Niemczech – Konwent oraz wcho-
dzący w jego skład Związek Polaków „Zgoda” – odpowiadały za przygotowanie
centralnej uroczystości Polonii niemieckiej z okazji Roku Polsko-Niemieckiego
2005–2006, jaka odbyła się na przełomie września i października 2005 roku
w Recklinghausen. Na imprezę zaproszono polonusów z całego kraju, niezależ-
nie od przynależności organizacyjnej. Był to festiwal muzyczno-taneczny,
                             
31 Por.: B. Cöllen, Rośnie zainteresowanie Polską w Niemczech. „To ma charakter eksplozji”, źró-

dło: http://www.dw.de/ro%C5%9Bnie-zainteresowanie-polsk%C4%85-w-niemczech-to-ma-cha
rakter-eksplozji/a-17518001 [dostęp: 25.03.2014].

32 Tamże.
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w którym wystąpiła Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrek-
cją Agnieszki Duczmal. Pianistka z Katowic, Beata Bilińska, wykonała utwory
Fryderyka Chopina i Wojciecha Kilara. Następnie na scenie zagościły tańce
ludowe zespołu Jawor, działającego przy Akademii Rolniczej w Lublinie.
W trzecim dniu festiwalu w Domu Polskim w Recklinghausen odbył się V Eu-
ropejski Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

W ramach Roku Polsko-Niemieckiego zorganizowano z okazji polskiego
Święta Niepodległości 11 listopada w Berlinie dwa koncerty. Pierwszy z udziałem
Orkiestry Kameralnej Accademia ze Szczecina, drugi w sali Konzerthaus, przy-
gotowany przez polskiego dyrygenta z Berlina, Karola Borsuka, który prowadził
Orkiestrę Symfoniczną Państwowej Filharmonii z Łodzi. Zaznaczyć trzeba, że
solistką była zamieszkała w Berlinie polska pianistka Elżbieta Sternlicht, a pośród
chórów wystąpił chór dziecięcy Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie33.

Na zakończenie Roku Polskiego w Niemczech została otwarta 11 sierpnia
2006 roku w berlińskiej Galerii Wilmersdorf wystawa malarska pod hasłem War-
szawa w Berlinie. Ekspozycja prezentowała twórczość 35 wybitnych artystów,
a wśród nich abstrakcje Stefana Girowskiego, Jana Tarasina, Stanisława Fijałkow-
skiego, ekspresje Eugeniusza Markowskiego. Wystawę otworzył Burmistrz Berli-
na Klaus Wowereit. Podczas otwarcia wystawy odbył się koncert utworów Chopi-
na, w którym wystąpili polscy pianiści mieszkający w Niemczech34.

Bardzo ważną rolę w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej wśród
Polaków w Niemczechale i popularyzacji polskiej kultury wśród Niemców, od-
grywają towarzystwa niemiecko-polskie, które istnieją niemal w każdym nie-
mieckim mieście, a często nawet w niewielkich osiedlach, gdzie z inicjatywy
nauczyciela, księdza lub przypadkowej osoby, która zetknęła się z Polakami lub
Polską, powstały grupy osób, które pragną przenieść coś z kultury polskiej na
teren Niemiec. W bibliotekach tych miejscowości spotkać można książki polskie
w tłumaczeniu niemieckim, w nich też organizowane są spotkania z polskimi
autorami35. Tak jest m.in. w Instytucie Polskim w Düsseldorfie, gdzie mieści się
biblioteka, w której gromadzone są i udostępniane zbiory polskich książek, fil-
mów oraz płyt kompaktowych. W czytelni można korzystać z polskiej prasy
codziennej oraz tygodników. W Instytucie mieści się także niewielka galeria.
                             
33 K. Rottermund, Dwa polskie koncerty w Berlinie, „Zarys. Magazyn Kulturalny” 2005, nr 4,

s. 208–209.
34 M. Koch, Partnerstwo przez kulturę, „Kurier Polonica” 2006, nr 9, s. 21.
35 Np. Annelise Danka Spranger przetłumaczyła i wydała w Niemczech m.in. prace: A. Szczypior-

skiego: „Denn der Herbst kam zu früh”(Złowić cień), 1976; Tegoż, „Und Siegingen an Emmaus
vorbei”(I ominęli Emaus), 1978; K. Wojtyły: „Erziehung zur Liebe”(Wychowanie do miłości),
1980; Tegoż, „Primat des Geisies – Philosophische Schriften”(Prymat ducha – Pisma filozoficz-
ne), 1980; Tegoż, „Lubliner Vorlesungen”(Wykłady lubelskie), 1981; S. Szenica: „Jenseis des
westlichen Raines” (Za zachodnią miedzą), 1988; M. Konopnickiej: „Wojciech Zapala” (Woj-
ciech Zapała), 1984; E. Orzeszkowej: „Gloria victis”, 1984; T. Bołdak-Jankowskiej: „Eine
Erzaehlung für den lieben Gott” (Opowiadania dedykowane Panu Bogu), 1995; A. Silbera:
„Blätter einen Land, Erzaehlungen aus” (Kartki do siebie), 1997.
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W sali seminaryjnej Instytutu odbywają się liczne dyskusje i konferencje. Więk-
sze imprezy tego rodzaju organizowane są we współpracy z niemieckimi insty-
tucjami i odbywają się w ich pomieszczeniach. Także pokazy filmowe oraz kon-
certy organizowane są w niemieckich instytucjach kulturalnych, takich jak kina
komunalne lub sala koncertowa w Muzeum Miejskim36.

Zjawiska negatywne

W sferze instytucjonalnej z pewnością do takich zjawisk należy zaliczyć to,
że wśród Polonii niemieckiej funkcjonuje blisko 200 organizacji. Mają one róż-
ny charakter od grup społecznych przez oświatowe, kulturowe czy gospodarcze.
Jednak organizacje te skupiają w sobie jedynie niewielką część grupy polskoję-
zycznej w Niemczech. „W większości są to albo organizacje branżowe (lekarze,
prawnicy, nauczyciele języka polskiego), albo niewielkie stowarzyszenia pro-
wadzące często działalność adresowaną do liczniejszych grup odbiorców kultury
i oświaty polskiej. Niestety poziom zorganizowania grupy polskiej w Niemczech
należy uznać za niski, co wiąże się nie tylko z cechami tej grupy, ale również
z rosnącą tendencją do atomizacji i prywatności wśród współczesnych społe-
czeństw”37. Z całą pewnością nie jest łatwo zjednoczyć Polonię w Niemczech.
Próby podejmowała kilkakrotnie ambasada polska. Między innnymi 16 lutego
2002 roku ambasador Jerzy Kranz gościł w Berlinie przedstawicieli ponad 140
organizacji polonijnych. Kolejne spotkanie odbyło się w Konsulacie General-
nym RP w Kolonii 30 stycznia 2004 roku. Także w tym samym miejscu odbyło
się spotkanie z ambasadorem RP Andrzejem Byrtem 9 października 2004 roku.
Zostało ono nazwane Sejmikiem Polonijnym – Polonii niemieckiej, pod prze-
wodnictwem Konwentu we współpracy Ambasady i placówek dyplomatycznych
RP. Głównym tematem uczestników spotkania była dalsza integracja środowisk
polonijnych pod auspicjami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech38.

Regularne zjazdy Konwentu zaczęły się odbywać od 2011 roku. Mimo
wszystko ponaddwumilionowa społeczność Polska w Niemczech jedynie w nie-
wielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał. Kilkaset tysięcy osób regularnie
manifestuje swój związek z polskością, uczestnicząc w polskim życiu kultural-
nym i oświatowym. Jednak niewielu Polaków w Niemczech należy do stowarzy-
szeń polonijnych. Podobnie wygląda kwestia uczestnictwa Polonii w życiu Ko-

                             
36 M. Grudzińska, Instytut Polski w Düsseldorfie, [w:] M. Kalczyńska (red.), Instytucje literacko-

-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z mię-
dzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dn. 16–17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim,
Instytut Śląski w Opolu, Opole 2000, s. 160.

37 A. Sakson, Polonia i emigracja w Niemczech w XX w. i na początku XXI w. – wybrane proble-
my, „Przegląd Polonijny” 2011, nr 1, s. 151.

38 Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich..., dz. cyt., s. 6–13.
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ścioła. PMK w Niemczech co jakiś czas przeprowadza ankietę na temat udziela-
nych sakramentów i udziału we Mszy św. niedzielnej. Ostatnia taka statystyka
pochodzi z 2012 roku i wynika z niej, że w sobotnio-niedzielnych Mszach św.,
odprawianych w języku polskim, bierze udział w skali tygodnia ok 100 000
wiernych, w zależności od ilości tzw. punktów dojazdowych w danym tygodniu.
Zakłada się, że drugie tyle korzysta z duszpasterstwa niemieckiego. To oznacza,
że jedynie kilkanaście procent katolików polskich zgłasza w Niemieckim Urzę-
dzie Meldunkowym swoją przynależność do Kościoła katolickiego. Jak mówi
rektor PMK, ks. Stanisław Budyń „[...] opuszczenie zaznaczenia w rubryce Reli-
gionszubehörigkeit swojego wyznania oznacza automatycznie «niewierzący».
Niemiecki Urząd Meldunkowy przekazuje swoje dane do lokalnej kurii bisku-
piej, która przekazuje je dalej do miejscowej parafii niemieckiej. Z tej samej
bazy danych korzystają misje obcokrajowców w formie elektronicznej lub dru-
kowanej. W momencie nieujawnienia swojej religii, obniżona zostaje ilość kato-
lików polskiego pochodzenia, co jednocześnie obniża szanse starań o zatrudnie-
nie większej liczby księży, o przydział kościołów i sal, o pozyskanie nowych
środków finansowych na działalność duszpasterską. Przemilczenie jest nieko-
rzystne i z tego względu, że niektórzy chcieliby podjąć pracę w placówkach pro-
wadzonych przez Kościół katolicki, które z braku środków trzeba zamknąć bądź
oddać organizacjom świeckim, gdyż Kościoła nie stać na ich utrzymanie”39.

Ks. Ryszard Mroziuk, który jest proboszczem PMK w Dortmundzie, mówi
o jednej z przyczyn braku zorganizowania Polonii w Niemczech: „My żyjemy
w kraju, który by pokrył koszta utrzymania mniejszości w Niemczech, ale nie
ma jeszcze takiej organizacji w Dortmundzie. Ja nie potrafię tego zrobić, choć
próbowałem. Liczni się boją, inni się wstydzą i z zażenowaniem mówią: «jak
jestem w Niemczech to będę Niemcem a nie Polakiem». Mają kompleks bycia
Polakiem w Niemczech i to poważny kompleks, który wynika z tego, że przybył
tu biedny, ledwo się dorobił czegoś, to chce zaraz się ukazać na równi z innymi
Niemcami i chciałby szybko się dorobić tego, co mają inni Niemcy”40.

Inną negatywną sprawą pozostaje realizacja postanowień wspomnianego-
Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy. Nie ma chyba przesa-
dy w stwierdzeniu, że mimo wszystko bilans wzajemnej współpracy jest bardziej
korzystny dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Wielu wskazuje na fakt, iż od
momentu podpisania tego dokumentu, mniejszość niemiecka w Polsce „[...]
zaczęła rozwijać się wg schematu niemieckiego porządku, czyli najpierw insty-
tucjonalnie; zakładanie biur, wydawania gazety, kandydowania do samorządów
etc. Mniejszość od państwa polskiego otrzymywała budynki na biura, stowarzy-

                             
39 S. Budyń, Przyszłość Misji w Niemczech, „Nasze Słowo” 2014, nr 3, s. 12.
40 R. Mroziuk, Duszpasterstwo Polskie w Niemczech, [w:] M. Lis (red.), Polacy i Niemcy. Płasz-

czyzny i drogi normalizacji. Duszpasterstwo i szkolnictwo. Materiały z sympozjum naukowego
odbytego w Opolu w dn. 14–16 października 1993 roku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Opole 1993, s. 17.
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szenia, które wykupuje na własność. W Opolu Mniejszość posiada nowoczesny
budynek biblioteki, gdzie odbywają się spotkania, jest czytelnia i kącik prasowy,
książki dla dzieci i etaty na obsługę klienta. Obchody Dnia Kultury Niemieckiej
finansowane były przez stronę Polską. Polacy w Niemczech natomiast muszą
np. wynajmować pomieszczenia w Ambasadzie, żeby spotkał się Konwent Sto-
warzyszeń w Niemczech, Rada Społeczna, ponieważ nie mają nawet własnego
biura”41.

Ważną rzeczą we wspomnianym Traktacie pozostaje kwestia dostępu do
nauki języka ojczystego. Organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce mogą
ubiegać się o dodatkowe i to niemałe środki finansowe w Ministerstwie Kultury
oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Z kolei niemieckie władze
szczebla federalnego pozostawiają do dyspozycji około 200 000 euro rocznie na
projekty polskiej grupy etnicznej. Jednak, w ramach wymienionej kwoty, nie
mogą być finansowane projekty obejmujące nauczanie języka polskiego. Wspie-
ranie nauczania języka polskiego należy „teoretycznie” do kompetencji odpo-
wiednich ministerstw krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Jed-
nak bardzo często zachowują się one tak, jakby nie dotyczyły ich postanowienia
Traktatu w sprawie wspierania działań dla zachowania języka polskiego.
W Polsce w całości ze środków publicznych finansowane są szkoły z naucza-
niem języka niemieckiego jako języka ojczystego. Ta forma nauki obejmuje
31 000 dzieci i prowadzona jest w 324 placówkach. Nauczaniem zajmuje się
odpłatnie ponad 500 nauczycieli, a tygodniowy wymiar godzin nauczania języka
niemieckiego jako ojczystego wynosi średnio cztery godziny. Ponadto należy
wspomnieć, że w polskich szkołach około 2 mln dzieci i młodzieży uczy się
języka niemieckiego jako dobrowolnie wybranego języka obcego.

Sytuacja w Niemczech przedstawia się zupełnie inaczej. Języka polskiego,
jako języka ojczystego, uczy się w sumie około 8 000 dzieci, w tym blisko 2 300
uczniów w systemie niemieckich szkół publicznych oraz około 4 000 w szkołach
działających w organizacjach polonijnych. Języka polskiego, jako języka obce-
go, uczy się w szkołach publicznych około 2 500 dzieci.

Zakończenie

W Niemczech, tak jak i w Polsce, o przynależności do narodu i obywatel-
stwie decyduje język, pochodzenie, tradycja kulturowa, a nie miejsce urodzenia.
Konsekwencją takiego definiowania narodu jest zaliczanie do wspólnoty naro-
dowej również tych, którzy żyją poza granicami danego państwa. Z kolei „[...]
procesy globalizacji nie mogą opierać się jedynie na ekonomii i polityce. Ludzi
                             
41 K. Koziewicz, Polonia i Polacy w Niemczech w obliczu 20 rocznicy polsko-niemieckiego Traktatu

z 1991 r., źródło:  http://www.konwent.de/index.php/component/content/article/56-polonia-i-polacy-
w-niemczech-w-obliczu-20-rocznicy-polsko-niemieckiego-traktatu-z-1991-r [dostęp: 2.02.2011 r].



Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości... 145

musi łączyć coś więcej aniżeli wspólny rynek i traktaty polityczne. Ludzi musi
łączyć coś, co jest w nich samych, a co jednocześnie częściowo jest wspólne
i częściowo odmienne z innymi. Tym czymś wspólnym i jednocześnie różnią-
cym ludzi jest kultura”42.

Czy w warunkach zjednoczonej Europy Polacy poddadzą się procesowi
asymilacji, czy też odwrotnie: w związku z łatwiejszym kontaktem z krajem
pogłębią swoją świadomość narodową i rozwiną jeszcze bardziej działalność
kulturową? Wszystko zależy od rozwoju stopnia świadomości narodowej. My-
śląc więc o przyszłości, należy pamiętać o tym, że stara Polonia w Niemczech,
a więc potomkowie tych, którzy przybyli tu z dawnych terenów polskich pod
pruskim zaborem, w dużej mierze zasymilowała się i wymieszała z Niemcami.
Z kolei „późni przesiedleńcy”, czyli przybysze z lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych, traktowani są według prawa niemieckiego – jako obywatele
niemieccy. Wielu z nich deklaruje śląską narodową tożsamość i nie godzi się na
jednoznaczne zakwalifikowanie ani do kategorii Polaków, ani do Niemców. Dla
imigrantów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, którzy opuścili Polskę
przeważnie ze względów ekonomicznych, odczucia narodowe są oczywiście
mniej miarodajne. Dotyczy to również tych, którym w tamtych latach – po dłu-
gim wyczekiwaniu – umożliwiono wreszcie połączenie rodzin. Pozostałe grupy
– displaced persons okresu nazistowskiego, czyli dawni robotnicy przymusowi
oraz więźniowie polityczni, jak również członkowie armii Andersa, a także oso-
by starające się w Niemczech w latach osiemdziesiątych XX wieku o azyl poli-
tyczny, są obecnie stosunkowo nieliczni. Obecne środowiska polskie w RFN
zdecydowanie bardziej niż wcześniej otworzyły się i nie tworzą grupy wyizolo-
wanej. Uważają się za pełnoprawnych partnerów w kontaktach z państwem nie-
mieckim. W rodzinach, organizacjach czy parafiach polonijnych zachowało się
jeszcze dużo wartości polskich. Jednakich rozwój zależy w dużej mierze i od
tych, którzy przyjeżdżają z Polski na krócej lub dłużej. Do nich należy kierować
pytanie, czy przywiozą z Polski i umocnią wartości religijne, moralne i kultural-
ne, aby podzielić się nimi z Polakami na obczyźnie i wspólnie tworzyć nowe,
jeszcze wymowniejsze.
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Wyzwania związane z przekazywaniem wartości rodzinnych
w kontekstach wielokulturowych

Streszczenie

Rodzinie udało się przetrwać zmiany historyczne i kulturowe. I mimo że jest ona
tylko jednym z komponentów złożonego systemu społecznego wciąż jest miejscem,
gdzie odbywa się podstawowa socjalizacja dzieci. Jednakże rodzina mieści się w spo-
łeczno-kulturowym środowisku, gdzie wiele czynników socjalizacyjnych uzupełnia się,
jak również stara się wywrzeć jak największy wpływ na te wartości, które następne po-
kolenie obywateli powinno przyjąć za swoje. W niniejszym artykule koncepcyjnym
podkreślono rywalizujące elementy w systemie społecznym, które konkurują w speł-
nianiu roli socjalizacyjnej. Istotność tych czynników wspierających albo podważają-
cych przekazywanie przez rodziców ich wartości rodzinnych następnemu pokoleniu
należy ocenić w kolejnych badaniach naukowych. Wsparcie stanowić może model
systemowy będący lupą, która może być użyta przez naukowców, by zrozumieć proce-
sy zachodzące w kontekstach wielokulturowych i która może być przydatna w histo-
rycznych analizach przekazywania wartości rodzinnych.

Słowa kluczowe: socjalizacja, wartości rodzinne, Model Systemu Społecznego.

Abstract

Across time and cultures, the institution of the family remains resilient. Although
the family is but one component of a complex social system, it remains the setting in
which a child’s first social development occurs. Yet the family is situated in a socio-
cultural environment with numerous socialization agents complementing and vying for
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influence as to the values that the next generation of citizens should adopt. This con-
ceptual paper will articulate competing elements within the social system that contend
for the socialization role. Ongoing scholarly inquiry will need to gauge the relative im-
portance of these factors for supporting or challenging the parents’ transmittal of their
family values to the next generation. To aid in this endeavour, a systems model provides
a lens that can be employed by scholars to understand family processes in multi-cultural
contexts and is useful in historical analyses of the transmission of family values.

Keywords: socialization, family values, social system model.

Introduction

Despite the changing roles of families across the centuries, the institution of the
family remains resilient. One function persists within most cultures: the family is
where primary socialization occurs. And though the family is but one component of
a complex social system, it remains the location wherein children are socialized into
an understanding of what is expected of them in sustaining a civil society. The foun-
dation of what behaviour is considered acceptable in maintaining social order, how
to care for the needs of others and to adapt to changing contexts is first introduced in
the family context and nurtured through generations.

But certainly families do not exist in isolation and parents and other family
members are not the only or even the most influential socialization agents. The
State, religious leaders or the ever invasive internet and social media technolo-
gies may proscribe or encourage behaviours not espoused by the kinship net-
work. Even in a seemingly homogeneous culture, parents in different families
may promote divergent worldviews or differing fundamental convictions about
what is true, how individuals who disagree with one’s core beliefs should be
treated, and how life is valued. Given the increasing heterogeneity and multi-
cultural complexity of many communities, parents striving to instil the values
they deem essential may encounter little support or even outright antagonism
from other parents or social institutions. As scholars continue to seek under-
standing of family upbringing across time and cultural contexts there are core
principles of socialization that can guide our inquiry.

Social systems model

Drawing upon Urie Bronfenbrenner’s1 seminal work introducing what has
commonly come to be known as the Social Ecological Model, Illustration 1 rep-

                             
1 U. Bronfenbrenner, Toward an experimental ecology of human development, “American Psy-

chologist” 1977, Vol. 32 (7), pp. 513–531.
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resents a simplified nested systems model. Bronfenbrenner was interested in
how individual behaviour and development is influenced by broader social con-
texts. Thus, he introduced a conceptual model of how the individual develops
within a nested system of the micro, meso and more macro environments with
hopes of expanding researchers’ thinking and research activity focusing on these
various contexts. Hence this model has become widely adapted as a conceptual
model in sociological, psychological, health and community studies.

Illustration 1. Social Systems Model. Source: Developed by the author.
Ilustracja 1. Model Systemów Społecznych. Źródło: Opracowanie własne.

As depicted in Illustration 1, the core of the system at the micro level is the
individual’s core environment, the Family that is embedded in their Community
and encompasses their friend network. The meso level is represented by the Po-
litical/Religious context that includes educational institutions in addition to re-
ligious and political organizations. The outer two circles represent the macro
environment of the Society including government and broader societal expecta-
tions. The outer ring of the system is the broader Global context that with the
pervasiveness of media has increased the impact of world-wide events, values
and cultures to the more micro levels of the social system.

Socialization

So how does this social systems model relate to the socialization process?
As noted above, socialization within the family context is the process

through which children are nurtured into an understanding of what is expected of
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them as they mature and assume adult roles2. The foundation of what behaviour
is acceptable to maintain social order, how to care for the needs of others and to
adapt to changing contexts is first introduced in the family context and nurtured
throughout generations.

At the micro family level, parents set the standards for their children’s ac-
tions and beliefs by teaching what they deem are proper behaviours and attitudes
based upon their worldview. With a desire that their progeny will carry on the
family’s reputation with dignity, mothers and fathers hope their children absorb
those values that will enable them to be successful in life.

As children mature and move beyond the family environment into the meso
level of the educational system and the broader community, new socialization
agents enter into the development process. School and classroom rituals, led by
teachers serving as role models, regularly reinforce knowledge and skills neces-
sary to function in the current societal context. The instructional content or ac-
tivities may reinforce family values or may introduce divergent or opposing
stances that parents must weigh in light of their children’s best interests.

Another key socializing agent may be the family’s religious participation.
For some people, important ceremonies related to family structure such as mar-
riage, birth and death are connected to religious celebrations. Proscriptions for
moral behaviour as well as the dependence on a higher power as a source of
values, meaning, and strength may underpin the parents’ desire to have their
children participate in communal religious activities whether or not they are
endorsed or permitted by the broader societal context.

At the macro level of Society many of the rites of passage are based on age
norms established by the government. What rights, privileges and obligations
come with the status of “adult”? The age of majority, conscription into military
service, legal alcohol consumption, marriage, driving or voting all impact the
transition into adulthood, soon to become the next generation of parents. Policies
set by the government may also restrict educational opportunities. Examination
results and/or political or religious affiliations may close or open doors to higher
education or particular career paths based upon what is viewed as the “ideal
adult”. Government policies can also define the “ideal family”, regulating such
decisions as who can marry, the number of children, legality of abortion, mater-
nal/paternal leave, subsidies for childrearing, housing availability and financing,
women’s education and labour force participation3.

Through mass media such as magazines, books, radio, television, movies
and the Internet children can learn what they cannot experience firsthand. These

                             
2 G. Lee, Socialization, [in:] M. Sussman, E. Steinmetz (ed.), Handbook of marriage and the fa-

mily, Plenum, New York 1987.
3 B. Fux, Which models of the family are encouraged or discouraged by different family policies? [w:]

F. Kaufmann, A. Kuijsten, H. Schulze, K. Strohmeier (ed.), Family life and family policies in Europe
Volume 2: Problems and issues in comparative perspective, Oxford Press, London 2002.
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agents of socialization reveal aspects of society in a much broader and an ever
increasingly invasive manner than in previous generations4. The Media culti-
vates children’s understanding of the world beyond what their families or
teachers have introduced exposing these young people to people who may inte-
ract differently, face different life choices, come from divergent ethnic or cultu-
ral backgrounds, and/or espouse antagonistic political or religious attitudes.
Children with access to technology are now enabled to take a more active role in
their socialization away from adult mediation. Social media has increased the
influence of the global context by providing a means for almost instantaneous
worldwide communication. “Pen pals” of yesteryear have been replaced with
real time “Facebook friends” and the ability to Skype a face-to-face conversation
with a complete stranger on the other side of the world.

Generational comparisons

As the prior discussion points out, socialization is influenced by a dynamic
social system. Hence it is not surprising that generational comparisons of this
changing contextual environment can provide insights into challenges faced by
multi-generational families and provide a rich field of research for scholars of
the family. If we examine the socio-ecological context of families there have
been significant changes that make the experiences of contemporary childhood
quite different from those of children several generations ago5.

Illustration 2. Generational Comparisons of Social Systems Model. Source: Developed by the author.
Ilustracja 2. Model Pokoleniowego Porównania Systemów Społecznych. Źródło: Opracowanie własne

                             
4 Kaiser Family Foundation, Generation M2: Media in the lives of 8 to 18 year olds, Henry J. Kaiser

Family Foundation, Menlo Park, CA 2010.
5 W. Goode, The theoretical importance of the family, [in:] A. Skolnick, J. Skolnick (red.), Family

in transition (17th Edition), Pearson Education, Inc. 2014.
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To explain this point, let us compare variations in the social system in which
three generations of Central European families were embedded. By considering
the salience (or the relative importance) of the nested levels of the social system
model we can gain a glimpse of the variations across generations (see Illustra-
tion 2). This broad brush of analysis is provided to encourage historians and
family scholars to fill in the details of these portraits through further research
and analyses.

The G r a n d p a r e n t s  generation born before WW2, grew up during
a time when the role and character of family life was greatly impacted by chang-
ing political conditions. In Poland, particularly in regions under Prussian and
Russian occupation, in the absence of a national education system, the family
took over some of the functions that would have been assumed by other social
institutions6. In other regions the State gained a powerful controlling function
over the family. For example, in Czechoslovakia the Communist party viewed
the institution of the family with disfavour, considering it an opponent for the
loyalty of the populace and sought ways to replace the role of family with state-
run institutions7. There was an intrusiveness in the provision of basic needs and
family functions such as housing, reproductive behaviours and parenting.

Follow this with the P a r e n t s  generation born in the late 1960s. Over 40
years communism had a powerful impact not only at societal level, but at the
family level as well8. The rise in industrialization and subsequent migration from
rural to urban areas led to an increase in nuclear families, women in the work-
force, and a family model of two employed spouses and children raised in state-
run educational institutions. Housing shortages and high prices constrained
young families from becoming independent from their family of origin. The
State promoted atheism, forbade religious education and practices, destroyed
churches and punished religious leaders and worshipers. Democracy brought
back religious freedom that encouraged people to revisit their cultural roots and
beliefs. As one Belarusian student shared with the author in 2008, “Now we can
talk about what we could only think about before”.

So these C h i l d r e n  born after the collapse of communism faced a world
in geo-political reorganization. Changes in the socio-political system after 1989
necessitated that families rally to fill gaps in the transition due to higher unem-
ployment and the fragility of the social network9. Inter-national and intra-
country opportunity structures began to widen rapidly due in part to the differ-

                             
6 H. Bojar, Rodzina i życie rodzinne (Family and family life), [in:] M. Marody (ed.), Spoleczeń-

stwo polskie u progu zmiany systemowej, “ANEKS”, London 1991.
7 I. Možný, T. Katrňák, The Czech family, [in:] B. Adams, J. Trost (ed.), Handbook of world fami-

lies, Sage Publications, Thousand Oaks, California 2005.
8 M. Robila (ed.), Families in Eastern Europe, Elsevier, Boston 2004.
9 A. Titkow, D. Duch, The Polish family: Always an institution, [in:] M. Robila (ed.), Families in

Eastern Europe..., op. cit.



The challenges of transmitting family values... 155

ences and inequalities in which market economies were developing10. Parents
needed to adapt from focusing on child obedience and submission (a necessary
survival skill set under totalitarian leadership) to using strategies designed to
promote independence and self-reliance (necessary in a free market economy).
Certainly we see the relative importance of the global context as this gen-
eration adapts to the “smaller” world created by Internet technologies.

So as we examine the juxtaposition of the three generational models in Illus-
tration 2, we can surmise that if the social context in which children grow up
differs from the context within which their parents were socialized, some differ-
ences in socialization values are likely. This process is called the cohort replace-
ment model because it assumes that each successive birth cohort experiences
a different social environment and retains distinctive opinions throughout adult
life11. Values transmitted in childhood are shaped both by how the parents raised
their child and by the social climate in which the birth cohort grew up. Indeed
this can be a rich area of family research as the implications of social interaction
in multi-generational households, the level of intergenerational solidarity
(distance between generations), and dramatic transitions in the community
(e.g. natural disasters), political/religious/educational context, societal factors
such as migration and global awareness are examined through the lens of the
Social Systems Model.

Systems of cultural priorities

Throughout the previous discussion the premise was that both mother and
father are products of a similar social system. Hence, the parents would have
compatible beliefs and practices, share similar norms and expectations of their
culture and thus would be engaged in perpetuating a “system of cultural priori-
ties”12. Although the transmission of values from parents to their children is
a universal practice, the content of the beliefs and practices varies greatly across
cultures13. Perhaps the most influential framework for capturing these differenc-
es is the comparison of ‘collectivism’ and ‘individualism’14.

                             
10 K. Roberts, S. Clark, C. Fagan, J. Tholen, Surviving post-communism: Young people in the

former Soviet Union, Edward Elgar, Cheltenham, UK 2000.
11 D. Alwin, Cohort replacement and changes inparental socialization values, “Journal of Marria-

ge and Family” 1990, Vol. 52(2), pp. 347–360.
12 C. Kagitcibasi, Family and human development across cultures: A view from the other side,

Erlbaum, Mahwah, New Jersey 1996.
13 R. Harwood, J. Miller, N. Irizarry, Culture and attachment: Perceptions of the child in context,

Guilford Press, New York 1995.
14 See: D. Oyserman, H. Coon, M. Kemmelmeier, Rethinking individualism and collectivism:

Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses, “Psychological Bulletin” 2002, Vol.
128, № 1, pp. 3–72.
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Social scientists15 generally associate parents in ‘western’ cultures as em-
bedded in ‘individualistic’ communities wherein they socialize their children to
be autonomy-oriented or competitive. In these instances parents instil values of
self-maximization, self-esteem, personal choice and intrinsic motivation. In
contrast, parents in Asian, African, Latin or developing societies are viewed as
living in ‘collectivistic’ communities and socialize their children to be relation-
ship-oriented. These parents emphasize the connection to the family, orientation
to the larger group, respect and obedience.

It is not hard to foresee the challenge if a family advocates individualism
and their country is taken over by leaders who establish a societal order that
demands collectivism. In the reverse, for children raised in a collectivistic envi-
ronment (with the orientation to the larger group) that is suddenly transformed
into a system wherein individuals who are competitive and fundamentally mo-
tivated are successful, parents are left to struggle to determine how to help their
child adjust to the new context.

There is a growing awareness that this dichotomous approach is somewhat
limited given that increased globalization, immigration, and technology expose
parents and children to different values and behavioural systems in unprecedent-
ed ways. Indeed Catherine Tamis-LeMonda and her colleagues16 have offered
a typology for understanding the ways in which communities maintain their
values of individualism and collectivism while helping families see relatedness
as a pathway to autonomy as well as autonomy as a path to relatedness. This is
becoming a particularly useful framework for understanding culturally-based
differences in multi-cultural families.

Multi-cultural families

If we stop and consider the rituals associated with the birth of a child in any
particular culture, we will get a glimpse of the value of the child, their gender,
and their expected role in the broader society. The transmission of culture
through first lullabies, religious ceremonies, registering a birth and a passport
application connects the child to the family, community and nation. What may
seem as a given in some families is made much more complicated by the blend-
ing of norms and expectations in bi-cultural families. What songs are sung and

                             
15 G. Hofstede, Culture’s consequences: International differences in work-related values, Sage,

Beverly Hills, CA 1980.
16 C. Tamis-LeMonda, N. Way, D. Hughes, H. Yoshikawa, R. Kalman, E. Niwa, Parent’s goals

for children: The dynamic coexistence of individualism and collectivism in cultures and indivi-
duals, [in:] M. Killen, R. Coplan (ed.), Social development in childhood and adolescence:
A contemporary reader, Wiley Blackwell, New Jersey 2011.
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in what language? Which religion is the child initiated into? In which country
will the child have citizenship?

So what does our Social System Model look like for a bi-cultural family?
Which ‘community’ is the child embedded in, the Christian central European
family of the mother or the Muslim British family of the father? Each of their
cultures holds to family values, beliefs about acceptable behaviour and ideas
about what it means to be a member of society. Will the family adopt one cultu-
ral approach and reject other? How well a family navigates these familial ethnic
socialization issues will be influenced by the broader social context, the skill sets
of the parents and the support and encouragement they receive from significant
others. How will this growing population of multi-cultural children compare to
their parents’ and grandparents’ generations? Will the Social Systems Model
remain an explanatory model of socialization influences for this and subsequent
generations or will we need to develop new models for our increasingly globally
interactive community?

Conclusions

The Social Systems Model provides us with a broad contextual framework
from which to examine the transmission of family values across generations, in
particular cultural contexts and in instances of the meeting of cultures. There is
great opportunity for family researchers to not only understand broader demo-
graphic trends but to gain insights into the ways in which parents negotiate blend-
ing cultural values. Issues of power, compromise and adaptability are topics of
inquiry that will likely provide valuable information to professionals seeking to
assist families in adjusting to new contexts, mediating conflicts and encouraging
young couples as they embark on their parenting journey.
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Streszczenie

XIX-wieczne zesłania na Syberię należały do jednych z bardziej bolesnych do-
świadczeń Polaków tamtej epoki i wpisały się na stałe w polską historię. Za sprawą
przede wszystkim literatury romantycznej, a potem także malarstwa, życie zauralskich
wygnańców przez długi czas ukazywano jedynie w kontekście martyrologicznym. Do-
piero polscy sybiracy, powracający po wielu latach do kraju, sami zaczęli zmieniać ten
obraz. W publikowanych jeszcze w XIX wieku ich świadectwach (pamiętnikach,
wspomnieniach, dziennikach, listach), znaleźć można interesujące opisy nie tylko co-
dziennych zmagań z trudną rzeczywistością zsyłki, ale również funkcjonowania w wy-
miarze wspólnoty zesłańczej oraz rodzinnej. Ponieważ prawo rosyjskie zezwalało, aby
skazanym na Syberię towarzyszyły żony, niektóre z nich dobrowolnie podążały na ka-
torgę lub osiedlenie wraz z mężem. Większość z nich decydowała się na zabranie ze
sobą dzieci. Z chwilą znalezienia się za Uralem podlegały one takim samym rygorom,
jak skazani – mogły powrócić do kraju jedynie po odbyciu przez małżonka kary zesła-
nia lub kiedy on zmarł. Troszczyły się, aby życie rodzinne na wygnaniu niewiele od-
biegało od tego na wolności: prowadziły gospodarstwo, wychowywały dzieci, zajmo-
wały się ich kształceniem osobiście lub organizowały tzw. komplety. Przygotowywały
w swoich domach święta kościelne i obchody świąt narodowych, koncerty i teatrzyki
dziecięce. Ich rezygnacja z wygodnego życia w kraju i decyzja o syberyjskiej tułaczce
u boku męża wpisywały się w romantyczny wizerunek polskiej kobiety–patriotki, ale
jednocześnie były wyrazem miłości i poświęcenia na rzecz rodziny.

Słowa kluczowe: XIX wiek, Syberia, zesłania, żony zesłańców.
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Abstract

19th century deportations to Siberia have been one of the most painful experiences
of Poles of that age and they are a permanent element of Polish history. Mostly due to
the literature of Polish Romanticism, and then also of visual art, the lives of trans-
Uralian exiles has for a long time been presented only in the context of martyrdom. It
was the Polish Sybiraks, returning to the homeland after many years, who have them-
selves changed this image. In their testimonies (memoirs, diaries, journals, letters) pub-
lished back in the 19th century, one can find interesting descriptions not only of every-
day struggles with the difficult reality of the deportation but also about functioning in
the community of deportees and their families. As Russian law allowed the deportees to
Siberia to be accompanied by their wives, some of them voluntarily went for “katorga”
(deportation) or occupancy with their husbands. Most of them had decided to take their
children with them. After crossing the Ural mountains they were subject to the same re-
strictions as were the convicts – they could return to the homeland only after their hus-
bands have served their deportation sentences or after they had died. They strived to
make their families’ lives in exile not very distinct from the life in freedom: they took
care of the households, raised children, personally educated them or organised secret
lessons. They prepared in their houses religious and national holidays, concerts and
children’s theatres. Their giving up of a comfortable life in the homeland and the deci-
sion of a Siberian exile along with their husbands had been a part of the romantic image
of the Polish woman–patriot, but it was also an expression of love and dedication for
the family.

Keywords: 19th century, Siberia, deportations, wives of deportees.

XIX-wieczne zesłania na Syberię należały do jednych z bardziej bolesnych
doświadczeń Polaków tamtej epoki i wpisały się już na stałe w polską historię.
Za sprawą przede wszystkim literatury romantycznej, a potem także malarstwa,
życie zauralskich wygnańców przez długi czas ukazywano jedynie w kontekście
martyrologicznym. Dziadów część III Adama Mickiewicza, Anhelli, Kordian
i Fantazy Juliusza Słowackiego, Nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego
i jego wiersz Ostatni, Cypriana Norwida Syberie, Teofila Lenartowicza Z półno-
cy czy Kornela Ujejskiego Ustęp z powieści sybirskiej oraz Na zgon rozstrzela-
nych w Irkucku – to jedynie przykłady utworów tamtego czasu, podejmujących
wątek polskiego Sybiru. Określany był on „ziemskim piekłem”, „bezbożną kra-
iną”, a nawet porównywany do Piekła Dantego. Wielu młodych ludzi, na wzór
Wallenroda czy Kordiana, stało się potem wzorcami idealnych postaci, godnymi
naśladowania przez kolejne generacje. Obrazu syberyjskiego wygnania dopeł-
niały dzieła malarskie przede wszystkim Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego
i Aleksandra Sochaczewskiego.

Niewątpliwie XIX-wieczne zrywy powstańcze, bunty, spiski i sprzysięże-
nia, a w konsekwencji ich niepowodzeń – zesłania, były domeną mężczyzn.
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Udział kobiet w ruchu niepodległościowym nie był tak znaczący, chociaż nie
pozostawały one bierne wobec jego wyzwań. Wiele z nich już w okresie po-
wstania listopadowego związało się z tzw. polityką salonu, podejmującego dys-
kusje nad przyszłością Polski, brało udział w życiu publicznym, czytając prasę
i publikując na jej łamach apele i odezwy, uczestnicząc w otwartych sesjach
sejmu czy w „socjalno-politycznych” wykładach uniwersyteckich. Niektóre pa-
nie jawnie manifestowały swój patriotyzm, angażując się w uroczystości organi-
zowane z okazji narodowych świąt, pisząc wiersze i patriotyczne pieśni, a nawet
sypiąc szańce1. W okresie powstania styczniowego demonstracyjnie ubierały
zabronione żałobne stroje zdobione tzw. czarną biżuterią.

Znane są przypadki ich ochotniczego zaciągania się do oddziałów wojsko-
wych oraz współdziałania z wojskiem jako emisariuszki, towarzyszyły żołnie-
rzom jako markietanki, przewoziły broń i organizowały ucieczki z niewoli. Jed-
nak znane były przede wszystkim z pracy charytatywnej: udzielały pomocy ro-
dzinom walczących, zbierały fundusze na rzecz powstań, pomagały rannym
i chorym2.

Ich udział w XIX-wiecznych działaniach powstańczych kojarzony jest
przede wszystkim z litewską bohaterką Emilią Plater. Walcząca w powstaniu
listopadowym na Żmudzi i zmarła z wycieńczenia trudami wojny w czasie prze-
prawy do Warszawy, stała się symbolem narodu walczącego o niepodległość.

Do jednej z najbardziej zasłużonych polskich kobiet – matek i zesłanek
okresu międzypowstaniowego należała Ewa Felińska (urodziła 11 dzieci, czwo-
ro z nich zmarło). Po śmierci męża zaangażowała się w działalność spiskową,
związaną ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; była sekretarką Szymona Konar-
skiego i organizatorką jednej z pierwszych komórek kobiecych związku w Krze-
mieńcu. W 1838 roku została aresztowana i skazana na karę utraty majątku oraz
zesłanie do Berezowa i Saratowa3.

W okresie zrywu styczniowego wzorem kobiety–patriotki stała się Apolonia
z Dalewskich Sierakowska (znana bardziej jako Zygmuntowa Sierakowska),
kurierka powstańcza i wdowa po przywódcy powstania na Litwie, straconym
z wyroku Murawjowa „Wieszatiela” na placu Łukiskim w Wilnie, w czerwcu
1863 roku. Jego też rozkazem po śmierci męża i trzymiesięcznym areszcie, mi-
mo zaawansowanej ciąży, została zesłana do guberni nowogrodzkiej (znanej
z bardzo złych warunków klimatycznych), potem do Samary, gdzie połączyła się
z zesłaną matką i siostrami. Tam też pochowała urodzoną na wygnaniu córkę. Po
powrocie do Warszawy prowadziła tajną szkółkę dla córek litewskich Sybiraków4.
                             
1 A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, TN KUL, Lublin 1998, s. 83–98,

102–127.
2 Tamże, s. 133–314.
3 M. Cwenk, Felińska, Wyd. KUL, Lublin 2012.
4 Losy rodziny Dalewskich były charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa okresu zaborów:

w powstaniu 1863 r. brali udział niemal wszyscy jej członkowie: trzej bracia i dwie siostry Apo-
lonii. Dwóch braci zostało rozstrzelanych, jednego zesłano na katorgę (wcześniej, za założenie
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Z oddziałami wojskowymi w dobie ruchów zbrojnych 1863 roku współ-
działała również Eliza Orzeszkowa, biorąc udział w akcjach powstańczych.
Z narażeniem życia ukrywała w swoim domu i przewoziła do granicy Królestwa
Polskiego przywódcę powstania styczniowego Romualda Traugutta5.

Przykładów poświęcenia się kobiet sprawie narodowej przytoczyć można
znaczniej więcej, jednak to mężczyźni w zdecydowanej większości ponosili
dotkliwe konsekwencje swoich patriotycznych wyborów: ginęli w walce, na
podstawie wyroków sądów wojennych lub administracyjnych skazywani byli na
śmierć, zsyłano ich na katorgę, zamieszkanie, osadzenie, roty aresztanckie albo
osiedlenie na Syberii6. Na kobiety spadał wówczas obowiązek zabezpieczenia
bytu pozostałym w kraju członkom rodziny i wychowania dzieci. Było to nie-
zwykle trudne, zwłaszcza kiedy wydany przez rosyjski sąd wyrok zesłania lub
śmierci łączył się z konfiskatą całego majątku. Rodziny praktycznie pozostawały
wówczas bez środków do życia.

Sytuacja ta niekiedy stawała się dla kobiet czynnikiem decydującym o do-
browolnym podążaniu na Syberię za swoimi mężami. Większość z nich jednak
była przekonana, że wspólne dzielenie wygnania jest ich małżeńskim i patrio-
tycznym obowiązkiem, chociaż podjęcie takiej decyzji nie było łatwe.

W okresie powstania styczniowego osoby z własnej woli opuszczające oj-
czyznę razem ze skazanymi na katorgę lub osiedlenie stanowiły około 10% ze-
słanych Polaków7. W większości były to żony i narzeczone zesłańców. Od
chwili przybycia na wyznaczone miejsce odbywania kary podlegały one takim
samym przepisom, jakie obowiązywały skazanych: mogły powrócić z dobro-
wolnego wygnania jedynie razem z osobą, dla której tam się znalazły, a więc po
odbyciu przez nią kary albo w wyniku ogłoszonej amnestii. Powrót do domu
umożliwiała im również śmierć na Syberii męża lub narzeczonego, jednak
i wówczas na opuszczenie tego miejsca musiały uzyskać zezwolenie rosyjskich
władz.

Prawo rosyjskie zezwalało w sytuacji zesłania na łączenie rodzin, ale ściśle
określało wszelkie zasady ich funkcjonowania: od porządku podążania etapami
na miejsce przeznaczenia, po przepisy regulujące życie na wygnaniu, w czasie

                             
w 1846 r. organizacji konspiracyjnej Związek Bratni Młodzieży Polskiej na Litwie był on z dru-
gim bratem skazany na karę ciężkich robót). Matka, trzy siostry i jeden szwagier, podobnie jak
Apolonia, znaleźli się także na zesłaniu: Apolonia z Dalewskich Sierakowska, Wspomnienia,
oprac. J. Sikora-Kulesza, T. Bairašauskaitė, Wyd. Neriton, Warszawa 2010, s. 7–14.

5 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa 1985, s. 113–114.
6 Nie zawsze postrzeganie tego miejsca odpowiadało pojęciu geograficznemu (Syberii Wschodniej

lub Zachodniej), bowiem Sybirowi przypisywano przede wszystkim przestrzeń odbywania kary,
odnoszącą się także m.in. do miast Rosji Europejskiej (m.in. Saratowa, Kaługi, Orenburga, Ufy)
czy Kaukazu.

7 H. Skok, Polacy nad Bajkałem 1863–1883, Wyd. PWN, Warszawa 1974, s. 108; A. Brus, E. Ka-
czyńska, W Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 1992, s. 148.
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drogi powrotnej i już po powrocie do kraju, a nawet warunki zawierania mał-
żeństw za Uralem8.

Początkowo jednak dążono do ograniczenia dobrowolnego podążania kobiet
na Syberię wraz mężem, m.in. poprzez przepis, który nie zezwalał na opuszcze-
nie kraju razem z dziećmi z rodzin szlacheckich. Uzasadniano go koniecznością
zapewnienia im właściwego ich stanowi wykształcenia, niezbędnego do wypeł-
niania późniejszej służby cywilnej lub wojskowej. Jednocześnie, zdaniem rosyj-
skich władz, ojcowie–zesłańcy nie byli w stanie zagwarantować im odpowiednie-
go wychowania, ponieważ sami byli przykładem „lichej moralności”9. W związku
z tym wiele kobiet decydowało się na pozostawienie dzieci w kraju pod opieką
bliskiej rodziny, aby potem, w miarę możliwości, sprowadzić je na Syberię.

Z punktu widzenia państwa rosyjskiego, ze względów ekonomiczno-osad-
niczych korzystniejsze było wiązanie się zesłańców z kobietami miejscowymi
(tzw. sybiraczkami). Stosowane były nawet finansowe zachęty w stosunku do
miejscowej ludności w przypadku np. wydania przez syberyjskiego chłopa za
mąż córki i przyjęcie do domu zięcia, który mógłby z czasem przejąć prowadze-
nie gospodarstwa. Odpowiednio nagradzane były także syberyjskie kobiety,
poślubiające zesłańców, zwłaszcza kiedy potem opuszczały dom rodzinny i za-
kładały oddzielne gospodarstwo. Podejmowane były także decyzje usankcjono-
wane prawnie, które miały na celu zwiększenie liczby kobiet na Syberii – odno-
sił się do tego np. przepis, zabraniający Żydom towarzyszenia zesłanym żonom
(1827 r.), Żydówki natomiast mogły iść ze skazanym mężem na wygnanie jedy-
nie z dziećmi płci żeńskiej (1836 r.)10.

Jedną z pierwszych kobiet, która uzyskała pozwolenie na dzielenie katorgi
z mężem, była żona dekabrysty księcia Siergieja Trubeckiego – Jekatierina.
Wyjechała na Sybir w lipcu 1826 roku, następnego dnia po jego wyprawieniu
z Petersburga na miejsce wyznaczonej kary. Tam musiała zrzec się przysługują-
cych jej praw stanu11. Trudniej było otrzymać takie pozwolenie narzeczonym
wygnańców. Przed ostateczną decyzją cara w tej sprawie narzeczony był zobo-
wiązany oficjalnie potwierdzić wolę zawarcia małżeństwa na zesłaniu. Na Sybe-
rię za narzeczonym Władysławem Rabcewiczem podążyła między innymi „Li-
twinka z mińskiej guberni” Katarzyna Niepokojczycka. Zawarli związek mał-
żeński w Irkucku w 1846 roku. Na podobnych zasadach odbył się ślub w 1855

                             
8 Ustawa o zesłańcach z 1822 roku: Połnojesobranije zakonow rossijskoj impierii, wyd. 1, S. Pe-

tersburg 1830, t. 32, N. 25238; t. 38. N. 29128.
9 S.W. Kodan, Politiczeskaja ssyłka w sistiemie karatielnych mier samodierżawija pierwoj poło-

winy XIX w., Irkutsk 1980, s. 68.
10 B. Jędrychowska, Polscy zesłańcy na Syberii 1830–1883, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wrocław 2000, s. 30–31.
11 Księżna Jekatierina I. Trubecka (1800–1854), z domu Laval, żona Siergieja Trubeckiego, deka-

brysty. Zmarła w Irkucku: M.W. Nieczkina (red.), Diekabristy. Biograficzeskij sprawocznik,
Moskwa 1988, s. 178–179; E.L. Rudnickaja (red.), 14 diekabrja 1825 goda i jego istolkowatieli,
Moskwa 1994, s. 451.
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roku w parafii nerczyńskiej Kazimiery Winnickiej z narzeczonym Władysławem
Więckowskim, skazanym na bezterminową katorgę12.

Znane są także przypadki, kiedy za Ural wyjeżdżały panny w celu „zdoby-
cia męża”. Niektórym z nich udało się nawet zdobyć paszporty, pozwalające
w razie niepowodzenia zaplanowanego przedsięwzięcia na swobodny powrót do
kraju. Jednak społeczność polskich politycznych zesłańców nie akceptowała ta-
kich zachowań.

W wielu sytuacjach śluby zawierane na Syberii między wygnańcami a przy-
byłymi narzeczonymi chroniły mężczyzn przed związkami z miejscowymi ro-
syjskimi kobietami, a w konsekwencji przed wynarodowieniem. Co prawda,
Ludwik Balcer, student Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, skazany po po-
wstaniu styczniowym na 20 lat katorgi w kopalniach Syberii Wschodniej, pisał
do rodziny: „Tutaj w Syberii nie ma się w kim zakochać [...], a w sybiraczce się
zakochać, lepiej kamień uwiązać u szyi i utopić się”13, jednak takich związków
było wiele, choć dotyczyły przede wszystkim Polaków z tzw. grupy nieuprzy-
wilejowanej (głównie chłopów).

Praktycznie zesłanie dla samych skazanych, jak i ich dobrowolnie towarzy-
szących żon z dziećmi, rozpoczynało się już w chwili ich wyruszenia tzw. eta-
pem na miejsce odbywania kary. Mieli do pokonania ściśle określone odcinki
drogi (etapy) – w zależności od okresu zsyłki, pory roku i pogody – pieszo, wo-
zami, kibitkami, koleją, parostatkami. Kilka, a nawet kilkanaście tysięcy kilo-
metrów pokonywano niekiedy cały rok14. Zgodnie z przepisami wszyscy dziele-
ni byli na partie, liczące zazwyczaj 200–300 osób. Każda partia ustawiana była
w wyznaczonym porządku, w zależności od rodzaju orzeczonego przez sąd
przestępstwa. Na początku szli więźniowie zakuci w kajdany: przestępcy krymi-
nalni skazani na katorgę, następnie skazani na „wieczne osiedlenie” i pozbawie-
ni praw. Za nimi ustawieni byli włóczędzy, dalej żony i dzieci katorżników.
Kolejną grupę stanowili zesłani trybem administracyjnym (bez wyroku sądu)
z rodzinami, dalszą osoby uprzywilejowane (np. szlachta i duchowni nie pozba-
wieni praw stanu), którzy za opłatą mogli korzystać z wozów. Umieszczano na
nich przede wszystkim bagaż, pozwalano również, aby przewożono na nich
osoby chore, niedołężne i dzieci. Zesłańcy polityczni (Polacy) praktycznie mogli
znajdować się w każdej grupie, chociaż zazwyczaj szli razem z uprzywilejowa-
nymi albo zesłanymi administracyjnie. Jako polityczni przestępcy musieli nosić

                             
12 F. Nowiński, Polacy na Syberii wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstanio-

wym, Wyd. Gdańskie, Gdańsk 1995, s. 252.
13 Listy z Syberyi pisane do Janiny z Balcerów i Franciszka Strzyżowskich w latach 1861–1883,

Biblioteka Narodowa, rkps III 2973, list z Irkucka 16 (28) III 1869 r.
14 Np. droga z Moskwy do Irkucka wynosiła około 6,4 tys. km. Polacy z Królestwa Polskiego

musieli przebyć na miejsce zesłania nawet do 16 tys. km: A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwow-
ska, Zesłanie i katorga na Syberii..., dz. cyt., s. 82–83.



Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki... 167

takie same ubranie jak kryminaliści (oznaczone literami), mieć ogolone głowy,
a na nogach kajdany15.

Wspólne pokonywanie etapowej drogi nie było łatwe, a towarzyszące ze-
słańcom żony narażone były na szczególnie wiele niedogodności, np. noclegi we
wspólnym pomieszczeniu z przestępcami kryminalnymi, zimno lub upał, brud,
brak wody, dokuczliwe robactwo, niemożliwość zmiany ubrania. Zesłany na
katorgę Feliks Zienkowicz w liście z etapu w Tobolsku pisał do rodziny:
„W kamerze, gdzie mieszkamy, może pomieścić się do stu osób. [...] Ciasnota
coraz dotkliwiej uczuć się daje i szereg śpiących zamienia w tłumoki leżące
dotąd pod narami”16. Niekiedy jednak udawało się uzyskać lepsze warunki
(głównie dzięki łapówkom wręczanym eskortującym żołnierzom) i organizować
w drodze zupełnie znośne miejsca odpoczynku. Kobiety dokładały wszelkich
starań, aby w etapowych więzieniach stworzyć namiastkę życia na wolności.
W kolejnym liście z Tobolska 22-letni Zienkowicz potrafił dostrzec ich wysiłek
i ogromną rolę w organizacji zesłańczego życia, a zwłaszcza troskę, aby choć na
jakiś czas zapomnieć o realiach otaczającej rzeczywistości: „Mieszkamy na jed-
nym korytarzu z trzema żonatymi i mamy milutkie kobiety i dziatwę. A to przy-
pomnienie rodzinnego życia ma nader wiele powabu dla nas, cośmy od tak daw-
na już z niemi się rozstali. W towarzystwie kobiet pozbywamy się też tej szorst-
kiej skorupy, która narosła na każdym z nas w ciągu etapowej wędrówki. [...]
Jakże to boli serce, gdy pomyślę samotnie nad ogromem poświęcenia się tych
kobiet i niepewnością losu tych małżeństw”17.

Po przybyciu z mężami na miejsce zesłania musiały całkowicie podporząd-
kować się narzuconym warunkom. Przede wszystkim jednak koncentrowały się
na zapewnieniu najbliższym spokojnego i unormowanego życia. Zachowane
XIX-wieczne syberyjskie wspomnienia, pamiętniki i korespondencja dają świa-
dectwo ich poświęcenia, jednak traktowanego przez nie jako coś zwyczajnego
i w ich sytuacji oczywistego.

Za jedną z najbardziej tragicznych kobiecych postaci, jakie znalazły się na
wygnaniu, podążając za narzeczonym i późniejszym mężem, uznana została
Albina z Wiszniewskich Migurska. Bez chwili wahania, mimo sprzeciwu rodzi-
ny, podjęła decyzję o opuszczeniu kraju. Wincenty, skazany jako emisariusz
partyzantki Józefa Zaliwskiego, został wcielony w 1836 roku do Korpusu Oren-
burskiego jako prosty żołnierz. Ślubu udzielił im w czerwcu 1837 roku zesłaniec
ks. Michał Zielonka w domu dowódcy batalionu w Uralsku. Życie Albiny na
zesłaniu było wyjątkowo trudne. Czuła się bardzo osamotniona, ponieważ nie

                             
15 Skazanym na zesłanie odbierano własną odzież i przydzielano skarbową wyprawę. Na surducie

naszyte były kolorowe litery oznaczające kategorię kary i miejsca zsyłki: A. Brus, E. Kaczyń-
ska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii..., dz. cyt., s. 86, 89–90.

16 B. Jędrychowska, Wszystkim obcy i cudzy. Feliks Zienkowicz i jego listy z Syberii 1864–1881,
Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2005, s. 168 (Tobolsk, 13/25 VIII 1864).

17 Tamże, s. 176 (Tobolsk, 1/12 X 1864).



Barbara JĘDRYCHOWSKA168

udało się Migurskim nawiązać bliższych kontaktów z Polakami. Jednocześnie
okoliczni mieszkańcy nastawieni byli do nich nieprzychylnie. Kiedy więc Albi-
na „[...] straciła ośmiomiesięczną Michalinę, a miejscowi odmówili pochowania
jej na cmentarzu i trzeba było ciałko pogrzebać poza jego obrębem, kiedy na
wysyłane prośby o zwolnienie z wojska i przeniesienie do guberni o łagodniej-
szym klimacie nie było odpowiedzi, a Albina znowu spodziewała się dziecka,
wykluł się w jej głowie plan upozorowania samobójstwa Wincentego i następnie
wspólnej ucieczki do Galicji”18. Jego „wykonanie zależało głównie od Albiny,
jej siły i zręczności”19. W 1839 roku Wincenty rzeczywiście upozorował swoją
śmierć w wodach Uralu, pozostawiając na brzegu pożegnalny list, a sam ukry-
wał się w domu. Zgodnie z przepisami żona ze służącą mogły teraz czynić stara-
nia o zgodę na powrót do kraju. W tym czasie Albina urodziła drugą córeczkę,
która zmarła po trzech tygodniach. Zdeterminowana kobieta czekała 7 miesięcy
na opuszczenie Syberii, wykazując „nie lada aktorskie zdolności i żelazne ner-
wy”, jednocześnie wzbudzając powszechne współczucie z powodu śmierci mę-
ża. Kiedy nadeszło pozwolenie na wyjazd w przygotowanej skrytce w podłodze
powozu ukryła Wincentego i zabalsamowane ciałka dzieci. Przypadek jednak
sprawił, że Wincenty został po czterech dniach odkryty i oddany pod sąd woj-
skowy w Orenburgu, a następnie wysłany do oddalonych batalionów w Ner-
czyńsku. Za nim podążyła znowu Albina, która niedługo potem urodziła synka.
Była jednak bardzo osłabiona po porodzie i czuła się coraz gorzej wyniszczana
chorobą. Zmarła na gruźlicę na rękach męża w 1844 roku. Zaraz po niej zmarło
dziecko. „Grób Migurskiej stał się dla wygnańców jakby węglem kamiennym
kościoła, który tam rychło założony został” – napisał po jej śmierci zesłaniec
Kasper Maszkowski. Albina stała się przykładem bezgranicznego oddania ro-
dzinie, wzorem „sprawiedliwości i uczciwości”20.

Antonilla Roszkowska (ok. 1820–1900), żona Adofa z Wołynia, konarsz-
czyka, dojechała do męża na zesłanie w 1843 roku (po czterech latach od chwili
jego wywiezienia z kijowskiego więzienia), pozostawiając pod opieką babci
kilkuletnią córkę Wandę. Adolf, po odbytej katordze w Zakładach Nerczyń-
skich, mieszkał już wówczas jako osiedleniec w okręgu irkuckim. Kiedy Rosz-
kowscy zamieszkali w Irkucku, ich dom, dzięki staraniom Antonilli, stał się
ośrodkiem życia towarzyskiego polskich zesłańców i „osłodą nieszczęść i cier-
pień kolegów”21. Zbierano się w nim w okresie świąt religijnych i narodowych.
Tutaj też Antonilla urodziła dwoje dzieci: Stanisława i Julię, a chrzest syna
w listopadzie 1844 roku „w licznym zgromadzeniu Polaków i Polek” i udziale

                             
18 W. Śliwowska, Ucieczki z Sybiru, Wyd. Iskry, Warszawa 2005, s. 103.
19 A. Giller, Opisanie zabajkalskiej Krainy w Syberyi, t. I, Verlag F.A. Brockhaus, Lipsk 1867,

s. 264–265.
20 W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik

biograficzny, Wyd. DiG, Warszawa 1998, s. 384–385.
21 Tamże, s. 512–513.
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irkuckiego wikarego księdza Klodoalda Szajewicza nadał uroczystości wspól-
notowy charakter22. Również imieniny Roszkowskiej stawały się każdego roku
okazją do spotkań polskich zesłańców, które wszystkich jednoczyły i pozwalały
chociaż w tym czasie zapomnieć o zesłańczym życiu: „Były tam słodkie, bez
żadnego przymusu lub udawania gawędy, słodkie, bo ze swoimi o swoich
i w swojej mowie, której nie kaziły obce uczucia, nie pstrzyły cudze wyrazy, ani
też obce nie oniemiały twarze. Były wspomnienia i narodowe śpiewy, były na-
wet i improwizacje, wylane z pełnego serca, a natchnione tęsknotą, przez którą
niekiedy przebijał jakiś promyk lepszej, acz niepewnej i dalekiej przyszłości, zbyt
słaby, niestety! żeby mógł złudzić nadzieją, lecz jakże mu nie błogosławić i za to, że
na kilka minut przynajmniej sprowadził zapomnienie doli obecnej?...”23.

Sprowadzane przez Roszkowską z kraju książki jako dar trafiły do utworzo-
nej w Irkucku zesłańczej biblioteki. Wspierała też męża w utrzymaniu finanso-
wym rodziny udzielanymi lekcjami języka francuskiego. Antonilla znana była
jednak przede wszystkim przez katorżników pozbawionych prawa pisania li-
stów, z prowadzenia korespondencji z ich rodzinami. Jej poświęcenie i zasługi
odnotował w zesłańczym dzienniku Julian Sabiński: „Roszkowska odebrała
kilka listów z Warszawy do różnych braci naszych ostatnimi czasy odprawio-
nych za Bajkał. Rzadki tydzień, w którym podobnież nie przyszło dla nich dwa
listy przynajmniej pod jej adresem. A ta prawdziwie niezmordowana w brater-
skich uczuciach kobieta przy tylu swoich obowiązkach około dwojga dzieci24

[...], przy swoich domowych zatrudnieniach i przy licznej a częstej z własnymi
krewnymi i przyjaciółmi korespondencji, jeszcze znajdzie dość czasu na pisanie
do Warszawy lub innych miejsc w Królestwie, do kilkunastu nieznajomych ro-
dzin mających tu synów, braci albo krewnych w kopalniach i na osadzie oraz na
udzielaniu tym ostatnim listów i wiadomości, jakie od tamtych odbiera. Bo tylko
za jej pośrednictwem utrzymują się ciągle między jednymi i drugimi stosunki.
Wszyscy ją też, znajomi i nieznajomi, wielbią i błogosławią jak bóstwo opie-
kuńcze, jak dobroci i pociechy Anioła”25.

Doceniając jej zaangażowanie na rzecz zesłańczej wspólnoty w kraju nada-
no jej tytuł „królowej nerczyńskiej”. Roszkowscy powrócili do domu na Ukra-
inie po amnestii 1856 roku. Dziesięć lat później Antonilla znowu znalazła się na
dobrowolnym zesłaniu, podążając tam z córką Julią do córki Wandy Szumskiej
i jej męża, uczestnika powstania styczniowego26. Adolf natomiast towarzyszył
w tym czasie na wygnaniu zesłanemu synowi Stanisławowi.

                             
22 J. Glaubicz Sabiński, Dziennik syberyjski, red. W. Śliwowska, R. Śliwowski, J. Trynkowski,

t. II, Wyd. Neriton, Warszawa 2009, s. 96 (Irkuck, 25 XI 1844).
23 Tamże, s. 176 (Irkuck, 16 XII 1845).
24 W Irkucku Roszkowska urodziła dwoje dzieci: Stanisława (1 XII 1844) oraz Julię (4 IV 1847 –

zm. 1895).
25 J. Glaubicz Sabiński, Dziennik syberyjski..., dz. cyt., s. 288 (Irkuck, 31 VII 1847).
26 Tamże, t. III (Indeks osób), s. 118–119.
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W okresie zbrojnego zrywu w 1863 roku na osiedleniu w Syberii Wschod-
niej znalazł się Witalis Ostromęcki, administrator majątku w dobrach Elizy
Orzeszkowej. Latem 1864 roku dobrowolnie przybyła za nim do Tomska żona
Kazimiera z trojgiem dziećmi: Marią, Jadwigą i Gabrielą. Utrzymanie się
w warunkach osiedlenia nie było proste, gdyż przepisy, dotyczące politycznych
zesłańców, ograniczały im możliwości zatrudnienia, zwłaszcza w odniesieniu do
osób z warstwy uprzywilejowanej. Oficjalnie więc Polakom nie było wolno
m.in. udzielać prywatnych lekcji, a tym bardziej nie mogli być dopuszczani do
żadnych stanowisk w szkolnictwie rosyjskim27. Jednak brak wykształconej ka-
dry pedagogicznej na Syberii ułatwiał omijanie lub nawet łamanie tego prawa.
Sytuacja ta umożliwiła więc Kazimierze podjęcie pracy nauczycielki języka
francuskiego w miejscowym gimnazjum żeńskim, oczywiście za zezwoleniem
generała-gubernatora28. Musiała jednak wcześniej doskonale opanować język
rosyjski, a także przygotować się do prowadzenia zajęć na różnych poziomach
znajomości języka i dla dzieci w różnym wieku. Na zesłaniu opracowała własną
metodę nauczania w klasach niższych „za pomocą obrazków”, przy której wyko-
rzystywała sprowadzane z Rygi kolorowe wydawnictwa29.

Przepisy nie zabraniały na kształcenie się dzieci polskich zesłańców w za-
kładach rosyjskich, przy jednoczesnym zakazie tworzenia dla nich odrębnych
placówek30. Zazwyczaj jednak Polacy starali się nie posyłać swoich dzieci do
szkół rosyjskich, próbując uczyć je w ramach indywidualnych, prowadzonych
przez siebie lekcji. Ostromęccy zdecydowali się na zorganizowanie komplekso-
wej nauki dla swoich córek oraz rodzeństwa Zenobii i Maksymiliana Prószyń-
skich. Została ona pomyślana pod kątem realizacji programu szkolnego i z po-
działem na dwie grupy wiekowe na zasadach tzw. kompletów. Większość
przedmiotów wykładał Witalis, pomagali jednak też i inni Polacy, m.in. Kazi-
miera, która uczyła języków obcych. Dbała również o wspomaganie procesu
wychowania przez organizację życia towarzyskiego dzieci, aby uchronić je
przede wszystkim przed rusyfikacją i demoralizującymi wpływami miejscowego
środowiska. Pod tym kątem brała udział w urządzaniu zebrań w kilku polskich
domach, przygotowując z najmłodszymi gry, zabawy, przedstawienia i koncer-
ty31. Pomocą w edukacji dzieci była zapewne biblioteka „dzieł poważnych”,

                             
27 Regulowały to wydane w 1866 roku Przepisy porządkujące tryb życia zesłańców politycznych

zesłanych do Syberii Wschodniej z Królestwa Polskiego i Guberni Zachodnich. Ustanowiona
w Irkucku dla opracowania tego dokumentu komisja zadecydowała, że skazanym na zesłanie nie
wolno zajmować się nauczaniem i wychowywaniem dzieci oraz uczeniem sztuk i rzemiosł:
J. Chyliczkowski, Syberia pod względem etnograficznym, administracyjnym, rolniczym i prze-
mysłowym, Włocławek 1898, s. 243–247.

28 „Tomskije gubiernskije wiedomosti” 1868, nr 8.
29 J. Ostromęcka, Pamiętnik, Biblioteka Narodowa, rkps akc. 10242, k. 22–23.
30 B. Jędrychowska, Wszystkim obcy..., dz. cyt., s. 54–55.
31 J. Ostromęcka, Pamiętnik..., dz. cyt., k. 13, 20–23, 26.
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gromadzona w jej tomskim mieszkaniu32. Prawdopodobnie chcąc zapewnić
swoim dzieciom formalne świadectwa szkolne, Ostromęccy zdecydowali się,
aby córki kontynuowały naukę w gimnazjum, w którym uczyła Kazimiera. Po
złożonym pomyślnie egzaminie wstępnym w roku 1870 zostały przyjęte dwie
dziewczynki starsze, dwa lata później młodsza ich siostra33.

Ostromęcka pomagała również innym rodzinom w sytuacjach dla nich trud-
nych. Kiedy przy narodzinach syna zmarła żona zesłańca Florentego Orzeszki,
Kazimiera zaopiekowała się dwojgiem sierot, które zamieszkały wraz z mamką
w jej domu. Po pewnym czasie nowa żona Orzeszki zajęła się dalszym ich wy-
chowywaniem34.

Kazimiera Ostromęcka zmarła w Tomsku w 1873 roku. Jej mąż Witalis
z Syberii powrócił na mocy amnestii z 1874 roku, prawdopodobnie z córkami.

Wiele historii zesłańczych związanych z kobietami nie kończyło się po-
myślnie. Umierały na Syberii żony, dobrowolnie podążające za mężami na wy-
gnanie. Niekiedy małżonki, pozostające w kraju, zawierały nowe związki mał-
żeńskie, co bardzo ułatwiało rosyjskie prawo. Po amnestii zesłaniec nie miał
wówczas po co i do kogo wracać. Rozpadały się związki z miejscowymi kobie-
tami polskich zauralskich wygnańców, pochodzących przede wszystkim ze sta-
nów uprzywilejowanych, ze względu na zbyt duże między nimi różnice kultu-
rowe i religijne. W przypadku śmierci męża na Syberii, przebywające z nimi tam
żony nie zawsze szanowały i kontynuowały wspólne ustalenia dotyczące rodzi-
ny. Józef Łagowski, który na Syberię Wschodnią został zesłany za zbrojny
udział w powstaniu styczniowym, po otrzymaniu zezwolenia na prowadzenie
praktyki lekarskiej dał się poznać jako znakomity lekarz. W drodze na wygnanie
towarzyszyła mu żona Olga, z pochodzenia Rosjanka, wraz z trojgiem dzieci
w wieku 6–11 lat. Na zesłaniu urodziło się jeszcze dwoje, a wiosną 1868 roku
dojechał do rodziców najmłodszy syn, którego matka, ze względu na wiek, zmu-
szona była pozostawić w kraju pod opieką rodziny. Olga bardzo dbała o wycho-
wanie i kształcenie dzieci. Już podczas wędrówki etapowej, idący razem w partii
na katorgę Feliks Zienkowicz, zajmował się ich nauką, kontynuując swoją pracę
korepetytora i wychowawcy na miejscu odbywania kary. Dzięki niej dom Ła-
gowskich, najpierw na katordze w Usolu, potem na osiedleniu w Irkucku, stał się
miejscem otwartym dla wielu wygnańców. Uroczyście obchodzone w nim jej
imieniny ściągały nawet z odległych miejsc zesłania zaprzyjaźnionych Polaków.
Po śmierci jednak męża w Irkucku w 1870 roku i wyjeździe Olgi z dziećmi do
Rosji, rozpoczął się proces ich wynaradawiania i rusyfikacji. Przyjaciele Józefa
z wygnania ubolewali nad kolejami życia najstarszego syna Łagowskiego – Mi-
chała: „Po powrocie z matką do Kijowa, w zakładzie czy internacie, nienawiścią
wszelkiemu co polskie, ex officio tam szerzoną, sam się przejął” i pod jej wpły-
                             
32 Tamże, k. 23.
33 Tamże, k. 26.
34 Tamże, k. 18.
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wem „stał się gorącym patriotą rosyjskim, [nawet] pisywał listy do Feliksa po
rosyjsku”. Ostatecznie „odstąpił od dążności i przekonań ojca swego”35. Praw-
dopodobnie w okresie studiów zastrzelił się.

Trudno przecenić rolę kobiet, które podążyły za swoimi mężami na syberyj-
skie wygnanie. Niewątpliwie były dla nich ogromnym wsparciem w trudnych
czasach, „które się zdały się być przeznaczonemi na zatracenie”36. Nie wszystkie
jednak chciały zdecydować się na takie poświęcenie. Wśród nich znalazła się
Eliza Orzeszkowa, która po wielu latach wyznała: Nie pojechałam za mężem
moim na Syberię, a dlatego, że go nie kochałam [...]. Potem stało się to dla mnie
wyrzutem sumienia [...]. Ten brak ofiarności [...] poczytuję sobie za jeden z naj-
ważniejszych popełnionych w życiu błędów etycznych”37.
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Streszczenie

W krajach postsowieckich koniec XX wieku był czasem krytycznych zmian, kiedy
to struktury instytucji społecznych i normy ludzi żyjących w czasach przemian zmie-
niły się radykalnie w bardzo krótkim okresie. Proces zmian w Estonii miał jeszcze
większy wpływ na społeczność rosyjską. Ich mobilność społeczna zwiększyła się
znacznie w ciągu jednego pokolenia w porównaniu do ludności estońskiej, ponieważ
jeszcze przed odzyskaniem przez Estonię niepodległości pracownicy przemysłowi sta-
nowili połowę dorosłej ludności (Tammaru 1999). Trzydzieści lat wcześniej Herbert
Marcuse (1966) zauważył, że w zachodnich kulturach deproletaryzacja stała się no-
wym zjawiskiem polegającym na zastępowaniu klasy pracowników przemysłowych
przez pracowników sektora usługowego. W rezultacie życie większości ludzi stało się
bardziej niestabilne i mobilne. Rosjanie mieszkający w Estonii nauczyli się poszerzać
swoje kulturowe horyzonty, podejmować ryzyko z własnej inicjatywy i przekazywać
swoim dzieciom i wnukom te nowe poglądy.
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Abstract

In the post-Soviet counties, the end of the 20th century was a critical period of tran-
sition when the structure of the social institutions, and the norms of people living
through the transition, were radically changed within a very short time. The process of
change in Estonia had impacted more on the Russian community, whose social mobility
has considerably increased within one generation, when compared with the Estonian
population, since even before the restoration of Estonian independence, industrial
workers made up half of the adult population (Tammaru 1999). Thirty years earlier
Herbert Marcuse (1966) had noted that in western cultures deproletarisation was a new
feature of culture, with the industrial working class being replaced by workers in the
services sector. The result for most people had been a more unstable and mobile style of
life. The Russians living in Estonia had learned to expand their cultural horizons, to
take risks on their own initiative, and to teach these new worldviews to their children
and grandchildren.

Keywords: deproletarisation, the role of grandparents, family transfer, upbringing.

Theoretical background

The research is based on a socio-cultural approach, which allows education
to be seen from two perspectives – the educational environment as a system of
cultural meanings, and in terms of social practices. Child-rearing practices are
related to a society’s socio-cultural factors. Using the anthropologist Margaret
Mead’s theory of generation gap, there are three distinct forms of socialization:
1) postfigurative, in which children learn primarily from their forebears,
2) cofigurative, in which both children and adults learn from their peers, and
3) prefigurative, in which adults learn also from their children.

Margaret Mead declared that humanity was entering a period, new in histo-
ry, in which the young are taking on new authority in their prefigurative appre-
hension of the still unknown future1. Interpreting her theory from the point of
socialization it could be concluded that socialization in a prefigurative culture
when compared with the previous kinds of cultures would be more child-orien-
ted and democratic as a child becomes a more equal subject in a bi-lateral pro-
cess and in dialogue with his parents.

In the traditional Russian socialization, the child acquired his knowledge
through early obligations, tight personal relations with the community and conti-
nuous communication. He became a part of traditional collective society and
shared the values of his community. The existing network of family upbringing,
rituals, and social relations was primarily directed towards preserving the status
quo. An important role was played by the image of the sacred homeland

                             
1 M. Mead, Culture and commitment: a study of the generation gap, Doubleday, Garden City, NY 1970.
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(“Mother Russia”) of whom a child had to become worthy. Grandparents had an
essential role in the upbringing of children2.

The middle generation belonged to the urban environment, where social re-
lations were less personified and more anonymous. The established ideology
allowed for greater freedom. The acquisition of cultural capital became impor-
tant in the family upbringing3.

The greatest transformation took place in the younger generation, which
may be called the generation of the Great Break when individualism and perso-
nal autonomy had started to acquire relatively greater importance4. The culture
of the younger generation of parents was characterised by cultural pluralism,
westernisation, ethnic cultural influences, virtual culture and individualisation5.
Russian parents living in Estonia had largely accepted the standards that were
characteristic of the general Western European family: a tendency to emancipa-
tion and women’s high educational status. In many ways this approach meant
rejecting the earlier cultural heritage since in comparison with traditional culture,
both forms of existence as well as the functioning of the culture has been trans-
formed.

Contrasted with the previous generation who were living in a more static
and stable environment, today’s generation living in a dynamic, modern-day,
mobile environment needed an education and upbringing which promoted rapid
retraining in response to the challenges of this turbulent environment. This new
social context emphasised the importance of new attitudes – creativity, enterpri-
se and mobility – which were being developed by business games such as Mo-
nopoly and within the home. The children’s almost limitless freedom in be-
haviour, clothing and personal opinion was replacing the rigid structure of obe-
dience with on-going learning. Humanistic values as ideals of the outlook on life
also applied to the younger generation, but they had become more abstract6. As
a result, the sacred patriotism and morality, that had always been the core of Rus-
sian upbringing and according to which, one had to raise citizens worthy of the

                             
2 V. Abramenkova, Social’naâ psihologiâ detstva: razvitie otnošenij v detskoj subkul’ture, Ak-

ademiâ pedagogičeskih i socia’lnyh nauk, Moskva – Voronež 2000; B.N. Mironov, Sem’â nužno
li oglâdyvat’sâ v prošloe? Psihologiâ sem’i, Bahrah-M., Samara 2002, pp. 213–237.

3 N.V. Korovicina, Srednee pokolenie v sociokul’turnoj dinamike Vostočnoj Evropy vtoroj polovi-
ny XX veka, Logos, Moskva 1999; I. Järva, Põlvkondlikud muutused vene perekondade kasvatu-
ses: sotsiokultuuriline käsitus, Tallinna Pedagoogikaülikool Sotsiaalteaduste Dissertatsioonid
9. 2004, TPÜ Kirjastus 2004.

4 U. Beck & E. Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalised Individualization and its
Social and Political Consequences, Sage Publications, London 2008.

5 N.V. Korovicina, Srednee pokolenie v sociokul’turnoj dinamike..., op. cit.; Eadem, Čelovek i obŝe-
stvo v dvuh sistemnyh transformaciâh Central’noj i Vostočnoj Evropy. V sb.: Sociokul’turnye
transformacii vtoroj poloviny XX veka v stranah Central’noj i Vostočnoj Evropy, RAN, 7–14, Mo-
skva 2002.

6 I. Järva, Põlvkondlikud muutused vene perekondade kasvatuses..., op. cit.
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motherland7, lost its authority to individual autonomy and personal growth. On
the other hand, parents’ authoritarianism was replaced by democratic relation-
ships between a child and a parent8.

In the doctoral thesis of the author9, the purpose was to analyze and compa-
re the upbringing of children in Russian families of Estonia over three genera-
tions. The role of grandparents was not a focus in that study and now needs to be
investigated.

The role of grandparents in a family is best understood within the context of
shared expectations and obligations regarding the ageing of individuals and the
succession of generations10. M. Silverstein and V.L. Bengtson11 have codified
six principal dimensions of solidarity between generations. These dimensions
comprise (1) structure (factors such as geographic distance that constrain or en-
hance interaction between family members), (2) association (frequency of social
contact and shared activities between family members), (3) affect (feelings of
emotional closeness, affirmation, and intimacy between family members),
(4) consensus (actual or perceived agreement in opinions, values, and lifestyles
between family members), (5) function (exchanges of instrumental and financial
assistance and support between family members), and (6) norms (strength of
obligation felt toward other family members).

Methodology and sample

Research questions of the study:
— Grandparents have a role in the lives of their grandchildren, but what exactly

is that role?
— How close are grandparents to their grandchildren and grandchildren to their

grandparents?
— How much do grandparents participate in upbringing of their grandchildren?

The aim of this research was to ascertain the role of grandparents within the
family and in upbringing of the grandchildren among the Russian population
living in Estonia.
                             
7 O.A. Platonov, Svâtaâ Rus’ Ènciklopedičeskij slovar’ russkoj civilizacii, Ènciklopediâ Russkoj

civilizacii, Moskva 2002.
8 I. Järva, Muutuvad inimsuhted: lapsed ja nende vanemad nüüdisaja Eestimaa vene perekonda-

des. Uued ajad – uued lapsed, TLÜ kirjastus, Tallinn 2008, pp. 112–129.
9 I. Järva, Põlvkondlikud muutused vene perekondade kasvatuses..., op. cit.

10 V.L. Bengtson, P.S. Oyama, Intergenerational Solidarity: Strengthening Economic and Social
Ties, United Nations Headquarters, New York 2007, source: http://www.un.org/esa/socdev/
unyin/documents/egm_unhq_oct07_bengtson.pdf [access: 10.09.2013].

11 M. Silverstein & V.L. Bengtson, Intergenerational Solidarity and the Structure of Adult Child-
Parent Relationships in American Families, “American Journal of Sociology” 1997, Vol. 103,
№ 2, (pp. 429–460) p. 432, source: http://www.techsociety.com/articles/AJSv103p429.pdf [ac-
cess: 23.01.2014].
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The method of collecting data was focus group interviews. The sample of
the study was 71 respondents. In the focus group there were 7–9 respondents.
For the author it was important to identify the anthropological meaning of the
different generations: 1) the respondents from the older generation who were
grandmothers and 2) the respondents from the younger generation were childless
or with children up to kindergarten age. Amongst the people in younger genera-
tion (age 19–28) there were 6 focus group interviews and in the older generation
(46–65 years old) there were 3 focus group interviews. Focus group interviews
were made in March-September 2012, October 2013 and March 2014 in Tallinn
and Narva (Northern-Eastern Estonia).

The results

Geographic (distance that constrain interaction between
family members)
Previously there were extended families where many generations lived to-

gether. Today this is history – in a modern family members prefer to live sepa-
rately. There are only a few grandparents who are living with their adult children
and grandchildren. The dominant nuclear family model means there are fewer
opportunities to communicate as a whole family. At the same time most of the
people from the older generation and 4/5 of the younger generation find that they
were always open for communication with the other generations, but sometimes
their time was limited.

Association (frequency of social contact and shared activities
between family members)
2/3 of the grandparents were employed people who did not give up their ac-

tive and independent lifestyle for their grandchildren. This data was strongly
supported by the results of the interviewed grandchildren: 3/4 of the youth who
were interviewed also declared that their grandparents did not systematically
take part in their upbringing.

The grandparents were hard-working, nimble, mobile and sociable. They
explained that in reality it was hard for them to take up the new role of grandpa-
rent, because it is associated with aging. Grandmothers were child care providers
more often than were grandfathers. They looked after the grandchildren accor-
ding to the needs of a young family, only one tenth of the grandparents were
involved on a daily basis with the upbringing of their grandchildren. Grandpa-
rents mostly had a role as family guests, who had no direct obligations or re-
sponsibilities in childrearing. When taking care of their grandchildren, grandpa-
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rents valued emotional satisfaction: to feel useful, to be part of the youth social
network.

Both generations stressed that there were family traditions, which carried
from generation to generation, and helped to build the togetherness between
generations. There were certain traditions in every family: one of them was cele-
brating birthdays together with grandparents, another was to celebrate other fa-
mily occasions. There were 1/6 of the families which celebrated their family
reunion.

Affect (feelings of emotional closeness, affirmation,
and intimacy between family members)
2/5 of the younger generation wanted to be similar to the older generations

by saying that relationships were more personal in the past, people talked direc-
tly and without technical devices: they were more approachable and kind-
hearted; also, they could value what they had.

The generation of grandparents believed themselves to be hard-working,
honest, modest and conscientious. The young generation thought that the main
characteristics of their grandparents were sweet-temper, civility, caring for peo-
ple and then hard work. The younger generation could see experience, loyalty,
helping and self-discipline in their grandparents. The youth considered their
relations with the older generation to be very positive and even more harmo-
nious than with their own generation or even with their own brothers and sisters.
It is interesting that a quarter of the younger generation did not find any faults in
the older generation. This proves the honouring relationship with grandparents.

The younger generation believed themselves to be successful, smart, purpo-
seful and useful for the society. They also thought that they had well-developed
communication skills and independent thinking and they had a knack with tech-
nology. They confessed that they did not keep their word; they were coarse,
egoistic, too rational, would rather communicate with the TV set and computer
than read a book; they did not honour people older than themselves.

The older generation emphasized the competitive ability amongst their
grandchildren. They also recogniseed the adventure in the younger generation’s
actions and thought it was good for their courage and creativity. There were four
grandmothers who claimed that they owed all their contemporary knowledge to
their children and grandchildren.

At the same time a fifth of the grandparents were quite critical towards their
grandchildren. They confeseds that their grandchildren did not keep their word;
they were too rational, they spent too much time at the TV set and computer; and
their behaviour verged from one extremity to another (aggression versus stress).
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Consensus (agreement in opinions, values, and lifestyles
between family members)
The research showed that the foundation of values among grandparents and

grandchildren are the universal values: family, love, safety of a family, goodness
and caring. At the same time the grandparents are more tuned into stability and
the young generation into protest against current standards.

A third of the younger generation claimed that their grandparents were born
during the Soviet regime and because of that they had problems in communica-
tion and expressing themselves: They are clumsy in technology. Their outlook on
life reflects yesterday: they can be understood, but their advice does not have to
be taken. The young respondents declared that there are several reasons for disa-
greement in opinions: political views, new technology that shapes a new type of
a person, attitudes towards spiritual values, different tastes in music, cinema,
fashion and even food. A quarter of the younger generation preferred fast food,
others said that their grandparents ate unhealthy food – rich meat and little ve-
getables.

The generation of grandparents admitted that their experience did not work
in the circumstances of the modern world and they considered the different be-
haviour of the younger generation as natural. To minimize the differences, the
older generation found that it was important to love, trust and honour their
grandchildren, to not press their opinions upon their children and tried to be self-
critical.

Exchanges of instrumental and financial assistance
and support
Common activities with little grandchildren when they were children were

walking with grandchildren in the woods, helping with homework, playing to-
gether if children are young. A quarter of grandmothers read fairy-tales to their
grandchildren. Together they did gardening, watched children’s programmes on
the TV, and went to the woods to pick berries and mushrooms. Less than a fifth
in grandparents talked about their childhood and liked to sing to their grandchil-
dren. Tourist trips, hiking, sports, theatre, cinema, playing an instrument were
not popular activities.

In the single-parent families, the grandparents were more involved in the
upbringing of the children and the role of. If people lived together with grandpa-
rents, then their main duties were cooking, cleaning, doing the laundry and dish
washing.

In Narva where the Russians make up 95% of the population the role of
grandparents is more traditional. It could be explained by influence of the tradi-
tional Russian upbringing culture. On the other hand the economic crisis in
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Narva was more severe than in Tallinn. Many grandparents were responsible for
the economic well-being of their children and grandchildren, and they tried to
help them with real help raising the children and economically when possible. At
the same time their style of upbringing was not so tolerant – it was more like it is
in Russia.

Function - strength of obligation felt toward other family
members
As was already mentioned the grandparent’s role was not accompanied by

the concrete obligations as before. The grandparent role still had a high emotio-
nal value. The younger generation helped their grandparents with their hou-
sework (greenhouse, garden) and with computers. Perhaps this help was not
systematic, but grandchildren and grandparents did not even discuss the need for
help – they say that they would not leave anyone in trouble and they knew that
they will also get help if it was needed.

Conclusions and discussion

The data from the research shows that among the Russians living in Estonia
the core values are formed by universally vital values, such as children and
grandchildren, the safety of the family and health. At the same time the family
culture of today’s Russians living in Estonia has been influenced by the funda-
mental changes in the social environment, economic and political affairs and in
the general quality of life. Urbanism, entrepreneurship, the broadening of the
social contacts have shaped more informed, autonomous, self-trusting and mo-
bile persons who are more prepared to tolerate the influence of this new envi-
ronment, but who care less about the traditional standards and rules. Individuali-
stic tendencies are characteristic not only of the younger generation, but their
role has increased also in the generation of grandparents who have changed as
well because they want to develop with others.

The nuclear family model means there are fewer opportunities to communi-
cate as family. This has weakened the links between grandparents and their
grandchildren. Still the links between generations in families can be seen both on
a spiritual level (communicating, love, trust, mutual understanding, common
interests) as well as in real help given by generations to each other as far as ho-
mework, children’s upbringing and economical aid are concerned. Despite their
differences in behaviour and views, both generations acknowledge and value the
solidarity between the generations.

The grandparent’s role has changed in its content and is no more accompa-
nied by the concrete obligations as before. This role could be compared with the
role of grandparents in Northern European cultures where grandparents do not
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much participate in the upbringing of their grandchildren systematically. Regular
and intensive grandchild care is more common in Southern Europe, with 20% of
grandparents in Italy providing almost daily childcare compared with just 2% of
grandparents in the Netherlands12. The results of the study are also supported by
the investigation made by L. Stasova and E. Krisikova13 in the Czech Republic.

At the same time the role of the grandparent has a big emotional value. The
emotional link is essential for both generations. It is important for grandparents
to get emotional satisfaction in their communication with grandchildren. The
emotional link with grandmothers is also positive for grandchildren, as is proved
by the positive image of grandparents the eyes of grandchildren. The young peo-
ple see the image of a today’s grandparent in their life wisdom, but also in their
contemporary life-style, where the grandparents are not afraid to learn from the
young, especially in the area of information technology. It could be claimed that
in the contemporary culture of the Russian family living in Estonia there can be
seen some features of prefigurative culture, in which adults learn also from the
younger generation.
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Family level of transferring Catholic traditions by Poles
and Belarusians in Siberia

Streszczenie

Ważnym komponentem wychowania dziecka w rodzinie jest włączenie go w war-
tości religijne. Wychowanie religijne nie tylko kształtuje moralność dziecka, ale rów-
nież łączy pokolenia i pomaga zachować tożsamość etniczną. Co więcej, przestrzeganie
tradycji religijnych w rodzinie pomaga jednocześnie tworzyć relacje z innymi członka-
mi wspólnoty religijnej. Szczególny nacisk kładzie się na rolę rodziny w sytuacji, gdy
praktyki religijne są oficjalnie zabronione, jak było przez lata w ZSRR. To właśnie
wtedy religijne wychowanie stało się podstawowym narzędziem socjalizacji w życiu
religijnym. Obiektem badania jest katolicka ludność okręgu Tomskiego, reprezentowa-
na przez Polaków i Białorusinów. Ludzie ci zamieszkują Syberię od wieków i dzięki
czynnikowi wyznaniowemu udało im się zachować kulturową i etniczną tożsamość.
Głównym punktem badań będą następujące zagadnienia: życie zgodnie z kalendarzem
liturgicznym, udział w świętach religijnych, czytanie literatury religijnej, odwiedzanie
świątyń itd. Ujawnianie form i mechanizmów wspierających tradycję katolicką w ro-
dzinie wymaga badań nad źródłami prywatnymi i ustnymi. Podstawowymi źródłami
w tych badaniach są informacje, które autor artykułu otrzymał od Polaków i Białorusi-
nów w okręgu tomskim.

Słowa kluczowe: czynnik wyznaniowy, tradycja katolicka, Polacy, Białorusini, okręg
tomski.
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Abstract

An important component of the upbringing of a child in a family is to join in relig-
ious values. Religious upbringing not only shapes children’s moral qualities but also
provides a link between generations and contributes to the preservation of ethnic iden-
tity. Moreover, following the religious traditions in the family helps to simultaneously
enter into relationships with other members of their religious community. Particular
emphasis is placed on the role of family in a situation of an official prohibition of re-
ligious life, which was imposed in the USSR for a long time. At precisely that time re-
ligious upbringing became the basic means of enculturation into religious life. The
subject of this investigation is the Catholic population of the Tomsk region, represented
by Poles and Belarusians. These people have been living in Siberia for centuries and
thanks to the confessional factor they were able to preserve their ethnic and cultural
identity. In the spotlight of the study will be the following issues: keeping the religious
calendar, taking part in ceremonial activities, reading religious literature, visiting tem-
ples, etc. Revealing the forms and mechanisms of supporting the Catholic tradition in
the family requires exploration of private and oral sources. Information received by the
author of this paper from Polish and Belarusian populations in the Tomsk region is the
basic source material of this study.

Keywords: confessional factor, Catholic traditions, Poles, Belarusians, Tomsk region.

Ważnym komponentem wychowania w rodzinie jest zaznajomienie młod-
szego pokolenia z wartościami religijnymi. Wychowanie religijne nie tylko
kształtuje cechy moralne u dzieci, ale także zapewnia łączenie się pokoleń, przy-
czyniając się do zachowania tożsamości etnicznej. Można powiedzieć, że rodzi-
na to kolektywny opiekun tradycji, tworzący swoją własną przestrzeń kulturową,
która z kolei zapewnia tłumaczenie duchowych i religijnych, kulturowych i hi-
storycznych reprezentacji dzięki „mechanizmowi rodzinnej pamięci kulturo-
wej”1. Ponadto podążanie zgodnie z tradycją religijną w rodzinie pomaga człon-
kom społeczności religijnej wejść w komunikację synchroniczną. To z kolei jest
implikacją dla przynależność, w którą wpisane zostały czynniki pozwalające
pielęgnować język narodowy i kulturę, co jest szczególnie ważne w odmiennym
etnicznie środowisku. Szczególnie interesująca jest kwestia wychowania religij-
nego w rodzinie w sytuacji oficjalnego zakazu życia religijnego i zniszczenia
życia parafialnego. Kwestia ateizmu jest ważną częścią radzieckiej historii.

Przedstawione badanie obejmuje lata 1920–1950, kiedy życie religijne za-
grożone całkowitym wyginięciem, wymagało dostosowania do nowych warun-
ków społecznych i politycznych.
                             
1 T.A. Serežko, Translâciâ religioznogo znaniâ v semejnyh predniâh i memoratah (na primere sel

Belgorodskoj oblasti), [w:] V.Â. Mačneva, L.V. Kurilenko (red.), Materialy II Meždunarodnoj
naučno-praktičeskoj konferencii „Sem’â XXI veka: cennosti, orientiry”, Izd-vo „Univers Grupp”,
Samara 2008, s. 62.
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Zidentyfikowanie form i mechanizmów transmisji tradycji religijnych w ro-
dzinie wymaga sięgania do źródeł ustnych. Bazą źródłową tego badania są in-
formacje uzyskane przez autora artykułu od Polaków i Białorusinów obwodu
tomskiego.

W charakterze informatorów wystąpili przedstawiciele starszego pokolenia,
dzieciństwo i adolescencja których miały miejsce w latach 1920 i 1950. Źródła
pochodzenia tych osób są dobrze uzupełnione materiałami archiwalnymi. Szcze-
gólnie bogata w informacje opisujące religijność społeczności jest dokumentacja
urzędnicza z lat 1920–1930.

Podmiotem badań była ludność katolicka obwodu tomskiego – Polacy
i Białorusini. Narody te są częścią etniczno-kulturową tomskiej przestrzeni od
stuleci. W okresie badania Polacy zasiedlali miasto Tomsk oraz dwa inne po-
wiaty obwodu – tomskij (wsie Grodnenka, Polskaja Malinowka, Dwurieczje
i in.) i kriwoszejnskij (wsie Biełostok i Połozowo). Białorusini–katolicy byli
skoncentrowani w granicach powiatu Pierwomajskiego – wieś Lomowitskij
(Lomowitsk I), wieś Pietrowsk i wieś Kontantinovka. Niestety obecnie więk-
szość z tych miejscowości przestała istnieć.

Zarówno dla Polaków, jak i dla Białorusinów–katolików, tożsamość wy-
znaniowa ujawniła się jako ważna forma adaptacji do różnorodnego etnicznie
środowiska i pomogła pielęgnować własną odmienność2. Pierwszy kościół na
ziemi tomskiej pojawił się w 1833 roku, w mieście Tomsk. Budowy kościołów
katolickich na obszarach wiejskich były spowodowane napływem po reformie
przesiedleńców. Tak więc, na początku XX wieku kościoły i domy modlitwy
pojawiły się w miejscowościach m.in.: Dwurieczje, Biełostok, Łomowickij.
Należy zauważyć, że oprócz Polaków i Białorusinów tomska wspólnota katolic-
ka zrzeszała także Łotyszy. W łotewskiej miejscowości Maliciowka również
mieści się kościół, który wraz z biełostokim tworzyły maliciowską parafię.

W latach dwudziestych (XX wieku) mniejszości w zachodniej Syberii wy-
różniało silne trzymanie się tradycji religijnych3. Nie były wyjątkiem i badane
narodowości. W dokumencie archiwalnym, pochodzącym z 1920 roku stwierdza
się, że mieszkańcy wsi polskiej w Biełostoku „[...] do tej pory są fanatyczni
w stosunku do religii”4. Nawiasem mówiąc, w odniesieniu do Łotyszy–katoli-
ków z pobliskiej wsi Maliciowka zachowała się podobna charakterystyka: „Lud-
ność tych obszarów znajduje się na bardzo niskim poziomie kultury. Jeśli ten

                             
2 T.A. Gončarova, Konfessional’nyj faktor v ètničeskoj identičnosti polâkov Tomskoj oblasti,

„Vesthik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogičkogo universiteta, Vyp.”, 9 (99), Tomsk 2010,
s. 120–124.

3 E.B. Lukieva, Nacional’nye školy v Sibiri v 1920-e – načale 1930-h gg., [w:] Nacional’no-
-kul’turnaâ politika i praktika ee realizacii v Sibirskom regione v pervoj treti XX v., Novosibirsk
2005, s. 317.

4 Iz istorii zemli Tomskoj. Sibirskij Belostok. Sbornik materialov i dokumentov, Tomsk 1998, s. 46.
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naród ma jakąś kulturę, to tylko taką, którą dostaje się w kościele [...]. Oni nawet
tożsamości narodowej nie mają, tylko religijną”5.

W latach dwudziestych, pomimo umacniającego się ateizmu jako ideologii
państwowej, instytucje religijne nadal funkcjonowały, co w zasadzie pozwoliło
na to, aby utrzymać zwyczajny rytm życia religijnego. Istotnym, obowiązkowym
elementem tegoż życia dla rodzin katolickich było chodzenie do kościoła, gdzie
zabierano ze sobą także najmłodsze dzieci. Zgodnie z opowiadaniami mieszkan-
ki Tomska, do kościoła chodziło się całą rodziną, co niedzielę. W tym dniu ty-
godnia, w świątyni było szczególnie tłoczno. Jak przypomniała, w tym okresie
msze odbywały się zarówno w języku polskim, jak i łacińskim. Ona sama, jako
dziewczynka, wchodziła „na chór”, gdzie siadywała obok organisty. Jasnym
epizodem pozostało wspomnienie, kiedy otrzymała kosz kwiatów, które musiała
rzucać podczas służby6.

Na wsi, w przypadku większych odległości dzielących od kościoła, życie
religijne mogło się koncentrować w samej wsi, a miejscem odbywania się ob-
rzędów religijnych stawał się dom jednego z mieszkańców. Oczywiście, mówi-
my o miejscowościach najbardziej religijnych. Właśnie u nich zazwyczaj za-
trzymywał się ksiądz, gdy przyjeżdżał na wieś podczas głównych świąt religij-
nych. Należy zauważyć, że ta praktyka była powszechna, na przykład w takich
miejscowościach, jak wsie Grodnenka i Polskaja Malinowka. Jedna z respon-
dentek bardzo dobrze zapamiętała wigilię, na którą jako 6-, 7-letnia dziewczyn-
ka poszła z babcią. Na mszę świąteczną mieszkańcy wsi przychodzili z dziećmi,
w tym również z najmniejszymi, w wieku 2–4 lata7.

Warto podkreślić, że pierwsza dekada władzy radzieckiej praktycznie nie
miała żadnego wpływu na poziom religijności Polaków. W dokumentach z lat
trzydziestych o mieszkańcach Biełostoku napisano: „[...] fanatycznie religijni.
Czczą swoją religię i swych księży i za ostatniego gotowi na wszystko. Do jego
wizyt przygotowują się tydzień przed, a nawet dwa”8.

W latach trzydziestych doszło stopniowo do zniszczenia życia parafialnego.
Zamknięto świątynie lub dostosowano je do innych celów. W większości pozo-
stały jedynie tylko jako element lokalnego krajobrazu. Jednak pomimo pozba-
wienia ich funkcji sakralnych, na poziomie rodzin często nadal utrzymywał się
i był przekazywany szacunek do świątyń. Potwierdzają to trudności towarzyszą-
ce procesowi adaptacji byłych instytucji religijnych do potrzeb świeckich, w tym
na potrzeby edukacji. Jako przykład może posłużyć sytuacja na wsi Połozowo,
gdzie mieszkańcy skarżyli się, że „budynek parafialny odebrano dla komunistów
pod szkołę”9. Z pewnością, zdarzały się przypadki, gdy rodzice nie chcieli po-

                             
5 Tamże, s. 50.
6 Notatki terenowe autora.
7 Tamże.
8 Iz istorii zemli Tomskoj..., dz. cyt., s. 79–80.
9 Centr dokumentacii novejš ej istorii Tomskoj oblasti (CDNI TO), F. 1 Op. 1. D. 1550. L. 11.
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syłać dzieci do szkoły, ponieważ jedna z dyrektyw nakazywała karanie rodziców
za takie postępowanie pracą przymusową”10.

Zniszczenie instytucji religijnych przekreśliło możliwość odwiedzania
świątyń przez wierzących, ale jak wynika z materiałów, prawie nie miało wpły-
wu na przestrzeganie przez nich kalendarza religijnego. Zatem w rodzinach za-
chowała się możliwość wprowadzenia dzieci do życia religijnego poprzez ich
udział w uroczystościach rodzinnych i kolektywnych. Rodzinne uroczystości
z okazji głównych świąt religijnych, które gromadziły wszystkich krewnych,
pozostały żywym wspomnieniem badanych. Na obszarach wiejskich w okresie
badania zachowały się zbiorowe formy uroczystości, w których dzieci mogły
występować zarówno w charakterze bezpośrednich uczestników, jak i obserwa-
torów. Jako przykład można przywołać świadectwo z obchodów przez miesz-
kańców wsi Polskaja Malinowka, jednego z najbardziej znaczących świąt pory
letniej, jakim jest Dzień Iwanow (7 czerwca). W tym dniu, grupa mieszkańców
chodziła po wsi, witając wszystkich słowami: „Jak na Jana nocka krótka, dobry
wieczór gospodyni”. Wcielając się w rolę żebraków – prosili o jałmużnę: „Pro-
simy o ser i wódkę”. Z wdzięczności za gościnę właścicielowi obiecano różne
korzyści:

„Jeśli dasz nam sera, to latem Bóg da syna,
Będzie się nazywał Piotruś, syn Iwana.
Jeśli dasz nam beczkę masła, to latem Bóg da córkę,
Będzie się nazywała Magdalenka, córka Iwana”.

Jeżeli w rodzinie był nieżonaty syn i niezamężna córka, wówczas obiecy-
wano im urządzenie życia rodzinnego: „Jeśli dasz nam ser, to latem ożenisz syna
[...]” („Jeśli dasz nam beczkę masła, latem wydasz za mąż córkę”). Z wdzięcz-
ności za gościnę brzmiały takie słowa: „Dziękuję, gospodyni, dziękuję młoda.
Niech ci się rodzi i niech ci Bóg daje” i dawali kwiaty.

Zgodnie z wierzeniami trzeba było „[...] umyć dzbanki, żeby złe duchy nie
odebrały krowie mleka”. Jeśli proszącym odmawiano w ugoszczeniu, gospoda-
rze mogli usłyszeć słowa zgrozy: „Leż, leż jak kłoda, leż jak zgniła”11.

W rodzinach katolickich powszechną praktyką, która obejmowała także
dzieci, było przestrzeganie postu. Jeden z narratorów tak wspominał swoje dzie-
ciństwo: „Przychodziłem do domu ze szkoły 24 grudnia i wiedziałem, że jutro
jest Boże Narodzenie: na stole były bezmięsne dania – barszcz z «uszkami»,
śledź, smażona ryba, ale już były przygotowywane świąteczne dania na następny
dzień”12. Nawet w czasie wojny, kiedy jedzenia było mało, postu obowiązkowo
przestrzegano.

                             
10 CDNI TO, F. 1, Op. 1., D. 1549, L. 179.
11 Notatki terenowe autora.
12 Tamże.
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Powszechność religijna na poziomie rodzinnym obejmowała regularne od-
mawianie modlitwy. Jak zaznaczali narratorzy w rodzinie było przyjęte („świę-
te”) odmawianie modlitwy przed jedzeniem. Nawet w rodzinach, w których
rodzice nie nalegali na odmawianie modlitwy przez dzieci, były one w stanie
zaobserwować, jak czynią to osoby starsze. Obraz modlących się rodziców,
a jeszcze częściej dziadków, zawsze towarzyszy wspomnieniom życia religijne-
go tych odległych lat.

Modlitwy w języku polskim odznaczały się skromnym zasobem bogactwa
językowego, który jednakże udało się utrzymać przez starsze pokolenie. Zareje-
strowano ciekawy przykład – zarówno wśród Polaków, jak i Białorusinów–ka-
tolików – zachowało się polskie słowo „książka”, którym osoby starsze nazy-
wały księgi religijne („na stole zawsze leżała książka”, „kiedy moja babcia czy-
tała książkę, nic nie mogło jej przeszkadzać”). Przy czym dokładnego tłumacze-
nia tego słowa narratorzy nie znali13.

Przekazywanie tradycji religijnych w rodzinie także urzeczywistniało się
poprzez czynne włączanie się w przestrzeń domową obiektów religijnych. Roz-
powszechnianie ateistycznej propagandy miało niewielki wpływ na wystrój do-
mu. Obowiązkowym atrybutem wnętrza domu były jeszcze ikony – obrazy. Co
więcej, po zdewastowaniu obiektów sakralnych, byli parafianie, na ile było to
możliwe, starali się uratować przedmioty ze świątyni. Na przykład obrazy święte
ze zniszczonego kościoła w miejscowości Dwurieczje przechowywano w do-
mach mieszkańców wsi Polskaja Malinowska, gdzie pozostały one do dziś.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie, były swoistą pamięcią o przodkach,
często o ojczyźnie historycznej, z której zostały przywiezione. Z reguły w domu
były jeden dwa obrazy święte, można też było spotkać duży obraz. Obok obrazu
świętego zazwyczaj stawiano lampkę. W domach najbardziej religijnych miesz-
kańców („bardzo pobożnych”) przechowywano „ukrzyżowanie Chrystusa”
i księgi religijne używane w obrzędach religijnych sprawowanych w warunkach
domowych.

Codzienna praktyka wychowania religijnego w polskich i białoruskich ro-
dzinach katolickich, w okresie badań, obejmowała chodzenie do kościoła,
uczestnictwo w świętach religijnych, przestrzeganie postu, odmawianie modli-
twy. Wraz ze zniszczeniem w 1930 roku życia parafialnego, zniknął jeden
z najważniejszych elementów – chodzenie do kościoła, ale poza tym codzienny
rytm życia religijnego w rodzinie pozostawał bez większych zmian. Przekazy-
wanie tradycji religijnych odbywało się głównie w wyniku retransmisji tożsamo-
ści wyznaniowej przez starsze pokolenie. Jego stosunek do religii stawał się
wzorem dla dzieci i środkiem włączenia ich w wiarę religijną.

Kultywowanie tradycji religijnych w rodzinie w tym czasie ukształtowało
nowe pokolenie, pokolenie które potrafiło nieść wartości religijne przez dziesię-

                             
13 Tamże.
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ciolecia życia ateistycznego i dziś stanowi mocną podstawę odradzających się
wspólnot religijnych.
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Family level of transferring Catholic traditions by Poles
and Belarusians in Siberia

Аннотация

Важной составляющей воспитания детей в семье являются религиозные цен-
ности. Религиозное воспитание не только формирует детские моральные качес-
тва, но и обеспечивает связь между поколениями, способствует сохранению этни-
ческой самобытности. Более того, религиозные традиции помогают семье войти
в синхронные отношения  с другими членами религиозной общины. Особый инте-
рес представляет ситуация семьи в контексте официального запрета религиозной
жизни, так было например в течении многих лет в СССР. В то время именно
религиозном воспитание стало основным средством приобщения к религиозной
вере.

Объектом исследования является католическое население Томской области,
в лице поляков и белорусов. Эти люди живут в Сибири на протяжении столетий
и благодаря конфессиональному фактору им удалось сохранить этническую
и культурную идентичность. В центре внимания исследования будут следующие
проблемы: жизнь согласно религиозному календарю, участие в торжественных
мероприятиях, чтение религиозной литературы, посещение храмов и т.д. Выя-
вление форм и механизмов поддержки католической традиции в семье требует
исследования частных и устных источников. Основными источниками иссле-
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дования является информация, полученная автором статьи от полякого и бело-
русского населения  Томской области

Ключевые слова: конфессиональный фактор, католические традиции, поляки,
белорусы, Томская область.

Важной составляющей воспитания в семье является приобщение под-
растающего поколения к религиозным ценностям. Религиозное воспитание
не только формирует морально-нравственные качества у детей, но и обес-
печивает связь поколений, способствуя сохранению этнической идентич-
ности. Можно сказать, что семья – это коллективный хранитель и носитель
традиций, создающий собственное культурное пространство, которое,
в свою очередь, обеспечивает трансляцию духовно-религиозных и куль-
турно-исторических представлений посредством „механизма семейной куль-
турной памяти”1. Кроме того, следование религиозной традиции в семье
помогает вхождению в синхронные связи – члены своей конфессиональной
общины, принадлежность к которой также позволяет поддерживать нацио-
нальный язык и культуру, что особенно важно в иноэтничном окружении.
Особый интерес представляет вопрос о религиозном воспитании в семье
в ситуации официального запрета на религиозную жизнь и уничтожения
церковно-приходской жизни. Атеистическая страница является важной со-
ставляющей советской истории.

Данное исследование охватывает период 1920–50-х гг., когда религио-
зную жизнь, оказавшуюся под угрозой полного исчезновения, необходимо
было адаптировать к новым социально-политическим условиям.

Выявление форм и механизмов трансляции религиозных традиций
в семье требует обращения к устным источникам. Так, основу источни-
ковой базы данного исследования составили сведения, полученные авто-
ром статьи от поляков и белорусов Томской области. В качестве инфор-
мантов выступили представители старшего поколения, детство и юность
которых пришлись на 1920–50-е гг. Источники личного происхождения
хорошо дополняются архивными материалами. Особенно богата сведения-
ми, характеризующими религиозность населения, делопроизводственная
документация 1920–30-х гг.

В качестве объекта исследования выбрано католическое население
Томской области – поляки и белорусы. Не одно столетие эти народы явля-
ются частью этнокультурного пространства Томской области. В изучаемый

                             
1 Т.А. Сережко, Трансляция религиозного знания в семейных преданиях и мемориатах (на
примере сел Белгородской области), [в:] В.Я. Мачнева, Л.В. Куриленко (ред.), Материалы
II Международной научно-практической конференции „Семья XXI века: ценности, ориен-
тиры”. Изд-во „Универс Групп”, Самара 2008, c. 62.
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период поляки компактно проживали в г. Томске, а также в двух районах
области – Томском (д. Гродненка, д. Польская Малиновка, д. Двуречье
и др.) и Кривошеинском (с. Белосток, с. Полозово). Белорусы-католики
были сосредоточены в границах Первомайского района – пос. Ломовицкий
(Ломовицк I), д. Петровск и д. Контантиновка. К сожалению, в настоящее
время основная часть этих сельских поселений прекратила свое существо-
вание.

Для поляков, впрочем, как белорусов-католиков, конфессиональная
идентичность выступала важной формой адаптации к разноэтничной среде
и позволяла сохранить свою инаковость2. Первый костел на томской земле
появился в 1833 г. в Томске. Строительство католических храмов в сель-
ской местности было связано с притоком пореформенных переселенцев.
Так, в начале ХХ в. костелы и молитвенные дома появились в д. Двуречье,
с. Белосток, пос. Ломовицкий. Стоит отметить, что кроме поляков и бело-
русов томская католическая община включала и латышей. В латышской
деревне Маличевка также располагался костел, который вместе с Бело-
стокским составлял Белостокско-Маличевский приход.

В 1920-е гг. национальные меньшинства в Западной Сибири отлича-
лись приверженностью религиозным традициям3. Не были исключением
и изучаемые народы. Так, в архивном документе, датированном 1920 г.,
отмечается, что жители польского села Белосток „по настоящее время фана-
тичны в отношении религии”4. Кстати, в отношении латышей-католиков из
близлежащей д. Маличевка имеется аналогичная характеристика: „Насе-
ление тех местностей стоит на чрезвычайно низком уровне культуры. На-
род этот если имеет какую-нибудь культуру, так только ту, которую полу-
чает в костеле... У них даже еще национального самосознания нет, а толь-
ко религиозное”5.

В 1920-е гг., несмотря на атеизм как государственную идеологию, ре-
лигиозные заведения продолжали функционировать, что, по сути, позво-
ляло сохранять привычный ритм конфессиональной жизни. Ее обязатель-
ным элементом для католических семей было посещение костела, куда
с раннего детства брали и детей. По рассказам жительницы г. Томска, они
всей семьей ходили в костел каждое воскресенье. В этот день в храме было
особенно многолюдно. Как ей помнится, богослужение в те годы велось
                             
2 Т.А. Гончарова, Конфессиональный фактор в этнической идентичности поляков Томской
области, „Вестник Томского государственного педагогического университета. Вып.”
9 (99), Томск 2010, c. 120–124.

3 Е.Б. Лукиева, Национальные школы в Сибири в 1920-е – начале 1930-х гг., [в:] Националь-
нокультурная политика и практика ее реализации в Сибирском регионе в первой трети ХХ
в., Новосибирск 2005, c. 317.

4 Из истории земли Томской. Сибирский Белосток: Сборник материалов и документов.
Томск 1998, c. 46.

5 Тaм же, c. 50.



Tatjana A. GONČAROVA196

как на польском языке, так и латыни. Сама она, будучи девочкой, подни-
малась „на хор”, где сидела рядом с органистом. Ярким эпизодом осталось
воспоминание, когда ей дали корзиночку с цветами, которые она должна
была разбрасывать во время службы6.

В сельской местности в случае отдаленности костела религиозная
жизнь могла быть сосредоточена в самой деревне, а местом проведения
религиозных служб становился дом одного из местных жителей. Конечно
же, речь идет о наиболее религиозных селянах. Именно у них зачастую
и останавливался ксендз, когда приезжал в деревню на крупные религиоз-
ные праздники. Стоит отметить, что подобная практика была распростра-
нена, например, в таких населенных пунктах как д. Гродненка и д. Поль-
ская Малиновка. Одной из респонденток хорошо запомнилась Всенощная,
на которую она, будучи 6–7-летней девочкой, ходила вместе с бабушкой.
На праздничную службу жители села приходили с детьми, в том числе
и маленькими – в возрасте 2–4 лет7.

Нужно отметить, что первое десятилетие советской власти практи-
чески не повлияло на уровень религиозности поляков. В документах
1930-х гг. про жителей с. Белосток сказано следующее: „до фанатизма ре-
лигиозны. Чтут свою религию и своих ксендзов и за последнего готовы
пойти на все. К его приездам готовятся за неделю, а то и за две”8.

В 1930-е гг. произошло разрушение церковно-приходской жизни и ме-
мориальные образы в виде закрытых или приспособленных для других
нужд храмов стали лишь частью местного ландшафта. Однако, несмотря на
лишение их сакральных функций, на уровне семьи часто продолжало со-
храняться и транслироваться уважительное отношение к ним. В этом плане
показательно насколько сложно шел процесс приспособления бывших ре-
лигиозных заведений для светских нужд, в том числе и образовательных.
В качестве примера можно привести ситуацию в д. Полозово, где местные
жители жаловались, что „помещение приходское забрано коммунистами
под школу”9. Очевидно, имели место случаи, когда родители отказывались
посылать детей в школу, поскольку в одной директив было предписано
наказывать за это родителей принудительными работами”10.

Уничтожение религиозных институтов вычеркнуло из жизни верую-
щих возможность посещения храмов, но, как показывают материалы, прак-
тически не повлияло на соблюдение ими религиозного календаря. Таким
образом, в семьях сохранялась возможность приобщения детей к религиоз-

                             
6 Полевые материалы автора.
7 Тaм же.
8 Из истории земли Томской..., ук. coч., c. 79–80.
9 Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО), Ф. 1, Оп. 1, Д. 1550,
Л. 11.

10 ЦДНИ ТО, Ф. 1, Оп. 1, Д. 1549, Л. 179.
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ной жизни посредством их участия в семейных и коллективных праздно-
ваниях. Семейные торжества по случаю крупных религиозных праздников,
на которые собирались все родственники, остались ярким воспоминанием
в памяти современных старожилов. В сельской местности в изучаемый
период сохранялись и коллективные формы празднования, в которых дети
могли выступать и непосредственными участниками и сторонними наблю-
дателями. В качестве примера можно привести сведения о праздновании
одного из самых ярких праздников летнего цикла – Иванова дня (7 июля) –
жителями д. Польская Малиновка.

В этот день, собравшись компанией, местные жители ходили по дерев-
не, приветствуя всех словами: „Как на Яна ночка мала, вечер добрый, го
сподинка”. Приняв на себя образ просящих – „Яков дети побирушки” – они
просили подаяний: „Просим сыра и горилки”. В благодарность за угощение
хозяевам обещались различные блага:

”Если дашь нам сыра, то на лето даст бог сына,
Будет зваться Петросечком, Ванин сыночек.
Если дашь нам масла бочку, то на лето даст бог дочку,
Будет зваться Магдаленкой, Ванина дочка”.

Если в семье были холостые сын и дочь, то им обещали устройство се-
мейной жизни: „Если дашь нам сыра, то на лето выдашь сына…” („Если
дашь нам масла бочку, то на лето выдашь дочку”). В благодарность за уго-
щение звучали такие слова: „Спасибо, господинка, спасибо молодая. Наро-
ди тебе боже и дай тебе боже” и дарили цветы. По поверью, ими нужно
было „вымыть” крынки, дабы злые духи не „отобрали” у коровы молоко.
В том случае, если просящим отказывали в угощении, хозяева в свой адрес
могли услышать слова угрозы: „Лежи, лежи, як колода, лежи, лежи, як
гнилая”11.

В католических семьях привычной практикой, которая с раннего дет-
ства распространялась и на детей, было соблюдение поста. Один из инфор-
маторов так вспоминал свое детство: „Приходил из школы 24 декабря
и знал, что завтра Рождество: на столе были постные блюда – постный
борщ с «ушками» (похоже на пельмени с грибами), селедка, жареная рыба,
но уже готовились праздничные на следующий день”12. Даже в годы вой-
ны, когда и без того питание было скудным, пост обязательно держали.

Религиозная повседневность на семейном уровне предполагала регу-
лярное чтение молитв. Как отмечали информанты, в семье было принято
(„заведено”, „святое”) читать молитву перед едой. Даже в тех семьях, где
родители не настаивали на чтении молитв детьми, они имели возможность
наблюдать, как это делают старшие. Образ молящихся родителей, а еще
                             
11 Полевые материалы автора.
12 Тaм же.
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чаще бабушки или дедушки, непременно сопровождает воспоминания
о религиозной жизни тех далеких лет. Молитвы на польском входят в тот
скромный багаж польского языка, который удалось сохранить старшему
поколению. Зафиксирован интересный пример сохранения, как в среде
поляков, так белорусов-католиков, польского слова „кsiążkа”, которым
старожилы называли религиозные книги («на столе у него всегда лежала
ксендшка», «когда бабушка читала ксендшку, ей никто не мог помешать»).
При этом зачастую точного перевода этого слова информаторы не знали13.

Трансляция религиозных традиций в семье также осуществлялась
и посредством включения в домашнее пространство предметов религиоз-
ного культа. Распространение атеистической пропаганды мало повлияло на
внутреннее убранство дома. Обязательным атрибутом домашнего инте-
рьера по-прежнему оставались иконы – образа. Более того, после раз-
рушения храмов бывшие прихожане по мере возможности старались сох-
ранить предметы из храма. Так, иконы из разрушенного в д. Двуречье ко-
стела разместились в домах жителей д. Польская Малиновка, где и хра-
нятся до нынешнего дня. Передаваемые из поколения в поколение они
являлись своеобразной памятью о предках, и часто исторической Родины,
с которой они были привезены. Как правило, в доме имелась одна – две
иконы, однако встречались и большие иконостасы. Рядом с иконами обыч-
но размещалась лампадка. Также в домах наиболее религиозных жителей
(„очень набожных”) хранились распятие Христа и религиозные книги, ко-
торые и использовались при совершении религиозных обрядов в домашних
условиях.

Итак, повседневная практика религиозного воспитания в польских
и белорусских католических семьях в изучаемый период включала посе-
щение костела, участие в религиозных праздниках, соблюдение поста, чте-
ние молитв. С разрушением в 1930-е гг. церковно-приходской жизни исчез
один из важнейших элементов – посещение костела, в остальном же при-
вычный ритм религиозной жизни в семье во многом остался прежним. Тра-
нсляция религиозных традиций происходила прежде всего в результате
воспроизводства конфессиональной идентичности старшим поколением.
Религиозное поведение взрослых становилось наглядным примером для
детей и средством инкультурации их в религиозную веру. Благодаря при-
общению к религиозным традициям в семье в тот период сформировалось
поколение, которое смогло пронести религиозные ценности через деся-
тилетия атеистической жизни и сегодня стать основой возрождающихся
религиозных общин.

                             
13 Тaм же.
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Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania
w rodzinach tatarskich w Drugiej Rzeczypospolitej

Social and cultural conditioning of upbringing in Tatar
families in the Second Polish Republic

Streszczenie

Rodzina tatarska była środowiskiem edukacyjnym dla kolejnych pokoleń. Jej
wpływ edukacyjny był kluczowy dla zachowania odrębności. Rodziny tatarskie działały
zgodnie z podstawowymi funkcjami, które pozostawały niezmienne przez wieki, jedy-
nie ich znaczenie i nacisk mogły zmieniać się wraz z gospodarczymi, społecznymi
i kulturowymi zmianami, wpływającymi na środowisko rodzinne.

Celem artykułu jest analiza rodziny tatarskiej jako podstawowego środowiska edu-
kacyjnego, stanowiącego podstawę dla zachowania kulturowej i religijnej odrębności
tatarskiej społeczności. To zagadnienie zostanie zaprezentowane przez ukazanie głów-
nych problemów i trudności w przekazie rodzinnym oraz propozycji przeciwdziałania
dysfunkcjonalności w rodzinach tatarskich w okresie międzywojennym, czyli w latach
1919–1939.

Słowa kluczowe: rodzina tatarska, społeczność tatarska, kulturalna i religijna, Druga
Rzeczpospolita Polska, przekaz rodzinny, propozycje przeciwdziałań edukacyjnych.

Abstract

The Tatar family was an educational environment for successive generations. Its
educational influence was essential in the process of the preservation of their own indi-
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viduality. Tatar families acted according to basic functions, which have stayed the same
for centuries, only their significance and stress could change depending on economic,
social, and cultural changes influencing the family environment.

The aim of the following article is an analysis of Tatar families as a basic educa-
tional environment being a basis of preservation of cultural and religious differences of
Tatar communities. That question will be presented by showing main problems and dif-
ficulties in the family transfer and proposals of counteraction against educational dys-
function in Tatar families in the interwar period, i.e. in the years 1918–1939.

Keywords: Tatar family, Tatar community, cultural and religious, the Second Polish
Republic, family transfer, proposals of educational counteraction.

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych środowisk wychowawczych w okresie między-
wojennym była rodzina, która, poza podstawowymi funkcjami sobie przypisa-
nymi, musiała również zmagać się z ogólnie panującą w społeczeństwie niechę-
cią do państwowości, wywołaną przez wieloletnie działania zaborców oraz kry-
zysem wartości moralnych, będącym konsekwencją pierwszej wojny światowej.
Z kolei niepodległa Polska w rodzinie postrzegała źródło wsparcia w procesie
tworzenia struktur państwowości. W Drugiej Rzeczypospolitej rodzina pozosta-
wała najważniejszym czynnikiem w wychowaniu młodego pokolenia. Teoretycy
pedagogiki zwracali uwagę na znaczenie rodziny jako środowiska wpływu
i wychowawczych oddziaływań na jednostkę. Podkreślano współdziałanie szko-
ły i rodziny we wspólnym wychowaniu państwowym1. Rodzina jako część skła-
dowa społeczeństwa, „[...] musi współpracować, aby wzmocnić działanie szko-
ły”2, a wszelkie działania wychowawcze miały zmierzać do „[...] przekształcenia
psychiki polskiej, do przemiany negatywnego odruchu wobec państwa na pozy-
tywny”3.

Rodzina, optymalnie mogłaby realizować powyższe postulaty i wspierać
wychowanie państwowe, gdyby funkcjonowała w atmosferze bezpieczeństwa

                             
1 Por.: M. Ziemnowicz, Rodzina a wychowanie państwowe, Książnica – Atlas, Lwów – Warszawa

1932; E. Szteinbokówna, Współpraca domu ze szkołą, Książnica – Atlas, Lwów – Warszawa
1930; J. Janota Bzowski, Szkoła i rodzina ich wzajemny stosunek i formy współżycia, Książnica –
Atlas, Lwów – Warszawa 1930; M. Brabdstätter, Z doświadczeń rodziców i nauczycieli, Książni-
ca – Atlas, Lwów – Warszawa 1932; M. Falski, Środowisko społeczne młodzieży a jej wykształ-
cenie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1937; W. Wincławski, Rozwój polskich badań nad wycho-
waniem na wsi Okres Drugiej Rzeczypospolitej, t. II, PAN, IRWiR, Warszawa 1982; D. Mar-
kowska, Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana, Ludowa Spółdzielnia Wydawni-
cza, Warszawa 1976; I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
2008.

2 M. Ziemnowicz, Rodzina a wychowanie..., dz. cyt., s. 25.
3 Tamże, s. 25.
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i stabilizacji społecznej, która w Drugiej Rzeczypospolitej nie była w pełni po-
wszechna. Wychowanie w postawie szacunku i lojalności obywatelskiej było
utrudnione ze względu na panującą niechęć wobec struktur państwowych, która
była pokłosiem prowadzonej przez ponad 123 lata polityki zaborców. Kolejnym
utrudnieniem było znaczne rozwarstwienie społeczne oraz niski poziom gospo-
darczy odbudowującego się kraju. Jednocześnie rząd musiał uwzględniać po-
trzeby mniejszości narodowych, etnicznych i grup wyznaniowych. Według da-
nych z 1921 roku Polska liczyła wówczas 27,2 mln osób, wśród których 69,2%
podało narodowość polską, 14,3% ukraińską, 7,8% żydowską, 3,9% białoruską,
3,9% niemiecką, a 0,9% inną. Wśród kategorii „inne” umieszczano Tatarów,
Rosjan, Czechów, Słowaków, Ormian, Karaimów czy Cyganów4. W Drugiej
Rzeczypospolitej Tatarzy stanowili jedną z najmniejszych grup religijnych.
Podanie precyzyjnej liczebności społeczności tatarskiej jest utrudnione, najogól-
niej można wskazać, iż liczba Tatarów w okresie międzywojennym wahała się
w granicach od 5 000 do 6 0005. Wobec znacznego stopnia zasymilowania, po-
trzeby zachowania rdzennych wartości religijnych rodzina tatarska stanowiła
środowisko wychowawcze dla kolejnych pokoleń. Jej oddziaływanie wycho-
wawcze było szczególnie istotne w procesie zachowania własnej odrębności.
Rodzina tatarska funkcjonowała w oparciu o podstawowe funkcje, które nie
zmieniały się od wieków, jedynie ich znaczenie i nasilanie mogło ulegać prze-
mianom w zależności od zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych,
jakim ulegało środowisko rodzinne.

Celem niniejszego artykułu jest analiza rodziny tatarskiej jako podstawowe-
go środowiska wychowawczego, stanowiącego fundament zachowania odmien-
ności kulturowej i religijnych wartości społeczności tatarskiej. Zagadnienie zo-
stanie zaprezentowane poprzez ukazanie głównych problemów i utrudnień

                             
4 Przeprowadzonym w okresie międzywojennym spisom powszechnym (1921, 1931) zarzuca się

brak poprawnych narzędzi oraz manipulowanie danymi, przez co nie ukazują w pełni rzetelnie
liczby mniejszości narodowych w Polsce. Pierwszy spis powszechny nie obejmował swoim za-
sięgiem terenów, których kwestie nie były jeszcze rozstrzygnięte (ziemi wileńskiej oraz polskiej
części Górnego Śląska). J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe
w Polsce w latach 1918–1939, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985; J. Bardach,
O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX i XX w., [w:] W. Wrzesiński
(red.), Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 6: Między Polską etniczną a historyczną, Osso-
lineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988; A. Krysiński, Ludność polska
a mniejszości w Polscew świetle spisów ludności z 1921 i 1931, Instytut Badań Spraw Narodo-
wościowych, Warszawa 1971; P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, „Przegląd
Wschodni”, Warszawa 1997.

5 Pierwszy spis powszechny w 1921 r. nie obejmował swoim zasięgiem terytorialnym licznie
zamieszkującej przez Tatarów Wileńszczyzny, o którą przez ponad pięć lat od odzyskania nie-
podległości toczono spór z Litwą. Tatarzy, jako grupa znacznie zasymilowana, nie posiada-
ła swojego macierzystego języka, który zatraciła już w XVI w., wobec czego podczas spisu
w 1931 r., kiedy zadawano pytanie o język ojczysty, Tatarzy deklarowali język polski, białoruski
lub litewski, traktując język arabski wyłącznie jako liturgiczny, przez co zaliczani zostawali do
większości polskiej lub mniejszości narodowej.
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w przekazie rodzinnym oraz propozycji przeciwdziałania dysfunkcyjności wy-
chowawczej w rodzinie tatarskiej w okresie międzywojennym.

Znaczenie wychowania w społeczności tatarskiej

Wychowanie w społeczności tatarskiej stanowiło podstawę zachowania od-
rębności kulturowej grupy etnicznej. Tatarzy, jako mała liczebnie grupa religijna
o znacznym stopniu zasymilowania, oddaleni od centralnych ośrodków islam-
skich, szczególną uwagę skupiali na procesach wychowawczych zachodzących
wewnątrz własnej grupy. Przez ponad sześćset lat, od chwili przybycia Tatarów
na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, efektywność wychowania rodzinne-
go była podstawowym fundamentem ich odrębności kulturowej. Rodzina, stojąc
na straży rdzennych wartości religijnych, broniła grupę przed jej całkowitym
„rozpłynięciem się” w kulturze chrześcijańskiej. Wszelkie działania wychowaw-
cze miały uwzględniać trzy obszary identyfikacji tatarskiej: religii, przeszło-
ści/historii tatarskiej oraz postaw patriotycznych wobec państwa polskiego.

Religia, stanowiąca podstawowy wyróżnik kulturowy, była dla Tatarów
zawsze fundamentem najważniejszych norm i wartości. Dzięki przestrzeganiu
zasad islamu, które jasno określały sposoby zachowania, Tatarzy byli uznawani
na przestrzeni dziejów za naród o wysokiej moralności. W Drugiej Rzeczypo-
spolitej dogmaty religijne były podstawą życia społecznego, z Koranu, jako
podstawy wiary muzułmańskiej, wypływały istotne dla społeczności tatarskiej
i polityki państwa zasady, takie jak: poznawania dobra i prawdy, popierania
oświaty oraz życia intelektualnego. W okresie międzywojennym główny akcent
ideologiczny położono na wskrzeszenie i uświadomienie Tatarom, że islam jest
źródłem ich siły duchowej, moralnej oraz postaw patriotycznych wobec państwa
polskiego.

Kolejnym źródłem wychowawczym była historia tatarska oraz przekazywa-
nie przez następne pokolenia szacunku do dawnych tradycji rycerskich oraz
miłości i oddania wobec ojczyzny. Kształtowana od sześciu wieków wobec róż-
nych wydarzeń historycznych postawa patriotyzmu tatarskiego w Drugiej Rze-
czypospolitej stanowiła dla rządu polskiego jasne stanowisko mniejszości wy-
znaniowej wobec państwa. Tatarzy deklarowali swoją chęć udziału w odbudo-
wie struktur Polski i gotowość walki w imię jej wolności. „Mamy ambicję spo-
tęgować się ciałem i duchem, aby na zew Wodza Narodu Polskiego Włodarza
tego kraju potężnie bronić Ojczyzny”6. Tatarzy, jako muzułmanie mieszkający
od wielu wieków w Polsce, widzieli swoją misję w umacnianiu siły Drugiej
Rzeczypospolitej i wspierali działania Józefa Piłsudskiego w realizowanej przez
niego idei Międzymorza, stanowili pomost w relacjach pomiędzy Wschodem,

                             
6 M. Gembicki, Szukajcie a znajdziecie, „Życie Tatarskie” 1938, nr 4, s. 7.
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światem muzułmańskim a Polską. W okresie międzywojennym ambicją Tatarów
było nadanie dziedziczonej chlubnej tradycji jeszcze większej wartość i na jej
fundamencie budowanie nowego odrodzonego narodu w wolnej Polsce.

Zagadnienia wychowawcze były wielokrotnie poruszane na łamach „Życia
Tatarskiego” i stanowiły przedmiot dyskusji podczas spotkań działaczy tatar-
skich. Od wytyczonego celu wychowania zależała praca kulturalno-oświatowa
w ośrodkach tatarskich. Wychować, według pedagoga tatarskiego Mustafy
Gembickiego – to znaczy dążyć do tego, żeby z wychowanków uczynić uświa-
domionych, cnotliwych i cierpliwych obywateli7. Ideał wychowania tatarskiego
określono jako „[...] zdrowy i silny, oświecony i spełniający należycie swe obo-
wiązki człowiek i obywatel o niezłomnym, religijno-moralnym charakterze”8.

Wychowanie dzieci było zadaniem niezwykle trudnym, aby „[...] taką małą
istotkę, słabą i nierozumną przygotować do życia, rozwinąć jej charakter, żeby
się stała człowiekiem dobrym i mądrym, bo dobroć i mądrość najwyżej podno-
szą człowieka i zbliżają go do Boga i do zbawienia”9. W wychowaniu przy-
szłych pokoleń powinna uczestniczyć cała społeczność tatarska. Szczególną
funkcję wychowawczą przypisywano matkom, które miały skupić uwagę na wy-
chowaniu swoich dzieci w duchu muzułmańsko-tatarskim, aby ich dzieci, gdy
dorosną, miały jasno określone poglądy na swoje pochodzenie. Postulowano, aby
wychowanie dzieci od najmłodszych lat odbywało się w atmosferze i kulcie pracy,
w zasadach wstrzemięźliwości, ładu i porządku oraz zamiłowaniu do wiedzy
i nauki, w duchu dobroci, zgody i równości wszystkich Tatarów wobec siebie10.

Urzeczywistnienie powyższego ideału w praktyce napotykało szereg pro-
blemów wynikających z panujących wówczas utrudnień, które były konsekwen-
cją skomplikowanej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Drugiej Rze-
czypospolitej. Jednocześnie realizacji tatarskiej ideologii wychowawczej nie
sprzyjały czynniki występujące w samej grupie tatarskiej, które hamowały wy-
chowanie rodzinne.

Problemy wychowawcze rodzin tatarskich w okresie
międzywojennym

Rodzina tatarska, podobnie jak większość rodzin w Drugiej Rzeczypospo-
litej, zmagała się z problemami dnia codziennego, które wynikały z ciężkiej
sytuacji ekonomicznej. Rodziny tatarskie w poszukiwaniu lepszych warunków

                             
7 Tenże, Wychowanie rodzinne, „Życie Tatarskie” 1938, nr 7, s. 2–3.
8 Tamże, s. 1.
9 Do Muzułmanek, „Życie Tatarskie” 1934, nr 1, s. 13.

10 M. Gembicki, O emigracji Tatarów polskich do Turcji, „Życie Tatarskie” 1938, nr 8, s. 5.



Urszula WRÓBLEWSKA206

bytowych emigrowały do Turcji11. Wszelkie migracje powodowały oderwanie
od zakorzenionych rodzinnych wartości i przyczyniały się do stopniowego za-
tracania swojej odrębności kulturowej. Środkiem zapobiegawczym wynarodo-
wieniu miało być wytrwałe i świadome celu wychowanie w duchu religijno-
-narodowym (muzułmańsko-tatarskim) oraz w zasadach wyrabiających silne
pracowite charaktery poprzez udział w „wyścigu pracy”12. Zapoznawanie z za-
sadami wiary, z dziejami przodków, celebrowanie świąt muzułmańskich w ro-
dzinnej atmosferze wzbudzało w dziecku szlachetną dumę i uzbrajało w samo-
świadomość.

Ze względu na swoją niewielką liczebność Tatarzy w doborze małżeństw
powinni kierować się sympatią i zgodnością celów oraz charakterów wewnątrz
własnej grupy a nie względami materialnymi, rodowymi – fantazją i pychą ro-
dową i osobistą. Z dezaprobatą odnoszono się do „dezerterów – renegatów (od-
szczepieńców)”, którzy odchodzili od własnej tradycji a propagowano wycho-
wanie zamknięte wewnątrz własnej grupy13.

Problemem było również wychowywanie wśród warstw uboższych swoich
dzieci w próżniactwie, niechęci do pracy i zamiłowaniu do alkoholu14. Na ła-
mach prasy tatarskiej krytykowano próżniactwo oraz alkoholizm jako czynniki
degenerujące społeczność tatarską15.

Również wśród społeczności tatarskiej, gdzie ponad 50% stanowiła ludność
zajmująca się rolnictwem i ogrodnictwem16, w wyniku braku należytej opieki
nad dziećmi dochodziło do nieszczęśliwych wypadków. Zaniedbania były bez-
pośrednią przyczyną wysokiego wskaźnika śmiertelności oraz dysfunkcyjności
fizycznej i psychicznej wśród dzieci tatarskich z obszarów wiejskich. Średnia
śmiertelność dzieci tatarskich w wieku do 2 lat wynosiła 15% i porównywalna
była ze śmiertelnością dzieci w całej Polsce (13,9%) i we wschodniej części
Europy17.
                             
11 Muzułmański Związek Religijny, wykorzystując swoją pozycję w kontaktach tureckich, zasta-

nawiał się nad zorganizowaniem zbiorowych wyjazdów Tatarów do Turcji. Pomysłowi temu
przeciwstawiała się część inteligencji tatarskiej, która w wyjeździe swoich współbraci widziała
zagrożenie – osłabienie liczebne grupy.

12 M. Gembicki, O emigracji Tatarów..., dz. cyt., s. 2.
13 Tamże, s. 5.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 2.
16 Struktura zawodowa Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej była mniej zróżnicowana niż w całej

Polsce. Tatarzy zajmowali się jedynie rolnictwem (43%), garbarstwem (20%), pracowali w urzę-
dach i zawodach wolnych (14%), jako wyrobnicy (7%), ogrodnicy (6%) i wykonywali inne zawo-
dy (10%), zob.: S. Kryczyński, Tatarzy polscy, „Rocznik Ziem Wschodnich” 1938, s. 107–108;
J.J. Tochtermann, Ilość, rozmieszczenie i struktura zawodowa Tatarów w Polsce, „Wiadomości
Geograficzne” 1935, nr 8–10, s. 55.

17 Śmiertelność dzieci do 4. roku życia w Polsce była wysoka i zmniejszała się stopniowo, w 1927 r.
wynosiła 13,9%, a w 1928 r. – 12,3% . Najwyższy wskaźnik śmiertelności odnotowano wówczas
w Rumunii (15,3%), natomiast w Czechosłowacji i na Łotwie powyżej 6–7%, najmniej w Niem-
czech 3,79%. Najniższe straty ponosiło województwo zachodnie zaś maksimum śmiertelności
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W niektórych miejscowościach śmiertelność była wyższa od przeciętnej,
czego przykładem może być dzielnica tatarska Iwie w Murawszczyźnie, gdzie
rokrocznie do 3 lat nie dożywało 35,5% dzieci18.

Tabela 1. Poziom śmiertelności dzieci tatarskich w Iwie w Murawszczyźnie
Table 1. Infant mortality rate in Ivye Muravshtschizna

Rok urodzenia Liczba urodzonych
dzieci

Liczba zmarłych
dzieci w wieku

do 2 lat
[%]

1929 27 8 29,7

1930 21 7 33,3

1931 18 5 28,0

1932 23 10 43,5

Źródło: A. Muchówna, Wychowanie fizyczne dziecka do lat 2-ch. (Z cyklu „Hygjena w domu”),
„Życie Tatarskie” 1934, nr 2, s. 6.
Source: A. Muchówna, Wychowanie fizyczne dziecka do lat 2-ch. (Z cyklu „Hygjena w domu”),
„Życie Tatarskie” 1934, № 2, p. 6.

Wysoki wskaźnik śmiertelności u dzieci był konsekwencją złych warunków
higienicznych oraz brakiem dbałości o prawidłową opiekę. Na życie i zdrowie
dzieci wpływał poziom ogólnokulturalny, stan industrializacji, jakość gleb oraz
sąsiedztwo większych miast. Na wsi śmiertelność była wyższa niż w miastach.
Zjawisko śmiertelności dzieci pozostawało w związku ze stanem majątkowym,
charakterem zawodowym i stanowiskiem socjalnym grup wyznaniowych19.

Kolejnym problemem w wychowaniu był zróżnicowany poziom wiedzy
wśród Tatarów. Różny poziom wiedzy religijnej i świadomości kulturowej
w pokoleniach tatarskich wpływał na efektywność wychowawczą rodzin. Naj-
starsze pokolenie wychowane w tradycji muzułmańskiej przestrzegało zasad
islamu i uczestniczyło w obrzędach, ale ich wiedza religijna przekazana im od
poprzednich generacji była pozbawiona świadomej głębi islamu i nacechowana

                             
dzieci w wieku 1–4 lata było na Polesiu i w Nowogródzkim (9% i więcej). W województwie no-
wogródzkim w 1928 r. wśród 100 urodzonych dzieci do 4. roku życia nie dożywało powyżej 10
lat. W. Ormicki, Śmiertelność dzieci w wieku 1–4 lat w Polsce, „Wiadomości Geograficzne”
1935, nr 1–2, s. 1–4.

18 A. Muchówna, Wychowanie fizyczne dziecka do lat 2-ch. (Z cyklu „Hygjena w domu”), „Życie
Tatarskie” 1934, nr 2, s. 6.

19 Najwyższy współczynnik śmiertelności dzieci występował wśród ludności wiejskiej, wśród
prawosławnych (1927 r. – 10,14%; 1928 r. – 8,11%), na dalszym miejscu byli grekokatolicy
(1927 r. – 10,49%; 1928 r. – 7,37%), rzymskokatolicy (1927 r. – 6,72%; 1928 r. – 5,87%), moj-
żeszowi (1927 r. – 5,42%; 1928 – 4,76%), ewangelicy (1927 r. – 5,06%; 1928 r. – 4,02%) oraz
inne wyznania zamieszkujące tylko województwa wschodnie (1928 r. – 6,58%). W. Ormicki,
Śmiertelność dzieci..., dz. cyt., s. 1–4.
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elementami zapożyczonymi od innych religii20. Szczególnie istotną grupą, na
której spoczywał obowiązek wychowania dzieci było pokolenie średnie, którego
poziom wiedzy był znacznie bardziej zróżnicowany w wyniku przemian spo-
łeczno-gospodarczych i ruchów rewolucyjnych w całej ówczesnej Europie
przełomu XIX/XX wieku. Część Tatarów, za sprawą wychowania domowego,
przestrzegała zasad islamu i pieczołowicie dbała o przekazywanie tradycji. Byli
również tacy, którzy posiadali jedynie sentyment do islamu i tatarskości21. Niektó-
rzy Tatarzy nie mieli uczuć islamskich i traktowali religię w sposób utylitarny22.

Dysfunkcyjność w procesie przekazu kulturowego pokolenia średniego (ro-
dziców) wynikała z braku świadomego rozumienia istoty wyznania muzułmań-
skiego. W rzeczywistości rodzice zbyt słabo wpajali dzieciom wartości religijne
i nie wyposażali w dostateczny sposób w wiedzę z zakresu historii tatarskiej.
Wobec braku świadomości rodziców przysposobienie młodzieży do poznania
prawd koranicznych i odrodzenia gorliwości religijnej było bardzo trudnym
zadaniem.

Szczególnie alarmująca była postawa części rodzin inteligencji tatarskiej,
gdzie tradycyjną religię wypierał panujący wówczas w społeczeństwie materia-
lizm i ateizm, jako efekt przemian rewolucyjnych. Rodzice nie stanowili odpo-
wiedniego środowiska wychowawczego, ze względu na brak adekwatnego przy-
gotowania nie byli w stanie w pełni przekazać wartości kulturowych swoim
dzieciom. Sami zostali wychowani pod wpływem niewłaściwie pojętego libera-
lizmu i uważali religię za sprawę prywatną i poboczną. Rodzice, którym nie
przekazano zasad islamu jako najważniejszych życiowych wartości również
w wychowaniu swoich dzieci nie potrafili zapewnić atmosfery tradycji oraz nie
dbali o wszczepienie zasad wiary. Miłość rodzicielska ograniczała się wyłącznie
do zapewnienia dziecku opieki i umożliwieniu mu przyswojenia wiedzy prak-
tycznej poprzez finansowanie szkół. Dziecko wzrastało bez należytej wiedzy
i pojęcia na temat swojej religii, dopiero kiedy przekraczało progi szkoły po-
wszechnej dowiadywało się, że jest muzułmaninem. Nieuświadomione, nie do-
ceniające swojej religii w szkole, doznawało wstrząsu i czuło się gorsze od in-
nych dzieci, w konsekwencji wypierało swoją odmienność religijną. Pod wpły-
wem oddziaływania szkół młodzież poszukiwała ideałów w etyce i filozofii
chrześcijańskiej. Wobec codziennych przeciwności, na które były narażane
dzieci muzułmańskie, to właśnie podporą i ostoją miał być islam i wartości
z niego wynikające oraz przywiązanie do chlubnej tradycji swoich przodków23.
Część młodzieży tatarskiej nie ulegała wpływom środowiska zewnętrznego
                             
20 Wobec znacznego oddalenia od centrum religijnego oraz stałego otoczenia przez ludność chrze-
ścijańską Tatarzy od XIV wieku wypracowali własny synkretyczny model islamu, który prze-
kazywali sobie w formie praktyk religijnych.

21 Tatarskie społeczeństwo, „Życie Tatarskie” 1938, nr 9, s. 2.
22 A.I. Woronowicz, Kurs nauki religii Islamu dla hodżych duchowieństwa muzułmańskiego,

„Życie Tatarskie” 1938, nr 8, s. 4.
23 Tamże, s. 3.
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i była zaangażowana w działalność kulturalno-oświatową na rzecz swojej spo-
łeczności oraz pracowała społecznie „zgodnie z zasadami i tradycjami przecho-
wanymi pieczołowicie przez starszych”24, czego przykładem może być działal-
ność Koła Młodzieży Tatarskiej25. Aktywność młodzieży była po części efektem
wcześniejszych już oddziaływań wychowawczych.

W Drugiej Rzeczypospolitej w wyniku zmian społeczno-gospodarczych
kraju również rola matki w procesie wychowania uległa przekształceniu26. Dla-
tego też na łamach prasy tatarskiej podkreślano znaczenie oddziaływania wy-
chowawczego matki, która świadoma swego wpływu musiała zwracać uwagę na
własne zachowanie i postępowanie. Życiowym celem każdej kobiety muzułmań-
skiej miało być wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem, mogła być
szczęśliwa jedynie jako matka i żona. „Każda kobieta tęskni za domem wła-
snym, za swoją własną rodzinę i tylko wtedy jest szczęśliwa, gdy ma męża
i dzieci. I wtedy zaczyna się dla niej życie prawdziwe, pełne radości i pełne
ciężkich i odpowiedzialnych trudów”27.

Propozycje pomocy rodzinom tatarskim w okresie
międzywojennym

Tatar Mustafa Gembicki, jako pedagog i nauczyciel w szkole średniej, zda-
jąc sobie sprawę z dysfunkcyjności wychowawczych rodzin tatarskich, które
bezpośrednio zagrażały tożsamości kulturowej w 1938 roku opracował wytycz-
ne wychowawcze28. Źródłem odrodzenia narodu tatarskiego miało być celowe
wychowanie dzieci. Rodzina jako komórka każdego społeczeństwa miała być
                             
24 A.P. (Ali Połtorzycki), Praca społeczna młodzieży (Artykuł dyskusyjny), „Życie Tatarskie” 1938,

nr 1, s. 3.
25 Koło Młodzieży Tatarskiej zostało powołane 27 stycznia 1935 r. jako sekcja przy wileńskim

oddziale Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem była
ścisła współpraca ze ZKOTRP, zbliżenie się młodzieży tatarskiej ze sobą i z młodzieżą Wscho-
du. Młodzi działacze tatarscy organizowali odczyty, spotkania, bale, przedstawienia teatralne,
byli autorami licznych artykułów zamieszczanych w czasopismach tatarskich, zob. U. Wróblew-
ska, Wileńskie Koło Młodzieży Tatarskiej jako główny inicjator i koordynator działalności spo-
łecznej młodzieży tatarskiej w okresie międzywojennym, [w:] S. Walasek (red.), Wśród „swo-
ich” i „obcych”. Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej
(XVIII/XX wiek), Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2006, s. 133–144.

26 Przemiany roli kobiety, jako żony i matki, były również skutkiem nowych prądów obyczajo-
wych, płynących z zachodniej Europy i Ameryki. Ruch emancypacyjny i wstrząsy I wojny
światowej doprowadziły do zwiększenia swobody obyczajowej kobiet, co bezpośrednio wpły-
wało również na układ ról w rodzinie. Zmiany takie zachodziły szczególnie w rodzinach
z warstw drobnomieszczańsko-inteligenckich, gdzie kształtowały się zalążki małżeństwa part-
nerskiego, por.: I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od
X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 614.

27 Do Muzułmanek..., dz. cyt., s. 13.
28 M. Gembicki, Ideologia polskich Tatarów, „Życie Tatarskie” 1938, nr 4, s. 2–7.
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„pierwszym, wprost świętym ośrodkiem dla dobra całego narodu”29. Już w domu
rodzice mieli świadomie przygotowywać swoje dzieci do przyszłych ról spo-
łecznych, aby rozumiały one w przyszłości znaczenie rodziny w odrodzeniu
narodu tatarskiego. Znaczenie udziału rodziny w wychowaniu wzrastało, gdy
jednostka otrzymywała lepsze przygotowanie w swoim domu rodzinnym. „Ro-
dzice, którzy żyją życiem dzieci, dbają o poziom i formy tego życia, są wiecznie
młodzi duchem. A młody duch – to uosobienie postępu, rozwoju, życia. Młody
duch – to zaprzeczenie śmierci narodu!”30. M. Gembicki był przeciwnikiem
modelu rodziny opartego na świadomym macierzyństwie i kontrolowanej liczby
urodzeń dzieci w rodzinie. Wobec stale zmniejszającej się liczebności Tatarów,
uważał, że w ilości tkwi siła narodu i na potrzeby odrodzenia narodowego nie
można było tolerować bezdzietnych małżeństw. Wychowanie rodzinne miało
stanowić oś tatarskiego odrodzenia. Każda rodzina tatarska miała być świadoma
tego, że bierze czynny udział w realizacji idei odrodzenia narodu. Zaangażowa-
nie rodziców w wychowanie, świadome przekazywanie wartości kulturowych
tworzyło przyjazną atmosferę wychowawczą, której efekty miały być zauważo-
ne w działalności przyszłych pokoleń.

Funkcję wychowawczą, według Gembickiego, miała pełnić również inteli-
gencja tatarska, która, poprzez działania kulturalno-oświatowe skierowane do
społeczności, miała wspierać i uzupełniać wpływy rodzin, w pełni nie przeka-
zujące wiedzy swoim dzieciom. Wspierającą funkcję wychowawczą przypisy-
wał również „rodakom średnio wykształconym”, którzy posiadając wiedzę
szkolną oraz predyspozycje psychiczne mieli również możliwość samokształce-
nia się z zakresu historii, kultury i zagadnień religijnych, których kierunek miała
wskazać wcześniej inteligencja. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym miały
także inicjować i wspierać działania w tatarskich ośrodkach małomiasteczkowych
i wiejskich. Działalność kulturalno-oświatowa wśród osób ze średnim wykształce-
niem miała być oparta o zasady nauki o wychowaniu. Dzieci z rodzin ze średnim
wykształceniem miały w przyszłości zasilić szeregi inteligencji tatarskiej.

W odrodzeniu wartości tatarskich znaczną rolę przypisano również społecz-
ności tatarskiej z wiejskich ośrodków. Tatarzy mieszkający w miasteczkach,
wsiach i zaściankach podkreślali swoje szlacheckie pochodzenie akcentując tym
samym swoje przywiązanie do ojczyzny. Jednak, pomimo wielopokoleniowego
wywodu genealogicznego rodzin tatarskich i kultywowania pamięci o swoich
przodkach w środowisku społeczności wiejskiej, „kultura ducha miała najwięcej
do nadrobienia”. Szczególną nadzieję na przyszłość pokładano w młodych mał-
żeństwach, realizujących idee odrodzenia narodu. W młodym pokoleniu rodzi-
ców dostrzegano potencjał wychowawczy oparty na „obudzeniu się młodego
ducha, pędu do rozwoju”. Uwolnienie duchowego, moralnego i intelektualnego
rozwoju miało przyczynić się do podniesienia poziomu kultury materialnej
                             
29 Tamże, s. 2.
30 Tamże, s. 3.



Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach... 211

i w konsekwencji do polepszenia warunków istnienia i odrodzenia narodu. Rów-
nież gminom muzułmańskim, które skupiały społeczność tatarską przypisano
funkcję wychowawczą. Wytężoną pracą, na drodze wzajemnej rywalizacji,
miały one zmierzać do poprawienia poziomu kulturowego i materialnego rodzin,
wykorzystując własne zasoby finansowe. Gminy wyznaniowe miały obejmować
swoją opieką sieroty, pomagać wielodzietnym rodzinom w bezpiecznym wy-
chowaniu dzieci. Inicjatorami powoływania gmin wyznaniowych i pomysło-
dawcami działań miały być rodziny, świadome zadań, jakie stały przed społecz-
nością tatarską i rozumiejące potrzebę podejmowania wspólnych przedsięwzięć
na rzecz odnowy narodowej Tatarów.

Z kolei Tatarkom, jako matkom – w wypełnianiu postulatów wychowaw-
czych brakowało praktycznej, rzetelnej wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem.
Szczególnie na wsi i w małych miasteczkach wiedza dotycząca opieki nad
dzieckiem była na bardzo niskim poziomie. Przyzwyczajenia matek do złych
nawyków wychowawczych powodowały niewłaściwe zajmowanie się przez nie
swoimi dziećmi. W celu wyposażenia kobiety tatarskiej w przydatną i rzetelną
wiedzę w „Życiu Tatarskim” zaczęto drukować artykuły poruszające kwestie
wychowania, w których udzielano wielu cennych rad praktycznych31. Drukowa-
no cykliczne artykuły dotyczące chorób okresu dziecięcego i zagrożeń z nich
wynikających. Korzystając z ówczesnych nurtów pedagogicznych w 1934 roku
w „Życiu Tatarskim” opublikowano artykuły poświęcone poradom wychowaw-
czym, które miały być pomocne matkom w wychowywaniu swoich dzieci.

Osobą zaangażowaną w poprawę sytuacji zdrowotnej i stanu higieny wśród
społeczności tatarskiej była Ajsza Muchówna, studentka medycyny na Uniwer-
sytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. Autorka prozdrowotnych artykułów
publikowanych w prasie tatarskiej podkreślała w nich znaczenie okresu dzieciń-
stwa w dalszym prawidłowym rozwoju dziecka. Podstawą racjonalnego wycho-
wania dzieci było dostarczenie pożywnego pokarmu, świeżego powietrza, słońca
i ruchu oraz utrzymanie w czystości dziecka i otoczenia, w którym ono przeby-
wało. Opracowała jadłospis dla dzieci tatarskich w wieku od urodzenia do
4. roku życia, bogaty w składniki odżywcze i niezbędne związki mineralne.

Zwracała uwagę na indywidualne podejście do dziecka, na przygotowywa-
nie oddzielnych posiłków dostosowanych do jego wieku i potrzeb. Najlepszym

                             
31 Planowano, aby w przyszłości w periodyku tatarskim pojawił się odrębny dział poświęcony

sprawom kobiet i kwestiom wychowania. W celu wyposażenia rodziców w wiedzę z zakresu
rozwoju psychicznego dziecka planowano również w przyszłości na łamach „Życia Tatarskie-
go” umieszczać opinie i artykuły pedagogów, stanowiących autorytet w dziedzinie wychowania.
Zamiary te nie zostały zrealizowane, wydrukowano tylko dwa artykuły Ajszy Muchówny na
łamach „Życia Tatarskiego” w ramach cyklu „Hygjena w domu”, które stanowiły zalecania dla
matek tatarskich, szczególnie z obszarów wiejskich, wskazując metody wychowawcze dziecka
do 7. roku życia, zob.: A. Muchówna, Wychowanie fizyczne..., dz. cyt., s. 6–8; Tejże, Wychowa-
nie fizyczne dziecka od lat 2 do 7 lat. (Z cyklu „Hygjena w domu”), „Życie Tatarskie” 1934,
nr 3, s. 12–14.
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pokarmem dla dziecka do 6. miesiąca życia był pokarm matki. Od 7. miesiąca
zalecała stopniowe wprowadzanie innych produktów, w celu wzbogacenia jadło-
spisu dziecka w cenne dla jego wzrostu składniki odżywcze. Od 3. roku życia
jadłospis dziecka należało coraz bardziej urozmaicać. Pożywienie powinno być
bogate, szczególnie w jarzyny i owoce, które były źródłem witamin niezbędnych
do prawidłowego rozwoju oraz chroniły od takich chorób, jak: krzywica, ane-
mia, ślepota, rozstrój i choroba nerwowa (beri-beri). Muchówna zwróciła uwagę
na regularne pory podawania posiłków i urozmaicone potrawy. W jadłospisie
opracowanym dla dzieci tatarskich, ze względów religijnych, nie pojawiło się
mięso wieprzowe, które w tradycji muzułmańskiej jest zakazane.

Tabela 2. Przykładowy jadłospis dla dziecka tatarskiego w wieku od 0 do 4 lat
Table 2. An example of a diet of a Tatar child aged 0 to 4

Wiek dziecka Propozycja produktów żywieniowych
0–6 m-c — mleko matki

— (lub) mleko krowie (rozcieńczone pół na pół z przegotowaną wodą i po-
słodzone 2 łyżeczkami cukru z kilkoma łyżeczkami kleiku owsianego
lub ryżowego na 1 szklankę mleka)

7 m-c — mleko
— rosół i kilka łyżek przecieranej jarzyny np. marchwi

8–12 m-c — dodawać moczone sucharki lub kaszkę z mlekiem

2. rok życia — 3–4 szklanki mleka dziennie (kaszki, kluseczki na mleku, zupy mleczne)
— jarzyny (marchew, buraki, kapusta, pomidory, kartofle)
— owoce (przecierane jabłka)
— 18 miesiąc – jajko na miękko, nieco masła i chleba

2–3 lata — świeże, przegotowane mleko (surowe tylko wówczas, gdy była pewność,
że krowa była zdrowa a mleko czyste) kakao lub kawa zbożowa z mle-
kiem

— śniadanie: 2 łyżki stołowe soku z przetartej marchwi
— drugie śniadanie: (około godz. 11.00) kasza na mleku lub kromka chleba

z masłem i mlekiem
— obiad: zupa mleczna z ryżem lub kluskami oraz kartofle pieczone lub

puree, kilka łyżek jarzyn
— kolacja: chleb i mleko, czasami lekki krupniczek

4. rok życia — kasze, jajka, produkty mączne (makarony, kluseczki)
— zupy: ogórkowa, barszcz, grochówka, krupnik
— czasami ryba
— dużo jarzyn, owoców i jagód

Źródło: A. Muchówna, Wychowanie fizyczne..., dz. cyt., s. 6–8; Tejże, Wychowanie fizyczne dziecka...,
dz. cyt., s. 12–14.
Source: A. Muchówna, Wychowanie fizyczne..., op. cit., pp. 6–8; Eadem, Wychowanie fizyczne
dziecka..., op. cit.., pp. 12–14.

W opiece nad dzieckiem ważna była higiena, która na wsi była na niskim
poziomie. Tatarskie matki w opiece nad dzieckiem stosowały różne zabiegi,
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takie jak: dawanie dzieciom smoczków, które były źródłem zakażeń i zaburzeń
przewodu pokarmowego czy tzw. „mamek”, czyli przeżutych przez matkę ka-
wałków cukru, czy skórki od chleba. Matkom, które urodziły swoje dzieci wy-
dawało się, iż same nie stanowiły dla nich zagrażania, że poprzez swoją ślinę nie
przenoszą bakterii i chorób. Aby dziecko przestało płakać, dawały do ssania
swój palec czy pustą butelkę, same zaś sprawdzały temperaturę przygotowanego
jedzenia poprzez próbowanie mleka przez smoczek. Zgodnie z pojawiającymi
się nowymi tendencjami higienicznymi wszelkie negatywne nawyki stosowane
przez matki były krytykowane. W celu uniknięcia chorób skórnych dziecko na-
leżało kąpać codziennie, latem w godzinach popołudniowych zaś zimą wieczo-
rem przed karmieniem. Dużym problemem ówczesnych dzieci wiejskich były
pasożyty, głównie wszy, które powodowały liczne choroby infekcyjne – żeby
więc uniknąć tych przykrych dolegliwości, matka miała często myć głowę
dziecka, włosy czesać gęstym grzebieniem. Chroniąc dziecko przed chorobami
i infekcjami zalecano, aby dorośli nie całowali je w usta i twarz. Ważne, aby
przed każdym posiłkiem nauczyć dziecko nawyku mycia rąk.

Kolejną istotną kwestią, na którą rodzice nie zawsze zwracali uwagę była
potrzeba i znaczenie snu w prawidłowym rozwoju dziecka. Wychowanie fizycz-
ne dziecka pozytywnie wpływało na jego prawidłowy wzrost i rozwój oraz
chroniło przed wieloma chorobami, takimi jak: gruźlica, koklusz, anemia, odra
czy szkarlatyna, które dla wielu dzieci na wsi były śmiertelne.

Przewodnią myślą procesu wychowawczego dzieci tatarskich było dbanie
o ich rozwój fizyczny w myśl hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Hasło to
również stało się wytyczną programu edukacyjnego Drugiej Rzeczypospolitej
i zaczęto cenić wartość ruchu w celach wychowawczych32. W Polsce, w okresie
międzywojennym, jednym z zadań społeczeństwa było umiejętne zorganizowa-
nie życia, aby zachować równowagę między sferą psychiczną a fizyczną. Jed-
nostka miała zwiększać swoją wartość, gdyż stanowiła cząstkę mechanizmu,
jakim było państwo. Każdy mechanizm pracuje sprawniej, jeżeli jego poszcze-
gólne elementy dobrze funkcjonują. Fizyczne niedomagania człowieka wpły-
wały na jego pracę i pośrednio przekładały się na efektywność gospodarki pań-
stwa. Gembicki na łamach prasy podkreślał, że zbyt jednostronne wychowanie

                             
32 Na temat znaczenia wychowania fizycznego w Drugiej Rzeczypospolitej opracowano wiele

publikacji i przygotowano liczne artykuły, m.in. zob.: T. Chrapowski, Znaczenie wychowawcze
ogrodów jordanowskich, „Życie Dziecka” 19933, nr 4–5; Tenże, Nowe programy ćwiczeń ciele-
snych w szkolnictwie, „Życie Dziecka” 1938, nr 11–12; A. Siurbis, Nadać tempo powszechnej
akcji boiskowej dla dzieci w Polsce, „Życie Dziecka” 1937, nr 4; M. Skierczyński, F. Krawczy-
kowski, Zabawy i gry ruchowe, Nasza Księgarnia, Warszawa 1932; E. Piasecki, Zabawy i gry
ruchowe: ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradyi ustnej, Rada
Zjazdów Pol. Tow. Pomocy Ofiarom Wojny, Lwów 1919; Tenże, Zarys teorii wychowania fi-
zycznego, Osolineum, Lwów 1935; Tenże, Wychowanie fizyczne (właściwa troska o ciało),
[b.w.], Poznań 1936; M. Germanówna, Gimnastyka w szkole powszechnej, nakł. K.S. Jakubow-
ski, Lwów 1921; W. Sikorski, Metodyka ćwiczeń gimnastycznych, Ossolineum, Lwów 1931
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intelektualne nie wystarczy, aby młodzież mogła być w pełni przygotowana do
życia w społeczeństwie. Poprzez gry zespołowe młodzież tatarska mogła do-
świadczyć, czym jest organizacja społeczna. Ćwiczenia fizyczne wyrabiały po-
czucie solidarności, uczyły podziału pracy, dyscypliny zbiorowej, poszanowania
przepisów, zaprawiają do przewodzenia innym. Gimnastyka i sport były to do-
skonałe środki wychowawcze młodzieży, gdyż jedynie silne i zdrowe pokolenie,
świadome wiary we własne siły, staje się przyszłością narodu, potrafi utrzymać
„sztandar godności narodowej”33.

Proponowane porady miały charakter idealistyczny, gdyż rodzicom zajętym
codzienną pracą trudno było poświęcać tak wiele uwagi wychowaniu dziecka.
Kolejnym problemem było również przekonanie konserwatywnych matek do
nowych i innowacyjnych tendencji w pedagogice.

Podkreślono również zdrowie samych rodziców, którzy powinni dbać przez
całe życie o swój rozwój, w celu skutecznego wychowania przez całe życie
swoich dzieci, dla których mieli stanowić niepodważalny autorytet, godny na-
śladowania34.

Tatarzy swoje rodziny otaczali staranną opieką, bardzo je kochali i dbali
o zapewnienie im bytu35. W rodzinie istotne i nierozerwalne były więzy krwi,
z których wynikała więź emocjonalna. W rodzinie odbywał się stały przekaz
historii, tradycji kulturowej, wartości religijnych. Wobec trudnych warunków
socjalno-bytowych, trudności finansowych, złych warunków mieszkaniowych
rodzina nie była w stanie samodzielnie transmitować wartości kulturowych.
Wspierać rodziców w wychowaniu miał Muzułmański Związek Religijny,
a wszelkie decyzje podejmowane przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego
Związku Religijnego miały być pomocne we wspólnym oddziaływaniu wycho-
wawczym na przyszłe pokolenia. W wyniku stale zmniejszającej się liczby Tata-
rów, nasilającego się wpływu zewnętrznych czynników wychowawczych
(szkoła, środowisko rówieśnicze, prasa) społeczność tatarska jeszcze silniej za-
częła podkreślać znaczenie rodziny w procesie nabywania kompetencji kulturo-
wych. Proponowano rodzicom, aby zakupili wartościowe czasopisma tatarskie
oraz literaturę z zakresu religii muzułmańskiej („Rocznik Tatarski”, „Wersety
z Koranu”, „Przegląd Islamski”, „Życie Tatarskie”) jako źródła poznawania
historii i zaszczepiania ducha narodowego Tatarów.

Tatarzy obawiali się wpływów zewnętrznych wobec zagrożeń społecznych,
jakim był alkoholizm. Ów problem był poruszany wśród młodzieży tatarskiej
podczas spotkań w świetlicy oraz przygotowano artykuły w „Życiu Tatarskim”

                             
33 S. Tuhan Baranowski, Znaczenie wychowania fizycznego, „Życie Tatarskie” 1934, nr 5, s. 12.
34 M. Gembicki, O emigracji Tatarów..., dz. cyt., s. 5.
35 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, Gdańsk 2000,

[reprint z 1938 r.], s. 115.
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zapoznające z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu i przypominające
o zakazie obowiązującym w islamie36..

Rodzina tatarska była naturalnym zawiązkiem życia społecznego, narodo-
wego i państwowego. W rodzinie dzieci otrzymywały pierwsze i najsilniejsze
wrażenia i wyobrażenia religijne i moralne, w niej uczyły się mowy i pieśni
ojczystej, tego ładu, zwyczaju i obyczaju narodowego, [...] w niej przejmowały
się uczuciami i ideami swego narodu i całej ludzkości i zespalały się ze swym
narodem i całym społeczeństwem ludzkim, wyrastały na obywateli i ludzi37.

Zakończenie

Wychowanie rodzinne wobec wpływu innych środowisk wychowawczych
miało stanowić oś tatarskiego odrodzenia w Drugiej Rzeczypospolitej. W reali-
zacji wychowania państwowego, etnicznego i religijnego wykorzystano tradycję
rodzinną38.

Wsparcia teoretycznego, wiedzy praktycznej udzielali aktywiści tatarscy,
którzy w rodzinie tatarskiej postrzegali sił społeczności. Ajsza Muchówna pro-
pagowała higieniczne i zdrowe wychowanie, Mustafa Gembicki każdej z grup
społeczności tatarskiej przyporządkował konkretne zadania, których realizacja
miała wskrzesić ducha narodu tatarskiego. Wszyscy Tatarzy mieli świadomie
odpowiadać za swoją społeczność i pracować na jej cel, wykorzystując swoje
predyspozycje i możliwości39.

Ideologia M. Gembickiego opracowana na podstawie znajomości własnego
środowiska, doświadczenia z działalności kulturalno-oświatowej wyznaczała
kierunek pracy i działań zmierzających do umocnienia społeczności tatarskiej,
tak, aby „duch naszego narodu nie był rozproszony”, przy jednoczesnym
uwzględnieniu specyfiki grupy wyznaniowej o silnym poczuciu własnej prze-
szłości i znacznym poziomie lojalności wobec państwa polskiego.

Przez okres Drugiej Rzeczypospolitej Tatarzy próbowali wypracować mo-
del wychowania w rodzinie, łączący wiedzę religijną z historią tatarską oraz
wartościami kultury polskiej. Niestety, w samej społeczności nie było jednolitej
ideologii i strategii wychowawczej. Kwestią sporną przez cały okres między-
wojenny było ustalenie pierwszeństwa wartości religijnych nad etnicznymi. Po-
szukiwano odpowiedzi na pytanie: „Czy przez tatarskość do Islamu lub odwrot-
                             
36 A. Muchówna, Alkoholizm, „Życie Tatarskie” 1934, nr 5, s. 9–11; 1934, nr 8, s. 9–10.
37 M. Gembicki, Wychowanie rodzinne, „Życie Tatarskie” 1938, nr 7, s. 1–2.
38 Do tradycji rodzinnej należy zaliczyć: wiedzę genealogiczną, zbiorową pamięć rodziny, wyra-
żającą się w przekazywanych doświadczeniach i przeżycia przeszłych, i współczesnych poko-
leń, swoistej celebracji życia codziennego i sytuacji odświętnych, często w postaci zrytualizo-
wanej. Obok indywidualnych treści małej tradycji rodzinnej są także składniki kulturowe trady-
cji szerszej zbiorowości – lokalnej, regionalnej, narodowej.

39 M. Gembicki, Szukajcie a znajdziecie..., dz. cyt., s. 7.
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nie, a może przez jednoczesne krzewienie tych dwóch pierwiastków, jako spad-
ku po naszych ojcach?”40 Wobec powyższego dylematu wyłoniły się dwa obozy,
którym nie udało się stworzyć jednokierunkowego działania, pomimo działalno-
ści nie były w stanie przekonać Tatarów do potrzeby dwukierunkowej naprawy
wewnętrznej. Muzułmański Związek Religijny był odpowiedzialny za kwestie
wyznaniowe, natomiast Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej organizował inicjatywy wspierające i propagujące wiedzę o prze-
szłości tatarskiej. Proces wychowawczy był efektywny w wyniku dużej inten-
sywności podejmowanych działań, zaangażowaniu i chęci działaczy widzących
potrzebę odnowy społeczności tatarskiej. Pomimo że dwie instytucje wzajemnie
uzupełniały swoje działania, nie udało się im wytworzyć jednej spójnej drogi
zmierzającej do pełnej odbudowy kulturowej Tatarów. Pod koniec lat trzydzie-
stych XX wieku wychowanie w społeczności tatarskiej zaczyna posiadać cechy
świadomego i planowanego procesu, czego przykładem mogą być chociażby
omówione formy wsparcia wychowawczego rodzin tatarskich. Niestety, w reali-
zacji wielu cennych idei pedagogicznych i postulatów wychowawczych prze-
szkodził wybuch drugiej wojny światowej.
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Streszczenie

W warunkach odnowy narodowego systemu edukacji Ukrainy, aktualna staje się
potrzeba odrodzenia tradycji ukraińskiej rodzinnej edukacji jako duchowo-moralnego
źródła kształtowania się osobowości, skutecznego środka kształtowania narodowej
świadomości, utwierdzenia norm i wartości ukraińskiej mentalności. Rodzinna eduka-
cja jest rdzeniem procesu wychowawczego. W Ukrainie ma ono dostateczny potencjał,
ponieważ jego doświadczenie gromadziło się od dawnych czasów i dlatego jest głęboko
historycznie zakorzenione. Tradycyjna ukraińska rodzinna edukacja – to historycznie
uformowany, oszlifowany przez bezustanne stosowanie w ciągu wielu wieków w śro-
dowisku Ukraińców pedagogiczny system poglądów, ideałów i środków ojcowego-
-matczynego wpływu na dzieci i młodzież, skierowanych na kształtowanie energicznej
osobowości, zapewnienia rozwoju duchowej jedności, ciągłości, dziedziczności pokoleń.

Słowa kluczowe: rodzina, tradycje, zwyczaje, obrzędy, rodzinoznawstwo, mądrość lu-
dowa, pedagogika rodziny.

Abstract

Ukrainian people’s family traditions in the education of children and youths in the
national revival of education in Ukraine is particularly acutely needed to renew tradi-
tional Ukrainian family education as a source of the spiritual and moral formation of
national consciousness, establishing norms and values of the Ukrainian mentality.
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Family education is an important part of the educational process. In Ukraine, it has
deep historical roots, as the experience accumulated since ancient times. Family educa-
tion based on the national identity is a historical educational system of beliefs, ideals
and generation link effects on children and young people, designed to create a moral
and aesthetic identity, to ensure the development of spiritual unity and the heritage of
generations.

Keywords: family, traditions, customs, rites, folk wisdom, family pedagogy.

Wychowanie – kategoria od zarania utożsamiana z człowiekiem. Już od
czasów starożytnych człowiek widział bowiem sens życia w kontynuacji swoje-
go rodu. Ludzie nie posługiwali się jeszcze pismem, nie było profesjonalnych
nauczycieli, nie było takich instytucji jak szkoły, ale rodzice szczególnie się
martwili o wychowanie swoich dzieci. I teraz narody, plemiona, które żyją
osobno, w odległych miejscach i znajdują się na poziomie prymitywnego rol-
nictwa, przywiązują szczególną uwagę do wychowania swoich potomków.

Doskonale jest to widoczne w pisarstwie chociażby Sat-Okha, którego los
w młodym wieku wraz z matką zaprowadził do jednego z plemion indiańskich
w Ameryce. W swojej książce Ziemia słonych skał1 szczegółowo opisuje on
lokalny system wychowania panujący wśród indiańskiego plemienia prowadzą-
cego półkoczowniczy tryb życia, nie posługującego się wszak pismem, a kiero-
wanego przez wodza. Mimo tych uwarunkowań działa w nim klarowny system
wychowania młodego pokolenia. Ustalono zasady kształcenia, określone formy,
metody i środki, z uwzględnieniem również wiekowych, anatomiczno-fizjo-
logicznych i psychicznych cech rozwoju osoby. Ważne miejsce w tym systemie
zajmują jednak przede wszystkim tradycja i rytuały.

Wśród wszystkich istotnych i doniosłych osiągnięć ludzkości jedno z wio-
dących miejsc należy do rodziny. „Od urodzenia wywodzi się ludzkie życie”,
„Bez rodziny nie ma szczęścia na ziemi” – mówią Ukraińcy. Rodzina jest pod-
stawową jednostką narodu, społeczeństwa i państwa. Nie na próżno w ustnym
przekazie dominuje wyraźne stwierdzenie, że „kiedy rodzina jest mocna, to pań-
stwo też jest mocne”. Rodzina to ostoja wartości moralnych, tradycji narodo-
wych, pamięć przodków, swoista „kołyska rodu”.

W ukraińskich rodzinach dzieciom zawsze przekazywano, że człowiek jest
nierozerwalnie związany ze swoim rodem, narodem. Najważniejszym strażni-
kiem porządku w rodzinie i relacjach społecznych, prawem bytu był obyczaj.
Obowiązywał każdego członka rodu, by mógł on poznawać i mieć wiedzę na
temat swego pochodzenia aż do siódmego pokolenia. Człowieka, który nie znał
historii swojej rodziny uważano za pozbawionego korzeni. Zatem, w rodzinach
                             
1 Zob.: Sat-Okh [właśc. Stanisław Supłatowicz], Ziemia Słonych Skał, Biblioteka Młodych [Czy-

telnik], wyd. 1., Warszawa 1958.
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przechowywano zapisane wspomnienia, legendy, przedmioty codziennego użyt-
ku, portrety i inne dokumenty historyczne o czynach przodków. Stąd – co należy
podkreślić – z estymy do pamiątek rodzinnych, rodzi się bowiem miłość i szacu-
nek do rodziny, ojczyzny, narodowych zwyczajów i tradycji.

Znany badacz ukraińskiej rodziny naukowiec, Miroslav Stel’mahovič, za-
uważa, że dzięki stosowaniu narodowego systemu wychowania rodzinnego każ-
dy określony naród „przedłuża siebie” w swoich dzieciach, nieustannie pokazuje
narodowego ducha, charakter, mentalność oraz tradycyjną codzienną kulturę
rodzinną. Bogate w duchową i emocjonalną treść wyrażenia ludowe, zwyczaje
i obrzędy są niewyczerpanym źródłem kształtowania zmysłu piękna oraz este-
tycznego doświadczenia jednostki. Postrzeganie i rozumienie wartości tradycji,
rytuałów jest ważnym elementem kultury estetycznej, bez której ludzkie uczucia
pozostają obojętne na wszystko to, co majestatyczne i piękne.

Szczególną artystyczno-pedagogiczną doskonałością charakteryzują się ro-
dzinne rytuały i zwyczaje. Nieograniczone określonym czasem, działają na ludzi
niepostrzeżenie, niezależnie od ich woli i pragnień, ponieważ naturalną sferą ich
funkcjonowania jest codzienność rodziny, a właśnie w tym środowisku przeby-
wa człowiek od pierwszych dni życia aż do ostatnich.

Ukraińskie obrzędy i zwyczaje ludowe napełnione są wysokim ładunkiem
emocjonalnym, który podświadomie przenika do duszy człowieka, podnosi
i uszlachetnia jego uczucia i czyny, inspiruje do działania, do doskonałości.
W ujęciu Dmitrija Čiževskiego widać wyraźnie, iż „[...] naszemu narodowi gene-
tycznie właściwe są «emocjonalność», «czułość, liryzm», które są wyrażone
w estetyce życia ludowego Ukraińców, ich obrzędach”2.

Powrót do korzeni i tradycji ludowych rodziny ukraińskiej dziś jest niezwy-
kle istotny i ze wszech miar aktualny. Źródła historyczne ukraińskiej pedagogiki
rodziny przekonują nas, że jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań
jest − wychowanie obywatela – patrioty Ukrainy. Pomocne w tym są tradycje
ludowe, ulegające transmisji głównie w rodzinie, która staje się potężnym źró-
dłem kształtowania norm etycznych osobowości, włączenia jej do historycznych
początków narodu, wykształcenia szacunku dla innych tradycji. Wychowanie
rodzinne traktuje się jako fenomen życia rodzinnego i społecznego.

Wychowywanie dziecka − to systematyczne i celowe oddziaływanie na jego
umysł, ciało i duszę, które zależy nie tylko od struktury społecznej i politycznej
społeczeństwa, jego potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych, zachodzących pro-
cesów, ale także od narodowych cech Ukraińców, filozofii i kultury narodu.
Dlatego ważnym obszarem edukacji jest jego kierunek narodowy, mający na
celu przyswojenie przez dzieci zarówno narodowych, uniwersalnych postaw
i wartości, jak i tworzenia poczucia szacunku, życzliwości, tolerancji do po-
szczególnych członków rodziny i otoczenia.

                             
2 D.I. Čiževskij, Očerki po istorii filosofii na Ukraine, 2-e izd., Mûnhen 1983, s. 19.
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W tym kontekście „mądrość ludowa” daje niejako podstawy do postrzega-
nia zjawiska wychowania w jego uniwersalnym charakterze, umacnianym m.in.
przez: gniazdo rodzinne, rodzinę, pamięć rodu, język ojczysty, ciągłość i dzie-
dziczność pokoleń, humanizm, twórczą pracę, rodzime środowisko etniczne czy
też kultywowanie cnót moralnych narodu.

W realizacji celu wychowania narodowego Grigorij Vaŝenko, w pierwszej
kolejności, umieścił rodzinę, wierząc, że to właśnie rodzice powinni zaszczepić
u dzieci uczucia narodowe, kształtować w nich ideał narodowy, innymi słowy,
„środowisko, które stworzył naród w rozumieniu właściwości osoby ludzkiej”3.

Człowiek, podejmując się różnorodnej działalności, zderza się z nowymi
wychowawczymi praktykami rodzinnymi, zwyczajami, rytuałami, tradycjami,
rozumianymi tu jako sposób zachowania i przekazywania młodemu pokoleniu
wiedzy, umiejętności, nawyków a także wizji głównych sposobów kształtowania
osobowości poprzez stosunek do siebie, do innych i do pracy. Istotna w tym jest
również świadomość sprzyjającego klimatu duchowo-moralnego, jaki winien
panować w rodzinie, dla rozwoju psychicznych cech osoby (sfera potrzeb,
uczuć, czynów i działań dobrowolnych itp.).

Rodowód wychowawców wywodzi się z ojca i matki rodziny. Za wielki dar
natury uważane jest „przedłużenie siebie” i powtórzenie się w swoich dzieciach.
Każdy z nas zdaje sobie sprawę ze swego powołania−bycia ojcem, matką. Tra-
dycyjna moralność ludowa opiera się na autorytecie rodziców, z obrazem któ-
rych kojarzy się pojęcie dobra, prawdy i sprawiedliwości. Społeczeństwo powie-
rzyło rodzicom odpowiedzialność za organizację życia rodziny, dzieci, uznając
ich za pierwszych i niezastąpionych wychowawców, a relacje rodzinne oparte na
obywatelskim obowiązku, odpowiedzialności, mądrej miłości, wymagającej
mądrości ojca i matki stają się wielką siłą wychowawczą.

Przyszłość każdego narodu odnajduje się w jego dzieciach. Bowiem dziec-
ko, które od dzieciństwa jest oświecone modlitwą ojca i matki, kołysanką, chęt-
nie wchłaniając otaczający świat duchowy, kulturę relacji rodziców, staje się
posłańcem rodu w przyszłość. Człowiek przekuwa swoje „dziś” na „jutro” swo-
ich dzieci, wnuków i prawnuków.

Liczne źródła etnograficzne wskazują, że narodzenie się dziecka w rodzinie
było mile widziane. „Dzieci to rosa Boga” − mówi ludowe przysłowie. Pojawie-
nie się dziecka na świecie było dla całej rodziny wielkim, radosnym wydarze-
niem i odpowiednio towarzyszyły mu rytuały rodzicielskie. Daje się zauważyć
zespół zwyczajów i czynności rytualnych związanych z narodzinami dziecka,
wyborem imienia, chrzestnych, chrztem, pierwszą kąpielą, kultem matki i dziec-
ka jako członków rodziny.

Niestety wiele z tego zostało już dziś utracone. Niepamięć rodzicielskich
zwyczajów zubaża duchowo dzieciństwo i macierzyństwo. Należy mieć jednak

                             
3 G. Vaŝenko, Vospitatel’nij ideal, t. 1, Poltava 1994, s. 191.
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nadzieję na powrót współczesnej rodziny do najlepszych tradycji ukraińskiego
macierzyństwa.

O oczekiwaniu na dzieci mówi się w wielu wierzeniach ludowych. Zbudo-
wawszy nowy dom, gospodarz zasadzał krzew kaliny jako symbol piękna, po-
myślności i szczęścia, „żeby dzieci się rodziły”, „żeby dzieci małe kalina koły-
sała”. Gospodarze cieszyli się, jeśli pod dachem domu lepiły gniazda jaskółki.
Równie dobrym znakiem było zasiedlenie się bocianów w chacie. Jest to symbol
szczęśliwej rodziny, rodzinnej harmonii, szczęścia małżeńskiego, takiego ro-
dzinnego bogactwa jak dzieci.

Dla naszych przodków, wychowanie dzieci było świętym obowiązkiem ro-
dziców. Zgodnie z normami tradycyjnej i chrześcijańskiej moralności rodzice
byli odpowiedzialni przed własnym sumieniem, Bogiem i narodem za los, wy-
chowanie i moralną dojrzałość swoich dzieci. Martwiąc się o ich przyszłość
zdawali sobie sprawę, że warunkiem udanego wychowania jest więź duchowa
między pokoleniami, dlatego zapobiegliwie pielęgnowali w środowisku rodzin-
nym takie wartości moralne, jak: poszanowanie starszych, współczucie, szcze-
rość, pracowitość czy bogactwo ducha.

Moralność tradycyjna oparta była na autorytecie słowa, jego wysokiej misji
i bezsporności. Przede wszystkim dotyczyło to etykiety rodzinnej, gdzie pierw-
szeństwo należało do głowy rodziny – ojca. Jego słowo nie tylko stanowiło pra-
wo, ale też uczyło, łączyło i zatwierdzało zasady moralne. Jednocześnie taki
szczególny stosunek do słowa ojca wymagał od niego niezwykłej odpowiedzial-
ności i wysokiej cnoty. Przywołajmy tu powiedzenie: „Choć ojciec skąpy
w słowach, ale one stanowią prawo”. Ojciec kształtuje u dzieci takie cechy fi-
zyczne i wolicjonalne, jak wytrzymałość, dyscyplina, pracowitość itp. Do niego
należy wiodąca rola w organizacji gospodarstwa domowego. Zwierzchnicza
pozycja głowy rodziny daje mu prawo rozwiązywania problemów w różnorod-
nych sytuacjach życia codziennego: „Szanuj ojca i Boga, będzie ci wszędzie
droga”, „Jak ojca rzucisz, tak sam i zginiesz”.

Ród ludzki trwa dzięki matce, która nie tylko rodzi, ale też karmi dziecko,
stawia na nogi, jej rola w wychowaniu rodzinnym jest niezastąpiona. Dzieci
i w dorosłym życiu będą się kierować radami matki, tj. wyniki matczynego wy-
chowania zostawiają głęboki ślad na całe życie. Tradycje ludowe nakazywały
szacunek do kobiety – gospodyni, która była głównym strażnikiem ogniska do-
mowego. Matka to przede wszystkim ucieleśnienie miłości, uczciwości, huma-
nizmu. Jej głównym zadaniem jest zaszczepienie dzieciom człowieczeństwa,
współczucia, tolerancji i życzliwości innym. Stąd wywodzą się genetyczne ce-
chy charakteru ukraińskiego: dobro, szczerość, ciepło, gościnność i pracowitość.
„Matki nie można kupić, ani nie można na nią zasłużyć”, „Kto ma mamusię
u tego i głowa gładka”, „Dzieci płaczą a u matki serce boli”.

Na uwagę zasługuje opinia wielkiego humanisty Vasiliâ Suhomlinskogo,
w której czytamy, że „[...] początki – pierwsze cieniutkie jeszcze korzenie du-
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chowego rozwoju dziecka – są w myślach, uczuciach, emocjonalnych przeży-
ciach matki. Człowiek w rozwoju moralnym staje się takim, jak jego matka,
a ściślej, takim, jaka jest harmonia miłości i woli w jej świecie duchowym”4.

Sprzymierzeńcza miłość matki do dzieci stała się szczytem człowieczeństwa
dla pedagogiki ludowej. Dzięki staranności, gospodarności i niezwykłemu umy-
słowi kobieta nierzadko stawała się głową rodziny: „Bez kobiety, jak bez kotki”,
„Kobieta przetnie i górę kamienną”, „Mężczyzna w domu jest głową, a kobieta
duszą”.

Aby harmonijnie wychowywać dzieci, rodzice przestrzegając norm pedago-
giki ludowej winni sami rozwijać w sobie dobroczynne wartości, własnymi
działaniami kształtować to, co chcieliby zobaczyć u swoich dzieci. Bezsprzeczna
w tym ujęciu wydaje się jedna z przywoływanych już pośrednio tu zasad peda-
gogicznych, mówiąca o tym, że nic tak głęboko nie przekonuje, jak osobisty
przykład rodziców w odniesieniu do charakteru relacji między członkami rodzi-
ny. W związku z tym, im większy autorytet rodziców w oczach dziecka, tym
bardziej wpływają oni na kształtowanie się jego uczuć i zachowań. Nie bez
kozery mówiło się w narodzie: „Jaki krzak, taka gałązka, jaki ojciec, takie
dziecko”, „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, „Jaki dom − taki płot, jaki ojciec
taki syn”.

Mądrość życiowa, rozsądek, uczciwość, rzetelność i czułość rodziców to
zawsze mile widziani partnerzy dobrobytu rodziny, zrozumienia i sukcesu
w procesie wychowania dzieci. Niezwykle ważne znaczenie dla zapewnienia
rodzinnego dobrobytu i komfortu w ukraińskich rodzinach miał zwyczaj wyba-
czania sobie nawzajem popełnionych krzywd w wigilię wielkich świąt chrześci-
jańskich. Idea przebaczenia służyła osiągnięciu harmonii w relacjach rodzin-
nych. Ojciec i matka dawali dzieciom przykład czystości relacji, wzajemnej
miłości i szacunku dla starszych członków rodziny. Dzisiejsza młodzież, wy-
znając „ducha wolności”, często gardzi słowem rodzicielskim i nie szanuje ich
mądrości życiowej. „Bez mądrości rodzicielskiej nie ma wychowawczej mocy
rodziny” − zaznaczał V. Suhomlinskij 5. „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci
się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi”− powiedziano w Ewangelii.
Miłość i szacunek dla rodziców, jako jedna z największych cnót, głęboko zako-
rzeniła się w życiu Ukraińców. W wielu rodzinach było w zwyczaju całowanie
ręki rodziców i krewnych. Ukraińcy od dzieciństwa uczyli dzieci modlitwy za
rodziców i za całą rodzinę. Przejawem szacunku dla rodziców i starszych było
zwracania się per „Wy”. Witając się dzieci powinny były się ukłonić. W tradycji
ludowej posłuszeństwo i poważanie opierały się na przekonaniu, że w społe-
czeństwie największy szacunek powinno się ukazywać temu, kto ma większe
doświadczenie.

                             
4 V. Suhomlinskij, Kak vospitat’ nastoâŝego čeloveka, K.: Sov. Škola 1976, T. é., s. 20.
5 Tenże, Roditel’skaâ pedagogika, K., 1978, s. 21.
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Zgodnie z dobrą tradycją ludową aktywnymi wychowawcami w rodzinie
byli babcia, dziadek, bracia i siostry. Starszy brat lub siostra byli szanowani
przez młodsze rodzeństwo. Relacje między braćmi i siostrami znajdują się wy-
soko w kulturze związków międzyludzkich. Nic dziwnego, że istnieje wśród
narodu ukraińskiego przekonanie, że dzieci wychowują dzieci. To unikalne zja-
wisko wzajemnego oddziaływania wychowawczego wśród rodzeństwa pozo-
stało bez uwagi w literaturze pedagogicznej. Warto jednak podkreślić, że ukraiń-
ska rodzinna pedagogika ludowa broni harmonijnej relacji między nimi, nawo-
łując do tego przez folklor: „Synowie i córki – liście z jednego drzewa”, „Swój
swojemu nie jest wrogiem”, „Jeśli brat bratu nie pomoże, to co mówić o obcych
ludziach!”.

Aktywnie wytwarzają w zachowaniu dzieci szacunek do dziadków ukraiń-
skie zwyczaje rodzinne, według których na przykład, honorowe miejsce przy
stole było przypisane dla babci i dziadka. W ukraińskiej wiedzy o pochodzeniu,
czułość, dbałość o ludzi w podeszłym wieku jest uważana za jedną z najbardziej
charakterystycznych cech człowieczeństwa. Decydującym czynnikiem kształto-
wania jego w rodzinie jest szacunek, serdeczna troska o dziadków. Przysłowie
„Wszystkich babcia obdarowała, lecz babcię nikt”, zmusza do zastanowienia się
nad losem osób w podeszłym wieku. Właśnie dziadkowie mogą pomóc rozwią-
zać problem natury moralnej, taki jak pielęgnowanie u dzieci uważnego, szcze-
gólnego stosunku do osób starszych. W związku z tym, sposób życia w rodzinie,
relacje między jej członkami oddziaływają na dziecko, kształtując skłonności
i umiejętności niezbędne do pełnienia przyszłej roli ojca lub matki.

Przez wieki, ukraińska rodzina trzymała się tradycyjnego chrześcijańskiego
podejścia do systemu wychowania dzieci, który opiera się na uznaniu Autorytetu
Najwyższego i na wierze w ideały Dobra. Prawo duchowe dla Ukraińców – to
jest prawo życia, moralności i etyki. Rodzinne wychowanie religijne pogłębiano
w szkole, religia była przedmiotem obowiązkowym. Matka i ojciec uczyli dzieci
pierwszej modlitwy, pokazywali ikony jako symbol Boga wszechoobecnego,
przygotowywali ich do życia chrześcijańskiego. Upadek religijności w społe-
czeństwie zaczyna się od upadku religijności w rodzinie. W przemówieniu do
rodziców metropolita Andrej Šeptickij podkreślał, że dom rodzinny jest pierw-
szą i najważniejszą szkołą, w której dzieci muszą nauczyć się kochać Boga
i ludzi. W rodzinie, istnieje wiele możliwości, aby pokazać, jak nasze życie
wsparte jest na prawach Boga.

Ważną rolę w rodzinie odgrywa kult języka ojczystego. Właśnie język jest
pierwszą oznaką tożsamości narodowej, warunkiem znajomości tradycji, zwy-
czajów i psychologii. Według profesora Ivana Oginienko wstydzenie się języka
ojczystego − jest zdradą swojego narodu i największym grzechem przeciwko
niemu. Własne dzieci powinno się wychowywać tylko w języku ojczystym,
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ponieważ tylko on przyniesie im więcej wartości duchowych”6. M. Stel’mahovič
podkreślał, że język ojczysty jest mocnym środkiem wychowawczym i potęż-
nym narzędziem wychowania, a „[...] rodzice muszą wiedzieć i powiedzieć
swoim dzieciom, że język ukraiński jest językiem urzędowym dużego europej-
skiego narodu i służy jako jeden ze starszych, wysoko rozwiniętych języków
świata, z którego powinien być dumny i z chęcią korzystać każdy Ukrainiec”7.

Zdaniem pedagoga, w rodzinie powinien panować kult gościnności. Dla
Ukraińców od dawna są charakterystyczne tradycje paremiografii (przywitania,
pozdrowienia, pożegnania, życzenia), które tworzyły atmosferę łagodności, spo-
koju, tolerancji i życzliwości8. Spotykając się wymieniamy się życzeniami:
„Z dniem świętym, bądźcie zdrowi”, „Bądźcie zdrowi”, „Wyrazy uznania dla
Was”, „Zdrowia z okazji święta”, Niech Bóg da szczęścia” i inne.

Dzieci z początku tylko słuchają i obserwują zachowania rodziców, dziad-
ków i znajomych, później przyjmują, a następnie sami tak się witają ze starszy-
mi, wypowiadają takie same życzenia.

Tradycyjnie, wiele uwagi w rodzinach ukraińskich przywiązywano do za-
szczepienia w dzieciach chęci do życia i pracy zgodnie z prawem piękna. Wy-
chowanie estetyczne zostało podporządkowane przede wszystkim zasadzie emo-
cjonalności. Przyczyniły się do tego obrzędy, tradycje i obyczaje. Estetyczne
wychowanie dzieci w rodzinie zaczyna się od kołysanki. Uduchowiona matczy-
na kołysanka swoją melodią i rytmem wprowadza dziecko w świat lirycznych
obrazów, wywołuje pierwsze odczucia piękna.

W narodzie od dawna zauważono, że kołysanka posiada magiczną moc,
uspokaja dziecko, daje mu pozytywne emocje, nastraja pogodnie dziecko i mat-
kę, a słowem i śpiewem prowadzi w świat nieznany i niewidzialny.

Później kołysanka powinna stać się implikacją do głębszego zainteresowa-
nia się motywem pieśni ludowej, która zawiera istotny potencjał kształtowania
doświadczenia estetycznego jednostki. Miłość do muzyki i śpiewu doceniano
już od dzieciństwa, od kołyski. Według tradycji, Ukraińcy wykonywali kołyskę
z pięknego „śpiewającego” drewna – klonu, jesionu lub kaliny, żeby dzieci wy-
rosły w przyszłości na śpiewających, silnych i pięknych. Nad kołyską dziecka
zawsze wieszano dzwoneczek, kolorowe pierścienie i inne zabawki, które pobu-
dzają uwagę, wywołuje dobre emocje dziecka, skupiają wzrok i aktywują ruch.
Były to pierwsze obiekty, które kształtowały u dzieci wrażliwość na estetyczne
postrzeganie otaczającego świata.

Warto pamiętać, iż życie duchowe dziecka jest postrzegane jako pełne wte-
dy, gdy żyje ono w świecie zabawy, bajki, muzyki, wyobraźni i kreatywności.
Mądrość ludowa mówi: „Tam, gdzie zabawa − tam radość”. Zabawy ludowe −
nieoceniony skarb wychowawczy i rozwojowy, który pozostawili nam przodko-
                             
6 I. Ogienko, Nauka o raznoâzyčnye obâzannostâh, K., 1994, s. 38.
7 M.G. Stel’mahovič, Ukrainskaâ semejnaâ pedagogika: Učeb. Posobie., K. ISDO, 1996, s. 114.
8 Tamże, s. 190.
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wie. Główną wartością zabaw ludowych w wychowaniu rodzinnym jest to, że
przez pryzmat ich treści w sposób łatwy, bez presji rodzice zaznajamiają dziecko
z otoczeniem, kształtują określone umiejętności, podnoszą świadomość narodo-
wą, zapoznają z tradycjami rodzinnymi, przygotowują do życia.

Zabawy ludowe zachęcają do aktywności, kształtują sprawność fizyczną,
rozwiązują problemy zdrowotne wychowania rodzinnego. Korzystanie z zabaw
ludowych w rodzinie, takich jak np.: „Leciał wróbelek”, „Pokój – pokojem”,
„Kot Afanasij” itd., przyczyniają się do poczucia jedności dziecka z innymi
członkami rodziny, którzy współdziałają ze sobą.

Podstawę tradycyjnego wychowania rodzinnego tworzy praca. Właśnie ona
jest miarą duchowych i fizycznych cech człowieka. Już same narodziny dziecka
były postrzegane jako pojawienie się przyszłego pracownika. Stosunek do pracy
powinno się kształtować już od najmłodszych lat. Podobną funkcję wychowaw-
czą pełniły zabawy związane z codziennym życiem rodziny. Za starannie wyko-
nane zadanie rodzice nie zapominali pochwalić dziecko, aby uświadomiło sobie
istotę swojego skromnego, ale ciągłego wkładu we wspólne życie rodzinne.
Ukraińcy uczyli swoje dzieci, czuć i rozumieć piękno pracy. Według dawnych
zwyczajów, rodzice starali się przekazać w spadku swoim dzieciom wiedzę
i doświadczenie wykonywania przedmiotów sztuki użytkowej, tym samym pie-
lęgnując zarówno szacunek do pracy, jak również potrzebę odczuć estetycznych.
Nawet udział dzieci w uprawie kwiatów, warzyw, sadzeniu drzew wywołuje
u nich odczucia emocjonalne, wspiera rozwój umysłowy, estetyczny i wyrabia
taką cechę jak pracowitość.

Najważniejsze w wykształceniu cech pracowitości u dzieci jest zaszczepia-
nie u nich świadomego stosunku do pracy, a przy tym nietolerancji do bezczyn-
ności i lenistwa. Jednocześnie należy wspierać kulturę pracy, zdolność do pra-
widłowego jej wykonywania i panowania itp. Rodzice winni zdawać sobie
sprawę z oczywistej prawdy, szczególnie aktualnej dzisiaj: że jeśli aktywność
dzieci nie ukierunkowuje na pożyteczną pracę, może wkrótce ona się ujawnić
w zachowaniu niemoralnym. Suhomlinskij uważał wspólną działalność rodzi-
ców i dzieci za podstawę skutecznego wychowania i za odwieczną tradycję pe-
dagogiki rodzinnej.

Bogatą treść i oddziaływanie estetyczne mają ukraińskie rodzinno-religijne
święta i obrzędy. Tradycyjne święta łączą sztukę muzyczną, werbalną, przeja-
wiają się w amatorskich występach folklorystycznych, pieśniach, zabawach,
rekwizytach, symbolach i kostiumach. Każde ukraińskie święto, narodowe lub
religijne, uduchawia ludzkie uczucia, zgodę małżeńską, daje optymizm życiowy.
Do najbardziej chrześcijańskich świąt należy Boże Narodzenie z cyklem rodzin-
nych obrzędów i rytuałów, które swą wielkością i powagą uszlachetniają dusze
tych, którzy biorą w nich udział. W ukraińskich rodzinach odpowiednio przy-
gotowywano się do świąt Bożego Narodzenia: bieliło się w domu, zdobiło się
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ściany świątecznymi ręcznikami, malowało się piec, dzieci i osoby młode wy-
konywały dekoracje domu.

Bożonarodzeniowa obrzędowość Ukraińców jest niezwykle bogata w sym-
bolikę. Tradycyjnym symbolem bożonarodzeniowego cyklu obrzędowości ro-
dzinnej był Diduch. Wykonywano go z pierwszego dożynkowego snopu. Diduch
symbolizował przodka rodziny, był rzeczywiście „wysoko artystycznym two-
rem”. Wskazuje to na dużą estetykę życia rodzinnego Ukraińców, ich potrzeby,
aby być nie tylko konsumentem, ale także artystą, który mnoży piękno w życiu.
Przedmioty z życia rodzinnego, które były używane w ceremoniach rytualnych,
były obiektem kontemplacji, źródłem przyjemności estetycznej, kształtowały
u młodego pokolenia estetyczne potrzeby ich ochrony i reprodukcji.

Najbardziej poetyckim bożonarodzeniowo-noworocznym działaniem było
kolędowanie i siedrowanie. Tradycyjnie, młodzież i dzieci chodzili po domach,
składali życzenia gospodarzowi i jego rodzinie. Motyw tych piosenek był uro-
czysty, pełno w nich było życzeń szczęścia i powodzenia. Kolędujący chwalili
relacje rodzinne. Odgrywano także żywą ukraińską szopkę. Warto podkreślić
przy tym, że gry i zabawy teatralne, jakie były udziałem dzieci i młodzieży,
stawały się po części swego rodzaju środkiem wychowania estetycznego, ujaw-
niały wartość narodowych ideałów estetycznych.

Przez wiele wieków życiodajne źródła Świąt Wielkanocnych napełniały ludz-
kie serca poczuciem piękna, radości i euforii. Według dawnego zwyczaju, przed
Wielkanocą, kobiety i dziewczęta malowały pisanki i malowanki. Czynność ta,
wymagająca nadzwyczajnego talentu artystycznego i umiejętności, przyczyniała
się z pewnością do ugruntowania potrzeby tworzenia estetycznych atrybutów
działań rytualnych. W wiosenne dni wielkanocne młodzież gromadziła się koło
cerkwi na wzgórzach, tańczyli w kręgu, wołali wiosnę, dziewczyny dawały uko-
chanym najlepsze pisanki, w tak oryginalny sposób okazywały swoje uczucia. Ten
dar demonstrował zdolności twórcze i smak estetyczny dziewczyny.

W ciągu swej długiej historii naród ukraiński opracował system moralnych
i etycznych norm postępowania i komunikacji między mężczyzną, i kobietą.
Podstawę norm ludowych stanowiły estetyczne ideały piękna i szczęścia życia
małżeńskiego, które można prześledzić w obrzędach wstępnej ceremonii ślubnej
i weselnej. Ukraińska obrzędowość weselna – to rodzaj muzycznego występu
z pieśniami, grami, scenami teatralnymi, literackimi przerywnikami, różnorod-
nymi rekwizytami i symboliką. Obrządek weselny odbywał się zgodnie z trady-
cjami narodowymi i rozpoczynał się od swatania dziewczyny. Przy ścisłym
przestrzeganiu kanonicznych elementów swatania (historia o „kunie – pięknej
dziewczynie”, podanie swatom ręczników weselnych itp.) w ceremonii ślubnej
zawsze pozostaje wiele okazji dla każdego uczestnika, aby stać się jej współ-
twórcą, wniesienia do procesu twórczości estetycznej własnego poczucia piękna.
Tradycyjnie, w ukraińskich rodzinach młodzież ukierunkowywano w stronę
estetycznych odczuć, kiedy w sposób naturalny dochodziło do połączenia wyso-
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kiej moralności i pracowitości. Praca jako środek rodzinnych preferencji este-
tycznych odgrywa znaczącą rolę w ceremoniach ślubnych. Według zwyczaju,
dziewczyna związuje swatów weselnymi ręcznikami własnej roboty, a narze-
czonemu daje taką samą chustkę. Ukraińcy doceniali umiejętność dziewczyny
nie tylko w odtworzeniu pewnego wzoru, ale również w tworzeniu własnego
oryginalnego dzieła.

Wygląd dziewczyny („giętkie ciało”, „czarne brwi”, „brązowe oczy”, „ru-
miana twarz” itp.) tylko wtedy uważano za oznakę piękna, gdy łączył się z jej
pracowitością.

Z symbolem piękna młodych mężczyzn kojarzono nie tylko siłę i piękno,
ale także zręczność w pracach gospodarczych − umiejętność pięknego utorowa-
nia bruzdy, utrzymywania dziedzińca, budynków gospodarczych, inwentarza
w formie estetycznej. Wyróżnienie pracowitości młodych ludzi to jeden z wa-
runków stworzenia dobrej rodziny, pomagało utrzymywać narodowy ideał este-
tyczny, na który kierowano gusta osoby.

Dlatego ważną rolę w edukacji dzieci i młodzieży odgrywają pokrewne tra-
dycje ludowe, obyczaje i obrzędy narodu ukraińskiego. Mając w sobie tę różno-
rodność w treści, charakterze, zastosowaniu i oddziaływaniu wychowawczym na
człowieka, są to – jak twierdzi O. Stolârenko – „[...] życiodajne korzenie, które
odżywiają duchowość w szczególności ideologię, moralność i estetykę każde-
go...”9. Im bogatsza gleba tradycji ludowych, kultury ojczystej, języka, tym bar-
dziej gorliwie będziemy trzymać się zasad moralnych i nakazów poprzednich
pokoleń, tym mocniejsze i głębsze korzenie tego drzewa, które obfituje w siłę,
piękno i rodzi świeże pędy. Właśnie dlatego liczne narody na ziemi przechowują
i podtrzymują twórczą spuściznę poprzednich pokoleń w języku, zwyczajach,
pieśniach, opowieściach, kulturze tańca, prawie moralnym itp. Szacunek dla
rodziców, naśladowanie ich zasad życia i postępowania, poprawność relacji,
pracowitość, bezgraniczna miłość do ojczyzny, gotowość do bohaterskich czy-
nów, do tego by bezinteresownie walczyć o wolność – to wszystko „wkładało
się” w duszę dziecięcą od kołyski poprzez wychowanie ludowe, poprzez koły-
sankę, bajkę, zabawę, obowiązkową pracę w domu i na roli, tradycje i zwyczaje.

Wychowanie dziecka było od dawna świadomym obowiązkiem każdego
członka rodziny, ponieważ było traktowane jako obowiązek życia. „Co zasie-
jesz, to będziesz zbierał” − to semantycznie bogate przysłowie zawsze stanowiło
credo rodzinnego wychowania dziecka.

Ukraińscy pedagodzy są przekonani, że wychowanie jednostki zapewnia
wiele czynników, takich jak: rodzina, szkoła, środowisko, cerkiew i społeczeń-
stwo. Jednak główną rolę w tym procesie odgrywa rodzina. Przede wszystkim
w niej, realizuje się kształtowanie świadomości narodowej, miłość do ojczyzny,
ojczystego języka ukraińskiego, miasta czy wsi, ożywienie tradycji, zwyczajów,
                             
9 A.S. Stolârenko, Narodovedenie. Formirovanie u škol’nikov cennostnogo otnošeniâ k čeloveku,

„Rodnaâ škola” 2000, nr 1, s. 15.
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rytuałów, wiedza o własnym pochodzeniu, pochodzeniu nazwiska, historii ro-
dziny itp.

Podczas swojej długiej historii naród ukraiński stworzył niezgłębione bo-
gactwa narodowego wychowania rodzinnego. Dziś nadszedł czas na wspólne
wysiłki rodziców i szkoły, aby ożywić te szlachetne tradycje. Przecież Rodzina
− jest cząstką państwa, i musimy odrodzić się w rodzinie i poprzez rodzinę.
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Аннотация

В условии обновления украинской национальной системы образования,
замечяется особеннaя  потребность возрождения украинской традиции семейного
воспитания в качестве источника духовного и нравственного развития личности,
эффективного средства формирования национального сознания, поддержки норм
и ценности украинского менталитета. Семейное воспитание вявлается ядром
образовательного процесса. На Украине оно имеет достаточный потенциал так
как его опыт, приобретлася с древних времен и, следовательно, имеет глубокие
исторические корни. Традиционное украинское семейное воспитание – исто-
рически сложившиеся, отполировано использованием в течение многих веков в украин-
ской среде педагогических идеи, идеалов, и средств влияния родителейна детей и моло-
дых людей, направленных на развитие энергичной личности,обеспечивание развития
духовного единства, непрерывности, наследственности поколений.

Ключевые слова: семья, традиции, обычаи, ритуалы, народная мудрость, семей-
ное воспитание.

Воспитание – категория такая же древняя, как и сам человек. С давних
времен человек видел смысл жизни в продолжении своего рода. Люди еще
не имели письменности, не было профессиональных учителей, не сущес-
твовало таких социальных институтов, как школы, но родители прежде
всего беспокоились о воспитании своих детей. И сейчас народности, пле-
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мена, которые живут обособленно, в малодоступных местах, и находятся
на уровне первобытнообщинного хозяйствования, уделяют исключитель-
ное внимание воспитанию своих потомков. Польский писатель Сат-Ок,
судьбакоторого в раннем возрасте вместе с матерью забросила в одно из
индейских племен Америки, в своей книге „Страна соленых скал” подро-
бно описал местную систему воспитания детей. Племя вело полукочевой
образ жизни, не имело письменности, руководил им вождь, но в нем действо-
вала четкая система воспитания молодого поколения. Были сформированы
принципы воспитания, определены формы, методы и средства с учетом воз-
растных анатомо-физиологических и психических особенностей развития
личности. Видное место в этой системе занимали традиции и обряды.

Среди всех гениальных достижений человечества одно из ведущих
мест занимает семья. «От рождения идет жизньчеловека», «Без семьи нет
счастья на земле» − говорят украинцы. Семья − это первичная ячейка нации,
общества, государства. Незря говорят, что когда крепкая семья, то и госу-
дарство сильное. Семья −хранительница моральных ценностей, националь-
ных обычаев, традиций, памяти предков, колыбель рода.

В украинских семьях детей всегда учили, что человек неотделим от сво-
его рода, нации. Главным блюстителем порядка в семьях и общественных
взаимоотношениях, законом бытия был обычай. Он обязывал каждого чле-
на рода изучать и знать свою родословную до седьмого колена. Человека,
который не знал истории своего рода, считали безродным. В семьях храни-
ли письменные воспоминания, предания, предметы быта, портреты и дру-
гие исторические материалы о подвигах своих предков. Отсюда, с чество-
вания семейных реликвий, начинается любовь и уважение своего рода,
родной земли, национальных обычаев и традиций.

Известный исследователь украинскойсемьи академик Мирослав Стель-
махович отмечает, что благодаря применению национальной системы се-
мейного воспитания каждый конкретный народ продолжает себя в своих
детях, неуклонно показывает свой национальный дух, характер, менталитет,
традиционную семейно-бытовую культуру. Богатые по содержанию, духов-
ным и эмоциональным выражения народные обычаи и обряды неиссякаемый
источник формирования эстетических чувств, эстетического опыта личности.
Восприятие и понимание красоты традиций, обрядов являются важными со-
ставляющими эстетической культуры, без которой человеческие чувства оста-
ются равнодушными ко всему прекрасному и величественному в жизни.

Особым художественно-педагогическим совершенством характеризу-
ются семейная обрядность и обычаи. Не ограничены определенным време-
нем, они действуют на человека неощутимо, независимо от его воли и же-
ланий, поскольку сферой их естественного функционирования служит се-
мейный быт, а именно в этой среде человек находится от первых дней жизни
и до последних.
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Украинские народныеобряды и обычаи полны высоким эмоциональ-
ным зарядом, который подсознательно проникает в душу человека, возвы-
шает и облагораживает его чувства и поступки, побуждает к действию,
к прекрасному. По определению Дмитрия Чижевского, «нашему народу гене-
тически присущие «эмоционализм», «чувствительность на лиризм», кото-
рые выражаютса в естетизме народной жизни украинцев, их обрядности»1.

Возвращение к основам украинских народных семейных традиций се-
годня чрезвычайно актуально и своевременно. Исторический экскурс в исто-
чники украинской семейной педагогики убеждает в том, что одна из ва-
жнейших и сложнейших задач − воспитание из ребенка настоящего граж-
данина-патриота Украины. В этом помогают народные традиции, которые
трансформируются в основном в семье, становятся мощным источником
формирования этических норм личности, приобщение ее к историческим
истокам народа, воспитание уважения к другим традициям. Семейное воспи-
тание трактируется как феноменальное явление семейной и общественной
жизни. Воспитание ребенка − это систематическое и целенаправленное
воздействие на него, его ум, душу и тело, которое зависит не только от
общественно-политического устройства общества, его внутренних и внешних
потребностей, процессов, но и от национальных особенностей украинцев,
мировоззрения и культуры нации. Поэтому важным направлением воспитания
является его национальное направление, нацеленное на усвоение детьми как
национальных, так и общечеловеческих ценностей и установок, воспитания
чувства уважения, доброжелательности, толерантности к членам семьи
и окружения.

Народная мудрость утверждает такие выходные условия воспитания,
которые имеют вечный характер: семейное гнездо, семья, память рода,
родной язык, преемственность и наследственность поколений, гуманизм,
творческая работа, родную национальную среду, культивирование моральных
добродетелей народа.

В реализации цели национального воспитания Григорий Ващенко на
первое место поставил семью, считая, что родители должны прививать
детям национальные чувства, формировать в них национальный идеал, то есть
«среда, что создал народ в понимании свойств человеческой личности»2.

В процессе разнообразной деятельности людей возникают новые семей-
ные воспитательные обычаи, обряды, традиции как способ сохранения
и передачи подрастающему поколению знаний, умений и навыков, видение
основных путей формирования личности через отношение к себе и другим
людям, к труду, создания благоприятного духовно-нравственного климата
в семье, для развития психических качеств личности (сфера потребностей,
чувств, волевых действий и поступков и т.п.).
                             
1 Д. Чижевский, Очерки по истории философии на Украине, 2-е изд., Мюнхен 1983, c. 19.
2 Г. Ващенко, Воспитательный идеал, t. 1, Полтава 1994, c. 191.
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Родовод воспитателей идет от отца−матери, от семьи. Великий дар при-
роды − продолжить себя и повториться в своих детях. Каждый из нас осо-
знает свое призвание − быть отцом, матерью. Традиционная народная
мораль основывается на авторитете родителей, с образами которых связы-
ваются понятия добра, правды, справедливости. Общество возложило на ро-
дителей ответственность за организацию жизни семьи, детей, считая их пер-
выми и незаменимыми воспитателями, а семейные отношения, построенные
на гражданскому долгу, ответственности, мудрой любви, требовательной
мудрости отца и матери, являются огромной воспитательной силой.

Будущее каждого народа − в его детях. Ведь ребенок, который с детства
освящен молитвой отца и матери, колыбельной песней, жадно впитывая ду-
ховный окружающий мир, культуру взаимоотношения родителей, становится
посланником рода в будущее. Человек сегоднешнее передает в завтра своих
детей, внуков и правнуков.

Многочисленные этнографические источники свидетельствуют, что по-
явление ребенка в семье было желанным. «Дети − это Божья роса» −
говорили в народе. Появление ребенка на свет Божий было для всей семьи
большим, радостным событием и в соответствии сопровождалось ритуаль-
ными действиями родильной обрядности. Прослеживается комплекс обы-
чаев и обрядовых действий, связанных с рождением ребенка, выбором име-
ни, кумовьев, крещением, первым купанием, почитанием матери и младен-
ца как членов семьи.

Многое из этого вышло из употребления, утрачено. Забвение родиль-
ных обычаев духовно обедняет детство и материнство. Хочется надеяться
на возвращение современных семей к лучшим украинским родильным тра-
дицям.

Об отношении к предстоящим детей говорится во многих народных
поверьях. Построив новый дом, молодой хозяин сажал куст калины как
символ красоты, достатка и радости, «чтобы дети велись», «чтобы калина
малых детей качала». Радовались хозяева, если под крышей дома лепили
гнезда ласточки, выводили ластовчат. Хорошим знаком было поселение
аистов на хате. Это символ счастливой семьи, семейного согласия, супру-
жеского счастья, такого семейного богатства, как дети.

Для наших предков воспитание детей было святым долгом родителей.
Согласно нормам народной и христианской морали родители отвечали
перед собственной совестью, Богом и народом за судьбу, воспитание, мо-
ральную зрелость своих детей. Заботясь об их будущем, родители осоз-
навали, что предпосылкой успешного воспитания есть духовная связь между
поколениями, поэтому ревностно лелеяли в семейной среде такие моральные
качества, как уважение к старшим, милосердие, искренность, трудолюбие,
богатство духа.
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Традиционная мораль основывалась на авторитете слова, его высокой
миссии и непререкаемости. Больше всего это касалось семейного этикета,
где приоритет принадлежал главе семьи −отцу. Его слово было не только
законом, оно учило, объединяло и утверждало моральные принципы. В то
же время такоя особое уважение к отцовскому слову требовало от него
чрезвычайной ответственности и высоких добродетелей. Вспомним такое
выражение: «Хоть отец и скупой на слово, но оно является законом».

Отец формирует у детей физические и волевые качества (выносли-
вость, дисциплинированность, трудолюбие). Ему принадлежит ведущая роль
в организации семейного хозяйства. Руководящее положение главы семьи
предоставляет ему право решать проблемы в различных аспектах жизнедея-
тельности: «Почитай отца и Бога − будет тебе везде дорога», «Как отца бро-
сишь, так и сам погибнешь».

Род человеческий продолжается благодаря матери, которая не только
рожает ребенка, но и выкармливает, ставит на ноги, ее роль в семейном
воспитании является непревзойденной.

Дети и во взрослом возрасте руководствуются материнскими наста-
влениями, результаты материнского воспитания оставляют у ребенка глу-
бокий след на всю жизнь. Народные традиции требовали уважать женщи-
ну-хозяйку, которая была главной хранительницей семейного очага.

Мать − воплощение любви, порядочности, гуманизма. Основная ее мис-
сия − воспитание у детей человечности, милосердия, терпимости, добро-
желательности. Отсюда и генетические черты украинского характера: до
брота, искренность, сердечность, гостеприимство, трудолюбие. «Мать ни
купить, ни заслужить», «У кого мамочка, у того и головка гладкая», «Детки
плачут, а у матери сердце болит».

Заслуживает внимание мнение великого гуманиста Василия Сухомлин-
ского о том, что «первые начала, первые тончайшие корни духовного разви-
тия ребенка − в смысле, чувствах, душевных порывах матери. Человек
в своем нравственном развитии становится таким, какая у него мать, точнее,
какая гармония любви и воли в ее духовном мире»3.

Сподвижницкая любовь матери к детям стала вершиной гуманности
в народной педагогике.

Благодаря старательности, хозяйственности и незаурядному уму женщина
нередко становилась главой семьи: «Без женщины, как без кошки»,«Женщина
и каменную гору пересечет», «Мужчина в доме голова, а жен-щина − душа».

Чтобы гармонично воспитать детей, родители, придерживаясь норм
народной педагогики, сами должны развивать в себе благотворительные
ценности, собственными поступками формировать то, что хотели бы видеть
в своих детях. Очевидной является педагогическая истина: ничто так глубо-

                             
3 В. Сухомлинский, Как воспитать настоящего человека, t. 2, К.: Сов. школа, 1976, c. 20.
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ко не убеждает, как личный пример родителей на стиль взаимоотношений
между членами семьи. Поэтому чем выше авторитет родителей в глазах
ребенка, тем сильнее они влияют на формирование его поведения, чувств.
Ведь недаром в народе по родителях судили о детях: «Какой куст, такая
хворостина, какой отец, такой и ребенок», «Яблоко от яблоньки далеко не
катится”, „Дом − такой плетень, який батько − такий син». Житейская муд-
рость, рассудительность, искренность, справедливость и отзывчивость
родителей – всегда желанные спутники семейного благополучия, взаимопо-
нимания, успехов в воспитании детей.

Чрезвычайно важное значение для обеспечения семейного благопо-
лучия и домашнего уюта в украинских семьях имел обычий прощать друг
другу обиды накануне больших христианских праздников. Идея всепроще-
ния служила достижению гармонии в семейныхвзаимоотношениях. Отец
и мать подавали детям пример чистоты отношений, взаимной любви и уваже-
ния к старшим членам семьи. Современная молодежь, исповедуя «дух
свободы», довольно часто презирает отцовское слово и не уважает их жиз-
ненную мудрость. «Без родительской мудрости нет воспитательной силы
семьи» − отмечал В. Сухомлинский4.

«Почитай отца своего и матерь свою, и благо тебе будет, и долговеч-
ный ты будешь на земле», − сказано в Евангелии.

Любовь и уважение к родителям, как одна из величайших доброде-
телей, глубоко укоренилась в быту украинцев. Во многих семьях был обы-
чай «отдавать челом», т.е. целовать руку родителям и родственникам.
Украинцы с детства приучали детей молиться за родителей и за всю свою
семью. Проявлением уважительного отношения к родителям и к старшим
по возрасту было обращение на «вы». Здороваясь, дети должны поклонять-
ся. В народных традициях послушание и уважение базировались на убеж-
дении, что в обществе наибольшее уважение надо проявлять к тому, кто
имеет больший жизненный опыт.

За добрыми народными традициями активными воспитателями в семье
есть бабушка, дедушка, сестры и братья. Старший брат или сестра имели
уважение младших.

Отношения между братьями и сестрами аккумулируют высокую куль-
туру человеческих взаимоотношений. Недаром в народе существует мнен-
ие, что дети детей воспитывают. Такое уникальное явление как воспита-
тельный взаимовлияние братьев и сестер осталось вне внимания в педа-
гогической литературе, однако украинская народная семейная педагогика
отстаивает гармоничные отношения между ними, привлекая к этому через
устное народное творчество: «Сыновья и дочки с одного дерева листочки»,
«Свой своему не враг», «Как брат брату не поможет, то что уже чужие люди!»

                             
4 В. Сухомлинский, Родительская педагогика, К., 1978, c. 21.
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Активно производят в поведении детей уважительное отношение к де-
душкам и бабушкам украинские семейные обычаи, по которым, например,
самое почетное место за столом отводится бабушке и дедушке. В украин-
ском родинознавстве чуткое, внимательное отношение к людям преклон-
ного возраста рассматривается как одним из самых характерных признаков
человечности. Определяющим фактором его формирования в семье есть
уважение, сердечная забота о бабушке и дедушке. Пословица «Всех ба-
бушка одарила, только бабушку никто» заставляет детей задуматься над
судьбой стариков. Собственно, именно дедушки и бабушки помогают ре-
шать и такую моральную проблему, как воспитание у детей чуткого, вни-
мательного отношения к людям преклонного возраста.

Следовательно, сам образ жизни семьи, взаимоотношения между ее
членами влияют на ребенка, формируя задатки и навыки выполнения
в будущем роли отца или матери.

На протяжении веков украинские семьи придерживались традиционно-
христианского подхода к системе воспитания детей, который основывается
на признании Высшего Авторитета и на вере в идеалы Добра. Духовные
законы для украинцев - это законы жизни, морали, этики. Семейное рели-
гиозное воспитание усугубляла школа, где Закон Божий был обязательным
предметом. Отец и мать учили детей первой молитвы, показывали иконы
как символ всеприсущего Бога, то есть готовили их к христианской жизни.

Упадок религиозности в обществе начинается с упадке религиозности
в семье. Вобращениях к родителям митрополит Андрей Шептицкий неод-
нократно подчеркивал, что родительский дом является первейшей и важ-
нейшей школой, в которой дети должны учиться любви к Богу и людям.
В семье есть много возможностей, чтобы показать как наша жизнь ре-
гулируется Божьими требованиями.

Важную роль в семье играет культ родного языка. Именно язык явля-
ется первым признаком национальной принадлежности, предпосылкой
познания традиций, обычаев, психологии. По утверждению профессора
Ивана Огиенко «Стидливость родного языка − это предательство своего
народа и величайший грех против своей нации. Воспитывайте своих детей
только на родном языке, потому что только он принесет им больше духов-
ных ценностей»5. М. Стельмахович подчеркивал, что родной язык является
мощным средством воспитания, и «родителям надо знать и детям своим рас-
сказать, что украинский язык является национальным языком большого евро-
пей-ского народа и выступает как одним из древних высокоразвитых языков
мира, которым должен гордиться и с удовольствием пользоватся украинец6.

                             
5 И. Огиенко, Наука о разноязычные обязанности, К., 1994, c. 38.
6 М.Г. Стельмахович, Украинская семейная педагогика, Учеб. Пособие, К.: ІСДО, 1996,

c. 114.
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По мнению педагога, в семье должен царить культ гостеприимства.
Украинцам издавна присущи традиции уважительной пареомиграфии
(обращение, приветствие, прощание, пожелание), которые создают атмо-
сферу доброжелательности, кротости, покоя, толерантности, пестливості7.

Встречаясь, мы обмениваемся поздравлениями и выражаем доброже-
лательные пожелания: «Со святым днем будьте здоровы!», «Будьте здоро-
вы!», «Мое Вам шануваннячко!», «С праздником, будьте здоровы!», «Дай
Бог, счастье» и др.

Все это дети сначала слушают, воспринимают, а потом и сами так здо-
роваются со старшими, высказывают свои пожелания.

Традиционно большое внимание в украинских семьях уделяли воспи-
танию у детей стремления жить и творить по законам красоты. Эстетичес-
кое воспитание было подчинено прежде всего принципу эмоциональности.
Этому способствовали обряды, традиции, обычаи. Эстетическое воспита-
ние ребенка в семье начинается с колыбельной песни. Задушевная мате-
ринская колыбельная своей ритмомелодикою вводит ребенка в мир лири-
ческих образов, пробуждает первые чувства красоты.

В народе издавна замечено, что колыбельная песня имеет большую ма-
гическую силу, успокаивает малыша, наполняет его положительными
эмоциями, настраивает на гармонию ребенка и матери, а словами и пением
ведет в мир неведомого и невиданного.

Позже колыбельная должна вызвать интерес к народной песни, ко-
торая содержит в себе глубокий потенциал для формирования эстети-
ческого опыта личности. Любовь к музыке и пению лелеялась детства, с ко-
лыбели. По традиции, украинцы делали колыбели из красивого «поющего»
дерева – клена, ясеня, калины, чтобы дети росли поющими, сильными
и красивыми. Над колыбелью младенца всегда вешали колокольчики, раз-
ноцветные кольца и другие игрушки, которые возбуждали внимание,
эмоции ребенка, сосредоточивали зрение, активизировали движения. Они
являются первыми предметами, на которых воспитывали у малышей чувс-
твительность к эстетического восприятия окружающего мира.

Духовная жизнь ребенка полноценна тогда, когда она живет в мире
игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Народная мудрость утвержда-
ет: «Где игра−там радость». Народные игры −неоценимый воспитательный
и развивающий клад, который оставили нам предки. Основная ценность
народной игры в семейном воспитании заключается в том, что сквозь
призму ее содержания легко, без нажима родители знакомят ребенка с окру-
жающим, формируют определенные умения и навыки, воспитывают нацио-
нальное самосознание, знакомят с семейными традициями, готовят к жизни.

                             
7 М.Г. Стельмахович, Украинская семейная педагогика, Учеб. Пособие, К.: ІСДО, 1996, c. 190.
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Народные игры побуждают к активности, формируют физическую
полноценность, решают оздоровительные задачи семейного воспитания.
Использование народных игр в семье типа «Летел воробышек», «Мир-ми-
ром», «Кот Афанасий» и т.д способствует ощущению у ребенка единства
со всеми членами семьи, которые взаимодействуют с ней.

В основе традиционного семейного воспитания лежит труд. Именно он
является мерилом духовных и физических качеств человека. Уже само
рождение ребенка воспринималось как появление будущего труженика.
Отношение к труду необходимо воспитывать у детей с раннего детства.
Веселые детские песенки и народные сказки, действующие лица, которые
за добросовестный труд получают вознаграждение, не только художест-
венно−эстетически воспитывали, но и побуждали ребенка к трудовой дея-
тельности. Аналогичную воспитательную функцию воспитывали игры,
связанные с семейным бытом. За добросовестно выполнено поручение роди-
тели не забывали похвалить ребенка, чтобы она осознавала важность свое-
го скромного, но неизменного вклада в совместный быт.

Украинцы учили детей чувствовать и понимать красоту труда. По
древнему обычаю родители пытались передать в наследство своим детям
знания и опыт изготовления предметов прикладного искусства и этим
лелеяли в молодежи не только уважение к труду, но и тягу к прекрасному.
Даже участие детей в выращивании цветов, овощей, посадке деревьев вы-
зывает у них эмоциональные переживания, способствует психическому
развитию, эстетическому и трудовому воспитанию.

Главное в трудовом воспитании − развить у детей сознательное отно-
шение к труду, нетерпимость к праздности, безделью. В то же время воспи-
тывалась культура труда, умение правильно выполнять работу, планиро-
вать ее т.д. Родители хорошо осознавали очевидную истину, особенно акту-
альную сегодня: если активность детей не направить на полезную работу,
она может проявиться в аморальном поведении. Сухомлинский считал
совместную деятельность родителей и детей основой успешного воспитан-
ия и извечной традицей семейной педагогики.

Богатые по содержанию и эстетическому воздействию украинские се-
мейные религиозно-бытовые праздники и обряды. Традиционные обря-
довые праздники синтезируют музыкальное, устное искусство, выступают
самодеятельными народными представлениями с песнями, играми, инте-
рмедиями, с продуманным предметным окружением, одеждой и символи-
кой. Каждый украинский праздник, народный или религиозный, одухотво-
ряет человеческие чувства, семейное согласие, вселяет жизненный опти-
мизм.

К наиболее христианским праздникам принадлежит Рождество с ци-
клом семейных обрядов и ритуалов, которые своим величием и торжест-
венностью облагораживают души тех, кто принимает в них участие.
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В украинских семьях должным образом готовились к рождественским праз-
дникам: белили в доме, украшали стены праздничными полотенцами, раз-
рисовывали печь, дети и молодежь изготавливали домашние украшения.

Рождественская обрядность украинцев чрезвычайно богата празднич-
ной символикой. Традиционным символом рождественского цикла семей-
ной обрядности был дидух. Изготавливали его с первого зажинкового
снопа. Дидух, олицетворяя предка семьи, был действительно высокохудо-
жественным произведением. Это свидетельствует о высокой естетизации
семейного быта украинцев, об их потребности быть не просто потребите-
лем, но и художником, который умножает красоту бытия. Предметы
семейного быта, которые использовались в обрядовых церемониях, были
объектом созерцания, источником эстетического наслаждения, формируя
у подрастающего поколения эстетическую потребность в их сохранении
и воспроизводстве.

Самым поэтическим рождественско-новогодним действом было коля-
дование и щедрование. По традиции молодежь и обязательно дети обхо-
дили дома, поздравляли хозяина и его семью. Мотив этих песен был вели-
чальний, желали счастья и успеха, славили родственные отношения. Ши-
роко использовались ряженые − живой украинский вертеп. Забавы, теа-
трализованные игры были своеобразным средством эстетического воспи-
тания, раскрывали ценность народных эстетических идеалов.

Много веков животворные источники пасхальных праздников напол-
няют человеческие сердца чувством красоты, радости, приподнятости. По
древнему обычаю перед Пасхой женщины и девушки разрисовывают пи-
санки и крашенки. Это занятие требовало незаурядного художественного
таланта и умения, способствовало утверждению потребности в создании
эстетических атрибутов обрядового действа. В весенние пасхальные дни
молодежь и дети собирались у церкви на холмах, водили хороводы, вес-
нянками призывали весну, девушки дарили своим любимым лучшие
писанки, в такой оригинальный способ проявляя свои сердечные чувства
к юноше. Этот дар демонстрировал художественно-творческие способ-
ности и эстетический вкус девушки.

На протяжении многовековой истории украинский народ выработал
систему морально-этических норм поведения и общения между парнем
и девушкой.

Основу народных правил составляли эстетические идеалы красоты
и счастья супружеской жизни, которые прослеживаются в группе предсва-
дебных и свадебных обрядов.

Украинская свадебная обрядность – это своеобразное музыкальное
представление с песнями, играми, театрализованными сценами, литератур-
ными интермедиями, различными атрибутами и символикой. Свадьба про-
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водилось в соответствии с народными традициями и начиналась сватов-
ством девушки.

При обязательном соблюдении канонических элементов сватовства
(рассказ о «кунице − красной девице», подача свадебных рушником сватам
и т.д.) в свадебном обряде всегда сохраняется широкая возможность для
каждого участника стать его соавтором, привнося в процесс эстетического
творчества собственное понимание красоты.

Традиционно в украинских семьях молодежь ориентировали на эсте-
тический эталон, в котором органично сплелись высокая мораль и трудо-
любие. Труд как средство семейного эстетического предпочтение личности
занимает значительное место в свадебных обрядах. По обычаю на выданье
девушка перевязывает сватов свадебными рушниками собственноручного
вышивания, а жениху дарит такой же платок. Украинцы высоко ценили
умение девушки не просто воссоздать определенный образец, но и созда-
вать свои собственные оригинальные работы.

Внешность девушки («гибкий стан», «черные брови», «карие очи»,
«личико румяное» и т.д.) только тогда воспринималась признаком красоты,
когда сочеталась с ее трудолюбием.

Признаком красоты юноши считалась не только сила и красота, но
и сноровка в хозяйственной работе−умение красиво проложить борозду,
держать двор, хозяйственные пост ройки, инвентарь в эстетическом виде.
Возвеличивание трудолюбия молодых − одного из условий создания хоро-
шей семьи помогало утверждать народный эстетический идеал, на который
направляли вкусы личности.

Следовательно, важную роль в воспитании детей и молодежи играют
родственные народные традиции, обычаи и обряды украинского народа.
Будучи различными по назначению, содержанию, характеру, функциони-
рованием и воспитательным воздействием на человека, они, как утвержда-
ет О.Столяренко, являются теми «живительным корнями, которые питают
духовность, в частности идейность, нравственность, эстетику каждого...»8.

Чем богаче почва народных традиций, родной культуры, языка, то ре-
вностнее мы придерживаемся моральных основ и заветов предыдущих
поколений, то прочнее и глубже корни этого дерева, что буятиме оно силой,
красотой и пускать свежие побеги. Именно поэтому многочисленные наро-
ды на земле хранят и поддерживают творческое наследие предыдущих
поколений в языке, обычаях, песенной, повествовательной и танцевальной
культуре, нравственных законах и т.д.

Уважительное отношение к родителям, подражание их правил жизни
и поведения, корректность отношений, трудолюбие, безграничная любовь
к родной земле, готовность к подвигам, к тому, чтобы самоотверженно
                             
8 А.С. Столяренко, Народоведение. Формирование у школьников ценностного отношения
к человеку, „Родная школа” 2000, № 1, c. 15.
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бороться за свободу, закладывалось в детскую душу украинским народом
с колыбели через колыбельную песню, сказку, игру, обязательную домаш-
нюю и полевую работу, традиции и обычаи. Воспитание ребенка издавна
было осознанным обязанностью каждого члена семьи, потому что мысли-
лось обязанностью жизни.

«Что посеешь, то и пожнешь» − эта богатая на содержательную семан-
тику пословица всегда была кредом семейного воспитания ребенка.

Украинские педагоги убеждены, что воспитание личности обеспечи-
вают различные факторы: семья, школа, среда, церковь и общество. Одна-
ко ведущую роль в этом процессе играет семья. Прежде всего, в семье
осуществляется формирование национального сознания, любви к родной
земли, родного украинского языка, родного города или села, возрождение
традиций, обычаев, обрядов, знание собственной родословной, происхож-
дение фамилии, истории своего села, города и т.д.

За свою многовековую историю украинский народ создал неисчер-
паемые сокровища национального семейного воспитания. Сегодня пришло
время совместными усилиями родителей и школы возродить благородные
традиции. Ведь Семья − это частица государства, и мы обязаны возро-
диться в семье через семью.
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Chata góralska jako środowisko życia rodzinnego
na Podhalu (XIX – początek XX wieku)

The Highlanders’ cottage as the environment of family life
in Podhale (19th century – beginning of the 20th century)

Streszczenie

Dom to miejsce szczególne dla każdego człowieka. Wraz z rodziną stanowi zazwy-
czaj podstawowe środowisko wychowawcze i zaspokaja elementarne potrzeby bezpie-
czeństwa, miłości, ciepła rodzinnego. Górale podhalańscy mogą poszczycić się wyjąt-
kowo pięknymi chatami, budowanymi z prostych materiałów, ale z wielkim pietyzmem
i dbałością o każdy detal budynku. Powyższy tekst ukazuje typową chatę podhalańską
z jej wyposażeniem, funkcjami i miejscem dla każdego z mieszkańców. Podkreśla
ogromne przywiązanie górali do tradycji, a także jednoczesną otwartość na wprowa-
dzanie nowatorskich rozwiązań z zachowaniem najważniejszych, charakterystycznych
i przekazywanych z pokolenia na pokolenie elementów w budownictwie.

Słowa kluczowe: chata góralska, Podhale, górale, funkcje domu.

Abstract

Home is a special place for every human being. Along with the family it typically
constitutes the basic upbringing environment and satisfies the primary needs of secu-
rity, love, and family warmth. The Highlanders of the Podhale region can take pride in
their exceptionally beautiful cottages, constructed of simple materials, but made with
precision and with attention given to the smallest details. The above paper presents
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a typical cottage in Podhale with its equipment, functions, and space for all its inhabi-
tants. It emphasises the Highlanders’ great attachment to tradition and their concurrent
openness to introducing new solutions while preserving the most important, specific
elements in construction that are passed down from generation to generation.

Keywords: Highlanders’ cottage, Podhale, Highlanders, functions of home.

Gaździna „otwiera drewnianym, przedhistorycznym
kluczem zaworę drzwi, i prosi nas do izby. Schylamy
głowy i wkraczamy...”1.

Dom, miejsce najważniejsze w życiu każdego człowieka, miejsce w którym
czujemy się bezpiecznie, za którym tęsknimy, i do którego powracamy z na-
dzieją na spotkanie z najbliższymi osobami. Nasz azyl, w którym możemy nor-
malnie żyć, rozwijać się, dojrzewać i spokojnie zestarzeć. Jego znaczenie spra-
wiało, że ogromną wagę przywiązywano do lokalizacji, wyglądu, sposobów
i czasu budowy. Tatry i Podhale to trudny i nieprzyjazny dla człowieka teren, ale
nie dla pasterzy wołoskich i innych osadników, którzy wędrując ze stadami
owiec oraz bydła przez Karpaty, właśnie tu postanowili osiąść i założyć swoje
zagrody i pobudować domy. Osiedlanie się ludzi w północnej części Podhala
zakończyło się w XVIII w., a tamtejsi osadnicy wznosili coraz okazalsze zagro-
dy z budynkami rolniczymi. Południowa część Podhala była w tym czasie nadal
zasiedlana, głównie przez ludność ubogą2. Mimo biedy górale starali się zapew-
nić sobie i swojej rodzinie dom, dający schronienie przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi i dzikimi zwierzętami. Uwarunkowania krajobrazowe, przy-
rodnicze i ekonomiczne uniemożliwiały budowanie okazałych budynków, mimo
to ocena domostw góralskich w oczach jednego z podróżników początku XIX
wieku Seweryna Goszczyńskiego pozostawiła pozytywny obraz zastanego stanu
podhalańskiego gospodarstwa. W Dzienniku podróży do Tatrów pisał: „Chaty
ich mają pozór przyjemny; budowane z drzewa, ale obrobione gładko, starannie
i są obszerne. Przyczynia się zapewne do tego obfitość drzewa, ale jeszcze wię-
cej miłość porządku, czystości i wygody. Izby przestronne, w każdej chacie
jedna izba osobna, niby gościnna, gdzie zazwyczaj stoi warsztat tkacki: taki
warsztat ma każda prawie rodzina. W chacie utrzymane wszystko czysto, ułożo-
ne porządnie. Bydło nie mieszka razem z ludźmi, jak naprzykład w Krakow-
skiem, ale pod osobnym, dachem. Zagrody wszakże są przestronne, wygodne
i dobrze utrzymane – bo też mieszczą w sobie główny majątek górala. [...] Wsie
ogromne, ładne – chaty wielkie, piękne, nierzadko domki murowane. Cała za-
                             
1 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarys życia ludowego, Volumi-

na, Warszawa 1901, s. 65.
2 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat dziejów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

1991, s. 579.
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groda zapełniona budowlami porządnemi. A tymczasem mieszkańcy tych wsi,
tych chat, nie zbierają ze swego pola, jak kilkanaście korcy zarazem owsa
i ziemniaków, a i to jeszcze zły rok nieraz wyniszczy”3.

Wydaje się, że S. Goszczyński przedstawił obraz nieco sielankowy, niezu-
pełnie odpowiadający rzeczywistości tzw. Skalnego Podhala. Analiza źródeł,
wspomnień innych podróżników, kuracjuszy oraz późniejszych opracowań do-
tyczących dziejów Podhala pozwala na odtworzenie znacznie bardziej realnego
obrazu życia codziennego i warunków, w jakich ono przebiegało.

Dawne góralskie domy nie zachwycały ani rozmiarami, ani ilością pomiesz-
czeń bowiem znaleźć w nich można było jedną lub dwie izby z małymi, a cza-
sem bez okien, sień pełniącą niejednokrotnie funkcję izby codziennej oraz ko-
morę. Chaty ubogich „polaniorzy”4 składały się z „białej izby, wykonanej
z „trzyćwierciówek”, tj. okrągłych belek ściosywanych o 1/4 grubości w celu
uzyskania płaszczyzny czyli lica, z sieni oraz z szopy. W sieni wydzielona była
komora z niewielkim okienkiem o czterech polach, którego ramki były na stałe
wbudowane w słupy okienne. [...] Z sieni wchodziło się do białej izby i do ko-
mory, spełniającej rolę czarnej izby. Szopa (stajnia) przylegała do sieni, lecz
miała oddzielne wejście z pola. Biała izba nie miała okien, tylko niewielkie wy-
cięcie między dwoma płazami w ścianie zachodniej”5. Brak okien był efektem
obowiązującego w XVIII wieku prawa, zgodnie z którym właściciele domów,
czyli budynków z oknami musieli płacić tzw. podatek „dymowy”, co obciążało
znacznie domowy budżet biedoty6. W niektórych chatach polaniarskich z komo-
ry wchodziło się do tzw. „wyżki”, czyli pomieszczenia na strychu, gdzie prze-
chowywano zboże i cenniejsze przedmioty.

Prostota pasterskich sadyb nie była jednak pozbawiona piękna, proporcji
i funkcjonalności, co podkreślili badacze dziejów Zakopanego pisząc: „Chaty
polaniarskie posiadają wspaniałą proporcję ścian i dachów. [...] Całość budynku
jest w swoim kształcie urzekająco piękna, a w połączeniu z krajobrazem gór-
skim wydaje się być jego uzupełnieniem”7. Powyższe stwierdzenie świadczy
o dużej wrażliwości i zmyśle estetycznym, a także kunszcie budowlanym miesz-
kańców Podhala. Te proste i skromne domki nie posiadały zbyt wielu zdobień,
ponieważ początkowo „[...] górale byli bardzo powściągliwi w zdobnictwie
i stosowali je tylko tam, gdzie miało ono jakieś praktyczne lub kultowe znacze-
nie”8 (np. stosowane niekiedy „krzyżyki niespodziane”, czyli symbole religijne
                             
3 S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Lwów [b.d.w.], s. 32 [jest to tekst z 1832 r.].
4 Polaniorze to mieszkańcy polan, czyli łąk górskich częściowo wypasanych, a częściowo prze-

znaczanych na koszenie.
5 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat..., dz. cyt., s. 580; Izba biała, czyli pomieszczenie

wykorzystywane od święta i dla gości, izba czarna pomieszczenie, w którym toczyło się co-
dzienne życie rodziny góralskiej. Obie izby zostaną omówione w dalszej części tekstu.

6 Tamże, s. 580.
7 Tamże, s. 582.
8 Tamże.



Anna HARATYK246

umieszczane na krokwiach przechodzących w „rysia”). Słusznie jednak zauwa-
żono, że „[...] piękno obiektu wyrażało się w prostych kształtach i proporcjach,
w przemyślanym pod względem funkcji układzie pomieszczeń, a przede wszyst-
kim w materiale, z którego wykonano budynek [...]”9, bowiem drewno samo
w sobie zachowywało naturalny urok, a „Malowniczo wpisane w otaczające łąki
chaty i zagrody nie tylko nie raziły, lecz uzupełniały niejako krajobraz”10.
O tym, że im bliżej Tatr, tym domy ładniejsze, może świadczyć ocena chat, któ-
re były „starannie wybudowane, tak iż podobnych trudno gdzie znaleźć między
ludem polskim”11.

Do XIX wieku na Podhalu przeważały chaty jednoizbowe z częścią gospo-
darczą pod wspólnym dachem i dwuizbowe z czarną i białą izbą przedzielonymi
sienią12. W miarę rozwoju Podhala i jego gospodarki budynki polaniarskie stop-
niowo przekształcały się w typowe chaty góralskie, a osady zamieniały się we
wsie. Chaty budowano najczęściej na skarpach nad potokami, aby zapewnić
sobie dostęp do wody, zachowując jednocześnie bezpieczną odległość na wypa-
dek powodzi13.

Kultura pasterska ukształtowała w budownictwie podhalańskim tzw. styl
„klasyczny góralski – przedwitkiewiczowski”, widoczny w architekturze do
przełomu XIX i XX wieku. Budynki mieszkalne tzw. jednotraktowe o podłuż-
nym układzie symetrycznym składały się wówczas z wspomnianych izb czarnej
i białej rozdzielonych sienią. Ściany wieńcowe ustawiano na podmurówce, wy-
konanej z kamienia łupanego tzw. „spasztu”, bądź piaskowca układanego na
zaprawie z gliny. Zręby obu izb budowano zazwyczaj niezależnie, ale na wspól-
nej podmurówce i pod wspólnym dachem. Całość spajały ze sobą zewnętrzne
ściany sieni14.

Charakterystyczne było również ukierunkowanie chat, jak określił Włady-
sław Matlakowski, „licem do południa ewentualnie południowego wschodu”15,
co miało na celu osłonięcie domu przed silnymi wiatrami. Zachowaniu ciepła we
wnętrzu miały służyć małe okna i niskie drzwi, co nie budziło zachwytu tury-
stów i kuracjuszy wynajmujących izby w góralskich chatach: „Okna we wszyst-
kich chatach w Tatrach są zwrócone na południe, znać z tego, jak im słońce
pożądane. [...] Okna małe i niskie drzwi nie przypadają do naszego smaku, bo
w izdebkach mało światła, a głowy tłuc zwykliśmy o odrzwia, przyzwyczajeni
do wysokich drzwi po miastach”16.

                             
9 Tamże.

10 Tamże, s. 583.
11 J. Hodóra, Góralszczyzna, „Secesja”, Kraków 2002, s. 53.
12 A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej i dziś, Wyd. Związek Podhalan, Poronin 2004, s. 457.
13 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat..., dz. cyt., s. 583.
14 A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej..., dz. cyt., s. 456.
15 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 91.
16 W. Eljasz, Szkice z podróży w Tatry, Nakł. Drukarnia L. Paszkowskiego, Kraków 1874, s. 49–50.
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Modyfikacja stylu zabudowy chat podhalańskich nastąpiła pod koniec XIX
wieku wskutek wprowadzenia tzw. stylu zakopiańskiego, zapoczątkowanego
przez Stanisława Witkiewicza (pierwszy dom mieszkalny w tym stylu to willa
„Pod Jedlami”). Zmiana ta nie była spowodowana rosnącymi potrzebami i chę-
cią wygodnego życia górali, lecz coraz większą liczbą osób chętnych do spędza-
nia czasu wolnego pod Tatrami. Rosnące zainteresowanie turystyką, wypoczyn-
kiem oraz leczeniem klimatycznym wpływało na rozwój budownictwa także pod
względem ilościowym, a pojedyncze niegdyś gospodarstwa zyskiwały sąsiedz-
two nowych domostw i zamieniały się w osady, a nawet wsie, choć ukształto-
wanie terenu i wykorzystywanie gruntów zapobiegało nadmiernemu zagęszcze-
niu zabudowy: „Wsie góralskie są rozległe, długie, o dość rozproszonej zabu-
dowie. Jeśli występuje skupienie chałup, to zaledwie kilku. Jest zupełna swobo-
da w wyborze miejsca budowy; gdzie kto ma największy kawał pola tam się
buduje. Centrum wsi to zwykle dwa szeregi chat wraz z zabudowaniami gospo-
darczymi po obu stronach drogi. Pozostałe chaty bywają rozrzucone po stokach,
upłazach, dolinach, a bywa, że znajdują się na terenie otwartym na uderzenia
wiatrów, deszczu i śnieżyc. Chałupę tak się stawia, aby oknami i drzwiami pa-
trzyła na południe”17.

Materiał na budowę domu, najczęściej drewno świerkowe, przygotowywa-
no bardzo starannie. Dranice, czyli deski na pokrycie dachu, wykonywano naj-
częściej z drewna jodłowego, stolarkę z modrzewiowego, a gonty ze świerków
rosnących wysoko w górach (tzw. świerki halne)18. Świerki, czyli smreki po
góralsku, stanowiły najczęściej stosowany materiał budulcowy, ponieważ pozy-
skane z nich drewno było odporniejsze na działanie wilgoci, a jako jaśniejsze
zostało przez górali uznane za atrakcyjniejsze pod względem estetycznym19. Do
budowy domów wykorzystywano niekiedy również drewno jodłowe, wprawdzie
mocniejsze, ale szybciej ciemniejące od słońca.

Za narzędzia budowlane służyły budarzom (podhalańskim budowniczym)
siekiery (głównie tzw. rąbanice) i piły. Dachy pokrywano gontem i dranicami,
czasem łącząc te dwa rodzaje materiału. Oprócz drewna do budowy chat wyko-
rzystywano również kamienie z rzek i potoków. Robiono z nich tzw. „pecki”20 do
podpierania węgłów, podmurówki, ściany piwnic i budynków gospodarczych.

Ściany wznoszono z pięknych płaz21 albo z cieńszego drzewa ociosanego
jednostronnie. Jeśli płazy były dość szerokie, to sześć wieńców tworzyło ściany.
Im szersze płazy udało się pozyskać do budowy, tym piękniejsza i wartościow-
sza chałupa powstawała: „Dumę gazdy stanowią grube, t.j. szerokie płazy, siadł-

                             
17 J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 52.
18 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat..., dz. cyt., s. 588.
19 A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej..., dz. cyt., s. 454.
20 Pecka – kamień służący do podparcia narożnika budowli drewnianej.
21 Płaza to belka budulcowa cięta, uzyskana z przerżnięcia tromów, czyli dużych kloców drewna

o długości 5–6 m.
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szy z gościem na ławie lubi gładzić dłonią ich powierzchnię i poklepywać po
nich”22. Owe płazy, z których gazdowie bywali tak dumni miewały niekiedy 60,
a nawet 70 cm szerokości. Dom stanowił niepowtarzalną wartość historyczną,
łączył pokolenia, a piękne ściany przypominały domownikom przodków, którzy
przyczynili się do jego powstania: „[...] Góral staroświecki kochał swoją izbę,
często dzieło swoich rąk, lub swojego ojca, dziada; wiedział doskonale, że coraz
trudniej o grube płazy, o dobrą robotę”23. Przy takim szacunku dla domu na
Podhalu można było spotkać nawet ponad stuletnie budynki.

Chałupy osadzano na kamieniach węgielnych, na których bezpośrednio
spoczywały przyciesie24, na nich natomiast wiązano na węgłach zrąb25 i odrzwia
słupowe. Okna osadzano na drugiej lub trzeciej płazie. Słupy okienne łączyły się
ze ścianą poprzez odpowiednie zafugowanie. Płazę obejmującą od góry odrzwia
i słupy okienne nazywano ocapem. Powała, czyli sufit izby, wspierała się na
tragarzach, z których najgrubszy, tzw. sosrąb, prowadzono środkiem od drzwi,
aż do przeciwległej ściany26. Ta specyficzna i charakterystyczna dla góralskich
siedzib belka stropowa stanowiła swoistą dokumentację budowy domu, bowiem,
obok bogatych zdobień, zawierała zazwyczaj datę (najczęściej rok) wybudowa-
nia chaty, a także nazwisko budującego. Pozostałe poprzeczne w stosunku do
sosrębu tragarze dodatkowo ściągały u góry zrąb budynku, niczym sześciora-
mienny krzyż. Na zrębie kładziono „[...] po północnej i południowej stronie
płatwie [...] cienkimi drzewami spojone”, a na nich osadzano końce krokwi27.
Przyznać należy, że podhalańscy cieśle doszli do mistrzowskiego poziomu
w budowaniu, a wykonywane przez nie budynki charakteryzowała nie tylko
trwałość, ale i praktyczność, bowiem „[...] dom zbudowany tak dokładnie
i ściśle jak najkosztowniejsze rozbierane łóżko, może być rozebrany, przewie-
ziony i złożony bez szwanku [...]”28.

Uwagę przyjezdnych osób przebywających na Podhalu budził nie tylko ze-
wnętrzny wizerunek chat góralskich, ale także ich wnętrze, czego dowód znaj-
dujemy w opracowaniu W. Matlakowskiego, znawcy podhalańskiej sztuki użyt-
kowej: „Trzeba raz widzieć dorodną izbę góralską, aby się szczerze przekonać,
że to jest nie tylko najwspanialsze mieszkanie ludu, w porównaniu z izbą kur-
piowską, podlaską, kujawską, mazurską i t.d., ale bezwzględnie nawet jest to
piękna, stylowa świetlica, godna uwagi, poznania w szerokich kołach i rozpo-
wszechnienia. Piękności jej i zalety jedyne wynikają z samej konstrukcji, drugie
z odpowiedniego wyporządzenia. Najprzód same rozmiary są, jak na ludowe
                             
22 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 66.
23 Tamże, s. 80.
24 Przycieś – najniższa belka w ścianie, belka spodka.
25 Zrąb – wsparcie wiązania dachowego.
26 A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej..., dz. cyt., s. 457.
27 J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 52–53; Płatwy – belki, na których opiera się konstrukcja

dachowa; krokiew, krokwia, żebro – element więźby dachowej.
28 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 80.
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mieszkanie, wcale pokaźne”29. Większość izb miała wymiary 6 m długości
x 6 m szerokości x 3 m wysokości, co jak podkreślił Matlakowski „dawało gdzie
i czym swobodnie odetchnąć”. Bardzo podobny był również rozkład pomiesz-
czeń i identyczne ich przeznaczenie, na co zwrócił uwagę Walery Eliasz
-Radzikowski, opisujący swoją podróż w Tatry:„Rozkład chaty góralskiej wszę-
dzie prawie jednaki. W pośrodku domu drzwi do sionki, z niej w prawo i lewo
dwoje drzwi, jedne wiodą do izby świętalnej, zwanej świetlicą, która góralom
służy na przechowanie stroju, wszelkiego majątku i na odbywanie uroczystości
rodzinnych; drugiemi drzwiami wchodzi się naprzeciw do izby stale zamieszki-
wanej przez rodzinę właściciela chaty. Jest tu wielki piec z przypieckami na-
około, łóżka przy ścianach, w powietrzu na sznurach u stragana od powały wisi
kołyska, na drążkach podręczna odzież; w górze ścian półka ozdobna na talerze,
w rogu szafka z półkami, wzdłuż ścian ławki, na środku stół i kilka stołków
właściwej góralom struktury; a po ścianach obrazy, obrazki z odpustów lub jar-
marków naznoszone”30. Podobne opisy przytaczali też inni autorzy wspomnień
i opracowań m.in. Matlakowski, Aniela Bafia, Jan Hodóra.

Zarówno do chaty, jak i do poszczególnych pomieszczeń prowadziły niskie
drzwi o wysokich progach. Po lewej stronie od wejścia do sieni znajdowała się
najczęściej izba czarna, biorąca swoją nazwę od zaczernionych dymem ścian
i będąca głównym mieszkaniem górali, pomieszczeniem czeladnym, gospodar-
skim i kuchnią zarazem. Po prawej stronie sieni znajdowała się natomiast izba
biała31.

Typowa chałupa miała z reguły cztery pomieszczenia (izby czarną i białą,
komorę oraz sień) o raczej skromnym wyposażeniu. W domach zamożnych gaz-
dów (takich na Podhalu było niewielu) pojawiała się dodatkowo trzecia izba
zwana godową, przeznaczona do biesiadowania w dni powszednie, urządzania
uroczystości rodzinnych oraz przechowywania najwytworniejszych rzeczy, jak
pościel, stroje itp. Życie ubogich rodzin góralskich skupiało się natomiast
w jednej izbie, sąsiadującej z ciasną sienią i komorą. Jeśli w komorze i sieni
zaczynało brakować miejsca na sprzęty i narzędzia gospodarskie oraz drewno,
gazdowie dobudowywali wzdłuż ściany szczytowej szopę zwaną jatą32.

Wyposażenie i standard góralskich chat zmieniał się wraz z popularyzacją
Podhala jako miejscowości uzdrowiskowej i turystycznej, co nastąpiło pod ko-
niec XIX wieku. W okresie wcześniejszym górale żyli niezwykle skromnie
i racjonalnie, bowiem dla oszczędności opału, jak również zachowania porządku
w pomieszczeniu odświętnym, mieszkali wszyscy w jednej izbie, najczęściej
z glinianą polepą zamiast podłogi i dużym piecem zrobionym z polnych kamie-

                             
29 Tamże, s. 66.
30 W. Eljasz, Szkice z podróży w Tatry..., dz. cyt., s. 49–50.
31 A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej..., dz. cyt., s. 457, W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt...,

dz. cyt., s. 65.
32 J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 52–53.
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ni. Do izby tej przylegała zagroda dla bydła i owiec. W chacie gromadzono
zwykle wyłącznie podstawowe i najniezbędniejsze sprzęty o prostej drewnianej
konstrukcji np. łóżko, stół, ława stojąca pod ścianą, stołki. Wielofunkcyjność
tego pomieszczenia była ogromna, gdyż pełniło ono rolę kuchni, jadalni, sypial-
ni, a także mieszkania zazwyczaj bardzo licznej i wielopokoleniowej rodziny.
Na tej małej ciasnej przestrzeni każdy miał swoje miejsce zarówno do codzien-
nych zajęć, jak i do spoczynku. Rodzice z najmłodszymi dziećmi sypiali na łóż-
ku w pościeli, dziadkowie na ogromnym piecu, a reszta domowników tam, gdzie
znalazła miejsce, czyli na ławach lub na siennikach ze słomy rozkładanych na
noc na podłodze33.

Tuż przy drzwiach czarnej izby znajdował się jeden z największych i naj-
ważniejszych jej elementów, czyli znacznych rozmiarów piec. Miejsce na i przy
nim zajmowało zazwyczaj najstarsze i najmłodsze pokolenie domowników.
Nieustannie krzątała się przy nim też gospodyni – gaździna, szykując jedzenie
dla całej rodziny.

Pierwotna konstrukcja pieca była dosyć szczególna, ponieważ górale nie
budowali w chatach kominów. „[...] kanał pieca, czy kuchni (luft) wyprowadzali
albo do sieni, albo, co częściej, na poddasze; w pierwszym razie dym rozchodził
się po sieni, szedł pod strzechę, a na świat wydostawał się przeze drzwi i wszel-
kiemi szczelinami; w drugim rozchodził się po poddaszu, a na świat wydobywał
się umyślnemi w dachu otworami, t. zw. dymnikami”34. Dym z chaty pochłaniał
najczęściej umieszczony nad paleniskiem tzw. „ocap”, wyprowadzając go na
strych, skąd wspomnianymi dymnikami uchodził do atmosfery. Wyprowadzenie
dymu do sieni i na poddasze miało dwojaki cel. Po pierwsze masa ciepłego po-
wietrza gromadząca się pod dachem nad czarną izbą ogrzewała pomieszczenie
mieszkalne od góry, a po drugie dym krążąc po izbie i strychu okrywał sadzą
ściany, gonty, krokwie, łaty, dzięki czemu osiadająca na nich przez długie lata
gruba warstwa osadu, chroniła drewno przed szkodnikami, niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi, a w konsekwencji przed gniciem i próchnieniem.
Dbając o trwałość domu świadomie wykorzystano więc konserwujące oddziały-
wanie dymu. Warto podkreślić, że dym i sadze faktycznie konserwowały gonty,
które przeleżały nieraz na dachu nawet 30 lat, po czym odwrócone na drugą stronę
(sadzami na zewnątrz) służyły właścicielom chat kolejne 20 lat, podczas gdy gont
niekonserwowany dymem wytrzymywał nie dłużej jak 15–20 lat.

W tej sytuacji nie dziwi niechęć, z jaką przyjmowali górale zarządzenie
o konieczności stawiania kominów, wynikające z przepisów przeciwpożaro-
wych. Zdumiewać jednak może fakt, że pomimo niebezpieczeństwa i zagroże-
nia, jakie niosło za sobą wyprowadzanie kanałów piecowych pod dach, chaty na
Podhalu płonęły nader rzadko, natomiast po wprowadzeniu kominów notowano
po kilka pożarów każdego roku. Zjawisko to ma jednak proste wytłumaczenie.
                             
33 S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie, Wyd. Promo, Kraków 2008, s. 51–52.
34 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 87.
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Brak pożarów wynikał z niezwykłej dbałości i przezorności górali. W piecach
pozbawionych kominów gaździny paliły jedynie tyle drewna, ile było trzeba
żeby nie marnować nadmiernie opału, aby „nie buzowało” i „nie dudniło” w pie-
cu, a także aby płomienie ognia nie sięgały nigdy do poddasza. Uważały też,
żeby silniejsze wiatry „nie rozdmuchały” zanadto ognia. Szczególną ostrożność
zachowywano zwłaszcza podczas wiatru halnego. Gdy tylko zbliżał się ów wiatr,
ogłaszano alarm i gaszono ogień we wszystkich domach zasypując go popiołem
i nie rozpalano w piecu póki halny nie ustał, spożywając nawet przez 2–3 dni wy-
łącznie zimne jedzenie35.

Dym i sadze osiadały również na ścianach izby, w której stał piec, a która
z tego powodu nazwana została czarną. Jak zapisał jednak Matlakowski, była
ona „przy całej czarności” zupełnie czysta, bowiem po pewnym czasie wsiąkają-
cy w drewno osad sprawiał, że zakonserwowane, podobnie jak dach, ściany
ciemniały, nabierały połysku i nie brudziły domowników36. Systematycznie
bielony piec zdecydowanie jaśniał na tle ciemnego otoczenia czarnej izby, co
akcentowało jego wielkość i znaczenie.

Piec z kuchnią stawiano na tzw. krosnach, czyli podporach, aby nie stał
bezpośrednio na ziemi. Powstałą w ten sposób przestrzeń zagradzano szczebel-
kami i zimą przeznaczano dla kur, o które szczególnie dbała gaździna, w zamian
za co mogła liczyć na świeże jajka aż do wiosny37.

Zauważyć warto, że piec nie tylko pełnił funkcję ogrzewania chaty, ale tak-
że pomagał w leczeniu najróżniejszych schorzeń. „Góral w chorobie leczy się
najwięcej sam opieprzoną silnie wódką, masłem, starem sadłem (im starsze, tym
lepsze), słodkiem mlekiem i sadłem świstaczem, i smaruje się przytem tłusz-
czami i wódką; po namaszczeniu wchodzi na gorący piec albo też wchodzi do
pieca do środka, aby tłuszcz zmieszany z wódką lepiej wniknął w ciało i sprawił
skutek”38. Oczywiście zabiegi te nie gwarantowały sukcesu w leczeniu i niejed-
nokrotnie przyczyniały się do pogorszenia stanu zdrowia lub utraty życia. Jeśli
jednak „terapia piecowa” wzmocniona, z powodu braku oczekiwanych efektów,
leczeniem silnie działającymi trującymi roślinami (widłak wroniec – „nietota”
i ostróżka wyniosła – „liszczy korzeń”), nie skutkowała pozytywnie i chory
umierał, stwierdzano zgodnie, że stan jego był tak ciężki, iż nic by już w tym
przypadku nie pomogło39. Stosowanie leczenia ciepłem musiało przynosić nie-
jednokrotnie pozytywne skutki, skoro piec zyskał, w opinii górali, tę dodatkową,
ważną funkcję i stał się panaceum na różne dolegliwości.

                             
35 Tamże, s. 87.
36 Tamże, s. 88.
37 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 89, S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzań-

ska..., dz. cyt., s. 51–52.
38 S. Eliasz-Radzikowski, Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX, Tow. Ludoznawcze, Lwów

1897, s. 6.
39 Tamże, s. 30.
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Z wyjątkiem pieca izba czarna nie różniła się od białej ani budową, ani wy-
posażeniem w sprzęty. Jej odmienny wygląd uwarunkowany został przede
wszystkim przeznaczeniem do codziennego funkcjonowania, pracy oraz za-
mieszkania zarówno latem, jak i zimą. Tu gazdowie, ich dzieci, i służba, jeśli
takową posiadali, przebywali w ciągu dnia, przyrządzali i spożywali posiłki,
pracowali, często z użyciem różnych narzędzi, a także zasypiali utrudzeni dniem
codziennym.

Wśród stałych przedmiotów w czarnej izbie znajdowały się zawsze stojąca
między drzwiami a ścianą licową (czołową, frontową), półka, listwa na naczynia
wisząca wzdłuż ściany szczytowej, masywne ławy ustawione wzdłuż ścian li-
cowej, plecowej (tylnej) i szczytowej. Między półką a drzwiami wieszano łyż-
nik40. Pod półką, przy drzwiach, stał natomiast cebrzyk, czyli drewniane naczy-
nie z dwoma uszami, przeznaczony na wodę używaną do gotowania i mycia,
którą przynoszono w również drewnianych wiadrach z potoku, źródła lub studni.
Po drugiej stronie drzwi, obok pieca, wisiała drewniana solniczka41. Jeśli w do-
mu znajdował się warsztat tkacki, umieszczano go zawsze w pobliżu okien.
Obok ustawiano natomiast ławy i stół. W bogatszych gazdówkach na ścianach
wieszano dużo obrazów w jaskrawych barwach42.

W rogu między ścianami szczytową a plecową stało łóżko „smrekowe, za-
zwyczaj proste i niczemnie zwracające na się uwagi”43, czasami o rzeźbionych
wezgłowiach i bokach. Pod poduszką znajdowała się skrzyneczka, w której gaź-
dzina przechowywała zawsze pieniądze przez noc lub łakocie dla dzieci. Zago-
spodarowana pozostawała także przestrzeń pod łóżkiem. Po ogrodzeniu, w okre-
sie zimowym, umieszczano w niej jagnięta i małe owieczki.

W łóżku sypiali gazdowie, zaś reszta domowników znajdowała miejsce przy
ścianach na ławach. Zimą, ze względu na temperaturę, szczególnie lubiano tę
część ławy, która wchodziła za piec. Niemowlęta układano w kołyskach zawie-
szonych u powały, najczęściej nad łóżkiem gospodarzy. Na podłodze sypiała
służąca dziewczyna, natomiast dla chłopca – parobka zazwyczaj w izbie nie było
miejsca więc musiał nocować w szopie przy koniach.

Opisując wnętrze podhalańskiej chaty Matlakowski podkreślał niezwykłe
poczucie estetyki i artyzm cechujący górali, którego przejawem było zdobienie
nie tylko mebli (półek, stołów, stołków), ale także sprzętów codziennego użytku
(naczyń, skopków, kijanek, putni, cebrzyków, beczułek, wiader, fajek itp.)44.
Spoglądając więc na domy pod Tatrami oczami Matlakowskiego widzimy raczej
miły, sielankowy obraz zadbanego, wiejskiego domu, tętniącego życiem górali
o duszach artystów. Nie wszyscy tak bezgranicznie ulegali jednak magii i uro-

                             
40 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 81.
41 Tamże, s. 83.
42 J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 52–53.
43 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 81.
44 Tamże, s. 85.
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kowi gór i ich mieszkańców, pozostawiając nieco odmienne opisy codzienności
w gazdówkach: „Wnętrze tej czarnej izby przedstawiało widok biedy i niechluj-
stwa. W dymie i zaduchu pośród mnóstwa gratów i naczyń kuchennych tłoczyły
się na klepisku dzieci, psy, kury i inna żywina, na piecu warzyła się strawa,
u okna przy kądzieli rajcowały baby, w nikłym świetle karkoski z świerkowego
drzewa rzezał gazda łyżniki, naprawiał sprzęt domowy czy też brusił siekierę”45.
Zgodzić się trzeba, że ten obraz jest zapewne bliższy prawdzie i pełniej odzwier-
ciedlający realia panujące w czarnej izbie. Trudno oczekiwać dogodnych wa-
runków bytowych w pomieszczeniu, gdzie jednocześnie je, pracuje i sypia kilka,
a może nawet kilkanaście osób, zważywszy, że nie były one jedynymi lokatora-
mi na tej niewielkiej przestrzeni.

Jak wynika z wielu opisów i wspomnień, oprócz ludzi w czarnej izbie za-
mieszkiwało również młode bydło i drób, szczególnie zimową porą, kiedy go-
spodarze obawiali się, że jagnięta i cielęta mogłyby zamarznąć w zimnych szo-
pach. Zwyczaj zabierania młodych zwierząt do pomieszczenia mieszkalnego na
okres zimy praktykowali zarówno ubodzy, jak i zamożni gazdowie46.

Kury pod piecem, jagnięta pod łóżkiem, a cielę miało swoje miejsce w izbie
pod wiszącą półką: „Młode cielęta góral bardzo rychło sprzedaje; dla braku pa-
szy chowa jedną, dwie cieliczki; lecz chcąc dostać się do mleka, tego zbawczego
pokarmu dla dziecin, do masła, za które łatwo dostać tak pożądanych dutków na
podatki, musi wcześnie odsadzać od krowy; zabiera je dla ciepła, i aby się nie
dorywało do cycka i nie plekało (ssało), do izby, gdzie unieruchomione stoi
w jarmicy, żeby się nie snuło po izbie i nie przeszkadzało przy robocie”47. Takie
zatem działania gazdów, choć usprawiedliwione troską o wyżywienie rodziny
i zabezpieczenie zwierząt hodowlanych, stwarzały niezmiernie trudne warunki
bytowe bowiem: „Zimą [...] ludno i gęsto jest w izbie; cała ta gawiedź wypusz-
czona z jarnicy, corka i podpiecka roi się naprzykrzając o jadło, a dzieci mie-
szają się ze «dźwierzętami». Przy gorącu od gotowania, przy braku środków
przewietrzania i niedbania o nie, powstaje zaduch, «puk» i «kwas», t.j. niepo-
rządek; lecz trzeba wniknąć w warunki życia tutejszego ludu, poznać do gruntu
bezdenne jego ubóstwo, często nędzę, aby nie rzucić kamieniem potępienia: tak
żyją, bo inaczej nikt, nawet najświetlejszy i najdzielniejszy człowiek tam żyćby
nie zdołał”48.

Niestety troska o dobytek sprawiała, „[...] że góral, budowy zdrowej, silnej
i wytrzymałej, przecież cierpi na rozmaite niebezpieczne choroby, jak na trawią-
                             
45 Opis sporządzony przez S. Witkiewicza, przytoczony w monografii: A. Bafia, T. Nocoń (red.),

Poronin dawniej..., dz. cyt., s. 457.
46 S. Eliasz-Radzikowski, Podhalanie i Tatry..., dz. cyt., s. 30.
47 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 83.
48 Tamże, s. 89; „corek” – ogrodzone miejsce dla cieląt, jagniąt, prosiąt; „jarnica” – półka w szo-

pie; Matlakowskiemu prawdopodobnie chodziło o „jarmicę”, czyli półkę na misy i garnki trzy-
mane w izbie, ponieważ pisał w tym miejscu o zwierzętach trzymanych w domu przez okres
zimy.
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cą gorączkę, czerwonkę, choroby narządu oddechowego, gościec, świerzb, a nie
rzadko też na przymiot!”49. Zanieczyszczenia, jakie powodowały zwierzęta zi-
mujące w chacie, mimo dość starannego dbania o czystość, powodowały wystę-
powanie przeróżnych, groźnych chorób tak u dorosłych, jak i u dzieci50.

Mimo iż w drugiej połowie, a zwłaszcza pod koniec XIX wieku chałupy gó-
ralskie się powiększały i obok czarnej izby z sienią zyskały izbę białą, życie co-
dzienne nadal skupiało się w izbie czarnej. Tu też spotykano się ze znajomymi,
sąsiadami czy krewnymi, którzy przychodzili w odwiedziny lub na tzw. posiady.

Izba biała, nie posiadająca pieca, zachowywała czyste, jasne ściany
w związku z tym była pomieszczeniem odświętnym, swoistym wiejskim salo-
nem. Znajdowały się w niej lepsze meble i sprzęty gospodarstwa domowego,
łóżka z haftowaną pościelą, poduszkami i pierzynami, drewniana, malowana
skrzynia, w której przechowywano cenne rzeczy, skarby rodzinne i odświętne
ubrania. Tam podejmowano wyjątkowych gości i księdza, który odwiedzał dom
po kolędzie51. Drewniane elementy izby, takie jak sosręb, odrzwia, futryny
okienne, wystające nieco z powierzchni ściany, ozdabiano rzeźbionymi moty-
wami roślinnymi.

Obok drzwi, na ścianie izby wisiał garnuszek ze święconą wodą, a nieopo-
dal niego półki z używanymi od święta naczyniami kuchennymi52. „Na ścianie
szczytowej, tuż pod sosrębem przymocowaną jest listwa, tak długa jak sama
ściana, sprzęt nieodłączny od izby góralskiej i zawsze stale przybity tylko do tej
ściany. Listwa jest właściwie biorąc policą i składa się z galeryjki, pochylonej na
pokój, za którą rzędem stoją, święte obrazy, oraz z części niższej z kołeczkami,
na których wiesza się szaty, jeżeli w izbie nie ma szafy [...]”53. Pod ścianami
wokół izby stały solidne, grube ławy, na których można było swobodnie usiąść,
a korzystali z nich zarówno domownicy, jak i goście weselni, a także widzowie
schodzący się na słuchanie muzyki i tańce głównie w zapusty.

Kąt (pazucha) między ścianą szczytową a licową (przed ławami) był prze-
znaczony dla wielkiego, ciężkiego stołu. Masywny, najczęściej jaworowy blat –
„stolnica” wygładzony najpierw przez siekierę, a następnie przez czas i rękawy
zasiadających przy nim osób, spoczywał na grubych nogach rozstawionych pod
niewielkim kątem. Był meblem ważnym, szanowanym, łączącym pokolenia,
podobnie jak piec z czarnej izby: „[...] stół zawsze bywa wielgachny, zamaszy-
sty, wysoki, tak, że na nim wygodnie oprzeć się łokciami i rozeprzeć, choćby dla
drzemki chwilowej. Koło niego zasiadają poczestni goście; dla poczęstunku,
gawędy, narady; na nim stawiają wodę święconą z kropidłem, opłatki. Często

                             
49 S. Eliasz-Radzikowski, Podhalanie i Tatry..., dz. cyt., s. 6.
50 S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska..., dz. cyt., s. 51–52.
51 Tejże, Bukowina Tatrzańska..., dz. cyt., s. 57; A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej...,

dz. cyt., s. 457.
52 J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 52–53.
53 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 68.



Chata góralska jako środowisko życia rodzinnego... 255

stół taki, spuścizna po przodkach, przekazana synom, córkom, wnękom, posiada
swoją tradycję; świadek dobrej i złej doli, pamiętający dawne czasy, nieraz
wieszczo „łupkaniem” wróży nieszczęście, śmierć gazdy lub gaździny. [...]
Dzieciny góralskie lata całe chowają się spoglądając na okazały sprzęt w rogu
izby, którego ani ruszyć nie mogą, ani doskrobać się do skrzynki i zesunąć cięż-
kiej stolnicy; dużo też wody upłynie zanim jasna główka dorośnie do poziomu
blatu”54. Przy stole obowiązkowo stały stołki, równie mocne, grube i stabilne,
z rzeźbionymi oparciami.

Kolejnym ozdobnym sprzętem w chacie góralskiej była przybita na stałe do
ściany w rogu między ścianą licową a drzwiami, potężna rzeźbiona półka, na
której trzymano misy, butelki, bańki i inne przybory gospodarstwa domowego55.

W kącie między ścianą plecową a szczytową zazwyczaj ustawiano malowa-
ną na zielono i ozdobioną kwiatami skrzynię. Przechowywano w niej odzież, ale
też robiono w jej wnętrzu skrytki na pieniądze i dokumenty56. Ponad skrzynią
u powały wieszano żerdkę, na której zawieszano odzież.

U biednych gazdów biała izba była czasem niedokończona, z nieumszonymi
ścianami, bez mebli i służyła jako miejsce składowania ziarna na siew, kapusty
oraz lnu. W zamożnych gazdówkach pełniła niekiedy funkcję mieszkania dla
gazdów, częściej jednak służyła jako pokój gościnny. Zimą nie była natomiast
w ogóle zamieszkiwana ze względu na oszczędność w ogrzewaniu i oczywiście
brak pieca57.

W każdej chacie była również komora, w której przechowywano zapasy po-
żywienia, sprzęt domowy i gospodarczy, bieliznę, płótno, len oraz „wyżka” (na
poddaszu w szczycie wschodnim) służąca za tzw. „śpichrz”, w którym trzymano
między innymi skrzynie z ziarnem siewnym, odzieżą, przędzą i wełną, skóry
z owiec, wyczesany len, a także oscypki, masło, słoninę, jajka. Tu wieszano
również poświęcony w święto Matki Boskiej Zielnej pęk ziół (boże drzewko,
majeranek, rumianek, dzwonki), ziele do okadzania krów i owiec58. „Mało tu
przedmiotów zdobnych, ale wiele ciekawych pod względem bytowym, bez któ-
rych poznania niepodobna się wmyślić i odtworzyć sobie dawnych form życia,
dziś już zamarłych lub dogorywających”59. Na poddasze wchodzono z sieni po
drabinie przez otwór w powale. Sień była również składem najróżniejszych rze-
czy: „tu wiszą chomonta i uprząż, poniewiera się siekiera do szczepania drzewa,
ciężka kijań, albo pucka, pierwobytnej roboty”60.
                             
54 Tamże, s. 73.
55 Tamże, s. 76.
56 Tamże, s. 77.
57 Tamże, s. 80.
58 Tamże, s. 93; J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 52–53.
59 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 93.
60 Tamże, s. 93; kijań, kijoń – drewniany obuch używany jako młot; służył do wbijania kołków

w ziemię, dobijania bali jeden do drugiego, pobijania siekiery przy rąbaniu drzewa; pucka – tłu-
czek drewniany do ugniatania ziemniaków, rodzaj pałki.
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Ustalony od pokoleń układ miała również cała zagroda, czyli gazdówka:
„Podwórko małe okalają oprócz mieszkalnej chaty zabudowania gospodarskie,
stodoła, obora, szopa, stajnia, dachy u nich z obdasznicami pozwalają krążyć na
około nich w czasie słoty, bez zmoczenia; płyty zaś kamienne pokładzione
w najpotrzebniejszych miejscach wyglądają na brukowane chodniki”61. Stodoła,
obórka i inne budynki gospodarcze budowano z okrąglaków. Całą zagrodę wraz
z podwórkiem i gnojownikiem otaczał płot z desek. Wszystko było uporządko-
wane, rozmieszczone w zgodzie z rozsądkiem i logiką w taki sposób, aby uła-
twić i usprawnić życie domownikom, a do tego najczęściej, jak pisał Oskar Kol-
berg „czyste i miłe dla oka”62.

Przedstawiona powyżej chata góralska miała spełniać podstawowe funkcje,
do których należało:
— zapewnienie domownikom trwałego schronienia – gwarantowała to przede

wszystkim czarna izba, w której koncentrowało się życie rodziny wraz
z przychówkiem zwierzęcym;

— zapewnienie bezpiecznego przechowywania materialnego dorobku rodziny –
pomieszczeniem służącym do tego celu była przede wszystkim komora;

— zabezpieczenie mieszkańców oraz izb przed bezpośrednimi, niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi – rolę tę spełniała sień izolująca wejścia do
izb od bezpośredniego kontaktu z podwórzem;

— zapewnienie tzw. miejsca reprezentacyjnego, w którym podejmowano gości
oraz lokowano wartościowsze i wykorzystywane przy okazjach świątecz-
nych sprzęty, a także stroje – do tego celu służyła biała izba63.
Należy dodać, że wszystkie pomieszczenia, dla prawidłowego wypełniania

powyższych funkcji lokowano w taki sposób, aby jak najwygodniej się po nich
przemieszczać oraz, by słońce jak najlepiej nagrzewało poszczególne izby.

Funkcjonalne były nie tylko wewnętrza ulokowane w domu, ale także
wszystkie zabudowania znajdujące się w obrębie całej zagrody. „Budynki go-
spodarcze miały dać wygodne schronienie zwierzętom gospodarskim i trzodzie
chlewnej, natomiast poszczególne pomieszczenia winny być tak usytuowane
w stosunku do budynku mieszkalnego, aby komunikacja pomiędzy nimi była jak
najdogodniejsza”64. Ze względu na wygodę dla gospodyni najbliżej czarnej izby
znajdowało się pomieszczenie dla krów. W dalszej części szopy lokowano konie
i owce, którymi zajmował się zawsze mężczyzna. Szopę stawiano od zachodu,
aby zabezpieczyć obejście (podwórze zwane oborą) przed silnymi zachodnimi
(tzw. orawskimi) wiatrami, a wszystkie budynki rozlokowywano w niewielkiej
odległości, aby pod okapami przemieszczać się do nich swobodnie nawet pod-

                             
61 W. Eljasz, Szkice z podróży w Tatry..., dz. cyt., s. 49.
62 O. Kolberg, Góry i Pogórze, cz. I, Dzieła wszystkie, t. 44, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,

Kraków 1968, s. 43.
63 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat..., dz. cyt., s. 587.
64 Tamże, s. 583.
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czas ulewnych deszczy. Bogatsi gazdowie dobudowywali kolejne zabudowania
gospodarcze czyniąc to w taki sposób, aby całość budynków tworzyła podkowę
lub czworobok (tzw. „oborę okoliczną”, czyli okólną)65.

Do prawidłowego funkcjonowania chaty nie wystarczyła jednak wyłącznie
właściwa konstrukcja, odpowiedni materiał budulcowy i wyposażenie w sprzęty.
Dom istniał przede wszystkim dzięki ludziom, którzy go zamieszkiwali, wno-
sząc ducha, klimat i określone reguły współżycia. Ogromne znaczenie dla jego
całokształtu miała osoba gospodarza odpowiedzialnego za majątek i wszystkich
domowników z niego korzystających „[...] bez gospodarza w chałupie ciężko:
kobiety i dzieci nie dają sobie rady”66. Choć pozycja gospodarza przypadała
zwykle mężczyźnie, to jednak ogromne znaczenie miała w domu również ko-
bieta – żona i matka: „Kobieta rej wodzi w chałupie, a gospodarz zatrudniony
w kącie dłubie około sprzętów, przy warsztacie tkackim, przy ciesielce albo za
domem w drodze. Słychać po chałupie uwijającą się gospodynię, prawi i rozka-
zuje, uczy, napomina często i połaje, wykrzyczy i ukarze pięścią [...]. Kobieta
chroni rodzinę przed rozprzężeniem, wyróżnia się zapobiegliwością. Z czasem
wspiera ją w licznych zatrudnieniach córka i, w bogatszych domach, służąca”67.

Górale podhalańscy jawili się jako ludzie przywiązani do ojcowizny i nie-
chętnie opuszczający rodzinne środowisko, choć w XIX wieku wyraźnie nasiliło
się wśród nich zjawisko emigracji zarobkowej. Był to jednak efekt znacznego
ubóstwa mieszkańców tego regionu. Wiele przywiązania okazywali w stosunku
do rodzinnego domu, najbliższych krewnych i dzieci, o których wychowanie
w poszanowaniu tradycji zawsze dbali. W domu odbywało się przyswajanie
obowiązujących norm społecznych, nauka gospodarowania oraz dziedziczenie
umiejętności: „Uprawy ziemi uczy się dziecko już w wieku sześciu lat, poma-
gając w gospodarstwie rodzicom. Przed szóstym rokiem pasie gęsi, później by-
dło, „a chłopaka przyucza ojciec do powodzenia końmi. [...] Ojciec rad, kiedy
się doczeka takiego syna, bierze go w drogę w pole”. [...] Dziewczyna po ukoń-
czeniu dziesiątego roku życia towarzyszy matce przy lżejszych robotach. Wypę-
dza i pasie bydło w polu, skrobie ziemniaki, przędzie, dogląda garnków w kuch-
ni, przynosi drzewo do izby. Z czasem pomaga rodzicom we wszystkich pracach
gospodarskich, nabywa doświadczenia „chcąc dobrze wyjść za mąż”68. Dom
rodzinny wraz z gospodarskim otoczeniem stawał się zatem podstawowym miej-
scem wychowania dla młodego pokolenia górali Podhala. Poprawność jego zor-
ganizowania i funkcjonowania pozwalała dobrze przysposobić dziecko do życia
i zapewnić mu szacunek całego środowiska wiejskiego. Z pedagogicznego
punktu widzenia była to najistotniejsza funkcja, jaką miała do spełnienia góral-
ska chata.
                             
65 Tamże, s. 584.
66 J. Hodóra, Góralszczyzna..., dz. cyt., s. 55.
67 Tamże, s. 57–58.
68 Tamże, s. 55.
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Wygląd chat i funkcje pomieszczeń zaczęły zmieniać się pod koniec XIX
wieku, kiedy większość gazdów zdecydowała się przyjmować na wypoczynek
letników69. Rozwój lecznictwa i turystyki na Podhalu sprawił, że górale zaczęli
powiększać swoje domy. Letnicy oczekiwali wygodnych pokoi, czego nie mogły
im zapewnić w wystarczającym stopniu tradycyjne małe chaty. Pierwszym eta-
pem zmian było wprowadzenie zadaszonego ganku przedłużającego sień. Na-
stępnie ganek przeszklono, podwyższono, a jego poddasze zaadaptowano na
pokój dla gości70. Parter nadal składał się z białej i czarnej izby oraz sieni i gan-
ku – werandy, ale piętro, a raczej strych zaczęto adaptować na niewielkie poko-
iki71. Wspomniane izby czarną i białą zamieniano na sypialnie, a sień na przed-
pokój lub jadalnię. Stopniowo dobudowywano także ubikacje i łazienki72.

Gościnność gazdów i chęć zarobienia pieniędzy za wynajem pokoju spra-
wiały, że dla zadowolenia i wygody turystów zaczęto także zmieniać tradycyjny
rozkład gospodarstwa: „Gospodarze wynajmujący białą izbę gościom – letni-
kom, starali się stworzyć im jak najmilsze warunki bytowe i wtedy odstępowano
od zasady tworzenia obory po południowej stronie chaty mieszkalnej, lokalizu-
jąc ją po stronie północnej [...] – ze względu na dobro i komfort wypoczywają-
cych pod Tatrami letników górale zmieniali nawet tradycyjne układy pomiesz-
czeń swoich zagród”73.

Wsie na Podhalu stawały się coraz bardziej zaludnione, ale chaty raczej od-
dalone od siebie i rozlokowane w pobliżu potoków. Domy nadal budowane były
starannie, z porządnych okrąglaków, z wysokimi, spiczastymi ze względu na
warunki atmosferyczne dachami z gontów i dość obszernymi izbami. Ludzie,
choć biedni, zwłaszcza na przednówku, starali się zachować czyste i zadbane
obejścia. Schludni i pracowici, zamożniejsi i porządniejsi od innych górale
z Zakopanego, gości podejmowali bardzo uprzejmie, sadzając za stołem na
miejscu przysługującym gaździnom, zaś parobkowie (synowie) i starsze dzieci
obsługiwali przyjezdnych74. Młodsze dzieci, jak pisał Matlakowski, uczono sza-
cunku dla gości odwiedzających dom, nakazując im nawet całowanie gościa
w rękę75.

Mimo przemian i rozbudowy chata góralska nadal pełniła funkcję łącznika
rodziny. Domownicy wciąż zamieszkiwali razem w jednej izbie, ale zachowując
swoje miejsce – piec dziadkowie i małe dzieci, łóżko – rodzice, pozostali człon-
kowie rodziny w tym starsze dzieci – ławy pod ścianami i piecem. Dom groma-
dzący tak wiele osób na niewielkiej przestrzeni nie tylko konsolidował i spajał
                             
69 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat..., dz. cyt., s. 597.
70 A. Bafia, T. Nocoń (red.), Poronin dawniej..., dz. cyt., s. 459.
71 S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska..., dz. cyt., s. 57; R. Dutkowa (red.), Zakopane

czterysta lat..., dz. cyt., s. 599.
72 R. Dutkowa (red.), Zakopane czterysta lat..., dz. cyt., s. 598–599.
73 Tamże, s. 586.
74 O. Kolberg, Góry i Pogórze..., dz. cyt., s. 43.
75 W. Matlakowski, Zdobienie i sprzęt..., dz. cyt., s. 95.
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rodzinę, ale także uczył dzieci dostrzegania i uwzględniania potrzeb innych,
wrażliwości, tolerancji.

W okresie zimowym ze względów ekonomicznych w czarnej izbie nadal
schronienie znajdowały młode zwierzęta gospodarskie, co potwierdzało wielo-
funkcyjność góralskiej chaty, ale negatywnie wpływało na warunki higieniczne
i zdrowotne. Z drugiej strony dzieci od najwcześniejszych lat życia uodparniały
się na bakterie, rozwijały przywiązanie do zwierząt, a także przyzwyczajały się
do codziennej pracy i życia wiejskiego. Biała izba użytkowana rzadko i od
święta coraz częściej przeznaczana dla gości, od drugiej połowy XIX wieku
dawała góralom zarobek, poprawiając nieco ich sytuację materialną.

Górale wiedli raczej życie swobodne, cenili wolność i niezależność, ale dom
stanowił dla nich zawsze miejsce, które przyciągało i do którego się wracało.
Wiązał z rodziną o czym świadczyłyzawarte w wielu opowiadaniach i utworach
literackich słowa zbójników, którzy po skończonym zbójowaniu pragnęli osiąść
w domu, założyć rodzinę lub wrócić do niej, wybudować dom – swoją gazdów-
kę i przykładnie gazdować żyjąc spokojnie i normalnie, po latach zbójnickiej,
niebezpiecznej tułaczki. Zanim mogli spełnić to marzenie, dążyli do choćby
chwilowych pobytów w gazdówkach swoich kochanek („frajerek”) lub spędze-
nia zimy z najbliższymi we własnych domach. Takie zachowanie potwierdza
znaczenie i wagę rodzinnej chaty i gazdówki w życiu każdego górala.
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communities of Galicia as a form of compensation for family
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Streszczenie

Pod koniec XIX – na początku XX wieku z powodu złożonych społeczno-histo-
rycznych warunków a także ograniczenia wychowania rodzinnego z inicjatywy wybit-
nych przedstawicieli towarzystw zakonnych kościoła grekokatolickiego, system wy-
chowania uległ znaczącym zmianom. Dzięki ofiarnej pracy sióstr–wychowawczyń
opracowano system harmonijnego wychowania i rozwoju dzieci. Poświęcając siebie
sprawie wychowania, siostry zakonne potwierdziły efektywność wychowania publicz-
nego i upewniły w potrzebie jego rozwoju w warunkach niedostatku oraz ograniczone-
go oddziaływania rodzinnego środowiska wychowawczego.

Słowa kluczowe: przedszkola, publiczne wychowanie przedszkolne, siostry–zakonni-
ce, kościół grekokatolicki.

Abstract

At the end of the nineteenth century – beginning of the twentieth. century thanks to
complex social and historical conditions, given the lack of family education on the ini-
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tiative of prominent representatives of religious congregations and the Ukrainian Greek
Catholic Church a system of pre-school education was developed.

Due to the great work of the sisters, sister-teachers developed an original system of
the harmonious raising and developing of children. Devoting themselves to the educa-
tion of Ukrainian children, nuns demonstrated the effectiveness of public education and
demonstrated the need for its development where there was a lack of the influence of
the family and a limited educational environment.

Keywords: public preschool education, the sisters-nuns, Catholic Church, children’s ward.

Okrese dukacji przedszkolnej ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i kształ-
towania się osobowości. Na tym etapie rysują się podstawowe normy etyczne
i zasady, zdolność do samoregulacji zachowań, refleksji i wyboru moralnego.
Sukces w realizacji zadań rozwoju psychofizycznego w tym okresie, jest klu-
czem do znaczących osiągnięć na kolejnych etapach. Realizacja normatywnych
zadań rozwoju psychofizycznego dziecka powinna odbywać się w środowisku
rodzinnym, które jest wypełnionenie zbędną atmosferą emocjonalną, uczuciami
miłości, bezpieczeństwa, radości. Ponadto wiadomo, że żadna sztucznie stwo-
rzona przestrzeń wychowawcza nie jest w stanie w pełni zastąpić lub zrekom-
pensować braku opieki rodzicielskiej i ciepła środowiska rodzinnego. Niemniej,
w wielu sytuacjach, w wyniku złożonych uwarunkowań społeczno-gospodar-
czych lub innych przyczyn, powstaje konieczność zastąpienia środowiska ro-
dzinnego innymi, specjalnie opracowanymi warunkami wychowawczymi.

Taka sytuacja powstała między innymi na terenie Galicji (przełom XIX
i XX wieku). Miejscowa ludność ukraińska znajdowała się w kryzysowych wa-
runkach gospodarczych i w całości poświęciła się pracy w celu zdobycia środ-
ków do życia. W rezultacie Ukraińcy nie byli w stanie poświęcić zbyt dużo cza-
su opiece i wychowaniu dzieci. Szczególnie pogorszyła się sytuacja w rodzinach
wiejskich, w których rodzice od wczesnej wiosny do późnej jesieni byli zajęci
pracą w polu, a dzieci zostały pozbawione właściwej opieki. Zdając sobie spra-
wę z zagrożenia płynącego z takiej sytuacji, czołowi przedstawicieli duchowni
i przedstawiciele zakonu Kościoła greckokatolickiego rozpoczęli aktywną dzia-
łalność w sferze opieki i wychowania przedszkolnego dzieci ukraińskich.

Pierwsze przedszkole w roku 1893 w Galicji zostało zorganizowanez ini-
cjatywy grekokatolickiego duchowieństwa. Głowa greckiego Kościoła katolic-
kiego, Metropolita Andrej Šeptickij, aby zapewnić celowy i systematyczny roz-
wój sieci placówek przedszkolnych zainicjował powstanie specjalnego stowa-
rzyszenia zakonnego sióstr służebnic, które zostało powołane, aby zajmować się
apostolską i wychowawczą pracą wśród ludności wiejskiej, zwłaszcza dzieci. Od
tej chwili dzieci powinny były stać się dla sióstr najbardziej „cennym skarbem”.

W statucie służebnic wyraźnie została podkreślona kwestia organizacji
przedszkola przy każdym domu zakonnym. Tworząc sieć placówek wychowania
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przedszkolnego siostry służebnice napotykały na olbrzymie trudności, związane
przede wszystkim z brakiem doświadczenia i wiedzy praktycznej pracowników
oraz teoretyczno-metodycznych i ukraińskojęzycznych ram niezbędnych dla
rozwoju działań edukacyjno-wychowawczych i wreszcie skomplikowane wa-
runki społeczno-polityczne i ekonomiczne.

Zapewnienie bazy materialnej ukraińskich przedszkoli odbywało się po-
przez zbiórkę datków i filantropijnej pomocy Kościoła. Ukraińskojęzykowe
instytucje wychowawcze zostały całkowicie pozbawione wsparcia państwa.
Bardzo często, aby uzyskać uprawnienia do funkcjonowania, przedszkola sytu-
owano jako instytucje charytatywne, co pozbawiło je obowiązkowej kontroli
państwowej i skutkowało prawdopodobieństwem zamknięcia w przypadku bra-
ku zgodności z wymogami rządowymi. Wszystkie te spekulacje pojawiały się
w odpowiedzi na utwierdzone w kręgach oficjalnych opinie, według których
istnienie instytucji edukacyjno-wychowawczych, finansowanych z datków, go-
dzi w honor państwa1.

W zorganizowanych placówkach przedszkolnych siostrom zdarzało się sa-
modzielnie opracowywać treść i technikę procesu edukacyjno-wychowawczego.
Przy czym umiejętnie łączyły one zaawansowaną praktykę ówczesnej pedagogi-
ki z praktyką własnej wizji celów i metod kształcenia ukraińskich dzieci.
W Ustawie stowarzyszenia zakonnego sióstr działaniom edukacyjnym poświę-
conych było aż 30 paragrafów. Głównym zadaniem placówek przedszkolnych
było wdrożenie troski i opieki nad dziećmi; nad ich fizycznym, psychicznym,
moralnym i estetycznym rozwojem. Określono również środki i metody procesu
edukacyjnego oraz higieniczne i organizacyjne warunki jego wykonywania. Tak
na przykład, wskazywano, że siostry powinny troszczyć się by w ciągu dnia
dzieci były dobrze karmione, czyste, zadbane, odpowiednio ubrane. Ze wzglę-
dów higienicznych, siostrom powierzono także dbałość o czystość pomieszczeń,
świeże powietrze, utrzymywanie w odpowiednim porządku rzeczy dzieci,
sprzętu do gier i innych. Szczególną uwagę ze strony kadry pedagogicznej poło-
żono na diagnozę psycho-pedagogicznych osobliwości każdego dziecka (pre-
dyspozycji i zdolności, przyzwyczajeń i umiejętności, aspiracji i możliwości).

Wyniki obserwacji pedagogicznych każdego dziecka były rejestrowane
w specjalnym dzienniku. Biorąc pod uwagę cechy psychofizycznego rozwoju
dzieci, siostry musiały opracowywać i wdrażać indywidualne podejście dla każ-
dego dziecka, które w pewnym stopniu odzwierciedlało organizację procesu
wychowawczego środowiska rodzinnego. W celu poprawy poziomu metodycz-
nego procesu wychowawczego i jego bazy dydaktycznej, siostry dobierały lite-
raturę pedagogiczną dla nauczycieli orazodpowiednie książki do biblioteki dzie-
cięcej. Później, w tym samym celu zaczęto wydawać czasopisma dziecięce, takie
jak: „Krejcarova biblioteka” (1902–1908), „Mały Misjonarz” (1903–1914),

                             
1 K. Fedorovič, Ukraïns’kì školi v Galičinì u svtlì zakonìv ì praktik, L’vìv 1924, s. 94.
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„Świat Dziecka” (1919–1939), „Nasz Kolega” (1921–1939), „Dzwoneczek”
(1931–1939) czy „Mali przyjaciele” (1937–1948).

W celu ustanowienia ścisłej współpracy pedagogicznej z dziećmi siostry–
wychowawczynie powinny były bezpośrednio uczestniczyć we wszystkich zaję-
ciach. Siostry rozumiały, że tylko w takich warunkach mogą tworzyć współbrz-
miące środowisko rodzinne spontaniczności i miłości, ale również będą mogły
ściśle monitorować zachowanie dzieci, ich zdrowie, umiar podczas gier, porzą-
dek, należytą uwagę, staranność w nauce, modlitwie i w pracy. Szczególnie pro-
gresywnym podejściem w zakresie organizacji procesu wychowawczego był
podział dzieci na grupy, które mogły być prowadzone nie tylko ze względu na
wiek, ale również poziom rozwoju intelektualnego.

Nowe zasady zrzeszania sióstr z 1907 roku, jako główne zadanie, tak jak
i uprzednio, określały pracę w przedszkolach i udzielały wyjaśnienia na temat treści
tej działalności. W szczególności podkreślano, że „[...] w instytucji dziecięcej siostry
powinny uczyć dzieci modlitwy, oddawać się opowieściom biblijnym, zabawom
dziecięcym, i o ile to możliwe, zajmować się czytaniem i pisaniem. Ponadto, niech
uczą się wykonywania takich zadań, które są odpowiednie do wieku dzieci”2.
Таbela 1. Program zajęć w instytucji przedszkolnej sióstr służebnic na wsi Chirow (1934 r.)
Table 1. Plan of the activities of a preschool institution of the Servite Sisters in the vil-

lage of Chirow (1934)

CzasDni
tygodnia 9–10 10–11 11–12 14–15 15–16

poniedziałek rozmowy
o religii

gry gimnastyka religia –

wtorek opowieści
o historii
własnego

kraju

nauka wier-
szy i hym-

nów

lepienie
z gliny

Uczenie się
„Ojcze
nasz”

rysowanie na
tablicy

środa rozmowy gry – śpiew lepienie
z papieru

czwartek rozmowy na
temat otacza-
jącego środo-

wiska

lepienie
z gliny

gimnastyka uczenie się
wierszy

gry

piątek rozmowy
o naturze

gry wykonywa-
nie aplikacji

religia –

sobota rozmowy
o religii

samodzielne
opowiada-

nia

samodzielne
zabawy

czas wolny czas wolny

Źródło: Centralne Państwowe Archiwum Historii Ukrainy i Lwowa, f. 179, op. 5, spr. 146, а. 140.
Source: Central State Archive of the History of Ukraine and Lviv, f. 179, op. 5, spr. 146, а. 140.
                             
2 A. Velikij, Naris ìstorìï zgromadžennâ ss. Služebnic’ PND, Rim 1968, s. 342.
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Zajęcia w przedszkolu miały nosić charakter wychowawczy, dostosowany do
wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. Program nauczania składał się z oby-
czajów i praktyk religijnych, zadań edukacyjnych, ćwiczeń dla rozwoju języka
mówionego, logicznego myślenia, obserwacji i wyjaśniania zjawisk i procesów,
uczenia się i recytacji wierszy, słuchania opowieści, rysunków, robótek ręcznych,
śpiewu, rytmiki i aktywnych gier (zob. Tab. 1). W ramach tak nakreślonego pro-
gramu zajęcia winny wspierać kształtowanie u wychowanków pierwszych i naj-
ważniejszych moralnych i kulturowych norm, które sprzyjają humanitarności,
pobudzają zmysł estetyczny, zapewniają doskonalenie psychiczne i fizyczne.
Metodami kształcenia były rozmowy, opowiadania, wyjaśnienia, przypomnienia,
instrukcje, krytyka, zachęta i zakaz, konkursy oraz gry.

Szczególne miejsce w procesie wychowawczym zajmowały metody przy-
kładu i sugestii. W celu poprawy efektywności procesu wychowawczego wyko-
rzystywano różnorodne środki dydaktyczne: obręcze do studiowania matematyki
oraz do uczenia się kolorów, mozaikę, mozaikę do układania kwadratów i trój-
kątów, domino, rysunki, loterie, obrazki do uczenia się o zjawiskach natury,
skrawki tkanin dla treningu odczuwania, ilustracje z opowieści biblijnych, piłki,
bębny, kostki, przedmioty do nauki elementarnej (patyczki, figury o różnych
kształtach geometrycznych itp.). Siostry próbowały tak zorganizować proces
wychowawczy, aby utworzyć wszystkie niezbędne warunki dla harmonijnego
i zróżnicowanegowychowania dzieci.

Wykres 1. Ilość dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych sióstr służebnic w Galicji (1892–1936)
Fig. 1. The number of children in the educational centres of the Servite Sisters in Galicia (1892–

1936)
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Developed by the author.
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W latach dwudziestych – czterdziestych XX wieku tempo rozwoju ukraiń-
skich przedszkoli utrzymywanych przez stowarzyszenia zakonne, mimo istotnych
barier politycznych i gospodarczych, nadal rosło. Na powyższym wykresie (por.
Wykres 1) przedstawiono zakres i dynamikę pracy wychowawczej sióstr służebnic3.

Intensywnie rozwijała się również działalność wychowawcza i w innych
stowarzyszeniach zakonnych: sióstr Wasylanek, Studytek i innych. W poniż-
szym zestawieniu tabelarycznym ujęto listę placówek przedszkolnych w lwow-
skim okręgu szkolnym z roku 1934 (por. Tab. 2).

Tabela 2. Przedszkola okręgu lwowskiego w 1934 r.
Table 2. Preschools in the Lwów district in 1934

Lp. Меjscowość Właściciel placówki Język Łączna liczba
dzieci

1 Âvorov ss. Josafatki ukraiński 29

2 Prilbyči Leon Šeptickij ukraiński 29

3 Zoločiv Siostry Służebnice ukraiński 62

4 Pomorâny Siostry Najświętszej Marii Panny ukraiński 62

5 Kolomyâ Siostry Służebnice ukraiński 40

6 Gorodenka Siostry Służebnice ukraiński 61

7 Lvov Siostry Wasylanki ukraiński 21

8 Delâtin Siostry Wasylanki ukraiński 40

9 Nadvirna Siostry Wasylanki ukraiński 39

10 Ugniv Siostry Służebnice ukraiński 40

11 Borislav Ob’edinenie sv. O. Nikolaâ ukraiński 89

12 Ugrecy Siostry Służebnice ukraiński 5

13 Skole Komitet ochrany sierot im.
A. Šeptickogo

ukraiński 7

14 Gorodnica Siostry Służebnice ukraiński
 – polski

82

15 Âroslav Bractwo Matki Bożej 33

16 Ûrohov Towarzystwo św. Józefa 21

17 Vetlin Siostry Służebnice 80

Źródło: Centralne Państwowe Archiwum Historii Ukrainy i Lwowa, ф. 179, оп. 5, спр. 76, а. 10–127.
Source: Central State Archive of the History of Ukraine and Lviv, f. 179, оp. 5, spr. 76, а. 10–127.

Zainteresowanie Kościoła losem ukraińskich przedszkolaków znalazło od-
zwierciedlenie w publikacji w 1939 roku, Regulamin Metropolity Ordynariatu

                             
3 Šematizm Vsego kliragreko-katoličeskoj èparhìï Stanìslavìvskoï na rik Božij 1930, Stanìslavìv

1930, s. 167–171.
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o przedszkolach. Zajmując się wychowaniem w przedszkolu, przedstawiciele
Kościoła przyjęli na siebie wielką odpowiedzialność, ponieważ, jak zauważono
w regulaminie, „[...] od pierwszego nasiona zasianego w sercu niewinnego
dziecka, będzie zależeć nie tylko wartość jego osobowości, ale może nawet cały
jego los na ziemi i los wieczny”4. Metropolita Ordynariatu, zdając sobie sprawę
z dużego znaczenia wychowania przedszkolnego w warunkach braku opieki
rodzinnej, starał się całościowo realizować swoje cele w praktyce. W związku
z tym, przed duchowieństwem stawiano szereg wymagań. Po pierwsze należało
przeprowadzać obowiązkową organizację sezonowych przedszkoli, które byłyby
czynne w miesiącach letnich. Drugim obowiązkiem duchowieństwa było otwar-
cie odpowiednich placówek całorocznych. Do tych instytucji dzieci powinny
były uczęszczać przez cały rok szkolny.

Według wyżej wymienionych rozporządzeń instytucje wychowawcze wy-
stępowały jako jedne z najważniejszych obszarów duszpasterskiej pracy osób
duchownych. Przedszkola powinny były stać się dla duchownych centrum wy-
chowania świadomych obywateli, oddanych Kościołowi i swojemu narodu.
W związku z tym, w dokumencie zaznaczono: „[...] w kazaniach trzeba wyja-
śnić, że jeśli chodzi o duszę dziecka, nie można oszczędzać ani pracy, ani kosz-
tów”5. Wiele uwagi we wspominanym cyklu poświęcono kwestii zapewnieniu
przedszkolom kadry pedagogicznej o odpowiednim poziomie zawodowym. In-
stytucją edukacyjną, która miała zapewnić najbardziej odpowiednie przygoto-
wanie, zdaniem duchownych, była zahoronkarskaâ seminapiâ [захоронкарская
семинария], które otwarto przy klasztorze Sióstr Bazylianek we Lwowie.

Na początku XX wieku w Galicji gruntownie przekształca się także sieć
placówek przedszkolnych utrzymywanych przez osoby świeckie. Szczególnie
ważną rolę w tym procesie odegrało towarzystwo „Ruskaâ Zahoronka”. Do roku
1922 dzięki działalności tego towarzystwa powstało 12 przedszkoli. Próbując
nawiązać ścisłą współpracę, greckokatolickie duchowieństwo zaapelowało do
przewodniczącej M. Gruszewskiej z propozycją objęcia patronatem metropolity.
Jednak kwestia ta nie została rozwiązana. Ukraińskie duchowieństwo wysoko
oceniało pracę wychowawczą świeckich nauczycieli, ale priorytet nadawano
jednak pracy siostr. Tylko one, zdaniem duchowieństwa, mogą się poświęcić
całościowo pracy wychowawczej dla dobra Kościoła i narodu, stworzyć rodzin-
ną atmosferę poświęcenia dla dobra dziecka. Z drugiej strony, niewielka liczba
sióstr akceptowała potrzebę zatrudnienia w przedszkolach także świeckich na-
uczycieli. Przy czym duchowieństwo żądało, by świeckie przedszkolanki nosiły
specjalne mundury, które przynajmniej z wyglądu upodabniałyby je do sióstr.

Przeciwstawne poglądy na temat statusu pracownic placówek przedszkol-
nych miała wybitna działaczka społeczna Natalia Kobrinskaâ. W swoich pracach
zachęcała do organizowania placówek przedszkolnych wyłącznie dla świeckich
                             
4 Rozporâdok Mitropoličogo Ordinariâtu pro zahoronki j ditâči sadki, „Meta” 1939, nr 19, s. 2.
5 Tamże, s. 2.
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kobiet, nie zgadzając się z tym, że wychowywaniem dzieci mogą zajmować się
zakonnice. Według niej, w zdrowym społeczeństwie, motorem postępu powin-
nien być interes ogółu, a nie poświęcanie się jednych dla drugich. W związku
z tym kobiety, które dla wygody innych zaniedbują swoje własne prawo do peł-
nej egzystencji – twierdziła N. Kobrinskaâ – nie mogą przynieść korzyści społe-
czeństwu6.

Jednak z analiz historycznych wynika, że w niektórych trudnych warunkach
gospodarczych i społecznych nasz naród7 zdołał przetrwać i rozwijać swoją
kulturę jedynie dzięki filantropii, dobroczynności oraz charytatywnej działalno-
ści poszczególnych jednostek, czego dowodem jest chociażby stwierdzenie, że
to właśnie zakonnice a nie kobiety świeckie były pionierami w otwieraniu ukra-
ińskich przedszkoli i sierocińców. Wiadome jest, że złożone okoliczności spo-
łeczno-polityczne i niedostatki natury materialnej były czynnikami, które nie
mogły wspomagać rozwoju pracy opiekuńczo-wychowawczej zakonnic. Nie-
mniej, jak można zauważyć, mimo tych wszystkich przeszkód, udało się jednak
osiągnąć znaczące sukcesy w tym obszarze. Przedszkola, choć niezbyt dobrze
wyposażone, pełniły rolę centrów, w których ubogie dzieci ukraińskie otrzymały to,
co najcenniejsze: poczucie bezpieczeństwa, chrześciańskie wychowanie, wszech-
stronny rozwój, ogólną wiedzę i podstawowe umiejętności samoobsługowe.

Ugruntowując w swojej pedagogicznej działalności chrześcijańskie przyka-
zania miłości bliźniego, wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe, wy-
chowawczynie przyczyniały się do rozwoju osobowego dzieci i kształtowały ich
przekonania moralne. Przedszkola prowadzone przez zakonnice kompensowały
braki wychowania rodzinnego, a ponadto stawały się centrami edukacji i kształ-
towania młodego, świadomego i bogatego duchowo pokolenia narodu ukraiń-
skiego.
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Аннотация

Вконце ХІХ – нач. ХХ вв. в силу сложных общественно-исторических усло-
вий, ввиду недостаточности семейного воспитания по инициативе выдающихся
представителей и монашеских объединений украинской греко-католической Цер-
кви система дошкольного воспитания была существенно изменена. Благодаря ж-
ертвенному труду сестер-воспитательниц была разработана самобытная система
гармонического воспитания и развития детей. Посвящая себя делу воспитания у-
краинских детей, сестры монахини засвидетельствовали эффективность общес
твенного воспитания и убедили в необходимости его развития в условиях недос
татка и ограниченного влияния семейной воспитательной среды.
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Период дошкольного воспитания имеет фундаментальное значение для
развития и становления личности. На этом этапе формируются первичные
этические нормы и правила, способность к саморегуляции поведения,
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рефлексии и морального выбора. Успех в реализации заданий психо-
-физичного развития этого периода является залогом существенных до
стижений на последующих этапах. Реализация нормативных заданий психо-
-физического развития ребенка должна происходить в семейной среде,
которая наполнена необходимой эмоциональной атмосферой, чувствами
любви, безопасности, радости. Доподлинно известно, что ни одно искус-
ственно созданное воспитательное пространство не способно в полной
мере заменить или компенсировать отсутствие родительской опеки, тепла
и уюта семейной среды. Тем не менее во многих ситуациях, в силу слож-
ных социально-экономических или других предпосылок возникает необхо-
димость замещения семейной среды другими специально созданными во-
спитательными условиями.

Собственно такая ситуация сложилась на территории Галиции (кон. Х–
ІХ – нач. ХХ вв.). Местное украинское население оказалось в кризисных
экономических условиях и всецело посвящало себя зарабатыванию средств
для существования. В результате этого украинцы не имели возможности
уделять слишком много времени уходу и воспитанию детей. Особенно за-
острялась ситуация в сельских семьях, в которых родители от ранней вес-
ны и до поздней осени были заняты полевыми работами, а дети лишались
надлежащего присмотра и опеки. Понимая всю угрозу такого положения,
ведущие духовные представители и монашество греко-католической Цер-
кви развернули активную деятельность в отрасли опеки и дошкольного
воспитания украинских детей.

Первое дошкольное учреждение в 1893 году в Галиции было органи-
зовано благодаря инициативе греко-католического духовенства. Глава
греко-католической Церкви митрополит Андрей Шептицкий для обеспече-
ния целеустремленного и системного развития сети дошкольных учрежде
ний инициировал создание специального монашеского объединения сестер
Служебниц, которое было призвано заниматься апостольским и воспита-
тельным трудом среди сельского населения и особенно детей. Дети
должны были стать для сестер самым «ценным сокровищем». В Cтатуте
сестер Служебниц четко выдвигалось трбование организации при каждом
монастырском доме образцового дошкольного учреждения. Создавая
систему украинских дошкольных заведений, сестры Служебници встрети-
лись с большими трудностями. Это прежде всего, отсутствие практиче-
ского опыта и квалифицированого персонала, украиноязычной теоретико-
-методической базы для развития учебно-воспитательной деятельности
и, наконец, сложные социально-политические и экономические условия.

Материальное обеспечение украинских дошкольных учреждений осу-
ществлялось путем сбора добровольных пожертвований и меценатской
помощи церкви. Государственной поддержки украиноязычные воспита-
тельные учреждения были польностью лишены. Очень часто, чтобы по-
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лучить разрешение на существование, онипозиционировали себя как учре-
ждения харитативного направления, что лишало их объязательного госу-
дарственного инспектирования и вероятности закрытия в случае несоотве-
тствия государственным требованиям. Все эти спекуляции возникли в от-
вет утвержденному в официальных кругах мнению, согласно которому
считалось, что существование учебно-воспитательных учреждений за счет
добродетельных пожертвований вредит достоинству государства1.

В организованных дошкольных учреждениях сестрам приходилось са-
мостоятельно разрабатывать содержание и технологию учебно-воспита-
тельного процесса. При этом они умело совмещали передовые наработки
тогдашней педагогической теории и практики с собственным виденьем
целей и способов воспитания украинских детей. В Уставе монашеского
объединения сестер воспитательной деятельности было посвящено аж 30
параграфов. Главным заданием дошкольных учреждений была реализация
заботы и опеки над детьми; их физического, умственного, нравственного
и эстетического развития. Также были определены средства и методы во-
спитательного процесса, гигиенические и организационные требования
относительно его осуществления. Так, например, указывалось, что сестры
должны заботиться о том, чтобы на протяжении дня дети были сыты, чи-
сты, опрятны, соответственно одеты. Из гигиенических соображений сес-
трам поручалось заботиться о чистоте комнат, свежем воздухе, порядке
содержания детских и других вещей, оборудования мест для игр. Особен-
ное внимание со стороны педагогического персонала должно было уделя-
ться определению психолого-педагогических особенностей каждого ре-
бенка (склонностей и способностей, привычек и навыков, стремлений
и возможностей). Результаты педагогических наблюдений за каждым ре-
бенком фиксировались в специальном журнале. Учитывая особенности
психо-физического развития детей, сестры должны были разрабатывать
и осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, что в извес-
тной мере отображал организацию воспитательного процесса в условиях
семейной среды. С целью улучшения методического уровня воспита-
тельного процесса и его дидактического обеспечения сестры занимались
подбором педагогической литературы для воспитателей и соответствую-
щих книг для детской библиотеки. В последствии с этой же целью был
осуществлен выпуск детских периодических изданий «Крейцарова библио-
тека» (1902–1908), «Маленький Мисионарчик» (1903–1914), «Мир ребен-
ка» (1919–1939), «Наш Приятель» (1921–1939), Колокольчик» (1931–1939),
«Маленькие друзья» (1937–1948).

С целью налаживания тесного педагогического взаимодействия с деть-
ми сестры-воспитательницы должны были принимать непосредственное

                             
1 К. Федорович, Українські школи в Галичині у світлі законів і практик, Львів 1924, с. 45.
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участие во всех занятиях. Сестры понимали, что лишь при таких условиях
они смогут сформировать созвучную семейной среду непосредственности
и любви, а также смогут пристально следить за поведением детей, их здо-
ровьем, умеренностью во время игор, порядком, надлежащим вниманием,
добросовестностью в учебе, молитвах, труде. Особенно прогрессивным
подходом в плане организации воспитательного процесса была диф-
ференциация детей в группы, которая могла осуществляться не только по
возрасту, но и по уровню умственного развития. Новые правила объе-
динения сестер, датированные в 1907 г., главным заданием, как и раньше,
считали труд в дошкольных учреждениях и давали объяснение отно-
сительно содержания этой деятельности. В частности, отмечалось: “в дет-
ском заведении сестры должны учить детей молиться, считать, рас-
сказывать и сочинять стихи, петь песни, знакомить их с катехизмом, би-
блейскими историями, играть в детские игры, а где это возможно, то также
заниматься чтением и письмом. Кроме того, пусть учат их выполнять такие
виды работ, которые соответствуют детскому возрасту”2. Все занятия
в детском садике должны были носить воспитательный характер, приспо-
собливаться к возрасту и уровню развития возможностей и заинтересован-
ности детей. Программа занятий состояла из религиозных нравоучений
и практик, учебных заданий, упражнений для развития устной речи, логи-
ческого мышления, наблюдения и объяснения явлений и процессов, изуче-
ния и декламации стихотворений, слушания рассказов, рисования, ручного
труда, пения, ритмической гимнастики и активных игр (см. Табл. 1).

Все перечисленные занятия должны были способствовать прививанию
воспитанникам самых первых и главных нравственных и национально-
-культурных норм, развивать гуманность, пробуждать эстетические чув-
ства, обеспечивать умственное и физическое совершенствование. Мето-
дами воспитания были беседы, рассказы, объяснения, напоминания, наста-
вления, упреки, поощрения и запрещения, соревнования, игры. Особенное
место в воспитательном процессе занимали методы примера и суггестии.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса вос-
питательницы использовали разнообразные средства: кольца для учебы
математики, кольца для изучения цветов, мозаику, мозаику для составле-
ния квадратов и треугольников, домино, рисунки, лото, картинки для изу-
чения явлений природы, лоскутки тканей для тренировки ощущения, ил-
люстрации библейских рассказов, мячи, барабаны, кубики, предметы для
элементарной учебы (палочки, фигуры разных геометрических форм
и т.д.). Сестры пытались так построить воспитательный процесс дошколь-
ных заведений, чтобы создать все необходимые условия для гармоничного
и разностороннего воспитания подопечных.

                             
2 A. Великий, Нарис історії згромадження сс. Служебниць ПНД, Рим 1968, с. 342.
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Таблица 1. Программа занятий в дошкольном учреждении сс.Служебниц в с. Хи-
ров (1934 г.)

Table 1. Plan of the activities of a preschool institution of the Servite Sisters in the vil-
lage of Chirow (1934)

ВремяДни
недели 9–10 10–11 11–12 14–15 15–16

понедельни
к

беседы
о религии

игры гимнастика религия –

Вторник рассказы об
истории
родного
края

изучение
стихотво-
рений и
гимнов

лепка из
глины

изучение
“Отче наш”

рисование
на доске

Среда беседы игры – пение лепка из
бумаги

Четверг беседы об
окружа-

ющей среде

лепка из
глины

гимнастика изучение
стихотво-
рений

игры

Пятница беседы
о природе

игры изготов-
ление ап-
пликаций

религия –

Суббота беседы
о религии

самостоятел
ьные ра-
ссказы

самосто-
ятельные
игры

свободное
время

свободное
время

Иcтoчник: Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 179, оп. 5, спр. 146,
а. 140.
Source: Central State Archive of the History of Ukraine and Lviv, f. 179, оp. 5, sрr. 146,

В 20–40 годах ХХ ст. темпы развития украиноязычных дошкольных у-
чреждений, которые удерживались монашескими объединениями, не смо-
тря на существенные препятствия политического и экономического харак-
тера продолжают расти. Темпы развития и объемы воспитательного труда
сестер Служебниц представлены в виде диаграммы3 (Диаг. 1)

Интенсивно разворачивалась воспитательная деятельность и других
монашеских объединений: сс. Василианок, Студиток и др. Перечень дош-
кольных воспитательных учреждений Львовского школьного округа в 1934 г.
предоставлена в табл. 2.

Заинтересованость Церкви судьбой украинских дошкольников нашла
свое отражение в издании в 1939 р. “Распорядка Митрополитского Орди-
нариата о детских садиках”. Занимаясь воспитанием в детских садиках,
представители Церкви возлагали на себя большую ответственность, пото-

                             
3 Шематизм Всего клира греко-католической Єпархії Станіславівської на рік Божий 1930,
Станіславів 1930, с. 167–171.
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му что, как отмечалось в распорядке, “от первого семени, посеяного в не-
винном сердце ребенка, будет зависеть часто не только ценность его лич-
ности, но может быть даже целая его земная и вечная судьба”4.

Диаграмма 1. Количество детей в опекунско-воспитательных заведениях сс. Служе-
бниц в Галиции (1892–1936 гг.). Иcтoчник: Собcтвeннoe cocтaвление.

Fig. 1. The number of children in the educational centres of the Servite Sisters in Galicia
(1892–1936). Source: Developed by the author.

Митрополитский Ординариат, понимая большое значение дошколь-
ного воспитания в условиях нехватки семейной опеки, пытался наиболее
полно реализовать ее задачи на практике. В связи с этим перед духовен-
ством выдвигались ряд требований. Первое заключалось в обязательной
организации при каждой церкви сезонных детских садиков, которые рабо-
тали бы в течение летних месяцев. Второй объязанностью духовенства
было открытие соответсвующих круглогодичных учреждений. Эти инсти-
туции должны были посещать дети дошкольного возраста на протяжении
целого учебного года.

Согласно вышеназванного распоряжения упомянутые воспитательные
заведения выступали одним из наиболее важных участков душпастырского
труда духовных лиц. Детские садики должны были стать для священника
центрами воспитания сознательных граждан, отданных Церкви и своему
народу. В связи с этим в документе отмечалось: “в проповедях нужно

                             
4 Розпорядок Митрополичого Ординаріяту про захоронки й дитячі садки, „Мета” 1939, № 19, c. 2.
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объяснять, что когда идет речь о душе ребенка, нельзя жалеть ни труда, ни
расходов”5.

Таблица 2. Детские сады Львовского школьного округа в 1934 г.
Table 2. Preschools in the Lwów district in 1934

№ Местность Владелец заведения Язык Общее
количество детей

1 Яворов сс. Йосафатки украин. 29

2 Прилбычи Леон Шептицкий украин. 29

3 Золочив сс. Служебницы украин. 62

4 Поморяны сс. Пресвятой Девы Марии украин. 62

5 Коломыя сс. Служебницы украин. 40

6 Городенка сс. Служебницы украин. 61

7 Львов сс. Василианки украин. 21

8 Делятин сс. Василианки украин. 40

9 Надвирна сс. Василианки украин. 39

10 Угнив сс. Служебницы украин. 40

11 Борислав объединение св. о. Николая украин. 89

12 Угерцы сс. Служебницы украин. 5

13 Сколе Комитет охраны сирот им.
А. Шептицкого

украин. 7

14 Городница сс. Служебницы укр.-польск. 82

15 Ярослав Братство Божьей Матери 33

16 Юрохов Общество св. Йосифа 21

17 Ветлин сс. Служебницы 80

Иcтoчник: Центральний державний історичний архів України у Львові, ф. 179, оп. 5, спр.
76, а. 10–127.
Source: Central State Archive of the History of Ukraine and Lviv, ф. 179, оп. 5, спр. 76, а. 10–127.

Большое внимание упомянутый циркуляр уделял вопросу обеспечения дет-
ских садиков педагогическим персоналом с соответствующим профес-
сиональным уровнем. Учебным учреждением, которое дает наиболее обстоя-
тельную подготовку, по мнению духовенства, была «захоронкарская семинар-
ия», которая была открыта при монастыре сестер Василианок во Львове.

В начале ХХ века в Галиции интенсивно преобразуется и сеть дошколь-
ных заведений, которые содержались светскими лицами. Особенно важную
роль в этом процессе сыграло общество “Руская Захоронка”. До 1922
р. силами этого общества было основано 12 детских садиков. Пытаясь на-
                             
5 Тaм жe, c. 2.
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ладить с ними тесное сотрудничество, греко-католическое духовенство
обратилось к его председателю М. Грушевской с предложением подчинить
общество патронату Митрополита. Однако, этот вопрос так и не не был
решен. Украинское духовенство высоко оценивало воспитательный труд
светских воспитательниц, хотя приоритет отдавали все-таки сестрам. Толь-
ко они, по их мнению, смогут всецело посвятить себя воспитательному
труду для пользы Церкви и народа, сформировать семейную атмосферу
жертвенности ради блага ребенка. С другой стороны, незначительное коли-
чество сестер одобряли необходимость привлечения к труду в детских учре-
ждениях и светских воспитательниц. При этом духовенство требовало,
чтобы светские воспитательницы садиков по крайней мере носили спе-
циальную униформу, которая хотя бы внешне делала их похожими на сестер.

Противоположного мнения относительно статуса воспитательниц до-
школьных учреждений придерживалась выдающаяся общественная дея-
тельница Наталья Кобринская. В своих трудах она призывала органи-
зовывать дошкольные садики исключительно светских женщин, не согла-
шаясь с тем, что воспитанием детей могут заниматься монахини. По ее
мнению, в здоровом обществе движущей силой прогресса должен быть
общий интерес, а не пожертвование одних ради других. Следовательно,
женщины, которые пренебрегают правом собственного полноценного су-
ществования ради выгоды других, утверждала Н.Кобринская, не могут
принести пользу обществу6.

Однако, анализ исторического опыта, убеждает, что в определенных с-
ложных экономических и социальных условиях наша нация смогла со-
хранить себя и развить собственную культуру только благодаря филантро-
пической, меценатской и харитативной деятельности отдельных лично-
стей. И то, что именно монахини, а не светские женщины стали пионерами
в деле открытия украинских детских садиков и сиротинцев, есть лишь од-
ним из доказательств этого. Понятно, что сложные социально-полити-
ческие обстоятельства и материальные лишения были теми факторами,
которые не могли содействовать развитию воспитательно-опекунского
труда монашеством. Однако, как видим, не смотря на все эти препятствия,
они сумели достичь в этой отрасли значительных успехов. По большей
части садики, оборудованные не наилучшим образом, тем не менее, высту-
пали центрами, в которых убогие украинские дети получали наиболее цен-
ное достояние, а именно: чувство защищенности, христианское воспита-
ние, разностороннее развитие, общеобразовательные знания, элементарные
навыки самообслуживания и умения осуществлять свою последующую
жизнедеятельность согласно с общечеловеческими нравственными норма-
ми. Утверждая в своей педагогической деятельности заповеди христиан-

                             
6 Захоронки, „Руслан” 1897, № 3, c. 1.
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ской любви к ближнему, используя новейшие научные достижения, воспи-
татели способствовали личностному развитию детей и формировали их
нравственные убеждения. Детские садики монашества компенсировали
недостаток семейного воспитания и более того становились центрами
просветительства и формирования нового молодого национально созна-
тельного и духовно богатого поколения украинского народа.
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Instytucje wychowania przedszkolnego
w wielokulturowej Łodzi w latach 1924–1939.

Organizacja, zadania, formy działania

Pre-school educational institutions in multi-cultural Łódź
1924–1939. Organization, tasks, forms of operation

Streszczenie

Miastem o zróżnicowanej strukturze narodowościowej, a w związku z tym także ję-
zykowej, wyznaniowej oraz kulturowej, Łódź stała się od pierwszej połowy XIX wie-
ku, i zadecydowały o tym względy natury ekonomicznej. W Drugiej Rzeczypospolitej
ludność polska stanowiła ponad połowę populacji miasta (62%), druga pod względem
liczebności była społeczność żydowska – 31%, a następnie niemiecka – 7%. Proble-
matyka szeroko rozumianej opieki nad dziećmi, mocno akcentowana w latach zaborów
przez społeczników, organizacje filantropijne i wyznaniowe, także na terenie Łodzi,
doczekała się w okresie międzywojennym uregulowań prawnych na szczeblu władzy
centralnej oraz troski w postaci konkretnych rozwiązań organizacyjnych ze strony sa-
morządów. Przejęcie, przez łódzkie władze samorządowe sfery opieki i pomocy dzie-
ciom nie spowodowało, że z mapy miasta zniknęły instytucje dobroczynne różnych na-
rodowości i wyznań – wręcz przeciwnie, dopełniały one i podejmowały różne formy
wsparcia, adresowane zwłaszcza do dzieci ubogich. Jedną z nich było wychowanie
przedszkolne, czyli objęcie regularną opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat, niezależnie
od ich narodowości i wyznania. Celem artykułu jest ukazanie instytucji wychowania
przedszkolnego (ochronek oraz przedszkoli) – ich liczby, sposobu inicjowania, organi-
zacji, pełnionych zadań i form oddziaływań (także w stosunku do rodzin wychowan-
ków) – na tle, zróżnicowanej wówczas, struktury narodowościowej Łodzi. Początkową
cezurę czasową (1924) wyznacza rok powołania do życia pierwszej ochronki zainicjo-
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Pole tekstowe
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wanej przez miasto (dla dzieci narodowości polskiej), która oprócz zadań stricte opie-
kuńczych miała pełnić rolę wychowawczo-dydaktyczną.

Słowa kluczowe: wychowanie przedszkolne w Łodzi w II RP, opieka nad dzieckiem,
ochronki parafialne i wyznaniowe, przedszkola katolickie w Łodzi, przedszkola żydow-
skie w Łodzi, przedszkola ewangelickie w Łodzi

Abstract

Since the first half of the 19th century, Łódź became a city with diverse ethnic, and
as a result, also linguistic, religious, and cultural structures. That was a consequence of
economic factors. During the period of the Second Polish Republic, Poles constituted
over a half of the city’s population (62%). The second largest group included Jews
(31%) and the third e – Germans (7%). The widely understood issues of childcare, em-
phasized firmly during the period of partitions, by community workers as well as char-
ity and religious organizations, were addressed in the interwar period with legal regula-
tions on the central administration level and specific organizational solutions adopted
by local governments. The taking over of the issue of childcare and child aid by Łódź
local authorities did not result in the disappearance of the charitable institutions of vari-
ous nationalities and religions from the city map. On the contrary, they complemented
each other and provided many forms of support, addressed to poor children in particu-
lar. One area was that of pre-school education, i.e. the provision of regular care to chil-
dren aged 3–6, regardless of their nationality or religion. The purpose of this work is to
present pre-school educational institutions (kindergartens and shelters), their numbers,
manner of establishment, organization, tasks, and forms of activity (also in relation to
the families of their pupils), against the background of the ethnic structure of Łódź,
which was very diverse at that time. The first date (1924) is the date of establishment of
the first shelter initiated by the city (for Polish children) which, apart from tasks related
solely to providing care, was also supposed to perform an educational function.

Keywords: pre-school education in Łódź in the interwar period, childcare, parochial
and religious shelters, Catholic kindergartens in Łódź, Jewish kindergartens in Łódź,
Evangelical kindergartens in Łódź

Zagadnienia wstępne

Miastem o zróżnicowanej strukturze narodowościowej, a w związku z tym
także językowej, wyznaniowej oraz kulturowej, Łódź stała się od pierwszej po-
łowy XIX wieku, i zadecydowały o tym względy natury ekonomicznej. Rozwój
przemysłu i handlu był bezpośrednim czynnikiem zmian demograficznych oraz
społecznych. W latach 1865–1914 liczba mieszkańców zwiększyła się ponad
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18 razy, z 32 500 do 630 000 osób1. Tuż przed I wojną światową Łódź zamiesz-
kiwali Polacy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie i inne nacje, a skład wyznaniowy
mieszkańców był następujący: ludność wyznania rzymskokatolickiego stanowiła
50,6%, mojżeszowego – 32,1%, ewangelicy – 15,1%, prawosławni – 1,1%, inne
narodowości – 1,0%2.

Wraz z uzyskaniem niepodległości w 1918 roku zaistniały dla miasta zde-
cydowanie korzystniejsze warunki rozwoju, bowiem Łódź stała się siedzibą,
utworzonego w sierpniu 1919 roku województwa łódzkiego3. Drugie, co do wiel-
kości miasto polskie, otrzymało właściwą rangę administracyjną, przestało pełnić
jedynie funkcję stolicy powiatu. W dalszym ciągu miało charakter wielonarodowy
oraz status miasta robotniczego. W świetle pierwszego powszechnego spisu ludności,
przeprowadzonego w Drugiej Rzeczypospolitej w 1921 roku, w mieście zamieszki-
wało 451 974 osób4. Nadal dominowała tu ludność polska (61,9%)5, druga pod
względem liczebności była społeczność żydowska (30,7%), a następnie niemiecka
(7,0)6. Nieznaczny odsetek 0,3% stanowiły także inne nacje: Rosjanie, Ukraińcy,
Białorusini czy Rusini. Poszczególne społeczności zamieszkiwały osobne części
i dzielnice miasta, tworząc tym samym dość hermetyczne kręgi, w niewielkim stop-
niu otwarte na innych. Płaszczyzną, na której dochodziło do zespolenia i nawiązania
relacji między poszczególnymi narodowościami była płaszczyzna ekonomiczna7.
                             
1 W. Puś, Warunki i czynniki rozwoju Łodzi (1820–1939), [w:] W. Puś, S. Liszewski (red.), Dzieje
Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, s. 16.

2 A. Goerne, Z zakresu statystyki m. Lodzi. Informator z kalendarzem na rok 1919, Magistrat m.
Łodzi, Łódź [b.r.w.], s. 25.

3 M. Bandurka, Narodziny województwa łódzkiego, [w:] K. Badziak, J. Szymczak (red.), 75-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Łodzi,
Łódź 1993, s. 93.

4 E. Rosset, Rozwój ludnościowy i terytorialny m. Łodzi, „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” (dalej:
DZMŁ) 1927, nr 2, s. 2–3; L. Mroczka, Dynamika rozwoju i struktura społeczno-zawodowa
głównych grup etnicznych w Łodzi w latach 1918–1939, [w:] P. Samuś (red.), Polacy – Niemcy –
Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, Wyd. Ibidem, Łódź 1997, s. 190; A. Rzep-
kowski, Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Wyd. Ibidem, Łódź 2008, s. 45. W ciągu
dekady liczba ludności wzrosła do 605 467 osób, w 1939 r. Łódź liczyła 672 138 mieszkańców.

5 A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 110. Również w skali całego kraju najwięcej było Pola-
ków (69,2%), na drugim miejscu sytuowali się Ukraińcy i Rusini (15,1%), trzecie miejsce zaj-
mowali Żydzi (7,9%), czwarte Niemcy (2,9%).

6 Dla kolejnych dekad czasowych trudno precyzyjnie określić skład narodowościowy miasta,
bowiem podczas drugiego powszechnego spisu ludności (1931 r.) nie uwzględniono kwestii
przynależności narodowościowej ludności naszego kraju. Według A. Rzepkowskiego, deklaracji
językowej składanej przez mieszkańców ówczesnej Polski nie można utożsamiać z deklaracją
narodowościową. Tak, więc biorąc za kryterium przynależności narodowej język ojczysty,
struktura narodowościowa Łodzi w 1931 r. była zbliżona do tej sprzed dekady i kształtowała się
następująco: Polacy (59%), Żydzi (31,7%), Niemcy (8,9%). Por.: A. Rzepkowski, Ludność...,
dz. cyt., s. 112; S. Pytlas, Struktura społeczności łódzkiej w XIX–XX wieku (do 1939 r.), [w:]
S. Gala (red.), Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998, s. 66.

7 Analizując okres sprzed 1918 r., pomimo zatargów natury wyznaniowej, w codziennych rela-
cjach pomiędzy różnymi grupami narodowościowymi (należy włączyć tu również Rosjan, któ-
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W zakresie struktury wyznaniowej międzywojennej Łodzi, drugi powszech-
ny spis ludności (w grudniu 1931 r.) wykazał, że przeważającą grupą wyzna-
niową byli katolicy (56,2%), kolejną liczną grupę stanowili wyznawcy religii
mojżeszowej (33,4%), na trzecim miejscu – protestanci (9,2%), przedstawiciele
wyznań: prawosławnego i innych osiągali wówczas niewielki procent (0,6%
i 0,3%)8. Korelacja pomiędzy wyznaniem i narodowością szczególnie wyrazi-
ście występowała w odniesieniu do ludności żydowskiej, wśród której nie było
właściwie wyznawców innych religii niż judaizm (wśród osób wyznania mojże-
szowego występowały jednak osoby uważające się za Polaków). Wyznawcami
katolicyzmu byli w zdecydowanej większości Polacy, podobna sytuacja wystę-
powała także w odniesieniu do ewangelików, wśród których dominowali Niem-
cy. Liczebność osób narodowości polskiej wyznania ewangelickiego występują-
ca w mieście na początku lat dwudziestych XX wieku (około 6 000) była zbliżo-
na do liczby niemieckich wyznawców katolicyzmu (około 5 000)9.

Rozmieszczenie przedstawicieli występujących w Łodzi grup wyznanio-
wych w poszczególnych dzielnicach było, podobnie jak w przypadku narodowo-
ści, nierównomierne. Katolicy zamieszkiwali głównie peryferyjne dzielnice mia-
sta: południowe, wschodnie i zachodnie oraz niektóre rejony północnej części
Łodzi. Ludność wyznania mojżeszowego skoncentrowana była w dzielnicach
centralnych. Protestanci zamieszkiwali przede wszystkim zachodnie i niektóre
centralne części Łodzi10.

                             
rzy w 1913 r. stanowili 1% ogólnej liczby ludności: 506 tys. mieszkańców), dominowała tole-
rancja i współpraca. Jednym z jej dowodów może być to, że po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. nie zburzono w mieście żadnej cerkwi, do czego doszło w innych polskich miastach
(np. w Warszawie). Zob.: J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz, Rola wy-
znań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2004, s. 11–12. Dla ludności prawosławia wybudowano w Łodzi pod koniec XIX w. trzy
cerkwie: św. Aleksandra Newskiego (1884 r.), św. Olgi (1898) i św. Aleksego (1896 r.). Dwie
pierwsze funkcjonują do dziś, trzecia została przemianowana w 1918 r. na kościół rzymskoka-
tolicki. Zob.: M. Budziarek, Łódzki bedeker wyznaniowy, Wyd. Muzeum Historii Miasta Łódzi,
Łódź 1998, s. 77–80.

8 A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 117; J.K. Janczak, Struktura narodowościowa Łodzi
w latach 1820–1939, [w:] W. Puś, S. Liszewski (red.), Dzieje Żydów..., dz. cyt., s. 51–52.
W świetle danych ze spisu 1931 r. dominującym językiem wśród katolików był polski (98,3%),
w grupie ewangelików – niemiecki (83,2%), a w grupie żydowskiej – jidysz (87,5%). Porów-
nując strukturę wyznaniową w grupach językowych można zauważyć, że wśród osób uznają-
cych język polski za ojczysty bardzo silnie dominowali katolicy (93,5%), natomiast w przypad-
ku języka rosyjskiego prawosławni (79,5%), języka niemieckiego – ewangelicy (87,2%), a ji-
dysz i hebrajskiego – żydzi (99,90 i 99,99%). J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Ret-
kiewicz, Rola wyznań..., dz. cyt., s. 21.

9 J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz, Rola wyznań..., dz. cyt., s. 12;
A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 118; J. Tomaszewski, Niepodległa Rzeczpospolita, [w:]
J. Tomaszewski (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1993, s. 157–158.

10 A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 120. Dzielnice zamieszkałe przez ludność katolicką
miały, więc polski charakter, choć i wśród Polaków zdarzali się przedstawiciele innych wyznań
(głównie protestanci). Podobna sytuacja występowała u Niemców (społeczność Niemców–ka-



Instytucje wychowania przedszkolnego w wielokulturowej Łodzi... 285

Biorąc pod uwagę strukturę społeczno-zawodową, przeważającą grupę
społeczną (według danych ze spisu z 1931 r.) stanowili robotnicy (pracujący
w przemyśle, transporcie, handlu, jako służba domowa i chałupnicy) – 69,7%
ogółu ludności, kolejną drobnomieszczaństwo (kupcy i rzemieślnicy) – 18,6%,
dalej inteligencja (pracownicy umysłowi) – 9,6% oraz burżuazja, stanowiąca
2,1% ludności Łodzi11.

Ze strukturą zawodową danej społeczności wiąże się niewątpliwie jej po-
ziom wykształcenia, postrzegany jako wskaźnik rozwoju społeczno-ekonomi-
cznego oraz kulturalnego danego obszaru12. Poziom wykształcenia ludności
zależy w dużym stopniu od poziomu edukacji na danym terenie. Właśnie kwe-
stie związane z oświatą i wychowaniem13 wysunęły się na czoło wielu zadań,
jakie po odzyskaniu niepodległości podjęli przedstawiciele nowo wybranych,
w wyborach powszechnych, władz miasta Łodzi14. Zaniedbania z okresu zaboru
rosyjskiego próbowano niwelować m.in. poprzez wprowadzenie, w 1919 roku,
obowiązkowej nauki w zakresie szkoły powszechnej dla dzieci w wieku 7–14
lat15. Udało się to łódzkim władzom I kadencji, które, jako pierwsze w kraju,
                             

tolików). W obrębie społeczności żydowskiej występował także pewien odłam, który nie wy-
znawał judaizmu. Niemniej rejony, gdzie dominowali wyznawcy tej religii, miały zdecydowanie
żydowski charakter.

11 S. Pytlas, Struktura społeczności łódzkiej..., dz. cyt., s. 67. Największa grupa mieszkańców
miasta w 1931 r. pracowała w przemyśle (62,1%), w handlu i ubezpieczeniach (17%), w komu-
nikacji i transporcie (4,8%), służbie publicznej (3,6%) oraz jako służba domowa (3,3%). Zob.:
A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 96; W. Puś, Zmiany liczebności i struktury narodowo-
ściowej ludności Łodzi do roku 1939, [w:] M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas (red.),
Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 35–37.

12 W. Syrek, Elementy demografii, Uniwersytet Śląski, Katowice 1980, s. 87.
13 W świetle danych ze spisu w 1921 r. społeczeństwo łódzkie było słabo wykształcone: wyższe

wykształcenie posiadało zaledwie 0,8% ogółu ludności powyżej 10 roku życia, zawodowe śred-
nie i niższe – 0,7%, z wykształceniem początkowym było 46,6%, domowym 14,7%. Znaczną
grupę stanowili analfabeci – 20%. A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 103–104. W pierw-
szych latach po odzyskaniu niepodległości – o czym trzeba nadmienić – szczególnie naglący stał
się w Łodzi nie tyle problem wykształcenia własnej elity intelektualno-artystycznej, co kwestia
upowszechnienia oświaty i kultury oraz dotarcia z nią do najliczniejszej wówczas grupy spo-
łecznej – robotników.

14 Pierwsze wybory samorządowe, które odbyły się 23 lutego 1919 r. i przyniosły zwycięstwo
partiom robotniczym (najwięcej głosów otrzymała PPS – 46,6% i NZR – 31,3%). W pierwszej
demokratycznie wybranej Radzie Miejskiej na 75 radnych, 49 mandatów otrzymali Polacy,
19 mniejszość żydowska, a 7 – niemiecka. Największą liczbę mandatów zdobyła PPS (25), pre-
zydentem miasta został socjalista, Aleksy Rżewski. Więcej zob.: M. Nartonowicz-Kot, Samo-
rząd łódzki wobec problemów kultury w latach 1919–1939, „Acta Universitatis Lodzensis”, Fo-
lia Historica, Łódź 1985, s. 21–22; B. Wachowska, Życie polityczne Łodzi w okresie Drugiej
Rzeczypospolitej, Biblioteczka Wiedzy o Łodzi, Łódź 1973, s. 11.

15 Uchwalony w tej sprawie przez łódzkie władze statut wyprzedzał późniejsze ustawodawstwo
krajowe. Zamiast obowiązku siedmioletniej nauki, nakazywał ukończenie siedmioletniej szkoły
przez wszystkich uczniów, a tych, którzy nie ukończyli jej przed 15. rokiem życia zobowiązy-
wał do kontynuowania kształcenia podstawowego na kursach wieczorowych. Zob.: Z Komisji
Powszechnego Nauczania, DZMŁ 1919, nr 2, s. 8–9; P. Smolik, Dziesięć lat działalności
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podjęły tę inicjatywę, uwieńczoną zresztą już po trzech latach sukcesem16.
Warto nadmienić, że w 1918 roku na terenie Łodzi znajdowało się 339 szkół
różnego typu: 142 miejskie i 32 prywatne szkoły elementarne, 81 chederów
jawnych, 37 ochronek i 47 średnich zakładów naukowych17. Wśród szkół ele-
mentarnych publicznych funkcjonowało 66 szkół polskich, 38 żydowskich,
37 niemieckich i 1 szkoła rosyjska. Wszystkie główne narodowości żyjące
w mieście posiadały, więc własne szkolnictwo.

Po upływie pierwszej dekady od wprowadzenia obowiązku szkolnego
77,9% ogółu łódzkiego społeczeństwa (w wieku 5 lat i powyżej) posiadało
umiejętność czytania i pisania, 2,6% umiało tylko czytać, 19,3% nie umiało
czytać i pisać; osoby o niewiadomej umiejętności czytania i pisania stanowiły
0,1%18. Największy odsetek umiejących czytać i pisać występował wśród spo-
łeczności wyznania mojżeszowego – 82,3%, tylko nieznacznie ustępowali im
przedstawiciele wyznania ewangelickiego – 81,3%, wśród katolików czytać
i pisać umiało 74,6%19. Analfabeci natomiast dominowali wśród katolików
(21,5%), mniej ich było u ewangelików (16,6%) i izraelitów (16,5%).

Wśród problemów wysuwających się na czoło polityki społecznej w mie-
ście, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, była kwestia instytucjonalnej opieki
nad dzieckiem. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działalności placówek
wychowania przedszkolnego (ochronek/przedszkoli) – ich liczby, rodzaju, oko-
liczności powstania, zakresu pełnionych zadań oraz form oddziaływania (także
w stosunku do rodzin wychowanków) – na tle, zróżnicowanej wówczas, struktu-
ry narodowościowo-wyznaniowej międzywojennej Łodzi. Początkową cezurę
czasową (1924 r.) wyznacza rok powołania do życia pierwszej ochronki zaini-
cjowanej przez łódzkie władze miejskie, (dla dzieci narodowości polskiej), któ-
ra, oprócz zadań stricte opiekuńczych, miała pełnić rolę wychowawczo-dy-
daktyczną. Podstawę artykułu stanowi źródłowy materiał archiwalny i prasowy
oraz opracowania.

                             
oświatowej i kulturalnej Samorządu Łódzkiego, „Drukarnia Polska” L. Mazurkiewicz i S-ka,
Łódź 1929, s. 4; Księga pamiątkowa dziesięciolecia samorządu miasta Łodzi 1919–1929, Magi-
strat Łódzki, Łódź 1930, s. 123–124; W. Lipiec, Kultura i oświata w Łodzi w okresie między-
wojennym, Wyd. Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa” Łódź 1973, s. 5, 14.

16 Szkoły powszechne, DZMŁ 1923, nr 15, s. 45.
17 A. Goerne, Z zakresu statystyki..., dz. cyt., s. 37–39.
18 A. Rzepkowski, Ludność..., dz. cyt., s. 103–104. Warto nadmienić, że umiejętność czytania

i pisania była większa w przypadku ludności zamieszkałej w centralnych dzielnicach miasta,
gdzie występowało skupisko lepiej wykształconych grup społecznych, natomiast w dzielnicach
peryferyjnych, zamieszkanych głównie przez słabo wykształconą klasę robotniczą, wykształce-
nie ludności w zakresie umiejętności czytania i pisania było słabsze.

19 Tamże, s. 105.
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Problematyka wychowania przedszkolnego

Zagadnienie szeroko rozumianej opieki nad dziećmi, mocno akcentowane
w latach zaborów przez społeczników, organizacje filantropijne i wyznaniowe,
także na terenie Łodzi, doczekało się w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ure-
gulowań prawnych na szczeblu władzy centralnej oraz troski w postaci konkret-
nych rozwiązań organizacyjnych ze strony pierwszego i kolejnych samorządów.
Warto przy tym nadmienić, że specyficzne warunki polityczne, gospodarcze,
społeczne i oświatowe, jakie zaistniały w Polsce po odzyskaniu niepodległości
nie ułatwiały tych przedsięwzięć. Priorytetową sprawą młodego państwa pol-
skiego stało się wówczas utworzenie z ziem byłego zaboru rosyjskiego, pruskie-
go i austriackiego, jednolitego organizmu państwowego. Istotne zadania ukie-
runkowane na sferę polityki nie przesłoniły jednak zagadnień społecznych oraz
inicjatyw, podejmowanych początkowo, a w zasadzie kontynuowanych, na tym
polu przez instytucje i organizacje pomocowe20. Z czasem, władze szczebla pań-
stwowego i samorządowego, w oparciu o system prawno-administracyjny,
przejmowały zadania edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze w stosunku do
dzieci21. Rozwój w tych obszarach nie przebiegał równomiernie na terenie całe-
go kraju (następował także szybciej w dużych miastach), a specyfika poszcze-
gólnych regionów w zasadniczy sposób determinowała charakter i formy dzia-
łalności podejmowanej na rzecz dziecka w tamtym okresie22.
                             
20 Dużą rolę w tym zakresie odgrywały organizacje filantropijne zakładane przed I wojną świato-

wą przez środowiska społeczne różnych narodowości i wyznań. Zob.: Cz. Kępski, Lubelskie
Towarzystwo Dobroczynności (1815–1952), Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lu-
blin 1990; Tenże, Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815–1914), Wyd. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993; H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-
-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Wyd. Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej, Warszawa 2002; Tejże, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Wileńskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności 1807–1830, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010;
A. Tomaszewicz, Dobroczynność w guberni kaliskiej 1864–1914, Wyd. Nauk. PWN, Łódź
2010; J. Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijań-
skiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

21 Wśród ważniejszych przepisów prawnych dotyczących opieki, oświaty i wychowania w II RP
znalazły się: Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, „Dziennik Urzędowy Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” (dalej: Dz. Urz. MWRiOP) 1919, nr 2,
poz. 2; Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, „Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: Dz. U. RP) 1921, nr 44, poz. 267; Ustawa z dnia 17
lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, Dz. U. RP 1922,
nr 18, poz. 143; Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych,
Dz. U. RP 1922, nr 18, poz. 144; Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz. U.
RP 1923, nr 92, poz. 726; Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz. U. RP
1932, nr 38, poz. 389.

22 Zob.: S. Walasek (red.), Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku,
Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2008.
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U progu niepodległości pojawiły się też cenne postulaty w sferze organiza-
cji wychowania przedszkolnego, chociaż uwagę na potrzebę zorganizowania
racjonalnej opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym zwracano już pod ko-
niec I wojny światowej23. Sugestie dotyczące edukacji przedszkolnej wprowa-
dzono pod obrady odbywającego się w Warszawie (IV 1919) Sejmu Nauczyciel-
skiego, którego zamierzeniem była próba wypracowania projektu systemu edu-
kacji narodowej w nowej rzeczywistości oświatowej24. Wyniki debaty, jaka
miała miejsce podczas Zjazdu Oświatowego nie wpłynęły na rozwiązanie istot-
nych problemów w dziedzinie wychowania przedszkolnego, ale przyczyniły się
do realizacji jednego z ważnych postulatów płynących z łona tego środowiska.
Inicjatorom zmian zależało na powiązaniu ochronki/przedszkola ze szkołą, tak
by placówki wychowania przedszkolnego miały status instytucji przygotowują-
cych dzieci do edukacji szkolnej. Ponadto, w związku z wprowadzeniem obo-
wiązku szkolnego, zasadę upowszechnienia edukacji zamierzano wprowadzić
także w ochronach, tak by dzieci co najmniej dwu ostatnich roczników przed
ukończeniem 7 lat, miały obowiązek doń uczęszczania25. Postępowe postulaty
Zjazdu okazały się wyłącznie deklaracjami, a projekt wychowania przedszkol-
nego, w takim ujęciu, przez następne dwie dekady nie doczekał się realizacji.

Wprowadzając, po ponad dekadzie, w przestrzeń oświatową ustawę
o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca 1932 r. starano się również uregulować
prawne aspekty edukacji przedszkolnej. Instytucje te przyjęły wówczas oficjalną
nazwę „przedszkole”, a w stosunku do wychowawczyń (ochroniarek) określono
wymagania kwalifikacyjne. Ustawodawca nie określił natomiast zasad powoły-
wania i utrzymywania placówek przedszkolnych, cedując tym samym na barki
samorządów ich organizację i finansowanie. Braki w tym aspekcie doprowadziły

                             
23 Podczas pierwszego i drugiego zjazdu nauczycielskiego w latach 1917 i 1918 w Krakowie

określono podstawowe zadania ochron, traktując je nie tylko, jako placówki opiekuńcze, ale
także wychowawcze, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole. Podkreślano znaczenie
ochron w koncepcji trzystopniowego systemu szkolnictwa i siedmioklasowej szkoły powszech-
nej. Por.: M. Wróbel, Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach 1918–1939, Ossolineum,
Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 26; J. Miąso (red.), Historia wychowania: wiek XX,
t. 1, PWN, Warszawa 1980, s. 99.

24 W. Jamrożek, Kongresy pedagogiczne w rozwoju myśli i praktyki edukacyjnej w II Rzeczypo-
spolitej, [w:] K. Jakubiak, T. Maliszewski (red.), W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypo-
spolitej, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2011, s. 15–16; Tenże, Praktyka i myśl edukacyjna
Drugiej Rzeczypospolitej – w 90 rocznicę odzyskania niepodległości, „Biuletyn Historii Wy-
chowania” 2008, nr 24, s. 121–122. Duże zasługi w kwestii zainteresowania zebranych na Zjeź-
dzie problemami wychowania przedszkolnego położyła Maria Werycho-Radziwiłłowiczowa –
kierowniczka Referatu Wychowania Przedszkolnego przy MWRiOP. Zob.: W. Leżańska, Wy-
chowanie przedszkolne w reformach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] I. Michalska, G. Michalski,
(red.), Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycje i współczesność, WSE-H, Skierniewice 2001,
s. 84–85.

25 O szkołę polską. Pierwszy ogólnopolski wielki Zjazd nauczycielski w dniach 14, 15, 16, 17
kwietnia MCMXIX w Warszawie, Książnica Polska. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów
– Warszawa 1920, s. 237.
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do sytuacji, że wśród podmiotów prowadzących przedszkola były (obok struktur
lokalnych, nie zawsze – głównie z powodów finansowych – zainteresowanych
powołaniem do życia placówki dla dzieci) nadal organizacje społeczno-dobro-
czynne, parafie i gminy wyznaniowe, zgromadzenia zakonne, zarządy fabryk,
organizacje polityczne czy osoby prywatne.

Z tych także względów, przejęcie przez pierwsze łódzkie władze samorzą-
dowe kwestii opieki, wsparcia i pomocy dzieciom nie spowodowało, że z mapy
miasta zniknęły instytucje dobroczynne różnych wyznań i narodowości. Wprost
przeciwnie, dopełniały one, zwłaszcza w początkowych latach niepodległości,
inicjatywy i przedsięwzięcia pomocowe, adresowane przede wszystkim do dzie-
ci ubogich. Jedną z form opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat było wycho-
wanie przedszkolne.

Łódzkie placówki wychowania przedszkolnego

Zanim, w 1924 roku, władze samorządowe uruchomiły w Łodzi pierwszą
własną, miejską placówkę przedszkolną, sprawowały merytoryczną (kontrola
działalności) i finansową (subwencje na wynagrodzenia ochroniarek) opiekę nad
instytucjami tego typu, prowadzonymi przez sektor prywatny i społeczny.
Przedstawiciele tychże środowisk rekrutowali się spośród grup wielonarodo-
wych, wielowyznaniowych i wielokulturowych, a funkcjonowanie ochron/ochro-
nek26 zależne było od możliwości finansowych danego organu prowadzącego.
Należy nadmienić, że tego typu instytucje pełniły przede wszystkim funkcje
opiekuńcze – zapewniały dzieciom ciepły posiłek i umożliwiały kilkugodzinny
pobyt podczas pracy zarobkowej rodziców, oprócz tego zaopatrywały wycho-
wanków w odzież i obuwie.

U progu 1919 roku działało w Łodzi około 30 ochron/ochronek należących
do sektora społeczno-prywatnego, w których przebywały dzieci w wieku od 3 do
6–7 lat.

Do realizacji zadań w dziedzinie wychowania przedszkolnego, w marcu
1821 roku, Zarząd Miasta Łodzi powołał – w ramach Wydziału Oświaty i Kultu-
ry (WOiK) – Oddział Szkolnictwa (pod przewodnictwem Stefana Kopcińskie-
go)27. Do tego czasu nadzór nad ochronkami leżał w gestii Wydziału Dobro-
                             
26 Określeń typu „ochrona” i „ochronka” używa się, w badanym materiale archiwalnym, zamien-

nie, chociaż zdarzało się, że w ochronach prywatnych i społecznych przebywały dzieci starsze
niż siedmioletnie (uczono je pisania, czytania i liczenia), a w ochronkach – dzieci młodsze niż
trzyletnie.

27 WOiK scalał 3 referaty: Oddział Szkolnictwa, Oddział Obowiązku Szkolnego oraz Oddział
Kultury i Oświaty Pozaszkolnej. Sprawy łódzkich przedszkoli leżały w gestii Oddziału Szkol-
nictwa (od 1938 r. – Oddziału Oświaty i Wychowania). Więcej zob.: J. Sosnowska, Wydział
Oświaty i Kultury Zarządu miasta Łodzi w upowszechnianiu edukacji dziecka w dwudziestoleciu
międzywojennym, „Kultura i Wychowanie” 2013, nr 5, s. 66–79.
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czynności Publicznej, potem był to Wydział Opieki Społecznej (WOS)28. Oby-
dwie agendy ściśle ze sobą współpracowały.

Tabela 1. Ochrony/ochronki sektora społeczno-prywatnego w Łodzi w latach 1919–1922
Table 1. Orphanages of the private and social sector in Łódź in the years 1919–1922

Sektor społeczny
i prywatny Nazwa organizacji/instytucji prowadzącej ochrony/ochronki

I. Organizacje
   dobroczynne

1. Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (3 ochrony)

II. Kościoły i związ-
ki wyznaniowe:
a) Kościół
    rzymskokatolicki

1. Towarzystwo Schronisk św. Stanisława Kostki (5 ochronek)
2. Parafia św. Kazimierza (2 ochrony)
3. Parafia Przemienienia Pańskiego (3 ochrony)
4. Parafia Najsłodszego Serca Jezusowego
5. Parafia św. Anny
6. Parafia św. Józefa

b) Gmina
    ewangelicka

1. Parafia św. Trójcy (3 ochronki)
2. Parafia św. Jana (3 ochronki)

c) Gmina żydowska 1. Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym Dzieciom Wyznania
     Mojżeszowego „Niedola Dziecięca”
2. I Schronisko dla dzieci wyznania mojżeszowego
3. Ochrona dla dzieci im. małżonków Hertz
4. Łódzki żydowski dom sierot Starego Miasta
5. Żydowska ochronka ludowa

III. Osoby prywatne 1. I Ognisko dziecięce
2. II Ognisko dziecięce
3. Ochrona bałucka
4. Kółko bałuckie opieki nad dziećmi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta
Miasta Łodzi (AmŁ), Wydział Oświaty i Kultury (WOiK), sygn. 18519: Sprawozdania ŁMRO
1917, k. 23–435.
Source: Developed by the author, based on: Archiwum Państwowe w Łodzi (hereinafter collec-
tively referred to as: APŁ), Akta Miasta Łodzi (AmŁ), Wydział Oświaty i Kultury (WOiK), sygn.
18519: Sprawozdania ŁMRO 1917, k. 23–435.

W początkach 1922 roku polityka władz Wydziału Szkolnego w odniesieniu
do wychowania przedszkolnego uległa zmianie. Powodem stały się negatywne
opinie o działalności łódzkich ochronek społecznych różnych wyznań. Podjęto
kroki zmierzające do naprawy sytuacji29. Rada Miejska uchwaliła wówczas, że
samorząd przejmie „pod względem wychowawczym” – i nadal będzie wspierał

                             
28 W zakres prac WOS wpisana była opieka nad dzieckiem, pomoc ludziom starszym i kalekim,

walka z bezdomnością i żebractwem oraz pomoc prawna. Wydział posiadał 4 Oddziały: Ogólny,
Opieki Otwartej, Opieki Zamkniętej i Pomocy Prawnej. Zob.: Samorząd miasta Łodzi w latach
1933–1937. Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego w Łodzi, Łódź 1938, s. 142–148.

29 B. Szczepańska, Działalność łódzkiego samorządu miejskiego w dziedzinie oświaty powszechnej
i pozaszkolnej w latach 1919–1939, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 117.
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finansowo – te instytucje, które zapewnią dzieciom właściwe warunki higienicz-
no-sanitarne, a ochroniarkom odpowiednie kwalifikacje30. W trudnej powojennej
rzeczywistości, mając na uwadze regularną comiesięczną dotację pieniężną,
wiele organów prowadzących zgodziło się na zaproponowane warunki. Niektóre
zarządy jednak, z obawy przed zbytnią ingerencją władz miasta w prywatne
sprawy organizacji, nie zdecydowały się na podpisanie porozumienia. W 1923
roku objęto opieką 17 ochronek (14 chrześcijańskich i 3 żydowskie), w których
przebywało 1 077 wychowanków: 854 dzieci wyznań chrześcijańskich oraz 223
żydowskich31. Finansowano wynagrodzenia 25 ochroniarek.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad dotowanymi instytucjami wy-
chowania przedszkolnego w mieście uprawniało przedstawicieli WOiK do ich
systematycznej kontroli. Jedna z pierwszych odbyła się w październiku 1923
roku i wykazała niedostateczne wyposażenie ochronek społecznych w zabawki
i pomoce dydaktyczne, brak posiłków dla dzieci oraz zaniedbania w zakresie
kontroli lekarskiej. W celu poprawy stanu wychowania przedszkolnego w mie-
ście uznano za konieczne: „[...] zorganizowanie fachowej wizytacji i peryodycz-
nej kontroli ochron; ustalenie minimalnych potrzeb; zaopatrzenie w pomoce
naukowe; zaopatrzenie w żywność; zapewnienie opieki lekarskiej; otwieranie
miejskich ochron–przedszkoli w miarę otrzymywania do dyspozycji odpowied-
nich lokali [...]”32. Do tychże zadań skierowano Marię Łabęcką – dyrektorkę
Państwowego Seminarium Ochroniarskiego w Łodzi (potem w Opatówku
k. Kalisza), która kontynuowała wizytację ochronek. W świetle kontroli okazało
się, że stan tylko nielicznych z placówek nie budził zastrzeżeń, w większości
jednak nadal brakowało pomocy dydaktycznych, warunki higieniczne były
w stanie opłakanym, a lokale nadawały się do remontu. Największe zastrzeżenia
miała wizytująca do kwalifikacji wychowawczyń. Oprócz systematycznych

                             
30 APŁ, Akta Miasta Łodzi, Wydział Oświaty i Kultury, sygn. 16808: Ochrony subsydiowane

przez miasto 1930–1932, k. 34. W tej jednostce archiwalnej odnaleziono dokument określający
warunki, na podstawie których mogło nastąpić przejęcie przez WOiK (w 1922 r.) ochronek
społecznych różnych wyznań. Brzmiał on następująco: „1) Zarząd ochrony wyraża zgodę na
powierzenie kierunku wychowawczego Wydziałowi Oświaty i Kultury; Wydział sprawuje nad-
zór nad ochroną przez swoich wizytatorów. 2) Personel wychowawczy przyjmuje i zwalnia
Wydział Oświaty i Kultury w porozumieniu z Zarządem ochrony, względnie na warunkach te-
goż Zarządu. 3) Wydział Oświaty i Kultury zaopatruje ochrony w pomoce naukowe; pomoce te
zostają własnością miasta. 4) Zatrudniony obecnie personel w ochronach pozostaje na stanowi-
sku do dnia 1 lipca 1922 r.; dalsze pozostawienie uzależnia się od posiadania odpowiednich
kwalifikacji przez wychowawczynie ochron, decyzję w tej mierze zastrzega sobie Wydział
Oświaty i Kultury. Za nieodpowiednie zachowanie się personel wychowawczy może być zwol-
niony w każdej chwili. 5) Wydział Oświaty i Kultury przejmuje kierunek wychowawczy w tych
ochronach, które w chwili obecnej odpowiadają warunkom higienicznym i czynią zadość wy-
maganiom pod innemi względami wychowawczymi”.

31 Księga pamiątkowa..., dz. cyt., s. 139.
32 APŁ, AmŁ, WOiK, sygn. 16804: Ochrony społeczne subsydiowane przez Zarząd miasta Łodzi

1922–1925, Uchwała nr 33, IV-te posiedzenie Delegacji WOiK w dn. 9 X 1923 r.; Praca
oświatowa samorządu, DZMŁ 1923, nr 52, s. 4.
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kontroli M. Łabęcka zorganizowała więc, na początku 1924 roku, konferencję
metodyczną, wspartą pokazem pomocy dydaktycznych, w której uczestniczyły
ochroniarki i władze szkolne33.

Jednak zasadniczy zwrot na gruncie łódzkiej edukacji przedszkolnej wiązał
się z decyzją o otwarciu własnej, miejskiej placówki dla dzieci, oraz kolejnymi
przedsięwzięciami ukierunkowanymi na organizowanie sieci instytucji całkowi-
cie prowadzonych przez samorząd. Projekt ziścił się 1 marca 1924 r., kiedy ma-
gistrat otworzył w Łodzi pierwszą placówkę przedszkolną34. W tymże roku po-
wołano do istnienia jeszcze dwie takie instytucje, bowiem dążeniem Oddziału
Szkolnictwa było „[...] stworzenie całego szeregu takich ochron–przedszkoli
w różnych punktach miasta przede wszystkiem zaś na jego krańcach”35. Jak już
wspomniano, peryferie miasta zasiedlone były przez ubogą ludność robotniczą,
głównie narodowości polskiej, i to właśnie dzieciom z tych rodzin starano się
zapewnić opiekę. W trzech ochronkach–przedszkolach znalazło wtedy miejsce
ponad 200 dzieci w wieku 4–7 lat.

Prace w zakresie inicjowania nowych placówek trwały nadal, a podejmo-
wały je kolejne władze miejskie. W latach 1926/1927 do pięciu miejskich
ochronek–przedszkoli (11 oddziałów) uczęszczało 376 dzieci (183 dziewczynki
i 193 chłopców), ale zdecydowanie więcej dzieci przebywało w 18 dotowanych
przez miasto przedszkolach społecznych. Rok później liczba dzieci we wszyst-
kich łódzkich placówkach przedszkolnych wynosiła 2028 (w siedmiu miejskich
placówkach – 570, w osiemnastu społecznych – 1458). Po upływie dekady
(1924–1934) Łódź posiadała 59 przedszkoli: do 13 miejskich placówek uczęsz-
czało 825 dzieci, do 28 dotowanych społecznych 1 753, natomiast do 18 przed-
szkoli prywatnych 330 wychowanków36. Z liczby 33 680 łódzkich dzieci w wie-
ku przedszkolnym zaledwie 2908 (8,6%) uczęszczało do przedszkoli. Stan miej-
skich placówek przedszkolnych w latach 1924–1934 przedstawia tabela 2:

                             
33 Ochrony–przedszkola, DZMŁ 1924, nr 5, s. 12.
34 Ochrona–przedszkole, DZMŁ 1924, nr 5, s. 13; Oddział Szkolnictwa, DZMŁ 1924, nr 32, s. 8;

B. Szczepańska, Działalność łódzkiego samorządu..., dz. cyt., s. 120.
35 Oddział Szkolnictwa, DZMŁ 1924, nr 32, s. 8; Z Miejskich Ochron–Przedszkoli, DZMŁ 1925,

nr 50, s. 11; Nowa ochrona–przedszkole, DZMŁ 1928, nr 17, s. 284; Otwarcie VI-ej Miejskiej
Ochrony–Przedszkola, DZMŁ 1928, nr 18, s. 300; Dwa nowe przedszkola miejskie, DZMŁ
1929, nr 50, s. 969; Otwarcie 11-go Przedszkola Miejskiego, DZMŁ 1930, nr 50, s. 904.

36 J. Pawłowska, Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym na terenie miasta Łodzi, DZMŁ
1935, nr 10, s. 614–615. W tym okresie w Warszawie były 64 przedszkola (136 oddziałów).
Placówki mieściły się w 6 gmachach własnych i 58 lokalach wynajętych. Ogólna liczba dzieci
uczęszczających do przedszkoli (w wieku 3–7 lat) wynosiła 5 899 (chrześcijańskich: 5 218, ży-
dowskich: 681; chłopców: 2 755, dziewcząt: 3 144). Z życia miast. Przedszkola miejskie, DZMŁ
1933, nr 45, s. 958.
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Tabela 2. Miejskie ochrony–przedszkola w Łodzi w latach 1924–1934
Table 2. City orphanages–nurseries in Łódź in the years 1924–1934

Lp. Nazwa placówki
przedszkolnej Ulica

Rok
założe-

nia

Liczba
od-

działów

Kierownicz-
ka/wychowaw

czyni*
1. I Miejska Ochrona

–Przedszkole
Radwańska 42
(potem 54)

1924 2 Czesława
Wiankowska

2. II Miejska Ochrona
–Przedszkole

Wacława 2/4
(potem 9)

1924 2 Maria
Morawska

3. III Miejska Ochrona
–Przedszkole

Kilińskiego100
(potem Przejazd 39)

1924 3 Maria
Wiśniewska

4. IV Miejska Ochrona
–Przedszkole

Srebrzyńska 17 1925 3 Wacława
Zadębowska

5. V Miejska Ochrona
–Przedszkole

Wileńska 44 (potem
Grodzieńska 3)

1925 2 Maria
Grelusowa

6. VI Miejska Ochrona
–Przedszkole

Śląska 21 1928/29 2 Stefania
Tucholska

7. VII Miejska Ochro-
na–Przedszkole

Podmiejska 21 1928/29 3 Leontyna
Dobrowolska

8. VIII Miejska Ochro-
na–Przedszkole

Sierakowskiego 26
(potem Prusa 13)

1930 1¹ Irena
Wentland

9. IX Miejska Ochrona
–Przedszkole

Cegielniana 25 (po-
tem Śródmiejska 12)

1930 1² Cyla Chirug

10. X Miejska Ochrona–
Przedszkole

Suwalska 16 1930 1 Sabina
Borkowska

11. XI Miejska Ochrona
–Przedszkole

Limanowskiego 124 1930 2 Eugenia
Włodarkówna

12. XII. Miejska Ochro-
na–Przedszkole

Feliksa Perla 5 (po-
tem Srebrzyńska 87)

1931 3³ Irena
Słomczewska

13. XIII Miejskie
Przedszkole

Rokicińska 41 1934 2 Marta Bana-
szczyk-
-Jakubowska

¹ dla dzieci niemieckich; ² dla dzieci żydowskich; ³ w tym: 1 oddział popołudniowy
x – brak danych
* – w placówkach 1-oddziałowych wychowawczyni pełniła również rolę kierowniczki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16802: Sprawozdania kwar-
talne przedszkoli miejskich 1929–1933; DZMŁ 1925, nr 16, s. 6; DZMŁ 1926, nr 22, s. 8; DZMŁ
1931, nr 35, s. 666; DZMŁ 1935, nr 1, s. 13; DZMŁ 1939, nr 1, s. 61.
Source: Developed by the author, based on: APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16802: Sprawozdania kwar-
talne przedszkoli miejskich 1929–1933; DZMŁ 1925, № 16, p. 6; DZMŁ 1926, № 22, p. 8; DZMŁ
1931, № 35, p. 666; DZMŁ 1935, № 1, p. 13; DZMŁ 1939, № 1, p. 61.
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W latach trzydziestych XX wieku, odpowiadając na potrzeby żydowskiej
i niemieckiej ludności robotniczej, władze miejskie podjęły decyzję o organiza-
cji dwu przedszkoli. 1 lutego 1930 r. zainaugurowano działalność IX Miejskiej
Ochrony–Przedszkola dla dzieci narodowości żydowskiej, a tydzień później –
VIII Miejskiej Ochrony–Przedszkola dla dzieci narodowości niemieckiej37. Uro-
czystość odbyła się w obecności przedstawicieli WOiK, miejskich radnych okre-
ślonych ugrupowań politycznych, dzieci i ich rodziców38. Nowe przedszkola
zlokalizowano w wyremontowanych lokalach, a zajęcia w językach: jidysz
i niemieckim prowadziły wychowawczynie z przygotowaniem pedagogicznym39.

Następstwa kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych XX wieku za-
hamowały rozwój sieci placówek przedszkolnych inicjowanych przez władze
miejskie. Komplikacje związane z ówczesną sytuacją ekonomiczno-socjalną
powiększały też zawirowania polityczno-ideowe40 rozgrywające się w łonie
łódzkiego samorządu41. Projekty, także w obszarze wychowania przedszkolnego,
realizowano w tamtym okresie z dużymi trudnościami, kładąc nacisk na udziela-
nie wsparcia dzieciom i ich rodzinom w postaci dożywiania i opieki socjalnej.
Należy wspomnieć, że przedszkola miejskie były bezpłatne i przyjmowano doń

                             
37 Rada Miejska wezwała Zarząd m. Łodzi do powołania tych placówek na swym posiedzeniu

w lutym 1929, a więc rok wcześniej niż je zorganizowano. Zob.: Nowa miejska placówka
oświatowo-wychowawcza, DZMŁ 1930, nr 6, s. 113; Nowa miejska placówka oświatowo-wycho-
wawcza, DZMŁ 1930, nr 7, s. 128.

38 J. Walicki, Żydzi i Niemcy w samorządzie Łodzi lat 1917–1939, [w:] P. Samuś (red.), Polacy –
Niemcy – Żydzi..., dz. cyt., s. 361.

39 Prace samorządu łódzkiego na polu oświaty i kultury w okresie lat 1928–1931, DZMŁ 1931,
nr 35, s. 665–666.

40 Konflikty między Polakami, Niemcami i Żydami w Łodzi powiększyły się po dojściu do władzy
Hitlera. Dobrą ilustracją pogarszających się wówczas stosunków polsko-niemieckich w skali
lokalnej były ograniczenia i ingerencje władz polskich dotyczące funkcjonowania szkół nie-
mieckich w Łodzi. W tym samym czasie władze nie ograniczały działalności gminy żydowskiej,
aczkolwiek niechętnie odnosiły się do ruchu syjonistycznego, jako sprzecznego z polską racją
stanu. Por.: K.P. Woźniak, Uwagi nad relacjami między społecznością polską a mniejszością
niemiecką w Łodzi w latach 1918–1945. Stan i perspektywy badań. Egzemplifikacje, „Studia
z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. I, Łódź 2003, s. 201, 204–206; P. Sa-
muś, Łódź – mała ojczyzna Polaków, Niemców, Żydów, [w:] P. Samuś (red.), Polacy – Niemcy –
Żydzi..., dz. cyt., s. 157–159; J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz, Rola wy-
znań religijnych..., dz. cyt., s. 12–13.

41 Jarosław Kita uważa, że polityczne oblicze międzywojennej Łodzi najlepiej obrazuje walka
pomiędzy ugrupowaniami i partiami podczas kampanii wyborczych do parlamentu i Rady Miej-
skiej. Cechą charakterystyczną były odmienne zachowania polityków i działaczy samorządo-
wych poszczególnych narodowości. Niemcy, w odróżnieniu od Polaków i Żydów, zajmowali
podczas wyborów postawę skonsolidowaną i wystawiali najczęściej jedną listę wyborczą
(wyjątkowo dwie listy narodowe). Ugrupowania polskie i żydowskie wystawiały kilka, a cza-
sem nawet kilkanaście list wyborczych i tym samym podejmowały ze sobą ostrą walkę o wpły-
wy wśród elektoratu. Por.: J. Kita, Rozwój gospodarczy i społeczny Łodzi w XIX–XX wieku
(do 1945 r.), [w:] S. Gala (red.), Rola nauczycieli łódzkich..., dz. cyt., s. 51; M. Jaskulski, Wła-
dze administracyjne Łodzi do 1939 roku, Wyd. Muzemu Historii Miasta Łódzi, Łódź 2001,
s. 118–119.
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dzieci bez względu na narodowość oraz wyznanie. Niemal wszystkie istniejące
wtedy przedszkola w Łodzi dawały opiekę głównie dzieciom z rodzin robotni-
czych. W 1928 roku, spośród 2 028 dzieci uczęszczających do łódzkich przed-
szkoli – 970 miało rodziców robotników, 153 – bezrobotnych, 420 – rzemieślni-
ków, 174 – pracowników umysłowych, 78 – drobnych kupców, 57 – funkcjona-
riuszy wojska i policji, i 67 – różnych zawodów42.

W procesie organizacji i rozwoju placówek przedszkolnych w Łodzi
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej brano także pod uwagę znaczenie, jakie
instytucje te odnosiły w zakresie działań wychowawczo-dydaktycznych. Wła-
ściwy kierunek pracy pedagogicznej w istniejących i zakładanych, ale także
dotowanych ochronkach–przedszkolach, wytyczyli i kontynuowali reprezentanci
WOiK. W 1928 roku powołano Referat Przedszkoli oraz utworzono stanowisko
inspektorki (potem kierowniczki) wychowania przedszkolnego, którą to funkcję
objęła, i do końca omawianego w artykule okresu piastowała Janina Pawłow-
ska43. To ona miała wpływ na prawidłową pracę opiekuńczą i wychowawczo-
-dydaktyczną w przedszkolach sektora miejskiego i społecznego, gdzie wdrażała
idee „nowego wychowania”. Społeczny kierunek pracy tych instytucji wyzna-
czała przede wszystkim kompensacja braków w sferze opiekuńczo-wychowaw-
czej i higieniczno-sanitarnej w stosunku do dziecka i jego rodziny44.

Należy dodać, że przełom lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku to
w pedagogice przedszkolnej okres kształtowania się teoretycznych podstaw oraz
wyznaczania poziomu pracy pedagogicznej przedszkoli w oparciu o osiągnięcia
psychologii rozwojowej oraz systemów Owidiusza Decroly’ego i Marii Mon-
tessori. Nowe koncepcje i systemy pedagogiczne osłabiały i wypierały panujący
dotąd „freblizm”, niosły zmiany w metodyce przedszkolnej stawiając tym sa-
mym nowe wymagania w dziedzinie kształcenia wychowawczyń45. Ówczesne
idee i innowacyjne rozwiązania nie były obce J. Pawłowskiej, która swą wiedzę
z zakresu wychowania przedszkolnego doskonaliła za granicą (Anglia, Belgia),
natomiast w Łodzi organizowała z tego zakresu kursy dla wychowawczyń46.

Pod stałym kierunkiem pedagogicznym J. Pawłowskiej były przedszkola
miejskie oraz społeczne różnych wyznań i narodowości. Jak już odnotowano,
                             
42 Wychowanie przedszkolne w r. 1928–29, DZMŁ 1929, nr 30, s. 566.
43 APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16807: Wychowanie przedszkolne (sprawy ogólne przedszkoli miej-

skich) 1927–1930; Inspekcja ochron-przedszkoli, DZMŁ 1928, nr 14, s. 238. E. Łatacz, Recep-
cja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce w latach 1918–1939, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 1998, s. 41; W. Leżańska, Łódzkie pionierki wychowania przedszkolnego, „Fo-
rum Edukacyjne” 2006, nr 3, s. 13–16.

44 J. Pawłowska, Opieka nad dzieckiem..., dz. cyt., s. 613–618.
45 W. Leżańska, Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 1998, s. 53.

46 APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16807: Wychowanie przedszkolne..., J. Sosnowska, Problemy oświaty,
wychowania i opieki nad dzieckiem na łamach „Dziennika Zarządu miasta Łodzi” (1919–1939),
[w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej
Rzeczypospolitej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 225–246.
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pomoc placówkom społecznym ze strony magistratu polegała na wypłacaniu
wychowawczyniom comiesięcznych wynagrodzeń (za pośrednictwem WOiK),
oraz na dożywianiu dzieci (dzięki WOS). Tabele 3 i 4 prezentują dane tych pla-
cówek, w odniesieniu do przełomu lat 1930/1931. W tym okresie WOiK oraz
WOS dotował 18 takich instytucji, analiza materiału źródłowego pozwoliła jed-
nak na odtworzenie danych kilkunastu z nich. Należy jeszcze wspomnieć, że
w ówczesnej łódzkiej przedszkolnej przestrzeni edukacyjnej funkcjonowały
również instytucje będące w posiadaniu prywatnych właścicieli, niepodlegające
administracji miejskiej. Zebranie informacji dotyczącej ich pracy jest utrudnio-
ne, gdyż jednostki władz miasta nie prowadziły w tamtym okresie ich ewidencji,
ani nie gromadziły danych47.
Tabela 3. Ochrony–przedszkola sektora społecznego dotowane przez WOiK Zarządu

Miasta Łodzi w roku szkolnym 1930/1931 (wynagrodzenia wychowawczyń)
Table 3. Orphanages–nurseries of the social sector subsidised by the WOiK of the Łódź

City Government [Zarząd Miasta Łodzi] in the school year 1930/1931 (wages
of the educators)

Lp. Nazwa placówki
przedszkolnej Ulica

Liczba
od-

działów

Liczba
dzieci

(chłopcy +
dziewczęta)

Wycho-
wawczyni

1. I Ognisko–Przedszkole
Robotniczego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci
(RTPD)

Nowo-Targowa
31

1 37 (22 + 15) Kazimiera
Skrzypecka

2. II Ognisko
–Przedszkole RTPD

Rybna 2/4 1 35 (15 + 20) Irena
Majkowska

3. III Ognisko
–Przedszkole RTPD

Dolna 24 1 36 (20 + 16) Maria
Sarnecka

4. IV Ognisko
–Przedszkole RTPD

Rokicińska 54 1 33 (15 + 18) Helena
Kapuścińska

5. V Ognisko
–Przedszkole RTPD

Suwalska 1 1 35 (17 + 18) Zofia
Machalska

6. VI Ognisko
–Przedszkole RTPD

Juliusza 28 1 36 (12 + 14) Helena
Amanowicz

7. Ochronka Towarzystwa
Robotniczego „Nasze
Wyzwolenie”

Łagiewnicka 25 2 60 (31 + 29) F. Zyl-
bersztajn,
J. Klepacz

                             
47 W materiale archiwalnym odnaleziono jedynie nieprecyzyjny wykaz placówek prywatnych,

który WOiK na wniosek Inspektora Szkolnego sporządził w lutym 1930 r. Było to m.in. Przed-
szkole Wesołkówny, Przedszkole Hildebrandówny, Przedszkole Kacenelson Nacha, Przed-
szkole O. Weigelta, Przedszkole Jasińskiej Z., Przedszkole Marchew Lipsztajn, Przedszkole
Paszkówny. APŁ, AmŁ, WOiK, sygn. 16808: Ochrony subsydiowane przez miasto..., Wykaz
przedszkoli społecznych i prywatnych na terenie m. Łodzi w r. 1929/30, k. 32–34.
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cd. Tabeli 3.
8. Przedszkole Stowarzy-

szenia Kobiet Pracują-
cych Samodzielnie
„Przezorność”

Lokatorska 12 3 108 (55 +
53)

Maria
Grudzińska

9. Przedszkole–Schroni-
sko dla Dzieci Wyzna-
nia Mojżeszowego

Smugowa 4 3 105 (14 +
91)

Rena
Abramso-
nówna

10. Ochronka Zjednoczenia
Szkół Żydowskich

Suwalska 11 1 35 (16 + 19) Rachela
Sobot-
-Wałachowa

11. Przedszkole Parafii
Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny

Drewnowska 72 4 160 (85 +
75)

Jadwiga
Pełczanka

12. Przedszkole Parafii
Matki Boskiej Zwycię-
skiej im. Księdza Ka-
rola Szmidla

Kopernika 43 3 100 (45 +
55)

Siostry
Służebniczki
NMP

13. Przedszkole Parafii
św. Anny

Wacława 2/4 2 77 (39 + 38) x

14. III Ochrona–Przed-
szkole Łódzkiego
Chrześcijańskiego
Towarzystwa Dobro-
czynności

Wysoka 28 3 122 (56 +
66)

Zofia Cze-
chowska

x brak danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18379: Sprawozdania miesięcz-
ne ochron publicznych 1930; sygn. 18382: Sprawozdania miesięczne ochron publicznych 1931.
Source: Developed by the author, based on: APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18379: Sprawozdania mie-
sięczne ochron publicznych 1930; sygn. 18382: Sprawozdania miesięczne ochron publicznych
1931.

Liczba personelu pedagogicznego w ochronach społecznych (podobnie
zresztą, jak w miejskich) zależała od liczby dzieci i oddziałów, niemniej kandy-
datkę na stanowisko wychowawczyni każdorazowo zatwierdzał WOiK. Przy
większym stanie liczbowym ochroniarek, jak w przypadku placówki należącej
do Parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Drewnowskiej 72, z kasy miejskiej
wypłacano wynagrodzenie połowie kadry, czyli dwóm wychowawczyniom (była
to miesięczna kwota rzędu 363,73 zł)48. W przedszkolach społecznych zatrud-
niano też tzw. personel służbowy (woźne, służące, kucharki, stróżów, stróżki,
dozorów). Organy prowadzące przedszkola dotowane przez miasto zobligowane
były do sporządzania, na potrzeby WOiK oraz WOS, comiesięcznych i rocznych
sprawozdań (ewidencja dzieci, personelu, rozliczenia dotacji). Ewentualne kwe-

                             
48 APŁ, AmŁ, Wydział Opieki Społecznej (WOS), sygn. 18379: Sprawozdania miesięczne...
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stie niewłaściwej organizacji pracy w tych instytucjach władze miasta rozwią-
zywały w porozumieniu z ich zarządami49.

Wychowankami przedszkoli miejskich i społecznych były dzieci w wieku
4–6 lat. Przeciętna liczebność oddziału przedszkolnego wynosiła 30–35 dzieci.
W placówkach miasta pierwszeństwo przyjęcia miały sieroty, następnie dzieci
z rodzin ubogich i bez zatrudnienia, dalej dzieci obojga rodziców pracujących
poza domem oraz dzieci, których w poprzednim roku nie przyjęto z powodu
braku miejsc. W nowo otwieranych instytucjach miejskich uwzględniano jeszcze
jeden czynnik – pierwszeństwo miały dzieci starsze, głównie sześcioletnie, bo-
wiem zamierzeniem władz oświatowych było to, aby „dziatwa przed rozpoczę-
ciem systematycznej nauki w szkole powszechnej przeszła przez przygotowawczą
pracę przedszkola”50. Kwestia przyjęć dzieci do placówek społecznych leżała
w gestii ich zarządów. Analiza materiału źródłowego pozwala na konkluzję, że
pierwszeństwo miały w nich, oprócz dzieci starszych, także sieroty i półsieroty.

Jak już pisano, działalność wychowawczo-dydaktyczna łódzkich przed-
szkoli dzięki nowej myśli pedagogicznej i rozwiązaniom metodycznym ulegała
zmianom. Zgodnie z koncepcją wspierania dziecka w jego indywidualnym roz-
woju, zaproponowaną przez M. Montessori, plan dnia w przedszkolach miej-
skich uwzględniał możliwości, potrzeby i zainteresowania wychowanków. Sale
dla dzieci stopniowo wyposażano w materiał rozwojowy, głównie kształcący
zmysły51. W miesiącach letnich zajęcia i odpoczynek dzieci odbywał się w przed-
szkolnych ogródkach.

Warto w tym miejscu zrekonstruować przebieg dnia w IX Miejskiej Ochro-
nie–Przedszkolu, przeznaczonej dla 35 dzieci żydowskich, przedstawiony
w szczegółowy sposób (w formie sprawozdania) przez kierowniczkę i wycho-
wawczynię – Cylę Chirug: „Dzieci schodzą się od 9 do 9.30., kładą fartuszki,
oznaczają swoją obecność na liście obecności prowadzonej przez nie same. Po-
                             
49 Jako przykład służyć może pismo skierowane przez przewodniczącego WOiK do Zarządu Koła

Bałuckiego Polskiej Macierzy Szkolnej, w którym czytamy: „Dnia 12 II [1931] inspektorka wy-
chowania przedszkolnego stwierdziła podczas swej wizytacji, że w Przedszkolu Polskiej Macie-
rzy Szkolnej zajęcia dzieci odbywają się tylko w jednym pokoju, drugi stoi bezużytecznie, po-
nieważ piec zepsuł się i dotąd nie został naprawiony. Powyższe wpływa b. ujemnie na pracę
dzieci i ich frekwencję, która ostatnio znacznie się obniżyła (obecnych 19-ro dzieci w II od-
dziale i 20 w I-szym). [...] Zaznaczamy, że w poszczególnych oddziałach powinno być zapisane
po 30 dzieci, wskazanem jest by część dzieci najbiedniejszych była zwolniona z opłaty. Biblio-
teka, która mieści się na półkach w kuchence przedszkola powinna być również zlikwidowana,
gdyż jest rozsadnikiem kurzu i zabiera dużo miejsca. Wydział nie otrzymał dotąd sprawozdania
Zarządu Przedszkola za rok ubiegły”. APŁ, AmŁ, WOiK, sygn. 16808: Ochrony subsydiowa-
ne..., Pismo z dnia 27 II 1931 r., k. 115.

50 Wychowanie..., dz. cyt., DZMŁ 1929, nr 41, s. 734.
51 APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16807: Wychowanie przedszkolne... W lutym 1930 r. zakupiono: „[...]

komplet materiału dydaktycznego Montessori, laski do ćwiczeń, sześciany do ćwiczeń wielko-
ści, tabliczki do ćwiczeń ciężkości, prostopadłościany do ćwiczeń spostrzegania, ramki, ukła-
danki, mozaiki geometryczne, obrazki do ćwiczeń mowy, gry do rozróżniania kształtów i barw,
gry do rozwoju myślenia, domino barwne, domino sylwetkowe, 3 tuziny ołówków”.
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tem następuje rozmowa z dziećmi na tematy podane przez dzieci lub też nasu-
nięte przez wychowawczynię. Po rozmowach dzieci dostają prace dostosowane
do rozmów lub też dowolne, w tym czasie ćwiczą też na pomocach Montessori.
Mycie rąk wraz ze śniadaniem trwa do godz. 12 po południu. Po śniadaniu
wszystkie dzieci odpoczywają pół godziny. Od 12.30 do godz. 2 po południu
trwają zabawy ze śpiewem, w tym też czasie mają dzieci ćwiczenie zmysłów
(jak np. dotyku, słuchu, wzroku, orientacji, pamięci) i ćwiczenia arytmetyczne.
Czasem są opowiadania, czytanki lub wierszyki. Dzieci mają też różne zabawki:
lalki, piłki, lejce, klocki, inne. Przy zabawach grupują się dowolnie, organizują
też samodzielnie różne zabawy. Przy wszystkich zajęciach uwzględniana jest
indywidualność każdego dziecka. O godz. 2 po południu dzieci rozchodzą się do
domów”52.

W przedszkolach społecznych rodzaj i formy zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych, jak wynika z materiału archiwalnego, zbliżone były do zajęć
prowadzonych w placówkach miasta, a w sprawozdaniach kierowanych do
WOS odnotowywano je następująco: „zajęcia według programu przedszkoli”
(Przedszkola RTPD); „pogadanki, opowiadania, ćwiczenia zmysłów, rysunki,
wycinanki, naklejanki, gry, zabawy” (Przedszkole Stowarzyszenia Kobiet Pra-
cujących Samodzielnie „Przezorność”); „zajęcia systemem Montessorii i Decro-
ly’ego (Przedszkole–Schronisko dla Dzieci Wyznania Mojżeszowego); „poga-
danki, opowiadania ćwiczenia rytmiczno-plastyczne, gry i zabawy, wyszywanki,
przeplatanie rysunek, modelowanie” (Przedszkole Parafii Wniebowzięcia NMP);
„pogadanki, śpiewy, marsze, przechadzki, zabawy dowolne” (Przedszkole Para-
fii Matki Boskiej Zwycięskiej im. Ks. Karola Szmidla); „wychowanie przed-
szkolne” (Ochronki Towarzystwa Robotniczego „Nasze Wyzwolenie”), „zaba-
wy, marsze, śpiewy, gimnastyka, pogadanki, zajęcia freblowskie” (Ochronka
Zjednoczenia Szkół Żydowskich)53. Jak widać, praca pedagogiczna tych placówek
nie odbiegała od wytyczonych wówczas kierunków w dziedzinie wychowania
przedszkolnego, co niewątpliwie było zasługą inspektorki WOiK – J. Pawłowskiej.

Na uznanie może zasługiwać współpraca przedszkoli miejskich ze społecz-
nymi na płaszczyźnie organizacji uroczystości przedszkolnych. Przykładem
może być wspólne świętowanie Dnia Dziecka w 1931 roku przez wychowanków
z VII Miejskiej Ochrony–Przedszkola i Przedszkola Stowarzyszenia Kobiet
Pracujących Samodzielnie „Przezorność” (notabene prowadziły je bezhabitowe
siostry zakonne54). W tym dniu starsze dzieci pojechały do kina, a młodsze
uczestniczyły w zabawie oraz oglądały bajkę pt. Leśna królewna, którą wyświe-
tlano w jednej z powszechnych szkół żeńskich55.

                             
52 APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16802: Sprawozdania kwartalne..., k. 39.
53 APŁ, AmŁ, WOS, s.a. 18379: Sprawozdania miesięczne..., k. 1–34.
54 P. Zwoliński, Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojen-

nym, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 2006, s. 266–271.
55 APŁ, AmŁ, WOiK, s.a. 16802: Sprawozdania kwartalne..., k. 103.



Joanna SOSNOWSKA300

Tabela 4. Ochrony–przedszkola społeczne dotowane przez WOS Zarządu Miasta Łodzi
w roku szkolnym 1930/1931 (obiady dla dzieci)

Table 4. Social orphanages–nurseries subsidised by the WOS of the Łódź City Govern-
ment [Zarząd Miasta Łodzi] in the school year 1930/1931 (dinners for children)

Lp. Nazwa placówki przedszkolnej Ulica Osoba kierująca
1. Ognisko–Przedszkole RTPD Kilińskiego 49 x

2. Ochronka Towarzystwa Robotniczego
„Nasze Wyzwolenie”

Łagiewnicka 25 x

3. Przedszkole Stowarzyszenia Kobiet
Pracujących Samodzielnie „Przezorność”

Lokatorska 12 K. Gogolewska

4. III Ochrona–Przedszkole Łódzkiego Chrze-
ścijańskiego Towarzystwa Dobroczynności

Wysoka 28 Z. Czechowska

5. Ochronka im. św. Stanisława Kostki Czerwona 6 s. Antonina
Łozińska

6. Przedszkole Parafii Matki Boskiej
Zwycięskiej im. Księdza Karola Szmidla

Kopernika 43 J. Podgórska

7. Przedszkole Parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

Drewnowska 72 H. Lane

8. Przedszkole Parafii św. Anny Wacława 2/4 x

9. Przedszkole Parafii św. Piotra i Pawła Nawrot 4 x

10. Przedszkole Parafii św. Kazimierza Kazimierza 6 x

11. Ochronka Bałucka Franciszkańska 85 M. Giebel

12. Ochronka im. J. Szurka Plac Kościelny 4 P. Garfinkel

13. Przedszkole–Schronisko dla Dzieci
Wyznania Mojżeszowego

Smugowa 4 R. Rubin

14. Ochronka Zjednoczenia Szkół Żydowskich Suwalska 11 R. Sobot-
-Wałachowa

15. Przedszkole Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej

Północna 40 W. Frochlich

16. Przedszkole Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej

Sierakowskiego 3 pastor
Gustaw Schedler

17. Przedszkole Parafii Mariawickiej Franciszkańska 27 W. Wierzchowski

x – brak danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18379–18385: Sprawozdania
miesięczne ochron publicznych 1930–1931.
Source: Developed by the author, based on: APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18379–18385: Sprawozdania
miesięczne ochron publicznych 1930–1931.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w łódzkich placówkach przedszkolnych
miejskich i społecznych, zwłaszcza od lat trzydziestych XX wieku, była istotną
częścią procesu wychowawczego, ale duże znaczenie przypisywano funkcjom
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opiekuńczym tych instytucji. Jednak opieka w tym okresie miała nieco odmien-
ny charakter niż bezpośrednio po I wojnie. Dzieciom starano się stworzyć opty-
malne warunki rozwoju fizycznego, umysłowego i zdrowotnego, zachęcano do
dbałości o higienę, ale przede wszystkim zapewniano ciepły posiłek. Dzięki
kwotom przekazywanym przez WOS, Urząd Wojewódzki, Fundusz Pracy
i Opieki Rodzicielskie, przez cały okres międzywojenny dzieci dożywiano56.
Otrzymywały one początkowo mleko i bułkę, a w latach kryzysu ekonomiczne-
go na terenie przedszkoli gotowano ciepłe posiłki. Czuwano również nad stanem
zdrowotnym dzieci, poddając je pod opiekę higienistek i organizując szczepie-
nia. Wychowankowie rekrutujący się z rodzin bezrobotnych pili tran, a w mie-
siącach zimowych spożywali w większych ilościach cukier, tłuszcze, owoce
i surowe jarzyny w postaci surówek. W okresie letnim dzieciom ubogim organi-
zowano możliwość pobytu na koloniach poza miastem lub na półkoloniach
w łódzkich parkach miejskich.

Na podstawie materiałów źródłowych (sprawozdań) można zrekonstruować
rodzaj i skład posiłków w przedszkolach społecznych. Dla przykładu, Przed-
szkola Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Przedszkole Parafii św.
Anny w roku szkolnym 1930/1931 organizowały tylko jeden posiłek dziennie
w postaci bułki, mleka i cukru. Również jeden posiłek, ale w formie obiadu po-
dawano dzieciom w Przedszkolu–Schronisku dla Dzieci Wyznania Mojżeszowe-
go. Było to 3/4 litra zupy (krupnik, fasolowa, grochówka z kluskami, kaszą lub
ryżem, kartofle z barszczem) z kawałkiem chleba, raz w tygodniu – mięso i jarzy-
na (wyżywienie 1 dziecka wynosiło 19 groszy, ogólny koszt pobytu w placówce
– 1 zł, a od dziecka pobierano 6 groszy)57. Dwa razy w ciągu dnia dokarmiano
dzieci z Przedszkola Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej im. Ks. Karola Szmidla
(śniadanie: herbata z mlekiem, cukier i chleb; obiad: zupa – ryż, manna z mle-
kiem, krupnik ze słoniną, fasolowa) z chlebem (wyżywienie dziecka kosztowało
20 groszy) oraz wychowanków Ochronki Towarzystwa Robotniczego „Nasze
Wyzwolenie”, którzy na śniadanie otrzymywali herbatę lub kakao i pieczywo,
a na obiad zupę i 2 razy w tygodniu mięso (za wyżywienie pobierano od dziecka
10 groszy)58. Na przygotowanie posiłków, początkowo władze miasta wydawały
zarządom instytucji produkty spożywcze, natomiast w latach 1930–1932 jako
formę pomocy przyjęto wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, który przeznaczano
na zakup i przygotowanie posiłków59. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej

                             
56 Samorząd m. Łodzi..., dz. cyt., s. 95.
57 APŁ, AmŁ, WOS, s.a. 18379: Sprawozdania miesięczne..., k. 1–34.
58 Tamże.
59 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18380–18385: Sprawozdania miesięczne ochron publicznych 1930–

1932. Przykładem wsparcia przez miasto instytucji społecznych może być decyzja WOS podjęta
w marcu 1930 r., kiedy w związku z nowym rokiem budżetowym przyznano, m.in. placówkom
należącym do społeczności mariawickiej subsydium pieniężne w wysokości: 240 zł na utrzyma-
nie czwórki dzieci w internacie, 1 278 zł dla 16 niemowląt w żłobku, 1 140 zł na pobyt 19 osób
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miasta w okresie światowego kryzysu gospodarczego, łódzkie władze nie za-
przestały udzielania pomocy materialnej dzieciom z przedszkoli społecznych,
chociaż decyzje, co do cofnięcia dotacji były przedmiotem debat nad budżetem
miasta podczas posiedzeń magistratu w początkach 1932 r.60

Koncepcje łódzkich władz samorządowych (bo to one wytyczały standardy)
w dziedzinie rozwoju wychowania przedszkolnego miały także zasięg poza-
lokalny, czego przykładem może być czynny udział inspektorki WOiK J. Paw-
łowskiej w konferencji i wystawie pt. „Opieka nad dzieckiem i młodzieżą
w Łodzi i w województwie łódzkim” (zorganizowanej w październiku 1935 r.
w związku ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Zjazdem
Mikrobiologów i Epidemiologów Polskich)61, a także jej uczestnictwo w Pierw-
szym Ogólnopolskim Kongresie Dziecka, który pod hasłem „Szczęśliwe dzieci –
mocna Polska” odbył się w Warszawie, 2–4 października 1938 r.62 Wśród za-
gadnień poruszanych przez uczestników Kongresu, a związanych głównie
z potrzebą zapewnienia dzieciom właściwej opieki, znalazła się problematyka
wychowania przedszkolnego. Wskazywano na potrzebę udostępnienia przed-
szkoli dla wszystkich dzieci, głównie poprzez rozwój sieci przedszkoli bezpłat-
nych, zorganizowanej równolegle do sieci szkół powszechnych, wnioskowano
także o tworzenie przedszkoli dla dzieci polskich poza granicami kraju.

***

Niniejszy szkic omawia problematykę wychowania przedszkolnego w Ło-
dzi doby międzywojennej. Miasto w tym okresie było konglomeratem wyzna-
niowym, narodowym i językowym, a namacalnym znakiem współistnienia kul-
                             

w domu starców i 90 zł na dożywianie dzieci w ochronce. Tamże, sygn. 18384: Sprawozdania...,
k. 105 i 106.

60 Exposé budżetowe prezydenta B. Ziemięckiego, DZMŁ 1932, nr 6, s. 72. W exposé czytamy:
„W dziedzinie zdrowia publicznego i opieki społecznej staje samorząd wobec zadania najtrud-
niejszego w sytuacji wprost tragicznej. Kryzys ekonomiczny i wynikające z niego bezrobocie
każe samorządowi zwiększać wydatnie kwoty łożone na te cele. Na przeszkodzie jednak staje
fakt z tegoż kryzysu wynikający – zmniejszenie się wpływów w sposób nieubłagany zmusza do
redukcji wydatków. W dziale oświaty i kultury Magistrat projektował zniesienie subsydium dla
ochron społecznych, wyrażające się w opłacaniu wychowawców i wychowawczyń. Wychodzili-
śmy z założenia, iż skoro Magistrat z trudem spełnić może swoje bezpośrednie obowiązki, inne
instytucje społeczne winny same się uporać z zadaniami, których się podjęły, chodziło tu o po-
ważną kwotę 55 tys. zł. Komisja Budżetowa nie podzieliła zdania Magistratu i kwotę tę wsta-
wiła dodatkowo do budżetu”.

61 J. Pawłowska, Opieka nad dzieckiem..., dz. cyt., s. 613–618.
62 J. Pawłowska, I Ogólnopolski Kongres Dziecka w Warszawie, DZMŁ 1938, nr 10, s. 975–977;

W. Jamrożek, Ogólnopolski Kongres Dziecka z 1938 roku – niedoceniane wydarzenie pedago-
giczne Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1, s. 63–69; L. Albański,
Reformy systemu opieki nad dzieckiem – tradycje i współczesność, [w:] I. Michalska, G. Michal-
ski (red.), Reformy edukacyjne w Polsce..., dz. cyt., s. 125–126.
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tur stały się chociażby świątynie: katolickie, ewangelickie, prawosławne, ma-
riawickie, baptystów, kalwinów, wolnych reformatów, braci morawskich, także
synagogi i domy modlitwy. W tak zróżnicowanym kulturowo mieście niełatwo
było zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców, a na czoło – w mieście
przemysłowym o nasilonym procencie ludności robotniczej – wysuwały się po-
trzeby natury socjalnej i opiekuńczej. Zaspokojenie potrzeb w tej sferze życia
stało się głównym zadaniem w polityce społecznej miasta tego okresu. Powsta-
wały instytucje pomocowe dla dorosłych i dzieci, chociaż w latach światowego
kryzysu gospodarczego inicjatywy w tym zakresie straciły impet. Instytucje
wychowania przedszkolnego, bezpośrednio po I wojnie światowej traktowano
jako miejsca opieki i pomocy socjalnej względem dziecka i jego rodziny.
W ciągu kolejnego dziesięciolecia zmienił się ich status, stały się miejscem wy-
chowania i aktywności edukacyjnej dla uczęszczających doń dzieci. Łódzkie
placówki przedszkolne tamtego okresu to instytucje powoływane i prowadzone
przez organizacje społeczne różnych wyznań oraz zakładane przez władze lo-
kalne. Dwutorowość działań prowadzonych w tym zakresie przyczyniła się do
objęcia opieką, wychowaniem i edukacją większej liczby dzieci w wieku przed-
szkolnym.
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The support of Romani children by the family in social
integration

Streszczenie

Wsparcie rodziny jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój młodego czło-
wieka. Za jego sprawą dziecko – również pochodzenia romskiego – dąży do zdobywa-
nia nowych informacji o świecie, w którym żyje. Szkoła jest jednym z miejsc, w któ-
rym zachodzi proces uczenia się oraz proces integracji społecznej. Rząd chcąc zachęcić
romskie rodziny do uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym stworzył „Rządowy
Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. W ramach tego programu na
przełomie roku 2012/2013 prowadziłam w jednej z wrocławskich publicznych szkół
podstawowych integracyjne zajęcia warsztatowe. Uczestniczyły w nich dzieci oddziału
przedszkolnego społeczności polskiej oraz romskiej. Zastosowałam podejście jako-
ściowe w paradygmacie interpretatywnym. Przyjęłam metodę badania w działaniu.
Opisałam wnioski z obserwacji uczestniczącej, które przeprowadziłam w grupie bada-
jąc zaangażowanie dzieci w zajęcia, ich zainteresowanie poruszaną tematyką, przebieg
interakcji zachodzących w czasie warsztatów, frekwencję oraz stosunek rodziców do
zajęć. Przedszkolaki były ciekawe poznania innej kultury, chętnie wszystkie uczestni-
czyły we wspólnych zabawach a pozytywne informacje zwrotne od rodziców miały
swoje odzwierciedlenie w praktyce. Udział w zajęciach cieszył się dużą aktywnością,
starannym przygotowaniem prac domowych i wysoką frekwencją dzieci. Wsparcie ro-
dziców okazało się niezbędne w zaspokojeniu naturalnej ciekawości poznawczej dzieci.
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Abstract

The support of family is an important factor in stimulating the development of
a young person. Due to this factor a Romani child strives to acquire new information
about the world in which he or she lives. School is one of the places, in which the proc-
esses of learning and social integration take place. The state (in an attempt to encourage
Romani families to participate in social-cultural life) created the “State Programme for
the Romani Community in Poland”. As a part of this programme at the break of the
year 2012/2013 I conducted integration workshop classes in public elementary schools
in Wrocław. The children of the pre-school unit from the Polish and Romani communi-
ties participated in the classes. I have used the qualitative approach in the interpretative
paradigm. I have used the method of research in action. I have presented the conclu-
sions from the participative observation, which I have conducted in the group, re-
searching the engagement of children in the classes, their interest in the topic, the inter-
actions during the workshops, their attendance as well as the attitude of parents towards
the classes. The pre-school children were interested in learning about a different cul-
ture. They all willingly participated in common fun activities and the positive feedback
from the parents was reflected in practice. The participation in the classes was highly
active, the homework was well prepared and the level of children's attendance was
high. The support of parents turned out to be necessary in encouraging the natural state
of curiosity of the children.

Keywords: support, child, family, social integration, Romani people.

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Jedną z najważniejszych ról w wychowaniu oraz nauce pełni środowisko
wychowawcze, jakim jest rodzina, ponieważ niewątpliwie to jeden z najbliż-
szych kręgów oddziaływań środowiskowych każdej jednostki1. W świetle doko-
nujących się aktualnie przemian edukacyjnych podkreśla się jej znaczącą rolę.

Rodzina to najbliższa człowiekowi komórka społeczna, jest „[...] naturalną
grupą o charakterze «pierwotnym» [...]. Pośredniczy ona między osobnikiem
a społeczeństwem, między jednostką a społeczeństwem, między jednostką
a systemem społecznym. Wykorzystuje szanse, jakie stwarza system społeczny
lub społeczeństwo globalne międzypokoleniowej ciągłości i osobniczym zmia-
nom pozycji, ról, uczestnictwa w kulturze i autokreacji. Jednocześnie stwarza
własne środowisko kulturalne w ramach owej kultury ogólnej. Poprzez to śro-
dowisko kształtuje osobowość swoich członków, a szczególnie dzieci”2. Rodzi-
ce, opiekunowie oddziałują zdecydowanie najmocniej na kształtowanie się ich
                             
1 K. Ferenz, Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995,

s. 57.
2 Tamże, s. 57.
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psychiki. Dzieje się to za sprawą różnych sytuacji rodzinnych, pozytywnych
i negatywnych, które wpływają na młodego człowieka3 – dziecko znajdujące się
pod opieką osób, które za nie odpowiadają. Młody człowiek potrzebuje wsparcia
i troski w zaspokojeniu potrzeb: materialnych, moralnych, zdrowotnych, praw-
nych oraz wychowawczych, by w ten sposób zapewnić mu jak najlepsze warun-
ki do jego optymalnego rozwoju4. „Oddziaływania na dziecko dokonują się
w normalnych, naturalnych warunkach życiowych w toku obserwowania i wy-
konywania zwyczajnych codziennych czynności”5. By najmłodsi mogli funkcjo-
nować w sposób prawidłowy, muszą poznać zasady postępowania opiekuńczo-
-wychowawczego swoich rodziców, które zagwarantują uznanie, bezpieczeń-
stwo i poczucie przynależności. Mądrość wychowawcza rodziców m.in. opiera
się na równoczesnym stosowaniu zdrowej represyjnej, bądź prewencyjnej dys-
cypliny, która wynika z jasno określonych, stałych, spójnych zachowań rodzi-
cielskich i konsekwentnego, logicznego regulowania skutków niepożądanych
zachowań dziecka6. Osoby będące najbliżej młodego człowieka powinny być
odpowiedzialne i myśleć etycznie o tym co stanowi jego dobro7, ponieważ ze
względu „[...] na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szcze-
gólnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po
urodzeniu”8. Dziecko w otoczeniu rodzinnym w szczególny sposób jest podatne
na wszelkie oddziaływania. Jest ufne, a jego niewielka wiedza i doświadczenie
sprawiają, że przyjmuje zachowania dorosłych jako właściwe i normalne. Ro-
dzice stają się w ten sposób wzorem do naśladowania – pełniąc funkcję matrycy
postaw.

W rodzinie bliscy są również osobami, które bez względu na pochodzenie
i kulturę zapewniają dziecku szeroko rozumiane wsparcie: emocjonalne, spo-
łeczne i materialne, które jest niezbędne w osiągnięciu dobrego startu w życiu.
„Opieka nad dziećmi i obserwowanie, jak dojrzewają i wyrastają na świetnych
ludzi, jest dla większości rodziców – mimo ich ciężkiej pracy – źródłem praw-
dziwej satysfakcji w życiu. Bo jest to tworzenie. To dla człowieka rodzaj nie-
śmiertelności. Duma z innych życiowych dokonań zwykle bywa w porównaniu
z tym mniejsza”9. Według psychologii humanistycznej głównym zadaniem pro-
cesu wspierania jest ułatwianie wspieranemu osiągania celów rozwojowych oraz

                             
3 I. Rudek, Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w nie-

pełnosprawności, [w:] K. Ferenz, E. Kowalska (red.), Wychowanie w rodzinie. Odmienne sytu-
acje i nowe zadania, t. VI, Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jele-
nia Góra 2012, s. 166.

4 M. Łobocki, ABC wychowania, WSiP, Warszawa 1999, s. 20–24.
5 I. Rudek, Rodzina w procesie…, dz. cyt., s. 166.
6 W. Dykcik, Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym, Wyd. NPTP,

Poznań 2010, s. 48.
7 J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Wyd. WSP, Rzeszów 1996, s. 67.
8 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów z 20.11.1989 r.
9 B. Spock, B.M. Rothenberg, Pielęgnowanie i wychowywanie, Wyd. PZWL, Warszawa 1994, s. 31.
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tworzenia do tego optymalnych warunków. W odniesieniu do rodziny i relacji
w niej zachodzących, działania wspierające powinny pomóc przezwyciężyć
trudności naruszające jej właściwe działanie oraz funkcjonowanie na gruncie
materialnym, kulturowym, wychowawczym, emocjonalnym oraz społecznym10.
Nie ma jednej przyjętej definicji wsparcia. Określa się je najczęściej jako szcze-
gólny sposób i rodzaj pomocy udzielanej innym osobom i grupom głównie po
to, aby zmobilizowały własny potencjał energetyczny, tak, aby mogły sobie
same radzić z różnymi wyzwaniami. W zależności od rodzaju udzielanego
wsparcia, można je podzielić na: wsparcie informacyjne, emocjonalne, material-
ne, w rozwoju i przez świadczenie usług11.

Społeczność romska w Polsce

Bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe wszyscy rodzice skupiają
swoje wysiłki i energię na jak najlepszym, ich zdaniem, wychowaniu własnego
potomstwa. Na przekazaniu im właściwych wzorców, obyczajów i tradycji żyjąc
w danym społeczeństwie i kulturze. Do takich społeczności zaliczają się również
Romowie zamieszkujący Polskę.

Najnowsze badania nad pochodzeniem Romów wykazują, że pochodzą oni
z Indii12. Romowie byli narodem migrującym a swoją kulturę uformowali przez
wieki wędrówek. W 1964 roku w polskim prawie nastąpiła zmiana nakazująca
tej ludności przymusowe osiedlanie się13. Od tamtej chwili kultura romska ule-
gała licznym przeobrażeniom. W czasie kilkudziesięciu lat Romowie adaptują
swoje zwyczaje do norm społecznych kultury, u której goszczą oraz uczą się od
niej wszystkiego, co może wpłynąć na ich lepszą przyszłość14.

Społeczność romska jest ludnością należącą do mniejszości etnicznej, do
której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 roku Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 16 725 obywateli
polskich15 w tym: w województwie dolnośląskim – 2 028 osób, małopolskim –

                             
10 J. Izdebska, Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Wyd. Nauk. Trans Humana, Białystok 2000,

s. 100.
11 Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wyd. Nauk. Śląsk,

Katowice 1998, s. 86–90.
12 Projekt „Jedni z wielu”, [online], źródło: http://jednizwielu.pl/romowie-w-polsce/kultura-rom

ska [dostęp: 27.07.2013].
13 Identyfikacja osobowa Romów i sinti w Polsce, [online], źródło: http://elementaro.org/

index.php?option=com_content&view=article&id=75:identyfikacja-osobowa-romow-i-sinti-w-
polsce-&catid=46:kultura-romska&Itemid=63 [dostęp: 29.07.2013].

14 Projekt „Jedni z wielu”..., dz. cyt. [dostęp: 27.07.2013].
15 Według danych poprzedniego Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. liczebność mniejszo-
ści romskiej wynosiła 12 731 osób. (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Mniejszości Na-
rodowe i Etniczne, Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, [online],
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1 735 i śląskim – 1 73316. Romowie w Polsce należą do pięciu grup: Bergitka
Roma, Polska Roma, Lowarzy, Kełderasze oraz niewielka grupa Sinti17.

Romowie z grupy Polska Roma (Polscy Cyganie Nizinni) prawdopodobnie
od XV wieku zamieszkali Polskę i do sześćdziesiątych lat minionego wieku
strzegą swojej tradycji utrzymując wędrowny tryb życia18. Polska Roma jest
„[...] podzielona na dwa regionalne odłamy: Sasytka Roma i Chaładytka Roma
(Romowie «rosyjscy» i Romowie «niemieccy»)”19. Od lat siedemdziesiątych
XIX stulecia z Siedmiogrodu i Wołoszczyzny migrowali do Polski Lowarzy
i Kełderasze20. „Romowie z grup Polska Roma, Kełderasze i Lowarzy kształto-
wali swoją kulturę i tradycję w oparciu o Romanipen (niepisany kodeks praw
i tabuicznych zakazów), którego jednym z najsilniejszych wyznaczników pozo-
stawał wędrowny tryb życia”21. Bergitka Roma, nazywana inaczej górskimi
Romami, od XVIII wieku rozpoczęła osiadły tryb życia. Od tego momentu za-
mieszkują wsie i miasteczka południowej części kraju – głównie Podhale i Be-
skidy. Po zakończeniu II wojny światowej, Romowie z grupy Bergitka przeno-
sili się na zachodnią i północą część Polski. Część z nich zamieszkała w Nowej
Hucie, gdzie znalazła zatrudnienie. Z upływem czasu Bergitka Roma zatraciła
wiele elementów swojej tradycji związanej z kodeksem wędrowania na korzyść
osiadłego stylu życia22. W Polsce istnieje również niewielka społeczność Sinti.
Jej przodkowie zamieszkiwali w XIX wieku ziemie zaboru pruskiego lub zostali
po 1945 roku włączeni w granice Polski wraz innymi mieszkańcami tzw. Ziem
Odzyskanych. Santi to „[...] tradycyjnie wędrowna grupa etniczna, pochodząca
z Półwyspu Indyjskiego, pokrewna Romom i wraz z nimi określana zbiorczym
mianem Cyganów”23..

Źródła nieprecyzyjnie odnoszą się co do informacji, która z tych grup
w Polsce jest najliczniejsza – jedne wskazują, że jest to Polska Roma, drugie –
Bergitka Roma. Kulturoznawcy zaznaczają, że każda kultura posiada swój zbiór
wartości. Nie ma kultury lepszej lub gorszej24. Każda kultura natomiast ma
skłonność do postrzegania swojej własnej, jako tej, która przewyższa inne. Etno-
centryzm kulturowy, czyli „[...] skłonność do idealizowania własnej kultury,
narodu lub grupy oraz traktowania ich jako «centrum świata»; w perspektywie
etnocentrycznej uznaje się doświadczenia własnego narodu (kultury) jako punkt
                             
źródło: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/6480,
dok.html#romowie/ [dostęp: 25.07.2013]).

16 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Mniejszości Narodowe i Etniczne, Charakterystyka
mniejszości narodowych..., dz. cyt. [dostęp: 25.07.2013].

17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Sinti, [online], źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sinti [dostęp: 6.01.2015].
24 Projekt „Jedni z wielu”..., dz. cyt. [dostęp: 28.07.2013].



Ewelina PIECUCH312

odniesienia dla wszystkich pozostałych nacji”25. Warto zaznaczyć, iż poprzez
kontakty ze społeczeństwem większościowym, społeczność romska również
zmienia swoją pozycję społeczną. „[...] Poprzez wchodzenie w mieszane relacje
małżeńskie bądź stosunki pracy na zewnątrz grupy – osłabianie granic między
odmiennymi systemami kulturowymi i wzajemną weryfikację ocen”26 zachodzi
również proces dyfuzji kulturowej27.

Socjolodzy przeprowadzili badania poświęcone recepcji obrazu społeczno-
ści romskiej w społeczeństwie polskim. Wyniki ukazały paradoks promowania
pozytywnego wizerunku Romów jako osób o radosnym sposobie bycia, utalen-
towanych i twórczych. Konfrontacja intencji z rzeczywistością dowiodła jednak,
iż nie kreuje on korzystnego wizerunku postrzegania środowiska romskiego,
lecz utrwala stereotypy o Romach jako ludziach niedostosowanych do współcze-
snego świata, nieodpowiedzialnych, funkcjonujących na jego marginesie28. Nie-
chęć oraz dystans w stosunku do grup społeczności romskich utrzymuje się na
wysokim poziomie w wielu krajach. W ostatnich latach w Polsce, jak donoszą
sondaże publiczne, ponad 60% wskazań odnosi się do Romów29. Dane pokazują,
że bez względu na wielkość populacji w poszczególnych krajach Romowie nale-
żą zazwyczaj do grupy ludzi o niskim wykształceniu, ubogich, bezrobotnych,
o przeciętnej długości życia, znacznie poniżej europejskich standardów, a przy
tym zdecydowanie broniących odrębności kulturowej, dbających o hermetycz-
ność własnego środowiska30. „Towarzyszy temu izolacja, marginalizacja, a na-
wet dyskryminacja ze strony społeczeństw większościowych, tak w skali lokal-
nej, jak i w życiu publicznym poszczególnych państw”31. Społeczność romska
posiada swoją własną kulturę, tradycję, język i prawo. Często jest otoczona
uprzedzeniami oraz stereotypowymi wyobrażeniami na własny temat co tworzy
dystans. Romowie strzegą dostępu do wiedzy o właściwościach życia własnej
populacji przed tzw. gadziami32. Wspomniany już wcześniej „etnocentryzm
często zakłada prostą dychotomię, podział na swoich i obcych; własna kultura,

                             
25 P. Dobrodziej, Słownik badawczy, źródło: http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=

baza&szczegolowo=889, [online], źródło: http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=
baza&szczegolowo=889 [dostęp: 4.01.2015].

26 E. Chromiec, Społeczność romska w Polsce a szanse integracji społecznej, [online], źródło:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38627/005.pdf [dostęp: 24.07.13].

27 E. Nowicka, Dyfuzja kulturowa, [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
1998, s. 158.

28 A. Górska, (De)Konstruowanie stereotypu Roma, [w:] M. Głowacka-Grajner, E. Nowicka (red.),
Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie,
Wyd. NOMOS, Kraków 2007, s. 179–186.

29 TELESCOPE, „Romowie, moi sąsiedzi”, [online], źródło: http://www.telescope.org.pl/case-stu
dies/romowie [dostęp: 30.07.13].

30 E. Chromiec, Społeczność romska..., dz. cyt.
31 Tamże.
32 Co w języku Romani oznacza „nie-Romami”.
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naród lub organizacja życia społecznego są bardziej wartościowe i lepiej rozwi-
nięte od ich obcych odpowiedników”33.

Aby nie dochodziło do marginalizacji, czyli spadku „[...] znaczenia danej
grupy społecznej w społeczeństwie, między innymi z powodu zmniejszenia się
jej liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, repre-
zentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych
przez większość34” – na terenie państwa polskiego, rząd, stowarzyszenia oraz
inne organizacje pożytku publicznego opracowują różne programy i projekty,
które mają za zadanie tym zjawiskom przeciwdziałać. Powstał m.in. „Rządowy
Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”, który był realizowany
w latach 2004–201335, a po jego zakończeniu kontynuuje się wizję w podobnym,
kolejnym projekcie pt.: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce”,
który jest realizowany od 2014 roku, a jego zakończenie jest zaplanowane na
2020 rok36. „Powstanie programu było wynikiem zobowiązań międzynarodo-
wych i dwustronnych, a także sytuacji w jakiej znalazła się społeczność romska
w Polsce pod koniec lat 90-tych XX wieku [...]37. Program był realizowany
w następujących ośmiu obszarach:
„1. Edukacja.

2. Romowie a społeczeństwo obywatelskie.
3. Przeciwdziałanie bezrobociu.
4. Zdrowie.
5. Sytuacja bytowa.
6. Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na tle etnicznym.
7. Kultura i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej.
8. Wiedza o społeczności romskiej”38.

Podstawowym celem Programu było pełne wprowadzenie Romów w życie
społeczeństwa obywatelskiego i zatarcie się różnic, które mogły w tym prze-
szkodzić. Szczególnie istotne było wyrównanie poziomu w takich dziedzinach,
jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność
funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim39. Oprócz działań po-
mocowych skierowanych bezpośrednio do Romów, Program miał za zadanie
walkę z negatywnymi stereotypem Cygana obecnym w społeczeństwie większo-

                             
33 P. Dobrodziej, Słownik badawczy..., dz. cyt.
34 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996, s. 89.
35 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Mniejszości Narodowe i Etniczne, Program na rzecz

społeczności romskiej w Polsce na lata 2004–2013, [online], źródło: http://mniejszosci.naro
dowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole, [dostęp: 6.01.2015].

36 Ministerstwo administracji i cyfryzacji, Program integracji społeczności romskiej w Polsce na
lata 2014–2020, https://mac.gov.pl/aktualnosci/program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-pol
sce-na-lata-2014-2020, [dostęp: 6.01.2015].

37 Projekt „Jedni z wielu”..., dz. cyt. [dostęp: 2.01.2015].
38 Tamże.
39 Tamże.
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ściowym40. Nie chodziło tylko o doraźną pomoc w trudnych sytuacjach, ale wy-
pracowanie takich mechanizmów, które spowodowałyby, że będą swobodnie
funkcjonować w wyżej wymienionych obszarach nie zatracając przy tym wła-
snej tożsamości i odrębności kulturowej. Pobieżna atrakcyjność kultury masowej
również wpływa na kulturę i tradycję Romów. Zgoda liderów społeczności rom-
skiej oraz autorytetów sugeruje, iż wspieranie pozytywnych elementów kultury
romskiej może umożliwić Romom odnalezienie swojego miejsca we współcze-
snej Polsce41.

Powstawanie stowarzyszeń romskich, które intensywnie rozwijają swoją
działalność, aby poprawić sytuację swojej grupy i pomóc jej integracji jest rów-
nież bardzo istotna w całym procesie. Ich działalność w środowisku różnorod-
nym kulturowo uwzględnia specyfikę kultury romskiej, tak, aby inni mogli po-
znać, zrozumieć oraz skutecznie pracować m.in. z dziećmi o różnej kulturze42.
Najmłodsi już od początku uczeni są szacunku, tolerancji oraz empatii – wy-
chowywani w takim duchu będą afirmować siebie i z akceptacją odnosić się do
świata, w którym żyją43. W procesie poznania innej kultury cenione są zaufanie,
życzliwość, uznanie, solidarność i kontakt z bliskimi osobami44.

Integracja społeczności romskiej i polskiej w świetle
badań własnych

Integracja społeczna to naturalny proces. W ujęciu encyklopedycznym inte-
gracja społeczna to: „zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości spo-
łecznej rozumiane jako intensywność i częstotliwość kontaktów między człon-
kami danej zbiorowości oraz akceptacja w jej obrębie wspólnych systemów
wartości, norm, ocen. Ważnym czynnikiem integracji społecznej jest wspólność
interesów i podobieństwo sytuacji życiowej członków danej grupy”45. Integracja
nie skłania do osłabienia tożsamości kulturowej, lecz daje szansę na poznanie
i zrozumienie świata, podstawowych wartości oraz prawa kraju przyjmującego
imigrantów.

Na przełomie roku 2012/2013 prowadziłam zajęcia integracyjne w jednej
z wrocławskich publicznych szkół podstawowych w oddziale przedszkolnym, do
którego uczęszczały dzieci społeczności polskiej oraz romskiej. Badania odbyły

                             
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Projekt, „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw!”, [online],
źródło: http://www.romowie.edu.pl/o-projekcie [dostęp: 27.07.2013].

43 A. Żywczok, Wychowanie do radości życia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 151.
44 J. Pielkowa, Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne, Instytut Wyd. CRZZ, Warszawa

1980, s. 15.
45 Wielka encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1985, s. 291.
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się ww. miejscu. Szkoła ta liczyła ponad 500 uczniów, w tamtym okresie 7 dzie-
ci pochodzenia romskiego z czego 4 z nich uczęszczało do grupy oddziału
przedszkolnego, mieszczącego się w budynku instytucji.

Do integracji społecznej konieczne jest uczestnictwo Romów w nowocze-
snym świecie, dlatego tworząc program swoich warsztatów czerpałam inspirację
z już wspomnianego „Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej
w Polsce”46. Program warsztatów zachęcał dzieci różnych kultur do wspólnych
działań. Uczyłam dzieci wzajemnego zrozumienia, a także romskiej i polskiej
tradycji, w taki sposób, aby starały się akceptować drugiego człowieka. Warsz-
taty miały rozwijać umiejętności pracy, zabawy i komunikacji między dziećmi
o innych tradycjach (cele dydaktyczne zajęć). Różnorodność została potrakto-
wana jako źródło poznania i wzbogacenia wiedzy o innej kulturze. Realizowany
projekt miał charakter dualny – dydaktyczno-badawczy. Dlatego też warsztaty
zostały zaplanowane w oparciu o cele dydaktyczne, a jednocześnie w całości
były to cele poznawcze. W prowadzonych badaniach zastosowałam podejście
jakościowe w paradygmacie interpretatywnym. Przyjęłam metodę badania
w działaniu (action research)47. Głównym problemem badawczym było zinte-
growanie dzieci polskich z romskimi w grupie przedszkolnej. Analizie poddałam
wnioski z prowadzonych badań odnoszące się do: zaangażowania dzieci w zaję-
cia, przebiegu interakcji zachodzących w czasie warsztatów, stosunku rodziców
do zajęć oraz frekwencji. Doprecyzowanie problemów badawczych przedstawi-
łam w zestawieniu tabelarycznym (por. Tab. 1).

Zgromadzony obserwacjami materiał empiryczny pozwolił mi ujrzeć proces
integracji dzieci innych kultur. Ze względu na obszerny przedział czasowy, któ-
ry poświęciłam swoim obserwacjom w analizie przedstawię najważniejsze, naj-
istotniejsze, a za razem najciekawsze, w mojej ocenie, informacje pochodzące
z moich obserwacji.

Skuteczne i efektywne poznanie oraz obserwowanie relacji interpersonal-
nych w grupie badanej w czasie prowadzenia moich zajęć integracyjnych umoż-
liwiały mi techniki socjometryczne. Wychodząc z założenia, że wychowawca
powinien znać swoich wychowanków48 zastosowałam techniki: „Zgadnij kto?”
oraz „Technikę szeregowania rangowego”49.

                             
46 „Jedni z wielu”, Rządowy Program na Rzecz..., dz. cyt.
47 D.J. Greenwood, Action research, czyli o badaniach w działaniu, [w:] D. Jemielniak, Badania

jakościowe. Podejścia i teorie, t. I, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 115–139.
48 A. Jankowski, Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, [w:] K. Kruszewski

(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 350.
49 P. Duksa, Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formalnej grup ko-
ścielnych, [online], źródło: http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw44-45-
171-184.pdf [dostęp: 23.07.2013].
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Tabela 1. Integracja dzieci dzieci polskich z romskimi w grupie przedszkolnej
Table 1. Polish and Roma children’s integration in preschool group

Lp.
Szczegółowe

problemy
badawcze:

Szczegółowe pytania
badawcze: Desygnatami tego pojęcia były:

1. Zaangażowanie
dzieci w zajęcia;

— Jak kształtuje się
aktywność dzieci
w czasie zajęć?

— Jakie nowe pomysły
i wiadomości są
przez dzieci przeka-
zywane na zajęciach?

— Jaki wkład pracy
dzieci włożyły w wy-
konie zadania na ko-
lejne zajęcia?

— Jakie zachowania
dzieci przejawiały na
koniec zajęć ?

— hałas/szum, który dzieci stwa-
rzają w czasie pracy, lub cisza,
brak pracy;

— nowe informacje, którymi
chętnie dzielą się dzieci –
wiadomości zaczerpnięte od
rodziców, bądź ich brak;

— wykonane (samodzielnie, bądź
z pomocą rodzica) i przynie-
sione prace na zajęcia, lub
niewykonanie zadania w ogóle;

— zainteresowanie dzieci treściami
poruszanymi na warsztatach,
lub brak zainteresowania;

— dopytywanie o coś, dzielenie
się własnymi doświadczenia-
mi w obrębie danego zagad-
nienia, bądź brak ciekawości
i bierny udział w zajeciach.

2. Przebieg inte-
rakcji w grupie;

— Jak wyglądała praca
(metoda wybrana
przez dzieci) na zaję-
ciach?

— dzieci pracują indywidualnie/
w grupie;

— nie/chętnie pracują w pa-
rze/grupie z dzieckiem innego
pochodzenia etnicznego;

— nastawione pozytyw-
nie/negatywnie.

3. Stosunek
rodziców
do zajęć;

— Jakie informacje do
mnie docierały
(w sposób bezpo-
średni i pośredni)?

— informacja ustna od rodzica,
bądź dziecka z wyrażeniem
opinii o zajęciach. Obecność,
lub nieobecność dzieci na za-
jęciach;

4. Frekwencja. — Jak intensywnie cho-
dzą do szkoły?

— obecność, bądź nieobecność
dzieci na zajęciach – chęć ro-
dziców do późniejszego od-
bioru swoich dzieci ze szkoły
– umożliwienie/ograniczenie
im uczestnictwa.

Źródło: Badania własne.
Source: Author’s research.
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„Zgadnij kto?” – miała na celu dostrzeżenie dzieci, które pełnią określone
role w grupie bądź odznaczają się charakterystycznymi cechami lub zachowa-
niami. Technika ta dostarczyła mi informacji na temat jak członkowie tej grupy
wzajemnie siebie postrzegają. Poległa na podaniu przez badane dzieci dowolnej
liczy imion spośród swoich rówieśników z grupy, których zachowanie odpowia-
da przedstawionej charakterystyce (mogły też nie podawać ich w ogóle, jeżeli
taką decyzję podjęły). Zadawałam młodym uczestnikom zajęć m.in. następujące
zagadki:

— „To jest ktoś, komu można zaufać w grupie”
— „To jest ktoś, kogo wszyscy bardzo lubią w grupie”
— „To jest ktoś, kto chętnie pomaga innym w grupie”
— „To jest ktoś, kto zawsze przebywa z innymi”
— „To jest ktoś, kto psuje zabawę, dokucza innym”50.
Wymienienie osoby wymagało od dzieci dokonania wyboru spośród człon-

ków grupy na podstawie ogólnego rozeznania. Technika „Zgadnij kto?” dostar-
czyła mi wiele cennych informacji o dzieciach. Młodzi członkowie grupy, gdy
porównałam, spostrzegali swoje powiązania bardzo podobnie. Ich postrzeganie
nie klasyfikowało siebie pod względem pochodzenia etnicznego. Gdy miały
wybrać kogoś zaufanego, lubianego, pomocnego, towarzyskiego czy złośliwego
robiły to z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem. Odbicie struktury grupy
w świadomości jej młodych członków, pokazało lubiącą się, zgraną grupę, bez
podziałów kulturowych. Gdy jednak w konkretnym dniu doszło np. do konfliktu
między dziećmi o zabawkę, to właśnie takie zdarzenie było podstawą do wska-
zania jakiegoś imienia w niekorzystnym świetle a nie inny kolor skóry, język
czy tradycja. Wyrażona niechęć od razu była tłumaczona konkretnym zachowa-
niem, które spowodowało przykrość dziecku w danym dniu, czyli negatywne
sytuacje nie były spowodowane różnicą kulturową, lecz np. innymi pomysłami
w czasie trwania jakiejś zabawy i chęcią zdominowania jednego dziecka przez
drugie.

„Technika szeregowania rangowego”, którą również stosowałam, poległa na
wymianie imion wszystkich członków grupy kolejno według ściśle określonego
kryterium oceny, np. rozpoczynając od osób, które dziecko najbardziej lubi,
a kończąc na tych, które najmniej się z nim zgadzają51. W tym przypadku moje
obserwacje również wskazały na poprawne relacje i zachowania w grupie. Za-
stosowane techniki ułatwiły mi poznanie cech wszystkich członków grupy
przedszkolnej, w której prowadziłam swój projekt dydaktyczno-badawczy.
Wzajemny stosunek dzieci do siebie był życzliwy.

                             
50 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd.

Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 115.
51 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2006,

s. 206–207.



Ewelina PIECUCH318

Koncentrując swoje obserwacje na zaangażowaniu dzieci w zajęcia, zauwa-
żyłam, że dzieci są ożywione, chętnie się zgłaszają, podejmują poruszane na
zajęciach tematy z nauczycielem i innymi dziećmi, bez względu na ich etniczne
pochodzenie. Podekscytowane kolorowymi zdjęciami i ilustracjami, które przy-
nosiłam na warsztaty tworzyły szum, ponieważ każde chciało coś powiedzieć
i zaistnieć. Dzieci polskie i romskie chętnie dzieliły się pomysłami, a wraz
z kolejnymi zajęciami posiadały nowsze wiadomości, inne niż te poruszane na
zajęciach. Było to dowodem tego, iż wprowadzane na warsztatach treści były
poruszane przez nie w domach rodzinnych. Zainteresowanie zabawami, które
nawiązywały do tradycji było również wysokie, ponieważ nawet po zakończo-
nych warsztatach mali uczestnicy, pytali kiedy znów będą mogli się w nie ba-
wić. Dzieci nieco spokojniejsze same podchodziły, aby przekazać mi cenne dla
nich informacje korespondujące z tematem zajęć. Najmłodsi, będąc w stanie
ciągłego rozwoju, mimo swoich specyficznych środowisk społeczno-
rodzinnych, włączali się w równomierny sposób we wspólne działania w grupie.
Bawili się razem, nie zwracając zbytnio uwagi na swój wygląd. Kłopoty języ-
kowe nie stanowiły dla nich bariery. „Dziecko jako osoba wolna, niepowtarzal-
na, indywidualna, otwarta na wartości ma w sobie coś więcej, jakąś dążność do
pełni i doskonałości bytowania, w której się uwydatniają jej możliwości. Znaj-
duje się na etapie nieustannego poszukiwania wartości mogących zaspokoić jego
potrzeby egzystencjalne w wymiarze biologicznym, personalnym – jako pozna-
wanie i realizacja siebie, transpersonalnym – sprowadzające się do poszukiwania
więzi oraz transcendentnym – przekraczając siebie”52.

Obserwując przebieg interakcji w grupie pozwoliłam dzieciom samodziel-
nie wybrać najlepiej odpowiadającą im formę pracy w grupie. Kiedy chciały
pracować np. w czasie wykonywania pracy plastycznej same – miały taką moż-
liwość i prawo. Więcej jednak razy chciały wykonywać jakąś pracę w grupie,
w której nie zaobserwowano podziałów na dzieci polskie i romskie. Zachowania
dzieci uczestniczących w zajęciach świadczyły o tym, że ich reakcje, bez wzglę-
du na posiadaną kulturę, nie różnią się zbytnio od siebie. Wszystkie przedszko-
laki inicjowały z podobnym zaangażowaniem wspólne działania, wspólnie się
również bawiły, dzieliły pomysłami, zaczepiały, śmiały i nawet sprzeczały, ale
wynikało to bardziej z dziecięcej natury i cech osobowościowych, niż niechęci
do cudzej kultury czy tradycji. Dynamiczność wykonywania określonych zadań
i radość temu towarzysząca świadczyły o pozytywnym wzajemnym nastawieniu
dzieci do siebie. Dowodzi to również temu, iż rodzice nie nastawiali swoich
dzieci przeciwko innym, wręcz przeciwnie, w rozmowach ze mną również wy-
rażali zainteresowanie prowadzonymi przeze mnie zajęciami i sami nawet kilka-
krotnie chcieli uczestniczyć w warsztatach, aby móc coś opowiedzieć. Takie
                             
52 S.Cz. Michałowski, Życie w rodzinie a budowanie świata wartości, [w:] B. Dymara (red.),

Dziecko w świecie wartość. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, Oficyna Wyd. „Impuls”,
Kraków 2003, s. 176.
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informacje zwrotne świadczyły o pozytywnym stosunku rodziców do zajęć.
Bezpośredni stosunek dzieci do mnie powodował, iż często słyszałam co ich
rodzice mówili i jakie im uczucia wtedy towarzyszyły. Ku mojemu zadowoleniu
były to komentarze wspierające dzieci w zaspokajaniu ich naturalnej ciekawości
w związku z zadawanymi przez nie pytaniami.

Aby móc zaobserwować, czy rodzice dzieci romskich wpierali swoje dzieci
w procesie integracji społecznej w sformalizowanej grupie zwróciłam również
uwagę na frekwencję (obecność lub jej brak) dzieci na zajęciach. Na początku
zajęć, ze względu na niepokojącą liczbę nieobecności dzieci romskich na zaję-
ciach, byłam zobowiązana z ramienia szkoły do wyjaśnienia tej sytuacji. Wielo-
krotnie odwiedzałam domy rodzinne 4 dzieci romskich zapisanych do grupy
przedszkolnej. Szkoła dąży do najpełniejszej integracji i interesuje się losem
swoich uczniów również wtedy, gdy Ci do niej nie przychodzą. Edukacja przed-
szkolna jak i kolejne szczeble, w których młody człowiek zdobywa wykształce-
nie są istotne w jego życiu. Rodzice powinni wspierać rozwój własnego dziecka,
towarzyszyć im w poznaniu tego, co nowe. Dorośli winni umożliwić młodym
ludziom kontakt z otoczeniem, ponieważ na ich bazie „[...] rozwijają się postawy
dziecka w stosunku do ludzi, rzeczy i życia w ogóle. Kontakty te, w dużej mie-
rze, decydują o przyszłych wzorach przystosowania dziecka a zarazem uczą
dziecko myśleć o sobie tak, jak myślą o nim członkowie rodziny”53. Liczba nie-
obecności dzieci romskich sukcesywnie ulegała zmianie. Z pojedynczych obec-
ności na zajęciach na przestrzeni dwóch miesięcy, dzieci zaczęły regularnie
uczestniczyć w zajęciach, mimo iż odbywały się one poza godzinami zajęć
obowiązkowych. Minimalnie wzrosło zaufanie rodziców do instytucji, jaką jest
przedszkole, bądź też konsekwencje prawne nieposyłania dziecka do szkoły
spowodowały, iż dzieci pojawiały się w placówce.

Podsumowanie

Integracja społeczna i edukacja o innej kulturze obdarza długotrwałymi ko-
rzyściami wszystkich54. Wzajemne pozytywne wzmocnienia oraz pełna miłości
współpraca rodzą się wówczas, gdy otoczenie akceptuje wolę dziecka. Doświad-
cza ono wtedy swojej autonomii, pełnego szacunku, zrozumienia i pewności, że
to co robią inni ma sens55.
                             
53 M. Prokosz, Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański

(red.), Wychowanie w rodzinie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Wyd. Karkonoska
Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011, s. 174.

54 Projekt OMEP, Znaczenie wychowania przedszkolnego dla edukacji wielokulturowej, [online],
źródło: http://www.project.omep.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5%3
Aznaczenie-wychowania-przedszkolnego-dla-edukacji-wielokulturowej&catid=1%3Aedukacja-
miedzykulturowa&Itemid=2&lang=pl [dostęp: 30.07.2013].

55 S. Leo, Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć. Poradnik dla
rodziców, Wyd. Jedność, Kielce 2002, s. 63.
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Wszystkie dzieci bez względu na pochodzenie etniczne rozpoczynające re-
alizację obowiązku szkolnego, mają szansę rozwijać się pod czujnym okiem
nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wielkie zaangażowanie
szkoły w waloryzację edukacji w społeczeństwie lokalnym i jej promowanie
w środowisku romskim nie jest wystarczającym bodźcem zmieniającym spoj-
rzenie wszystkich Romów na ich udział w rozwoju własnych dzieci w tej sferze.
„Wychowanie powinno dostarczać dziecku możliwości dokonywania tychże
wyborów i podejmowania decyzji”56. Rodzice muszą zakorzenić w dzieciach
poczucie obowiązku chodzenia do szkoły. Okazanie wsparcia najmłodszym
w zdobywaniu wiedzy o rzeczywistości, w której żyją jest olbrzymie ważne, aby
mogły być jej czynną częścią. Rodzice mają w obowiązku motywować dziecko,
a „[...] przez pryzmat motywacyjny, odnosząc je do społecznego wpływu ludzi
na wzorce aktywności [...] innych”57.

Moje obserwacje wskazują, iż różnorodność kulturowa dzieci dla nich sa-
mych nie stanowi trudności w integracji. Niektórzy dorośli, w tym również ro-
dzice, są bojaźliwi, nieprzyzwyczajeni do nieuchronnych zmian społecznych,
które następują, dlatego tym bardziej powinni wspierać najmłodsze pokolenie
w wychowaniu do wartości, które występują obok nich. Rodzice muszą dostrze-
gać wszystkie oblicza świata, w którym przyszło im żyć – nie tylko to złe. Nad-
mierne chronienie dzieci wcale im nie służy ani nie pomaga. „Rozwój dziecka
dokonuje się poprzez aktywne myślenie, stymulowanie przez wątpliwości, przez
konflikt poznawczy. Doświadczenie prowadzi do zdobycia wiedzy, do «aktyw-
nej zmiany we wzorach myślenia»”58.

Należy zauważyć, że udział w prowadzonych przeze mnie warsztatach cie-
szył się dużym zainteresowaniem, dzieci chętnie w nich uczestniczyły. W trak-
cie zajęć przedszkolaki wykazywały ogromne zainteresowanie swoimi kultura-
mi. Zajęcia warsztatowe stwarzają ciekawą okazję do zaspokojenia naturalnej
ciekawości poznawczej dzieci w poznaniu innej kultury, tworzeniu nowych wię-
zi i przyjaźni. Integracja z innymi i edukacja nie niesie samego zagrożenia utraty
tradycji, lecz oferuje szansę rozwoju, obycia i możliwości reagowania w proce-
sach, które zachodzą czy tego chcą, czy nie. „Różnorodność językowa i kultu-
rowa może stać się dla przedszkoli nieocenionym atutem. Zwrócenie się w kie-
runku tej nowej społeczności oraz zaspokojenie edukacyjnych potrzeb dzieci
wywodzących się ze środowisk imigracyjnych powinna być główną troską de-
cydentów, a zarazem istotnym wyzwaniem, któremu powinny usiłować sprostać
systemy edukacyjne w całej Europie”59. Moje badania utwierdziły mnie w prze-
                             
56 E. Jezierska-Wiejak, Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI

wieku, [w:] K. Ferenz, E. Kowalska (red.), Wychowanie w rodzinie..., t. VI, dz. cyt., s. 91.
57 S.J.H. Biddle, N. Mutrie, Psychology of physical activity. Determinants, well-being and inter-

ventions, Routledgr, London – New York 2001, s. 157.
58 T. Neckar-Ilnicka, Perspektywy dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach

dzieci w wieku przedszkolnym, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2007, s. 19.
59 Projekt OMEP, Znaczenie wychowania..., dz. cyt.
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konaniu, iż integracja społeczna i odmienność kulturowa dzieci polskich i rom-
skich nie musi być czynnikiem, powodującym izolację od pozostałych dzieci na
etapie kształcenia przedszkolnego. „Współczesny świat i aktualna rzeczywistość
społeczna w szczególny sposób traktuje jednostkę i stwarza jej specyficzne wa-
runki rozwoju”60. Pełnienie roli społecznej ujawnia się poprzez podejmowanie
związanych z nią działań oraz ich sprawnemu realizowaniu przez jednostkę61.
Różnice są źródłem pogłębiania wiedzy o sobie i innych, dlatego też rodzice
dbający w pełni o rozwój własnych dzieci powinni nieustanie wspierać je
w nauczaniu integracyjnym. Integracja społeczna oraz wsparcie dziecka rom-
skiego przez rodzinę w jego uczestnictwie daje mu szansę poznania oraz możli-
wości zaistnienia tego procesu.

Wsparcie rodziców, a zwłaszcza ojca dzieci romskich, który ma decydujące
zdanie w podejmowanych działaniach jest potrzebne. Romowie należą do ludzi
dbających o hermetyczność własnego środowiska. Wsparcie, jakie okazuje ro-
dzina romska dzieciom, które są posyłane do szkoły jest w takich okoliczno-
ściach szczególnie ważne. Integracja społeczna i różnorodność kulturowa wzbo-
gaca, a pomoc rodziców oraz ich współpraca z instytucjami oświatowymi już na
najniższym szczeblu edukacyjnym jest bardzo istotna. „Zainteresowanie rodzi-
ców sprawami dziecka przekłada się również na przebieg procesu ich socjaliza-
cji. Ważne zatem wydają się także formy zainteresowania ze strony rodziców,
jak: kontakt ze szkołą, udzielanie bezpośredniej pomocy dziecku w nauce, odra-
bianiu lekcji, wykonywaniu prac dodatkowych, wdrażanie w realizację obo-
wiązków domowych, czy aspiracje rodziców co do dalszej nauki dziecka, czy
zawodu wykonywanego w przyszłości”62.

Wszystkie dzieci potrzebują wzmocnień pozytywnych ze strony rodziny,
aby nauczyć się żyć i funkcjonować w kraju o odmiennej kulturze. Głównym
tematem zajęć była wielokulturowość, otwartość na inne kultury i narodowości,
włączanie dzieci i mobilizowanie je do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Wsparcie rodziny dzieci romskich oraz integracja społeczna, która się dokonała
w czasie zajęć ma dynamiczny i wielowymiarowy walor, a zwiększenie wrażli-
wości dzieci na różnice międzykulturowe jest bardzo istotne. Wsparcie bliskich
jest niezbędne, aby dzieci poznały kulturę romską oraz polską a także rówieśni-
ków ją reprezentujących, dlatego zajęcia, które prowadziłam wymagają wzno-
wień, aby proces integracji społecznej, już od samego początku edukacyjnego
dzieci, mógł zaistnieć.

                             
60 I. Rudek, Rodzina w procesie..., dz. cyt., s. 166–167.
61 M. Prokosz, Rola rodziny..., dz. cyt., s. 169.
62 P. Forma, Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych oraz czyn-

niki ją warunkujące, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Wychowanie w rodzi-
nie..., t. III, dz. cyt., s.110.
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Streszczenie

W naukach pedagogicznych zawsze ważne miejsce zajmowała dyskusja o roli in-
stytucji zajmujących się rodzinami patogennymi. Takie cechy niewątpliwie reprezen-
tuje większość rodzin, z których wywodzą się dzisiejsi skazani, szczególnie wielokrotni
sprawcy przestępstw. Pojawia się pytanie o rolę instytucji w hamowaniu procesu de-
wiacji zachowań dzieci w okresie ich socjalizacji, ale także istotne są teoretyczne
i praktyczne implikacje tych działań. Tocząca się dyskusja obejmuje kwestie inkluzji
lub ekskluzji jako bieguny działań interwencyjnych, opiekuńczych czy resocjalizacyj-
nych. W tej perspektywie prowadzone rozważania podejmują zagadnienie postrzegania
roli instytucji zewnętrznych, w swoim życiu dzisiejszych skazanych. Poddano analizie
wywiady prowadzone zarówno z Polakami, recydywistami penitencjarnymi oraz z cu-
dzoziemcami, również przebywającymi w polskich zakładach karnych. Badania kon-
centrowały się na rekonstrukcji ich socjalizacji przypadającej na lata 70., 80. i 90. XX
wieku, w różnych warunkach kultury i organizacji społeczeństw. Celem badań była
próba uchwycenia roli instytucji wspomagających rodzinę, w perspektywie doświad-
czeń tych respondentów, wywodzących się z odmiennych społeczeństw.

Słowa kluczowe: więzienie, socjalizacja, instytucja, międzykulturowość.
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Abstract

Reflections over the role of institutions dealing with pathological families have
been always of great importance for pedagogical sciences. Such dysfunctional features
are typical for the majority of those families from which today's prisoners come from,
particularly re-offenders. Hence, the question arising about the role of the institutions in
inhabiting the deprivation process among children upon their socialization, with the
theoretical and practical implications of such activities. Therefore, the discourse em-
braces the issues of inclusion and exclusion as bipolar perspectives of intervention,
nursing and resocialisational activities. Reflections undertaken from such angles con-
sider the role of external institutions in the lives of today’s prisoners. The interviews
carried out with Polish as well as foreign recidivist prisoners have been analyzed on the
basis of the reconstruction of their socialisation that took place in the 1970s, 1980s and
1990s, in different cultural conditions and society organisation. The aim of the research
was to capture the role of the institutions supporting families from the perspective of
the respondents’ experience, regardless of their social background.

Keywords: prison, socialization, institutions, interculturalism.

Wstęp

Rozważając zagadnienia zaburzeń socjalizacji dzisiejszych przestępców re-
cydywistów, nie sposób pominąć ważnej uwagi, jaką już w latach soiedemdzie-
siątych XX wieku wygłosił Czesław Czapów. Interpretując źródła wykolejenia
społecznego dzieci i młodzieży wskazał na zerwane relacje z matką, wówczas
dziecko doświadcza: „[...] poczucia odtrącenia, czyli niezaspokojenia potrzeby
zależności emocjonalnej”1. W tej perspektywie bardzo istotne są również ustale-
nia Juliana Bieleckiego, który opracował kilka grup ryzyka, kierując się założe-
niem, iż dorośli przestępcy w dużej mierze są osobami doświadczającymi trud-
ności właśnie w dzieciństwie. Do tych grup ryzyka zaliczył: sieroty społeczne
(z drastycznym obrazem choroby sierocej), dzieci z domów dziecka, które do-
świadczyły zerwanych relacji emocjonalnych, dzieci z monokultur wychowaw-
czych (traktowane bezosobowo), dzieci długotrwale hospitalizowane, wcześnia-
ki (pozbawione kontaktu z matką we wczesnym okresie życia z racji opieki me-
dycznej), dzieci molestowane i maltretowane w dzieciństwie2. Hanna Olechnowicz
zauważyła, iż bardzo ważnym zakłóceniem może być wczesne macierzyństwo3.
Jeżeli młode matki, pozostają osamotnione w swoich obowiązkach, nie mają alter-
natywy umożliwiającej odpoczynek, wówczas permanentne przebywanie z dziec-
kiem staje się na tyle obciążające, iż wywołuje znudzenie i agresywność.
                             
1 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i meto-

dyczne, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2005, s. 86.
2 J. Bielicki, Der rechtsextreme Gewaltstater, Hamburg 1993.
3 H. Olechnowicz, Wczesne zapobieganie agresywności i przestępczości młodocianych, „Biuletyn

Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” 1998, nr 7, s. 11.
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Relacjonowane poniżej wyniki badań prowadzonych wśród 100 recydywi-
stów penitencjarnych wskazały, iż około 80% z nich pochodziło właśnie z takich
grup ryzyka. W ich opisach socjalizacji właściwie wszystkie te kategorie ryzyka
pojawiały się, a sami respondenci dostrzegali początek własnej kryminalizacji
w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Oczywiście nie zawsze były to osoby z rodzin
patogennych, ale z drugiej strony silną konkurencję dla rodziny stanowiła dewia-
cyjna grupa rówieśnicza, pod jej wpływem popełnili pierwsze przestępstwa.

Zarysowane zakłócenia procesu socjalizacji były wielokrotnie analizowane
na poziomie badań, ale powstają nowe pytania o rolę instytucji powołanych do
pracy z takimi rodzinami. Badania zmierzały do wyselekcjonowania tych treści,
w których respondenci sami dostrzegali, że jakaś instytucja uczestniczyła w ich
życiu. Można wstępnie zakładać, iż skoro badani wywodzili się z grup ryzyka, to
instytucje interwencyjne czy opiekuńcze szczególnie powinny interesować się
ich losem, więc także powinny zaistnieć w ich biografii. Dodatkowo wyniki
badań prowadzonych wśród Polaków uzupełniono analizą doświadczeń prze-
stępców, którzy byli socjalizowani w krajach byłego Związku Radzieckiego,
a obecnie przebywają w polskich zakładach karnych.

Zakłócenia socjalizacji jako doświadczenia dorosłych
przestępców

Problematyka socjalizacji przestępców wielokrotnie stawała się przedmio-
tem zainteresowania badań naukowych. W doniesieniach z badań światowych
i polskich, wielokrotnie analizowano teorie i związki przyczynowo-skutkowe,
eksplorując zakłócenia socjalizacji w okresie dzieciństwa i późniejszą karierą
dewiacyjną. Badania koncentrowano zarówno na zagadnieniach socjalnych,
poszukując związków pomiędzy enklawami biedy a patologizacją pokoleń4,
a także na genezie zaburzeń osobowościowych późniejszych przestępców5, bę-
dących wynikiem niekorzystnych doświadczeń dziecka6. Wiele uwagi poświę-
cono modelowaniu zachowań szkodliwych, płynących z rodziny pochodzenia,
gdy negatywne cech rodziców7 okazywały się przesłankami do wczesnych za-
chowań szkodliwych już kilkunastoletnich dzieci.

                             
4 C.H. Qi, A.P. Kaiser, Behevior Problem of Preschool Children From Low-Income Families,

„Topics in Early Childhood” 2003, vol. 23, pp. 188–216.
5 E.J. Palmer, Criminal thinking, [in:] D. Carson (ed.), Applying Psychology to Criminal Justice,

Wiley and Sons, West Sussex 2007.
6 M.J. Stanik, Rodzaj popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców, „Archi-

wum Kryminologii” 2007, t. XXIX–XXX, s. 193.
7 M. Jordan, Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostoso-

wanej społecznie, [w:] M. Prokosz (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy –
zapobieganie – terapia, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, s. 124–125.



Arkadiusz URBANEK328

Ważną kwestią okazało się wadliwe sprawowanie kontroli rodzicielskiej8.
Magdalena Rode powiązała sytuację rodzinną z utrwalonym mechanizmem my-
ślenia przestępczego, utrwalonym w okresie dzieciństwa9. W polskiej10 i świa-
towej kryminologii (prace Rolfa Loebera) publikowano badania prognostyczne,
skoncentrowane na poszukiwaniu zależności pomiędzy wczesnym popełnianiem
czynów zabronionych a późniejszą, utrwaloną aktywnością przestępczą. Wyniki
badań katamnestycznych wskazały, iż nieletni, którzy popełnili przestępstwo
w młodszym wieku, w ponad 80% popełnili kolejny czyn zabroniony zakończo-
ny postępowaniem sądu rodzinnego w okresie kolejnych 3 lat11. Tak silny pre-
dykator dewiacji wystąpił przede wszystkim w przypadku sprawców kradzieży.
Wśród sprawców pobić i naruszeń nietykalności cielesnej powrotność do za-
chowań zabronionych wynosiła 1/3, zaś nie odnotowano jej w przypadku spraw-
ców zgwałceń. Podobne zależności ustalili już w latach sześćdziesiątych XX
wieku polscy kryminolodzy Stanisław Batawia i Adam Strzembosz.

W dyskusji nad socjalizacją przestępców ważne miejsce zajmuje edukacja,
jako płaszczyzna uczenia i porządkowania relacji z ludźmi. W literaturze, szcze-
gólnie z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej, bardzo często akcentowane są
wątki wąskiego oglądu świata społecznego, łatwości do manipulowania i bycia
manipulowanym. H. Olechnowicz podejmowała istotne zagadnienie braku ucze-
nia w rodzinach zaburzonych kontroli dziecka nad agresją, szczególnie w zakre-
sie umiejętności wyrażania agresji, prawidłowego jej kanalizowania, umiejętno-
ści przegrywania, tak ważne w wieku przedszkolnym. Takie kompetencje są
możliwe do wykształcenia w rodzinie, w której jest możliwość panowania nad
agresją poprzez własny altruizm, umiejętności komunikacyjne czy formowanie
sumienia12. Analizując biografię sprawców przestępstw trudno nie zauważyć ich
stylu myślenia o sobie i innych, często pełnego kompleksów, złości i zawiści.
Również w wielu przypadkach są to osoby o niskim poziomie wykształcenia,
który okazuje się niebezpieczny, ponieważ bez szerszego oglądu rzeczywistości
i zdolności do myślenia przyczynowo-skutkowego, niejednokrotnie ich działal-
ność przestępcza wynika z absurdalnych motywów13. Szczególnie w grupach
recydywistów odnotowuje się dominującą grupę osób z wykształceniem pod-
stawowym lub zasadniczym zawodowym, co pozostaje w związku z ich wcze-
snym procesem patologizacji zachowań. Skoro ujawniała się u nich przestęp-

                             
8 B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2000, s. 163–172.
9 M. Rode, Styl myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne, Difin, Warszawa

2013, s. 191.
10 E. Żabczyńska, Przestępczość dzieci a szkoła i dom, WSiP, Warszawa 1974.
11 W. Klaus, Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, „Archiwum Kryminologii” 2005–2006,

t. XXVIII, s. 203–204.
12 H. Olechnowicz, Wczesne zapobieganie agresywności..., dz. cyt., s. 9–10.
13 A. Urbanek, Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą, na podstawie sprawców zabójstw, Wyd.

ATUT, Wrocław 2010, s. 112–124.
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czość w dzieciństwie, to zaburzeniu ulegały kariera szkolna i zdobywanie umie-
jętności zawodowych14.

Założenia metodologiczne procedury badawczej

Procedura badań odpowiada na kilka podstawowych pytań: Jakie instytucje
wspierające rodzinę zostały dostrzeżone przez badanych respondentów? W ja-
kiej roli są one postrzegane? oraz jakie doświadczenia w tym zakresie mają Po-
lacy i cudzoziemcy? Szczególnie to ostanie pytanie wymaga doprecyzowania,
ponieważ porównując osobiste doświadczenia, konieczne jest uchwycenie
wspólnej płaszczy. Badając cudzoziemców należy założyć odmienność ich prze-
żyć, z racji innych warunków socjalizacji, kultury czy obyczajowości. Jednocze-
śnie należy podkreślić bardzo istotny obszar wspólny, ponieważ w trakcie pro-
wadzenia badań obie grupy to przestępcy, odbywający karę pozbawienia wolno-
ści zakładach karnych. Grupę badawczą stanowili skazani, zarówno recydywiści
penitencjarni, jak i osoby pierwszy raz skazane, ponieważ kluczową kwestią
badań było rekonstruowanie procesu ich socjalizacji, a nie powrotności do prze-
stępstwa. Głównym celem badań było analizowanie doświadczeń z dzieciństwa,
ale pod kątem instytucji, jakie pojawiły się w tym czasie podejmując jakiekol-
wiek działania wobec nich lub rodziny. W tym zakresie badania mają spójność
metodologiczną, ponieważ mimo odmienności kulturowej, w każdym przypadku
następował proces destrukcji norm moralnych czy obyczajów, które w efekcie
wpisywały się w proces dewiacji.

Perspektywa badawcza koncentruje się na zagadnieniach pedagogiki reso-
cjalizacyjnej, rekonstruując doświadczenia socjalizacyjne dzisiejszych przestęp-
ców. Ale nie sposób pominąć perspektywy historycznej i kulturowej, która nie
była bezpośrednim przedmiotem badania, ale pojawiła się w toku zbierania da-
nych. Działalność instytucji miała pewien kontekst, który szczególnie brzmiał
w opisach biografii skazanych, socjalizowanych w krajach byłego Związku Ra-
dzieckiego. W grupie badanych cudzoziemców znalazły się osoby socjalizowane
w warunkach ZSRR, oraz osoby młodsze, których dzieciństwo przypadało na
okres wczesnych lat odzyskiwania niepodległości przez kraje nadbałtyckie. Za-
tem perspektywa badań wywodzi się z problematyki resocjalizacji i procesów
patologizacji zachowań, natomiast analiza wyników podejmuje szerszy kontekst
odmienności kulturowej czy obyczajowej.

Badania przeprowadzono w dwóch grupach respondentów. Dominującą
grupę respondentów stanowili Polacy, analizie poddano 100 zapisów wywia-
dów, natomiast w drugiej grupie znalazło się 10 cudzoziemców, przebywających
w polskich więzieniach. W pierwszej grupie znalazły się osoby w wieku 22–50,

                             
14 A. Szymanowska, Więzienie i co dalej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 25–26.
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których socjalizacja przypadała na latach siedemdziesiąte XX wieku, natomiast
najmłodsi dorastali w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Podobna sytuacja
zaistniała w grupie badanych cudzoziemców, ponieważ z racji wieku (24–60)
były to osoby, których dzieciństwo przypadało na okres Związku Radzieckiego
i na lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Dysproporcja liczby badanych wynika
z ogólnej proporcji skazanych cudzoziemców, przebywających w polskich zakładach
karnych, co stanowi około 0,6–0,7% ogólnej populacji15.

Procedura gromadzenia materiału źródłowego bazowała na konwencji ba-
dań jakościowych, zaangażowanych w rekonstruowanie części biografii prze-
stępcy. Mimo iż pierwsza grupa badanych stanowiła 100 osób, za jakościowym
charakterem badań przemawiają ich cele. Zasadniczo w polu zainteresowań była
rekonstrukcja doświadczeń socjalizacyjnych w rodzinach, ale nie zmierzała ona
do porównań ilościowych. Celem było odtwarzanie procesu stawania się prze-
stępcą, wychodząc z założenia proponowanego przez Stefana Batawię, że prze-
stępczość to proces, łączący zarówno działania osoby, jak i wpływ czynników
środowiskowych. Jego zdaniem „[...] etiologię przestępczości i struktury moral-
nej przestępcy należy zawsze ujmować [...] genetycznie a nie statystycznie, trze-
ba badać wstecz, całokształt warunków społecznych”16. W takim ogólnym nur-
cie badań, omawiane wyniki stanowią efekt selekcji danych jakościowych. Wy-
selekcjonowano tylko te fragmenty wypowiedzi, które dotyczyły roli instytucji
pojawiających się w życiu rodziny. Również w konwencji wywiadów jakościo-
wych utrzymano badania prowadzone w grupie cudzoziemców, jednak mimo
podobnej płaszczyzny analizy i procedury, wyniki badań pokazały rolę tych
instytucje w zupełnie innym świetle. Analiza wyników staje się tym bardziej
interesująca z perspektywy wielokulturowej, ponieważ wprowadza nowe wątki
kulturowe czy obyczajowe.

Specyfika doświadczeń socjalizacyjnych Polaków,
dzisiejszych więźniów recydywistów

Analizując materiał źródłowy, można przyjąć założenie, iż rekonstrukcja
procesu socjalizacji, a w efekcie procesu demoralizacji zakończonego przestęp-
stwami, powinna być odmienna w grupach, różniących się wiekiem. Przesłanką
do takiej tezy jest odmienność realiów życiowych. Warunki życia, a tym samym
działalność instytucji interwencyjnych czy wspomagających wobec rodzin była
inna w Polce okresu lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych XX wieku, niż
po 1989 roku. Jednak szczegółowa analiza doświadczeń respondentów nie po-

                             
15 Por. źródło: www.czsw.statystyka.pl
16 Cyt za: L. Tyszkiewicz, Kryminogeneza i sposoby jej badania, „Archiwum Kryminologii”,

2008, t. XXIX–XXX, s. 217.
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twierdza takich założeń. Tabela 1 obrazuje zakłócenia, jakie wystąpiły w tych
rodzinach, potwierdzając powyższe analizy teoretyczne. W przypadku osób
młodszych i starszych, rodziny patogenne były bardzo podobne, czyli realia
życia w Polsce przed i po 1989 roku nie zmieniały zasadniczo enklaw i niszy
społecznych. Mimo odmienności warunków życia proces socjalizacji, a szcze-
gólnie tej zwichniętej, okazał się odporny na zmiany warunków życia.

Wyniki rekonstrukcji tej części doświadczeń wskazały, iż proces demorali-
zacji czy patologizacji zachowań miał podobną etiologię, uwzględniając szko-
dliwe dla dzieci warunki w rodzinnie. W szczegółach różnicuje się nielicznymi
akcentami, raczej związanymi w przejawami szkodliwych zachowań. Przykła-
dem może być kwestia narkotyków czy gier hazardowych. Opisując proces de-
moralizacji osoby starsze dostrzegały problemy z nadużywaniem alkoholu czy
włóczęgostwo, zaś młodsze łączyły alkohol i problem narkotyków, podobnie
tylko w tej grupie pojawiały się wątki uzależnień od dopalaczy czy uzależnienia
od gry na automatach.

Tabela 1. Zachowania społecznie szkodliwe w rodzinach badanych respondentów
Polaków17

Table 1. Socially harmful behaviour in families of the Polish respondents

Specyfika zachowań rodziców
Doświadczenia

młodszych do 39.
roku życia

Relacje osób
starszych powyżej 40.

roku życia
alkoholizm rodziców 47 25

przemoc w rodzinie 26 19

brak zainteresowania rodziców
sprawami dzieci

24 14

niezaspokojenie podstawowych potrzeb
dziecka, zaniedbania

17 8

rozwiązłość, częste zmiany partnerów 3 6

karalność rodzica, rodzeństwa 19 9

stałe kontakty ze zdemoralizowanymi
grupami przestępczymi

8 4

Źródło: Opracowanie własne.
Source: Author’s research.

Proces socjalizacji w każdym z badanych przypadków obfitował w zacho-
wania społecznie szkodliwe, nasilające się wraz z wiekiem. Natężenie tych za-
chowań, a także patogenne środowisko rodziny, zarówno w okresie PRL-u, jak
                             
17 W przypadku prezentowanych danych liczby obrazują poziom odnotowanych zachowań

w rodzinach, ale nie można ich wprost porównywać w obu grupach, ponieważ liczba respon-
dentów w wieku do 39. roku życia była zdecydowanie większa niż osób starszych. Tabela pre-
zentuje ogólną liczbę występowania zachowań szkodliwych, w wielu przypadkach różne jego
formy były doświadczane przez tę samą osobę.
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Ośrodki pomocy społecznej M łodzieżowe ośrodki wychowawcze

Pogotowie opiekuńcze Dom dziecka

Ośrodki socjoterapii Rodziny zastępcze

i po 1989 roku, musiały skłaniać instytucje zewnętrzne do interwencji. Domi-
nującą grupę respondentów stanowiły osoby, których rodzina absolutnie nie
zapewniała opieki czy ochrony, nawet przed jej członkami. Świadczy o tym
częstotliwość przemocy (por. Tab. 1) ze strony ojca, ojczyma, rzadziej matki,
a nawet zjawisko tolerowanych przez rodziców nadużyć seksualnych ze strony
starszego rodzeństwa (4 przypadki). Zatem kluczową kwestią badań okazała się
analiza stosunkowo wąskiego zagadnienia w całej biografii, jakim była obecność
instytucji zewnętrznych w życiu tych rodzin.

Pomimo wstępnych założeń natężenie zachowań patologicznych nie znala-
zło odzwierciedlenia w równie częstej interwencji instytucji zewnętrznych. Wy-
kres 1 obrazuje ilość i kategorie instytucji, jakich aktywność zauważyli respon-
denci w okresie swojej socjalizacji, natomiast inną kwestią jest ich obraz działań
prowadzonych wobec rodzin.

Wykres 1. Ilościowy obraz instytucji pojawiających się w wypowiedziach respondentów18.
Źródło: Opracowanie własne.

Fig. 1. Quantitative image of the institutions mentioned by the respondents. Source: Author’s
research.

Subiektywna interpretacja roli instytucji w procesie socjalizacji okazała się
wręcz znikoma. Najwięcej uwagi w wywiadzie poświęcono grupie koleżeńskiej,
której aktywność w generowaniu zachowań szkodliwych okazywała się kluczo-
wa. Jej siła oddziaływania była na tyle dolegliwa, iż potrafiła zmienić dotych-
czasowy styl życia („[...] dopalacze około 15.–16. roku życia, z kolegami z po-
dwórka. Głosy kolegów kazały mi coś zrobić, a ja nie wiedziałem o co chodzi”).
Wielokrotnie była głównym środowiskiem aktywności w czasie wolnym, na tyle
atrakcyjnym, iż dla niej porzucano szkołę czy nawet dom, do którego nie wracali
                             
18 Wykres przedstawia ogólny obraz, przy czym ta sama rodzina czy osoba wielokrotnie była

objęta oddziaływaniem różnych instytucji zewnętrznych.
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na noc. Dzieci z rodzin zaniedbujących obowiązki wychowawcze, oczywiście
ujawniają zachowania szkodliwe w grupach antagonistycznych. Jednak zaska-
kujące były te przypadki, kiedy respondenci bardzo wysoko oceniali starania
rodziców o ich wychowanie, opisywali rodzinę w superlatywach, a mimo
wszystko oddziaływanie grupy rówieśniczej spowodowało nasilający się proces
dewiacji. W takich sytuacjach system interwencji socjalnej, kurateli czy pieczy
zastępczej, odgrywa zasadniczą rolę. Procedury i instytucje są powołane do tego,
aby zahamować proces wykolejenia dzieci. Tym bardziej rekonstrukcje ich
udziału i roli w socjalizacji respondentów wydają się kluczowym zagadnieniem
dla dyskusji o inkluzyjności lub ekskluzywności działań środowiskowych.

W katalogu instytucji, jakie dostrzegali respondenci, zasadniczo pojawiła
się szkoła i służba kuratorska. Nie zauważali oni aktywności służb socjalnych,
chociaż z pewnością ingerowały w życie rodzin, choćby z uwagi na ich ubóstwo.
Rola ośrodków pomocy społecznej wiązała się tylko z zasiłkami, zaś pracownicy
socjalni nie byli zauważani w relacjach bezpośrednio z dorastającymi w tych
rodzinach dziećmi. Żaden z respondentów nie wskazał na inną formę zaintere-
sowania rodziny systemem pomocy społecznej i odwrotnie, jak tylko przez pry-
zmat pieniędzy. W oczach dorastającej młodzieży pracownicy socjalni nie sta-
nowili żadnego instrumentu wymuszającego zmianę w stylu życia rodziny.

Rola szkoły okazała się również znikoma, jeśli chodzi o przekazywanie
wartości, czy kształtowanie kompetencji społecznych, nie mówiąc o edukacyj-
nych. Ona wiązała się z permanentną porażką, powtarzaniem klas i obowiązka-
mi. W wypowiedziach szkoła pojawiała się w kontekście wagarów i relegowa-
nia. Nie stanowiła ani miejsca aktywności, ani miejsca spotkań rówieśniczych,
ponieważ grupę rówieśniczą na ogół tworzyły osoby starsze, nawet z towarzy-
stwa ojca, często uzależnieni lub z kryminalną przeszłością. Podobnie miejscem
spotkań towarzyskich nie była szkoła a ulica lub dworzec, a sami uczestnicy tej
grupy byli opisywani w dwóch perspektywach: jako ci, którzy uczyli kraść i jako
otoczenie, dzięki któremu respondenci mogli zdobywać to, co chcieli a czego nie
mieli. W tym zakresie pojawiło się proste myślenie przyczynowo-skutkowe, że
skoro inni mieli rzeczy pożądane, to tylko grupa dawała każdemu z nich siłę
i możliwość zdobywania tego wszystkiego, bez względu na konsekwencje.
Atrakcyjnością grupy były również nieograniczone możliwości spędzania czasu
poza domem, co stanowiło efekt postawy rodziców, głównie ich zaniedbywania
dzieci i braku zainteresowania ich losem (25 l. „[...] nie zawracałem sobie głowy
szkołą, nauczyciele mnie lubili i jakoś przepychali z klasy do klasy”).

Służby kuratorskie pojawiały się w tych relacjach zarówno w kontekście de-
fektów samej rodziny, gdy kurator starał się egzekwować rzetelne wypełnianie
obowiązków przez rodziców oraz w perspektywie, gdy w związku z popełnio-
nymi czynami kryminalnymi kurator sprawował nadzór bezpośrednio nad ma-
łoletnim. W obu przypadkach, zarówno osoby starsze, jak i młodsze, postrzegały
kuratora jako osobę, którą trzeba za wszelką oszukać. Unikały jego wizyt i świa-
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domie działały wbrew niemu. Podobnie czynili rodzice, którzy nie mieli zamiaru
zmieniać swojego stylu życia, zatem wspólnie starali się prowadzić przeciwko
kuratorowi grę pozorów. W efekcie braku zmiany w opiece rodzicielskiej dzieci
trafiały do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, które w ich relacjach były
szczególnie sprzyjającym środowiskiem demoralizacji.

Rekonstrukcja procesu socjalizacji dzisiejszych
więźniów cudzoziemców

W toku drugiej części badań okazało się, że grupa więźniów cudzoziemców
jest odmienna od badanych Polaków, ale nie chodzi o oczywiste kwestie od-
miennej kultury czy języka, ponieważ w tej grupie znaleźli się Ukraińcy, Rosja-
nie, Białorusini czy Ormianie. Badana grupa nie była bardzo liczna (15 respon-
dentów), ale pojawiły się w niej dwie podgrupy. Jedna z nich była bardzo zbli-
żona pod względem doświadczeń socjalizacyjnych do Polaków, recydywistów
penitencjarnych. Wywodzili się z rodzin, które prezentowały silną patogenność.
Jednak na szczególną uwagę zasługuje druga grupa, czyli osoby wywodzące się
z rodzin, które opisywali bardzo dobrze, obecnie mają z rodzicami czy rodzeń-
stwem dobry kontakt. Opisując proces socjalizacji w rodzinach był poprawny
i nie można było spodziewać się, że ich udziałem będzie los przestępcy.

Mimo różnic dotyczących postrzegania rodziny pochodzenia, okazuje się że
porównanie doświadczeń cudzoziemców staje się jeszcze bardziej interesujące,
w perspektywie działań instytucji zewnętrznych. W subiektywnej perspektywie
rodzina pochodzenia nie wymagała żadnej interwencji czy wsparcia ze strony
instytucji, respondenci bez zbędnych zakłóceń kończyli szkoły, angażowali się
w drużyny sportowe, nie mieli żadnych epizodów z wymiarem sprawiedliwości.
Więc tym bardziej zaskakujące jest to, że stali się przestępcami, odbywającymi
często długie wyroki za napady czy zabójstwa.

Pierwsza perspektywa, która pojawiła się w toku wywiadów wskazywała, iż
poprawny proces socjalizacji okazał się niewystarczającym zapleczem do życia
w lawinowo zmieniających się warunkach społecznych i ekonomicznych. Roz-
pad Związku Radzieckiego otworzył przed tymi ludźmi szanse na przyjazd do
Polski i poszukiwanie możliwości zarobkowania. Lata dziewięćdziesiąte XX
wieku w ich przypadku były zderzeniem z nielegalnym biznesem, zorganizowa-
nymi grupami przestępczymi, ale także z dobrami Europy Zachodniej, których
kradzież i przemyt przez granice okazywał się sposobem na życie. W tej per-
spektywie młodzi ludzie stali się przestępcami dla pieniędzy i innego stylu ży-
cia. Często widzieli w tym drogę do usamodzielnienia się, a nawet pomocy ro-
dzinom.

Jednak z punktu widzenia pedagogiki zdecydowanie ważniejsza okazała
druga perspektywa analizy. Pojawia się pytanie o to, czy wchodząc w dorosłe
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życie mieli oni jakieś zasoby indywidualne, które byłyby przeciwwagą dla sta-
wania się przestępcą. Czy faktycznie poprawnie funkcjonująca rodzina stała się
gwarantem moralnego stylu życia? Bo przecież w takiej sytuacji były miliony
ich rówieśników a oni nie stali się „bandytami na polskiej granicy”19. W tym
momencie ujawiła się diametralna różnica w postrzeganiu instytucji oddziałują-
cych na ich rodzinę i na ich wychowanie. Ich rola była szczególnie jaskrawo
opisywana przez osoby starsze, socjalizowane w okresie przez 1990 rokiem.
Warto podkreślić iż mimo odmienności opisu tych instytucji, w wypowiedzi
zarówno młodszych, jak i starszych skazanych brzmiał wątek indoktrynacyjnej
roli instytucji.

Ważną instytucją socjalizacyjną były kluby sportowe, co można odnieść do
propagandowego kontekstu zdrowego ciała i sportu, który był udziałem syste-
mów totalitarnych. Wśród badanych osób właściwie każda uczestniczyła w ak-
tywności sportowej, co niewątpliwie wiąże się z faktem, iż wywodzili się z ro-
dzin, egzystujących zgodnie z ówczesnym standardem społecznym. Jednak
warto podkreślić przypadek, w którym ta aktywność przeradzała się ze sportu
amatorskiego w zawodowy. Otóż zadaniem instytucji, w tym przypadku klubu
akrobatycznego, było przygotowanie zawodnika, dbając o jego rozwój techniki
dyscypliny i tężyzny fizycznej. Ale plan działania tej instytucji zakładał zupełne
odcięcie osoby od życia rodzinnego, od osób znaczących poza trenerem czy
innych wartości. W efekcie dzisiaj, jako osoba dorosła, ówczesny zawodnik nie
potrafi opisać własnych tradycji rodzinnych, nie zna świąt ani tradycji własnego
narodu. Przyczyną tej niewiedzy są lata treningów poza domem, właściwie jego
trener stał się rodzicem a klub i wyjazdy na treningi zastąpiły mu dom. Dzisiej-
sze jego relacje z rodzicami właściwe nie istnieją, a kontuzja spowodowała, że
szanse na życie zawodowego sportowca też zniknęły w jednym dniu. Warto
podkreślić jak mocno instytucja i instrumentalny wymiar sportu ingerował
w życie młodych pokoleń, a trudno odnieść taki styl pracy z młodzieżą do pro-
cesu wychowywania sportowego.

Podobną rolę przypisywano szkole, która była ważna w przeciwieństwie do
opisywanej grupy skazanych Polaków. We wcześniejszej analizie okazywało
się, że badani recydywiści w młodości nie kończyli szkół, porzucali edukację zaś
cudzoziemcy owszem posiadają wykształcenie zawodowe, trzy osoby średnie
i dwie wyższe. Jednak opis funkcji szkoły w ich życiu pokazuje odmienną per-
spektywę kulturową i historyczną. Działalność nauczycieli była postrzegana
w perspektywie uczenia, czyli przekazywania treści, zarówno przedmiotowych,
jak i państwowych. Szczególnie starsze osoby pamiętają silną indoktrynację
w sprawach socjalistycznego państwa, „szczególną” aktywność nauczycieli
w okresie świąt państwowych. Ich zasadniczą rolą było blokowanie oddziaływań
innych instytucji na uczniów np. Kościoła. W okresie świąt kościelnych byli
                             
19 Badani z krajów byłego Związku Radzieckiego w toku wywiadu dostrzegali różnice znaczenio-

wą, pomiędzy złodziejem a bandytą, ten drugi ma wyższą pozycję w strukturze więźniów.
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zapamiętani jako ci, którzy zatrzymywali uczniów zmierzających z dziadkami
do kościoła, nawet zakazywali wsiadania do autobusów, które jechały w kierun-
ku świątyń. Oczywiście takie przykłady działań można mnożyć i jest to wiedza
powszechnie znana z opracowań historycznych. Jednak z perspektywy pedago-
giki ważniejszy jest kontekst tej działalności w perspektywie internalizacji norm
czy formowania się sumienia dzieci20. Rolą tych instytucji edukacyjnych było
transmitowanie tylko tych treści, które były związane z danym czasem i dniem
codziennym. Teraz, jako osoby dorosłe odbywające wyroki, chodzą na spotkania
z kapelanem, dowiadując się o historii narodu, o tradycjach czy obrzędach reli-
gijnych. Często podkreślano, iż rolą prawosławnego kapelana więziennego nie
było szerzenie wiary, ponieważ, w opinii badanych, oni przychodzą na spotkania
z duchownym po wiedzę o sobie, a niekoniecznie po modlitwę. Szkoła w tym
zakresie nie dała im niczego, co wykraczało poza prozę życia codziennego,
a uprzednio oni nawet nie mieli refleksji, która pozwałaby im zauważyć własne,
aksjologiczne zubożenie.

Zaskakująca sytuacja zaistniała również po upadku Związku Radzieckiego.
Ruchy narodowościowe mogłyby wskazywać, iż kontekst działalności szkoły
był inny niż w doświadczeniach osób starszych. Opinie respondentów jednak nie
odbiegały swoim sensem od poprzednich wypowiedzi. Badając osoby młode,
uczące się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, można było zakładać iż na
fali procesów niepodległościowych państw nadbałtyckich, szkoła zmieni for-
mułę działania. Okazało się, iż w tej grupie szkoła nie była postrzegana jako
ostoja ponadczasowych wartości i treści, ona „mówiła” innym językiem niż
wcześniej, ale nadal koncentrując się tylko na tym, co tu i teraz. Owszem re-
spondenci wiedzą skąd pochodzą, ale tylko na poziomie nazwy kraju i ogólni-
ków, ponieważ w szkole nie dowiadywali się o odrębności kultury białoruskiej
czy ukraińskiej, nie potrafili wymienić postaci ważnych tylko dla ich kultury czy
historii. Szkoła dla nich to źródło wiedzy przydatnej do życia zawodowego, aby
się utrzymać i zdobyć pracę. Do takiego wniosku trzeba podchodzić z ostrożno-
ścią, ponieważ respondenci nie byli wyjątkowo dobrymi uczniami więc ich opi-
nie nie dają obrazu całej ówczesnej szkoły. Jednak w ich doświadczeniu szkoła
pozostaje instytucją uczącą treści z poszczególnych przedmiotów, ona nie po-
dejmuje treści wychowawczych czy aksjologicznych. Taka teza ma pewien sens,
kiedy respondenci opisują łamanie norm zachowań. Szczególnie osoby odby-
wające karę za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, czy przemyt
zasadniczo nie postrzegają swojego zachowania w kategoriach problemu moral-
nego, z ich strony to raczej pech.

Kościół, jako instytucja wspierając rodzinę, podobnie jak w przypadku re-
spondentów Polaków, nie odgrywał w okresie socjalizacji większej roli. Wła-
ściwie w narracji Polaków, nie pojawi się w roli instytucji, zauważanej przez

                             
20 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008, s. 214–215.
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nich w swoim życiu. Taka sama sytuacja zaistniała w przypadku cudzoziemców,
ale jej geneza była nieco odmienna. Oni nie wywodzili się z rodzin patogennych,
ale system, w jakim dorastali pozbawił ich wartości religijnych. Starsze osoby,
socjalizowane w okresie Związku Radzieckiego, tylko słyszały o religii i o Ko-
ściele, ale głównie od dziadków. Ich zdaniem istniała silna presja na rodziców,
aby w ogóle nie angażowali się w sprawy religii, a tym bardziej nie przekazy-
wali tych treści dzieciom. Ikona, którą sporadycznie widzieli była pokazywana
przez dziadków i to w wielkiej tajemnicy, nawet przed rodzicami. W przypadku
młodszych osób, znali oni kościół jako miejsce, do którego zabierała ich znowu
babcia. Chodzili na nabożeństwa, ale w okresie dorastania nie było to już tak
atrakcyjne, kościół nie kojarzy im się z wartościami a raczej z tradycją rodziny.
Nawet jak jeden z Białorusinów opisywał długie tradycje ewangelickie zaini-
cjowane w rodzinie przez dziadka początkiem XX wieku, to znał je tylko na
poziomie kilku różnic w obrzędach, w których uczestniczył, bo wszyscy tak
robili, ale to nie oznaczało żadnej nauki, jaką mógłby czerpać dla siebie.

Podsumowanie

Badania jakościowe mają tę specyfikę, iż bazują na indywidualnych do-
świadczeniach, dając szanse na odkrycie tego, o czym sam człowiek chce po-
wiedzieć. Właściwie nie ma odpowiedzi dobrych czy złych, co pokazały prowa-
dzone badania. Tu nie chodzi o ocenę parametrów dewiacji, jej siły, czynników
czy natężenia w czasie. Rozmówcy opisywali swoje dzieciństw i młodość, tak
jak je pamiętają i odczuwają, a to pozwoliło na wygenerowanie ogólniejszych
spostrzeżeń. Reasumując powyższą analizę można postawić wniosek, iż instytu-
cje powołane do wspomagania rodziny, interwencji, czy do działalności profi-
laktycznej na rzecz dzieci z rodzin patogennych, nie były skuteczne. Ale to nie
jest rozsądny wniosek, tym bardziej w perspektywie specyficznych cech tej gru-
py ludzi. Jako skazani recydywiści penitencjarni, szczególnie Polacy, sami po-
dejmowali dużo starań, aby te instytucje niczego nie zmieniły w ich środowisku
rodzinnym. Właściwie, nawet jak opisywali agresywność i zaniedbania ze strony
rodziców, to z drugiej strony byli zadowoleni, że nie muszą chodzić do szkoły,
robią wszystko co chcą i nikt nie sprawuje nad nimi kontroli. Taki styl życia
przetrwał w dorosłości, o czym świadczą wciąż kolejne pobyty w więzieniach. Ich
specyficzna historia życia powodowała, że nie chcieli żadnej pomocy ze strony in-
stytucji zewnętrznych i być może dlatego nie dostrzegali ich aktywności.

Również nie chodzi o pokazanie krytyki instytucji, ponieważ nie mamy po-
równania ilu osobom, w podobnej sytuacji taka pomoc została udzielona i dzięki
nauczycielom, księżom, kuratorom czy pracownikom socjalnym, nie trafili do
zakładów poprawczych czy więzień. Warto podkreślić, iż intencją artykułu,
bazującego na subiektywnych opisach dzieciństwa, nie jest ocena instytucji, ale
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wskazanie czy badani dostrzegali ich pomoc. Zdecydowanie ważniejsze okazuje
się nie tyle mierzenie form pomocy czy natężenia kontroli zewnętrznej, ile ich
odmienny historycznie i kulturowo charakter. Porównanie opinii Polaków i cu-
dzoziemców daje nie tyle obraz instytucji, co problem braku wartości uniwersal-
nych. To właściwie one stanowią podstawę do tego, aby osoba chciała uczestni-
czyć w aktywności szkoły czy kościoła, ale skoro nie ma takich wartości, to
każda instytucja jest traktowana tylko jako część życia społecznego. W przypad-
ku opinii cudzoziemców mocno akcentowano brak szerszego kontekstu instytu-
cji edukacyjnych czy wychowawczych, nie przypisując im wyższego znaczenia
niż codzienna proza życia.

Jednak warto zaakcentować ciekawy obraz doświadczeń socjalizacyjnych
obu grup respondentów. Obecnie są przestępcami, odbywają kary pozbawienia
wolności w polskich więzieniach. Wydawałoby się, że wiele różnic kulturowych
powoduje, iż są to grupy odległe w swoich doświadczeniach, a mimo to mają tak
wiele wspólnego, szczególnie pod względem zubożenia życia o świat wartości.
Taka teza jest uprawniona z dwóch przyczyn. Z jednej strony to sami respon-
denci mówili, iż obecnie, jako dorośli ludzie, paradoksalnie w więzieniu mają
czas na naukę o swojej tożsamości narodowej, tradycji i wartości. Oczywiście
nie wszyscy są tym zainteresowani, ale akurat w przypadku badanych cudzo-
ziemców mocno akcentowali ten paradoks, że w Polsce uczą się o swoim kraju
od prawosławnego Batiuszki. Drugą przyczyną uprawomocnienia powyższej
tezy jest subiektywne poczucie zubożenia. Ponownie większą refleksją wykazali
się cudzoziemcy, szczególnie starsi, socjalizowani w Związku Radzieckim.
W ich przekonaniu system szkolny, zawodowy czy standard życia ówczesnych
rodzin, spowodowały okaleczenia aksjologiczne całych pokoleń. Rodziny, prze-
cież poprawnie funkcjonujące społecznie, pamiętają jako ostoje ludycznych
piosenek, uważając że to był obraz rosyjskiej kultury. Teraz, po latach, dostrze-
gają że tożsamość to coś więcej niż praca i spotkania ze znajomymi, chociaż tak
opisują życie swoich rodziców i sąsiadów.
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