
Wst p

 
 
 
 
 
 
 

Postmodernizm jako nowe zjawisko XXI w., zrodzone w wyniku kry-
zysu kultury cywilizacji, wprowadzi  jednostk  w „nowy wiat” pozbawio-
ny wzgl dnej stabilizacji. Zosta  on zdominowany przez procesy rywaliza-
cyjne, antagonizuj ce stosunki interpersonalne, przepe nione pluralizmem  
i wielowymiarowo ci  spo eczno-kulturowej rzeczywisto ci. Mi dzy innymi 
ten aspekt ponowoczesnego ogl du wiata wskazuje Zbyszko Melosik, ak-
centuj c postmodernistyczn  ide  „wielu rzeczywisto ci”, odzwierciedlaj c  
brak „definitywnej wersji rzeczywisto ci”1. Ów brak wzgl dnej stabilizacji, 
znamionuj cy now  formacj  spo eczno-kulturow , odnosi si  te  do warto-
ci i norm, b d cych jedynie szeroko rozumianymi ramami orientacyjnymi, 

poniewa , co podkre la Bogus aw liwerski, „postmodernizm znosi uniwer-
salne warto ci”2, a podstawow  kategori  w omawianym wiecie jest do-
browolno . Relatywizm moralny, rozpad wzorców i norm kulturowych 
godnych na ladowania, brak autorytetów – powoduj  niezwykle cz sto za-
gubienie, niepewno , wyalienowanie, niemo no  zrozumienia wiata. 
„Zagubienie” to szczególnie odbija swe pi tno na prymarnym kontek cie 
rozwoju dziecka, odzwierciedlaj cym rodowisko rodzinne, które nie zaw-
sze potrafi si  wtopi  w nurt postmodernistycznego ycia, powoduj c spo-
eczne, rodowiskowe i kulturowe zró nicowanie dzieci stwa. James S. Co-

leman wykazuje kryzys rodziny; dostrzega, i  wspó czesna rodzina traci 
zdolno  w a ciwego socjalizowania dzieci, poniewa  kapita , którym dys-
ponowa a, uleg  wyczerpaniu3. „Powszechne staje si  przekonanie, e obec-
nie dziecko pe ni zbyt wiele nieswoistych dla dzieci stwa ról. Bycie dziec-
kiem w warunkach ubóstwa, bezrobocia, patologii rodziców czy bogactwa, 
robienia kariery, ustawicznego braku czasu i zwi zanego z nim przyspie-

________________ 

1 Z. Melosik, Pedagogika postmodernizmu, [w:] Pedagogika, t. 1, (red.) Z. Kwieci ski, B. li-
werski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa 2003, s. 454.  

2 B. liwerski, Wspó czesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2004, s. 365.  

3 J.S. Coleman, Racjonalna rekonstrukcja spo ecze stwa, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 1,  
s. 7–28.  
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szenia, w ka dym przypadku oznacza wzrastanie poza rodzin  – na ulicy 
lub w instytucjach”4. 

Ulrich Beck, analizuj c dzieci stwo do wiadczane w nowoczesnym spo-
ecze stwie, wyró ni  cechy „supernowoczesnego” dziecka, b d ce przy-

k adem „refleksyjnej nowoczesno ci”. Znamionuje je mi dzy innymi: 
 – konieczno  dostosowania si  do nowej formy ycia rodzinnego bez 

jednego lub obojga rodziców; 
 – du a samodzielno  – refleksyjno  poprzez uczestniczenie w obo-

wi zkach domowych; 
 – zdolno  do koordynowania – niezale nie od rodziców – ró norod-

nych rodzajów aktywno ci, terminów zaj  w czasie wolnym i znajdowania 
w asnego, odr bnego od rodziny rytmu czasu; jest to typ dzieci stwa cha-
rakterystyczny dla czasów pó nej ponowoczesno ci; 

 – rozwini cie w asnego spektrum aktywno ci, zw aszcza podczas nie-
obecno ci obojga rodziców; 

 – ycie na „wyspowych przestrzeniach” i inscenizowanie w asnych 
kompleksowych stosunków spo ecznych (stosunki przyja ni, grupy); 

 – wzrastaj ca samodzielno  kszta towania w asnej biografii (przebieg 
kszta cenia, przebieg ycia), refleksyjne opracowywanie, integrowanie w a-
snej historii ycia; 

 – brak mo liwo ci wyboru, np. sytuacji rodzinnej; stanowi to powód 
wytworzenia si  samodzielno ci adekwatnej do sytuacji; 

 – d enie do sprostania wymaganiom ze strony doros ych5. 
Postmodernistyczne dziecko zagro one jest zatem z powodu narzuconej 

mu cz sto samodzielno ci, rozlu nieniem wi zi biologicznej i emocjonalnej  
z rodzicami, zarówno w rodzinach biednych, jak i zasobnych (z powodu 
dezorganizacji rodziny wynikaj cej z trudnych warunków materialnych, 
rozwodów, konfliktów, migracji zarobkowej rodziców, patologii wyst puj -
cych w rodzinie, ogromnego zaanga owania rodziców w dzia alno  zawo-
dow ), co cz sto skutkuje mi dzy innymi: 

• poczuciem osamotnienia dzieci, cz cego si  ze smutkiem, l kiem, 
niejednokrotnie gniewem, rozczarowaniem, poczuciem nieszcz cia, 
wywo uj cym stany frustracyjne i stresowe prowadz ce nieraz do 

________________ 

4 M. Nyczaj-Dr g, Dzieci wysokiej jako ci w ponowoczesnym wiecie. Esej o konieczno ci i ryzyku 
instytucjonalizacji dzieci stwa, [w:] Wspó przestrzenie edukacji. Szko a – Rodzina – Spo ecze stwo – 
Kultura, (red.) M. Nyczaj-Dr g, M. G a ewski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005,  
s. 146.  

5 Za: W. Danilewicz, Dzieci stwo w rodzinie migracyjnej, [w:] Dziecko a zagro enia wspó cze-
snego wiata, (red.) S. Guz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 
2008, s. 139.  
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okre lonych zaburze  zachowania, a czasem takich wstrz saj cych 
zjawisk, jakimi s  samobójstwa; 

• nadu ywaniem agresji, przemocy zarówno w stosunkach mi dzy 
dzie mi, jak i krzywdzeniem dzieci przez rodziców; 

• potrzeb  udzielania dzieciom i ich rodzicom wsparcia po to, by rodzi-
na by a w a ciwym rodowiskiem dla „zaspokajania podstawowych 
potrzeb oraz do uaktywniania i kultywowania w asnych zdolno ci czy 
talentów, gdzie samorealizacja zarówno dzieci, jak i rodziców jest prio-
rytetem, generuj c konstruktywne postawy wobec spo ecze stwa po-
zarodzinnego”6.  

Niezwykle istotne jest zatem wprowadzenie zasadniczych zmian w y-
ciu rodziny, by, jak stwierdza David Elkind, wspó czesna rodzina sta a si  
„witaln  rodzin ”, wydoln  w spe nianiu swych funkcji opieku czo-wycho-
wawczych oraz wykazuj c  synergi  edukacyjn  pomi dzy ni  a placów-
kami o wiatowymi, do których ucz szczaj  dzieci. Poniewa  nie jest to atwe 
do spe nienia we wspó czesnej rzeczywisto ci, bardzo wa ne jest rozwijanie 
podstawowych kompetencji zarówno dzieci, jak i ich rodziców w zakresie 
radzenia sobie z problemami ycia. Nieocenione znaczenie w tym zakresie 
maj  kompetencje spo eczne jednostki pomocne w osi ganiu celów ycio-
wych, jak równie  umiej tno ci pozyskiwania spo ecznego wsparcia w trud-
nym po o eniu, a szczególnie w zapewnieniu poczucia bezpiecze stwa dzie-
ciom, które s  warto ci  najwy sz . Tylko ono bowiem mo e stanowi  
podstaw  ujawniania si  i realizacji innych potrzeb wa nych dla rozwoju 
dzieci, w tym potrzeby mi o ci, przynale no ci, szacunku oraz wspomnia-
nych ju  potrzeb samorealizacji. W ród tych ostatnich nie do przecenienia s  
potrzeby poznawcze, potrzeby wiedzy i zrozumienia wiata, wi ce si  ze 
zdobywaniem poczucia w asnej warto ci, dzia alno ci  twórcz , podejmo-
waniem i odgrywaniem warto ciowych ról yciowych.  

Teksty zamieszczone w niniejszej publikacji stanowi  przyczynek do 
dyskusji i refleksji nad zasygnalizowanymi tu wa nymi problemami ycia 
dzieci i ich konsekwencjami. Wszystkim Autorom, którzy zechcieli pochyli  
si  nad trudn  sytuacj  najm odszego pokolenia oraz niesprzyjaj cymi dla 
niego warunkami do rozwoju, sk adam serdeczne podzi kowania, docenia-
j c trud zredagowania przez Nich zaprezentowanych artyku ów, istotnie 
wa cych na jako ci przedstawianej wieloautorskiej monografii. 

Serdeczne podzi kowania sk adam Panu Dziekanowi Wydzia u Studiów 
Edukacyjnych UAM, prof. zw. dr. hab. Zbyszkowi Melosikowi: za wsparcie, 
ogromn  przychylno  i pomoc w opublikowaniu niniejszej pracy. 

________________ 

6 M. Budajczak, O ród ach witalno ci edukacji w rodzinie i szkole w kontek cie sporu mi dzy 
modernizmem i postmodernizmem, [w:] Wspó przestrzenie edukacji..., s. 175. 
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S owa podzi kowania pragn  z o y  tak e na r ce Pani prof. zw. dr hab. 
Marii Jakowickiej – Recenzenta przedstawianej ksi ki – za niezmiernie 
istotne refleksje i wskazówki pozwalaj ce podnie  jej walory naukowe.  
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