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Słowo wstępne

Diagnoza jest istotną częścią empirycznych procesów badawczych w naukach społecznych, a także niezbywalnym elementem praktyki. Praktyki nie
tylko tych nauk, lecz przede wszystkim medycyny i – coraz częściej – techniki. Może trudno byłoby utrzymać tezę, że procesy diagnostyczne są wszechobecne, niemniej z pewnością stanowią część naszej codzienności.
Tym samym, względna popularność diagnozy w pełni uzasadnia zainteresowanie nią. Ale nie tylko zainteresowanie, lecz także pogłębianie i poszerzanie wiedzy na temat procesów diagnozowania. Dobry przegląd wspomnianych zagadnień stanowi niniejsza naukowa monografia. Łączy ona
poziomy: teoretyczny, empiryczny oraz praktyczny i dlatego jest propozycją
unikatową w skali kraju. Zgromadzenie „pod jednym dachem” tylu znakomitych specjalistów w tym przedmiocie potwierdza rangę zagadnienia oraz
jego transdyscyplinarną obecność i oddziaływanie.
Rzeczywiście, rezydowanie diagnozy, czy to jako etapu badań empirycznych, czy też jako specyficznego typu empirycznego pomiaru, wreszcie jako
sfery praktycznej działalności, uzasadnia w pełni podejmowanie na nowo
klasycznych myśli, rewizję dotychczasowych modeli postępowania, każe
również powracać do jej miejsca i roli w obrębie poszczególnych dyscyplin.
Jak stwierdził w słynnej ongiś książce australijski patolog William Ian Beardmore Beveridge (1960: 81): „Zasadniczą chyba cechą wytrawnego myślenia
jest niewyciąganie pochopnych wniosków bez dostatecznych dowodów, do
czego skłonny jest nowicjusz”.
Można by więc skonstatować, że taką właśnie zasadniczą cechą postępowania diagnostycznego jest pogłębiona analiza, która wikła nie tylko formalne wykształcenie, lecz także wiedzę, indywidualne wyszkolenie, doświadczenie oraz intuicję. A ponieważ ze źródłosłowia diagnozy oraz jej definicji
wynika, że wiąże się ona z oceną, to podkreślenie doświadczenia staje się
wręcz koniecznym elementem dyskusji na temat jej miejsca i roli we współczesnych procesach poznania naukowego oraz praktyki społecznej.
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Wspomniany już Beveridge przywołuje również słowa innego słynnego
patologa Theobalda Smitha, który opowiadał się za krytycznym podejściem
do badania naukowego w ogóle: „Badanie naukowe to stan umysłu wymagający ciągłego kontrolowania doktryn i pewników, na których opierają się
aktualna wiedza i działanie, jest przeto poddawaniem krytyce tego, co jest
powszechnie uznawane”. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat teza ta nie
tyle nie straciła na swej sile i przenikliwości, ile nawet zyskała. Stan współczesnej wiedzy jest bowiem wciąż aktualizowany przez odkrycia wielkiej i nieco
mniejszej rangi. Zakres i zasięg wiedzy, wraz z jej praktycznymi zastosowaniami stale się poszerza, co wymaga krytycznej postawy w stopniu, jakiego
przypuszczalnie powoływani badacze nie przewidywali. A ponieważ weryfikacja lub falsyfikacja wiedzy w obrębie nauk przyrodniczych, poza tym, że
jest w ogóle możliwa, dokonuje się niejako w systemie ciągłym, a konformacja i dyskonfirmacja wiedzy lub jedynie jej fragmentów w naukach społecznych przebiega opornie i jest raczej procesem długotrwałym, to znaczenie
diagnozy wzrasta.
Nie bez znaczenia jest tu także powód w postaci obiegowych diagnoz,
które stają się coraz bardziej powszechne i – by tak rzecz – oczywiste we
współczesnym świecie. Dotyczą już prawie wszystkich aspektów życia społecznego, grup, jednostek oraz wszelkich możliwych aktywności i zachowań.
Oferowane są na łamach popularnych czasopism, portali i pozbawione tego
wszystkiego, o czym mowa w niniejszej książce: wiedzy, doświadczenia,
a zwłaszcza odpowiedzialności. A o tym, jak złożony jest to proces nie trzeba
przekonywać nikogo, kto zetknął się z nim bezpośrednio.
Potoczny charakter oraz społeczna presja w zakresie wszechwiedzy obywatelskiej, rozdyskutowanie, pustosłowie, a z drugiej strony gnuśność i asekuracja czynią z diagnozy (często w bardzo ważnej sprawie) rodzaj występu
estradowego. Taki stan rzeczy sprzyja „wystrzałowości” (podawaniu prostych spraw w górnolotnej formie, często z wykorzystaniem neologizmów),
poszukiwaniu wciąż nowych zjawisk, procesów, kategorii ich opisu, traktowania rzeczywistości jako rzeczywistości in statu nascendi. Znika tedy potrzeba analizy w kategoriach stałości i niezmienności. Jak mógłby powiedzieć
fizyk: jest ruch, ale nie ma postępu.
Na tym tle niniejsza książka jest propozycją poważnej debaty na temat
miejsca i roli diagnozy w ujmowaniu jednostkowych oraz społecznych zjawisk i procesów. Obecne są w niej analizy, koncepcje i pomysły teoretyczne, które, jak wierzymy, staną się obiecującym punktem wyjścia dla dalszych
rozważań teoretyków, empiryków i praktyków.
Monografię otwiera tekst autorstwa Sławomira Banaszaka, stanowiący
ogólne wprowadzenie do wiedzy na temat istoty i cech diagnozy w odniesieniu do typów badań empirycznych, realizowanych na kanwie nauk społecz-
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nych. Autor podejmuje rozważania – czy rozpoznanie, wraz z oceną aktualnego stanu rzeczy, stanowi etap każdego planu badawczego, czy jest jedynie
specyficznym typem badania. W obrębie podjętej problematyki stawia nacisk
na oceny, które diagnoza angażuje oraz na cechy diagnostyczne. W sposób
szczególny akcentuje również edukacyjne zastosowania tego procesu. Zwraca uwagę na współczesne, szerokie znaczenie diagnostyki, ujmowane nie tylko z perspektywy działania praktycznego (np. w obrębie medycyny). Trafnie zauważa, że nauki społeczne włączyły diagnozowanie do typologii badań
empirycznych, zarówno o celu praktycznym jak i poznawczym.
Rozdział autorstwa Stanisława Kowalika porusza zagadnienie diagnozy
psychologicznej i jej odmian: scjentystycznej oraz humanistycznej. Opracowanie stanowi podsumowanie podejścia stojącego w opozycji wobec powszechnego założenia, iż zgoda badaczy na określone rozwiązanie musi oznaczać
jego poprawność. Autor niezwykle trafnie, syntetycznie i wyczerpująco analizuje realizację klasycznej diagnozy scjentystycznej, zwracając uwagę na
liczne niedoskonałości i zagrożenia, wynikające z braku elastycznego podejścia i bezkrytyczne jej zawierzenie, które towarzyszy niektórym diagnostom.
Zwraca również szczególną uwagę na ważne kryterium obiektywności badania diagnostycznego, zaznaczając, że im bardziej będą przestrzegane standardy badania naukowego w przeprowadzonych diagnozach, tym uzyskiwania
jest większą zgodność jej wyników, niezależnie od subiektywnych czynników właściwych każdemu diagnoście.
Następnie Zbigniew Woźniak w swoim artykule omawia zagadnienie relacji postprawdy i diagnozy społecznej, równocześnie wskazując zagrożenia,
jakie rodzi kłamstwo przeciwstawione naukowym analizom o charakterze
diagnostyczno-ekspertalnym. Autor zwraca szczególną uwagę na podejmowane w różnych krajach sposoby rugowania kłamstwa mediów, zwłaszcza
z przestrzeni internetowej. Tekst stanowi interesujące naukowe opracowanie
poświęcone krytyce erozji wiedzy opartej na prawdzie, w rozumieniu pozytywistycznym uprawiania nauki i diagnozy społecznej. W sposób szczególny
Woźniak dokonuje połączenia omawianych treści z kontekstem przemian kultury współczesnej. Autor proponuje również sposoby radzenia sobie z „postprawdą” w Internecie, zwracając tym samym uwagę na ważne wyzwanie dla
współczesnego społeczeństwa, również w kontekście stosowanych diagnoz.
Tekst autorstwa Anety Krzewińskiej i Agnieszki Kretek-Kamińskiej
szczegółowo prezentuje jedną z technik deliberacyjnych (tzw. rozmowa w kawiarence) jako efektywne narzędzie diagnozy. Autorki podejmują skuteczną
próbę ukazania filozofię tego sposobu badania. Artykuł wyczerpująco przedstawia możliwości, jak również ograniczenia w stosowaniu technik deliberacyjnych (czyli dyskusji grupowych opartych na deliberacji) jako narzędzi
diagnostycznych. Fundament podjętych rozważań stanowią wyniki bada-
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nia ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród studentów, w którym zastosowano jedną z technik deliberacyjnych – rozmowy w kawiarence. Autorki prezentują również liczne implikacje praktyczne służące wykorzystaniu
omawianej techniki deliberacyjnej w procedurze badań ewaluacyjnych i diagnostycznych.
Z kolei Tomasz Juńczyk zaproponował przeglądowy tekst, dotyczący
sposobów diagnozy inteligencji. W swoim artykule nawiązuje do nowatorskiej koncepcji Carol Dweck, która zakłada, że kluczowym czynnikiem warunkującym osiągnięcia edukacyjne ucznia nie jest inteligencja, lecz przekonania dziecka dotyczące jej natury. W sposób syntetyczny i wyczerpujący
autor analizuje założenia wspomnianej koncepcji, jak również trafnie osadza
je w kontekście praktycznego zastosowania procesu diagnozy, posiłkując
się również licznymi doniesieniami badawczymi. Istotną inspirację stanowi
również omówione narzędzie edukacyjne BRAINOLOGY, które zakłada propagowanie wiedzy na temat neuroplastyczności mózgu, a w konsekwencji
ukształtowanie i upowszechnienie przekonań o rozwojowym charakterze inteligencji.
Celem artykułu autorstwa Sławomira Pasikowskiego jest ukazanie problematyki skal szacunkowych i zagrożenia, jakie dla trafności pomiaru niesie
ich nieadekwatny dobór. Autor szczególny nacisk kładzie na bipolarne skale
szacunkowe, w tym kontrowersje, jakie wiążą się ze znaczeniem środkowej
wartości skali. Tekst stanowi kompetentne opracowanie w obrębie statystyki
stosowanej, zawiera również nowatorskie spostrzeżenia dotyczące trudności
czy wręcz niemożności uchwycenia ambiwalentnych postaw osób badanych.
Autor w sposób niezwykle umiejętny i fachowy prezentuje także wybrane
aspekty skal szacunkowych w ważnych okolicznościach podnoszenia jakości
pomiaru.
Rozdział autorstwa Adama Czabańskiego dotyczy problemu diagnozy
społecznej dokonywanej po samobójstwie ucznia w szkole. Artykuł opisuje
oznaki zagrożenia zachowaniami samobójczymi wśród młodzieży, co stanowi często punkt wyjścia diagnozy społecznej. W tekście zaprezentowano także własną propozycję algorytmu postępowania personelu szkoły po samobójstwie ucznia i wskazano na elementy diagnozy społecznej, które mają w takiej
sytuacji zastosowanie – stanowi to szczególny walor niniejszego opracowania.
Tekst ma wysoką wartość i użyteczność praktyczną, z uwagi na bogate doświadczenie naukowe i empiryczne autora w obrębie prezentowanej tematyki.
Rozdział autorstwa Włodzimierza Piątkowskiego i Patrycji Zalewskiej
porusza ważny temat dotyczący zjawiska niemedycznego lecznictwa oraz
laickiego diagnozowania stanu zdrowia. Warto podkreślić, iż problematyka
diagnozy medycznej uznawana jest za swego rodzaju klasykę, dotyczącą zagadnienia diagnozy z perspektywy ogólnej. Autorzy dokonują interesującego
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przeglądu niekonwencjonalnych źródeł leczenia, podejmując równocześnie
próbę nakreślenia motywacji jednostek do jej stosowania. Trafnie konfrontują również owe zagadnienie z dorobkiem medycyny opartej na dowodach.
W sposób wysoce kompetentny omawiają problematykę procesu diagnozy
w medycynie i laickich sposobów rozpoznawania chorób, silnie osadzając ją
również w kontekście praktycznym.
W tekście autorstwa Justyny Śmietańskiej podjęto z kolei zagadnienie złożoności procesu diagnostycznego, realizowanego w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Cel artykułu stanowi zarówno analiza tego procesu,
identyfikacja jego szczegółowych czynników, jak też wskazanie szans i zagrożeń, które w tym procesie występują – fundament rozważań stanowi kilkuletnia praktyka autorki jako specjalisty publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Akcent położono także na konieczność stosowania zasady
interdyscyplinarności, podkreślając płynące z tego korzyści. Przedstawiono
główne komponenty diagnostyczne i stosowane metody specjalistycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Podjęto również rozważania dotyczące postawy nowoczesnego diagnosty oraz diagnozy wrażliwej kulturowo.
Wreszcie, ukazano znaczenie i wartość współpracy przebiegającej na linii poradnia – inne placówki edukacyjne.
Rozdział autorstwa Jolanty Twardowskiej-Rajewskiej porusza niezwykle
istotną tematykę swego rodzaju przesuwania granicy dotychczasowych możliwości zarówno w diagnostyce jak i terapii – ten typ diagnostyki oraz terapii nosi miano uporczywych i są oceniane jako etycznie naganne. W tekście
poruszono etyczne i prawne aspekty zawodu lekarza w sytuacjach trudnych,
omówiono dokumenty dotyczące praw pacjentów (m.in. prawo do wyrażania zgody na badania i leczenie, prawo do prawdy, do odmowy leczenia)
i udziału rodziny w podejmowaniu decyzji, związanych z końcem życia chorego. Rozdział stanowi niezwykle istotne źródło wiedzy, bazującej zarówno
na doniesieniach z badań naukowych, jak również wieloletniego doświadczenia autorki, dotyczącego diagnozowania w praktyce geriatrycznej.
Robert Bartel proponuje z kolei pogłębione studium metodologiczne dotyczące wizualnych aspektów diagnozy wykorzystywanej w arteterapii. Tekst
został wzbogacony o sugestywne, interesujące materiały ilustracyjne. Autor
łączy wiele kompetencji naukowych i artystycznych, ukazując oryginalne
sposoby diagnozowania w zakresie omawianej tematyki. W sposób szczegółowy i kompetentny opisuje tę interesującą formułę diagnozy, oscylującej na
pograniczu nauki i sztuki. Wskazuje istotę znaków i symboli, równocześnie
podkreślając ich rolę w stawianiu właściwej diagnozy, porusza problematykę
świadomości i samoświadomości dotyczących kodu werbalnego i wizualnego, jak również wskazuje znaczenie poznawczego spojrzenia na świadomość
i emocje. Wreszcie, umiejętnie i rzetelnie omawia interesujące zagadnienie
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interpretacji i diagnozy w terapii realizowanej poprzez sztukę, osadzając prezentowane zagadnienie w szerokim kontekście praktycznym.
Tatiana Busygina-Wojtas w swoim artykule przedstawia propozycję metody diagnostycznej, możliwej do zastosowania w terapii rodzinnej w przypadku par mieszanych kulturowo. Fundament proponowanej metody stanowi pojęcie kompetencji etnokomunikacyjnej partnerów oraz potencjału
etnokomunikacyjnego pary. Autorka podkreśla konieczność opracowania
odrębnej metody z uwagi na specyfikę procesów interakcji, które zachodzą
w uczuciowym związku międzykulturowym, kompetentnie omawiając towarzyszące takiej sytuacji wyzwania. Zwraca również uwagę na zjawisko
marginalizacji zagadnienia par mieszanych w praktyce terapeutycznej. Artykuł stanowi więc szczegółowe opracowanie dotyczące etnokomunikacyjnej
metody diagnostycznej, zawierające kompleksowy model opisujący i definiujący to zagadnienie.
Celem artykułu autorstwa Kamili Potockiej-Pirosz jest zwrócenie uwagi na potrzebę diagnozy i terapii logopedycznej osób z chorobą Alzheimera (chA). Autorka omawia specyfikę schorzenia, wskazując na ważny aspekt
praktyczny, dotyczący umiejętnego rozpoznania zaistniałych zaburzeń językowych, co pozwala na dłuższe utrzymanie sprawności komunikacyjnych
i kompensację tych już utraconych. W tekście przedstawiono narzędzia diagnostyczne, które mogą być w całości lub częściowo wykorzystane w ocenie
dysfunkcji mowy i języka (np. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE),
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA), Skala funkcjonowania poznawczego (ACE III), Skala Oceny Dynamiki Afazji (SODA), Zachodnia Bateria do
Diagnozy Afazji (WAB), Test afazji z Aachen (AAB) i inne). Autorka przedstawia również propozycje własnych narzędzi diagnostycznych: krótki test do
oceny zaburzeń aktualizacji nazwy oraz ankietę dla rodzin/opiekunów osób
z chA.
Monografię zamyka tekst autorstwa Agnieszki Nymś-Górnej, dotyczący
problematyki diagnozy penitencjarnej w kontekście resocjalizacji. Tekst stanowi teoretyczne i przeglądowe opracowanie, które sygnalizuje, iż w warunkach izolacji penitencjarnej diagnoza ma kluczowe znaczenie dla możliwości
zaprojektowania właściwych oddziaływań z osadzonym. Artykuł rozpoczyna się od rozważań definicyjnych. Następnie autorka wskazuje kluczowe elementy diagnozy oraz indywidualnych programów oddziaływań. Wreszcie,
rzetelnie i umiejętnie przedstawia również dylematy towarzyszące diagnostom. Tło dla podjętych rozważań stanowią doniesienia ze źródeł naukowych, trafnie dobranej literatury oraz doświadczeń praktycznych.
Sławomir Banaszak, Justyna Śmietańska
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Diagnoza:
Struktura badania,
cechy diagnostyczne i oceny

Wprowadzenie
Diagnoza i diagnozowanie to terminy, które w naukach społecznych
zrobiły niemałą karierę. Głównie w psychologii (Paluchowski, 2007), ale
i w pedagogice (Niemierko, 2009) czy socjologii (Suchocka i in., 1985). To
ciekawe, ponieważ pojęcie diagnozy wydaje się trwalej związane z naukami
medycznymi oraz codzienną praktyką lekarską. Niemniej, mimo pewnego
rozpowszechnienia pojęcia oraz stojących za nim treści i procesów, diagnoza wymaga wciąż reinterpretacji i zgody co do struktury definicji. Pytania,
które muszą być nieustannie rozstrzygane w procesach diagnostycznych
prowadzonych na gruncie różnych nauk, to m.in.: jakie są wzajemne relacje
diagnozy i teorii angażowanej w procesie diagnozowania, jakie jest znaczenie doświadczenia, a jakie rozumowania w procesie diagnozowania społecznych zjawisk i procesów, jakie są relacje wzajemne między diagnozą
a prognozą i wreszcie, jakie są sposoby oceny trafności diagnostycznej (por.
Banaszak, 2017).
Wszystkie wymienione dylematy, których zresztą towarzyszy diagnoście znacznie więcej, stanowią o randze diagnozy, jej wewnętrznym skomplikowaniu oraz – jeśli można tak powiedzieć – o jej prymacie nad pozostałymi etapami postępowania badawczego. Jednocześnie o diagnozie
i diagnozowaniu napisano w ostatnim czasie w naukach społecznych niewiele. Przypuszczalnie osiągnęła ona status pojęcia „dorozumianego”, czyli
takiego, które nie wymaga specjalnego traktowania, takiego, którego sens
i znaczenie wszyscy dobrze znają i które nie wymaga dodatkowych zabiegów rozumowych czy praktycznych. To chyba błąd, ponieważ pojęcie per se

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

16

Sławomir Banaszak

ulega określonym przekształceniom dziejowym i – tym samym – ewoluuje
jego aplikowalność.
Dorozumiany charakter omawianego pojęcia występuje w realizowanym w Polsce od 2000 r. przez Radę Monitoringu Społecznego projekcie
Diagnoza Społeczna. Nie odnajdziemy tu próby odniesienia się do rozumienia pojęcia diagnozy. W każdej kolejnej edycji badania autorzy, Janusz Czapiński i Tomasz Panek traktują je, jak wspomniałem wcześniej, jako pojęcie
oczywiste, niewymagające poważniejszej dyskusji. Jednocześnie autorzy
stwierdzają, że „Diagnoza Społeczna skupia się na badaniu bardziej podstawowych faktów, zachowań, postaw, przeżyć; nie jest zwykłym opisowym sondażem – jest projektem naukowym” (Czapiński, Panek, 2015).
Można by więc sądzić, że przypisują własnemu badaniu cechy podejścia
eksplanacyjnego. Innymi słowy, wyposażają realizowany projekt naukowy
w walor diagnostyczny oraz wyjaśniający. Mało natomiast mówią o warstwie ocen, która, jak się wydaje, jest nierozerwalnie związana z procesem
diagnozowania.
Prócz definicji samego pojęcia oraz jego metodologicznego statusu, odrębnego, skrupulatnego potraktowania wymagają cechy diagnostyczne.
A one stanowią już nie tylko istotny element postępowania empirycznego,
lecz także wymagają bardzo konkretnego ujęcia oraz zgody „użytkowników”. Oznacza to, że dyskusja na temat ujęcia cech diagnostycznych, ich
definicji i rzeczywistych przejawów, musi prowadzić w efekcie do ustaleń
satysfakcjonujących różne strony po to, by mogły się one porozumiewać.
Właśnie język metodologicznego komunikowania ma duże znaczenie dla
wymogu intersubiektywnej komunikowalności oraz sprawdzalności. Ale
typologia cech diagnostycznych ma też znaczenie podstawowe, tj. pozwala
ująć badany przedmiot i obiekt w sposób systematyczny i możliwie konkretny.
Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie na rangę diagnozy
w postępowaniu badawczym nauk społecznych, jej wymiaru praktycznego, a także cech, które biorą udział w poznaniu diagnostycznym. Jest
on pisany z perspektywy badacza empiryka, jednakże ze szczególnym
uwzględnieniem miejsca i roli teorii, koncepcji lub jedynie pomysłów teoretycznych, które organizują diagnozę i przesądzają o jej trafności (por.
Banaszak, 2017). Tym samym akcenty nie są rozłożone równomiernie –
więcej uwagi poświęcam diagnozie w badaniach empirycznych aniżeli diagnozie w procesach praktycznego oddziaływania na jednostki czy
zbiorowości. Jest to wybór świadomy, którego celem jest podniesienie
rangi diagnozy w metodyce badań w naukach społecznych. Odnośnie do
praktyki taki zabieg jest całkowicie zbyteczny, ponieważ diagnoza jest
z nią nierozerwalnie związana.
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Pojęcie diagnozy jest względnie dobrze ustalone i ma swoją względnie
długą tradycję w obrębie nauk społecznych. Już w 1976 r. Clayton Alderfer
(1976), amerykański psychologii organizacji, twórca słynnej teorii ERG pisał,
że w diagnozowaniu organizacji wykorzystuje się medyczne słownictwo oraz
że traktuje się ją jak żywy organizm. Podobny wątek pojawia się współcześnie
w wielu pracach. Sivakumar i Lourthuraj (2017: 24–28) aplikują właśnie takie
rozumienie diagnozy organizacyjnej do badania inteligencji emocjonalnej dyrektorów, menedżerów, inżynierów, a także do badania procesów uczenia się
w organizacji oraz zarządzania wiedzą. Niemniej pojęcie diagnozy, proces
diagnozowania, techniki diagnostyczne oraz – przede wszystkim – decyzje
podejmowane w oparciu o diagnozy najpełniej i najwyraźniej są wciąż dostrzegane w praktyce medycznej (por. Jutel, 2009).
Zatem podobieństwa co do samego procesu, choć bezsporne, muszą być
w ramach różnych dyscyplin analizowane w inny sposób, ponieważ znacząco różni się sam diagnozowany obiekt. Nie tylko chodzi tu o komponent biologiczny, bo on rozumie się sam przez się, lecz o fakt, że diagnoza medyczna
ma charakter jednostkowy, indywidualny, a diagnoza organizacyjna dotyczy
zbiorowości oraz zjawisk i procesów w niej przebiegających. Alderfer (1980,
1976) zwraca uwagę, że diagnoza organizacyjna jest wprawdzie oparta na
teorii i metodologii zaczerpniętej z nauk behawioralnych, ale dotyczy wnikania w system społeczny, zbierania danych na temat ludzkich doświadczeń
i stanowi próbę ich zrozumienia. Nadrzędnym celem jest zmiana organizacyjna, stąd tak istotne są: rozpoznanie i rozumienie (McFillen et al., 2013). Clayton Alderfer (1980: 459) idzie nawet dalej, gdy stwierdza, że niekiedy diagnoza wywołuje zmiany w organizacji.
To zresztą stary już problem relacji empirycznego badania w naukach społecznych do konstytucji psychicznej uczestników tego badania i do zbiorowości, z jej zbiorową świadomością, współodczuwaniem oraz konsekwencjami.
Nie czas i miejsce na podejmowanie tych ogólnych zagadnień, wypada jednakże stwierdzić, że z jednej strony każdy rodzaj empirycznego pomiaru stanowił i stanowić będzie zawsze określoną ingerencję w konstytucję zbiorowości
bądź jednostki, z drugiej natomiast wiedza w tym przedmiocie, ostrożność i respektowanie pewnych reguł nie powinny stanowić bariery, która kazałaby się
w ogóle powstrzymać przed badaniem (por. Ajdukiewicz, 1976). Pewien rodzaj
balansu między badawczą potrzebą a wspomnianą ingerencją jest naszym zdaniem możliwa do osiągnięcia. I to w ramach całkiem zwykłych reguł, którym
bardzo daleko jest do metafizyki i transcendencji (Brycz, 2012: 21–30).
Przechodząc jednakże do zdefiniowania diagnozy, warto rozpocząć od
tego, jaka jest geneza samego słowa. Greckie określenie ‘diagnosis’ oznaczało
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rozróżnianie, osądzanie i właściwie można by powiedzieć, że dziś jest rozumiane podobnie. Jak zwraca uwagę Ziemski (1973: 15–23), takie pojmowanie procesów diagnostycznych występuje w medycynie, a ściślej rzecz biorąc
w praktycznej działalności lekarskiej, jak również w innych dziedzinach, których etapem lub celem samym w sobie pozostaje rozpoznanie określonych
objawów i przyporządkowanie ich znanym i opisanym rodzajom zjawisk
i procesów (w medycynie – chorobom). Stefan Ziemski podkreśla jednakże
rolę i znaczenie intuicji w diagnozowaniu. Formułuje nawet propozycję schematu procesu diagnostycznego, w którym dane doświadczenia, czyli zbiór
cech dotyczący pewnego stanu rzeczy poprzedzają właśnie intuicję (heurezę),
następnie przechodzi się do etapu pojęć typów i gatunków i wreszcie do uzasadnienia (Ziemski, 1973: 23).
Widać wyraźnie, że proces diagnozowania jest złożony, wikła szereg
zróżnicowanych i złożonych elementów na każdym etapie. Jeśli bowiem mówimy o „danych”, to oczywiście zakładamy udział badacza w ich gromadzeniu i analizowaniu. Podobnie w przypadku intuicji będącej przecież nagromadzeniem wiedzy, niewiedzy, przekonań i doświadczeń oraz w przypadku
przyporządkowania danych do określonych pojęć, koncepcji, teorii. Również
etap uzasadniania nie jest, jak się wydaje, etapem ścisłych, metodycznych rozumowań, lecz z konieczności odwołuje się do ocen. W tym kontekście można by więc określić diagnozę w naukach społecznych jako proces rozpoznania
określonych zjawisk i procesów, oparty na sprawdzonych teoriach i ukierunkowany na uzasadnienie badanego stanu rzeczy. Chcę wyraźnie podkreślić,
podobnie jak czynił to Ziemski (1973: 59), że rozpoznanie oznacza nie tylko rejestrację cech, lecz także próbę wskazania na zasadnicze prawidłowości
przedmiotu badania. Niech ta względnie uniwersalna definicja towarzyszy
dalszym rozważaniom zawartym w niniejszym rozdziale.

Cechy diagnostyczne
Stefan Ziemski, wyprowadzając swoją propozycję typologii cech, nieprzypadkowo rozpoczyna od podziału na cechy stałe i niestałe. To właśnie
ta opozycja „objawów”, jak je zamiennie nazywa polski badacz, przesądza
o kwalifikacji określonych zjawisk i procesów. W szczególności cechy stałe,
które pozwalają na rozpoznanie, według Stefana Ziemskiego (1973: 35) gatunków i rodzajów. Z kolei cechy niestałe, zwłaszcza w medycynie, łączy się
w zespoły, które nazywa się syndromami. Dzielą się one na cechy ewoluujące
i przypadkowe. Te pierwsze podlegają pewnym zmianom, jednakże według
określonego, dającego się wskazać schematu (Ziemski, 1973: 35). Cechy przy-
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padkowe z kolei nie pozwalają na ujęcie fazy zaawansowania pewnych procesów i dla diagnozowania mają, z tego punktu widzenia, znaczenie wtórne.
Kolejny istotny podział to antynomia: cechy dynamiczne i statyczne. Dynamiczne podlegają stałym przeobrażeniom, przyjmują różne wartości, z kolei statyczne nie ewoluują, zachowują względnie stałe wartości. Należy jednak pamiętać, że im dłuższy będzie okres, w którym rozpatruje się określoną
cechę statyczną, tym bardziej zauważalne będą pewne ewolucje w jej obrębie.
Wreszcie, podział na cechy typowe i nietypowe dopełnia niejako warsztatu
diagnosty. Tym bardziej że jest on klasyczny – Florian Znaniecki (2001), postępując zgodnie z zasadami indukcji analitycznej, wskazywał na to rozróżnienie jako podstawowe w jego podejściu.
Kolejne zestawy cech diagnostycznych, w szczególności podział istotne-nieistotne, podstawowe-pochodne, specyficzne-niespecyficzne oraz genetyczne i aktualne, to ważne rozróżnienia Stefana Ziemskiego (1973: 42–56),
które stanowią niejako „gotowe” szablony badawcze. Oczywiście jedynie
w odniesieniu do koncepcji badania i jego organizacji, ponieważ każda dziedzina nauki „podstawia” pod nie całkowicie odmienne treści o charakterze
jednostkowym. Tak czy inaczej, uwzględnienie w badaniu diagnostycznym
złożoności przedmiotu i obiektu badań, systematyczne i rzetelne podejście do
niego oraz konieczne modyfikacje omawianego schematu to niezaprzeczalny
impuls, który Stefan Ziemski bez mała pół wieku temu wysłał do badaczy
społecznych.

Diagnoza a oceny
Problematyka ocen i oceniania w procesach diagnostycznych jest niezwykle doniosła. Zwłaszcza w postępowaniu naukowym na gruncie nauk społecznych. Oceny są tu bowiem niemile widziane. Hołdujemy raczej określonej tradycji oraz przekonaniom, które nie dopuszczają ocen w postępowaniu
empirycznym. Niemniej przekonania te, a także sama tradycja, będą mieć
określone odcienie dyscyplinarne. Nauki o edukacji cechuje raczej względnie wysokie nasycenie ocenami – w stosunku na przykład do socjologii, która
ich zdecydowanie unika. Jest osobnym zagadnieniem, na ile jest to w ogóle
możliwe (por. Kozyr-Kowalski, Myrdal, Weber). Z całą pewnością natomiast
praktyczna działalność (ekspercka, poradnicza, terapeutyczna itp.) zawiera
oceny jako ważny składnik planów działania.
Prócz ocen wyrażanych bezpośrednio i związanych głównie z aktualnym
stanem rzeczy, warto pamiętać o wyjaśnianiu genetycznym i procesie oceniania uwarunkowań tego stanu. Jak pisze Stefan Ziemski (1973: 163–164):
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Rozwinięta diagnoza powinna dawać podstawy do zaprojektowania zmian niepożądanych stanów rzeczy już istniejących lub takich, które dopiero mogą wystąpić, oraz
wybory sposobu realizacji tych projektów, dzięki genetycznemu wyjaśnieniu mechanizmów powstania stanów rzeczy wymagających zmiany. […] Diagnoza, której wynik nie prowadzi do pozytywnej oceny wszystkich cech zastanego tanu rzeczy, stanowi niezbędne ogniwo podejmowanego działania.

Zatem wyraźnie widać, iż po pierwsze genetyczne wyjaśnianie obecnego
stanu rzeczy jest niezbędnym etapem diagnozowania i, po wtóre, diagnoza
łączy się ze stwierdzeniem odbiegania tego stanu od względnie precyzyjnie
określonego stanu pożądanego. Ocena nie jest arbitralna, lecz zawiera zobiektywizowane elementy, które podlegają jednakże przeobrażeniom dziejowym
i wykazują tendencje ewolucyjne, zbieżne z przeobrażeniami społecznymi,
aksjonormatywnymi czy technologicznymi.
Adam Podgórecki (1962) w znanej pracy poświęconej naukom praktycznym również odnosi się do zagadnienia ocen, czyniąc je niemalże kluczowym
dla wyróżnienia nauk praktycznych jako odrębnej dziedziny. W procesie diagnozowania wyróżnia jednak dwa typy działań: reformujące i profilaktyczne.
Pierwszy z nich odnosi się do zmiany aktualnego stanu rzeczy, przy czym przez
zmianę rozumie się tu bądź zastąpienie tego stanu rzeczy przez inny, bądź
jego całkowite usunięcie (por. Podgórecki, 1962: 55–56). Drugi z kolei wiąże się
z przewidywaniem, że to, co jest, może się wkrótce przekształcić w stan wysoce niepożądany. Innymi słowy – aktualny stan rzeczy nie może być wprawdzie
oceniony jako odbiegający od przyjętych norm, niemniej rozwój sytuacji wskazuje jednoznacznie, że wraz z upływem jakiegoś czasu, będzie on podlegał niekorzystnym przeobrażeniom (por. Podgórecki, 1962: 57–59).
Można by więc skonstatować, tak jak to robi autor, że tak rozumiana
profilaktyka zakłada ocenę dwóch nieistniejących stanów rzeczy: przyszłego (możliwego) oraz pożądanego. Niemniej fakt niewystępowania aktualnie
tych stanów rzeczy nie czyni ich wysoce abstrakcyjnymi. Przyjmujemy raczej określone (wyższe od przeciętnego) prawdopodobieństwo ich zaistnienia. Zresztą głębinowość i kompleksowość diagnozy skutecznie niwelują ten
ewentualny dylemat.
Współcześnie taką właśnie pogłębioną diagnozę, wraz z genetycznym wyjaśnieniem oraz prognozą daje znakomity badacz stosunków gospodarczych
Thomas Piketty, autor słynnego już „Kapitału w XXI wieku”. Francuski ekonomista, badając m.in. strukturę społecznych nierówności w nowoczesnym
świecie, wyraźnie wydziela w swych rozważaniach warstwę historyczną, aktualną i prognostyczną, każdą z nich starając się wyposażyć w „mocne” argumenty empiryczne (por. Piketty, 2015: 29–35, 293–294, 581–582).
Chcę zdecydowanie podkreślić ów skrupulatny empiryzm w podejściu diagnostycznym, ponieważ uprawomocnia on niejako oceny zaangażowane
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w procesie diagnozowania. Innymi słowy – ocenianie oparte na rzeczowej
analizie faktograficznej lub analizie danych wywołanych we własnym postępowaniu empirycznym można traktować jako prawomocne wtedy, gdy jasne
pozostają także kryteria oceny. Nieprawomocne oceny będą z kolei związane
z kiepską empirią i/lub rozmytymi kryteriami oceny bądź ich całkowitym
ukryciem. Rzecz jasna, nawet uprawomocnione oceny będą zawsze pozostawać dyskusyjne wobec konkurencyjnych opinii. Jako badacze przyjmujemy
to za pewnik i – by tak powiedzieć – czynnik postępu w gromadzeniu wiedzy
o świecie współczesnym i wyjaśnianiu określonych zjawisk i procesów.

Diagnoza a typologia badań empirycznych
Rozpatrując diagnozę w metodologicznych i empirycznych kategoriach,
warto zadać pytanie o to, w jaki sposób może ona być przyporządkowana do
znanych typów badań. W tradycyjnym podziale wyróżnia się badania diagnostyczne właśnie, eksploracyjne oraz eksplanacyjne. Właściwie należałoby
zwrócić uwagę na to, że – może z wyjątkiem badań eksploracyjnych – diagnoza i tak stanowi punkt wyjścia. Trudno sobie bowiem wyobrazić próbę wyjaśniania zjawisk czy procesów społecznych z pominięciem rozpoznania aktualnego stanu rzeczy. Można by nawet skonstatować, że diagnoza stanowi
podstawę każdego podejścia badawczego. Zresztą nie tylko w naukach społecznych, lecz także w naukach przyrodniczych oraz w ramach działalności
praktycznej. Zatem typ badania oznaczałby jedynie swoiste ukierunkowanie
planu badawczego, akcent, który przesądza o jego charakterze
W konsekwencji propozycja ujęcia typów badań brzmiałaby: badania
diagnostyczne, czyli rozpoznanie plus ocena aktualnego stanu rzeczy, badania eksploracyjne, czyli diagnoza plus analiza nowych zjawisk i procesów
oraz badania eksplanacyjne, czyli diagnoza plus wyjaśnienie uwarunkowań
badanych zjawisk i procesów. Innego zdania jest chyba Stanisław Palka, który w swojej najnowszej książce o wiązaniu podejść metodologicznych w pedagogice przedstawia nieco zmodyfikowaną w stosunku do klasycznych ujęć
propozycję ujęcia rodzajów badań. Można by ją również określić mianem bardzo optymistycznej. Głównie przez wzgląd na obarczenie nauk o edukacji
szerokim zakresem badań, które dotąd były raczej domeną innych dyscyplin.
Palka (2018: 55) stwierdza na przykład, że pedagog stara się odpowiedzieć
na pytanie o to, jak było dawniej i że stosuje badania historyczne. Przypisuje
te badawcze peregrynacje historii wychowania jako subdyscyplinie pedagogicznej.
Jestem całkowicie odmiennego zdania w tym przedmiocie. Uważam bowiem, że historia wychowania jest subdyscypliną historii jako nauki, po-
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dobnie jak socjologia edukacji jest częścią socjologii, a logika filozofii i matematyki. Czym innym jest stosowanie w badaniach pedagogicznych metody
historycznoporównawczej i czym innym jest badanie historyczne per se, prowadzone na podstawie źródeł, związane z ich krytyką itd. A Palka postuluje
wyraźnie i jednoznacznie przynależność badań historycznych do pedagogiki.
Oczywiście, nie ma wątpliwości, że instytucjonalnie funkcjonujące jednostki
skupiające historyków wychowania mają swoje miejsce w niemal każdym instytucie pedagogicznym i na każdym pedagogicznym wydziale.
Niemniej, co do zasady ich przynależność dyscyplinarna, warsztat badawczy (niedostępny przeciętnemu pedagogowi, socjologowi, filozofowi
itp.) są jednoznacznie historyczne. Studentów pedagogiki nie uczy się przecież ani źródłoznawstwa, ani krytyki źródeł jako przynależnej do metodologii
badań historycznych. Na żadnym z poziomów kształcenia. Zatem jedynie na
zasadzie myślowego skrótu, uproszczenia mogę zaakceptować taką typologię badań empirycznych w pedagogice.
Sam autor, Stanisław Palka (2018: 94), na dalszych kartach swej znakomitej książki już nieco łagodniej i z pewnym dystansem stwierdza:
Badania opisowe, diagnostyczne, wyjaśniające, eksperymentalne w zakresie procesów
i zjawisk edukacyjnych uzupełnione i wzbogacone mogą być przez badania historyczne dające odpowiedzi na pytanie „Jak było wcześniej?”, co ma znaczenie zarówno dla
wiedzy teoretycznej, jak i dla wiedzy praktycznej; z tej wiedzy wynikać mogą wskazania, co warto ponownie stosować, a czego należy unikać jako szkodliwego edukacyjnie;
tego rodzaju wiedza z przeszłości może być bardzo istotna przy próbach wprowadzania
reform edukacyjnych, a także zmian metodycznych w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania, w zakresie metodyki wychowania moralnego, co poznawczo jest
dostępne także dla nauczycieli i wychowawców we współczesnej szkole.

Jak już wspomniałem, traktuję to stanowisko jako nieco złagodzone
w stosunku do wcześniej prezentowanego. Zaskakiwać może jedynie ostatnie stwierdzenie, które chyba nazbyt optymistycznie włącza do grona „użytkowników” badań historycznych nauczycieli współczesnych szkół. To jednak
zagadnienie z zupełnie innego wymiaru.
Wracając do głównego wątku, czyli do typologii empirycznych badań
w naukach społecznych, podkreślmy raz jeszcze, że diagnoza stanowi zwykle punkt wyjścia tychże, Zwłaszcza gdy przyjmiemy trafną i konstruktywną
definicję Stefana Ziemskiego, którą można by streścić: diagnoza= rozpoznanie+ocena. Przy czym, ranga rozpoznania wydaje się znacznie większa, wraz
ze specyficznymi technikami tego procesu. W szczególności mam na myśli
empiryczne badanie naukowe, niemniej również w działalności praktycznej mamy do do czynienia z rozmaitymi technikami gromadzenia informacji
(por. Paluchowski, 2007).
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Wobec rozmaitych rozróżnień typów badań naukowych, ich podtypów
oraz szczególnych wariantów, warto sięgnąć do rozróżnienia dokonanego
ongiś przez Stefana Ziemskiego. Polski badacz podzielił naukowe badanie
rzeczywistości na mające intencję ogólną oraz mające intencję jednostkową
(Ziemski, 1973: 186). Jego zdaniem, pomiędzy tymi rodzajami badań odbywa
się wahadłowy ruch, tj. splatają się one z sobą i współwystępują. Rzeczywiście nawet w skomplikowanych metodologicznie próbach empirycznych tę
wspomnianą intencję da się wyróżnić, choć nie pokrywa się ona całkowicie
z intencją generalizującą i – tym bardziej – ze sztucznym podziałem na ilościowe i jakościowe strategie badawcze. Kluczowe staje się tu raczej powiązanie refleksji teoretycznej z empirycznym pomiarem, analizą, wnioskowaniem
oraz „powrotem” do teorii i jej korektą.
Generalizujące badanie pierwszego typu jest związane z „odkrywaniem
i uzasadnianiem prawidłowości ogólnych”, natomiast badanie drugiego typu
jest diagnostyczne, ponieważ ukierunkowane jest na „rozpoznanie indywidualnych przedmiotów, ich opis i wyjaśnienie” (Ziemski, 1973: 186). Można
by przyjąć propozycję Ziemskiego, gdyby nie to, że pewna część podręczników empirycznych badań w naukach społecznych wprowadza podział na
typy badań: diagnostyczne, eksplanacyjne i eksploracyjne. Tym samym diagnoza obejmowałaby dwa pierwsze typy. Być może – nic w tym szczególnie
dziwnego, jednakże siła przyzwyczajenia może okazać się decydująca.
Niemniej sądzimy, że propozycja polskiego badacza jest trafna, tak jak
trafne jest powiązanie diagnozy w tym rozumieniu z elementami wyjaśniania
społecznej rzeczywistości. Spójność i konsekwencja ujęcia Stefana Ziemskiego jest godna naśladowania. Podobnie jak stwierdzenie, że oba typy badań
nie tylko się uzupełniają, lecz także stanowią specyficzną sekwencję zdarzeń.
Sekwencja ta może być jednak, zgodnie z analogią wahadła, zmienna – badania jednostkowych przypadków mogą stanowić punkt wyjścia badań z intencją ogólną i stać się czynnikiem stymulującym poszukiwanie syndromów.
Ale również odwrotnie – badania z intencją ogólną mogą początkować indywidualne, jednostkowe plany badawcze ukierunkowane na poszukiwanie
uwarunkowań i zasad funkcjonowania określonych obiektów.

Zakończenie
Diagnoza to bardzo ważny typ badania empirycznego. Nie tylko z uwagi na jej cele oraz powiązania z procesami wyjaśniania i prognozowania, lecz
także z powodu ocen, które nieuchronnie są angażowane tak w procesie naukowego jak i praktycznego diagnozowania. Zastanawialiśmy się, czy można
rozpoznanie traktować jako osobny typ badania w naukach społecznych, czy
też stanowi ono konieczny etap każdego badania.
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Odpowiedź nie jest łatwa, gdyż siła przyzwyczajeń do takich terminów,
jak: badanie diagnostyczne, sondaż diagnostyczny itp. okazuje się duża. Mimo
to w moim przekonaniu diagnoza jest koniecznym etapem tych wszystkich
planów badawczych, które są ukierunkowane na gromadzenie oraz analizowanie informacji dotyczących zbiorowości, w tym grup, instytucji itp. W jaki
sposób można na przykład wyjaśnić funkcjonowanie instytucji bez diagnozy
aktualnego stanu rzeczy, jej struktury i funkcjonowania? Co więcej, ocena zawarta w diagnozie jest sama w sobie elementem porównania stanu pożądanego (którego cechy podpowiada nam teoria) ze stanem faktycznym, aktualnym.
Z kolei, chyba nikt nie ma dziś wątpliwości, że diagnoza, badanie diagnostyczne, jest częścią wielu planów badawczych w naukach społecznych,
w tym w pedagogice. W szczególności chcemy podkreślić diagnozy odnoszące się do instytucji. Są to m.in.:
1) systemowe diagnozy struktury i funkcjonowania oświaty w danym
kraju oraz w perspektywie porównawczej;
2) wielowymiarowe diagnozy poszczególnych placówek oświatowych
służące zarówno celom poznawczym jak i praktycznym (por. Chu et al., 2010);
3) rozpoznawanie typów przywództwa edukacyjnego w poszczególnych
placówkach oświatowych;
4) diagnozowanie stosunków zwierzchnictwa w placówkach oświatowych każdego poziomu kształcenia (por. Śmietańska, 2016; Banaszak, 2011).
To jedynie próba zasygnalizowania tych elementów struktury instytucjonalnej oświaty, które można poddawać incydentalnym bądź systematycznym
i powtarzalnym diagnozom, zyskując dzięki nim wiedzę na temat budowy
i funkcjonowania tych instytucji (cel poznawczy) oraz możliwość politycznego ich kształtowania i oddziaływania na nie (cel praktyczny).
Wiedza na temat metodyki przeprowadzania diagnoz, tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, jest wciąż poszerzana i wzbogacana.
Dysponujemy „koszykiem” dobrych praktyk, a także punktami odniesienia
w postaci diagnostyki medycznej. Rzecz jasna nauki społeczne są zobligowane do wypracowania własnych sposobów rozpoznawania i oceny określonych zjawisk i procesów. Czynią to nieustannie i – mówiąc optymistycznie –
mają na tym polu niemałe dokonania.
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Diagnoza psychologiczna
jako profesjonalne odszukiwanie
różnorodności w jednorodności

Wprowadzenie
W opracowaniu chcę zająć pozycję outsidera. Jest to niezbędne, ponieważ
podjęty problem określenia procesu diagnostycznego wydaje się dwuznaczny i wyjątkowo trudny do rozwiązania. Próby ustalenia, na czym polega diagnoza, były podejmowane wielokrotnie i propozycji jej rozumienia zaproponowano wiele. Niestety przez długi czas żadna z nich nie okazała się na tyle
przekonująca, aby mogła zostać powszechnie przyjęta (Omi, 2012). W końcu
jednak upowszechnione zostało jedno z zaproponowanych rozwiązań. Zgodzono się, że diagnoza psychologiczna powinna być traktowana jako proces
badawczy, w którym respektowane są podstawowe pryncypia postępowania
naukowego (Brzeziński, Kowalik, 1991). Powszechna akceptacja takiego rozwiązania nie musi jednak dowodzić, że zniknęły znaki zapytania dotyczące
tej sprawy. Niejako na przekór upowszechnionym opiniom chcę tutaj wykazać, że nie zawsze powszechna zgoda badaczy na określone rozwiązanie
musi oznaczać jego poprawność. W sytuacjach, w których racje merytoryczne
zastępowane są myśleniem dogmatycznym, argumenty oponentów z góry są
odrzucane, a jeśli to nie jest skuteczne, może dojść do wykluczenia korporacyjnego osób o odmiennych poglądach (Deconchy, 1990).
Zrozumienie, czym jest diagnoza psychologiczna, jest jednak na tyle intrygującym problemem, że chętnie przyjmę rolę outsidera, o ile tylko będę
mógł dzięki temu pozbyć się wątpliwości odnoszących się do jednego z najistotniejszych aspektów praktyki psychologicznej. W opracowaniu podejmę
w pierwszej kolejności próbę rekonstrukcji akceptowanych powszechnie i zalecanych do stosowania procedur diagnostycznych. Następnie postaram się
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możliwie dokładnie dookreślić pewne niejasności, jakie łączą się z tą propozycją, a odnośnie do której jeszcze nie tak dawno toczyły się spory, co pozwoli
przywołać wątpliwości tych, którzy nigdy nie zaakceptowali upowszechnionych obecnie rozwiązań problemu, a których argumenty nie zostały nigdy
porządnie rozpatrzone (Allport, 1934; Erikson, 2004; O’Connell, Kowal, 2009;
Stern 1938). „Błądzący po manowcach” zostali także uznani za outsiderów lub
dyskretnie zapomniani. Wreszcie zaproponuję własne rozwiązanie odnośnie
do spornych kwestii, w którym to rozwiązaniu nowością będzie rozpatrzenia diagnozy psychologicznej z punktu widzenia osoby diagnozowanej, a nie
osoby diagnozującej. Zwykle robi się odwrotnie, procedury diagnostyczne
opracowuje się pod kątem zwiększenia szans na wiarygodne poznanie osoby
badanej przez psychologa.

O scjentystycznej diagnozie psychologicznej
i wątpliwościach z nią związanych
Chlubą naszej cywilizacji jest to, że większość podejmowanych działań
ma racjonalny charakter. Racjonalność głosi prymat myślenia nad działaniem.
Tak więc racjonalność działania wynika z racjonalności myślenia. Tym samym
przed podjęciem określonego działania należy dokładnie ustalić jego cel i sposób jego osiągnięcia. Niezbędne informacje umożliwiające wybór właściwego celu i skutecznych sposobów jego realizacji pozyskujemy w procesie diagnostycznym. Chcąc poprawić skuteczność oddziaływań wychowawczych
w szkole, nauczyciel lub pedagog szkolny poprzedza własne działania odpowiednią diagnozą, czyli zbiera informacje o uczniach i nauczycielach, które
mogą pomóc mu w tej pracy. Trudno też wyobrazić sobie rozpoczęcie procesu leczenia bez wcześniejszego rozpoznania choroby. Mechanik w warsztacie
samochodowym, przystępując do naprawy pojazdu, najpierw ustala rodzaj
uszkodzenia, co jest czynnością diagnostyczną. Psycholog, do którego zgłasza się osoba uzależniona od alkoholu, przed przystąpieniem do terapii stara
się ją jak najdokładniej poznać i dopiero potem opracowuje plan udzielenia
jej pomocy psychologicznej. W każdym z tych przypadków nieznany obiekt,
na który będzie skierowane oddziaływanie, musi zostać rozpoznany w taki
sposób, aby wiedza o nim mogła być wykorzystana w przyszłym działaniu.
Im pełniejsza będzie ta wiedza, tym działanie będzie bardziej racjonalne, bo
odpowiednio przemyślane, zaprogramowane, gwarantujące osiągnięcie celu
z największym prawdopodobieństwem. I odwrotnie, działanie uznajemy za
irracjonalne, jeśli podejmujemy je w sposób nieprzemyślany, czyli bez odwołania się do odpowiedniej wiedzy, albo czynimy coś w sposób automatyczny,
odruchowy, ewentualnie wybieramy działanie sprzeczne z posiadaną wiedzą
(Agassi, 1997).
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W zasadzie każdy człowiek stara się zwiększyć własną skuteczność poprzez zdobycie możliwie dużej ilości informacji o obiekcie, na który zamierza wpływać. Zwykle mówimy, że tego typu nieprofesjonalne postępowanie
opiera się na zdrowym rozsądku, czyli na doświadczeniu życiowym gromadzonym przez całe życie. Jeśli wnioski wynikające z tego doświadczenia mają
charakter psychologiczny, a więc odnoszą się do cech psychicznych osób,
na które zamierzamy oddziaływać, można powiedzieć, że mamy wówczas
do czynienia z protodiagnozą psychologiczną (Kowalik, Brzeziński, 1991).
Odpowiednio do posiadanych przekonań z tego zakresu dobieramy takie
działanie, które jest uzasadnione posiadaną wiedzą. Warto w tym miejscu
zauważyć, że protodiagnoza psychologiczna może być formułowana w stosunku do samego siebie. Na jej podstawie podejmowane są decyzje związane
z kierowaniem własną karierą zawodową, sposobami radzenia sobie z trudnościami życiowymi, korzystaniem lub zaniechaniem z korzystania z usług
odpowiednich specjalistów.
Należy wyraźnie odróżnić protodiagnozę od profesjonalnej diagnozy
psychologicznej. Ta ostatnia nie tylko lepiej przyczynia się do wykonywania
racjonalnych działań, ale sama w sobie jest racjonalna, ponieważ opiera się na
zasadach tworzenia wiedzy naukowej. Niektórzy mówią o niej, że jest wręcz
miniaturą procesu badawczego (Holt, 1981). Dzięki temu uzyskane informacje mają podobny status wiarygodności, jak te, które odnoszą się do ustaleń
prawidłowości dotyczących funkcjonowania wielu ludzi, potwierdzonych
badaniami empirycznymi. Ogólnie można ją określić jako ciąg czynności
poznawczych wykonywanych profesjonalnie przez odpowiedniego specjalistę, który uwzględnia w tym procesie odpowiednią psychologiczną wiedzę
teoretyczną i empiryczną oraz stosuje trafne, wystandaryzowane narzędzia
pomiaru, mające pomóc w uzyskaniu możliwie obiektywnych informacji
o konkretnych osobach i ich środowisku życia, w celu podjęcia odpowiedniej
interwencji związanej z przyszłym funkcjonowaniem osób badanych. Tego
typu poznanie można nazwać diagnozą scjentystyczną (Kowalik, 2005).
W tej sytuacji działania miniaturowego badacza-diagnosty muszą jednak
charakteryzować się następującymi właściwościami. Po pierwsze, powinien
on „zapomnieć” na czas prowadzonej diagnozy o własnym życiowym doświadczeniu i nie uwzględniać go w swoim profesjonalnym działaniu. Tylko
w ten sposób może zapewnić obiektywizm w gromadzeniu i interpretowaniu
informacji o osobie badanej. Gdyby było inaczej, różni psycholodzy tworzyliby odmienne wizerunki swoich badanych, ponieważ w procesie poznania
kierowaliby się także odmiennymi doświadczeniami życiowymi. Po drugie,
powinien on odwołać się do pojęć naukowych psychologii, aby przy ich pomocy dookreślić cel diagnozy, który zwykle oznacza problem, jaki ma osoba
badana. Jest on zazwyczaj ogólnikowo formułowany w ramach protodiagno-
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zy. Psycholog musi go przeformułować i robi to zwykle poprzez przekształcenie go w tzw. zmienną psychologiczną (albo ich zbiór tworzących łącznie
zmienne zależne). Nie jest to proste zadanie do wykonania, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak duża jest fragmentacja wiedzy psychologicznej i jak
wybiórczo i w różnych konwencjach teoretycznych prowadzone są badania
naukowe odnośnie do różnych problemów (zaburzeń zachowania dzieci
w szkole, alkoholizmu, lotów kosmicznych, adaptacji migrantów do nowego
środowiska społeczno-kulturowego itd.). Po trzecie, wiedząc już, na czym polega problem osoby diagnozowanej, psycholog powinien ponownie odwołać
się do teoretycznej wiedzy psychologicznej, która umożliwiałaby sformułowanie hipotez, mogących wyjaśnić problem osoby badanej. Chodzi o to, aby
potwierdzone badaniami naukowymi zależności, uogólnione następnie w postaci koncepcji teoretycznej (lub jak ostatnio mówi się: zawarte w odpowiednim modelu badawczym) zastosować w procedurze diagnostycznej. Hipotezy sformułowane w postaci przewidywań dotyczących przyczyn pojawienia
się problemu, dalszej dynamiki jego rozwoju i możliwości zlikwidowania, są
z pewnością najistotniejszą częścią diagnozy psychologicznej. Powinny być
one tak sformułowane, aby można je zweryfikować empirycznie, czyli muszą
przedstawiać oczekiwany związek między zmiennymi niezależnymi i zmienną zależną. Po czwarte, do weryfikacji hipotez należy zastosować adekwatne
teoretycznie i wartościowe psychometrycznie narzędzia pomiarowe. Z racji
tego, że służą one do pomiaru zmiennych, powinny być to narzędzia umożliwiające dokonanie ilościowego mierzenia nasilenia problemu osoby badanej
oraz czynników, które ten problem warunkują. Jeśli w wyniku prowadzonych pomiarów nie dojdzie do potwierdzenia przewidywań diagnosty, to
powinien on odwołać się do innych teorii psychologicznych, a następnie powtórzyć całą, wyżej opisaną procedurę diagnostyczną. Diagnosta powinien
wyjaśniać problem diagnostyczny wyłącznie w granicach określonych przez
przyjmowaną teorię oraz uzyskane wyniki pomiaru diagnostycznego (Brzeziński, 2017; Paluchowski, 2017; Stemplewska-Żakowicz, 2008).
Dokonana rekonstrukcja psychologicznej diagnozy scjentystycznej opiera się na kilku ważnych założeniach. Przede wszystkim chodzi o uznanie, że
ludzki umysł i zachowania ludzi nie działają chaotycznie, lecz podporządkowane są określonym prawidłowością. Ten porządek nie jest rozpoznawany
w codziennym doświadczeniu, gdyż przesłania go wiele dość przypadkowych i drugorzędnych właściwości funkcjonowania ludzi. One sprawiają, że
każdy człowiek wydaje się niepowtarzalny i jedyny w swoi rodzaju. Badania
naukowe prowadzone na dużych, reprezentacyjnych próbach pozwalają jednak odkryć, że ten pozorny chaos podporządkowany jest określonym zasadom wspólnym dla wszystkich. Celem psychologii jest odwzorowanie tych
zasad i przedstawienie ich w postaci teorii naukowej. W swojej istocie po-

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

Diagnoza psychologiczna jako profesjonalne odszukiwanie różnorodności...

31

kazuje ona, na czym polega jednorodność psychologicznego funkcjonowania
ludzi. Korzysta z tej wiedzy diagnosta, który „nakłada” niejako na badaną
jednostkę tę teorię i stara się sprawdzić, do jakiego stopnia kopia teoretyczna rzeczywistości odpowiada osobie badanej. Teoria pozwala więc diagnoście ukierunkować uwagę na niektóre jej cechy, abstrahować od właściwości
nieistotnych, a przede wszystkim potwierdzić istnienie regularności odnośnie do współwystępowania tych cech nazywanych zmiennymi niezależnymi a wielkością istniejącego problemu osoby diagnozowanej. Potwierdzone
w diagnozie podobieństwo funkcjonowania badanej jednostki do prawidłowości przedstawionej w teorii traktowane jest jako wyjaśnienie problemu
osoby diagnozowanej (Schwarz, 2009).
Psychologiczna wiedza teoretyczna może być więc potraktowana jako
zbiór podpowiedzi dla diagnosty, który dzięki niej może sprawdzać słuszność dostarczonej mu protodiagnozy, lepiej orientować się, gdzie należy poszukiwać wyjaśnień dla badanego problemu, oraz definitywnie rozstrzygać,
kiedy proces poznawania osoby diagnozowanej powinien być zakończony,
czyli kiedy dochodzi do wyjaśnienia problemu osoby badanej. W praktyce
diagnostycznej wykorzystanie tych podpowiedzi nie jest jednak tak proste,
jakby wskazywała na to dotychczasowa analiza. Wielość teorii psychologicznych zmusza diagnostę do wyboru jednej z nich, tej, która powinna być
najbardziej odpowiednia z punktu widzenia badanego problemu. Naukowcy podpowiadaj: „wybierzmy teorię najbardziej wiarygodną, czyli najlepiej
uzasadnioną empirycznie”. Nie musi to być w praktyce kryterium rozstrzygającym w sprawie dokonywanego wyboru. Teoria musi odnosić się do badanego problemu, musi go wyjaśniać, czyli powinna być adekwatna w stosunku do badanej rzeczywistości. Wydaje się, że oferta diagnostyczna teorii
psychologicznych uzależniona jest od stopnia ogólności zawartych w niej
reguł określających funkcjonowanie ludzi. Można więc wyróżnić teorie, które roszczą sobie prawo do przedstawiania reguł uniwersalnych, obowiązujących wszystkich ludzi, a także zwierząt (np. teorie uczenia się). Ze względu
na poziom ogólności tych reguł nie mogą wystarczającymi podpowiedziami
w wyjaśnianiu problemów diagnostycznych. Wynik każdej diagnozy musiałby być identyczny. Można też wyróżnić teorie psychologiczne o mniejszym
zakresie uniwersalności – np. modele uczenia się dzieci w szkole. W tym
przypadku proponowane wyjaśnienia są zwykle bardziej szczegółowe, ale
zawarte w tych koncepcjach reguły zależnościowe odnoszą się do stosunkowo małego zakresu ludzi. Wreszcie diagności natrafiają też na problemy, które są całkowicie pomijane w badaniach naukowych, a więc nie mają swojego
odpowiednika teoretycznego (Sarbin, 1941). Pamiętam ciągle moje doświadczenie diagnostyczne związane z badaniem dziecka, które trafiło do mnie
z protodiagnozą opętania przez diabła. Muszę przyznać, że psychologiczna
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wiedza teoretyczna nie dała mi jakichkolwiek podpowiedzi, jak sobie poradzić z tą sprawą.
Przyjmując, że teorie psychologiczne różnią się poziomem ogólności zawartych w nich reguł zależnościowych, można cały ten problem przedstawić
na rysunku 1.
płytkie

Głębokość wyjaśnienia

TEORIE WYCINKOWE

TEORIE ŚREDNIEGO ZASIĘGU

TEORIE UNIWERSALNE
Pojedyncza osoba
głębokie

Cała populacja

Zakres wyjaśnianej rzeczywistości
(problemy psychologiczne)

Rys. 1. Hierarchia koncepcji psychologicznych objaśniających funkcjonowanie psychologicznego ludzi

Przedstawia on również – przy pomocy pogrubionych strzałek – dylematy, przed jakimi stają psycholodzy diagnostycy, który chcą wyjaśnić problem
osoby diagnozowanej. Mają do wyboru szukać podpowiedzi dla swoich działań w koncepcjach uniwersalnych, jednak wtedy napotkają na wiedzę na tyle
ogólną, że w odniesieniu do osoby badanej można ją uznać za wręcz trywialną. Poza tym tego typu koncepcje psychologiczne mają dość słabe uzasadnienie empiryczne. Inna możliwość polega na odwołaniu się do koncepcji,
które nazywane są teoriami średniego zasięgu. Proponują one wiedzę o prawidłowościach, które nie odnoszą się do wszystkich ludzi, lecz do określonej
ich kategorii, np. przestępców, małżeństw po rozwodzie, dzieci niepełnosprawnych umysłowo itd. Podpowiedzi teoretyczne na tym poziomie są już
zdecydowanie bardziej konkretne. Problem polega jednak na tym, że takich
teorii jest zwykle dużo, ponieważ nawiązują one do zupełnie odmiennych
koncepcji uniwersalnych. Stąd ponownie pojawiają się dylematy – jaką z tych
teorii warto się posłużyć w procesie diagnostycznym. Wreszcie trzeba wyróż-
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nić teorie tworzone z chwilowej potrzeby. Te zwykle nazywa się modelami
teoretycznymi i dotyczą aktualnych problemów wymagających rozwiązania.
Obecnie przykładami takich modeli mogą być koncepcje zachowań wyborczych zwolenników określonych partii politycznych, postaw społecznych
wobec emigrantów z krajów arabskich, mody na muzykę hip-hopową itd.
Chciałbym w końcu podkreślić, że wybór źródła podpowiedzi teoretycznych
przez psychologa diagnostę nie jest zobiektywizowany. Zwykle korzystają
z nich w sposób dość dowolny, kierując się bardziej osobistymi preferencjami
niż jakimiś naukowymi regułami. Po prostu reguły takie nie istnieją.
Wspomniałem wcześniej, że zróżnicowanie wiedzy psychologicznej odbija się na sposobach redukcji teoretycznych w odniesieniu do badanej rzeczywistości psychologicznej. Zgodnie z zasadą „mierz zamiary na możliwości”, badacze funkcjonowania psychologicznego ludzi abstrahują zazwyczaj
od tych właściwości, których nie można przekształcić w zmienne dające się
zmierzyć. Chyba to jest główny powód pomijania w badaniach problematyki
przeżyć, sprowadzania stanów świadomości do wiedzy lub przekonań, bagatelizowania kwestii roli znaczeń, jakie nabierają w życiu ludzi różne wydarzenia. Psychologów głównie interesują ludzkie zachowania (co jest bardzo
ważne) i ich wyjaśnienie w odwołaniu się do czynników (zmiennych) podmiotowych lub sytuacyjnych.
Jeśli chodzi o czynniki podmiotowe, to można wyróżnić ich dużą rozmaitość. Zalicza się do nich wyposażenie genetyczne, pracę ośrodkowego układu nerwowego, doświadczenie życiowe, dyspozycje/cechy psychiczne (często traktowane jako utrwalony rodzaj doświadczenia), strukturę Ja, zdolności
samoregulacyjne itd. (Watanabe, 2010). Wydaje się, że dobór tych właściwości także jest uzależniony od możliwości ich badania i w miarę postępów ich
pomiaru różnorodność ich rośnie, co jednak nie oznacza wzrostu uwzględniania ich wszystkich w syntezach teoretycznych, dotyczących funkcjonowania psychologicznego ludzi. Znacznie trudniej radzą sobie psycholodzy
z dookreśleniem czynników sytuacyjnych. Wszyscy zgadzają się z tym, że
ich rola w determinowaniu zachowania jest znacząca, jednak odnoszę wrażenie, że ciągle poruszamy się po powierzchni tego problemu. Bagatelizowana
jest sprawa różnic historycznych, kulturowych, religijnych, ekonomicznych,
politycznych w wyjaśnianiu zachowania ludzi. Także analizy aktualnego
środowiska życiowego nie doprowadziły jeszcze psychologii do uchwycenia
głębszych i istotniejszych prawidłowości w zakresie jego oddziaływania na
zachowanie. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe do wykonania, ponieważ
wiele prawidłowości odnoszących się do funkcjonowania ludzi musiałoby
utracić swój uniwersalny charakter. Psycholodzy teoretycy zwykle rozwiązują ten problem w ten sposób, że pomijają w swoich wyjaśnieniach czynnik
sytuacyjny całkowicie albo też posługują się jego psychologicznym suroga-
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tem, mówiąc o percepcji sytuacji (Toomela, 2011). To drugie rozwiązanie jest
szczególnie niebezpieczne, ponieważ prowadzi do pseudowyjaśnień (jedne
czynniki psychologiczne mają wyjaśniać inne czynniki psychologiczne, co
w sumie jest masłem maślanym).
Rozpatrując ten problem z punktu widzenia potrzeb psychologa diagnosty, warto w największym skrócie zaprezentować go graficznie na rysunku 2.
ZACHOWANIE

Właściwości sytuacji

Właściwości psychiczne

ZACHOWANIA:

A

B

C

D

E

F

G … N

Rys. 2. Zróżnicowanie wyjaśnień zachowania ludzi przez teorie psychologiczne

Na rysunku przedstawiono sytuację, że psycholog diagnosta ma do wyboru skorzystanie z następujących koncepcji teoretycznych:
– może posłużyć się teorią, która uwypukla rolę czynników podmiotowych/psychicznych i jednocześnie neguje znaczenie czynników sytuacyjnych (np. teorie neuropsychologiczne);
– może posłużyć się teorią, która przypisuje szczególne znaczenie czynnikom sytuacyjnym, negując znaczenie czynników podmiotowych/psychicznych (np. teorie behawiorystyczne);
– może posłużyć się teorią, która w podobnym stopniu uwzględnia czynniki podmiotowo/psychiczne i czynniki sytuacyjne;
– może też – w zależności od rodzaju wyjaśnianego zachowania – wykorzystywać jedną z wyróżnionych wcześniej teorii psychologicznych (Kowalik, 1991).
W praktyce diagnostycznej psycholog znowu staje przed dylematem wyboru odpowiedniej wiedzy teoretycznej. Zwykle wybiera pierwszy rodzaj
koncepcji, gdyż w ten sposób najłatwiej jest sprostać wymaganiom stawianym przez wzorzec scjentystycznego procesu diagnostycznego. Niemniej
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dzięki temu jego wiedza o funkcjonowaniu osoby badanej zostaje poważnie
ograniczona. Używając metafory, można powiedzieć, że patrzy na nią przez
zaciemnione okulary, co uniemożliwia mu zauważenie roli czynników sytuacyjnych mających wpływ na postępowanie badanej osoby, nie mówiąc już
o tym, że traci z pola widzenia ważny problem doświadczanych przez niego
przeżyć.
Dążenie do tego, aby diagnoza psychologiczna mogła być uznana za
miniaturę badania naukowego przyczynia się z pewnością do zwiększenia
wiarygodności jej wyników, jednak są też poważne koszty stosowania tej
scjentystycznej procedury. Po pierwsze, poszukiwanie takich samych prawidłowości u osób diagnozowanych sprawia, że uzyskiwane wizerunki osób
badanych mogą być bardziej jednorodne niż ich rzeczywiste zróżnicowanie.
Po drugie, wyjaśnienia diagnostyczne mogą być ograniczane z powodów
technicznych. Tego, czego nie można poprawnie zmierzyć – przeżyć i sytuacji życiowych – nie bierze się pod uwagę. Po trzecie, poszukiwanie podpowiedzi w psychologicznej wiedzy teoretycznej pomaga w ukierunkowaniu
badania diagnostycznego (dookreślenie problemu diagnostycznego, dobór
odpowiednich zmiennych, określanie hipotez dotyczących związków między zmiennymi), jednak ze względu na dużą fragmentację teoretyczną koncepcji psychologicznych, wywołuje dylematy związane z wyborem wiedzy
najbardziej odpowiedniej w stosunku do diagnozowanego problemu osoby
badanej.
Wymienione ograniczenia diagnozy scjentystycznej sprawiają, że podejmowane są próby ich zniwelowania. Diagnoza typologiczna koncentruje się
na zdobywaniu wystarczająco dużej liczby informacji o osobach badanych,
aby na ich podstawie zaklasyfikować je do odpowiednich kategorii psychologicznych. Opracowano wiele takich systemów klasyfikacyjnych. Obecnie najczęściej wykorzystywany jest przez psychologów system DSM i ICF
(Cierpiałkowska, Soroko, 2016). Trzeba jednak podkreślić, że typologiczna
procedura diagnostyczna nie pozwala na wyjaśnienie problemu diagnostycznego, pozwala jedynie na potwierdzenie lub zaprzeczenie protodiagnozie
oraz przewidywanie dalszych etapów rozwoju tego problemu. Psycholodzy
diagności nawiązujący do tego podejścia redukują zwykle osoby badane do
kilku charakterystyk psychologicznych, które są uwzględniane w różnych typologicznych teoriach osobowości (Henriques, 2011).
Diagnoza kliniczna jest innym sposobem poradzenia sobie z problemem
nadmiernej unifikacji osób diagnozowanych na podstawie klasycznego wariantu diagnozy scjentystycznej. W tym przypadku uchwycenie różnorodności osób diagnozowanych uzyskuje się dzięki wprowadzeniu pojęcia mechanizmu psychologicznego. Słusznie zauważono, że genezy określonego
problemu diagnostycznego nie można zwykle sprowadzać do jednej zależno-
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ści, lecz w rzeczywistości problem jest uwarunkowany przez ciągi czasowe
zależności przyczynowo-skutkowych lub konstelacje różnych, powiązanych
ze sobą zmiennych pośredniczących o bardzo zindywidualizowanym charakterze (Faster, 2011). Tak więc różnorodność funkcjonowania psychologicznego polegała na ukazaniu w diagnozie klinicznej niepowtarzalnych struktur
składających się z różnych czynników podmiotowych i sytuacyjnych, które
uczestniczą w powstawaniu problemu diagnostycznego.
Trzeba wreszcie wspomnieć o najważniejszym sposobie uzupełnienia braków klasycznej diagnozy scjentystycznej. Odwołuje się on do psychologii różnic indywidualnych. Stosunkowo łatwo można zauważyć, że ludzie różnią się
w zakresie szybkości i wytrwałości w rozwiązywaniu problemów życiowych,
zainteresowaniami, które ukierunkowują ich aktywność, reagowaniem na sytuacje stresowe itd. Uznano więc, że różnorodność w funkcjonowaniu psychologicznym polega na posiadaniu odmiennych dyspozycji psychicznych, które
decydują o poziomie i sposobach rozwiązywania problemów życiowych osób
diagnozowanych. Każda z tych dyspozycji tworzy dymensję, na której w procesie diagnostycznym można było ulokować osobę badaną (Kozielecki, 1968).
To użyteczne dla diagnozy psychologicznej podejście miało jednak jeden mankament. Chodzi mi o dość arbitralne albo statystyczne ustalenie liczby i rodzaju dymensji służących wyjaśnianiu problemów doświadczanych przez osoby
diagnozowane. Przykładowo, aktualnie najbardziej popularna koncepcja dymensjonalna osobowości redukuje całą złożoność psychologicznego funkcjonowania ludzi do pięciu czynników (McCrae, Costa, 2005). Wielu psychologów
jest przekonanych, że tych kilka dymensji wystarczy do wyjaśniania i przewidywania większości problemów psychologicznych osób diagnozowanych.
Sądzą oni, że układ wyników uzyskanych przez osoby badane (psychogram)
na pięciu dymensjach pozwoli im wystarczająco dokładnie uchwycić ich zróżnicowanie. Otwarte pozostaje ciągle pytanie, czy dobór dymensji związanych
z inteligencją, temperamentem, stylami poznawczymi, węzłowymi cechami
osobowości, wynikającymi z badania dużych, reprezentacyjnych próbek ludzi
pozwala na trafne odtworzenie wszystkich istotnych właściwości charakterystycznych dla konkretnych osób (w końcu też ich indywidualności) poddanych
diagnozie psychologicznej.
Podsumowując, niezależnie od sposobu realizacji diagnozy scjentystycznej, chodzi w niej zawsze o zastosowanie takich procedur badawczych odnoszących się do pojedynczej jednostki, aby dzięki ich stosowaniu uniezależnić
się od subiektywnego punktu widzenia problemów osoby diagnozowanej.
Przestrzeganie standardów badania naukowego w przeprowadzonych diagnozach gwaratuje większą zgodność jej wyników, niezależnie od osoby,
która będzie ją wykonywała. Ta zgodność uznawana jest za kryterium obiektywności badania diagnostycznego, co oznacza, że rezultat poznania osoby
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badanej będzie najlepszą gwarancją racjonalnego rozwiązania jej problemów
życiowych (Brzeziński, 2017). Wydaje się jednak, że diagnoza scjentystyczna
posiada zasadniczą słabość – minimalizuje zróżnicowanie ludzi, jeśli chodzi
o ich funkcjonowanie psychologiczne, co może być utrudnieniem w projektowaniu odpowiednich interwencji psychologicznych. Można przypuszczać, że
z tego względu rzeczywiste diagnozy wykonywane są w sposób nie do końca
zgodny ze scjentystycznymi standardami.

O humanistycznej diagnozie psychologicznej
i jej wadliwych osobliwościach
Nie wszyscy teoretycy w psychologii zgadzają się z tezą, że umysł każdego
człowieka działa zgodnie z uniwersalnymi zasadami i wystarczy je tylko poznać, aby można było trafnie wyjaśniać postępowanie pojedynczych osób (Gałdowa, 2000). Gordon W. Allport (1937) był tym psychologiem, który w sposób
najbardziej dobitny podważał powyższe założenie. Jego zdaniem, można doszukać się prawidłowości w działaniu poszczególnych procesów psychicznych
(percepcji, uczenia się, pamięci, emocji, myślenia), jednak zanikają one całkowicie na poziomie ich współdziałania ze sobą w trakcie kolejnych etapów rozwoju człowieka. Specyficzne doświadczenia życiowe, wynikające z przebywania
w różnych środowiskach, odmienne wymagania stawiane przed każdym człowiekiem sprawiają, że poszczególne procesy psychiczne dopasowują się wzajemnie do siebie, tworząc niepowtarzalną, zindywidualizowaną osobowość.
Wraz z nabywaniem nowych doświadczeń, wynikających z konieczności ciągłej adaptacji do wymagań otoczenia oraz zachowania spójnego współdziałania wszystkich procesów psychicznych, zróżnicowania między poszczególnymi jednostkami ciągle się powiększa. Tym samym poznanie psychologicznego
funkcjonowania jednostki odwołującego się do prawidłowości działania umysłu jest oczywiście możliwe, ale nie wystarcza do zdobycia pełnej wiedzy na
jej temat. W przeprowadzanej diagnozie psychologicznej należy dążyć przede
wszystkim do zdobycia tych informacji o nabywanych doświadczeniach życiowych ludzi, które zadecydowały o ich niepowtarzalnych, zindywidualizowanych sposobach funkcjonowania psychologicznego. Wiedzą naukową, która
może być pomocna w tak rozumianej diagnozie psychologicznej jest personologia, inaczej nazywana też psychologią humanistyczną (Taylor, 2009).
Allport (1988: 25) na temat diagnozy psychologicznej pisał:
Istnieje, rzecz jasna, wiele dziedzin psychologii, dla których jednostka nie ma znaczenia. Potrzebna jest w nich znajomość przeciętnych, wiedza o psychice w ogóle albo
o typach ludzkich. Kiedy jednak chcemy pokierować zachowaniem Jana czy przewi-
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dzieć je bądź też dostrzec jego swoistość, musimy wyjść poza ograniczenia psychologii gatunku i stworzyć bardziej adekwatną psychologię rozwoju osobowego. Kontury
takiej brakującej psychologii stawania się mogą się przed nami wyłonić, jeśli zajrzymy
w siebie, bo właśnie znajomość naszej własnej niepowtarzalności stanowi pierwszy
i chyba najlepszy drogowskaz przy gromadzeniu uporządkowanej wiedzy o innych.

Jak wynika z powyższego cytatu, omawiany teraz sposób postępowania
diagnostycznego powinien różnić się zasadniczo od diagnozy scjentystycznej.
Nie może więc dziwić fakt, że zwolennicy tego ostatniego podejścia do diagnozy wyrażają swoje oburzenie i krytykę wobec diagnozy humanistycznej
w bardzo wyrazisty sposób. Przykładowo Robert R. Holt (1981: 7) stwierdził,
że: „Chwastem w psychologii – trudnym do wyplenienia – jest ciągłe odróżnianie w niej możliwości nomotetycznego (generalizującego) i idiograficznego (indywidualizującego) uprawiania tej dziedziny naukowej”. Jego zdaniem
wszystko, co w psychologii nie ma charakteru nomotetycznego, nie może być
uznane za naukowe. Tak więc również diagnoza psychologiczna realizowana
w duchu idiograficznym nie może być uznana za działalność profesjonalną.
Mimo tej krytyki warto jednak przyjrzeć się dokładniej propozycjom tej alternatywnej formie poznawania ludzi w aspekcie psychologicznym.
Po pierwsze, punktem wyjścia w prowadzonym badaniu diagnostycznym jest przyjęcie założenia o tym, że osobowość człowieka tworzy względnie trwałą strukturę współdziałających ze sobą procesów psychicznych, które
przetwarzają w specyficzny sposób wszystkie informacje, jakie docierają do
niego odnośnie do jego własnej osoby (dotyczące efektów własnego działania
i pozyskiwanych od innych ludzi) i otoczenia (w tym szczególnie o innych
osobach). Po drugie, przetwarzane informacje doprowadzają do nadania sobie zindywidualizowanego znaczenia. Nie zawsze znaczenia te są wyczerpujące (pełne), jednak zawsze występuje u osób diagnozowanych i diagnozujących tendencja do pozyskania na tyle dużej ilości tych informacji, aby uzyskać
poczucie zrozumienia siebie, sytuacji, zdarzeń (szczególnie zaś innych ludzi).
Po trzecie, rozumienie można traktować jako naturalną zdolność posiadaną
przez ludzi, która pozwala im uchwycić najbardziej istotne – z ich punktu
widzenia – właściwości danego stanu rzeczy, a szczególnie zdawania sobie
sprawy z tego jak doszło do tego stanu rzeczy i co będzie się z nim działo
w przyszłości. Za Lee Rosenbergiem (1989) można przyjąć, że:
– rozumienie jest bardziej stanem umysłu, a wyjaśnianie jest raczej procesem umysłowym;
– rozumienie jest stopniowalne, podczas gdy wyjaśnienie ma charakter
zero-jedynkowy (albo coś jest wyjaśnione, albo nie jest);
– ludzie różnią się między sobą poziomem rozumienia, które jest nabywane w naturalny sposób wraz ze zdobywanym doświadczeniem życiowym,
podczas gdy wyjaśnianie jest wyuczonym sposobem udzielania odpowiedzi
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na pytanie: „dlaczego zdarzyło się to coś?”, w oparciu o logiczne wnioskowanie na podstawie wiedzy naukowej;
– istota rozumienia polega bardziej na rekonstruowaniu czegoś, co już istnieje, podczas gdy wyjaśnianie wydaje się bardziej czynnością konstruującą,
nadającą rzeczywistości określony porządek;
– rozumienie jest zawsze próbą uchwycenia poznawanej rzeczywistości
w całości, podczas gdy wyjaśnianie jest procesem wybiórczego badania rzeczywistości;
– rozumienie jest ściśle związane z działaniem praktycznym i ma osobisty
charakter (poprzez działanie lepiej też rozumiemy rzeczywistość), z kolei wyjaśnianie wymaga przyjęcia dystansu wobec badanej rzeczywistości, wyzbycia się zaangażowania, unikania określania indywidualnego do niej stosunku.
Tak więc rozumienie można uznać za szerszy sposób poznawania rzeczywistości, a wyjaśnienie można traktować jako specjalny rodzaj rozumienia (Kadar, Effken, 2005). Po czwarte, możliwość rozumienia rzeczywistości
umożliwia świadome określanie intencji własnych działań. Działanie przestaje być bezrozumne, lecz nabiera charakteru celowego, zaprogramowanego, kontrolowanego i poddanego ewaluacji, jeśli chodzi o jego rezultaty. Jeśli
działanie jednostki nie opiera się na rozumieniu trudno jest przeprowadzić
jakąkolwiek diagnozę psychologiczną. Po piąte, psycholog diagnosta poznaje
rzeczywistość w podobny sposób. Dzięki bardziej bogatemu doświadczeniu
zawodowemu, wynikającemu z bardziej wnikliwej obserwacji różnych ludzi,
ciągłej koncentracji na problemach psychologicznych, przewyższa on innych
ludzi, jeśli chodzi o możliwość ich zrozumienia (Smedskund, Ross, 2014). Badacze z racji prowadzenia wnikliwych obserwacji rzeczywistości, doskonalą w sobie tę zdolność, uzyskując w ten sposób wiedzę, która przewyższa
znajomość rzeczywistości osiąganą przez przeciętnego człowieka. Przydatna
w tym procesie jest także zdolność do wczuwania się w przeżycia innych.
Dzięki posługiwaniu się metodą tzw. abstrakcji analitycznej potrafią z dużą
wnikliwością odtworzyć ciągi przeszłych zdarzeń, które doprowadziły do
aktualnego stanu osobę badaną, a także przewidzieć, jak ten stan może się
przekształcać w przyszłości (Stoneham 2000).
Przedstawiona rekonstrukcja diagnozy humanistycznej z całą pewnością
umożliwia uchwycenie całej różnorodności badanych ludzi. Nie oznacza to
jednak, że abstrahuje ona całkowicie od cech uniwersalnych, wspólnych dla
wszystkich. Każdy psycholog diagnosta musi jednak przyjąć, że jego badani
cechują się przynajmniej jakimś minimalnym poziomem racjonalności myślenia i działania, są świadomi własnych intencji, są skłonni do współpracy
z psychologiem, potrafią zrozumiale przekazywać informacje o swoich przeżyciach, znaczeniach przypisywanych sobie, innym ludziom i wydarzeniom,
w jakich uczestniczą, wreszcie czują się odpowiedzialni za przebieg własnego
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życia (Groeben, 1990). Psycholog diagnosta także jest obdarzany wymienionymi wyżej właściwościami. Trudno byłoby sobie wyobrazić kontakt diagnostyczny bez spełnienia tego warunku. Oznacza to jednak, że punktem wyjścia każdej diagnozy realizowanej w duchu humanistycznym powinno być
rozpoznanie, w jakim stopniu badany posiada orientację w sobie i w swojej
sytuacji życiowej, na ile skłonny jest do współuczestnictwa w postępowaniu
diagnostycznym oraz na ile jest w stanie rzetelnie komunikować o swoich
problemach (Zeidler 2008). Nie wszyscy ludzie spełniają te warunki. Przykładowo małe dzieci, niektórzy pacjenci po urazach mózgu oraz cierpiących na
ciężkie psychozy nie są zdolne do uczestnictwa w tym procesie diagnostycznym. Ogólnie można powiedzieć, że brak samoświadomości osoby badanej
w zasadzie uniemożliwia dokonanie diagnozy. W takich sytuacjach psycholog powinien być zainteresowany pozyskiwaniem informacji na temat osoby badanej od innych, bliskich osób. możliwymi do uzyskania od ludzi z jej
otoczenia.
Tak rozumiana uniwersalność właściwości osób badanych nie może wystarczać zwolennikom scjentystycznego podejścia do diagnozy psychologicznej. Jeśli nawet zaakceptowaliby oni brak procedur wyjaśniających w tym postępowaniu, to nigdy nie zgodzą się na uchylenie wymogu odnoszącego się
do obiektywności rezultatu diagnozy. Sprawa ta jest na tyle poważna, że wielu zwolenników podejścia humanistycznego do diagnozy psychologicznej,
zdając sobie sprawę z tego mankamentu – proponuje różne środki zaradcze.
Najczęściej próbuje się w jakiś sposób łączyć ze sobą podejście scjentystyczne
i humanistyczne. Takie eklektyczne rozwiązanie zaproponował Bogdan Zawadzki (1970). Jego zdaniem wzrost obiektywności diagnozy psychologicznej realizowanej w duchu humanistycznym można uzyskać dzięki spełnieniu
następujących warunków: należy dysponować precyzyjną definicją właściwości osobowości, które rozpoznajemy u osoby badanej,
− należy dysponować wiarygodnymi wskaźnikami empirycznymi diagnozowanych cech osobowości;
− należy obserwować konkretne akty zachowania (i wypowiedzi) osoby
badanej w ciągu długiego okresu czasu i w wielu różnych sytuacjach;
− należy posługiwać się grupą odniesienia (lub jakimś innym kryterium) w celu właściwego interpretowania częstości występowania badanych
wskaźników osobowości osoby diagnozowanej;
− rezultatem diagnozy powinien być całościowy opis osobowości, wyrażony w jednoznacznych terminach i jeśli to możliwe określających natężenie
poszczególnych cech względem siebie.
Być może zwolennicy diagnozy scjentystycznej mogliby uznać powyższe
postulaty za krok zmierzający w dobrym kierunku. Jednak nie są one wystarczające, ze względu na dość dużą ich ogólnikowość i unikanie rozstrzygnięcia,
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czy w tak określanej diagnozie chodzi o wyjaśnienie, czy o rozumienie osoby
badanej (określnie „całościowy opis osobowości” jest tu dość wieloznaczne).
Nie jest to jedyna propozycja zwiększania zaufania do obiektywizmu diagnozy humanistycznej. Wspomnieć można w tym miejscu o propozycji Kurta
Lewina, nazwanej badaniem w działaniu. Osobliwością tego podejścia do diagnozowania psychologicznego ludzi były w zasadzie trzy sprawy. Pierwsza
to stworzenie ogólnego schematu teoretycznego, który umożliwiał orientację
w najważniejszych czynnikach określających zachowanie ludzi (przestrzeń
życiowa, granice przestrzeni, walencje, wektory działania). Druga osobliwość
polegała na wypełnianiu tego schematu różnorodnymi informacjami o osobach badanych, które uzyskiwano w trakcie specjalnie zaprojektowanych
eksperymentów. Trzecią osobliwość można sprowadzić do takiego modyfikowania przebiegu eksperymentu, aby w czasie jego trwania sprawdzać nasuwające się przypuszczenia związane z ujawnianymi zachowaniami osób
badanych. W badaniach tych na początku koncentrowano się na pojedynczej
właściwości osoby badanej. Jednak stopniowo można było uwzględniać –
w zależności od potrzeb – coraz to nowsze właściwości funkcjonowania osób
badanych. W interpretacji wyników zawsze punktem odniesienia były słynne
lewinowskie schematy graficzne (Wolman, 1981).
Chciałbym też w tym miejscu wspomnieć o własnym stanowisku w omawianej sprawie. W celu zwiększenia różnorodności rezultatów diagnozy psychologicznej zaproponowałem już dość dawno, aby uzyskany efekt postępowania scjentystycznego konfrontować z protodiagnozą, jaką stworzyła sobie
osoba badana lub ludzie z jej najbliższego otoczenia. W ten sposób można
sprawdzić, w jakim stopniu badany akceptuje diagnozę psychologiczną, co ma
istotne znaczenie dla dalszej współpracy w trakcie rozwiązywania jego problemów życiowych. Poza tym, w przypadku wystąpienia wyraźnej różnicy w poglądach na temat rezultatu diagnozy postulowałem, aby poprzez proces negocjacji, podjąć próbę uzupełnienia i wzbogacenia jej ostatecznej wersji. W ten
sposób ostateczna wersja traciła swój ściśle scjentystyczny charakter ale nabierała bardziej zindywidualizowanego charakteru (Kowalik, Brzeziński, 1991).
Do tej sprawy powrócę jeszcze w następnym podrozdziale tego opracowania.

Analiza pewnego przykładu diagnozy psychologicznej
jako argumentu na rzecz wartości diagnozy scjentystycznej
i humanistycznej
Dotychczasowa analiza teoretycznych aspektów diagnozy psychologicznej zwróciła uwagę na to, że wzorowanie się w niej na procesie badawczym
nie musi zapewniać takiej rekonstrukcji funkcjonowania psychologicznego
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osoby badanej, która mogłaby wystarczać do skutecznego rozwiązania jej życiowych problemów. Diagnoza scjentystyczna możne nadmiernie upraszczać
wizerunek psychologiczny, powodując, że w przypadku określonego problemu pomoc ta zawsze wyglądałaby identycznie. Alternatywna do niej diagnoza scjentystyczna rozwiązuje ten problem, jednak jednocześnie nie zachowuje w wystarczającym stopniu obiektywizmu w poznaniu osoby badanej.
Przedstawiłem też kilka prób eliminowania słabości jednej i drugiej procedury diagnostycznej, nie ośmielając się jednak dokonania ich oceny. W sumie
powyższa analiza ukazuje, na czym może polegać jeden z najważniejszych
problemów diagnostyki psychologicznej, ale nie odpowiada na pytanie: jak
go można rozwiązać.
Aby przynajmniej częściowo określić, w jakim kierunku mogłyby zmierzać dalsze działania nad doskonaleniem diagnozy psychologicznej, postanowiłem poddać analizie konkretny jej przypadek. Chodzi mi o postępowanie
diagnostyczne przeprowadzone przez Gustawa M. Gilberta wobec 21 głównych zbrodniarzy hitlerowskich dla Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze w latach 1945–1946. W czasie trwania tego procesu
psycholog ten miał stosunkowo dużo czasu, aby dobrze poznać Hermanna
Göringa, Juliusa Streichera, Rudolfa Hessa, Ernesta Kaltenbrunnera, Joachima von Ribbentropa, Hansa Franka, Wilhelma Keitla i innych. W czasie badań
diagnostycznych stosował obserwację i rozmowę psychologiczną, posługiwał
się też testami psychometrycznymi i metodami projekcyjnymi. Dostrzegając
ich niedoskonałość, wprowadził dodatkowo metodę, którą nazwał próbkami
zachowań. Profesjonalizm psychologiczny został doceniony przez sędziów
norymberskich. Ze względu na renomę, jaką zdobył Gilbert w czasie procesu
norymberskiego, był on później często powoływany jako biegły w podobnych
procesach sądowych. Doświadczenia zdobyte w kontaktach z przywódcami
Niemiec faszystowskich opisał on szczegółowo w książce „Dziennik norymberski” (2012). Na podstawie tego opracowania chciałbym zwrócić uwagę
na kilka faktów, które mogą mieć istotny związek z omawianym problemem
jednorodności-różnorodności wizerunków osób poddanych diagnozie psychologicznej.
Po pierwsze, można byłoby oczekiwać, że wyselekcjonowana grupa
przywódców hitlerowskich, decydujących o wykonaniu przestępstw nazwanych zbrodniami przeciw ludzkości będzie charakteryzowała się jakimiś specjalnymi właściwościami psychologicznymi, którymi można byłoby
wyjaśnić ich nietypowe postępowanie. Po przeprowadzonych badaniach,
które można uznać za standardowe dla diagnostyki klinicznej, okazało
się, że wyniki testów psychologicznych nie zawierają żadnych osobliwości. W zasadzie Gilbert nie wykorzystał ich w opracowaniu odpowiednich
orzeczeń psychologicznych. Sam był zaskoczony tym faktem. Przykładowo
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prawie wszyscy badani (poza Juliusem Streicherem) uzyskali ilorazy inteligencji powyżej 110 punktów. Interpretując te wyniki, Gilbert (2012: 43)
pisze:

Musimy pamiętać, że IQ wskazuje tylko mechanizm sprawności umysłu i nie ma nic
wspólnego z charakterem lub moralnością czy innymi zróżnicowanymi czynnikami,
które prowadzą do oceny osobowości. […] Testy projekcyjne (jak test Rorschacha) dają
nieco wskazówek co do wzorca reakcji, ale autentyczne studia charakteru i osobowości
wymagają wydłużonej bliskiej obserwacji, uwzględniającej te wartości i motywację.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Gilbert nie korzystał w trakcie diagnozy z jakiejś konkretnej teorii psychologicznej. Sformułował właściwie tylko jedną hipotezę: patologiczne zachowanie powinno mieć jakieś odzwierciedlenie w strukturze osobowości osób badanych.
Po drugie, mimo braku zróżnicowania w testach psychologicznych, Gilbert obserwował ewidentne różnice w zachowaniu uwięzionych zbrodniarzy.
Ujawniały się one bardzo wyraźnie we wzajemnych stosunkach ministrów
i generałów Trzeciej Rzeszy, ich postawach wobec psychologa, działaniach
związanych przygotowaniami do procesu, reakcjami na konkretne zdarzenia
w więzieniu (np. izolację więźniów w czasie posiłków), oceną orzeczonych
wyroków. Śledząc dokładnie opisane przez Gilberta zmiany w zachowaniu
przywódców hitlerowskich w czasie uwięzienia, można zauważyć, że większość z nich utrzymywała ciągle ten sam sposób funkcjonowania (jedni cały
czas nie uznawali swojej winy albo przyjmowali za nią odpowiedzialność,
protestowali wobec faktu uwięzienia, albo uznawali ten fakt za słuszny,
ujawniali silne emocje, albo zachowywali spokój). Przy czym wraz z wydłużającym się czasem pobytu w więzieniu charakterystyczne sposoby postępowania były u nich coraz bardziej wyraziste. Jednak było też kilku więźniów,
którzy ciągle zmieniali swoje zachowanie – byli nieprzewidywalni. W zależności od drobnych zdarzeń (hałasy w nocy, uwagi współwięźniów, postępowania psychologa) zmieniał się ich nastrój, a w konsekwencji inaczej
interpretowali własną sytuację obecną i wcześniejszą. Profesjonalne badania
diagnostyczne także nie wykazały, jakie właściwości osobowości mogą determinować tę różnorodność postępowania.
Po trzecie, Gilbert stosunkowo szybko zorientował się, że do uchwycenia różnorodności psychologicznej osób badanych niezbędne jest wzbogacenie informacji testowych o dodatkowe dane. W związku z tym posłużył
się metodą, która przypominała trochę eksperyment kliniczny i polegała na
„wstawianiu” badanych w podobne sytuacje i nakłanianiu badanych do reagowania na te sytuacje. Przykładowo każdy z nich otrzymywał akt oskarżenia, na którym miał wyrazić w formie pisemnej swój stosunek do stawianych
zarzutów wraz z jego uzasadnieniem albo po zakończeniu kolejnych dni roz-
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prawy, w czasie której kolejni zbrodniarze występowali w obronie własnej,
Gilbert prosił wieczorem, aby podsądni – niezależnie od siebie – wyrażali
swoje opinie o broniącym się koledze (wypowiedzi były dokładnie rejestrowane). W ten sposób psycholog uzyskiwał od każdego zbiór opinii, wyrażających jego stosunek ogólny do dokonanych zbrodni, do współwinnych,
przeżyć, jakie towarzyszyły im w trakcie oglądanych filmów z obozów koncentracyjnych, a stosowanych strategii ukazywania psychologowi własnej
osobowości. Dopiero teraz Gilbert uzyskiwał wgląd w różnice indywidualne
badanych osób. W książce „Dziennik norymberski” uwidoczniła się cała indywidualność Hermanna Göringa, Franza von Pappena albo Joachima von
Ribbentropa. Ważne dla procesu diagnozy gilbertowskiej jest jedno, bez wykorzystania różnorodnych źródeł informacji, które umożliwiały poznanie nie
tylko zachowania, ale także przeżyć sądzonych hitlerowców, nigdy nie stworzyłby on zrozumiałego ich wizerunku, a być może nie powstałyby też próby
wyjaśnienia psychologicznego ich czynów. Następujący cytat najlepiej będzie
uzasadniał mój pogląd (Gilbert, 2012: 489–490):
Göring kilka dni po wyroku zapytał mnie ponownie, jakby cały czas go to niepokoiło, co o jego osobowości mówią te psychologiczne testy – a szczególnie test Rorschacha. Tym razem mu powiedziałem. „Mówiąc wprost pokazały, że chociaż ma pan
aktywny, dynamiczny umysł, to brakuje panu odwagi, aby naprawdę stawić czoło
odpowiedzialności. Zdradził pana mały gest w teście Rorschacha – Göring ewidentnie
zaniepokoił się. – Czy pamięta pan kartę z czerwoną plamą? Cóż patologiczni neurotycy często wzdragali się przed tą kartą, mówiąc potem, że była na niej krew. Pan
spróbował strzepnąć ją palcem, jak gdyby pan pomyślał, że może usunąć krew małym
gestem. Robił pan to samo podczas całego procesu – zdejmował słuchawki w sali sądowej, gdy dowody pańskiej winy stawały się niemożliwe do zniesienia. I robił pan to
samo również podczas wojny, wypierając zbrodnie z umysłu narkotykami. Nie miał
pan odwagi stawić im czoła.

Po czwarte, chciałbym zwrócić uwagę, że efekty takiego postępowania
diagnostycznego były bardzo dobre. Gilbert był wielokrotnie proszony przez
wojskowych zarządzających więzieniem o pomoc w rozwiązaniu różnych
problemów organizacyjnych. Między innymi chodziło o zlikwidowanie wyraźnej dominacji Hermanna Göringa nad pozostałymi więźniami. Zaproponowany przez niego podział więźniów na grupy czteroosobowe i wskazanie,
kto do każdej grupy powinien należeć, okazało się bardzo trafnym rozwiązaniem. Znajomość poszczególnych więźniów była na tyle właściwa, że dodatkowo – dzięki temu zabiegowi – wielu z nich lepiej zrozumiało własne winy.
Po piąte, postępowanie diagnostyczne wykonane i opisane przez Gilberta
ma jednak pewne słabości. O dwóch chciałbym wspomnieć. Pierwsza słabość
dotyczy osoby Rudolfa Hessa, który do końca nie został rozpoznany z dostateczną dokładnością. Hess podejrzewany był początkowo o zaburzenia
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psychiczne (przede wszystkim o utratę pamięci), co nie zostało jednoznacznie potwierdzone w badaniach diagnostycznych. Później sprawił Gilbertowi
wyjątkowy kłopot, stwierdzając w trakcie rozprawy, że cały czas symulował
swoje zaburzenia. To także nie zostało jednoznacznie potwierdzone. Gilbert
wielokrotnie badał zakres pamięci więźnia z różnymi rezultatami. Wniosek,
jaki z tego można wyciągnąć, jest następujący – nawet doświadczony psycholog może mieć poważne problemy z jednoznacznym określeniem funkcjonowania osób badanych. Druga słabość diagnoz Gilberta ma charakter etyczny.
Chodzi mi o sprawę wyznaczenia strażników do podsłuchiwania pod celami
więźniów prowadzonych rozmów i wykorzystania tych informacji w procesie diagnostycznym. Mam wątpliwości, czy tego typu postępowanie jest właściwe, nawet wtedy, gdy badanymi są zbrodniarze wojenni.
Podsumowując moje uwagi do procedury diagnostycznej przeprowadzonej przez Gilberta, chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz – może najistotniejszą. Prowadzone przez niego badania psychologiczne nie nazywałbym procesem poznawania więźniów. On ich nie tylko poznawał, ale przede
wszystkim zaznajamiał się z nimi. Częste spotkania pozwalały mu poznać
osoby diagnozowane, ale one również miały możliwość poznania swojego
psychologa. W czasie tych spotkań w zasadzie u wszystkich więźniów wzrastało poczucie bezpieczeństwa (co nie oznaczało jednak wzrostu zaufania).
Potrafili powiedzieć osobie znajomej, która niejako przy okazji była także
psychologiem, o wielu rzeczach, o których nie powiedzieli na sali sądowej.
Gilbert był dla nich przede wszystkim bezstronną i w jakiś sposób stał się im
bliski, mimo że często wypowiadał krytyczne uwagi na temat ich postępowania. Znajomość wzajemna dawała możliwość współpracy, dyskusji, analizy
traumatycznych urazów, myślenia o przyszłości wszystkim – psychologowi i więźniom. Tak więc chociaż zaznajamianie się z osobą diagnozowaną
zaprzecza obiektywizmowi diagnozy, to jednak umożliwia uzyskanie o niej
takich informacji, jakich nie udałoby się zdobyć w zalecanym poznawaniu
drugiej osoby w procesie jej typowego diagnozowania.
Powyższa konstatacja zmusza mnie do dokonania bardziej precyzyjnego
odróżnienia od siebie poznania od zaznajomienia się z osobą diagnozowaną.
Opisy zachowania się więźniów w trakcie oficjalnych przesłuchań sądowych
i w czasie mniej oficjalnych spotkań z Gilbertem dobrze ukazują tę różnicę.
Nieco metaforycznie można przyjąć, że postulowany scjentystyczny sposób
diagnozowania psychologicznego przypomina w dużym stopniu proces sądowy. W obu przypadkach eksperci chcą dociec prawdy. Jednocześnie w obu
sytuacjach osoba badana (jeśli jej stan świadomości na to pozwala), chce zaprezentować się w korzystnym świetle. Na podstawie własnego doświadczenia życiowego dokonuje więc takiej autoprezentacji, aby przechytrzyć
profesjonalistę. Każda wypowiedź lub inne zachowanie poprzedzone jest głę-
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bokim namysłem. Dzięki temu ma możliwość zademonstrowania oficjalnego
wizerunku własnej osoby. Człowiek osądzany lub diagnozowany zdaje sobie
sprawę z tego, że jego wypowiedzi będą wykorzystane w określony sposób.
Traktowany jest jak obiekt poznania i chce zachować możliwość wpływu na
rezultat tego procesu. Psycholog podobnie jak sędzia dąży do przełamania
tej bariery. W tym celu pierwszy stosuje podchwytliwe lub krzyżowe pytania
(utrudniające) namysł, a drugi posługuje się niezrozumiałymi testami, licząc
na to, że w ten sposób uzyska bardziej istotną wiedzę o osobie badanej od tej,
jaką on świadomie ujawnia lub z której nie zdaje sobie sprawy.
Gilbert przełamał ten stereotyp badania psychologicznego. Szybko zdał
sobie sprawę z tego, że diagnoza opierająca się na stosowaniu typowej procedury diagnostycznej nie dostarczy wiedzy o całej różnorodności osób badanych. Przestał więc traktować więźniów jako obiekty poznania diagnostycznego. Stopniowo zaznajamiał się z nimi, traktując ich jako zwyczajnych
ludzi, z którymi należy się możliwie często kontaktować. Starał się też ograniczyć swoją rolę psychologa diagnosty, zastępując ją naturalnym zainteresowaniem losem innych ludzi. Okazywana szczerość i życzliwość sprzyjała
stopniowemu zrozumieniu wzajemnemu. Więźniowie zaczęli zdawać sobie
sprawę z tego, że granie określonej roli przed kimś, kto ich dobrze zna nie ma
sensu. Rezygnowali więc z kontrolowania własnego postępowania, ukazując
Gilbertowi w sposób spontaniczny rzeczywiste poglądy, akceptowane wartości, znaczenia przypisywane sobie i innym, sposoby reakcji emocjonalnych
na określone wydarzenia. Wzajemna znajomość uniemożliwiała ciągłe granie
roli. Wiadomo bowiem, że ktoś, kto nas dobrze zna, łatwo odróżni autentyczność od sztuczności funkcjonowania psychologicznego. Opisana relacja między więźniami i psychologiem była dodatkowo wzmacniana tym, że Gilbert
nie ukrywał wniosków diagnostycznych przed osobami diagnozowanymi.
Prezentował je im wprost, a potem podejmował dyskusje, gdy pojawiały się
różnice w poglądach na dany temat. Jego postępowanie przypominało proces
negocjowania rezultatów diagnozy z osobami badanymi, o czym już pisałem
w poprzednim podrozdziale. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że o ile typowe
poznawanie diagnostyczne prowadzi do zdobycia wiedzy o osobie badanej,
to diagnoza polegająca na dochodzeniu do znajomości osoby oznacza niejako
zdobywanie wiedzy dla tej osoby.
Co jednak oznacza dokładnie zastąpienie określenia „diagnoza o badanym” określeniem „diagnoza dla badanego”? Różnica ma zasadniczy charakter. Proponowane teraz rozumienie diagnozy psychologicznej oznacza,
że właścicielem jej rezultatów staje się człowiek badany. O ile mi wiadomo
w taki sposób nigdy nie rozpatrywano diagnozy psychologicznej, a więc moje
stanowisko w tej sprawie może wywołać co najmniej zdziwienie. Wymaga
więc ono jak najlepszego uzasadnienia.
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Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w psychologii podkreśla się
ciągle, że odbiorców usług psychologicznych zawsze powinno się traktować
w sposób podmiotowy (Sęk, 2001). Trzeba więc być w tym konsekwentnym
i uznać, że osoba diagnozowana ma prawo do wszystkich informacji, jakie
wynikają z badania psychologicznego. W podobny sposób przekształca się
diagnoza medyczna. Lekarze coraz częściej pytają swoich pacjentów, co
chcą wiedzieć o swoim stanie zdrowia. Jeśli jest taka potrzeba, to informują o wszystkim co sami wiedzą. Psycholodzy dość rzadko przestrzegają tej
zasady, chociaż wydaje się, że jej respektowanie w odniesieniu do ludzi borykających się z problemami psychologicznymi jest bardziej istotne. Zaangażowanie osoby diagnozowanej psychologicznie w rozwiązywanie własnych
problemów jest dużo większe niż zaangażowanie pacjentów w leczenie choroby somatycznej. Poza tym wydaje się, że znajomość własnego stanu psychicznego osoby diagnozowanej jest znacznie większa niż znajomość stanu
organizmu. Każdy kto doświadcza przez dłuższy czas jakiś problemów, skupia się na nich, próbuje je sobie dookreślić i wytłumaczyć. Psycholog diagnosta musi zdawać sobie sprawę z tego, że zdobyta wiedza o badanym może
jemu być przydatna w modyfikowaniu poglądów, jednak aby to było możliwe, powinien poznać poglądy psychologa.
W diagnozie psychologicznej niezbędne jest przełamanie dotychczasowego kanonu dzielenia wiedzy o człowieku na obiektywną i subiektywną,
czyli na dobrą i złą, wartościową i bezwartościową diagnostycznie (Margolis, 2000). Subiektywnie odczuwane poczucie tożsamości, określona atrybucja własnych sukcesów i porażek życiowych, znaczenia nadawane osobom,
z którymi współpracujemy, cierpienie, jakie odczuwamy można traktować
jako wskaźniki nasilenia problemów życiowych, ale można też uznać je jako
efekt czynności autodiagnostycznych (protodiagnozę), czyli rezultat samopoznania. Psycholog może się tylko domyślać tego, do czego jego badany ma
bezpośredni dostęp. Oczywiście psycholog diagnosta wykorzystuje możliwości samopoznania osób badanych, gdy wypełniają oni różne kwestionariusze
lub udzielają odpowiedzi, wypełniając ankiety. Warto jednak zauważyć, że
w tego typu badaniu z samopoznania korzystamy w sposób wybiórczy, rezygnując z tego, co jeszcze nie tak dawno nazywano w psychologii ukrytą koncepcją własnej osobowości lub ukrytą koncepcją własnego rozwoju. Mówiąc
dobitniej, osoba badana, przystępując do współpracy z psychologiem, dysponuje zawsze jakimś poziomem zrozumienia siebie. Od psychologa oczekuje,
że w wyniku przeprowadzonej przez niego diagnozy, zwiększy się poziom
znajomości siebie. Jeśli nie otrzyma jakiejkolwiek wiedzy, która będzie mogła
być przez niego zasymilowana, może uznać, że cały proces diagnostyczny
nie został przeprowadzony dla niego. Jeśli jednak w wyniku odpowiedniego
przekazu rezultatu diagnozy psychologicznej okaże się, że występują istot-
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ne różnice w rozumieniu siebie przez osobę badaną i rozumieniu jej przez
psychologa, otwiera się droga do wzajemnego wyjaśnienia tych różnic. Ta
możliwość pozwala dopiero na lepsze zaznajomienie się (dzięki wymianie
poglądów) osoby diagnozowanej i diagnozującej.

Zakończenie
Ośmielony analizą procesu diagnostycznego opisanego przez Gilberta,
przedstawiłem własny sposób rozumienia humanistycznej diagnozy psychologicznej. Nie oznacza to, że jednocześnie odrzucam diagnozę realizowaną
w duchu scjentystycznym. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Chodzi więc
o to, żeby realny proces diagnozy psychologicznej mógł być realizowany
w sposób umożliwiający maksymalizację zalet i minimalizowanie ich wad.
Ponieważ nie jestem w stanie stworzyć spójnej logicznie koncepcji, która miałaby charakter odszukiwania jednorodności w różnorodności funkcjonowania psychologicznego ludzi, proponuję tutaj coś innego, coś co nazwałbym
symbiozą obu typów diagnozy w zaznajamianiu się i poznawaniu konkretnego człowieka. Zdaję sobie sprawę z tego, że łączenie ze sobą w jedną całość
wiedzy wyjaśniającej (mającej charakter przyczynowo-skutkowy) z wiedzą
potoczną (opartej na rozumieniu drugiej osoby) można uznać za zabieg karkołomny. Nie widzę jednak inne dobrego wyjścia dla psychologicznej praktyki diagnostycznej.
Proponuję więc przeprowadzanie diagnozy psychologicznej w dwóch
etapach. Pierwszy z nich powinien akcentować zaznajamianie się z osobą
badaną i nie chodzi tutaj tylko o nawiązanie z nią dobrego kontaktu psychologicznego. To także jest istotne, ale sprawą podstawową jest zrozumienie
tego, jak drugi człowiek rozumie samego siebie w konkretnym kontekście
sytuacyjnym. Nie będę rozwijał tego wątku, ponieważ na poziomie ogólnym
przedstawiłem ten problem w poprzednim paragrafie, a zaprezentowanie go
od strony technicznej wymagałoby odrębnego opracowania. W każdym razie
ten etap diagnozy powinien umożliwić psychologowi odtworzenie w miarę całościowego wizerunku psychologicznego osoby badanej, a także dokonanie konfrontacji własnych poglądów w tej sprawie z rozumieniem siebie
i własnego problemu przez osobę badaną. Drugi etap powinien mieć już charakter typowej diagnozy scjentystycznej. Na podstawie zdobytych informacji
z pierwszego etapu psycholog powinien podjąć próbę potwierdzenia niektórych swoich ustaleń przy pomocy odpowiednich narzędzi diagnostycznych
(testów). Jeśli przynajmniej kilka hipotez uzyska w tych badaniach potwierdzenie, można uznać, że cały efekt postępowania diagnostycznego jest wiarygodny.
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Powyższe konstatację wskazują, że nie jestem całkowitym outsiderem,
jeśli chodzi o mój stosunek do scjentystycznej diagnozy psychologicznej. Dodatkowo o tym mogą zaświadczać następujące wnioski, jakie wyprowadzam
z całości dokonanej analizy.
1. Obowiązkiem każdego psychologa diagnosty jest wykorzystywanie
w maksymalnym stopniu wiedzy naukowej w trakcie postępowania diagnostycznego. Wiedza ta ma ukierunkowywać i wzbogacać jego profesjonalne
doświadczenie zawodowe.
2. Należy przyjąć, że człowiek posiada zdolność do trafnego orientowania się w przebiegu własnego życia, podmiotowego wpływu na jego kierunek oraz świadomego informowania innych o własnych celach, osiągnięciach
i niepowodzeniach życiowych. Nie można więc subiektywnych zeznań osoby
badanej traktować jako mało istotnych.
3. Wiedza o sobie zabezpiecza diagnostę przed utratą wrażliwości w rozpoznawaniu problemów innych ludzi, umożliwia ich wstępne definiowanie,
a w szczególnych przypadkach konfrontowanie własnych poglądów z poglądami pacjenta – do tego niezbędne jest wchodzenie z nim w proces negocjowania wyników diagnozy.
4. Diagnoza powinna rozpoczynać się od rozpoznania, w jakim stopniu
badany posiada orientację i w swojej sytuacji życiowej, na ile skłonny jest
współuczestniczyć w diagnozie oraz na ile jest w stanie komunikować o swoich problemach.. Później można dokonać wyboru właściwej strategii postępowania diagnostycznego, zawierającej jednak zawsze zaznajamiania się i poznawania osoby badanej.
5. Psycholog diagnosta powinien być zainteresowany informacjami na
temat osoby badanej możliwymi do uzyskania od ludzi z jej otoczenia. Oni
również kształtują odpowiednią wiedzę o swoich bliskich, a szczególnie zainteresowani są rozpoznawaniem ich z punktu widzenia posiadania cech
psychicznych umożliwiających współdziałanie (komunikacyjność, odpowiedzialność, celowość działania, racjonalność).
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Diagnoza w czasach postprawdy

Koń jaki jest każdy widzi.
ks. Benedykt Chmielowski,
hasło z pierwszej polskiej encyklopedii
(„Nowe Ateny” 1745–1746)

Jakkolwiek przytoczona definicja odsyła czytelnika do rzeczywistości jako
weryfikatora prawdziwości1, to jednak od tysięcy lat towarzyszyły ludziom
mitologiczne oraz magiczno-baśniowe wyobrażenia konia2, które z prawdą
niewiele miały wspólnego, bowiem treść poznawcza (diagnoza) n i e b y ł a
w y w i e d z i o n a z e m p i r i i , lecz wymagała wiary, czyli p e w n o ś c i b e z
dowodów.
Współcześnie mamy do czynienia z nową, bardziej niebezpieczną niż
mity, baśnie i legendy odsłoną zjawiska/procesu polegającego na poddawaniu obróbce propagandowej dobrze zdefiniowanych pojęć i zjawisk (kształtowanie języka i myśli za odbiorcę) oraz negowania faktów co w konsekwencji
utrudnia (uniemożliwia?) docieranie przez decydentów i obywateli do wiarygodnych źródeł informacji. Oto bowiem w jednej przestrzeni, na równych
Najogólniej rzecz ujmując prawda to właściwość sądów polegająca na ich zgodności
z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie
w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce
w rzeczywistości.
2
W mitologii grecko-rzymskiej konia reprezentował także skrzydlaty P e g a z symbolizujący w wielu kulturach wolność, siłę i zwycięstwo; C e n t a u r y i C e n t a u r y d y (pół ludzie, pół
konie), zaś u Rzymian i w poemacie „Orland Szalony” Ludovika Ariosta (1516 r. n.e.) występowały stworzenia magiczne H i p o g r y f y , będące hybrydą powstałą z połączenia orła/gryfa
i klaczy konia, mogące przefrunąć całą ziemię, a nawet dolecieć na księżyc, a w mało znanej mitologii celtyckiej były to K e l p i e (duże kucyki o czarnym, białym lub błękitnym umaszczeniu)
wciągające łatwowiernych ludzi w wodne czeluści, by ich zjadać, czy też S l e i p n i r y latające
i szybkie ośmionogie konie nordyckiego boga Odyna. Wiele z tych końskich wariantów pojawiło się współcześnie w książkach i filmach fantazy o Harrym Poterze oraz w „Opowieściach
z Narnii”.
1
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warunkach funkcjonują jednocześnie obiektywne dane i odmienne ich interpretacje (uwypuklenia i przemilczenia) oraz budowane na ich podstawie
nieuzasadnione, często kłamliwe narracje zacierające granice między faktem
a opinią3, prawdą i fałszem (alchemia słowa)4 oraz informacją i dezinformacją
(spreparować, wypuścić, rozpowszechnić)5.
W rezultacie odbiorca takich komunikatów (Woźniak 1996a, s. 149) znajduje się w sytuacji, gdy:
1. informacja, jaką posiada nie jest tą, której pragnął,
2. informacja, której pragnie nie jest tą, której potrzebuje,
3. informacja, której potrzebuje nie jest tą, którą może uzyskać.

Mamy oto do czynienia z „pewną formą nadużycia komunikacyjnej relacji epistemicznej między nadawcą a odbiorcą, jako że pomimo sugestii, iż
komunikat zawiera przede wszystkim komponentę opisową, to faktycznie
relacja odnoszenia się do rzeczywistości jest dość luźna” […] W ten sposób
kreowanie pewnej wizji rzeczywistości przez takie multiplikowanie źródeł
(pośredników), że de facto trudno uchwycić na jakich podstawach empirycznych mamy przyjąć daną informację6, gdyż owe źródła zostały wielokrotnie
„przemielone” (Wierzchosławski, 2017: 210)7. Trwa zatem wojna werbalna –
3
Opinia nie jest produktem naukowym – jest składową postawy, wyraża emocje, ocenia
i motywuje do działania. „To medium życia publicznego” (Środa, 2017: 18).
4
Np. w odpowiedziach na zarzut nieprawdziwości przekazywanych informacji wprowadza się „łagodniejsze” terminy w rodzaju: to mylny osąd, to oczywiste, to niedomówienie,
zwykła pomyłka, skrót myślowy, przesada w odbiorze, wyrwane z kontekstu itp. To bardzo
sprytny zabieg świadczący o tym, że chcąc „wykreować kłamstwo, kłamiący musi wiedzieć co
jest prawdą” (Środa, 2017: 19).
5
Media (zwłaszcza elektroniczne) charakteryzuje podatność na dezinformację. (Szymielewicz, 2017: 37).
6
Kłamcami było wielu naukowców – m.in. Heinrich Schliemann odkrywca Troi pochopnie
uznał złote precjoza za skarb Priama, które ukryto na kilkaset lat przed wybuchem wojny trojańskiej. Czaszka człowieka z Piltdown z 1912 roku okrzykniętego najstarszym Brytyjczykiem
datowana była na 500 tys. – w roku 1953 stwierdzono, że była to część żuchwy orangutana,
czaszki ludzkiej i zębów szympansa. Amerykanie uwierzyli w prawdziwość falsyfikatu XIX
wiecznej wikińskiej mapy Winlandii, a Polacy w istnienie słowiańskich runów. Rekordzistą jest
jednakże Japończyk Shinachi Fuijmura, który przez 20 lat fałszował znaleziska na wielu stanowiskach dowodząc, że 700 tys. lat temu żyli praludzie posługujący się zaawansowanymi narzędziami – w 2000 roku dziennikarze sfilmowali jak zakopuje on gliniane skorupy i narzędzi.
(Słynne fałszerstwa naukowe. ciekawostki-abc-rodziny.pl/news-slynne-falszerstwa-naukowe,nId,1483330; Shinichi Fujimura, www.archaeologyexpert.co.uk›Famous Archaeologists).
7
„Postprawda” jest dzisiaj zasilana przez media społecznościowe, będące dla wielu ludzi
jedynym źródłem informacji w odpowiedzi na rosnącą nieufność wobec faktów oferowanych
przez media i polityków uważane za establishmentowych (opinia Caspera Grathwohla, z wydawnictwa Oxford University Press).
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robi się wiele, by słowa nie miały znaczenia, powiela się dwuznaczne wypowiedzi, które już nie są prawdą, ale jeszcze nie są ewidentnym kłamstwem
i coraz trudniej dotrzeć do wiarygodnych źródeł informacji. Postprawda to
nie tylko pogarda dla faktów, to także brak negatywnych konsekwencji dla
kłamcy – zgubione zostało piętno jakie dawniej niosło kłamstwo (Keyes, 2004).
Na potrzeby reklamy i polityki specjaliści od public relations wykreowali
alternatywną rzeczywistość, która jest opinią opartą na nieprawdzie lub na
„podkoloryzowanej” prawdzie. Tak więc tzw. fakty alternatywne to kłamstwa8, ale ujęte w elegancki, miękki sposób udając prawdą lub przypominając
ją w jakimś stopniu9. Narzędziem tego rodzaju manipulacji jest fake news, będący formą przekazywania informacji, która opiera się na celowej dezinformacji lub wręcz oszustwie, rozprzestrzeniana poprzez drukowane i nadawcze serwisy informacyjne, media elektroniczne i/lub internetowe serwisy
społecznościowe. Informacje te są pisane i publikowane w celu wprowadzenia w błąd, albo w celu uzyskania finansowych lub politycznych korzyści.
Dzieje się tak, gdyż pojawił się r y n e k p r a w d y , na którym produkowanych jest wiele interpretacji rzeczywistości i na którym możemy wybierać
z wielości prawd krążących w sferze polityki, w reklamie i w nowych mediach
(Harsin, 2015)10. Na przełomie wieków pojawił się Internet, traktowany pierwotnie jako przestrzeń oświeconej debaty i platforma wymiany myśli, której
miejsce zajęła z czasem zapośredniczona przez różnorodne media d e b a t a
k o n k u r e n c y j n a , w ramach której dochodzi do starcia uczestników, gdy jedna strona dąży do zwycięstwa nad drugą i której wiarygodność w dochodzeniu
do prawdy ograniczają cele rozmówców a nie odkrycie faktów. W rezultacie
coraz trudniej o powrotu do tego, co było wcześniej, do starego systemu debaty
publicznej, z rozdzieleniem informacji i teorii spiskowych, opinii ekspertów
i legend społecznych (Wasilewski, 2015; Kochan, 2014; Tarkowski, 2016)11.
8
Logik powiedziałby: fakty nie mogą być alternatywne tak jak nie mogą być prawdziwe
lub fałszywe, gdyż są zawsze prawdziwe, a jak prawdziwe to zawsze też są autentyczne.
9
Znamienną jest wypowiedź członków redakcji „Merriam-Webster Dictionary”, stwierdzających, że wprawdzie nie za bardzo wiedzą oni, co to są alternatywne fakty, ale wiedzą z całą
pewnością czym są fakty, które definiują jako informacje dotyczące zaistniałego stanu rzeczy.
10
Manuel Castels zauważył, iż „w naszych czasach prawdziwy świat to hybryda, nie zaś
świat czysto wirtualny albo podzielony, rozgraniczający interakcje online i offline”. W rezultacie kondycję współczesnego człowieka charakteryzuje „usieciowiony indywidualizm” (Castels,
2013; Rainie, Wellman, 2012), co uniemożliwia otwarte, pozbawione anonimowości konfrontowanie poglądów z innymi. Ten stan rzeczy prześmiewcy uznają jako produkt społeczeństwa
trzech ekranów i prawego kciuka.
11
W słowniku synonimów języka polskiego dla słowa debata znajduje się 176 wyrazów
bliskoznacznych – z czego 69 sygnalizuje na ogół brak zgody wśród debatujących, wiążąc termin z antagonizmem, konfliktem, konfrontacją, ostrą wymiana zdań, kontrowersją, kłótnią,
starciem, pojedynkiem na słowa, różnicą zdań, podważaniem, gadaniną, a nawet z pyskówką.
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Nie należy jednakże zbytnio idealizować czasy minione, gdyż kłamstwo
towarzyszyło życiu jednostek i zbiorowości zawsze12, ale kłamca tradycyjny
sięgał po nieprawdę, by odwrócić uwagę adresatów od faktów – jednakże
fakty były dla niego punktem odniesienia. Natomiast kłamca współczesnej
nam epoki p o s t p r a w d y 13, opisuje świat, w którym fakty nie mają znaczenia i są wypierane przez apele odwołujące się do emocji i osobistych przekonań/uprzedzeń, które w istotny sposób wywierają wpływ na kształtowanie
opinii publicznej (Pawłowski, 2016b)14. Postprawda jest także „[…] symptomem obrony społeczeństwa i państwa przed dalszym ciągiem historii globalizującego się świata i globalistycznego kapitalizmu” (Czapliński, 2017: 13).

Postprawda a diagnoza społeczna
Diagnoza społeczna wyrosła z comtowskiej wizji nauki pozytywnej głoszącej zasadę: w i e d z i e ć d l a p r z e w i d y w a n i a, współcześnie przyjmującej postać zasady zakładającej, że z a w s z e j e s t d o b r z e w i e d z i e ć , a l e
l e p i e j j e s t w i e d z i e ć w c z e ś n i e j. Istotną rolę pełni w tym procesie ekspert-diagnosta pośredniczący „między strukturami nauki a strukturami reszKłamstwo jako narzędzie zdobycia, sprawowania i utrzymania władzy doczekało się
w XVI w. „podręcznika” autorstwa Niccolò Machiavellego, który w „Księciu” pisał m.in.: „[…]
Nigdy nie braknie księciu przyczyn prawnych, by upiększyć wiarołomstwo. […] Lecz konieczne jest umieć dobrze naturę lisa upiększać i być dobrym obłudnikiem; ludzie tak są prości i tak
naginają się do chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który
da się oszukać. […] Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. […] Ten kto ma
władzę nie musi nikogo za nic przepraszać (Książę, rozdz. XVIII).
13
Przedrostek post- od lat siedemdziesiątych używany jest dla określania czasu, w którym
c o ś staje się nieistotne. Termin „postprawda” pierwszy raz pojawił się w1992 roku w styczniowym magazynie „The Nation”, w otwierającym numer eseju Steve’a Tesicha: A Government of
Lies. Dość powszechnie akceptowana jest definicja postprawdy, jako okoliczności, w których
fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoływanie się do jej emocji i osobistych przekonań. Redakcja Oxford Dictionaries stwierdziła, że „postprawda” z marginalnego terminu, który pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, stała się jednym z najważniejszych słów w politycznych i medialnych komentarzach – słowo to było w roku
2015 używane częściej o 2000 procent niż w 2014, zaś w 2016 uznane zostało za słowo roku.
14
Np. Premier Indii Narendra Modi napisał w przedmowie do jednego z podręczników,
że „hinduistyczny Bóg Rama latał samolotem, oraz że w indyjskiej starożytności wykorzystywano komórki macierzyste” (Bendyk, 2017a: 9). Z kolei minister edukacji Radżastanu Vasudev
Devnani zaprzeczył doniesieniom naukowym mówiącym o negatywnym wpływie krów na
zanieczyszczenie powietrza (efektem ubocznym metabolizmu tych zwierząt jest metan, który
przyczynia się do efektu cieplarnianego). Oświadczył on, że najwyższy czas zanegować bzdury naukowców o negatywnym wpływie krów na zanieczyszczenie powietrza (metan), gdyż
„krowy są jedynymi zwierzętami, które wdychają i wydychają tlen Dzisiaj wyznawcami faktów
alternatywnych są m.in. antyszczepionkowcy, ludzie poddający w wątpliwość teorię ewolucji,
negujący doniesienia o globalnym ociepleniu itp. (Gacyk, 2017).
12
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ty społeczeństwa, a więc ekspertem jest się zawsze dla kogoś” (Kurczewska,
1997: 250), co może prowadzić do granicznych sytuacji, gdy decydenci mający
trudności z utrzymaniem władzy lub z forsowaniem własnych koncepcji próbują za pomocą eksperta legitymizować podejmowane decyzje.
Funkcja czysto naukowa (poznawcza, teoretyczna) nauk społecznych,
które należą do głównych kreatorów diagnoz na użytek praktyki zachowuje względną neutralność wobec przedmiotu analiz i zleceniodawcy (etyka
badacza i intersubiektywna sprawdzalność15), zaś funkcja demaskatorska16
i socjotechniczna17 może być społecznie zaangażowane, uwikłana w bieżącą
politykę – należy wówczas mieć świadomość, iż w takich przypadkach pojawić się może zagrożenie realizowania przez badacza funkcji apologetycznej18, bliskiej postfaktom i postprawdzie (ryzykowny flirt z polityką).
Spadkowi rangi ekspertyz-diagnoz społecznych towarzyszyła w ostatnich latach w naukach społecznych zbytnia specjalizacja i fragmentaryzacja
pól badawczych, co utrudniło identyfikację profesjonalną oraz wyznaczenie
wspólnych dla wielu dziedzin nauki obszarów badań, faworyzowanie pewnych procedur i form aktywności badawczych (np. badań jakościowych, badań teoretycznych), rodzących trudności z identyfikowanie wspólnego dla
ekspertów-diagnostów rdzenia profesjonalnego. Obniżana w ostatnich latach
jakość przedstawianych przez eksperta diagnoz i materiałów eksperckich
powodowana była (jest) rozproszeniem ośrodków badawczych i źródeł finansowania, brakiem szerzej realizowanych badań longitudinalnych, przyczynkarstwem (dominacja badań typu „fotografia dnia”, bumerangowy efekt
realizowanych poza strukturami nauki części badań finansowanych ze środków UE), rozluźnianiem „gorsetu metodologicznego” i „odejście od puryzmu metodologicznego”19 (brak reprezentatywności oraz intersubiektywnej
kontrolowalności, zwłaszcza w badaniach jakościowych; nadmierne stosowanie technik badawczych bez kontaktu z respondentami) oraz b r a k i e m b a d a ń z a m a w i a n y c h , które silniej wiązałyby naukę z istotnymi potrzebami
rozwojowymi systemów społecznych i instytucji.

Intersubiektywna sprawdzalność nakazuje formułowanie twierdzeń naukowych, które
umożliwiają sprawdzenie ich zgodności z rzeczywistością – to stosowanie procedur badawczych,
które umożliwiają przeprowadzenie identycznych badań przez kogoś innego oraz umożliwiają
opisywanie przez badacza postępowania w takim języku, którego znaczenie jest przyjęte w nauce.
16
Ukazywanie pewnych cech, które nie są łatwo uchwytne na pierwszy rzut oka lub wskazywanie na zmienne niezależne, które tkwią u podstaw pewnych zjawisk, a są przesłonięte
przez pozorne zmienne niezależne, jak również wskazywanie pewnych rzeczywistych motywacji, które są celowo lub nieświadomie ukrywane.
17
Zespół pewnych zleceń dotyczących tego, jak przy uwzględnieniu istniejących ocen społecznych dokonywać świadomych przekształceń po to, by osiągnąć zamierzone cele.
18
Na podstawie danych zebranych do celów pozanaukowych chwali się pewne sytuacje
społeczne, instytucje, koncepcje.
19
Wyka, 1997: 27.
15
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Dodatkowym problemem współczesnych konsumentów informacji jest
nie tyle niewystarczający zasób danych, co raczej czas dostępu do materiałów, które w danym momencie są potrzebne. Przeciążenie informacją stało
się jednym z najistotniejszych źródeł stresu i frustracji wśród osób z kręgów
decyzyjnych, bowiem wielości danych będących w dyspozycji rozmaitych
instytucji oraz placówek badawczych nie towarzyszy sposób ich gromadzenia i prezentacji, zaś niedostatki obróbki interpretacyjnej czynią je mało
przydatnymi w procesach decyzyjnych. Równie istotną kwestią jest forma
przekazu (język w układzie odniesienia adresata, czytelna redakcja tekstu,
unikanie profesjonalnego żargonu i przeładowania tekstu liczbami, tabelami itp.) oraz synteza faktów i zjawisk umożliwiające właściwy odbiór treści
w najbardziej istotnym dla odbiorcy informacji momencie20. Konieczne jest
zatem podejmowanie różnorodnych prób dotarcia do partnerów/decydentów z wieloma przetworzonymi i zinterpretowanymi informacjami.
W uwolnione przez niedostatki naukowo wspieranych diagnoz społecznych pole budowania opinii publicznej weszła polityka i media (zwłaszcza
Internet), które stały się filarami postprawdy pozbawiając odbiorcę możliwości weryfikacji wiarygodności przekazywanych informacji, mogące oswajać,
znieczulać oraz zaszczepiać nieprawdę, która odpowiednio często udostępniana w konfrontacyjnej debacie publicznej, w sieciach i profilach społecznościowych może uzyskiwać status źródła informacji kształtującego istotne
zachowania społeczne. I właśnie z tego powodu postprawda stanowi poważną groźbę obniżania zaufania do wiedzy naukowej jako wyróżnionej formy
wiedzy akceptowanej społecznie – w tym przede wszystkim dla diagnozy
społecznej opartej przecież na logicznym wnioskowaniu wieńczącym serię
badań zmierzających do lepszego zrozumienia zachowania/funkcjonowania
określonej osoby, grupy lub sytuacji jakiegoś przedsięwzięcia (tabela 1).
Tabela 1. Diagnoza a postprawda
Diagnoza

Postprawda

1. Oznacza rozpoznanie, rozróżnienie
(diagnosis z j. grec.).
Cechy:
a. wielodyscyplinarność,
b. wielowarsztatowość,
c. praktyczność.

1. To okoliczności, w których fakty mają
mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoływanie się do
emocji i osobistych przekonań zastępujących wiedzę i dających poczucie
uczestnictwa we wspólnocie (często
posługując się hasłami pozbawionymi
związku z rzeczywistością).

20
Jako urzędnik państwowy byłem także odbiorcą trudnych do strawienia wielostronicowych materiałów, niezbyt nadających się do wykorzystania w debacie politycznej lub pracach
legislacyjnych.
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2. Zbieranie danych o cechach i funkcjonowaniu różnych dziedzin życia społecznego w sposób intersubiektywnie
sprawdzalny i systematyczny.

2. Na ogół nie przywołuje się źródeł danych naukowych lub traktuje je wybiórczo, stosując trudno weryfikowalne
uzasadnienia prawdziwości wygłaszanych tez: „wśród fachowców też nie
ma zgody”, „to zupełnie oczywiste”,
„nauka twierdzi” „powszechnie mówi
się”, „jest tak jak w innych krajach”, „jak
dobrze wiadomo”, „jak podają media”,
„przecież państwo dobrze wiedzą” itd.

3. Procedura badania rzeczywistości i tendencji rozwojowych zjawisk i procesów
(biologicznych, kulturowych, społecznych itp.) oparta na znajomości ogólnych prawidłowości, prowadzona metodami stosowanymi w nauce.

3. To pewność bez dowodów, generująca
kurs kolizyjny z prawdą i diagnozą jako
efekt narastającej rozbieżności między
dostępnością marzeń i niedostępnością
spełnień.

4. Opiera się na dwóch głównych elementach: na doświadczeniu i na rozumowaniu w celu porządkowania i interpretacji danych szczegółowych dla celów
poznawczych (nauka), jak i praktycznych (zmiana).

4. Specyficzne użycie informacji/danych
roszczące pretensje nie tyle do opisu
rzeczywistości, lecz przede wszystkim
dąży do zmiany nastawienia opinii odbiorcy do określonego jej opisania.

5. Celem jest opis t e g o c o j e s t , wykrycie, dlaczego t o c o ś j e s t , przewidywanie przebiegu zjawisk/procesów i co
może w związku z tym być zrobione.

5. Celem jest maksymalne mobilizowanie
wokół interesów, emocji i uprzedzeń
różnych grup społecznych (np. wyborców, czytelników, klientów itp.).

6. Bezpośrednim rezultatem jest ekspertyza bądź raport, który stanowi podstawę do przeprowadzenia prognoz
przyszłych wydarzeń oraz działań
ekspertów.

6. Dystrybucja w rękach grup interesów,
którym jest ona potrzebna do realizacji
własnych gospodarczych, czy politycznych celów – jeśli są one zagrożone,
wówczas uderza się w funkcjonujący
konsensus naukowy.

7. Poszukiwanie przyczyn badanych zjawisk i procesów i ich wpływu na funkcjonowanie systemów i podsystemów.

7. Jest rezultatem destrukcyjnego wpływu
modeli biznesowych opartych na reklamie oraz technik public relations.

8. Wnioski i zalecenia dla podmiotów polityki społecznej opracowane w postaci
rekomendacji dla zmiany określonego
stanu rzeczy.

8. Dostarczanie wielu interpretacji rzeczywistości (surogaty prawdy) – wynik
przekształceń komunikacji społecznej
i nierówności w dostępie do informacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Bezkarność upowszechniania postprawdy nie służyła i nie służy wiarygodności wielu ekspertyz, budowaniu zaufania do ekspertów, bowiem ludzie
coraz częściej dają wiarę wypowiedziom osób takich jak oni sami (Bendyk,
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2017a: 9; Woźniak, 2015b). Stan ten rodzi ryzyko utraty możliwości rozporządzania wiedzą jako możliwością działania – „w efekcie doświadczamy
paraliżu analitycznego: tracimy zdolność podejmowania decyzji opartych na
danych ponieważ na każdy temat mamy […] zbyt dużo informacji, nierzadko
ze sobą sprzecznych” (Szymielewicz, 2017: 36).

Co robić?
Kultura współczesna z rosnącym populizmem, zanikiem zaufania między ludźmi, arogancją i korupcją intelektualną w debacie publicznej („nie
mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi”21), hipokryzją oraz egoizmem,
a także rosnącą bezkarnością głoszenia nieprawdy przez polityków chyli się
ku c h u l i g a r c h i i 2 2 będącej produktem k u l t u r y o s m o t y c z n e j , zasysającej wzorce zachowań z niższych (gorszych?, zdeprawowanych?) pokładów
normotwórczych.
W erze „postprawdy” demaskacja kłamstwa wydaje się być coraz bardziej utrudniona i mało skuteczna (globalizacja i niekontrolowalność mediów), a ponadto pozwala kłamiącemu często przedstawiać się jako ofiara
nagonki ze strony sił, które nie mogą znieść, że „mówi prawdę” (Tarkowski,
2016; Szymielewicz, 2017).
Trzeba zatem tworzyć w przestrzeni publicznej miejsca służące prezentowaniu faktów równoległych do postprawdy – w pierwszej kolejności dowartościować dialog23 i dyskusję24 służące coraz rzadszej, klasycznej d e b a c i e ,
dla której kluczowe jest określenie statusu faktów i wydarzeń w toku prezentowania stanowisk „za i przeciw”, na podstawie których buduje się argumenty i konkluzje (np. w nauce), prowadzonej na ogół przez kompetentne grono
lub przez uprzednio wybranych przedstawicieli.

Tekst szatniarza w filmie Barei „Miś”.
Określenie J.S. Leca (2006: 608).
23
To rozmowy między równymi, charakteryzujący się otwartością, szczerością, cierpliwością oraz przede wszystkim umiejętnością słuchania.
24
To wymiana/ścieranie się w gronie dwóch lub więcej osób poglądów na określony temat, popartych argumentami – jest jedną z form zapobiegania konfliktom, umożliwia zbliżenie
stanowisk dyskutantów i przyjęcie kompromisu lub konsensu. Jeżeli w wyniku dyskusji nie
dochodzi do wypracowania wspólnego stanowiska, dyskusja pomaga określenić istniejące rozbieżności, co być podstawą dalszych działań, torujących drogę do godzenia różnych, nawet
sprzecznych, poglądów lub interesów.
21
22
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Tabela 2. Różnice między dialogiem i debatą konkurencyjną
Dialog
1. Jest współpracujący – zakłada,
że wiele osób może wnieść jakąś
część do całkowitej odpowiedzi
i realistycznego rozwiązania.

Debata
Cel
główny

1. Jest opozycyjna – strony są
przeciw sobie, oraz próbują dowodzić, że każdy inny punkt
widzenia jest błędny.

2. Jest rozmową między równymi – jedna strona słucha innej,
by:
a. zrozumieć uczestników,
b. znaleźć znaczenie wypowiedzi,
c. poszukiwać
porozumienia,
zgody.

2. Jedni słuchają innych, by:
a. znaleźć wady,
b. wykazać niedoskonałości argumentacji,
c. skontrować wypowiedź, odparować argumenty.

3. Uczestnicy dialogu wchodzą
na przemian w role nadawcy
i odbiorcy komunikatu dążąc
do zdefiniowania problemu.

4. Ogranicza możliwość rozwinięcia argumentów, a ścierające się opinie są zawieszone
w próżni definicyjnej – liczy
się raczej etos prezentującego
opinię.

3. Zwiększa szanse zmiany punktu widzenia, poglądu uczestników.

3. Afirmacja wyłącznie własnego
punktu widzenia wśród debatujących – mieszanie argumentów
racjonalnych i emocjonalnych.

4. Apeluje do uczestników o czasowe zawieszenie własnego stanowiska.

4. Apeluje o powszechne i całkowite zaangażowanie się uczestników po stronie własnego stanowiska.

5. Poszukuje wzmocnienia w poglądach i argumentach innych
uczestników rozmowy.

5. Doszukuje się błędów i niedostatków innych stanowisk niż
własne – często ośmiesza i deprecjonuje inne osoby/grupy.

6. Skłania do krytycznej samooceny (introspekcji) własnego stanowiska/poglądu.

6. Skłania przede wszystkim do
krytyki innego stanowiska, poglądu.

7. Otwiera drogę ku podjęciu
rozwiązania lepszego niż wyjściowe propozycje rozwiązania
konkretnej kwestii.

Zrozumienie partnerów – poszukiwanie
porozumienia

7. Trwanie przy założeniach wyjściowych jako najlepszych, jedynie prawdziwych i wykluczanie innych możliwości.
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8. Generuje pozbawione uprze- Opozycja –
dzeń postawy na nowe pomy- przewaga –
sły i idee – ujawnianie rozwią- zwycięstwo
zań niedobrych i otwieranie
uczestników na zmianę.

8. Utrwala/kreuje postawy oparte na uprzedzeniach, nieufność/niechęć wobec nowości –
determinacja w dążeniu, by
mieć rację.

9. Ustępuje przed najlepszą formułą myślową w przekonaniu, iż refleksja innych ludzi
raczej pomoże niż zaszkodzi
w poszukiwaniu rozwiązania.

9. Przedkłada własne stanowisko
jako pomysł najlepszy i broni
się przed próbą sił na argumenty – zamiast argumentów
merytorycznych stosuje się retoryczne wybiegi.

10. Zakłada, że wiele osób może
wnieść jakąś część do całkowitej odpowiedzi/rozwiązania.

10. Gwarantuje prawo odpowiedzi, ale uczestnicy starają się,
by ostatnie zdanie należało do
jednego z nich.

11. Nie oczekuje ostatecznej konkluzji, rozwiązania lub porozumienia – pozostawia bezterminowo otwartą drogę dla
zmiany.

11. Wskazuje/sugeruje rozwiązania, ale za brak porozumienia
próbuje przerzucać odpowiedzialność na innych.

Cel
główny

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Mimo wszechobecności postprawdy w obiegu społecznym nie można składać broni, by zmierzać do odbudowania infrastruktury zaufania do
prawdziwości przekazywanych informacji – w tym dziele należy:
1) dewaluować/kompromitować treści i sposoby prowadzenia debaty
konkurencyjnej oraz osłabiać jej wpływ na kształtowanie opinii publicznej
(tabela 2) – pewną nadzieją na powrót do klasycznej formy debatowania jest
tzw. d e b a t a o k s f o r d z k a (uniwersytecka)25;
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą – debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy,
zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Przewodniczy im
marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.
Model debaty oksfordzkiej pojawił się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych z inicjatywy prof.
Zbigniewa Pełczyńskiego. Pierwsze debaty w tej formule odbywały się w ramach programu
Szkoły Liderów. Od 2013 roku w Polsce corocznie rozgrywane są Mistrzostwa Polski Debat
Oksfordzkich w Poznaniu na Wydziale Nauki Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W każdej
drużynie występuje czterech mówców, którzy dysponują określonym czasem na przedstawienie swojej argumentacji. Nie jest dopuszczalne zabieranie głosu przez publiczność, jak również
wydawanie przez nią werdyktu. Podczas debaty niedopuszczalne jest używanie argumentów
ad personam. Ocena debaty pozostawiona jest składom sędziowskim złożonym z co najmniej
trzech jurorów i jednego eksperta. Rolą jury jest ocena argumentacji i umiejętności retorycznych
zaprezentowanych przez drużyny, a do zadań eksperta należy czuwanie nad przestrzeganiem
regulaminu turnieju (Wasilewski, 2015).
25
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2) mobilizować profesje na rzecz zatrzymania pochodu postprawdy z wybiórczym wykorzystywaniem nauki/diagnoz (zwłaszcza podczas kampanii
wyborczych):
a) bezwzględnie domagać się od „heroldów” postprawdy podawania
źródeł i korygowania opublikowanych nieprawdziwych informacji,
b) wspierać/uruchamiać ogólnopolskie zespoły badawcze poszukujące
uwarunkowań socjokulturowych leżących u podłoża postprawdy
i fake newsów,
c) upubliczniać materiały instytucji zaufania publicznego korygujących
nieprawdziwe informacje i skuteczniej bronić ludzi przeciwstawiających się kłamstwu w nauce i życiu publicznym,
d) tworzyć niezależne bazy faktograficzne, powoływać think tanki26, niezależne podmioty badawcze i doradcze, podejmować mediację w sprawach spornych,
e) edukować ludzi informując jak poruszać się w świecie nowych mediów;
3) uruchamiać przez organizacje profesjonalne interwencyjno-korygujące
struktury instytucjonalne (np. w ramach stowarzyszeń naukowych), odtwarzać/tworzyć niezależne grupy doradczo-eksperckie oraz prowadzić kampanie prostujące kłamstwa w nauce – trzeba upubliczniać nazwiska i instytucji
rozpowszechniające postprawdę (konieczna korekta prawnej ochrony danych osobowych);
4) dowartościować rolę funkcji demaskatorskiej w zadaniach eksperta-diagnosty, którego rolą winno być także sygnalizowanie nieprawidłowości
godzących w interes publiczny, w tym dotyczących zdrowia lub życia ludzkiego, bezpieczeństwa, środowiska naturalnego lub też rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi27;
5) kłamstwo i fałsz nazywać po imieniu dewaluując zarazem źródła informacji, które nie są godne zaufania:
a) unikać w materiałach medialnych umieszczania fałszywych stwierdzeń w nagłówkach,
b) rozważyć nierelacjonowanie na żywo konferencji prasowych i wywiadów ze źródłami, które nie są godne zaufania (relacja na żywo utrudnia sprawdzanie w czasie rzeczywistym faktów i jest formą promocji
kłamstwa).
Organizacje typu think tank jako ośrodki edukacji obywatelskiej, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2011.
27
Pojawiła się ostatnio koncepcja stworzenia ram prawnych zarówno dla takiego sygnalizowania zjawisk niepożądanych jak i dla ochrony prawnej osób (sygnalistów) podejmujących
taką rolę. (Wojciechowska-Nowak, 2012: 5). W dniu 24 października 2017 został ogłoszony tekst
rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego, regulującej status sygnalistów.
26

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

64

Zbigniew Woźniak

c) opisywać należy historię, nie osobę – koncentrowanie się na prowokacjach i fałszywych twierdzeniach kończy się robieniem publicity kłamstwu (European Journalism Observatory 2017);
6) sięgać w procesie obezwładniania postprawdy po sankcje satyryczne –
„dla post-prawdy, gdzie fałsz nazywany jest prawdą, a prawda kłamstwem,
śmiech może być śmiertelnym ciosem” […], zaś skutecznymi w tej grze ”stać
się mogą dobrzy klauni, błazny, którzy potrafią nazwać po imieniu fałsz i głupotę” (Koczanowicz, 2017: 75)28;
7) docierać do partnerów/decydentów z wieloma przetworzonymi i zinterpretowanymi w informacjami o charakterze diagnostycznym – raporty-ekspertyzy trafiające na biurko polityka/decydenta muszą być przedstawione w syntetycznej i atrakcyjnej poglądowo formie (wówczas mają szansę być
przeczytanymi). Raport o cechach opisu i ekspertyzy powinien być przygotowywany w formie wielowariantowej: od 2-, 3-stronicowej syntezy najistotniejszych wniosków i zaleceń, poprzez poszerzoną część analityczno-opisową, na części dokumentacyjno-warsztatowej kończąc (Woźniak 1996a).
Stajemy przed fundamentalnymi wyborami pomiędzy swobodą wypowiedzi i pluralizmem opinii a poczuciem wspólnoty wynikającym z istnienia
we wspólnym, otwartym obiegu informacji. W najbliższym czasie przyjdzie
nam więc żyć w stanie postprawdy, pora jednakże zacząć myśleć o mediach
elektronicznych (zwłaszcza o serwisach społecznościowych) jako przestrzeniach publicznych – te zaś powinny podlegać jakiej formie społecznej kontroli
i działać na podstawie wspólnie wypracowanych reguł.
Wydaje się, iż efektywną i najszybszą drogą eliminowania postprawdy byłoby wprowadzenie cenzury i selektywne udzielanie prawa do tworzenia informacji. Z kolei indywidualne filtrowanie treści docierających do
odbiorców spowoduje powstawanie grup odbiorców żyjących w zupełnie
innych przestrzeniach informacyjnych. W społeczeństwie demokratycznym nie jest jednakże możliwe wprowadzenie nadzoru redaktorskiego
nad wszystkimi źródłami informacji w różnorodnych mediach, istnieje bowiem wyraźna granica między ograniczaniem i walką z fałszywymi wiadomościami a ograniczaniem wolności słowa (Tarkowski, 2016). Specjaliści
zakładają, że skoro w dekadę udało się stworzyć niemal z niczego tak gigantyczny obieg informacji, to trzeba będzie znaleźć odpowiednie zachęty
i zawrzeć odpowiedni kontrakt, by sieciowe królestwa zechciały się otworzyć (tabela 3).
28
W okresie stanu wojennego rolę taką pełniła wrocławska Pomarańczowa Alternatywa
Waldemara Frydrycha zwanego Majorem, będąca działaniem politycznym oraz ruchem artystyczno-aktywistycznym (anarchistycznym), działająca także w innych polskich miastach.
Obecnie funkcję satyryczną pełnią internetowe „memy” oraz kabarety.
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Wielka
Brytania

1. Interpelacja w Parlamencie w sprawie „fałszywych wiadomości”,
które nazwano „zagrożeniem dla demokracji”, które „obniża zaufanie do mediów jako takich”.
2. Kompanie technologiczne „muszą pomóc w wychwyceniu źródeł fałszywych informacji na swoich platformach”.
3. „Użytkownicy także powinni dostać do ręki narzędzia weryfikacji
źródeł”
4. Zwrócenie się do Facebooka o dołączanie ostrzeżeń do zmyślonych
historii.

Niemcy

Prace nad ustawą zmuszającą Facebook do usuwania fałszywych wiadomości i mowy nienawiści w ciągu 24 godzin pod karą bardzo dotkliwych grzywien.

Czechy

1. Rząd powołał „wyspecjalizowaną jednostkę analityczną i komunikacyjną” w MSW.
2. Będą publikowane sprostowania, wyjaśnienia i dementując kłamstwa.

Włos

Giovanni Pitruzzella, szef Organizacji Antytrustowej, wezwał państwa
UE do stworzenia sieci niezależnych agencji i organizacji, które będą
walczyły z fałszywymi informacjami tak, jak w tej chwili robią to instytucje antytrustowe.

Unia
Europejska

1. Dodatkowe fundusze dla specjalnej jednostce ds. wschodniej komunikacji strategicznej (East Stratcom Taskforce), której zadaniem jest
walka z rosyjską propagandą, dezinformacją i próbami ingerencji
w krajach byłej strefy wpływów ZSRR.
2. Podpisano z Facebookiem, Twitterem, YouTubem i Microsoftem
zbiór zasad dotyczących zwalczania mowy nienawiści i usuwania
takich treści w ciągu doby.

USA

1. Facebook testuje sposoby zgłaszania mistyfikacji i oznaczania zmyślonych wiadomości.
2. W następnej kolejności portal zamierza wprowadzić te regulacje
w Niemczech, a potem i innych państwach

Internet

Zapowiedź flagowania treści opartego na ustaleniach niezależnych organizacji weryfikujących fakty.

Google

Usuwa wydawców publikujących fałszywe doniesienia na platformie
reklamowej AdSense jako część regulacji zakazującej wprowadzania
użytkowników w błąd.

Dziennik
„Le Monde”

Uruchomił „Decodex” – narzędzie oparte na bazie danych z fałszywymi
informacjami umożliwiające internautom sprawdzenie prawdziwości
materiałów.

Inżynierowie
od sztucznej
inteligencji

Prace nad programowaniem sieci neuronowych rozpoznających niewiarygodne strony.

Na podstawie: Szymielewicz, 2017; Tarkowski, 2016.
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Jest zatem wielce prawdopodobne, że łatwiej będzie zdać się na otwartość i przejrzystość algorytmów filtrujących informacje na poziomie sieci niż
wprowadzać nowe regulacje prawne, które mogą rykoszetem zagrozić wolności słowa, wolności mediów. (Błoński, 2017; Tarkowski, 2016).
Nie można gubić z pola widzenia także pojawiających się wątpliwości co
do zasadności poświęcania uwagi zmyślonym, kłamliwym informacjom. Na
przykład autorzy piszący w „Science” twierdzą na przykład, że nie należy
się przesadnie obawiać, iż decyzje administracji państwowej będą ignorować
wiedzę i opinie specjalistów. Bić na alarm, zdaniem tychże autorów, trzeba
będzie wówczas, gdyby:
a) do głosu doszły antyoświeceniowe ideologie;
b) zakwestionowano w ogóle sens prowadzenia badań naukowych;
c) zablokowano rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy (Rotkiewicz,
2017).
Bagatelizując skutki postprawdy dla naukowych podstaw badań o charakterze diagnostyczno-ekspertalnym można jednakże przeoczyć moment,
gdy staną się one zbędne.
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Techniki deliberacyjne
jako narzędzia diagnozy
(na przykładzie rozmów w kawiarence)
Wywodząca się z nauk medycznych kategoria diagnozy, rozumianej
pierwotnie jako rozpoznanie lub rozstrzygnięcie (Kubin, 1998: 134) znalazła
zastosowanie i rozwinięcie w szeregu innych dyscyplin naukowych (psychologii, pedagogice, socjologii, ekonomii, naukach o zarządzaniu) i kontekstów
praktycznych (polityce społecznej, pracy socjalnej, polityce oświatowej, diagnostyce edukacyjnej, ewaluacji i in.). W zależności od celu obszaru i celu
zastosowania rozszerzano jej pierwotne znaczenie o dodatkowe aspekty poznawcze, eksplanacyjne, ocenne, prognostyczne, czy w końcu praktyczne,
związane z przekształcaniem sfery, w której ją przeprowadzano i do której
odnoszono jej rezultaty. Co za tym idzie, zmianie ulegała także pozycja i rola
diagnozy zarówno w procesie badawczym jak i w działaniach interwencyjnych służących wprowadzaniu zmian społecznych. Badania diagnostyczne
stanowią dziś nie tylko punkt wyjścia do analizy problemów podejmowanych w naukach społecznych czy inicjowania działań praktycznych w danym
obszarze. Rozpoznanie i opis zastanych „jednostkowych stanów rzeczy, określenie ich rozwoju na podstawie zaobserwowanych symptomów” (Skałbania,
2011: 17) i ulokowanie „obserwowanych relacji i funkcji na tle szerszych lub
równoległych zbiorowości i procesów” (Kubin, 1998: 136), nie wyczerpuje
kontekstów ich wykorzystania.
Diagnoza może towarzyszyć kolejnym etapom procesu badawczego/interwencji, pozwalając zidentyfikować i opisać zarówno przyczyny analizowanych zjawisk, ich bieżące przemiany, jak i wskazać pożądane kierunki ich
rozwoju. Na koniec, może ona sama w sobie stanowić rodzaj badania w działaniu, interwencji społecznej (Krajewski, Skórzyńska, 2017: 4–5), łączącej cele
poznawcze.
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współtworzenie znaczeń i wiedzy, dowiadywanie się, uczenie się od siebie nawzajem,
ale również więziotwórcze […] rozumienie kultury określonej zbiorowości, ale także
prowokowanie powstawania w jej obrębie relacji, dawanie pretekstów do wzajemnego rozpoznawania się przez tworzących ją aktorów i identyfikowania przez nich
uwarunkowań wspólnego życia.

Aby jednak realizacja takich funkcji była możliwa konieczne jest zapewnienie równoprawnego udziału w procesie diagnostycznym wszystkim kategoriom, których dotyczy dana sytuacja (Krajewski, Skórzyńska, 2017: 20),
pozwalającego na
współtworzenie przez różnorodnych aktorów (badaczy, badanych, decydentów,
przeszłe pokolenia, jednostki należące do różnych kategorii społecznych itd.) tego, co
wiemy o sposobie życia określonej zbiorowości.

W naszym przekonaniu możliwości takie stwarzają przede wszystkim
techniki deliberacyjne.

Deliberacja i jej charakterystyka
Deliberacja (deliberation) to pogłębiony i zespołowy namysł nad konkretną
kwestią, w trakcie którego grupa wypracowuje rozwiązania1. Tego typu debaty toczą się wokół istotnych publicznie spraw i w systemie demokracji deliberacyjnej2 zastępują/uzupełniają referenda, plebiscyty, oddawanie głosów
w wyborach. Nie chodzi jednak o tworzenie nowych procedur związanych
z systemem wyborczym, ale o wzbogacanie już istniejących w taki sposób,
„by przekształcać preferencje obywateli (być może źle poinformowanych)
poprzez otwartą i powszechną dyskusję” (Saward, 2008: 144). Efektem takich
dyskusji powinien być zawarty bez przymusu konsens (określany również
jako kompromis, ugoda, umowa). A więc za decyzjami politycznymi nie musi
„stać” głosowanie uprawnionych do niego obywateli, ale wystarczy, by decy1
Rozwiązania wypracowane w trakcie grupowej dyskusji czasami są wprowadzane w życie, szczególnie w tych sytuacjach, gdy deliberację inicjują decydenci odpowiedzialni za zmiany.
2
Pojęcie „demokracja deliberacyjna” zostało przywołane przez Josepha Besette’a w latach
80. XX w. Besette, postulując podniesienie jakości systemu demokratycznego, optował za zwiększeniem uczestnictwa obywateli w procedurach demokratycznych. Przy czym chodziło nie tyle
o podwyższenie frekwencji (np. w wyborach), ile o podniesienie jakości tego uczestnictwa. Takim praktycznym rozważaniom towarzyszyły: ruch społeczno-polityczny związany z organizacją dyskusji deliberacyjnych a także studia filozoficzno-politologiczne, których wyrazem są
prace Jürgena Habermasa i Johna Rawlsa (Wasilewski, 2007a: 314). Ci dwaj naukowcy stworzyli
„najpełniejsze, względnie niezależne od siebie koncepcje demokracji deliberatywnej” (Żardecka-Nowak, 2008: 30).
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zja taka została podjęta w wyniku „procesu argumentacji wolnej od przemocy i przymusu” (Żardecka-Nowak, 2008: 31) przeprowadzonego z udziałem
wybranej, niewielkiej grupy obywateli. Co więcej, decyzje takie zdają się lepsze „jakościowo”, gdyż wypracowywane w toku dyskusji sądy są na bieżąco
zbiorowo analizowane i weryfikowane; w ich trakcie ujawniane są ideologie,
jednostkowe interesy, stojące za nimi stereotypy, przez co końcowa decyzja
jest ich pozbawiona; biorące w nich udział osoby podlegają pewnym przeobrażeniom (uczą się, dowiadują nowych rzeczy, poznają różne punkty widzenia) dzięki czemu lepiej rozumieją złożoność dyskutowanych problemów.
Zakłada się, że decyzja, rozwiązanie danego problemu powinno być możliwe
do zaakceptowania przez wszystkich, nie może pozostawać w sprzeczności
z przekonaniami moralnymi uczestników dyskusji, ale w sytuacji, gdy pozostali deliberujący nie są w stanie zmodyfikować swoich poglądów, należy
uszanować ich zdanie (Wasilewski 2007a: 322). Oczywiście nie zawsze jest
możliwe znalezienie takiego rozwiązania, które zadowoli ogół deliberujących,
dlatego też w deliberacjach mówi się raczej o stanowisku, które jest w stanie
zaakceptować większość. W sytuacji, gdy porozumienie nie jest możliwe –
efektem deliberacji staje się zdefiniowanie: (1) obszarów wspólnych – w nich
zgoda może być osiągnięta, (2) obszarów niezgody, w których nie ma szans
na porozumienie i (3) obszarów utrzymujących się kontrowersji – dyskusja
musi być odłożona do czasu, gdy pojawi się większa szansa na ustalenie jednolitego stanowiska. Jak pisze Krzewińska (2016: 22):
Wartością dodaną takiej dyskusji jest to, że decyzje podjęte w wyniku deliberacji są decyzjami innymi niż te, którym taki pogłębiony namysł nie towarzyszy. Związane jest
to przede wszystkim z tym, że podejmowanie decyzji odbywa się poprzez szukanie
porozumienia, dążenie do ustalenia wspólnego stanowiska, wysłuchanie i zaakceptowanie racji innych, a nie zdobycie przewagi przez odrzucenie pomysłów przeciwnych.

Oczywiście nie każda kończąca się decyzją dyskusja może być nazwana
deliberacją, bowiem jak pisze Jürgen Habermas deliberacja „jest posłuszna regułom, które mają umożliwić bezstronny i spójny osąd w kwestiach praktycznych” (Habermas 2005: 328). Procedurę deliberacji scharakteryzował Jacek
Sroka (2009: 32–41) – powołując się na twórczość Jürgena Habermasa i Johna
Dryzka – wymienił jej cechy.
− Argumentatywny charakter, czyli zaopatrywanie wszystkich (także
tych o zabarwieniu emocjonalnym) wypowiedzi w odpowiednie argumenty.
Argumenty powinny ukazywać różne punkty widzenia danej sprawy, prezentować wszystkie za i przeciw, nie ograniczać się tylko do jednostronnej
interpretacji.
− Ujawnienie wszystkich stanowisk, opinii i poglądów, zakaz „kneblowania określonych poglądów” (Sroka, 2009: 33) pozwala na udział w delibe-
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racjach wszystkich zainteresowanych stron. Każdy z uczestników powinien
„na wejściu” otrzymać taki sam zasób informacji na dany temat, nie ma bowiem w deliberacjach miejsca na propagandowe chwyty, przekupywanie, indoktrynowanie, narzucanie zdania itp. Jacek Wasilewski pisze, że każdemu
należy zapewnić identyczny dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do
podjęcia decyzji. Nie może być takiej sytuacji, w której część deliberujących
będzie się odwoływać „do informacji tajnych czy w inny sposób niedostępnych lub niezrozumiałych dla wszystkich uczestników debaty” (Wasilewski,
2007b: 15).
− Inkluzywność pozwalająca na wzięcie udziału w dyskusji nie tylko tym,
którzy deliberować potrafią, posiadają odpowiednią wiedzę na temat przedmiotu deliberacji, ale również osobom żywo daną sprawą zainteresowanych,
ale niekoniecznie przygotowanych od strony kompetencji komunikacyjnych.
Deliberacje są otwarte na „osoby o odmiennych cechach osobowościowych
i światopoglądzie, pochodzące z rozmaitych środowisk, grup społecznych
itd.” (Zgiep, 2013: 52). W dyskusjach nie są ważne: zajmowane stanowiska,
posiadane wpływy, status materialny, prywatne znajomości uczestników.
Wszystkim zagwarantowane jest nie tylko uczestnictwo, ale również prawo
do bycia wysłuchanym (Tully, 2002: 218).
− Są wolne zarówno od zewnętrznych i wewnętrznych przymusów a „regulatorami” debat są przyjęte na ich początku zasady, do których wszyscy
powinni się stosować.
− Można je kontynuować bez ograniczeń, dodatkowo – mogą być również wznawiane w dowolnym momencie.
− Prowadzone są w przypadku spraw wspólnych dla wszystkich członków danej wspólnoty i zaleca się je stosować w sytuacjach, gdy „mamy do
czynienia z ograniczonymi zasobami i z góry wiadomo, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb każdej ze stron konfliktu” (Kubiak, Krzewińska,
2012: 12).
Dodać należy, że deliberacja może być również traktowana jako proces
„uczący się”, gdyż w jej trakcie nawet najlepsze argumenty i najoryginalniejsze pomysły mogą być ulepszane poprzez poszukiwanie coraz to nowych
i innowacyjnych rozwiązań. „[W] ramach dyskursu następuje połączenie idei
uzasadniania z ideą uczenia się. Co oznacza możliwość korygowania błędów, w efekcie racjonalność polega również na umiejętności uczenia się na
błędach” (Jakubiak-Mirończuk 2009: 4).
Dyskusja, która posiada takie cechy może być wykorzystywana do rozważania kwestii z wielu dziedzin życia, o różnym zasięgu geograficznym: od
lokalnych dotyczących jednego budynku, ulicy po ponadnarodowe np. odnoszące się do obywateli Unii Europejskiej. Deliberacja wymusza ogniskowanie
uwagi na tym, co łączy ludzi przy stosowaniu następujących zasad: „używa-
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nie” komunikowania się do zrozumienia innych, skupianiu się na tym, co łączy
i jest w stanie zaspokoić potrzeby różnych stron. Elżbieta Wesołowska (2010: 28)
uważa, że deliberacje są uniwersalnymi sposobami wypracowywania decyzji i mogą być wykorzystywane „w razie kontrowersji natury moralnej,
a nawet w przypadkach długotrwałych, zaognionych i nierozwiązywalnych
dotychczasowymi środkami konfliktów”. Według Krzewińskiej (2016: 40)
deliberacje są zatem
procesem grupowego namysłu wolnych od przymusu, równych i jednakowo poinformowanych uczestników nad danym/wybranym problemem, który przebiega według
z góry określonych reguł (zaprezentowanych zawsze na początku spotkania) i którego
celem jest wypracowanie wspólnych decyzji.

Nie wszystkie dyskusje oparte na procesie deliberacji przebiegają w jednakowy sposób, bowiem mogą być one elementem bardzo różnych procedur,
wśród których najbardziej popularne3 są: sondaż deliberatywny (Deliberative
Polling), sądy obywatelskie (Citizens Jury), spotkania miejskie XXI wieku (21st
Century Town Meeting), techniki otwartej przestrzeni (Open Space Technology)
i kawiarenka deliberacyjna (World Café)4.

Charakterystyka rozmów w kawiarence
Rozmowy w kawiarence to procedura opracowana i rozpowszechniana
przez organizację The World Café, a nawiązująca do codziennych, zwyczajnych rozmów prowadzonych przez ludzi, które sprzyjają wymianie opinii
i wiedzy na dany temat. W opracowaniu Rozmowy w kawiarence. Przewodnik
krok po kroku, jak z rozmowy robić narzędzie (2012: 2) filozofię metody opisuje się
w następujący sposób:
ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo mądrości i kreatywności, żeby stawić czoła
nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Wystarczy tylko stworzyć odpowiedni kontekst
i osiągnąć wystarczający stan skupienia, żeby zyskać dostęp do tych zasobów i wykorzystać je w najważniejszych sprawach.
3
Popularność związana jest przede wszystkim z: liczbą spraw, w których dana procedura/
technika była stosowana, z „bogactwem” opisów, tekstów pokazujących nie tylko przykłady
zastosowań, ale również zasady prowadzenia i wreszcie z liczbą miejsc, odwołań, opracowań,
w których o danej technice się wspomina.
4
Celem tego artykułu nie jest opis poszczególnych technik deliberacyjnych. Osoby zainteresowane tym tematem należy odesłać do książki A. Krzewińskiej Deliberacja. Idea – metodologia – praktyka, w której czytelnik znajdzie opisy procedur, a także odwołania bibliograficzne do
przykładów ich zastosowań (Krzewińska, 2016).
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Rozmowy w kawiarence5 to dyskusje w niewielkich, 4- lub 5-osobowych
grupach w przestrzeni kawiarnianej lub przypominającej kawiarnię. Taką
atmosferę uzyskuje się dzięki pewnym cechom charakterystycznym samego pomieszczenia oraz elementom wystroju, do których można zaliczyć:
niewielkie stoliki ustawione w nieuporządkowany sposób, kolorowe, papierowe obrusy (do robienia notatek). Należy również zadbać o kolorowe
flamastry pozwalające na spisywanie pomysłów i opinii. Można (chociaż
nie jest to już obligatoryjne) postawić kwiaty i świeczki, powiesić obrazy,
a także włączyć cichą i relaksującą muzykę. Oczywiście trzeba zapewnić poczęstunek dla uczestników: kawę (czy może istnieć kawiarnia bez kawy?),
herbatę, słodycze.
Uczestnicy rozmów w kawiarence mogą być rekrutowanie poprzez: celowy dobór przedstawicieli konkretnych grup społecznych (np. działaczy
organizacji pozarządowych, mieszkańców danej ulicy), losowanie reprezentantów jakiejś zbiorowości (np. nauczycieli z danego miasta), samorzutny dobór osób zainteresowanych danym tematem, do których dociera się poprzez
ogłoszenia w mediach. Spotkanie prowadzi gospodarz (nazywany również
facylitatorem), który: wita przybyłe osoby, przedstawia cel, porządek i zasady spotkania, wprowadza kolejne elementy do dyskusji, zachęca do rozmowy i zapisywania pomysłów, prosi o zmiany miejsca. Bywa również (chociaż
nie jest to regułą) członkiem grupy organizatorów czy inicjatorów, odpowiedzialnych za określenie celów6 takiej „kawiarnianej rozmowy” i opracowanie
scenariusz oraz sporządzenie raportu.
Spotkanie podzielone jest na kilka (najczęściej 3) etapów, a każdy z nich
trwa 20–30 minut. Po każdy etapie jedna z osób pozostaje przy stole w roli
gospodarza, podczas gdy pozostali uczestnicy (nazywani ambasadorami
idei) zmieniają miejsce, przenosząc się do nowych stolików (nowych grup
i nowych rozmów) i „zabierając” ze sobą pomysły, tematy i pytania, o których rozmawiali w poprzedniej turze7. Kolejny etap zaczyna się od tego, że
gospodarz stolika przedstawia nowym uczestnikom co do tej pory zostało
5
Opis każdego z etapów, np.: sprecyzowanie celu spotkania, zbieranie i dzielenie się zbiorowymi odkryciami, a także prezentacja przewodnika dla osób, które chcą zorganizować i facylitować tego typu spotkania znajdują się w książce Juanity Brown, Davida Isaacsa i organizacji
the World Café pt. The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations that Matter (Brown
i in., 2005).
6
Celem rozmów w kawiarence bywa np.: ustalenie sposobów postępowania, opracowanie
rozwiązań jakiejś sytuacji, stworzenie nowatorskich pomysłów.
7
Ważne jest to, aby osoby „podróżujące” w każdej turze siedziały przy innym stoliku i dodatkowo nie spotykały osób, z którymi rozmawiały już w poprzednich turach. Aby to osiągnąć
należy przygotować schematy poszczególnych przejść. Przykłady takich schematów można
znaleźć w tekście zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.ncl.ac.uk/ltds//assets/documents/WorldCafeCreativityExercise.pdf [dostęp: 22.12.2015].
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wypracowane. Zanim jednak rozpoczną się rozmowy i wędrówki, należy
zaprezentować uczestnikom zasady całego spotkania (czasami się je spisuje
i wiesza w widocznym miejscu). Biorący udział mają za zadanie skupiać się
na tym, co ważne, dokładać swoje pomysłów do dyskusji, mówić o tym, co
myślą i czują, słuchać innych, by dobrze ich zrozumieć, łączyć pomysły ze
sobą, pisać i rysować na obrusach. Obowiązują oczywiście zasady przysługujące deliberacjom, czyli to, że każdy głos w tej dyskusji jest tak samo ważny, każdy uczestnik musi mieć możliwość wypowiedzenia swojego zdania
na dany temat, nie można przerywać innym, dominować podczas debaty,
oceniać wypowiedzi innych, być uszczypliwym czy obrażać współuczestników.
Wyniki dyskusji prezentuje się nie tylko deliberującym, ale również
wszystkim zainteresowanym tematem. Przy czym prezentacja ta może przybierać różne formy, np.: spisanych na kartkach typu post-it i przyklejając
w jednym wyznaczonym do tego miejscu pomysłów, idei, rozwiązań wypracowanych w trakcie debaty; rysunków8 przedstawiających w sposób graficzny pomysły pojawiające się przy poszczególnych stolikach; zapisane obrusy
lub zdjęcia tych obrusów; raport podsumowujący spotkanie opublikowany
w postaci broszury, gazety, artykułu itp.

Wykorzystanie techniki rozmowy w kawiarence
w ewaluacji i diagnozie
Rozmowy w kawiarence zostały przez nas wykorzystane do ewaluacji
programu kształcenia na studiach socjologicznych I stopnia, którą przeprowadziłyśmy wraz z naszymi kolegami9 z Katedry Metod i Technik Badań
Społecznych UŁ w maju 2015 r.10 Najważniejszymi celami tego spotkania
były: diagnoza głównych problemów związanych z procesem kształcenia na
studiach socjologicznych realizowanych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Łódzkiego, ewaluacja programu kształcenia na studiach, zebranie propozycji
zmian na tym poziomie kształcenia. W ramach realizowanego badania postawiłyśmy sobie także cel metodologiczny polegający na zastosowanie techniki rozmowy w kawiarence w badaniach diagnostycznych i ewaluacyjnych
8
Przykłady takich graficzno-słownych prezentacji zawartości dyskusji można znaleźć na
stronie internetowej: https://www.ifvp.org/gallery-by-members?page=1 [dostęp: 22.12.2015].
9
W to badawcze przedsięwzięcie byli zaangażowani: prof. nadzw. UŁ dr hab. Anna Kubiak, dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, dr. Wojciech Jabłoński, dr. Andrzej W. Rostocki, mgr Sylwia Męcfal, mgr Katarzyna Księżopolska.
10
Samo badanie było elementem obozu naukowego w Spale, w którym uczestniczyli studenci modułu metodologiczno-badawczego trzeciego roku socjologii.
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i sprawdzeniu możliwości i ograniczeń stosowania tej techniki w opisanym
kontekście. W dyskusji wzięły łącznie 24 osoby, które podczas trzech tur odpowiadały na poniższe pytania:
E tap 1.
− Czego studenci kończący studia pierwszego stopnia na łódzkiej socjologii się nauczyli? Co dało im studiowanie na tym kierunku, biorąc pod uwagę
wiedzę? Jakie umiejętności posiedli? Jakie kompetencje społeczne otrzymali
dzięki studiowaniu tego kierunku w tej uczelni?
E tap 2.
− Jakich elementów zabrakło? W jaką wiedzę powinni być wyposażeni
absolwenci socjologii? Jakie umiejętności powinni posiadać, kończąc ten poziom studiów? Jakie kompetencje powinni wykształcić?
− Dodatkowo pytano również o to, którym z tych już wypisanych elementów należałoby poświęcić więcej uwagi. Na jaką wiedzę należałoby położyć większy nacisk? Jakie umiejętności trzeba bardziej wyćwiczyć? Jakie
kompetencje kształtować w większym stopniu?
E tap 3.
− Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby studenci kończący socjologię
posiadali ten najbardziej pożądany zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji? Jakie zmiany wprowadzić w organizacji całego procesu studiowania, aby
móc kształcić absolwentów posiadających taką wiedzę, umiejętności i kompetencje?
Wszystko, co pojawiło się w trakcie dyskusji, czyli: pomysły, opinie, wątpliwości, postulaty były zapisywane na obrusach, które na zakończenie zostały umieszczone w przestronnym holu po to, by wszyscy uczestnicy mieli możliwość się z nimi zapoznać i je skomentować (naklejając kartki post-it
z własnymi uwagami).
W ostatnim etapie dyskusji uczestnicy mieli za zadanie zaproponować
zmiany, jakie należałoby wprowadzić w nauczaniu na kierunku socjologia, tak aby absolwenci posiadali wiedzę oraz przydatne na rynku pracy
kompetencje i umiejętności. Każdy „stolik” mógł opracować dowolną liczbę postulatów, ale spośród nich stosując deliberacyjne zasady musiał wybrać trzy najważniejsze propozycje. Studenci przekonywali się nawzajem
do swoich typów, bowiem procedura głosowania była zakazana. Poniżej
umieszczamy dwa przykłady problemów ogólnych zdiagnozowanych
w trakcie deliberacji, przytaczanych dla nich uzasadnień oraz pomysłów
ich zniwelowania.
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Zdiagnozowany problem ogólny: Niespójny profil kształcenia, rozczłonkowanie
programu przy jednoczesnym powtarzaniu treści

Uzasadnienia, argumenty, problemy
szczegółowe:
− zbyt wcześnie wprowadzane podziały
na moduły
− zbyt dużo modułów (niższe limity
przyjęć) –wybór modułów ograniczony
limitem miejsc
− brak dostępu do przedmiotów, które
są niezbędne do napisania pracy licencjackiej/magisterskiej oraz przydatne
w pracy zawodowej
− powielanie treści w ramach różnych
przedmiotów

79

Propozycje rozwiązań:
− co najmniej jeden (pierwszy lub ostatni)
rok „ogólny”, nasycony przedmiotami
praktycznymi, także prowadzonymi
przez praktyków, specjalistów spoza
„świata nauki”
− wprowadzenie puli przedmiotów obowiązkowych, kanonicznych np. „metody badań społecznych”
− zmniejszenie liczby modułów, które
musi wybrać student (bardziej jednorodny profil specjalizacyjny)
− usunięcie przedmiotów „zapychaczy” – powtarzających się treści, przedmiotów nie wnoszących zasadniczo nowych wiadomości, umiejętności

Zdiagnozowany problem ogólny: „Pozorność” kształcenia w zakresie języków obcych
Uzasadnienia, argumenty, problemy
szczegółowe:
− zbyt duże i bardzo zróżnicowane wewnętrznie grupy
− brak początkowej diagnozy umiejętności
− brak potwierdzenia umiejętności wyjściowych
− brak powiązania lektoratu z programem kształcenia

Propozycje rozwiązań:
− zajęcia w mniejszych grupach
− grupy o różnym poziomie zaawansowania (od A1 do C2)
− udokumentowanie zdania egzaminu
z języka obcego na określonym poziomie
− wprowadzenie lektoratu tematycznego – umożliwiającego poznanie terminologii stosowanej w ramach studiowanej dziedziny

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów uczestników deliberacji.

Uzyskane rezultaty świadczą naszym zdaniem o zasadności stosowania
techniki rozmów w kawiarence do badań diagnostycznych i ewaluacyjnych
prowadzonych w grupie uczestników poddanych działaniu pewnej interwencji społecznej, którą był w naszym przypadku program studiów. Wśród
atutów tej techniki jako narzędzia diagnostycznego trzeba wskazać przede
wszystkim bogactwo uzyskanych informacji i pomysłów na rozwiązanie rozmaitych kwestii. Zaznaczyć przy tym należy, że potencjał techniki w tym zakresie – z przyczyn od badaczy niezależnych – nie został w przytoczonym
przykładzie wykorzystany w pełni. Gdyby udało się „zaprosić” do kawiarenki także inne grupy zaangażowane w proces kształcenia (wykładowców,
osoby odpowiedzialne za określanie ram programowych i układanie planów
zajęć itp.), wartość informacyjna diagnozy byłaby znacząco wyższa.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

80

Aneta Krzewińska, Agnieszka Kretek-Kamińska

Za istotną zaletę techniki rozmów w kawiarence w kontekście diagnozy z pewnością należy uznać zakorzenienie wniosków dotyczących zjawisk,
problemów, i ich rozwiązań w lokalnym kontekście implikującą adekwatność
opisu badanych procesów, szacowania zasobów dostępnych ich uczestnikom,
prognozowania przebiegu zdarzeń czy szans realizacji określonych działań.
Szczególnej wartości omawianej techniki upatrujemy w jej potencjale
emancypacyjnym. Jej cechę immanentną stanowi pełne upodmiotowienie
uczestników procesu badawczego i pobudzenie ich aktywności w kierunku
samodzielnego rozwiązania części problemów – podjęcia inicjatywy. Deliberacje są bowiem doskonałą okazją do „uczenia się obywatelskości” (Wesołowska, 2010: 31), czyli nabywania kompetencji pomagających ludziom
funkcjonować w systemach demokratycznych. Dodatkowo nabyte podczas
deliberacji umiejętności mogą być przenoszone na inne sfery życia. Uczestnictwo w takiej dyskusji może „[…] stymulować rozwój poznawczy, zwiększać
kompetencje komunikacyjne, poprawiać zdolności kooperacyjnego rozwiązywania problemów i uczyć myślenia w kategoriach wspólnego dobra i sprawiedliwości społecznej” (Wesołowska, 2010: 31). Osoba, której uda się dojść
do porozumienia z innymi uczestnikami dyskusji odnosi również osobisty
sukces, jest przekonana o własnej skuteczności i sile prezentowanych przez
siebie argumentów. Sytuacja taka w oczywisty sposób zwiększa również
poziom identyfikacji uczestników z wynikami diagnozy oraz z działaniami
z niej wynikającymi. Ponadto proces uzgadniania opinii (czyli deliberacja)
pozwala według nas na otrzymanie rezultatów, których jakość jest wyższa,
niż gdyby go nie było. Świadczy o tym spójność wypracowanych wniosków
(zdiagnozowanych problemów, towarzyszących im argumentacji i proponowanych rozwiązań), co może świadczyć o tym, że niedostatki zauważane
przez studentów zdają się być rzeczywistymi brakami systemu kształcenia.
I wreszcie, kawiarniana atmosfera dyskusji, zgromadzenie w jednej specjalnie
przystosowanej sali spowodowały, że uczestnicy byli bardzo zainteresowani
efektami swojej pracy i oceniali takie doświadczenie badawcze jako ciekawe
i pobudzające. Znalazło to odzwierciedlenie w ich dużym zaangażowaniu
w dyskusję, gotowości dzielenia się swoimi opiniami, wyrażania poglądów
i kreowania nowych pomysłów.
Listę właściwości technik deliberacyjnych, korzystnych z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w diagnozie chcemy zamknąć wskazując
na elastyczność tej metody. Z jednej strony są one możliwe do zastosowania
w ramach różnych typów i etapów diagnozy – także przy ewaluacji skutków
interwencji. Z drugiej, pozwalają na łączenie różnych typów czy aspektów
diagnozy (genetycznej, poznawczej, decyzyjnej) w ramach jednej procedury
badawczej umożliwiając uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie wielowymiarowego oglądu sytuacji.
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Oczywiście stosowanie techniki kawiarenki deliberacyjnej ma także pewne ograniczenia. Wykorzystywana w jej ramach procedura uzgadniania opinii zawiera w sobie ryzyko wystąpienia zjawiska konformizmu grupowego,
a co za tym idzie pojawia się niebezpieczeństwo „zaciemniania” charakteru
problemów oraz ich rzeczywistych przyczyn. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na znacząca i nie w pełni kontrolowaną rolę „opiekunów stolików”
oraz aktywność uczestników o silnie skrystalizowanych poglądach, skłonnych do forsowania własnej perspektywy. Dodatkowo specyfika procedury,
konieczność prezentowania i argumentowania własnych opinii, poglądów
i pomysłów w stosunkowo krótkim czasie, prowokuje do sięgania przede
wszystkim po argumenty „podręczne”, zdroworozsądkowe. Wspomniane
ograniczenia mogą w przypadku diagnozy skutkować także pewnymi „brakami” we wnioskach. Potencjalnie mogą one zmniejszać szanse pojawienia
się w dyskursie kwestii marginalnych, problemów „ukrytych”, utrudniają
także oszacowanie rzeczywistej skali zdiagnozowanych problemów.
W celu zniwelowania lub przynajmniej ograniczenia skali wymienionych
problemów, przygotowując dyskusję deliberacyjną w kawiarence warto zatem zadbać o zapewnienie udziału wszystkich kategorii uczestników badanego procesu, poświęcić czas na poznanie uczestników dyskusji i dobór „opiekunów stolików” charakteryzujących się kompetencjami pozwalającymi im
przyjąć rolę facylitatorów dyskusji. Warto także przekazać uczestnikom informację zwrotną na temat wyników badania, rekompensując im choć w minimalnym stopniu zaangażowanie, jakim się wykazali, a także upewniając się
co do kompletności i zasadności interpretacji uzyskanych rezultatów.

LITERATURA

Brown J., Isaacs D., the World Café Community, 2005, The World Café: Shaping Our Futures
Through Conversations that Matter, Oakland: Berrett-Koehler.
Habermas J., 2005, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
Jakubiak-Mirończuk A., 2009, Model tworzenia prawa w Polsce po reformie Better Regumation a idea demokracji deliberatywnej, Zeszyty Naukowe Zakladu Europeistyki Wyższej
Szkoly Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, 3 (110).
Krajewski M., Skórzyńska A. (red.), 2017, Diagnoza w kulturze, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Krzewińska A., 2016, Deliberacja. Idea – metodologia – praktyka, Wydawnictwo UŁ.
Kubiak A., Krzewińska A., 2012, Sondaż deliberatywny – inwentarz problemów, „Przegląd Socjologiczny” 61, nr 1.
Kubin J., 1998, Diagnoza społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. I: A–J, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Saward M., 2008, Demokracja, Warszawa: Wydawnictwo Sic.

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

82

Aneta Krzewińska, Agnieszka Kretek-Kamińska

Skałbania B., 2011, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Sroka J., 2009, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Tully J., 2002, The unfreedom of the moderns in comparison to their ideals of constitutional democracy, „Modern Law Review” 65 (2).
Wasilewski J., 2007a, Demokracja deliberatywna: stanowiska i nadzieje, [w:] U. Jakubowska,
K. Skarżyńska (red.), Konflikty ]międzygrupowe: przejawy, źródła i metody rozwiązywania,
Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
Wasilewski J., 2007b, Czy demokracja deliberatywna naprawi współczesną demokrację?, [w:]
J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
Wesołowska E., 2010, Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
Zgiep M., 2013, Namysł – rozmowa – działanie. Teoretyczny model publicznej deliberacji, „Przegląd Socjologiczny” 62, nr 4.
Żardecka-Nowak M., 2008, Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys
legitymizacji władzy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 3.
http://www.ncl.ac.uk/ltds//assets/documents/WorldCafeCreativityExercise.pdf [dostęp: 22.12.2015].
https://www.ifvp.org/gallery-by-members?page=1 [dostęp: 22.12.2015].

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

Tomasz Juńczyk

Diagnoza inteligencji –
perspektywa krytyczna i nowe kierunki

Literatura (Legg, Hutter, 2006: 1–11) wskazuje na 18 definicji inteligencji,
proponowanych przez grupy lub organizacje; 35 definicji, stworzonych przez
psychologów; 18 definicji, powstałych w ramach badań nad sztuczną inteligencją. Oznacza to, iż koncepcja inteligencji jest wysoce niejednorodna, a badacze
nie są w stanie ustalić jednej, spójnej teorii. Teorie inteligencji zazwyczaj skupiają się na arbitralnie zdefiniowanych czynnikach, które podlegać mogą badaniu. Dla Spearmana obok inteligencji ogólnej, występowały tzw. zdolności
specjalne, umożliwiające rozwiązywanie zadań szczególnego rodzaju, Gardner
wyróżnił siedem równorzędnych typów inteligencji (Sękowski, Bilyakovska,
2011: 18–24), Guilford zdefiniował aż 150 zdolności intelektualnych, Sternberg
zaś wydzielił 3 komponenty inteligencji – umysłowe procesy i strategie wykorzystywane przy wykonywaniu zadań (Sternberg, Castejón, Prieto, 2001: 1–16).
Czym więc jest inteligencja? Czy można ją rzetelnie i trafnie mierzyć? Jakie
czynniki na nią wpływają? Wobec wielości koncepcji inteligencji, kontrowersje
narastające w związku z pomiarami i diagnozowaniem tegoż artefaktu wydają
się oczywiste. Tym bardziej iż próby definiowania inteligencji oraz koncepcja
IQ bywają coraz częściej podważane przez ekspertów. W stanowiącej podręcznik dla jednego z najpopularniejszych na świecie testów, mierzących inteligencję, zauważa to m.in. prof. Elżbieta Hornowska w książce „Skale inteligencji dla
dorosłych Davida Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III”:
Analizując rozmaite definicje inteligencji można odnieść wrażenie, że dominującym
sposobem ujmowania inteligencji jest traktowanie jej w kategoriach bliżej niedookreślonych, różnych zdolności. Jak podkreśla Richardson (2000), najnowsze osiągnięcia
w tej dziedzinie również nie przyniosły odpowiedzi na wiele podstawowych pytań.
Co więcej, dotychczasowi liderzy opinii o sensowności wykorzystywania ilorazu inteligencji, jako miary inteligencji, zmieniają swoje stanowisko. I tak Jensen (1998, s. 45;
za Richardson, 2002) aktualnie ostrzega, że słowa „inteligencja” nie da się zdefiniować
… na wymaganym w nauce poziomie spójności.
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W 2012 r. opublikowano wyniki badań, przeprowadzonych na próbie ponad 100 000 uczestników, z których część przeszła również badania fMRI.
Każdy z nich wypełnił 12 testów, mierzących pamięć, procesy wnioskowania,
uwagę, umiejętności planowania oraz styl życia. Okazało się, że wariacja wyników nie mogła być wyjaśniona kategorią IQ, bo tak jednorodny konstrukt
nie istnieje. Zdaniem uczonych wysokie IQ to nie wartość, a jedynie dowód
na sprawną współpracę trzech płaszczyzn umysłu: pamięci krótkoterminowej, zdolności do rozumowania oraz umiejętności werbalnych (Western University-led research debunks the IQ myth 2012).
W 2016 r. pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych pozostawało blisko 943 tys. uczniów, wydano 126 235 orzeczeń oraz 385 626 opinii
(NIK o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 2017). Domniemywać należy, iż część z nich dotyczyła pomiarów inteligencji, trafiając do
rodziców, nauczycieli i zapewne wielu innych osób, zajmujących się wspieraniem dziecka. Ilu z nich świadomie i z pełną odpowiedzialnością zadało
sobie pytanie, czym tak naprawdę może być opisywany w opinii/diagnozie pomiar, a ilu przyjęło otrzymaną informację jako obiektywną „prawdę”
o dziecku, stanowiącą o jego zdolnościach, możliwościach czy wręcz prawdopodobnej przyszłości? Warto w tym kontekście przywołać klasyczne już
badania Rosenthala, których wyniki wciąż wydają się niedoceniane przez
specjalistów od kształcenia. Dobitnie wskazują one na ogromną siłę przekonań w procesie edukacyjnym. Bostońskich nauczycieli przekonano (czyli „zaimplementowano” im myśli), że część ich uczniów poczyni w najbliższym
roku niezwykłe postępy w nauce. Wskazywani uczniowie zostali wybrani
losowo, o czym nauczyciele nie wiedzieli. Nie istniały zatem żadne zewnętrzne, obiektywne przesłanki, potwierdzające zasadność twierdzenia o „niezwykłości” uczniów. Pomimo to, „oznaczeni” uczniowie w standardowym teście
na inteligencję, przeprowadzonym po roku, wypadli statystycznie lepiej niż
uczniowie, o których nauczycieli nie mieli przekonania, że są wyjątkowo
utalentowani. Eksperymentatorzy w trakcie trwania badania zaobserwowali
różnice w zachowaniach nauczycieli wobec uczniów „uzdolnionych” w porównaniu z pozostałymi. Ci pierwsi otrzymywali więcej przejawów sympatii
i aprobaty, ale również trudniejszy i bardziej ambitny materiał oraz szybsze
i bardziej klarowne informacje zwrotne (Gerrig, Zimbardo, 2006: 538). Zjawisko to nazwano efektem oczekiwań interpersonalnych Rosenthala. Eksperyment potwierdził, iż zjawisko „samospełniającego się proroctwa”, opierające
się na przekonaniach dotyczących innych generuje wymierne, rzeczywiste
efekty dla osób, których owe przekonania dotyczą. Innymi słowy, badania
Rosenthala pokazały, że „etykieta” przyklejona uczniowi i zaakceptowana
przez edukatora pełni ważną funkcję w regulowaniu ich wzajemnych relacji.
Powstaje zatem pytanie, czy diagnoza inteligencji może stać się taką znaczącą
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informacją? W mojej opinii zdecydowanie tak. Spełnia bowiem kilka istotnych
kryteriów: jest wystawiana przez zewnętrzną, profesjonalną instytucję; oparta jest na rzetelnym, wystandaryzowanym teście; nosi znamiona naukowości
i z reguły sygnowana jest przez osobę niezwiązaną z dzieckiem, co podnosi jej zakładany obiektywizm. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że
przyjmowana jest w całości i bezkrytycznie, generując niejednokrotnie efekty
analogiczne do tych, opisanych przez Rosenthala.
Wątpliwości dotyczące inteligencji jako odrębnego fenomenu, a tym samym jego pomiarów, sprzyjają kreowaniu nowych koncepcji. Jedna z nich
rozwijana jest przez Carol Dweck. Badaczka uważa, że kluczowa dla osiągnięć edukacyjnych ucznia nie jest inteligencja, lecz przekonania ucznia dotyczące jej natury. Jest to ujęcie w swojej istocie rewolucyjne, skupia się bowiem,
nie na poszukiwaniu jednej, prawdziwej definicji fenomenu, ale na indywidualnych myślach ucznia o tym, czym jest inteligencja.
Pomysł Dweck wpisuje się w tzw. paradygmat poznawczy. W znacznym
uproszczeniu opiera się on na założeniu, że przyczyną stanów emocjonalnych
jednostki są jej myśli, związane z nią samą w określonym kontekście sytuacyjnym. Emocje z kolei, stanowiące siłę napędową dla działań jednostki, będą
motywowały ją do określonych zachowań. Zatem w paradygmacie poznawczym punktem wyjścia do analizy przyczynowości ludzkich działań są myśli.
Paradygmat poznawczy ma charakter konstruktywistyczny, tzn. opiera się na
założeniu, że rzeczywistość obiektywna nie istnieje (Leahly, 2008: 1), a to, co
uznajemy za rzeczywistość, jest wynikiem interpretacji, dokonywanej przez
każdego z nas indywidualnie, na podstawie ograniczonej liczby dostępnych
danych. Każda jednostka w procesie interpretacji rzeczywistości akcentuje
inne jej elementy, nadając im znaczenia, zgodne z określonym, wyuczonym
w okresie wczesnego dzieciństwa, stylem myślenia. Proces interpretacji rzeczywistości indywidualizuje każdego z nas i sprawia, że w tej samej sytuacji,
różni ludzie, zachowują się w odmienny sposób. To, co dla jednej osoby będzie angażujące, przyjemne i satysfakcjonujące, dla drugiej może stanowić
źródło lęku, frustracji czy gniewu, co bezpośrednio przekłada się na procesy motywacyjne, a tym samym na gotowość do „wkraczania” w interpretowaną sytuację, uczestniczenia w niej oraz poziom zaangażowania. W ujęciu
poznawczym zachowania jednostki nie są interpretowane jako wyraz jej wewnętrznych, konstytucjonalnych i trudno (lub wcale) modyfikowalnych cech,
lecz jako rezultat określonych przekonań i myśli, nabytych w toku uczenia się
i tworzących struktury poznawcze jednostki.
Zgodnie zatem z paradygmatem poznawczym przekonania o inteligencji
(myśli), będą generowały określone emocje (np. poczucie bezradności w kontekście uczenia się), a to z kolei doprowadzi do określonych zachowań (np.
bierności i unikania materiału szkolnego). Co do zasady Carol Dweck (2000: 20)
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wyróżniła dwie najważniejsze grupy przekonań: przekonanie o rozwojowym
charakterze inteligencji (incremental theory) oraz przekonanie o inteligencji jako
bycie niezmiennym (entity theory). Osoby będące zwolennikami teorii rozwojowej przyjmują, iż inteligencja jest ludzką cechą, która może być kultywowana,
rozwijana i pielęgnowana, a konieczny jest do tego wysiłek i ciężka praca. Zakładają, iż ludzie istotnie różnią się między sobą w kontekście uzdolnień i innych „parametrów”, jednakże różnice owe stanowią „jedynie” o punkcie startu
i w żaden sposób nie determinują przyszłości. Nie chodzi tu jednak o naiwny
hurraoptymizm, zakładający, iż każdy może być wybitnym ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie, lecz o przekonanie, iż ostateczny potencjał jednostki nigdy nie jest znany, a może być odkrywany i rozwijany poprzez ciężką
i systematyczną pracę. Uczeń zakładający, że inteligencja ma charakter rozwojowy, przyjmuje postawę permanentnego doskonalenia i właśnie za tę postawę
jest nagradzany. Sukces edukacyjny, definiowany jako oceny przedmiotowe,
jest „wyłącznie” wynikiem procesu uczenia się i nie stanowi podstawy wnioskowania o talentach i predyspozycjach ucznia. Jest to model, w którym najważniejszymi umiejętnościami są m.in.: dyskontowanie porażek i wyciąganie
z nich wniosków, skoncentrowanie na procesie, nie zaś na wyniku, gotowość
ucznia i nauczyciela do wyrażania wątpliwości i dyskusji, praca w modelu
mentoringu, a nie arbitrażu, aktywne słuchanie, stawianie hipotez i proces ich
weryfikacji. Umiejętności te wymagają zaplecza psychologicznego w postaci
określonego stylu myślenia i przekonań, zarówno u uczniów jak i nauczycieli,
których efektem będzie odwaga poznawcza, wytrwałość, otwartość, ciekawość.
Z kolei zwolennicy tzw. teorii niezmiennego bytu myślą o inteligencji jako
bycie stałym, niezmiennym, danym „raz na zawsze”. W tym modelu zadaniem jednostki jest udowadnianie, że jest inteligentna, potwierdzanie własnych cech charakteru, które – co do zasady – nie ulegną zmianie. Zwolennicy
„modelu trwałości” uznają, że jednym z najważniejszych elementów oceny
innych jest diagnoza, także w obszarze IQ, która daje obiektywną i niepodważalną informację o tym, czy ktoś jest czy nie jest inteligentny, ma lub nie
ma określonej cechy. Jest to zatem ujęcie wysoce deterministyczne, w którym
zakłada się, że każdy ma zdefiniowany, wrodzony talent i wynikające z niego
predyspozycje. I to one właśnie decydują o sukcesie edukacyjnym. Nauczyciele wyznający zasadę genetycznych uwarunkowań i niezmienności talentów komunikują to swym uczniom (świadomie i nieświadomie), pogłębiając
w nich samych przekonanie o trwałości ich „cech intelektualnych”, a w konsekwencji minimalizując poziom ich wewnętrznej motywacji do podejmowania wysiłku (Dweck, 2008: 12–13).
Przekonania na temat źródeł przyczyn sukcesów/niepowodzeń w kontekście osiągnięć edukacyjnych można zatem rozumieć jako sposób myślenia
jednostki (ucznia) o inteligencji jako zdolności, niezbędnej w procesie eduka-
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cyjnych. Dla jednych inteligencja będzie cechą trwałą (rozpatrywaną dychotomicznie: mam vs. nie mam), dla drugich cechą, która podlega rozwojowi
(rozpatrywaną na kontinuum). Niesie to za sobą szereg konsekwencji motywacyjnych. Badacze przeprowadzili wiele badań nt. wpływu przekonań o inteligencji na emocje i zachowania zarówno uczniów jak i nauczycieli.
1. W badaniach podłużnych potwierdzono, iż przekonanie o „elastyczności” inteligencji koreluje z tendencją wzrostową ocen z matematyki. Z kolei
w grupie uczniów o odmiennym stanowisku trajektoria w toku edukacji pozostawała płaska. Jednocześnie wdrożenie interwencji szkoleniowej, promującej teorię rozwojową powodowało pozytywne zmiany w poziomie motywacji w klasie (Blackwell, Trzesniewski, Dweck, 2007: 246–263).

2. Niezwykle ciekawe wnioski przynoszą również badania przeprowadzone przez Francois Cury i in. (2008: 783–791), a dotyczące istotnego w aspekcie
diagnoz, edukacyjnego tematu IQ (ilorazu inteligencji). Otóż okazuje się, że
wyniki w testach, diagnozujących przekonania na temat inteligencji korelują
z wynikami testów mierzących IQ. Udowodniono to w modelu eksperymentalnym. Grupę francuskich adolescentów poproszono o wypełnienie części
testu Wechslera. Następnie części z nich podano „naukową” informację, iż
inteligencja jest czymś stałym i niezmiennym, pozostałych zaś przekonano,
że inteligencja stanowi „byt” rozwojowy. Obie grupy przystąpiły do wypełniania kolejnych części testu, mierzącego IQ. O ile w pierwszej części pracy
nie występowały istotne statystycznie różnice w poziomie wykonania, o tyle
po uzyskaniu wiedzy nt. specyfiki inteligencji, grupa, która „uwierzyła”, że
inteligencja jest czymś niezmiennym zrealizowała test gorzej. Co więcej, jej
członkowie zaczęli definiować swój cel jako „unikanie porażek”, co – w opinii badaczy – hamowało wydajność intelektualną (Cury i in., 2006: 666–679).
Badania te nie tylko wspierają hipotezę o praktycznej istotności przekonań nt.
inteligencji, ale stanowią również ważny argument w dyskusji o charakterze
pomiaru IQ i obiektywizmie diagnozy w tym obszarze.
3. Wpływ nastawień nie dotyczy rzecz jasna wyłącznie uczniów. Jest
równie ważny w przypadku nauczycieli. Okazuje się bowiem, iż nauczyciele matematyki, wyznający teorię niezmiennego bytu łatwiej dokonywali
ocen uczniów jako nie posiadających zdolności matematycznych (tj. szybciej
„przyklejali” etykietę nieuzdolnionego matematycznie) oraz częściej stosowali łagodne strategie postępowania, np. zadając mniej prac domowych.
Uczniowie, wobec których były stosowane takie wzorce, zauważali obniżone oczekiwania nauczyciela, co wpływało negatywnie na ich motywację do
pracy oraz powodowało zwrotne obniżenie oczekiwań wobec samych siebie
(autodewaluację) (Rattan, Good, Dweck, 2012: 731–737).
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4. Inspirujący przegląd badań w omawianym obszarze znajduje się również w artykule dwóch szwedzkich badaczy, Anna-Carin Jonsson oraz Dennisa Beach (2010: 1–46). Wskazują oni m.in. na funkcje systemu edukacji,
wspierającego przekonania studentów o inteligencji jako bycie stałym. Wciąż
bowiem jedną z najważniejszych teorii w obszarze inteligencji prezentowanych studentom jest ta o tzw. czynniku „g”, zakładająca iż istnieje tzw. inteligencja płynna, zdeterminowana przez czynnik biologiczny, genetyczny.
Co ciekawe, badacze zauważają, iż odsetek studentów „wyznających” teorię
rozwojową inteligencji spada między pierwszym a ostatnim semestrem studiów. Wyjaśnienie tego zjawiska może tkwić w charakterze literatury prezentowanej przyszłym nauczycielom, potwierdzającej „biologiczny” charakter
inteligencji. Okazuje się również, że nauczyciele matematyki istotnie częściej
od nauczycieli nauk społecznych, językowych czy umiejętności praktycznych
wierzą, że inteligencja jest bytem wrodzonym i niezmiennym, a najczęściej
myślą tak nauczyciele najstarsi i najbardziej doświadczeni oraz najmłodsi
i najmniej doświadczeni (Jonsson, Beach, Erlandson, 2012: 387–400).
5. Koncepcję Dweck wspierają również wyniki badań z obszaru neuronauki. W eksperymencie z 2006 r. podzielono studentów na dwie grupy (Mangels i in., 2006: 75–86): (a) studenci, którzy byli przekonani, że inteligencja
jest czymś stałym, niezmiennym, „genetycznym” oraz (b) studenci przekonani, że inteligencję można wypracować, że jest to „byt” rozwojowy, na który
wpływ mają oni sami, np. poprzez ciężką pracę. Badanie przeprowadzono
według schematu: 1) pytanie merytoryczne zadawane studentowi (np. stolica
Australii?); 2) odpowiedź studenta; 3) deklaracja studenta nt. pewności swojej odpowiedzi; 4) udzielenie studentowi informacji zwrotnej: (a) odpowiedź
dobra lub zła, (b) w przypadku odpowiedzi błędnej, przekazanie treści odpowiedzi prawidłowej. W trakcie etapu 4 badano tzw. ERP (potencjały wywołane), tj. potencjały elektryczne rejestrowane z powierzchni głowy po zadziałaniu odpowiedniego bodźca, głównie tzw. potencjał P3a. Podstawowa
hipoteza badania zakładała, że studenci z grupy (a) w obliczu zagrożenia porażką (zdefiniowania potencjału porażki) obniżą poziom działania, natomiast
studenci z grupy (b) wręcz przeciwnie – zdefiniowanie trudności poprawi ich
zdolności do nauki, a procesy te będą miały odzwierciedlenie w monitorowanych potencjałach wywołanych. Dla studentów z grupy (a) informacja o popełnionym błędzie interpretowana będzie jako zagrażająca i generująca lęk.
Procesy, związane z uwagą tych studentów po otrzymaniu informacji o błędzie, będą skierowane na nich samych, nie zaś na prezentowany poprawny
materiał. Tym samym nie będą oni w stanie poznawczo przetworzyć i zakodować informacji udzielanej w etapie 4b (czyli informacji o prawidłowej odpowiedzi), zwiększając ryzyko ponownego popełnienia błędu. U studentów
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z grupy (b) z kolei niepowodzenie nie będzie powodowało ruminacji o sobie,
lecz uruchomienie reaktywnego procesu kontrolnego, ukierunkowanego na
zakodowanie poprawnej odpowiedzi. Dzięki temu studenci „tego typu” popełniali będą mniej błędów w reteście.
Studenci
o przekonaniu:
"Inteligencja
jest czymś
niezmiennym"
(grupa a)

Zła odpowiedź
w trakcie testu

Koncentracja na
sobie,
porównywanie
siebie z innymi,
ruminacja

Deficyty uwagi,
skierowanej na
poznawcze
przetworzenie
prawidłowej
odpowiedzi

Porażka
w reteście

Rys. 1. Model hipotez w eksperymencie ze studentami
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski z badań wskazują, iż:
1) studenci z grupy (b) osiągnęli lepsze wyniki w reteście od studentów
z grupy (b);
2) studenci z grupy (b) w większym stopniu niż studenci z grupy (a) poprawiali swoje wyniki w reteście (poprawili więcej błędów);
3) studenci z grupy (b) byli bardziej pewni swoich odpowiedzi w reteście
niż studenci z grupy (a).
Bardzo ciekawe wnioski związane są także z różnicami w funkcjonowaniu
mózgu w obu badanych grupach. Eksperymentatorów interesował głównie
czynnik P3a, tj. maksymalne wychylenie fali rejestrowane na odprowadzeniach
czołowych i centralnych, o czasie latencji około 50 ms. Potencjał P3a rejestrowany jest w odpowiedzi na bodziec nieoczekiwany w serii lub rzadki (np. warczenie psa pośród serii wysokich i niskich tonów). P3a jest wiązany ze zmianą w aktywności systemu uwagowego, wywołanego stwierdzeniem różnicy
pomiędzy aktualną stymulacją a modelem neuronalnym bodźców wcześniej działających. P3a, uznaje się również za korelat procesu mimowolnego
angażowania uwagi, w sytuacji pojawienia się nowego zdarzenia lub zmiany
w procesie przetwarzania informacji (Inteligencja – różnice indywidualne w badaniach psychofizjologicznych…). Otóż okazało się, że im bardziej osoba wierzyła w przekonanie, iż inteligencja jest czymś trwałym, tym siła komponenty
P3 w odpowiedzi na negatywną informacją zwrotną dotyczącą odpowiedzi
była wyższa. Innymi słowy, studenci „nastawieni na trwałość” niepowodzenie
traktują jak coś rzadkiego, nietypowego, a konflikt pomiędzy oczekiwanym re-
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zultatem (tj. powodzeniem) a rzeczywistym rezultatem (tj. błędem) jest u nich
znacznie silniejszy niż u studentów „nastawionych na rozwój”, także na poziomie neurologicznym (komponenta P3a). Co więcej, po otrzymaniu negatywnej informacji zwrotnej u studentów z grupy (a) stwierdzano w porównaniu
z grupą (b) mniejszą aktywność płatów czołowo-skroniowych, co świadczyć
mogłoby o niższym zaangażowaniu w semantyczną analizę poprawnego materiału edukacyjnego, podawanego w odpowiedzi na złą odpowiedź w teście.
Resumując, badacze stwierdzili związek pomiędzy systemem przekonań nt. inteligencji jednostki a pewnymi mechanizmami neurobiologicznymi, z których
jeden okazał się bardziej adaptacyjny „edukacyjnie”.
6. Warto wskazać również prace nad tzw. hipotezą dopaminową. Istnieją
setki badań na temat wpływu pozytywnego afektu na takie procesy poznawcze, takie jak: poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, abstrakcyjne myślenie,
przetwarzanie informacji, elastyczność w myśleniu (Schiffrin, Falkenstern,
2012: 569–584). W poszukiwaniu neurobiologicznego wyjaśnienia tych zależności badacze zwrócili się ku dopaminie jako neuroprzekaźniku łączonym
z pozytywnym afektem. Obecnie istnieją już dowody na to, że system dopaminergiczny (w części mózgu o nazwie: pole brzuszne nakrywki, VTA) jest
aktywny wówczas, gdy ludzie odczuwają pozytywne emocje. Aktywność
wzrasta m.in. po prezentacji bodźców nagradzających. Co więcej, leki naśladujące działanie dopaminy (np. morfina) czy stymulujące działanie układu
dopaminergicznego wpływają również na poprawę nastroju (Barajas, 2015).
Założywszy, iż neurobiologiczną podstawą pozytywnego afektu jest dopamina, naukowcy w dalszej kolejności poszukują związków między aktywnością
systemu dopaminergicznego a procesami poznawczymi. Badania w tym zakresie są wciąż intensywnie realizowane. Okazuje się, że istnieją projekcje dopaminy na hipokamp i korę przedczołową (Czapiński, 2012: 296–300). Są one
odpowiedzialne za takie procesy jak: konsolidacja informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, orientacja przestrzenna, pamięć robocza,
planowanie ruchów i działań. Skoro pozytywny afekt uaktywnia dopaminę, a ta z kolei wpływa na biologiczne struktury odpowiedzialne za uczenie
się, zasadnym byłoby stwierdzenie, że efektywny system edukacji powinien
wzmacniać emocjonalność pozytywną. Ta z kolei – zgodnie z paradygmatem
poznawczym wynika wprost z określonych, rozwojowych przekonań, które
mogą być kształtowane zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.
Carol Dweck, w oparciu o własną koncepcję stworzyła inicjatywę o nazwie
BRAINOLOGY. Jest to narzędzie edukacyjne i warsztatowe, które w formie
ciekawego kursu e-learningowego prezentuje zarówno dorosłym jak i dzieciom, wiedzę głównie z zakresu budowy i funkcjonowania mózgu, dając
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możliwość przeprowadzenia wirtualnych eksperymentów. Jednocześnie system zawiera scenariusze zajęć, które można zrealizować bez udziału e-kursu.
Celem narzędzia jest m.in. propagowanie wiedzy nt. neuroplastyczności mózgu i w rezultacie wykształcanie u młodych ludzi przekonań o rozwojowym
charakterze inteligencji. System zbiera bardzo dobre opinie zarówno wśród
uczniów jak i nauczycieli, którzy deklarują, iż ich podopieczni, po przejściu
kursu, stają się bardziej aktywni i uważni (Dweck 2008, s. 4). Jest to przykład
interwencji długoterminowej, zaplanowanej i co za tym idzie, kosztownej.
Szereg badań wskazuje jednakże na siłę i znaczenie także działań o charakterze jednorazowym, krótkim, opartym ściśle na specyficznej sile języka, jako
narzędzia przekazywania znaczeń. W jednym z badań dzieci otrzymywały
dwa rodzaje komunikatów po wykonanym teście: (a) „Musisz być mądrzejszy w rozwiązywaniu tych zadań” – informacja skupiona na cechach dziecka
lub (b) „Musisz pracować ciężej przy rozwiązywaniu tych zadań – informacja
podkreślająca potrzebę wysiłku. Okazało się, że w grupie (a) wyniki w kolejnej próbie pogorszyły się o 1 punkt w 10-stopniowej skali, z kolei w grupie (b)
uległy poprawie o średnio 1 punkt. Ponadto dzieci z grupy (b) chętniej deklarowały gotowość realizacji podobnych zadań w domu (Mueller, Dweck, 1998:
33–52). W innych badaniach studenci pozyskiwali wiedzę nt. elastyczności
mózgu, a następnie proszeni byli o przekazanie tych informacji w formie listu
młodszym kolegom. Druga grupa uczona była, iż każdy człowiek posiada
zarówno silne jak i słabe strony, a inteligencja składa się z różnych talentów
i również przekazywała taką informację dalej. Trzecia grupa – kontrolna – nie
była podawana żadnych interwencjom. Otóż okazało się, że uczniowie z grupy pierwszej uzyskali wyższy wskaźnik GPA (miara osiągnięć akademickich
w USA) od pozostałych. Afroamerykanie w przedmiotowej grupie podkreślali również, że wzrósł ich poziom zadowolenia i zaangażowania w działalność szkolną (Dweck, Walton, Cohen, 2014: 17).
Dyskusja nt. istoty inteligencji w sposób wyrazisty łączy się z koncepcją
Dweck. Ludzie mają silną potrzebę uzasadniania swoich przekonań potwierdzonymi, obiektywnymi, zewnętrznymi dowodami. Jeśli zatem dominujący w edukacji przyszłych nauczycieli nurt, stanowi, iż inteligencja obejmuje
komponent biologiczny, genetyczny, wówczas nauczyciele będą w to wierzyć, a wiara ta przełoży się wprost na ich edukacyjne działania w klasie
i relacje z uczniami, a te z kolei wpłynie na oceny. W ten sposób tworzy się
i utrzymuje mechanizm samospełniającego się proroctwa. Współczesne badania nad inteligencją wskazują jednak, że sprawa nie jest tak jednoznaczna
i oczywista. Co więcej, można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że w zasadzie z naukowego punktu widzenia wciąż nie wiadomo czym jest inteligencja i jakie elementy mają na nią wpływ. Skoro zatem konstrukt ten jest coraz
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bardziej podważany, to zasadnym wydawać by się mogło, aby przyszłym nauczycielom prezentować wiedzę najnowszą, z której wynika, że interwencje
pedagogiczne oraz psychologiczne istotnie wpływają na zachowania i efekty
edukacyjne adolescentów. Innymi słowy, badania nad inteligencją wskazują
raczej czym ona nie jest (jednorodny, biologiczny konstrukt), niż to czym jest.
Tym samym nie dają odpowiedzi w zakresie diagnozowania i kształtowania
inteligencji. W związku z tym definiując własne przekonania o inteligencji,
warto byłoby przyjąć kryterium edukacyjnej użyteczności. Oznacza ono, że
jako edukator przyjmuję taką definicją inteligencji, która, po pierwsze, nie jest
sprzeczna z obowiązującą wiedzą oraz, po drugie, jest przydatna i wpływa
korzystnie na efekty uczenia. Wydaje się, że przekonanie o rozwojowym charakterze inteligencji spełnia oba te kryteria.
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Skale szacunkowe
i ich rola w wyznaczaniu trafności
pomiaru pedagogicznego

Pojęcie pomiaru utożsamiane bywa w pedagogice z wykorzystaniem testu, który jest metodą gromadzenia danych dotyczących pojedynczej cechy
umysłowej, jak wiedza, postawa, samoocena lub sprawność intelektualna
(por. Niemierko, 1999, 2002, 2009; Pitoniak, Cizek, 2016; Templin, 2016). Oczywiście cechy mogą być wielowymiarowe i aby test nadawał się do pomiaru
takich wielowymiarowych cech, musi posiadać odpowiadającą im strukturę
i treść stwierdzeń, które są pozycjami kwestionariusza testu. Jednak o jakości
pomiaru przy użyciu testu decydują też formalne własności kwestionariuszy,
do których należy liczba i kolejność stwierdzeń oraz formuła graficzna kwestionariusza. Nie mniejszą rolę odgrywa instrukcja kierowana do osób badanych, zawierająca informacje na temat celu, jakiemu służy kwestionariusz
testu oraz sposobu, w jaki należy z nim postępować, aby podawane dane mogły być podstawą późniejszej analizy. Tym jednak, co stanowi element gwarantujący zachodzenie wymiany informacji między badaczem a osobą badaną są skale szacunkowe. Stanowią one podstawowy instrument udzielania
odpowiedzi i ustosunkowania się do poszczególnych stwierdzeń zawartych
w kwestionariuszu. Skale szacunkowe słusznie jest w sposób przemyślany
dobierać do skali pomiaru przyjętej na etapie operacjonalizacji cechy. Wzajemna adekwatność w tym zakresie decyduje o stopniu, w jakim charakter
gromadzonych później danych odpowiadać będzie oczekiwaniom konstruktora kwestionariusza testu. Innymi słowy, zagadnienie powiązań między
skalami pomiaru i skalami szacunkowymi odnosi się do problematyki trafności pomiaru.
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Kryteria zmiennej jako reguły opisu adekwatnego doboru
skali pomiaru i skali szacunkowej

O ile zadanie określenia skali pomiaru zdecydowanie przyciąga uwagę
każdego konstruktora testu podczas operacjonalizacji przewidzianej do pomiaru cechy, o tyle dobór skal szacunkowych bywa realizowany w sposób mniej
refleksyjny i kierowany nawykiem lub panującym zwyczajem. Jednak efekty
możliwie zoptymalizowanej operacjonalizacji cechy mogą zostać zaprzepaszczone w momencie, gdy konstruktor określa własności skali szacunkowej, dla
jasności, będącej zestawem możliwych odpowiedzi względem zaproponowanych w teście lub ankiecie stwierdzeń albo pytań. W lakonicznym ujęciu, z możliwie optymalnie zoperacjonalizowaną cechą mamy do czynienia wówczas, gdy
ustalona zostaje stabilna relacja między terminami, jakimi opisywana jest cecha
i jej podzakresy, a wskaźnikami traktowanymi jako przejawy, lub po prostu desygnaty tych terminów. Przywołuje to pojęcie kryteriów zmiennej, a właściwie
podziału logicznego nazwy (Ajdukiewicz, 1975; Łukowski, 2012). Ten, stojąc
u podstaw metodologicznego modelu zmiennej, przewiduje że zmienna jest
kategorią stanowiącą nazwę zbioru desygnatów. Wartości zmiennej, to z kolei
podkategorie, a ich desygnaty to podzbiory. Zmienna i jej wartości powinny
więc umożliwiać podział desygnatów według następujących formalnych kryteriów: rozłączności oraz adekwatności. Według pierwszego kryterium każdej
obserwacji zostaje przyporządkowana jedna i tylko jedna wartość zmiennej.
Drugie kryterium jest dwuskładnikowe. Zmienna adekwatna, to zmienna wyczerpująca i wyłączna. Wyczerpująca jest wtedy, gdy jej wartości przypisane zostają wszystkim obserwacjom, które mogą zostać określone w terminach zmiennej. Z kolei wyłączna jest wówczas, gdy jej wartości przypisywane są wyłącznie
obserwacjom będącym desygnatami nazwy tej zmiennej. Wyłączność zmiennej
jest szczególnym przypadkiem jej rozłączności. Podział logiczny nazwy wspiera
się na znanej w logice zasadzie niesprzeczności, zgodnie z którą nie jest prawdą,
że zarazem jest tak jak dane zdanie mówi i nie jest tak jak ono mówi. Kryteria
zmiennej pochodzące z podziału logicznego nazwy oraz związana z nimi zasada niesprzeczności wydają się możliwe do potraktowania jako reguły opisujące
działanie funkcji odwzorowujących identyfikowanych z pojęciem trafnego pomiaru. Chodzi oczywiście o bijekcję, o której mowa będzie niżej. W ten sposób
te same reguły pozwalają charakteryzować adekwatność skal szacunkowych.

Skale jako podstawa pomiaru
Najogólniej, pomiar definiuje się jako przyporządkowanie symboli danym wartościom zmiennej według określonych reguł tego przyporządkowania (por. Choynowski, 1971; Czichos, 2011; Niemierko, 2009; Sobczyk, 2007).
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Postać i charakter tych reguł decyduje o stopniu reprezentacji mierzonej cechy w przyjętym zbiorze symboli oraz jednoznaczności jej odwzorowania
w tymże zbiorze. Zbiór symboli, zbiór empirycznych przejawów zmiennej
oraz reguły określające relacje pomiędzy elementami tych zbiorów nazywane są skalami pomiaru i jako takie określają stopień dowolności w przypisywaniu symboli poszczególnym wartościom zmiennej (Kęska, 2015; Walenta,
1971). Im ta dowolność większa, tym mniejsza jest jednoznaczność odwzorowania mierzonej cechy (por. Kęska, 2015). Wśród najczęściej wykorzystywanych skal pomiaru wymienia się za Stanleyem Stevensem (1946) nominalną,
porządkową, interwałową oraz stosunkową.
W teorii pomiaru odwzorowanie opisywane jest przy pomocy funkcji
odwzorowującej, która przekształca, czy też przeprowadza jeden zbiór (tu
empiryczne wartości zmiennej), nazywany dziedziną, w drugi zbiór (system symboli), nazywany przeciwdziedziną (Bronsztejn, Siemiendiajew,
Musiol, Muhlig, 2015; Choynowski, 1971). W teoretycznym opisie pomiaru
wykorzystuje się najczęściej trzy funkcje z całej rodziny funkcji odwzorowujących tzw. homomorfizmów. Jest to funkcja bijekcyjna, surjekcyjna i injekcyjna. Ta pierwsza, nazywana izomorficzą lub funkcją wzajemnie jednoznaczną, każdemu elementowi dziedziny przyporządkowuje dokładnie
jeden i tylko jeden element przeciwdziedziny. Surjekcja zachodzi wówczas,
gdy dany element przeciwdziedziny reprezentuje więcej niż jeden element
dziedziny. Z kolei w odwzorowaniu injekcyjnym wstępują elementy dziedziny, którym nie zostaje przyporządkowany żaden element przeciwdziedziny. Z punktu widzenia trafności pomiaru idealną sytuacją jest ta, gdy
w systemie symboli w sposób jednoznaczny odwzorowany zostanie zbiór
empiryczny. Znacznie częściej spodziewać się można natomiast surjekcyjnego i injekcyjnego odwzorowania, tj. odpowiednio takich sytuacji, gdy
przyporządkowany w pomiarze symbol reprezentuje więcej niż jedną wartość cechy, lub gdy określone wartości cechy nie uzyskują żadnej reprezentacji w przyjętym zbiorze symboli. Szanse zachodzenia surjekcji i injekcji
powiększa specyfika cech mierzonych w badaniach pedagogicznych. Cechy
te są bowiem stosunkowo często nieobserwowalne wprost. O ich występowaniu i charakterystyce wnioskuje się na podstawie ustalonych przejawów,
które ustanawiane są jako znaki tychże zwykle latentnych cech na podstawie teoretycznego kryterium. Jednakże trafność pomiaru nawet w sytuacji
optymalnego dobranie skali pomiaru może być ograniczona przez wzgląd
na uchybienia w zakresie doboru skali szacunkowej.
Skala szacunkowa jest narzędziem udzielania odpowiedzi na poszczególne pozycje testu. Pozwala ona transformować dane wyrażane w języku
naturalnym (codziennym) na dane stanowiące podstawę analizy. Najczęściej
transformacja ta polega na zamianie danych jakościowych na ilościowe. Wy-
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jątkiem są z reguły kategorialne skale szacunkowe. Skale szacunkowe umożliwiają ponadto standaryzację warunków odpowiedzi, a tym samym dostarczają podstawy dokonywania porównań międzyosobniczych.
Skale szacunkowe można charakteryzować ze względu na przyjęte kryteria (Brzezińska, Brzeziński, 2006; Zawadzki, 2006). Na przykład: sposób
prezentacji możliwych odpowiedzi, liczbę opcji odpowiedzi (tzw. szerokość
formatu), liczbę biegunów skali oraz zakotwiczenie skali. Pierwsze kryterium
pozwala podzielić skale szacunkowe na numeryczne, graficzne oraz kategorialne. Drugie poza długością skali określa też jej symetrię wyróżniając skale
o parzystej i nieparzystej liczbie opcji. Trzecie kryterium stanowi podstawę
wyodrębniania skal bipolarnych i unipolarnych. Podział ten ma szczególne
znaczenie, gdy mierzona cecha posiada strukturę dającą się opisywać przy
użyciu opozycyjnych kategorii. Wreszcie kryterium zakotwiczenia skali określające opisy jej krańców.
Z możliwym do skontrolowania obniżaniem trafności pomiaru na skutek nieadekwatnego doboru skal szacunkowy mamy do czynienia najczęściej wówczas, gdy przewidywany w toku operacjonalizacji poziom pomiaru (skala pomiaru) ulega obniżeniu. Typowym przykładem wydaje się wiek
życia potraktowany jako ciągła cecha i mierzona z wykorzystaniem numerycznej skali szacunkowej, której poszczególne pozycje stanowią przedziały
wiekowe. Innym przykładem jest dokonywany na bipolarnych skalach szacunkowych pomiar znaku postawy oparty na założeniu występowania jednoznacznych, neutralnych i niejednoznacznych (ambiwalentnych) ustosunkowań. Przy dopuszczalnym wyborze tylko jednej opcji ze skali szacunkowej
ustosunkowaniom neutralnym i ambiwalentnym odpowiadać będą te same
środkowe pozycje skali. Stanowi to także uchybienie logiczne, gdyż w takiej
postaci gwałci zasadę niesprzeczności. Zagadnieniu środkowej pozycji skali
szacunkowej poświęcę dalszą uwagę.

Problem środka skali
Problem środkowej pozycji skali szacunkowej należy do jednej z głównych
kontrowersji w teorii pomiaru (Zawadzki, 2006). Środkowa wartość identyfikowana bywa bowiem z niezdecydowaniem respondenta lub jego niewiedzą.
Istnieją podstawy, by środkową pozycję skali szacunkowej traktować także
jako wybieraną w sytuacji małego zaangażowania respondenta w udzielaniu
odpowiedzi na pozycje testu, a także obojętnego jak również ambiwalentnego
ustosunkowania do treści tych pozycji (Cacioppo, Gardner, Berntson, 1997;
Zuell, Scholz, 2016). Wybór środkowej pozycji skali jest też niezwykle wrażliwy na warunki kontekstualne sytuacji pomiaru (Bishop, 1987; Tsang, 2012).
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Środkowa wartość bywa jednak niezbędna, gdy pomiar ma uwzględniać
podobne natężenie obu aspektów cechy modelowanej w strukturze opozycji.
Tak jest z postawami, motywacją do przeciwnych zachowań, społeczną marginalizacja, czy cechami osobowości. Największe jednak kontrowersje budzi
jej niejednoznaczność, która i w przypadku cech dających się przedstawiać
w strukturze opozycji identyfikowana bywa zarówno z jednoczesnym zachodzeniem przeciwnych aspektów, jak i z ich zerowym natężeniem. Wartość
środkowa wybierana może być więc, gdy natężenie mierzonej cechy jest podobnie wysokie w przypadku obu jej aspektów, jak i wówczas, gdy osoba
udzielająca odpowiedzi przy użyciu skali szacunkowej zamierza zakomunikować zerowe lub bliskie zeru natężenie cechy. Tak rozumiany problem
środka skali uwidacznia się szczególnie w przypadku skali dyferencjału semantycznego oraz tak zwanej skali lewo-prawo (Zuell, Scholz, 2016), będącej w gruncie rzeczy bipolarną skalą numeryczną z opisanymi krańcami za
pomocą opozycji.
Problem środka skali dotyczy głównie całej klasy skal bipolarnych. Choć
występuje także w przypadku innych typów skal. Przykład stanowi typowa
pięciostopniowa skala Likerta i jej zmodyfikowane postaci służące do wyrażania częstości oraz intensywności. Problem środkowej pozycji stanowi
jednak wyraz ogólniejszej kwestii. Jest nią sztuczna dychotomizacja, u której podstaw znajduje się zredukowane pojęcie mierzonej cechy sprowadzające ją do zbiegunowanego wymiaru podczas, gdy zasadniej samą cechę
byłoby uznać za posiadającą więcej niż jednowymiarowa strukturę. Ryzyko
sztucznej dychotomizacji wiąże się bardziej z konceptualizacją cechy niż samym doborem skal szacunkowych, choć jego widoczność jest największa,
gdy operuje się skalami szacunkowymi. To ryzyko występuje w przypadku
większości skal szacunkowych względnie niezależnie od kryteriów ich podziału. Skale numeryczne, graficzne, ciągłe lub dyskretne, o ile maja postać
bipolarną o tyle prawdopodobniejsze jest, że wiąże się z nimi ryzyko sztucznej dychotomizacji.
Próby radzenia sobie z tym problemem sprowadzają się przede wszystkim do tworzenia wielowymiarowych modeli cech oraz odpowiadającego
temu wprowadzania skal unipolarnych w miejsce bipolarnych (Cacioppo,
Gardner, Berntson, 1997). Każdy z opozycyjnych składników cechy traktowany jest wówczas jako oddzielny wymiar. Znosi się tym samym warunki
obowiązywania reguły niesprzeczności logicznej w sytuacjach, gdy jednocześnie występują przeciwne sobie stany i procesy, jak w przypadku postaw
ambiwalentnych. Opisywane w literaturze prawidłowości wykluczania się
wyboru środkowej pozycji z wyborem pozycji kierunkujących (Böckenholt,
2012; Pokropek, 2014) stają się wobec tego warunkowe. Innymi słowy, osoby udzielające odpowiedzi na skalach szacunkowych nie są determinowane
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ograniczeniami skali bipolarnej i mogą wybierać zarówno pozycję środkową,
jak i wskazywać kierunek odczuwanej przez siebie tendencji. W ich zasięgu
pozostają bowiem środkowe pozycje skali oraz jednocześnie możliwość raportowania podobnego natężenia obu składników.
Takie dwuwymiarowe podejście wymaga jednak zastosowania rozwiązań
integrujących wartości z obu unipolarnych skal szacunkowych. Do absolutnie najprostszych należy obliczanie średniej arytmetycznej dla dokonanych
oszacowań. Gubi to jednak sporą część informacji jakie wyprowadzić można
z uzyskanych danych. Dlatego aparat matematyczny jest zwykle nieco bardziej skomplikowany (Grabowski, 2007; Pasikowski, 2015; Thompson, Zanna,
1995). Ale pozostając nawet na poziomie surowych danych, ujawnia się wartość unipolarnego szacowania cech opisywanych w strukturze opozycji. Uwidocznione zostają różnice w oszacowaniach między osobami o bardzo niskim
natężeniu cechy oraz tymi, które charakteryzuje podobnie wysokie nasilenie
obu aspektów cechy. Tym samym obnaża się surjekcyjne przyporządkowanie symboli empirycznym wartościom mierzonej niejednowymiarowej cechy,
gdy w pomiarach używane są bipolarne skale szacunkowe.

Wybrane aspekty skal szacunkowych
w kontekście podnoszenia trafności pomiaru
Preston i Coleman (2000) przyglądali się roli długości skal numerycznych
dla parametrów psychometrycznych wykonywanych przy ich użyciu pomiarów. Prosili uczestników swoich badań o szacowanie wybranych obiektów.
Stanowiły je poszczególne usługi restauracyjne oraz marketingowe. Oceny
dokonywane były przy pomocy specjalnie skonstruowanego kwestionariusza, który zawierał skale szacunkowe o długości od 2 do 11 punktów oraz
skalę ekstra o długości 101 punktów. Najlepsze parametry psychometryczne
uzyskiwały skale 7-, 9- oraz 10-punktowe. Również skale o tych długościach
okazywały się najwygodniejsze dla wykorzystujących je osób.
Z kolei Zawadzki (2006) przywołuje liczne wyniki badań obrazujących
w zakresie rzetelności przewagę skal 7-punktowych nad skalami numerycznymi o innej liczebności opcji, choć jednocześnie wskazuje, że efekt ten zależy
od możliwości poznawczych użytkowników skal. Im są one niższe, tym rzetelność pomiaru silniej uzależniona od zdolności poznawczych.
W badaniach C. Zuell i E. Scholz (2016) przyglądano się bipolarnym skalom numerycznym ze względu na posiadanie przez nie środkowej pozycji.
W międzynarodowych porównaniach autorzy wykazali, że skale parzyste
uruchamiają u korzystających z nich osób tendencje do poszukiwania pozycji
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najlepiej odpowiadającej środkowemu miejscu skali. Dzieje się tak z powodu
nieznajdowania miejsca na skali, które w ocenie użytkowników dostatecznie
dobrze reprezentowałoby stan cechy.
W badaniu poświęconym zagadnieniu znaczenia środka skali w wyznaczaniu trafności reprezentacji cechy (Pasikowski, 2018) wykorzystane zostały skale numeryczne oraz graficzne ciągłe, tzw. wizualne skale analogowe.
Uczestnicy badania losowo przydzieleni zostali do dwóch różnych warunków
badania. Pierwszy polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytania o neutralną
postawę wobec wybranego obiektu i miejsce, jakie na zaproponowanych skalach odpowiadałoby tej postawie. Drugi z kolei, na udzieleniu odpowiedzi
na pytanie o postawę ambiwalentną i analogicznie miejsca na skalach, które
odpowiadałyby tej cesze. Zastosowano trzy rodzaje skal: numeryczne bipolarne, wizualne analogowe bipolarne oraz wizualne analogowe unipolarne.
Typ skal numerycznych unipolarnych został pominięty w trosce o fasadową
trafność pomiaru i aby obniżyć ryzyko jego niedokładności spowodowane
ewentualnymi trudnościami wykonania złożonego zadania wielokrotnego
oceniania tej samej cechy przy użyciu różnych skal. Dodatkowym uzasadnieniem było przyjęcie, że skale odcinkowe poza tym, że zapewniają możliwość
wyboru pozycji środkowej, to także cechują się teoretycznie nieograniczonym
zagęszczeniem pozycji skali. Pozwalają więc obserwować zarazem szerszy
zakres zróżnicowania wyborów.
Pomiar neutralnego ustosunkowania oraz ustosunkowania ambiwalentnego zwracał te same wartości. Niezależnie od tego, czy skala miała numeryczny, czy też odcinkowy charakter, badani zaznaczali środkowe pozycje.
Chyba że skala szacunkowa miała numeryczną postać i jednocześnie parzystą liczbę pozycji, to zaznaczane były wówczas te bezpośrednio sąsiadujące
ze środkiem skali. Sytuacja zmieniała się, gdy w miejsce bipolarnych wprowadzone zostały skale unipolarne. Różnice między warunkiem neutralnej
postawy i postawy ambiwalentnej uwidoczniły się bardzo wyraźnie. Osoby
z warunku neutralnego zaznaczały na obu unipolarnych skalach pozycje bliskie zeru, natomiast osoby z warunku ambiwalentnej postawy pozycje dalsze od zera i jednocześnie podobne w przypadku obu unipolarnych skal. Co
więcej zastosowanie układu skal unipolarnych rozszerzyło osobom z tego
ostatniego warunku możliwości wyboru pozycji, co uwidoczniło się w szerokim zakresie zaznaczeń na skalach szacunkowych. Występowały zarówno
takie o niskim natężeniu jak i o wysokim oraz bardzo wysokim natężeniu
obu składników. W przywołanym badaniu ujawnił się efekt surjekcyjnego
odwzorowania wartości mierzonej zmiennej, jak również złudzenie adekwatności zasady niesprzeczności odnoszonej do opartego na bipolarnych skalach
szacunkowych pomiaru złożonej cechy.
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Dobór skali szacunkowej wymaga wrażliwości podobnej do tej z jaką
realizowana jest operacjonalizacja zmiennych. Bezrefleksyjne decyzje mogą
bowiem skutkować pojawianiem się czynników obniżających trafność pomiaru pedagogicznego. Wprawdzie nie sposób wskazać uniwersalne rozwiązanie zabezpieczające trafność pomiaru testem we wszystkich tego rodzaju
sytuacjach, gdyż dobór skali szacunkowej odpowiadać powinien charakterystyce mierzonej cechy. Jej złożoność determinowana jest przez rozwiązania przyjęte na etapie konceptualizacji i operacjonalizacji. Jeśli u podstawy
obu tych procesów znajduje się dychotomiczne myślenie, to najprawdopodobniej przetwarzanie danych empirycznych zrealizowane zostanie w ramie
binarnych rozdziałów lub bipolarnego kontinuum. Świadoma decyzja badacza, utrwalone zwyczaje albo brak dostrzegania innej możliwości, to czynniki decydujące o uznaniu takiej binarnej ramy za wystarczającą. Gdy jednak
celem pomiaru jest docieranie do możliwie pełnego zakresu informacyjnej
zawartości gromadzonych danych, wówczas dychotomiczne ujęcie wymaga
rozszerzenia dopuszczającego politomiczność wariantów mierzonej cechy,
niejednowymiarowość jej struktury oraz szans przekraczania sprzeczności,
choć nie tylko w trybie ich eliminowania na drodze prostych wykluczeń tych
akurat opcji, które nie pasują do bieżącego kontekstu. Tak należałoby rozumieć nastawienie na budowanie modeli cech z zachowaniem dużej wrażliwości na ryzyko zredukowanego ich obrazu oraz dobieranie skal szacunkowych
w sposób minimalizujący ryzyko zredukowanego odwzorowywania empirycznych wartości mierzonej cechy.
Dyskutowane w tym tekście problemy surjekcji i zasady niesprzeczności
odnoszą się do kwestii pomiaru cech modelowanych w strukturze opozycji.
Takie cechy licznie występują w polu zainteresowań pedagogiki. Zabezpieczenie więc trafności pomiaru poza powszechnie podnoszonymi argumentami wymaga również odpowiedniej troski wyrażającej się jednoczesnym zabieganiu o maksymalizację adekwatności skali pomiaru oraz maksymalizację
adekwatności skali szacunkowej.
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Diagnoza społeczna
po samobójstwie ucznia w szkole

Wstęp
Problematyka zachowań samobójczych młodzieży pozostaje jedną z najważniejszych, ponieważ dotyczy w istocie spraw ostatecznych, w których
alternatywą do życia jest śmierć. Dodatkowo warto zauważyć, że śmierć samobójcza młodego człowieka szczególnie boleśnie odciska swoje piętno na
tkance społecznej. Wszak młodzież jest przyszłością społeczeństwa. Przedwczesna śmierć młodego człowieka rozrywa tkankę społeczną i sprawia, że
pojawiają się w otoczeniu społecznym samobójcy liczne konflikty. Pytania
o przyczyny samobójstwa prowadzą niekiedy do wzajemnych rozliczeń bliskich mu osób, co rodzi agresję i przemoc. Co gorsza, samobójstwo, zwłaszcza młodego człowieka, wywołuje falę uderzeniową dotykającą dziesiątki
osób. Każda śmierć samobójcza człowieka wiąże emocjonalnie i ekonomicznie ponad dwadzieścia osób (Hołyst, 2002). Siła oddziaływania samobójstwa
nastolatka jest o wiele większa i dotyka społeczności całej szkoły, do której
desperat uczęszczał.
Celem artykułu jest zastanowienie się nad rolą diagnozy społecznej
w procesie zniwelowania negatywnych skutków śmierci samobójczej ucznia
w szkole. Wszak istnieje realne zagrożenie pojawienia się zachowań suicydalnych naśladowczych. Należy rozważyć, czy można rozpoznać oznaki
zagrożenia zachowaniami samobójczymi wśród młodzieży i jakie działania
personelu szkoły oddziałują pozytywnie na uspokojenie nastrojów i powstrzymanie ewentualnych zachowań suicydalnych naśladowczych. Wśród
tych działań na szczególną uwagę zasługuje diagnoza społeczna, która pozwala przygotować grunt pod uruchomienie konkretnych i skutecznych aktywności antysuicydalnych.
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Szacuje się, że 80% samobójców sygnalizuje swoje zagrożenie autodestrukcją. Widoczne jest to zwłaszcza u młodzieży. Umiejętność odczytywania
tych sygnałów jest w społeczeństwie słabo rozpowszechniona. Samobójstwo
ucznia w szkole wywołuje uzasadnione lęki wśród nauczycieli i wychowawców, że mogą pojawić się kolejne takie incydenty. Jest zatem sprawą najwyższej wagi, aby nauczyciele potrafili takie oznaki zagrożenia samobójstwem
dostrzegać.
Mitchel Anthony (1994: 125) wymienia następujące oznaki świadczące
o wysokim zagrożeniu samobójstwem: rozdawanie swoich rzeczy; rozmowy
o samobójstwie i plany samobójcze; rozmowy o środkach popełnienia samobójstwa i zaopatrywanie się w te środki; wcześniejsze próby samobójcze lub
groźby; kaleczenie się i inne fizyczne działania samoniszczące; obsesja tematyką śmierci – w tekstach mówionych i pisanych, muzyce i sztuce; wyrażanie beznadziejności, bezradności, złości na siebie i świat; wykorzystywanie
ciemnych, grubych, agresywnych linii i/lub oderwanych fragmentów postaci
w machinalnych rysunkach i pracach plastycznych; stwierdzenie, że rodzina
i koledzy nie będą po nim tęsknić; niedawna śmierć kogoś bliskiego; niedawne samobójstwo kogoś bliskiego; nagła pozytywna zmiana w zachowaniu po
okresie depresji; depresja i chwiejność w rocznicę utraty czegoś lub kogoś;
niezdolność do przyjęcia pomocy połączona z jednym z wyżej wymienionych
czynników.
Należy tu podkreślić, że najważniejszą oznaką sugerującą zagrożenie samobójstwem są wcześniej podejmowane przez desperata próby samobójcze.
Greccy badacze (Papolos, Papolos, 1994: 47) zwracają uwagę na następujące sygnały i objawy narastających zamiarów suicydalnych: nastrój depresyjny; spadek zainteresowań; zmiana rytmu snu i/lub apetytu; gorsze wyniki
w szkole; wzrastająca izolacja społeczna; brak dbałości o ubiór i uczesanie; zainteresowanie tematem śmierci; wzrost rozdrażnienia; skłonność do alkoholu
i zażywania leków; poczucie stale popełnianych błędów, zaniechanie planów
na przyszłość.
Można także wspomnieć o oznakach zagrożenia samobójstwem opracowanych przez National Suicide Help Center w Stanach Zjednoczonych: zasypianie na lekcji; błaznowanie; niszczenie przedmiotów; apatia; obsceniczny
język i gesty; niechęć do porozumienia; postawa obronna; szukanie samotności; płacz; impulsywność; depresja; zmienne nastroje; nagłe wybuchy; kłótliwość; brak konsekwencji; złudzenia lub halucynacje; utrata pamięci i poczucie zagubienia, skłonności paranoidalne (poczucie prześladowania) (Mitchel
Anthony, 1994: 119–120).
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Wiedza o takich oznakach skłonności samobójczych pozwala reagować
w poszczególnych sytuacjach w szkole. Ta wiedza powinna być opanowana zarówno przez nauczycieli i pedagogów oraz psychologów szkolnych, ale
także przez samą młodzież, która niejednokrotnie może skutecznie aktywizować się w ratowaniu zagrożonych samobójstwem rówieśników. Środowisko
nauczycieli winno być wyczulone na takie oznaki zagrożenia zwłaszcza po
dokonanym już samobójstwie ucznia.

Diagnoza społeczna jako czynnik chroniący
przez dalszymi zachowaniami samobójczymi uczniów
w szkole
Młodzież szkolna stanowi kategorię społeczną cechującą się niepełnym
dostępem do społecznych uprawnień i jednocześnie niepodlegającą jeszcze
w pełni społecznym obowiązkom (Filipiak, 2009: 45). Z powszechnych obserwacji wynika, że młodzież ujawnia zdolności przystosowawcze w zetknięciu się z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi (komputery, telefony komórkowe kolejnych generacji, smartfony, Internet, sieci neuronowe).
Ujawnia się tu jednak pewien paradoks polegający na tym, że pomimo utrzymywania przez młodzież plastycznie samoregulujących się umięjętności
przystosowawczych do umiejętnego korzystania z nowoczesnych urządzeń
i nośników informacji, to jednocześnie ta sama młodzież nie potrafi pokonać barier swojego psycho-fizycznego rozwoju. Młodzież, modelując dopiero
swoje umiejętności przystosowawcze do świata realnych zachowań społecznych i powiązanych z nimi imperatywów moralnych, popada niekiedy we
frustracje (Czabański, 2009: 16). Doświadczanie samobójczej śmierci rówieśnika, często osoby silnie z nim powiązanej, wzmaga zagrożenie reakcjami
eskapistycznymi, z zachowaniami samobójczymi włącznie.
Młodzież często nie radzi sobie w realnym życiu. W licznych przypadkach jest zaniedbywana przez zajętych pracą zawodową rodziców, a ponadto
bywa narażona na oddziaływania różnych przejawów patologii społecznych.
Młodzież doświadcza także problemów, które przerastają jej możliwości
praktycznego rozwiązania. W tym kontekście warto zauważyć, że wielu dorosłych przecenia rozwój intelektualny swoich dzieci, nie zwracając szczególnej uwagi na istotne deficyty w sferze ich emocji i wychowania moralnego
(Czabański, 2009: 16).
Diagnoza społeczna prowadzona wśród uczniów po samobójstwie młodego człowieka, wymaga uwzględniania tych właśnie zjawisk zachodzących
w otoczeniu społecznym młodzieży. Okazuje się więc, że typowa dla młodego
wieku niedojrzałość emocjonalna i słaba internalizacja poszczególnych zasad
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moralnych (efekt niewiedzy, nonszalancji lub przesadnego poczucia własnej
wolności osobistej) współistnieje tu z wysokimi umiejętnościami użytkowania współczesnych, wyrafinowanych urządzeń umożliwiających zdobywanie
wiedzy i przesyłanie jej na odległość. Owe procesy prowadzą do ukształtowania się młodych ludzi wyobcowanych ze świata realnego, natomiast przystosowanych do korzystania z nowoczesnych technologii. W konsekwencji
mogą powstać sploty okoliczności wzmacniające swoiste rozdwojenie oraz
osłabienie poczucia własnej wewnątrzsterowności (Czabański, 2009: 17).
Poza tym jak zauważa M. Makara-Studzińska (2015: 74), w nowoczesnych
społeczeństwach młodzi coraz szybciej dojrzewają, ale coraz później dorastają. Objawia się to wciąż nieukształtowanym lub mało stabilnym systemem
wartości. Oczywiście generuje to poważne problemy wychowawcze zarówno
dla rodziców jak i dla nauczycieli. Wszystko to sprawia, że obecnie wydłuża
się czas adaptacji i wdrożenia młodych w dorosłe społeczeństwo.
Sygnalizowane w niniejszym tekście zagubienie młodzieży w świecie aksjonormatywnym sprawia, że w skrajnie trudnych sytuacjach społecznych
wycofuje się i unika wzięcia na siebie odpowiedzialności za podjęte działania.
Popełnienie samobójstwa przez ucznia w szkole może stać się inspiracją dla
innych zagubionych ludzi.
Samobójstwo ucznia wywołuje silne poruszenie zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. Bezpośrednia obserwacja przeprowadzona w szkołach
w których doszło do takich suicydalnych incydentów, pozwala na konstatację, że nasila się lęk przed kolejnymi samobójstwami uczniów. Realnym staje
się bowiem realizacja mechanizmu naśladownictwa. Lęk ten niekiedy paraliżuje racjonalne działania i sprawia, że pojawia się chaos i panika.
Oprócz podjęcia konkretnych działań mających zminimalizować ryzyko
pojawienia się samobójstw naśladowczych, na plan pierwszy wysuwa się potrzeba przeprowadzenia diagnozy społecznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym obejmującym uczniów tej zagrożonej szkoły. Ze względu na dynamikę zdarzeń, należy te działania wdrożyć jak najszybciej po samobójstwie
ucznia.
Powołany w szkole zespół kryzysowy powinien dokonać rozeznania dotyczącego uczniów z klasy, z której pochodził samobójca. Ważne jest ustalenie kolejności dokonywania tego rozeznania. Zadaniem najważniejszym jest
więc przyjrzenie się sytuacji społecznej osób najbliższych zmarłemu. Chodzi
tu o najbliższych przyjaciół, nie zawsze należących do tej samej klasy co samobójca. W drugiej kolejności takiemu badaniu powinni podlegać znajomi
zmarłego, ale ponadto osobowości o podobnym typie. Osoby te nie musiały
mieć bliższego kontaktu ze zmarłym, ale mogły czuć więź za sprawą podobieństwa charakterów i zainteresowań. Nie można zapomnieć też o ewentualnych osobach, które znęcały się nad samobójcą.
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Te cztery kategorie uczniów powinny być przebadane pod kątem ich sytuacji społecznej. Największą wiedzą w tym zakresie powinien posiadać psycholog i/lub pedagog szkolny oraz wychowawca.
Jakie elementy społecznego funkcjonowania uczniów bezpośrednio zagrożonych samobójstwem po samobójstwie ucznia w szkole powinny podlegać sprawdzeniu?
1) Należy dowiedzieć się, czy dany uczeń podejmował w przeszłości próby samobójcze (czy obecne są w wywiadzie zaburzenia psychiczne, szczególnie depresja),
2) Czy ktoś w rodzinie popełnił w przeszłości samobójstwo?
3) Czy dziecko było maltretowane (w środowisku rodzinnym lub szkolnym)?
4) Czy uczeń przejawia tendencje do impulsywności lub agresji?
5) Czy uczeń cierpi na chorobę somatyczną?
6) Czy uczeń ma łatwy dostęp do środków działających śmiertelnie?
7) Czy uczeń odczuwa niechęć do poszukiwania pomocy?
8) Czy odczuwa osamotnienie lub oddzielenie od ludzi? (Makara-Studzińśka, 2015: 72).
Wśród czynników społeczno-ekonomicznych wzmagających ryzyko samobójstwa wśród młodzieży można wymienić także:
1) samotność i niemożność liczenia na wsparcie innych osób;
2) zła sytuacja ekonomiczna (rodziny pochodzenia);
3) próby samobójcze w przeszłości;
4) samobójstwa osób bliskich zarówno wśród krewnych jak i osób znaczących dla młodego człowiek;
5) okres żałoby;
6) złe przystosowanie społeczne; Nadużywanie alkoholi i/lub narkotyków;
7) przewlekłe choroby somatyczne (tutaj również doświadczanie przewlekłych dolegliwości bólowych) (Cheung, Law, Brandford, i wsp., 2006:
193–199; Brezo, Paris, Turecki, 2006: 180–206; Sher, 2006: 13–22).
Diagnoza społeczna powinna przede wszystkim koncentrować się na grupach pierwotnych w których młody człowiek spędza najwięcej czasu i kształtuje oraz angażuje całą swoją osobowość. Wśród tych grup najważniejsza jest
rodzina. A. Gmitrowicz wyraża pogląd, że na podatność młodzieży na późniejszą psychopatologię przeradzającą się niekiedy w zachowania autoagresywne,
wpływ mają alkoholizm i inne zaburzenia psychiczne ich rodziców. Zwraca się
też uwagę na znaczenie takich elementów jak: brak oparcia w rodzinie, ubogie
relacje, konflikty, skrajnie wysokie lub skrajnie niskie oczekiwania rodziców,
a także ich nadmierna kontrola (Gmitrowicz, 2015: 86). Alkoholizm rodzica
wiąże się z dodatkowo obciążającymi czynnikami, takimi jak stosowanie
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przemocy (Brent, Mann, 2006: 2719–2721). Na uwagę zasługują także badania, które potwierdzają, że jednym z najsilniejszych predyktorów zachowań
samobójczych jest brak bliskich relacji w rodzinie, a także poczucie beznadziejności (Morano, Erb, Sogli, 1993: 434–441).
Z badań wynika ponadto, że ryzyko wystąpienia zachowania suicydalnego jest blisko cztery razy wyższe u dzieci adoptowanych niż w grupie kontrolnej. Ustalono też, że ogólna liczba rozwodów istotnie dodatnio koreluje ze
współczynnikiem samobójstw młodzieży w wieku 15–24 lat (Keyes, Malone,
Sharma i wsp., 2013: 639–646). Badania potwierdzają istnienie związku pomiędzy doświadczaniem przez młodego człowieka wykorzystania seksualnego a ryzykiem samobójstwa. W odniesieniu do wykorzystania seksualnego
ryzyko samobójstwa było istotne zwłaszcza w populacji chłopców (Miller,
Esposito–Smythers, Wesmoore, Renshaw, 2013: 146–172).
Diagnoza społeczna może obejmować analizę relacji łączących członków
rodziny z nastolatkiem osieroconym przez rówieśnika. Jeśli odczuwają odrzucenie ze strony rodziców lub otrzymują komunikaty, że są ciężarem dla
swoich rodziców, co zachodzi zwłaszcza w rodzinach zrekonstruowanych
z małymi dziećmi, to zagrożenie samobójstwem jest szczególnie silne (Gmitrowicz, 2015: 88).
Gmitrowicz (2015: 90) zauważa, że do najczęściej wymienianych w literaturze suicydologicznej czynników ryzyka samobójstwa związanych z rodziną należą: przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie; konflikty między rodzicami; rodzina niepełna; samobójcza śmierć w rodzinie; uzależnienia oraz
zaburzenia psychiczne u rodzica; brak wsparcia; niedostateczne kompetencje
rodzicielskie.
Należy zdać sobie sprawę z tego, że wśród stresorów generujących zachowania samobójcze młodzieży należą: konflikty małżeńskie oraz rodzinne; w przeszłości doświadczenie wykorzystania seksualnego; osierocenie
(zwłaszcza przez osobę znaczącą dla młodego człowieka); problemy z rówieśnikami objawiające się w konfliktach z użyciem przemocy; utrata przyjaciela
w wyniku samobójstwa; wszelkie problemy szkolne; kłopoty finansowe oraz
prawne (Makara-Studzińska, 2015: 100).
Dokonanie diagnozy społecznej po samobójstwie ucznia w szkole wymaga wsparcia w tych działaniach pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego
oraz wychowawcy klas z zagrożonymi samobójstwem uczniami. Działania te
są wstępem do realizacji długofalowych programów zapobiegania samobójstwom. Jak zauważa Brunon Hołyst (2012: 1332), konieczne jest opracowanie programów profilaktycznych obejmujących swym zakresem profilaktykę pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wśród zagadnień poruszanych
podczas tych działań powinny się znaleźć:

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

Diagnoza społeczna po samobójstwie ucznia w szkole

113

1) poszukiwanie sensu życia poprzez eksponowanie i wzmacnianie pozytywnych
cech charakteru oraz pozytywnych postaw wobec życia;
2) kształtowanie postaw zaangażowania w sprawy ludzkie, poprzez aktywizację
w ramach wolontariatu;
3) kształtowanie postaw uważności umożliwiających rozpoznanie symptomów zachowań rezygnacyjnych;
4) upowszechnianie wiedzy o zjawisku samobójstwa;
5) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Działania mające na celu opanowanie zagrożenia samobójstwami wśród
pozostałych uczniów szkoły (Hołyst, 2012: 1333) wymaga realizacji następujących celów wpisujących się w ogólnoedukacyjne programy zapobiegania
samobójstwom:
1) rozwijanie u młodzieży zarówno umiejętności, jak i kompetencji w zakresie funkcjonowania społecznego, co powinno poprawić jakość ich relacji z rówieśnikami, rodzicami oraz z nauczycielami;
2) wyposażenie młodzieży w umiejętności i kompetencje pozwalające im radzić sobie
w sytuacjach stresowych;
3) zachęcanie młodzieży, aby aktywnie poszukiwała pomocy oraz kierowała swoich
rówieśników do odpowiednich źródeł pomocy profesjonalnej;
4) rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi emocjami, przede wszystkim związanymi ze stratą, żalem i smutkiem sytuacjach.

Te działania mogą być uzupełniane poprzez realizację programów szkolenia strażników szkolnych. Celem tych programów jest przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie identyfikowania młodzieży z wysokim stopniem
ryzyka samobójczego i kierowania tych młodych ludzi do właściwych źródeł
pomocy profesjonalnej (Malicka-Gorzelańczyk, 2000: 507–508). Rozważenia
wymaga też ewentualne prowadzenie programu wsparcia rówieśniczego.
Celem tego programu jest wzrost integracji społecznej w środowisku konkretnej szkoły.

Algorytm postępowania personelu szkoły po samobójstwie ucznia
a diagnoza społeczna po samobójstwie ucznia w szkole
Po samobójstwie ucznia w szkole muszą zostać uruchomione działania,
których celem jest utrzymanie komunikacji z uczniami, nauczycielami rodzicami oraz dziennikarzami reprezentującymi lokalne media. Ponadto konieczna jest szeroka kooperacja z instytucjami zewnętrznymi względem szkoły:
Policja, Prokuratura, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dziennikarze. Incydent suicydalny wymusza podjęcie działań
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profilaktycznych krótkoterminowych oraz długoterminowych. Tu właśnie
potrzebne jest przeprowadzenie diagnozy społecznej w celu identyfikacji zagrożenia oraz dobrania odpowiednich działań edukacyjnych skierowanych
na uczniów, ale także na nauczycieli i rodziców.
Bezpośrednio po samobójstwie ucznia powinien uformować się szkolny
zespół kryzysowy. W działania SZK nie powinno być zaangażowanych zbyt
wielu ludzi, aby uniknąć chaosu i konfliktów związanych z niezbyt czytelnym podziałem kompetencji. W skład SZK powinien wejść: dyrektor szkoły,
wicedyrektor, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel posiadający
szczególnie wysokie kompetencje komunikacyjne oraz wychowawca klasy,
której uczeń popełnił samobójstwo. W sytuacji, gdy w szkole nie ma pedagoga lub psychologa, można do SZK włączyć specjalistów z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej właściwej dla danego rejonu lub osoby z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ważne jest postępowanie zgodnie z harmonogramem
działań zaradczych w sytuacji samobójstwa ucznia. Oto propozycja takiego
harmonogramu:
1. Po uzyskaniu informacji o samobójstwie ucznia Szkolny Zespół Kryzysowy zbiera się niezwłocznie i przygotowuje komunikat dla nauczycieli,
uczniów i dziennikarzy. Podczas tego spotkania należy zebrać fakty dotyczące samobójstwa i samego ucznia (wstępna diagnoza).
2. Po spotkaniu SKZ podejmuje całą wiązkę działań, które powinny
w miarę możliwości być przeprowadzone w jak najkrótszym czasie, właściwie niemal jednocześnie:
2.1 Zawiadomić pracowników szkoły o zebraniu, które ma się odbyć
w możliwie najbliższym czasie (dyrektor szkoły).
2.2 Przygotować i rozdać nauczycielom pisemne ogłoszenie, które powinni odczytać na pierwszej lekcji tego dnia (dyrektor szkoły).
2.3 Podczas spotkania z nauczycielami należy przedstawić sprawę.
Zachęcić nauczycieli do rozmowy o tym wydarzeniu z uczniami.
To jest potrzebne, aby zapobiec ewentualnym plotkom. Należy
odwieść nauczycieli od gloryfikacji samobójstwa, aby zminimalizować możliwość zaraźliwego wpływu przykładu dla uczniów.
Należy także zachęcić nauczycieli do akceptacji wyrazów smutku
i poczucia straty (dyrektor szkoły).
2.4 Zaproponować nauczycielom wsparcie oraz indywidualne rozmowy – defusing (doraźna pomoc psychologiczna). Propozycja ta skierowana powinna być przede wszystkim do wychowawcy oraz innych nauczycieli uczących tego ucznia, który popełnił samobójstwo
(psycholog szkolny).
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2.5 Pomoc i wsparcie uczniom przesłuchiwanym lub przepytywanym przez
Policję lub Prokuratora. (psycholog szkolny i/lub pedagog szkolny).
2.6 Nawiązać kontakt z rodzicami samobójcy. Należy tu skupić się na
pomocy i wsparciu. Pomoc i wsparcie w kontaktach z Policją i Prokuraturą, ochranianie przed dziennikarzami, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych takich jak identyfikacja zwłok lub organizacja pochówku. Wszystkie te działania powinny być realizowane
w łączności z pracownikami socjalnymi działającymi na tym terenie. (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny, dyrektor
lub wicedyrektor).
2.7 Kontakty z Policją, Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej –
zaktywizowanie wsparcia dla rodziny samobójcy ze strony pracowników socjalnych (dyrektor szkoły lub wicedyrektor oraz nauczyciel o wysokich kompetencjach komunikacyjnych występujący jako
rzecznik szkoły).
2.8 Należy zapewnić sekretarkom szkolnym przygotowanie do udzielania informacji telefonicznej osobom dzwoniącym w sprawie samobójstwa ucznia do szkoły (dyrektor szkoły).
3. Ten etap polega na szerokim zdiagnozowaniu zagrożenia samobójstwem wśród innych uczniów ze szkoły. Szeroka diagnoza społeczna powinna dotyczyć osób najbliższych zmarłemu, znajomych zmarłego, osobowości
o podobnym typie (mogły nie mieć bliższego kontaktu ze zmarłym, ale czuć
więź za sprawą podobieństwa charakterów i zainteresowań), a także osób,
które w przeszłości znęcały się nad samobójcą. Efektem tej diagnozy powinno być ustalenie kolejności pomocy zagrożonym uczniom. Podczas dyskusji
i rozmów nie można dopuścić do gloryfikowania tego typu zachowań oraz
do idealizacji osoby samobójcy. Nie powinno organizować się uroczystości
o charakterze wspominkowym, ani apeli szkolnych, na których informowano
by o zdarzeniu. Nauczyciele przekazują w każdej klasie oddzielnie – przygotowany przez SZK komunikat. Udział w pogrzebie uczniów jest dopuszczalny. Warto jednak zwrócić uwagę na najbliższych samobójcy uczniów,
oraz tych, którzy znęcali się nad nim. Podczas pogrzebu, oraz później, należy
zapewnić im opiekę, ponieważ w takich okolicznościach zdarzają się dalsze
zachowania samobójcze tych osób. Podczas spotkania w klasie uczniowie powinni uzyskać informacje o miejscach, w których uzyskaliby pomoc w czasie
kryzysu oraz numery telefonów zaufania. Podczas zawiadamiania o samobójstwie kolegi lub koleżanki w klasie, do której uczęszczał desperat, można wprowadzić działania zmierzające do przepracowania emocji (psycholog
szkolny i pedagog szkolny). Można skorzystać z gotowych scenariuszy specjalnych warsztatów (Mirucka, Niesiobędzka, 2000). Problemy, które muszą
być rozwiązane po samobójstwie ucznia, to na przykład kwestia, co zrobić
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z pustym miejscem w ławce, co zrobić jeśli grał w jakiejś drużynie lub w zespole muzycznym? Proponuje się, aby nauczyciele pozwolili uczniom, kolegom i koleżankom zmarłego na przedyskutowanie możliwych rozwiązań.
4. Dalsze działania, które powinny przebiegać równolegle:
4.1 Praca z uczniami zagrożonymi. Próba zdiagnozowania stopnia zagrożenia – defusing (doraźna pomoc psychologiczna). Tu powinien
się zaangażować psycholog i pedagog szkolny.
4.2 Zawiadomić rodziców uczniów z klasy samobójcy o spotkaniu.
Na spotkaniu należy przedstawić sprawę samobójstwa ucznia bez
zbędnych szczegółów. Należy wyczulić rodziców, aby szczególnie
bacznie obserwowali swoje dzieci (e-maile, wpisy na facebooku,
telefony i strony na jakie wchodzą w Internecie). Trzeba rodziców
poprosić, aby prowadzili szczere rozmowy ze swoimi dziećmi, aby
im komunikowali, że zawsze mogą liczyć na nich (wychowawca,
psycholog szkolny i/lub pedagog szkolny).
5. Jeśli to konieczne włączenie do działań pomocowych specjalistów
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (psycholog szkolny i/lun pedagog
szkolny).
6. Monitorowanie nastrojów społecznych i opieka nad uczniami wymagającymi dalszego wsparcia. Należy to traktować jako uzupełnienie działań
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i/lub psychiatry (psycholog szkolny).
7. Wydaje się zasadnym sporządzenie przez Szkolny Zespół Kryzysowy
szczegółowego protokołu z przeprowadzonych działań zaradczych. Materiały te mogą być przydatne w rozwiązywaniu podobnych problemów w przyszłości oraz mogą służyć za materiał szkoleniowy dla Szkolnych Zespołów
Kryzysowych z innych szkół.

Zakończenie
Diagnoza społeczna musi być podjęta niezwłocznie po samobójstwie
ucznia w szkole. Powinna ona objąć swoim zasięgiem osoby najbliższe samobójcy i podobne typy osobowości. Podczas działań szkolnych zespołów kryzysowych jednocześnie przeprowadza się diagnozę w środowisku szkolnym.
Celem jest wykluczenie zachowań naśladowczych oraz eliminacja wszelkich
dalszych inspiracji. Prowadzone działania powinny uwzględniać proces
żałoby, który u młodzieży może być manifestowany w sposób specyficzny
(Niesiobędzka, Mirucka, 2006: 115–127). Diagnoza społeczna jest wstępem do
podejmowania dalszych działań profilaktycznych zarówno o charakterze doraźnym jak i długofalowym.
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Laickie diagnozy.
Metody rozpoznawania chorób
przez nieprofesjonalnych terapeutów*1

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat lecznictwo niemedyczne stało się
istotnym sposobem realizacji potrzeb zdrowotnych tak w Polsce, jak i w krajach zachodnich (Piątkowski, 2002: 235). Zjawisko to ma swoje społeczne
przyczyny i konsekwencje. Jak stwierdza W. Piątkowski (Piątkowski, Nowakowska, 2015: 405–406):
Badania naukowe dotyczące różnorodnych „komplementarnych” metod i technik
leczniczych oraz wsparcia w chorobie, diagnozowaniu zdrowia, a także zwiększenia
jego potencjału są prowadzone w krajach euroamerykańskiego kręgu kulturowego
od ponad 40 lat. Jednak kilka dyscyplin poświęca temu tematowi szczególna uwagę,
są to: biomedycyna, w tym historia medycyny, antropologia oraz socjologia zdrowia
i choroby. Polskie prace socjologiczne nad tym swoistym fenomenem społecznym
zostały wdrożone po 1989 r., a ich rezultaty są, jak się wydaje, uzupełnieniem oraz
dopełnieniem obrazu radykalnych przemian społecznych wywołanych przez transformację systemową. W ramach autorskiego projektu badań empirycznych zebrano
i usystematyzowano materiał przedstawiony w cyklu trzech kolejnych monografii.
Wyniki tych kompleksowych wieloletnich badań wskazują na poszczególne etapy
i szczegółowe elementy pracy naukowej określane przez komentatorów zjawiska jako
podstawy „socjologii lecznictwa niemedycznego”.

* Pamięci prekursora polskiej socjologii medycyny i kolegi Doktora Janusza Bejnarowicza
(1938- 2018).

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

120

Włodzimierz Piątkowski, Patrycja Zalewska

B. Tobiasz Adamczyk (1997: 308) stwierdza, iż jednym ze współczesnych
pól dyskusji w naukach lekarskich jest rywalizacja pomiędzy medycyną opartą na dowodach (EBM) a lecznictwem niemedycznym. Aby wyjaśnić fenomen
wzrostu znaczenia medycyny niekonwencjonalnej w czasach gwałtownego
postępu technologicznego, należy dokonać szeregu analiz socjologicznych
diagnozujących przyczyny niezadowolenia części pacjentów z jakości i charakteru oferty biomedycznej.

„Socjologia lecznictwa niemedycznego”. Zarys problematyki
Szeroki zakres korzystania z niekonwencjonalnych metod leczenia, które nie są akceptowane przez nauki lekarskie oraz deficyt systematycznych
i całościowych analiz socjologicznych skłoniły badaczy społecznych do zasygnalizowania tego problemu na seminariach prowadzonych pod koniec lat
70. przez współtwórczynię polskiej i europejskiej socjologii medycyny Magdalenę Sokołowską (współautor tej publikacji uczestniczył w nich jako magistrant). M. Sokołowska ze względu na swoją aktywność naukową poza krajem, nie mogła wtedy zająć się w sposób ciągły i systematyczny problemem
lecznictwa niemedycznego w Polsce. Była to pierwsza przesłanka do podjęcia
badań nad tworzeniem podstaw naukowych polskiej lecznictwa niemedycznego m.in.: w lubelskim ośrodku socjologii medycyny (lata 80. XX w.). Wśród
celów podjętych prac można wymienić: budowę podstaw teoretycznych oraz
metodologicznych tej nowej orientacji badawczej, ustalenie znaczenia podstawowych terminów, stworzenie typologii rodzajów lecznictwa niemedycznego, analizę stanu badań obejmujących socjologię jak i dziedziny pokrewne,
analiza skutków popularności tych metod dla systemu medycznego, zawodu
lekarza, relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, czy analizę społeczno-kulturowych uwarunkowań lecznictwa niemedycznego. Elementem tego szerszego projektu były badania nad „fenomenem Kaszpirowskiego”. Kaszpirowski – rosyjski psychiatra, terapeuta i absolwent studiów medycznych,
zdobył ogromną popularność, dzięki seansom niekonwencjonalnej psychoterapii. W Polsce występował z cyklem autorskich programów – „Teleklinika
Dr. Kaszpirowskiego”, emitowanym w latach 1989–1992. Masowe zainteresowanie telewizyjnymi seansami spowodowało, iż socjologowie mieli przesłanki do podjęcia takich badań oraz m.in.: do uznania tego terapeuty i jego
poglądów za ważny element kultury masowej w Polsce. Dzięki badaniom
przeprowadzonym w oparciu o ilościową i jakościową analizę ponad 3,5 tys.
listów, które zostały wysłane przez widzów do 2. Programu TVP można było
ustalić: główne przyczyny korzystania z terapii niekonwencjonalnych, zakres
analizowanego zjawiska, genezę potocznych koncepcji dotyczących zdrowia
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i choroby, biomedyczne skutki praktykowania takiego lecznictwa itp. Badania socjologiczne nad „fenomenem Kaszpirowskiego” pozwoliły też na określenie relacji, którą łączy terapeutę z osobami chorymi. Projekty tego typu
można uznać za prekursorskie w procesie kształtowania się naukowych podstaw „socjologii lecznictwa niemedycznego” (Nowakowska, 2012: 260–261;
Piątkowski, 2014b: 81; 2012b: 179–181).

Medycyna oparta na dowodach (EBM, Evidence Based
Medicine) a niekonwencjonalne metody leczenia
(CAM, Complementary and Alternative Medicine)
Ważnym wyzwaniem badawczym w tego typu pracach jest określenie
granicy pomiędzy nauką (medycyną) a lecznictwem niemedycznym. Główne koncepcje lecznictwa niemedycznego i jego założenia są generalnie nieakceptowane przez nauki lekarskie, m.in.: ze względu na jego nieweryfikowalność, niewiarygodność oraz nieskuteczność. Relacje obu tych systemów
były zmienne w czasie i przestrzeni. Przez wieki istotę medycyny stanowiła swoista „sztuka leczenia”, oparta na podstawach mistyczno-magicznych
i taumaturgicznych. Dopiero stopniowo zachodzący proces zmian technologii leczenia umożliwił korzystanie lekarzom z osiągnięć nauk przyrodniczych
i ścisłych. Szereg sposobów leczenia wykorzystywanych w dawnej medycynie zostało uznanych za „niemedyczne”. Należy zaznaczyć, iż podział ten
i stosowane kryteria nie są jednoznaczne, np.: homeopatia jako jedna z metod terapeutycznych była do niedawna tolerowana przez niektóre systemy
ochrony zdrowia, jednak obecnie w wielu krajach UE jest uznawana jako nieposiadająca „cech naukowości”.
O medycynie profesjonalnej można mówić, gdy zostaną spełnione określone „warunki graniczne”, m.in.:
1) odwoływanie się do krytycznego racjonalizmu naukoznawczego opartego na doświadczeniu i poprawnym rozumowaniu,
2) twórczy i odkrywczy charakter poznania naukowego (Piątkowski,
2012a: 42–45; 2008: 35–37; Stefaniak, 2014: 23; Kraszewski 2003: 381).
Ogólnie, medycyna opiera się na zasadach powszechnie akceptowanych
i jednolicie stosowanych jako standardy i procedury, które dotyczą wzorów postępowania lekarskiego (Youngson, 1997: 107). Stosuje długotrwałe
i randomizowane testy kliniczne, początkowo na zwierzętach a następnie
z udziałem pacjentów, wykorzystuje zasadę „podwójnie ślepej próby” itp.
Wspomniane wcześniej reguły i standardy pozwalają oddzielić medycynę od
niemedycyny. Wśród tych sposobów leczenia można wymienić różnorodne
techniki, metody i próby leczenia, którym zarówno uzdrowiciele jak i sami
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pacjenci p r z y p i s u j ą mniejszą lub większą efektywność. Tej efektywności skuteczności nie można jednak dowieść opierając się na przyjętych i aprobowanych kryteriach stosowanych w naukach przyrodniczych. Mówiąc zatem o wspólnych cechach lecznictwa niemedycznego, można wyróżnić m.in.:
wątpliwe podstawy naukowe, które miałyby uzasadniać skuteczność tych
metod oraz brak wykształcenia medycznego większości terapeutów. Brak
jednolitej taksonomii, za pomocą których opisuje się działania „healerów”,
brak powszechnie przyjętego przez nich kodeksu etycznego oraz standardów
postępowania ściśle opisujących procedury stosowane w procesie leczenia,
a także definiujących zakres praw i obowiązków dotyczących odpowiedzialności uzdrowicieli za zdrowie pacjenta.
Główne różnice pomiędzy EBM a CAM (Piątkowski 2008: 46–54) dotyczą:
1) statusu naukowego;
2) stanu prawnego;
3) aspektów etycznych.
Pierwszym kryterium różnicującym jest status naukowy „medycyny alternatywnej”; wyodrębnia się tu cztery składowe, które odnoszą się do pojęć
zdrowia, choroby i procesów leczenia w każdym z nurtów CAM (samolecznictwo, tradycyjne lecznictwo ludowe, praktyki współczesnych uzdrowicieli).
Można tu napotkać swoiste poglądy etiologiczne, laickie metody zapobiegania chorobie, zdroworozsądkowe sposoby diagnostyki, a także niekonwencjonalne metody terapeutyczne. Należy podkreślić, iż metody i praktyki niemedyczne stosowane w Europie i Ameryce Północnej opierają się na względnie
spójnym i skodyfikowanym systemie wiedzy o zdrowiu, chorobie i procesach
leczenia. Realnych korzyści z ich stosowania nie potwierdza medycyna akademicka. Dopiero w latach 90. XX wieku zostały podjęte próby sprawdzenia
rzeczywistej wartości metod „medycyny komplementarnej i alternatywnej”
(CAM). Testy ewaluacyjne nie dały jednoznacznych i przekonywających dowodów, które potwierdziłyby biomedyczną skuteczność metod stosowanych
przez znachorów i uzdrowicieli. Wśród terapeutów CAM można doszukać
się znacznej liczby oszustw i nadużyć leczniczych, spowodowanych najczęściej
chęcią zysku. Problemem etycznym, a jednocześnie cechą lecznictwa niemedycznego jest świadome wprowadzanie w błąd pacjentów, a także niepotrzebne przedłużanie procesu terapeutycznego, co z kolei niepotrzebnie zwiększa
koszty takiej terapii. Badania przeprowadzone przez J. Trevelyan i B. Booth
(1998: 237–239) sugerują, iż nie ma dowodów na efektywność 14 najpopularniejszych metod leczenia praktykowanych przez CAM (nie brano tutaj pod
uwagę skutków działania placebo oraz procesów samozdrowienia) (Piątkowski, 2008: 44). „Healerzy” twierdzą, że „energia kosmiczna”, „siły duchowe”,
„rozmaite rodzaje bioenergii”, „ciała astralne” etc. oddziałują na pacjentów,
jednakże wymienionych wcześniej metod nie można poddać standardowym
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kryteriom oceny wykorzystywanym w naukach przyrodniczych, utrudnia to
weryfikację skuteczności tych metod. Konkludując, niedopuszczalne jest wyłączenie dużej grupy masowo świadczonych usług zdrowotnych z obowiązku poddania się naukowej (merytorycznej) oraz prawnej i społecznej kontroli
(Piątkowski 2008: 44).
Kolejna jakościowa różnica oddzielająca medycynę od lecznictwa niemedycznego dotyczy stanu prawnego, który reguluje status obu sposobów
leczenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W naszym kraju nie istnieją
przepisy prawne, które w sposób bezpośredni i całościowo odnosiłyby się do
praktyk związanych z lecznictwem niemedycznym, ale takie regulacje można
znaleźć np.: w Ustawie o zawodzie lekarza, Kodeksie etyki lekarskiej, prawie farmaceutycznym itp. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii
Europejskiej, który nie posiada całościowej regulacji legislacyjnej dotyczącej działalności uzdrowicieli. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt,
iż „healerzy” mogą dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
co umożliwia z kolei legalne prowadzenie „gabinetów” i „klinik”, w których
są świadczone rozmaite usługi „paramedyczne”. Wydaje się, że konieczny
powinien być zakaz używania terminu „leczenie”, „klinika” jako określenia
tej działalności. W latach 90. XX w. w Polsce praktykowanie lecznictwa niemedycznego znacznie się nasiliło, co było skutkiem m.in.: liberalnych rozwiązań legislacyjnych. W „sprawach znachorskich” prokuratura najczęściej
umarzała śledztwa z powodu „braku znamion przestępstwa”. Izby lekarskie
co prawda interweniowały (najczęściej nieskutecznie) zarzucając prowadzenie nieuczciwego marketingu uzdrowicielom, którzy zamawiali w popularnej prasie informacje o „cudownych uzdrowieniach”. W tym okresie można
było zaobserwować łamanie Ustawy o zawodzie lekarza oraz Kodeksu etyki
lekarskiej (pierwsza wersja) uchwalonych w 1991 r. (Piątkowski, 2014a: 16;
2008: 56; Piątkowski, Tarkowski, 2017: 443–449).
Trzecim kryterium, które pozwala odróżnić medycynę oparta na dowodach
(EBM) od „medycyny komplementarnej i alternatywnej” (CAM) są aspekty
etyczne. Problem ten jest skrajnie odmiennie oceniany przez lekarzy i środowiska uzdrowicieli. Tak np.: Karta Praw Pacjenta zagwarantowała chorym możliwość leczenia metodami nieuznawanymi przez medycynę oraz nienauczanymi
w uczelniach medycznych. Z drugiej strony T. Brzeziński podkreśla, że prawo
pacjenta do leczenia musi być realne i nie może wchodzić w kolizję z innymi
prawami. Chodzi tu o Kodeks Etyki Lekarskiej, który zabrania współpracy lekarza z uzdrowicielem oraz o Ustawę o Zawodzie Lekarza (Brzeziński, 1996).
Brzeziński opiera się na Artykule 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, gdzie stwierdza się, iż lekarz „nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę
za szkodliwe lub bezwartościowe. Nie powinien także współdziałać osobami
zajmującymi się leczeniem i nie posiadającymi do tego uprawnień” (Kodeks
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Etyki Lekarskiej, 1994: 18; Brzeziński, 1996). Można zatem uznać, że jedną
z zasadniczych różnic między EBM a CAM jest m.in.: brak istnienia na obszarze medycyny niekonwencjonalnej jednolitego, spójnego kodeksu etyki, który byłby powszechnie stosowany i respektowane (np.: w danym kraju) przez
niekonwencjonalnych terapeutów. Wydaje się, że w tym kontekście ważnym
postulatem jest, by „alternatywni terapeuci” sami opracowali spójny system
zasad etycznych, bowiem, jak wcześniej stwierdziliśmy, aktualnie nie posiadają uzasadnionych uprawnień do podejmowania leczenia i posługiwania się
metodami o nieudowodnionej skuteczności (Piątkowski, 2008: 62).

Diagnostyka w biomedycynie
a laickie sposoby rozpoznawania chorób
W procesie leczenia podejmowanym przez biomedycynę bardzo istotna
jest precyzyjna i pewna diagnostyka. Przy czym termin „rozpoznanie” oznacza w większości przypadków nazwę lub nazwy określonych chorób. „Diagnoza” zaś to pojęcie szersze, które wskazuje na ogólny stan zdrowia, np.:
ocenę przyszłej zdolności do pracy oraz możliwości adaptacji do narzuconych przez okoliczności i otoczenie sytuacji. W pojęciu „diagnoza” zawiera
się także ocena stanu materialnego rodziny chorego, bierze się tu pod uwagę
elementy emocjonalne, które mają wpływ na proces leczenia (Zaborowski,
1990: 118–119). P. Kostrzewski i J. Ziółkowski (1999: 173) określają diagnozę
jako: „rozpoznanie rodzaju choroby na podstawie objawów stwierdzonych
badaniem podmiotowym i przedmiotowym”. F. Bolechowski (1985: 10) diagnozę (rozpoznanie) wyjaśnia w następujący sposób:
rozpoznanie kliniczne jest to końcowy wniosek, wynikający z dokonanej przez lekarza
krytycznej oceny zebranych objawów subiektywnych i obiektywnych, łącznie z nadaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy (morbus, syndroma). Rozpoznanie
jest pierwszym zadaniem lekarza, umożliwia mu bowiem wypowiedzenie się co do
rokowania, a także zastosowanie odpowiedniego dla danego chorego leczenia.

Dla Youngsona (1997: 107) diagnoza to: „rozpoznane, nauka i sztuka rozpoznawania choroby na podstawie objawów klinicznych. […]. Z greckiego
dia, przez, i gnoskein, postrzegać”. J. Komender (i in. red.) z Polskiej Akademii
Nauk (1996: 1186–1187) termin „rozpoznanie lekarskie” definiują w następujący sposób:
diagnoza lekarska to ocena lub zespół ocen (wyrażony w myśli lub w słowach), opisujący stan pacjenta (człowieka poddanego badaniu lekarskiemu); najczęściej dotyczy
choroby lub zjawisk patologicznych występujących w organizmie lub psychice bada-
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nego człowieka. Może być sądem pewnym, tj. przyjmowanym bez wątpliwości, lub
niepewnym, tj. odznaczającym się prawdopodobieństwem mniejszym od całkowitej
pewności albo wyrażającym możliwość.

W lecznictwie niemedycznym (samolecznictwie, praktykach leczniczych
uzdrowicieli oraz lecznictwie ludowym) można dostrzec rozmaite metody
stosowane w rozpoznawaniu chorób. Uważa się, iż np. techniki samoleczenia
wykorzystywane są w celu ustalenia przyczyn chorób typowych i zazwyczaj
błahych często występujących, gdzie nie ma poważnego zagrożenia życia
i zdrowia oraz w procesie rozpoznawania np.: chorób zębów czy jamy ustnej.
Metody diagnostyczne w samolecznictwie są powszechnie stosowane oraz
uznawane za łatwe i proste. Zostały one wcześniej wypróbowane na własnej
osobie lub osobach z najbliższego otoczenia (rodzina, znajomi). Należy wspomnieć o ważnej roli kobiet w tym procesie. Od wieków przyznaje się im największe kompetencje i umiejętności w tym zakresie, w szczególności matkom
i babkom. Dzięki cechom swej fizjologii (menstruacja, ciąża, poród, połóg)
były one uznawana za bardziej kompetentne, a ich doświadczenie związane
z wychowywaniem dzieci powodowało, iż stały się „ekspertkami” na tym
polu. Wiedza o diagnostyce w samolecznictwie najczęściej jest stereotypowa,
uproszczona, intuicyjna i ma cechy „myślenia potocznego”. Wykorzystywane są informacje zaczerpnięte z elementów medycyny naukowej, zarówno
dawnej jak i współczesnej. Charakter samolecznictwa zależy m.in. od miejsca zamieszkania, wykształcenia, poziomu dochodów, wcześniejszych kontaktów z medycyną etc. Samolecznictwo czerpie też inspiracje z lecznictwa
ludowego oraz praktyk uzdrowicieli stąd zwyczaj badania wydalin i wydzielin ciała ludzkiego (Piątkowski, 2008: 40–41, 227; 1990a: 46–54; 1990b: 46–54).
Analizując badania CBOS z 2016 r., możemy ustalić skalę zjawiska, jakim jest
korzystanie z samolecznictwa. Co drugi użytkownik Internetu (50%) odwiedza strony internetowe lub blogi poświęcone zdrowiu, problemów z nim
związanych i leczeniu (w tym diagnostyki). Niewielki odsetek respondentów
(3%) robi to regularnie, jedna czwarta (25%) korzysta z nich od czasu do czasu, a 22% – sporadycznie. Ponad jedna dziesiąta (13%) badanych deklaruje, że
odwiedza portale o zdrowiu. Nieliczni (3%) przeglądają blogi, fora i uczestniczą w grupach dyskusyjnych (np. na Facebooku). Biorąc pod uwagę aktywność na internetowych forach lub grupie dyskusyjnej, można stwierdzić, że
10% ankietowanych czyta wpisy innych użytkowników dotyczących problemów związanych ze zdrowiem oraz charakterem konkretnych dolegliwości.
W trakcie trwania choroby 69% respondentów poszukuje w Internecie informacji na temat objawów i dolegliwości, w tym 13% robi to zawsze, ponad jedna
czwarta (26%) – czasami, a blisko jedna trzecia 30% – rzadko (Feliksiak M. –
opr. CBOS Nr 148/2016: 8–9).
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Warto zaznaczyć, że najmłodsi badani oraz posiadający wyższe wykształcenie częściej
niż pozostali deklarują, że zdarza im się na podstawie informacji znalezionych w sieci
samodzielnie ustalać sposób leczenia bez konsultowania go z lekarzem, z kolei osoby
znajdujące się w złej sytuacji materialnej relatywnie często w celu diagnozowania problemu i znalezieniu rozwiązania konsultują online z innymi użytkownikami.

Sześciu na dziesięciu badanych (59%) uważa, że zdarza im się weryfikować online diagnozę. Takie dane są zaskakujące, ponieważ równocześnie
większość użytkowników Internetu darzy dużym zaufaniem lekarzy, tj. 86%.
Ankietowani w ponad 82% zgadzają się ze stwierdzeniem, iż samodzielne
leczenie się na podstawie informacji znalezionych w Internecie, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jest ryzykowne. 22% użytkowników sieci
aprobuje opinie, iż porady w Internecie osób, które zmagają się z tym samym
problemem zdrowotnym, np.: chorują na tę samą chorobę, są często bardziej
wartościowe niż poglądy lekarza (CBOS Nr 148/2016: 5–8, 10–11).
W lecznictwie ludowym praktyki „diagnostów” są zgodne z wierzeniami, tradycją i kulturą chłopską. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku
znachorzy byli dla tych społeczności bardziej „dostępni”, aniżeli lekarze.
Współcześnie przedstawiciele lecznictwa ludowego (m.in. zielarze, szeptuchy) cieszą się w dalszym ciągu zainteresowaniem lokalnych społeczności,
szczególnie, gdy konwencjonalna diagnostyka jest przewlekła i niejednoznaczna. Działania diagnostyczne uznane były w przeszłości za zastrzeżone przez tradycje dla „specjalistów lecznictwa ludowego”, posiadających
fachową wiedzę, zdolności i intuicję. Do najczęstszych sposobów diagnozowania spotykanym w lecznictwie ludowym zalicza się: oględziny tęczówki
oka (co może być tożsame z irydoskopią), badanie języka, wydalin i wydzielin, tj. moczu, kału, plwociny oraz dłoni pacjenta, a także zdjęć przedstawiających poszczególne części ciała chorego. Do postawienia diagnozy
służą również przedmioty należące do osoby chorującej, m.in.: bielizna,
kawałki ubrań itp. Innymi metodami diagnostycznymi jest ustalenie charakteru choroby przez objawienie czy jasnowidzenie. Do tego typu procesu
diagnozy używa się m.in. przedmiotów kultu religijnego (gromnic, świętych obrazów), a także przedmiotów, które uważane są przez samych „znachorów” jako „relikwie”. Ważna jest tu magia i symbolika słów, znaków,
gestów oraz podejmowanych rytuałów. „Ludowi terapeuci” wykorzystują
także modlitwy lub ich fragmenty, aby ustalić rodzaj choroby. Wykonują
znak krzyża, wzywają imiona świętych, którzy powinni pomóc w procesie
diagnostycznym. Święty Błażej pomagał przy dolegliwościach związanych
z uchem, gardłem czy nosem; św. Łucja przynosiła ulgę przy schorzeniach
oczu oraz umożliwiała postawienie trafnej diagnozy; a św. Katarzyna służyła pomocą w niedogodnościach związanych z kobiecością (Piątkowski,
2008: 227). Ogólnie, współcześni „ludowi lekarze” chlubią się umiejętno-
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ścią „skutecznego odgadywania” chorób oraz stawianiu nieomylnej diagnozy (Charyton, 2011: 57–58).
Trzecią grupą specjalistów, którzy są obecni w lecznictwie niemedycznym,
to „uzdrowiciele” („healerzy”). Ich cechą charakterystyczną jest posiadanie
lepszego wykształcenia niż wiejscy znachorzy. Uzdrowiciele posiadają niekiedy relatywnie wysoką wiedzę medyczną, niektórzy to osoby z wykształceniem
akademickim, nie wyłączając lekarzy (Piątkowski, 1990a: 22–23). Terapeuci korzystają tu z diagnostyki opartej na czynnikach o charakterze mistyczno-magicznym i psychologicznym, są to np.: okultystyczne metody diagnozowania,
diagnoza oparta na analizie podświadomości, magiczne metody diagnozowania etc. Wykorzystywane są także metody rozpoznawania chorób oparte na
czynnikach o charakterze materialnym tj.: diagnoza metodami radiestezji, metodą irydoskopii, diagnoza za testu diagnostycznego PROM itp. (Piątkowski
2008: 40–41; 1990a: 133). Diagnostyka z wykorzystaniem irydoskopii opiera się
na interpretacji zmian w tęczówce oka człowieka. Healerzy uważają, że każda
dysfunkcja w ciele człowieka jest uwidoczniona na tzw. mapie oka. Zmiany
w lewej tęczówce oka odpowiadają chorobom narządów po lewej stronie ciała,
zmiany na prawej tęczówce – chorobom organów po prawej stronie ciała (Ernst,
2000: 120–121). Na podstawie chiromacji, polegającej na analizowaniu cech dłoni człowieka: koloru, kształtu, temperatury, owłosienia, zapachu, w szczególności zwraca się uwagę na palce dłoni oraz na odciski palców (Zwoliński, 2013:
64–66). Przedstawiciele „medycyny tybetańskiej” również stosują rozbudowane metody diagnostyczne, tj. bierze się pod uwagę nie tylko nieprawidłowości
w funkcjonowaniu organizmu, lecz także brak równowagi duchowej (Piątkowski, 1990a: 93). Inną metodą diagnostyczną, która od niedawna funkcjonuje, jest
„badanie żywej kropli krwi”. Materiał (krew) pobierany jest z palca i umieszczany na szkiełku mikroskopowym. Na podstawie analizy owej kropli krwi
można ustalić, czy organizm „atakują grzyby, pasożyty czy bakterie” (Rudnik,
2017; Petterson, 2012; Rynek Zdrowia, 2018).

Uwagi podsumowujące oraz prognozy
Przyszłość i charakter relacji pomiędzy medycyną opartą na dowodach
(EBM) a lecznictwem niemedycznym wykorzystującym różnorodne techniki
leczenia o nieudokumentowanej skuteczności jest w pewnym sensie nieprzewidywalna (Piątkowski, Nowakowska, 2014: 177– 178):
Pojawiają się opinie, według których przyszłość tego typu lecznictwa może być niepewna ze względu na zasadniczą trudność w zakresie precyzyjnej oceny skuteczności
terapii niekonwencjonalnych, czego rezultatem będzie np.: nadużywanie zaufania pacjentów, celowe przewlekanie procesu leczenia, co może wywołać rosnący sceptycyzm
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opinii publicznej. Ponadto niektóre „duchowe” wartości będące podstawą metod lecznictwa niemedycznego mogą zostać zdeprecjonowane przez ich masowe stosowanie
oraz dążenie terapeutów do zdobycia „zysku za każdą cenę”, a także przekształcenie
tego typu usług w rodzaj lukratywnego biznesu. Z drugiej strony zauważa się rosnącą aktywność oddolnych ruchów i organizacji stawiających sobie za cel integrację
metod niekonwencjonalnych z medycyną oparta na dowodach. Lansowana idea „integrative medicine” zakłada np. możliwość «porozumienia», a nawet współdziałania
na rzecz zdrowia tych obu tradycji w ramach jednego komplementarnego systemu
usług. Podsumowując, z jednej strony wydaje się, że istniejąca zasadnicza różnica jakościowa między systemem medycyny naukowej a terapiami niekonwencjonalnymi
(wspomniany brak randomizacji w badaniach, niestosowanie standardów statystyki
medycznej, brak jednolitej taksonomii, ogólna słabość metodologiczna i teoretyczna)
może stanowić w przyszłości istotną przeszkodę w integracji obu tak różnych filozofii
i praktyk leczenia.

Rekapitulując, można postawić pytanie: czy będziemy w przyszłości krajem, w którym pacjent w przyszłości uzyska konstytucyjne prawo do korzystania z wybranych metod CAM, jak np. w Szwajcarii (Cianciara, 2012: 223–
227), czy przeciwnie, łamanie prawa przez uzdrowicieli spotka się z realnymi
sankcjami prawnymi.
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Nowoczesna diagnoza w poradnictwie
psychologiczno-pedagogicznym.
Szanse i dylematy

Wprowadzenie
Proces diagnostyczny w obszarze psychologiczno-pedagogicznym jest
zjawiskiem bardzo złożonym i zależnym od wielu czynników – co stanowi
zarówno jego atut, jak też swego rodzaju zagrożenie. Nieustające zapotrzebowanie na diagnozę służącą rozpoznaniu mocnych i słabych stron dzieci,
wskazania deficytów i zasobów, na których oprzeć można motywację do pracy poznawczej jest jednoznacznie akcentowane przez specjalistów pracujących w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.
Wartość diagnozy dla procesu dydaktycznego, terapii i wspomagania
rozwoju dzieci niezmiennie pozostaje nieceniona. Co ważne, zwiększa się
świadomość rodziców i opiekunów prawnych, którzy coraz częściej w profesjonalnie przeprowadzonej diagnozie widzą szansę nie tylko dla wsparcia
dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole, lecz również
wzmocnienia i ukierunkowania codziennej pracy samokształceniowej i stymulacji w domu. Sukcesywnie zwiększa się również dostępność specjalistycznych narzędzi diagnostycznych, coraz powszechniej standaryzowanych i dopasowywanych do potrzeb organizacyjnych poradni (chociażby ze względu
na czas trwania postępowania diagnostycznego, czy jego złożoność).
Warto podkreślić, iż proces diagnostyczny zawsze dokonuje się w specyficznym kontekście, jakim jest kontakt diagnostyczny, różniący się od klasycznego kontaktu interpersonalnego. Jest to bowiem szczególny rodzaj interakcji
na linii diagnosta – osoba badana, w której szczególnie istotne są warunki
przebiegu tej interakcji. Prawidłowy kontakt diagnostyczny definiowany jest
jako sytuacja, w której spełnione są warunki umożliwiające otwarte i szczere
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wyrażanie myśli i uczuć, a także eksplorację treści ważnych dla rozpoznania
diagnostycznego (Jarosz, Wysocka, 2006: 30–31). Ta wielorakość czynników
wpływa na kształt dzisiejszej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i niejako warunkuje wyzwania, które są nieustannie przed nim stawiane.

Elementy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w najprostszym ujęciu jest definiowana przez trzy podstawowe elementy: rozpoznanie zjawiska, szczególnie z punktu widzenia obowiązujących standardów rozwojowych oraz ocenę
prognostyczną. Każdy z tych elementów jest niezwykle ważny i niejako przesądza o powodzeniu kolejnych etapów postępowania diagnostycznego (por.
Kozak, 2004; por. Niemierko, 2009, Frydrychowicz 2006; por. Skałbania, 2009;
2010; por. Bogdanowicz, 1990; por. Paluchowski, 2017).
Pierwszy z nich – właściwe, rzetelne i dokładne rozpoznanie zjawiska to
absolutny fundament. Proces diagnostyczny przeprowadzony pośpiesznie,
w sposób powierzchowny i niedokładny, stwarza ogromne ryzyko rozpoznania niewłaściwego, popełnienia błędów i dalszego, nieprawidłowego ukierunkowania kolejnych kroków i działań postdiagnostycznych (np. procesu terapeutycznego, pomocowego, dydaktycznego, profilaktycznego itd.). Dlatego
też, na tym etapie konieczna jest jak najwyższa dbałość o szczegółowe, dokładne rozpoznanie diagnozowanych obszarów. I pomimo iż potrzeba skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy z roku na rok szkolny zdaje się coraz większa, a złożoność
zgłaszanych problemów i trudności pogłębia się – nic nie może być wytłumaczeniem dla pośpiechu i powierzchownej, niedokładnej diagnozy. Ryzyko popełnienia błędów i braku odpowiedniej, adekwatnej formy pomocy i wsparcia
na podstawie sporządzonej diagnozy jest bowiem zbyt duże. Stanowi to również podejście bardzo dalekie od etyki, która obowiązuje wszystkich specjalistów udzielających specjalistycznej pomocy i wsparcia.
Drugi element to ocena zjawiska z punktu widzenia obowiązujących
norm i standardów rozwojowych. Standardy te obecnie są już szeroko skodyfikowane, między innymi przez międzynarodowe klasyfikacje chorób
i zaburzeń (np. ICD, DSM). Źródłem obowiązujących norm są badania naukowe, systematycznie aktualizowane, tak aby adekwatnie uwzględniać
zmiany cywilizacyjne, kulturowe i społeczne, które również mają bezpośredni wpływ na modyfikacje rozwojowe (warto podkreślić, iż nie zawsze pozytywny, mogą również warunkować regres). Z drugim elementem wiążą
się również oczywiście znormalizowane, standaryzowane narzędzia diagnostyczne od wielu lat znane przede wszystkim w swojej formie psychologom.
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Warto jednak podkreślić, iż od kilku lat bardzo prężnie rozwija się w Polsce
również działalność badawcza, na skutek której powstają standaryzowane
narzędzia przeznaczone do użytkowania przez innych specjalistów: pedagogów, logopedów, doradców zawodowych itd. Po pierwsze, zauważalna
jest zmiana przeznaczenia niektórych narzędzi proponowanych pierwotnie
tylko psychologom, jak również osobna, nowa oferta skierowana do specjalistów innych dziedzin. Instytucje warte szczególnej uwagi i polecenia jeśli
chodzi o ofertę standaryzowanych narzędzi przeznaczonych dla szerokiego
grona specjalistów to Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
z Gdańska (PTPiP, http://www.pracowniatestow.pl, 10.08.2018) oraz Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
z siedzibą w Warszawie (PTP, http://www.practest.com.pl, 10.08.2018).
Wreszcie, trzeci z elementów to ocena prognostyczna. Jak sama nazwa
wskazuje dotyczy ona dokonania prognozy, czyli swoistego przewidywania
z jednej strony oczekiwanych efektów (w przypadku wdrożenia systemu pomocy i terapii), a z drugiej – ewentualnego regresu (gdy wymagane wsparcie i stymulacja nie zostaną zapewnione). Ocena prognostyczna jest istotna
również z punktu widzenia autorefleksji samego diagnosty – bardzo często
bowiem ukazuje i podkreśla obszary, które wymagają dodatkowego rozpoznania (teraz lub w przyszłości), podsuwa pomysły na kontrolną diagnozę
już rozpoznanego obszaru, jak również scala wszystkie dotychczas dostępne
diagnoście informacje na temat diagnozowanej osoby.

Interdyscyplinarność – korzyści
Warto podkreślić, że diagnoza w środowisku oświatowym powinna mieć
charakter interdyscyplinarny. Co więcej, można zaryzykować tezę, że proces
diagnostyczny, który nie spełnia tego wymogu jest niepełny, ubogi i obarczony pewnymi błędami niedopatrzenia. Diagnoza w obszarze edukacji winna
więc być fuzją kilku specjalistycznych diagnoz, z czego podstawowy fundament tworzy diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. W zależności od
potrzeb diagnozowanego i sytuacji diagnostycznej, powinna być poszerzana
i uzupełniana o inne diagnozy specjalistyczne, np. logopedyczną czy integracji sensorycznej.
Warto podkreślić również znaczenie diagnozy medycznej, która również
w wielu przypadkach okazuje się niezbędna dla otrzymania pełnego obrazu
diagnozowanych trudności. Przykładowo, w sytuacji diagnozy tzw. specyficznych trudności w uczeniu się, jak również szeregu problemów dotyczących pisania, czytania lub liczenia, konieczna jest ocena okulistyczna i specjalistyczne badanie słuchu. Wielokrotnie zachodzi też konieczność poszerzenia
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diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej o konsultację psychiatryczną
oraz neurologiczną. Diagnoza medyczna jest również niezbędna w przypadku rozpoznania niepełnosprawności czy postępowania dotyczącego realizacji
przez dziecko indywidualnego nauczania.
Co ważne, wiarygodność realizowanej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zwiększa się, gdy stworzone są odpowiednie warunki do jej przeprowadzenia. Są to między innymi: klimat poczucia bezpieczeństwa, indywidualne podejście do diagnozowanej osoby czy atrakcyjność stosowanych
narzędzi diagnostycznych (por. Jarosz, Wysocka, 2006; por. Sęk, Brzezińska,
2010; por. Stemplewska-Żakowicz, 2009; por. Piszczek, 2007). Kontakt diagnostyczny jest bardzo wrażliwy na rutynę. Doświadczony diagnosta, który
niekiedy wykonuje tygodniowo nawet kilkanaście diagnoz, jest szczególnie
narażony na pułapkę rutynowego podejścia do diagnozowanego, co może
skutkować wyłącznie kontaktem pozornym. Kontakt pozorny jest daleki od
rzeczywistego. Zachowuje co prawda, jak wskazuje również jego nazwa pozory wzajemnej komunikacji, a często nawet i życzliwości, jednak nie zawiera
w sobie komponentu prawdziwego poczucia bezpieczeństwa u osoby diagnozowanej i nie sprzyja efektywnej, głębokiej, otwartej komunikacji.

Trzy równoważne komponenty diagnostyczne
W procesie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej wyróżnić należy
trzy równoważne (co warte podkreślenia) komponenty: poznawczy, emocjonalno-motywacyjny i społeczny.
Pierwszy z nich – poznawczy – zawiera w sobie najwięcej części składowych. Tworzy go bowiem zarówno psychologiczne określenie poziomu rozwoju intelektualnego i funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracja
uwagi, pamięć, myślenie, wyobraźnia itd.) jak również szereg elementów diagnozy pedagogicznej – umiejętność i zdolności szkolne, poziom opanowania
materiału edukacyjnego, zdolność czytania, pisania czy liczenia. Ta wielorakość obszarów tworzących komponent poznawczy sprawia, że z reguły poświęcane jej na jego rozpoznanie najwięcej czasu i zaangażowania ze strony
diagnostów. Sytuacja ta ma zarówno wyraźne atuty, jak również pewne zagrożenia. Mocną stroną jest fakt, iż prawidłowe, rzetelne rozpoznanie funkcjonowania diagnozowanego w sferze poznawczej jest podstawą identyfikacji
zasobów i deficytów poznawczych. Co za tym idzie, jest bazą dla ukierunkowania dalszego procesu naprawczego – edukacyjnego czy terapeutycznego.
Tym samym szczegółowe i wnikliwe rozpoznanie sfery poznawczej da rodzicom i nauczycielom pracującym z dzieckiem odpowiedź co do adekwatnych
sposobów pracy, ćwiczeń stymulujących zaburzone funkcje, jak również ob-
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szarów, na bazie których można wzmacniać motywację dziecka do wysiłku
intelektualnego. Przykładowo: uczeń z niską sprawnością grafomotoryczną
będzie wykazywał trudności w pracy na materiale z tym związanym – pisanie (u młodszych dzieci – szlaczki), rysunki. Stanowić to będzie bazę do dalszej pracy poznawczej. Równocześnie może się okazać, iż z łatwością operuje
na materiale o charakterze manipulacyjno-konstrukcyjnym (klocki, układanki, puzzle itd.), odznacza się pomysłowością, wyobraźnią, dokładnością. Tym
samym sfera ta stanowi wyraźny zasób dziecka, na kanwie którego można na
bieżąco wzmacniać motywację (np. po zniechęceniu pracą nad uciążliwym
pisaniem czy szlaczkami). Zadania o charakterze manipulacyjno-konstrukcyjnym będą dla dziecka stanowiły odpoczynek, a osobie dorosłej pracującej
z dzieckiem stworzą przestań dla autentycznej, adekwatnej pochwały, która
wzmocni motywację i wpłynie pozytywnie na poziom samooceny dziecka.
Wysoka koncentracja diagnostów na sferze poznawczej wiąże się jednak
również z pewnym zagrożeniem, polegającym na późniejszym, słabszym
rozpoznaniu sfery emocjonalno-motywacyjnej i społecznej. Tymczasem to,
jak wspomniano wcześniej, równie ważne komponenty psychologiczno-pedagogicznego procesu diagnostycznego. Dopiero rozpoznanie również
w tych dwóch pozostałych sferach daje możliwość rzetelnej, wnikliwej i wielowymiarowej diagnozy, na bazie której można ukierunkować dalszy proces
pomocowy i terapeutyczny, adekwatny do prawdziwych potrzeb dziecka.
Sfera emocjonalno-motywacyjna dotyczy, tak jak sama nazwa wskazuje, systemu motywacji (wewnętrznej i zewnętrznej), jak również poziomu
rozwoju emocjonalnego. Obszar motywacyjny jest bezpośrednio związany
z poziomem zaangażowania w powierzone zadania, radzeniem sobie z sytuacjami skomplikowanymi, dominującym stylem pracy poznawczej (przypadkowość, metoda prób i błędów, a może intencjonalne, przemyślane działania), wytrwałością, dbałością o detale, konsekwencją postępowania. Z kolei
sfera emocjonalna dotyczy rozumienia i interpretacji stanów emocjonalnych
(własnych oraz innych osób), radzenia sobie ze stresem, lękiem, frustracją
i emocjami „trudnymi” czy obecnością lub wypracowaniem własnych sposobów radzenia sobie z sytuacją napięcia emocjonalnego. Jej znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania dziecka i ukierunkowania jego rozwoju jest
nieocenione. Z ogromnymi trudnościami boryka się bowiem uczeń, który
przykładowo nie ma większych deficytów czy trudności natury poznawczej
i edukacyjnej, lecz towarzyszy mu np. silny lęk przed oceną, niepowodzeniem, sytuacją ekspozycji społecznej. Dziecko wymaga wówczas szczególnego zrozumienia i cierpliwości, gdyż praca nad skłonnością do przeżywania
wzmożonego lęku, wycofania czy niską wiarą we własne możliwości to proces długotrwałej i wzmożonej pracy wszystkich osób z otoczenia dziecka, zarówno jego rodziców, nauczycieli, jak również rówieśników.
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Wreszcie, trzeci z komponentów to sfera społeczna. Dotyczy znajomości
konwencjonalnych norm i zasad zachowania, jakości relacji interpersonalnych, sposobów komunikacji i współdziałania z innymi osobami. Ukazuje,
jak z naturalnego, wczesnodziecięcego egoizmu i egocentryzmu człowiek
staje się sukcesywnie istotą społeczną, czynnie i intencjonalnie uczestnicząc
w najróżniejszych, coraz bardziej złożonych relacjach. Prawidłowy rozwój
społeczny jest niezwykle ważny. Nieprawidłowości i deficyty w tym zakresie
rzutują na każdą sferę funkcjonowania człowieka i nieskorygowane – towarzyszą przez długie lata, przysparzając coraz to nowych trudnych i frustrujących sytuacji (dla obu stron relacji). Dziecko, które nawiązuje prawidłowe
relacje interpersonalne, zarówno z rówieśnikami jak i z osobami dorosłymi,
to dziecko w dużej mierze pewne siebie i szczęśliwe. Ten prawidłowy rozwój
zawiera w sobie m.in. kształtowanie własnej pozycji społecznej, poznawanie
zasad współpracy oraz identyfikacja płynących z tego korzyści, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych (nawiązywanie przyjaźni),
adekwatnie rozumienie komunikatów innych osób jak również własne ich
przekazywanie. Prawidłowości dotyczą jednak również okoliczności, które
potencjalnie oceniane są jako negatywne, tj. sytuacji konfliktowych, wzajemnych antagonizmów, niekiedy uprzedzeń czy otwartej wrogości. Pomimo
iż sytuacje te związane są z przeżywaniem dyskomfortu psychicznego czy
pogorszeniem nastroju, są w dużej mierze niezbędne również dla prawidłowego rozwoju społecznego. Oczywiście, nie ma tu mowy o okolicznościach
długotrwałych i zakrojonych na szeroką skalę, jak sytuacja kozła ofiarnego,
dziecka prześladowanego przez rówieśników i notorycznie krytykowanego,
te bowiem mają charakter patologiczny i wymagają wzmożonej interwencji
pomocowej i naprawczej ze strony osób dorosłych. Natomiast drobne, sporadyczne konflikty i antagonizmy pomiędzy dziećmi stanowią przestrzeń dla
nauki wielu ważnych dla prawidłowego rozwoju psychicznego zasad, jak
również wiedzy o samym sobie – jaka jest moja rola w konflikcie, czy potrafię go rozwiązać, czy jestem otwarty na odmienność, czy przejawiam wówczas postawy agresywne, czy towarzyszą mi później niegodności somatyczne (bóle, płacz, trudności ze snem itd.), czy potrafię przepraszać, wybaczać,
bronić swojego zdania itd. To bardzo ważna wiedza o samym sobie i innych
ludziach, przydatna przez całe życie.

Metody i narzędzia diagnostyczne
Realizacja rozpoznania psychologiczno-pedagogicznego jest możliwa
dzięki wykorzystaniu szeregu metod diagnostycznych. W przypadku diagnozy pedagogicznej najczęściej wyróżnia się: obserwacje, rozmowy, wywiad
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szkolny i środowiskowy, sprawdziany (testy) pisania i czytania/sprawdzające poziom umiejętności szkolnych, sprawdziany wiadomości szkolnych, analizę wytworów ucznia (zeszytów szkolnych i domowych, rysunków i innych
prac ręcznych) (por. Jarosz, Wysocka, 2006: 204–224). Najbardziej powszechne
nadal pozostają testy dotyczące wiadomości i umiejętności szkolnych, w których zadania dotyczą czynności niezbędnych do opanowania jakiejś innej złożonej czynności o charakterze edukacyjnym (np. czytania, liczenia itd.). Treść
testu diagnostycznego powinna wiązać z wcześniejszymi partiami programu
nauczania. Jak wcześniej wspomniano, obecnie diagności pedagogiczni wykorzystują w swojej pracy również wiele wartościowych standaryzowanych
narzędzi pedagogicznych (np. tzw. Baterie Testów PTPiP czy Profile Matematyczne ProMathmematica).
Z kolei diagnoza psychologiczna w poradnictwie jest ukierunkowana na
takie obszary jak: ocena aktualnego poziomu rozwoju intelektualnego (określenie ilorazu inteligencji), funkcjonowanie procesów poznawczych: koncentracji uwagi, pamięci, myślenia itd., poziom rozwoju percepcji wzrokowej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej, wizualizacji przestrzennej, sfera społeczno-emocjonalna, nadpobudliwość, impulsywność, poziom motywacji, typ
osobowości, rys charakterologiczny czy odporność na stres, podatność na
frustrację, reaktywność emocjonalna. Tak zróżnicowana, szczegółowa i wieloaspektowa diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, która została przeprowadzona w sposób profesjonalny i dokładny, daje możliwość rzetelnego rozpoznania sytuacji dziecka.
W praktyce, diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w poradnictwie
to proces bardzo złożony, zależny od wielu czynników. Pomimo że wiąże się z pewną określoną strukturą, wymogami natury formalnej i organizacyjnej (choćby co do samej procedury przeprowadzania standaryzowanych testów, co ma także wymiar etyczny), warto podkreślić, aby nie
traktować jej w sposób algorytmiczny. Taka algorytmizacja postępowania
diagnostycznego, szablonowość, działanie w sposób mechaniczny wedle
ściśle ustalonego wzorca, stanowi bowiem niebezpieczną pułapkę poznawczą dla diagnosty, znamienną w negatywnych skutkach dla samego badanego. Może prowadzić do uproszczeń, zniekształceń czy nadinterpretacji,
dalekiej od rzeczywistego obrazu diagnozowanej osoby i jej potencjalnych
trudności. Tym samym warto zachować szczególną uważność i refleksyjność w stosowaniu metod i narzędzi diagnostycznych. Ich zróżnicowanie,
głębokość i złożoność pomiaru, jak również atrakcyjność dla osób badanych są niezwykle wartościowe, ale nie oznacza to, by mieć do nich nieograniczone zaufanie. Rzetelny, odpowiedzialny diagnosta na bieżąco
powinien ukierunkowywać przyjęte postępowanie diagnostyczne i modyfikować dobór narzędzi badawczych, aby odpowiednio dynamizować pro-
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ces diagnostyczny i osiągnąć jak najbardziej wartościowe, czyli konkretne
i przemyślane, wnioski i wskazówki do dalszego procesu pomocowego czy
terapeutycznego.

Nowoczesny diagnosta
Kim jest nowoczesny diagnosta psychologiczno-pedagogiczny? Czy na
przestrzeni ostatnich lat jego postawa, jak również oczekiwania względem
jego osoby ze strony innych uległy zmianie? W dużej mierze tak. Przede
wszystkim kładziony jest coraz większy nacisk na współpracę na linii poradnia – inne placówki oświatowe. Tendencję tę odnajdujemy również
w dyspozycjach zawartych w prawie oświatowym (np. Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych). Z zawartych
w aktach prawnych dyspozycji wyraźnie wynika, że dzisiejszy specjalista
poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien aktywnie współpracować
z różnymi placówkami oświatowymi. Kolejna tendencja dotyczy wymogów
ciągłego, systematycznego poszerzania i aktualizowania wiedzy, jak również
poznawania nowych narzędzi diagnostycznych, wpisująca się w ideę całożyciowego uczenia się. Pracownicy poradni uczestniczą każdego roku w szeregu szkoleń specjalistycznych, dotyczącej bardzo zróżnicowanej tematyki.
Na bieżąco podnoszą kwalifikacje i kompetencje zawodowe, jak również
praktyczne umiejętności. Analogicznie jak nauczyciele pracujący w innych
placówkach oświatowych, realizują również poszczególne stopnie awansu
zawodowego.
Nowoczesny diagnosta utożsamia się z postawą, że doskonalenie i rozwój profesjonalizmu zawodowego to stały proces. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, podobnie zresztą jak cała edukacja, znajduje się w czasie ciągłej przemiany. Każdy rok szkolny jest odmienny od poprzedniego.
Nie chodzi tutaj wyłącznie o zmieniające się dyspozycje prawa oświatowego (choć i to stanowi istotny czynnik), lecz również szereg dodatkowych
zmian rzeczywistości społecznej – oczekiwań, swoistego nastroju panującego
w społeczeństwie, przyjętych priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej,
konkretnych potrzeb danego środowiska lokalnego. Zwracana jest szczególna uwaga także na inne aspekty funkcjonowania poradni, m.in. dotyczące
statusu i zadań dyrektorów, w kontekście szerszego kontekstu związanego
z nowoczesnym zarządzaniem, w tym z menedżeryzmem oświatowym (por.
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Banaszak, 2015; por. Śmietańska, 2016; 2017; por. Banaszak, Doktór, 2009).
Każda poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna być czynnym podmiotem środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje i na bieżąco wychodzić
naprzeciw potrzebom generowanym przez to środowisko. Diagnosta winien
postrzegać w takiej sytuacji szansę, a nie zagrożenie, mając równocześnie
świadomość, jaka odpowiedzialność spoczywa na jego barkach, wykonując
zawód wysokiego zaufania społecznego.
Ponownie warto w tym miejscu podkreślić rangę i znaczenie diagnozy
interdyscyplinarnej. Zawierzenie jej wymaga natomiast u części diagnostów
swoistej zmiany świadomościowej. Nadal zdarzają się bowiem postawy
świadczące o mentalnym zamknięciu na odmienne spojrzenie innego specjalisty, wymianę doświadczeń, czy nawet krytyczną dyskusję. Poradnictwo
psychologiczno-pedagogiczne nie jest natomiast miejscem na swego rodzaju„przepychanki kto ma rację”, podyktowane argumentacją liczby przepracowanych lat, zajmowanych stanowisk czy posiadanego wykształcenia. Taka
sytuacja niepotrzebnie rozprasza i oddala od najważniejszego celu – rzetelnej
diagnozy, która służy osobie potrzebującej pomocy i wsparcia: najczęściej
dziecku i jego opiekunom. Systemowość i holistyczność diagnozy w edukacji to jeden z jej największych atutów. Nowoczesny diagnosta to nie liczba
przepracowanych lat, nie wiek metrykalny, nie płeć, nie rodzaj ukończonych
studiów, kursów i szkoleń. To sposób myślenia.

Wyzwanie – diagnoza wrażliwa kulturowo
Jednym z największych wyzwań wobec współczesnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a w szczególności dla realizowanego w jego
ramach procesu diagnostycznego, jest tzw. diagnoza wrażliwa kulturowo.
Składa się na nią bardzo wiele elementów, począwszy od postawy samego
diagnosty, jego sposobów komunikacji i znajomości specyfiki funkcjonowania i obyczajów osób odmiennych kulturowo, poprzez stosowane narzędzia
diagnostyczne (wystandaryzowane i znormalizowane przecież dla konkretnego kraju) aż do samej rozmowy postdiagnostycznej o wynikach badania
i konieczności dalszych oddziaływań.
Bardzo ważna jest postawa diagnostów, którzy powinni dokonać wszelkich starań, aby nie wpaść w swego rodzaju pułapki myślowe i stereotypy,
występujące względem różnych grup etnicznych. Konieczne jest dążenie do
jak najmniejszego wpływu własnej postawy wobec danej grupy społecznej na
cały proces diagnozy, w tym również na interpretację końcowych wyników
przeprowadzonego badania. Należy pamiętać o istnieniu stereotypów występujących w polskim społeczeństwie i w konsekwencji unikać stronniczej
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interpretacji wyników, która mogłaby je potwierdzać bądź utrwalać. Warto
również w tym miejscu podkreślić, iż kwestią z perspektywy osoby prowadzącej diagnozę osoby o pochodzeniu kulturowym innym niż pochodzenie
osoby diagnozującej, jest pojęcie etnocentryzmu. Etnocentryzm to przekonanie danej grupy kulturowej o tym, że jej standardy kulturowe są w centrum
rzeczywistości i w związku z tym są bardziej wartościowe niż te z innych
grup. Etnocentryzm ta naturalna reakcja na różnice kulturowe, którą jednak
dzięki autorefleksji i nabywanym doświadczeniom można modyfikować, aby
w konsekwencji adekwatnie interpretować i radzić sobie z sytuacjami kontaktu międzykulturowego (por. Barzykowski, Grzymała-Moszczyńska H., Dzida, Grzymała-Moszczyńska J., Kosno, 2013: 28; por. Stemplewska-Żakowicz,
2009; por. Sęk, 2001; por. Paluchowski, 2017).
Nieustającym wyzwaniem pozostają również stosowane testy i narzędzia
diagnostyczne. W sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności konieczne jest
stosowanie tzw. testów niezależnych kulturowo (inaczej: testów „sprawiedliwych” lub wrażliwych kulturowo). Ten typ narzędzi opiera się po pierwsze
na materiale niewerbalnym, czyli nie wymagającym bezpośredniej komunikacji poprzez kierowanie dyspozycji i uzyskiwania odpowiedzi słownych. Po
drugie natomiast, nie zawierają one elementów specyficznych dla jakiejś grupy
społecznej, czyli zależnych od kręgu kulturowego bądź statusu ekonomicznego. Zbudowane są na elementach graficznych, figuralnych czy liczbowych.
Z założenia, realizacja zadań zawartych w danym teście jest niezależna od poziomu znajomości języka danego kraju (np. polskiego). Przykładem tego typu
standaryzowanego narzędzia, do pomiaru ogólnej inteligencji (płynnej) jest
CFT 1-R – Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (wersja 1 zrewidowana przez Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda). Konieczne jest jednak w tym
miejscu podkreślenie, iż instrukcja do danego testu czy zadania powinna być
przekazana dziecku obcojęzycznemu w znanym mu języku. Warto w tym
miejscu wspomnieć również o testach wykonaniowych (np. Międzynarodowa
Skala Wykonaniowa Leitera, Skale Rozwoju i Inteligencji IDS), które wbrew
dość powszechnemu przekonaniu o możliwości wykorzystania ich w diagnozie dzieci obcojęzycznych – nie są w pełni w tych okolicznościach użyteczne.
Bardzo często wymagają bowiem od dziecka znajomości danego języka, co niejako wyklucza je z możliwości zastosowania w tego typu specyficznej sytuacji
diagnostycznej (por. Hornowska, 2010; Barzykowski, Grzymała-Moszczyńska
H., Dzida, Grzymała-Moszczyńska J., Kosno, 2013: 34–35; por. Frydrychowicz,
2006, por. Sęk, Brzezińska, 2010; por. Skibska, 2017).
Istnieje jeszcze jeden, kluczowy warunek bezpośrednio przekładający się
na rzetelną i prawidłową diagnozę dziecka odmiennego kulturowo – jest to
nawiązanie adekwatnej współpracy na linii diagnosta – rodzice dziecka. Warto pokreślić, że same okoliczności zgłoszenia dziecka do poradni psycholo-
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giczno-pedagogicznej mogą być zakłócone przez nieprawidłowe przekonania, stereotypy czy uprzedzenia. Takie refleksje nadal towarzyszą również
rodzicom polskim, a w przypadku obcokrajowców mogą nabierać jeszcze
większej niejednoznaczności. Bardzo ważne jest, aby zaznajomić rodziców
z okolicznościami i specyfiką sytuacji diagnozy. Co więcej, rzetelne wyjaśnienie i omówienie przebiegu badania, jak również konsekwencji płynących
z postępowania diagnostycznego są niezwykle pomocne dla zrozumienia
i akceptacji uzyskanych wyników. Dodatkowo, redukuje to sytuację napięcia,
pozwala uniknąć nieporozumień.

Współpraca na linii poradnia – szkoła
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne podobnie jak szkoły, przedszkola
i inne placówki uwzględnione w ustawie (UoSO, art. 2) jest placówką oświatową. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jak również w sprawach zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych wielokrotnie podkreślają w zawartych artykułach konieczność i znaczenie współpracy na linii poradnia – inne placówki edukacyjne.
Wsparcie poradni kierowane w stronę szkół i przedszkoli jest zróżnicowane. Zasadniczo rdzeń stanowi realizowany w poradni proces diagnostyczny, na podstawie którego istnieje możliwość sformułowania stosowanego dokumentu formalnego (opinii, orzeczenia) zawierającego (w skrócie)
również wskazane zajęcia specjalistyczne oraz konkretne zalecenia do dalszej
pracy dydaktyczno-wychowawczej, pomocowej i terapeutycznej, realizowanej na terenie placówki, do której dziecko uczęszcza. Oprócz tego, specjaliści
z poradni realizują na terenie placówek spotkania i zajęcia warsztatowe, dla
uczniów, spotkania konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli, szkolenia rad
pedagogicznych. Mogą dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem, jednak
co ważne – pozostawać otwartym również na nowe treści, które płyną od
odbiorców tejże współpracy – nauczycieli, rodziców, uczniów.
Efektywna współpraca na linii poradnia – szkoła musi wiązać się wobec
tego z obustronnym zaufaniem co do własnych kompetencji. W praktyce niekiedy zdarza się, że placówki wzajemnie się deprecjonują, a w możliwości
wzajemnej współpracy upatrują swoistego zagrożenia i podważania własnej
fachowości… Tymczasem emocjonalna postawa typu „kto ma rację”, u której
podłoża nie leżą merytoryczne i racjonalne argumenty, zwykle nie prowadzi
do konstruktywnej dyskusji. Siłą napędową współczesnej edukacji jest bowiem
współpraca, sięganie do wielu źródeł poznania, otwartość w myśleniu i działaniu. Wzajemne i konsekwentne korzystanie zarówno teorii naukowej jak też
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szeroko pojętej praktyki stanowi rzetelną podwalinę nie tylko psychologii i pedagogiki, lecz wszystkich nauk społecznych (por. Banaszak, 2017).
To naturalne, że różni specjaliści mają odmienne spojrzenia – nauczyciela,
pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego. Podobnie, to oczywiste, że wpływa na to spojrzenie także typ placówki i rodzaj wykonywanej pracy (szkoła, przedszkole, poradnia). Warto jednak z tego zróżnicowania uczynić atut, a nie przestrzeń do wzajemnej krytyki. Odmienność tych
spojrzeń, zróżnicowane pespektywy spostrzegania dziecka w różnych okolicznościach warto przekuć tym samym w możliwość jego wszechstronnego
poznania, a tym samym przemyślanego ukierunkowania dalszego procesu
pomocowego.
Nie jest zaskoczeniem, że dziecko zachowuje się i funkcjonuje odmiennie
w różnych, potencjalnie i stricte diagnostycznych okolicznościach. Wpływa
na to m.in. poziom motywacji, lęku, swoboda funkcjonowania w sytuacjach
nowych i nieznanych, wrażliwość na ekspozycję społeczną, typ zadań poznawczych do wykonania itd. Wyróżnić można mnogość takich czynników,
podyktowanych zarówno samą sytuacją i występującymi okolicznościami,
jak również różnicami indywidualnymi czy kontekstem społecznym. Zdarza
się, że między specjalistami różnych instytucji pojawia się zarzewie dyskusji, którego podłożem jest odmienne funkcjonowanie dziecka, np. w poradni
i w szkole. Dyskusja, która toczy się w kierunku czyje spostrzeżenia są „właściwe” – jest pozbawiona sensu. Istotą sprawy, niekiedy pomijaną, a która
winna być głównym przedmiotem dyskusji pomiędzy specjalistami jest bowiem źródło tego zróżnicowania – czyli dlaczego dziecko w określonym kontekście funkcjonuje odmiennie (czasem efektywniej, czasem mniej skutecznie). Z jakiego powodu w określonych okolicznościach (np. podczas badania
w poradni) jest mniej/bardziej skoncentrowane, mniej/silniej zaangażowane,
odznacza się niższą/wyższą motywacją itd. i zastanowić się, jakimi metodami można ten sposób funkcjonowania przenieść na przestrzeń szkolną, jeśli
do tej pory nie występowała.
Tym samym, wzajemne wsparcie i współpraca w procesie diagnostycznym i pomocowym to kluczowy element współpracy na linii poradnia – inne
placówki. Przy otwartym dialogu każda z zainteresowanych stron ma szansę
na wartościową inspirację do dalszej pracy zawodowej.

Zakończenie
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w Polsce na dobre osadziło się w strukturach polskiej oświaty. I choć na przestrzeni kilkudziesięciu
ostatnich lat na bieżąco modyfikowały i dynamizowały się jego zadania, nie-
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przerwanie stanowi rdzeń i fundament dla profesjonalnej i specjalistycznej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanej do szerokiego grona
odbiorców. Na stałe wpisało się w kształt polskiego systemu oświaty, a realizowane podczas bieżącej pracy zadania – diagnostyczne, terapeutyczne,
edukacyjne i pomocowe – pozostają nieocenione i wielokrotnie spotykają się
z aprobatą klientów tychże placówek.
Warto jednak podkreślić, że raz uzyskane zaufanie społeczne nigdy nie
jest dane na zawsze. Wymaga nieustającej, codziennej i rzetelnej pracy i wysokiej autorefleksji wśród specjalistów tworzących społeczność poradnictwa.
Konieczne jest doskonalenie, poszerzanie horyzontów i umiejętności, nieustająca praca nad sobą i kształtem własnej, odpowiedzialnej postawy zawodowej (Sęk, Brzezińska, 2010):
ktoś, kto pomaga ludziom, grupom czy instytucjom, musi mieć świadomość tego, że
ludzie i czasy się zmieniają […] musi być wrażliwy na zmieniające się potrzeby potencjalnych odbiorców jego oferty, musi umieć przekraczać tkwiące w nim samym
ograniczenia, spojrzeć na świat oczyma ludzi czasami znacznie od siebie młodszych
lub znacznie od siebie starszych, których tożsamość osobista i społeczna kształtowała
się w kontekście kulturowym całkowicie odmiennym niż ten, w którym on sam jako
dziecko i nastolatek dorastał, uczył się i studiował, zbierał swe życiowe i zawodowe
doświadczenia.

Rozwój zawodowy specjalisty poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego to proces, który nigdy się nie kończy.
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Diagnostyka uporczywa, proporcjonalna
czy zaniechanie dominują w gerontologii

Początek XXI w. to okres nasilonego procesu starzenia się ludności świata.
Przyczyną tego zjawiska jest obserwowana od ponad dwóch wieków zmiana
systemu reprodukcji od tzw. rozrzutnej (wysokie natężenie urodzin i zgonów) do reprodukcji oszczędnej (niska rodność i umieralność) (Szukalski,
2006). Jak pisze W. Pędich (2006), przed stu laty większość problemów medycznych dotyczyła dzieci, stąd „każdy lekarz musiał być sui generis pediatrą”, zaś „we współczesnej praktyce lekarskiej, zarówno w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym starzy ludzie stanowią przeważającą grupę pacjentów
dla większości specjalności […] Zatem dziś „każdy lekarz jest sui generis geriatrą”. Stopień zaawansowania procesów starzenia człowieka – morfologicznych i funkcjonalnych, jest zróżnicowany, stąd mówimy o heterogeniczności
starości.
Starzenie przebiegające jako proces fizjologiczny, bez towarzyszących
chorób (objawy „z powodu starości”) nazywane jest pomyślnym – prawidłowym. Uwarunkowane jest w mniejszym stopniu dziedzicznością (do 30%)
oraz wpływami środowiska naturalnego i społecznego, natomiast w ponad
50% zależy do stylu życia we wszystkich okresach ontogenezy (Kocemba,
2006). Dziś jest ono rzadkością. Niestety, obecnie obserwuje się typ starzenia
zwany patologicznym (typowym, zwyczajnym), powikłany licznymi, (tzw.
w starości), schorzeniami przewlekłymi (polipatologia).
Postęp nauk medycznych i technicznych pozwala w ostrych kryzysach
zdrowotnych (udar mózgu, zawał serca, obrażenia ciała pourazowe, nawet
choroba nowotworowa) zapobiec wystąpieniu wczesnej śmierci. Jednak nie
potrafi przywrócić stanu pierwotnego zdrowia, co prowadzi do trwających
do końca życia, niejednokrotnie przez nawet dziesiątki lat, faz przewlekłych
schorzeń, niepełnosprawności psychofizycznej, niesamodzielności (uzależnienie – dependency) (Bień, 2006). Stan taki, w miarę nasilania się, wymaga
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kolejno wsparcia, pomocy i opieki osób trzecich. Naturalne objawy starzenia, osobniczo w różnym stopniu nasilone, oraz liczne (przewlekłe) choroby
(polipatologia) nakładają się, generując specyficzne problemy diagnostyczne, stąd w geriatrii posługujemy się pojęciem tzw. problemów geriatrycznych, do których (tzw. wielkich – najbardziej charakterystycznych) należą:
zaburzenia funkcji zwieraczy (cewki moczowej, odbytu), zaburzenia równowagi ciała oraz motoryczności, ostre zmącenie świadomości (mental confusion – delirium).
W uniwersalnym rozumieniu „diagnoza” zawsze poprzedza planowane
„działanie”. Również w naukach medycznych, diagnostyka chorób umożliwia postawienie rozpoznania i podjęcie leczenia przyczynowego. Podobnie
w gerontologii klinicznej czyli geriatrii, diagnoza jest fundamentem właściwej, tj. „proporcjonalnej” terapii. Pozwala na uniknięcie błędu „zaniechania”,
lekceważenia objawów, które są przypisywane wyłącznie starości, podczas
gdy są nierozpoznanymi objawami uleczalnych schorzeń. Symptomatologia
geriatryczna jest specyficzna, indywidualna i często odmienna od obrazu
chorobowego, występującego u osób młodszych, stąd też diagnostyka geriatryczna musi być odpowiednio dostosowana do potrzeb starego pacjenta.
Dobrym narzędziem, niestety niedostatecznie wykorzystywanym w diagnostyce geriatrycznej, jest tzw. Kompleksowa Ocena Geriatryczna (CGE). Jest
to proces interdyscyplinarny, zindywidualizowany, choć w oparciu o standardy geriatryczne, służący ocenie stanu somatycznego i funkcjonalnego (wydolności czynnościowej), psycho-socjalnego, dla ustalenia potrzeb i sporządzenia
planu (aktualnego i prospektywnego) leczenia, rehabilitacji, a także pielęgnacji
i opieki seniora (Skalska 2006).
CGE składa się z kilku narzędzi – skal, diagnozujących różne obszary
starości. Do najczęściej stosowanych skal należą: ADL (Katza) oraz IADL
(Lawtona) – dla oceny prostych i złożonych czynności codziennych, MMSE
(Folsteinów) oceniająca funkcje poznawcze, GDS (Yessavage) – skala depresji,
MNA (Tuluza) – skrócona skala stanu odżywienia, Tinetti – chodu i równowagi, Bartel – pielęgniarska, skale socjalne.
Szczegółowa diagnoza osoby starszej pozwala odpowiedzieć zgodnie
z geriatrycznym algorytmem na pytania: „co – dlaczego (wydarzyło się) – jak
(postępować dalej)” (Żakowska-Wachelko, Pędich, 1995). A więc: czy w konkretnej sytuacji podjąć (w ogóle) działania, a potem: jakie optymalne postępowanie wybrać. Zatem specjalistyczna diagnostyka poprzedza właściwe
postępowanie terapeutyczne. Jest to specyfika paradygmatu geriatrycznego,
bardzo silnie osadzonego w etyce i deontologii lekarskiej, gdyż działania zarówno diagnostyczne jak i lecznicze przemieszczają się po continuum, którego
granice wyznaczają: „zaniechanie (eutanazja?) – terapia uporczywa”. Pośrodku zaś znajduje się ta właściwa opcja – „terapia proporcjonalna”.
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Możliwości współczesnej medycyny, zwanej często techniczną czy laboratoryjną, pozwalają na „przekraczanie granic” – kontynuowanie diagnostyki i terapii w sposób niezgodny z tradycyjnymi kanonami sztuki medycznej,
„zdrowym” rozsądkiem, miłosierdziem czy wolą chorego, często będącego
w podeszłym wieku i traktowanego przedmiotowo. Wsparciem dla lekarza
w sytuacjach problemowych są kodeksy korporacyjne (lekarskie) i prawne.
Dziś, w dobie intensywnych przemian instytucjonalnych w medycynie (ekonomizacja, komercjalizacja), palącym problemem staje się aktualizacja określenia powinności lekarzy, w kontekście nadal obowiązującej przysięgi Hipokratesa, która liczy 2500 lat! (Bęben, 2008). Dotyczy to tzw. norm interesu,
regulujących obowiązki lekarzy względem korporacji oraz stojących na straży indywidualnego interesu medyków, w stosunku do „zasady etosu” czyli
pryncypiów – służących dobru chorych (Biesaga, 2006).
„Lekarz” to nadal nie „zawód” w popularnym rozumieniu tego słowa,
lecz „profesja” – „stan lekarski”. Działanie „na granicy życia i śmierci” wiąże się z nieodłącznym paternalizmem, czyli podejmowaniem decyzji za pacjenta i działaniem w jego interesie (nie uwzględniając jego woli ?). W epoce
ponowoczesności, w której żyjemy, kiedy liberalna demokracja (ekonomia)
zawłaszczyła wszystkie dziedziny życia, również medycynę, paternalizm
traktowany jest w kategoriach przeżytku, a jego miejsce ma zająć metoda
„dialogu” między lekarzem, jako „usługodawcą”, a pacjentem, jako „klientem-usługobiorcą” (Nawrocka, 2007). Jest to obszar szczególnie delikatny
etycznie, gdzie „w imię dobra chorego” może dochodzić do nadużyć ze strony lekarza, który podejmuje za chorego decyzję i bierze odpowiedzialność.
Aby zapobiec takim nadużyciom już w ciagu ostatnich dwustu lat tworzono
dokumenty – kodeksy etyki medycznej, jak np. w 1847 r. kodeks Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (Szewczyk, 2007).
W 1884 r. Warszawskie Towarzystwo Lekarskie wydało Zasady Obowiązków i Praw Lekarzy, łączące zasady moralne etosu lekarskiego z regułami profesjonalizmu oraz interesu. Współcześnie ślubowanie składane przez
absolwentów studiów medycznych mieści w sobie powyższe zasady, których
należy przestrzegać dla dobra chorego i interesu lekarza (Bęben, 2008).
Starość to ostatni okres życia człowieka, kończący się śmiercią. Śmierć
współcześnie, jako tabu, jest wypierana z przestrzeni publicznej – debaty
i praktyki, odraczana w wymiarze jednostkowym – w nieskończoność? Jest
to również czas, kiedy odstępstwa od kanonów etycznych mogą występować
w sposób mniej lub bardziej widoczny (Twardowska-Rajewska, 1999). Na
straży interesów, głównie pacjenta, ustanowiono szereg dokumentów prawnych (Zajdel, 2009). Fundament stanowi Konwencja o Prawach Człowieka
i Biomedycynie (Rada Europy, Oviedo, 4.04.1997) (Czarkowski, 2009). W rozdziale 1 tego dokumentu zawarto zasady ochrony godności, poszanowania
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wolności i integralności wszystkich ludzi oraz zasadę prymatu interesu jednostki nad interesem społeczeństwa i nauki a także warunki realizacji badań
i opieki, zgodnie ze standardami zawodowymi. Rozdział 2 mówi o konieczności uzyskania zgody chorego (uprzednio poinformowanego o celu naturze,
ryzyku i skutkach) na każdą interwencję medyczną z uwzględnieniem sytuacji osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Prawo do ochrony danych
osobowych – tajemnicy lekarskiej oraz prawo do uzyskania lub odmowy
przyjęcia informacji nt. rozpoznania swojej choroby i rokowania, mieszczą się
w rozdziale 3 tej konwencji. W rozdziale 5 zawarto zasady prowadzenia badań medycznych u osób niemogących wyrazić zgody, jak również dotyczące
obszaru transplantologii i klonowania.
Problematyka prawdy w informowaniu pacjenta o rozpoznaniu i rokowaniu podejmowana była wielokrotnie, zarówno w naszym kraju jak i za
granicą, znajdując odzwierciedlenie w różnych dokumentach (Kielanowski,
1959; Polskie Towarzystwo Lekarskie, 1968; Deklaracja Helsińska, 1964; Międzynarodowy Kodeks Etyki Lekarskiej, 1964; Deklaracja Lizbońska, 1981; Deklaracja Wenecka, 1983; Karta Praw Pacjenta, 1984; Deklaracja Praw Pacjenta WHO, 1994; Brzeziński, Etyka Lekarska 2002, Ustawa o zawodzie lekarza
2008).
Dziś nadal prawda, jako wartość moralna i zasada postępowania w relacjach lekarz – pacjent pozostaje fundamentalna, szczególnie w medycynie
paliatywnej, ale również w geriatrii. Interpretacja zasady przekazywania
prawdy o chorobie (śmiertelnej) pacjentowi była zróżnicowana. Grzywo-Dąbrowski (1958) i Nowicki (1962) uważali, że informację o złym rokowaniu
należy przekazywać wyłącznie rodzinie, gdyż podana pacjentowi może spowodować pogorszenie efektów leczenia, a nawet prowadzić do samobójstwa.
Kolejnym trudnym problemem jest odmowa zgody na leczenie (czy diagnozowanie) ze strony chorego – osoby starszej lub alkoholika czy świadka Jehowy (Kopocz, 2008; Jurek, 2011). Jeśli pacjent nie został pozbawiony
zdolności do czynności prawnych i świadomie odmawia leczenia („proszę
pozostawić mnie z spokoju, ja już chcę umrzeć”), lekarz nie ma prawa „leczyć
niezależnie (wbrew) woli pacjenta”. Zarówno niemożność leczenia przyczynowego, jak i odmowa pacjenta jest przyjmowana przez lekarza jako klęska
zawodowa i osobista, gdyż lekarz (zgodnie z kształceniem i przysięgą) „ma
obowiązek udzielenia pomocy” w każdym przypadku, kiedy „brak takiej
pomocy może spowodować pogorszenie stanu pacjenta lub zagrożenie życia”. Lekarz może jedynie „leczyć niezależnie od woli pacjenta” w przypadku
choroby psychicznej, choroby zakaźnej lub stanu bezprzytomności, kiedy to
„świadoma wola nie może być wyrażona”. Jest to stan wyższej konieczności lub klauzula sumienia, które nie mogą być jednak przedmiotem nadużyć.
Taka sprzeczność rodzi dramatyczny dyskomfort u lekarza.
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W ostatnim czasie ochronie praw pacjentów, również starszych wiekiem,
służy tzw. testament życia, który jest „oświadczeniem woli pro futuro”, spisanym (!) osobiście (nie wyłącznie przez świadków) przez chorych śmiertelnie,
którzy przekonani o niskiej skuteczności, świadomie odmawiają zgody na
prowadzenie czynności medycznych, podtrzymujących życie w stanie wegetatywnym, a także np. sztucznego żywienia (DNR: de not resuscitate) (Gałęska-Śliwka, 2009a; Łuków, 2009; [Waszyngton] 2009). W RP nie powstały
odpowiednie regulacje prawne, mimo że problemem interesowali się prawnicy i etycy, m.in. P. Łuków i M. Safjan. Nadal rodzina chorego, mimo braku
formalnie wyrażonej woli pacjenta, decyduje „w jego imieniu”, powołując się
na rozmowę przeprowadzoną jeszcze za życia chorego, co rzadko jest zgodne
z prawdą. Przykładem jest brak udzielania zgody na pobranie narządów od
zmarłego, co tłumaczy się okaleczaniem zwłok ukochanego bliskiego.
Palącym problemem z punktu widzenia etycznego i prawnego pozostaje
eutanazja. Chorujący na chorobę nieuleczalną i często osoby starsze z polipatologią, złożoną niesprawnością i brakiem samodzielności, o najniższej jakości życia (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, przewlekła niewydolność krążenia, choroba nowotworowa),
zwracają się z prośbą o eutanazję. W RP – artykuł 150 kk zabrania udzielania
pomocy w samobójstwie wspomaganym, która jest czynem karalnym.
W USA – Oregon i Waszyngton – od 2008 r. obowiązuje Ustawa o godnej
śmierci (Heath with Dignity Act) dopuszczająca samobójstwo wspomagane,
jednak po spełnieniu szeregu ściśle sprecyzowanych warunków (wiek powyżej 18 lat, zdrowie psychiczne, choroba nieuleczalna, pełna informacja, 2-krotne wyrażenie woli w odstępie 15 dni, spisane w obecności dwóch świadków
i po 48 godz. udostępnienie leku do zażycia bez asysty). Z lęku przed oskarżeniem przez rodzinę o stosowanie zaniechania (eutanazji biernej?) lekarze raczej stosują tzw. terapię uporczywą (Gałęska-Śliwka, 2009b; Krajewski, 2009).
Z pilnej potrzeby doprecyzowania przepisów, dotyczących „granic terapii
medycznych” utworzono Grupę Roboczą ds. Problemów Etycznych Końca
Życia. Definicja terapii uporczywej (Szawarski 2011; Groopman 2009) brzmi:

nieproporcjonalna, nadmierna, daremna, zbyteczna terapia stosująca procedury medyczne w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłużają jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta.

Zabiegi pielęgnacyjne, łagodzenie bólu i innych objawów terminalnych
(nudności, wymioty, czkawka, świąd, duszność, „bolesne usta”, odleżyny),
jak również karmienie do- i pozajelitowe, są dopuszczalne, jeśli nie mają znamion terapii uporczywej.
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Lekarz jest zwolniony z obowiązku stosowania „uporczywych” procedur medycznych, jeśli sprecyzuje kryteria odstąpienia od nich, uzasadnione
prawnie, etycznie i sformułowane po zespołowej konsultacji (32 art. KEL).
Niekwestionowany autorytet św. Jan Paweł II powiedział, że człowiek ma
„prawo do umierania w spokoju i godności i wyrażenia zgody na leczenie”.
Podejściem właściwym medycznie, prawnie i etycznie jest stosowanie tzw.
terapii proporcjonalnej, rozumianej jako „optymalne dla chorego działanie
lecznicze, z pozytywnym efektem, nie przysparzające cierpień i uciążliwości,
nie pogarszające jakości życia chorego”.
Wybór właściwego postępowania pod koniec życia, czy to w starości, czy
też w nieuleczalnej chorobie, winien być efektem porozumienia między pacjentem, lekarzem i otoczeniem – rodziną chorego. Często, mimo jasno wyrażonej
negatywnej opinii chorego odnośnie do podtrzymywania jego życia i w pełni uzasadnionego prawa lekarza do odstąpienia od terapii uporczywej, to rodzina wymusza „leczenie”, grożąc oskarżeniem o zaniechanie i eutanazję. I tu
dobra komunikacja z rodziną, długoterminowa edukacja nt. choroby i rokowania u bliskiego (od etapu diagnozy do fazy opieki terminalnej), z udziałem
psychologa, wsparcie dla opiekunów chorego w okresie schyłkowym(zespół
wypalenia opiekuńczego) i po śmierci (żałoba, osierocenie) pozwalają uniknąć
dramatycznego w skutki braku zgodności wśród osób formalnie i nieformalnie
opiekujących się chorym (Kopocz, 2009b). Przygotowanie lekarzy zawodowe
pozwala uniknąć błędów z braku wiedzy, staranności, uważności, wnikliwości
i stereotypowego postrzegania. Są one rzadkością i podlegają karze sądowej
(od korporacyjnej poczynając). Natomiast błędy w relacjach „lekarz – pacjent –
rodzina” należą do powszechnych i są, jako problemy w komunikacji interpersonalnej, pogarszającymi możliwość przeprowadzenia zarówno wnikliwej
diagnozy jak i optymalizację terapii (Kopocz, 2009b).
Zarówno w programie kształcenia przed- jak i podyplomowego lekarzy
brakuje bloku tematycznego, obejmującego: edukację pacjenta (posługiwanie się zrozumiałym dla chorego językiem), socjotechniki dotyczące słuchania i prowadzenia dialogu (wywiad lekarski), negocjowania i mediowanie
dla osiągnięcia „compliance” (tj. zgodności ustaleń co do planu postępowania – diagnostycznego, terapeutycznego, pielęgnacyjnego i opiekuńczego),
umiejętności współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz profilaktyki
zespołu wypalenia zawodowego (wsparcie superwizora, odwołanie się do
Autorytetu – Eksperta). Lekarz powinien przejawiać „otwartość na inność”
pacjenta – również człowieka starego, traktować go podmiotowo, z poszanowaniem jego godności, być cierpliwym, uprzejmym, wyrażać kontrolowaną
empatię (gdyż nadmierna może szkodzić w profesjonalnym działaniu).
Jak już wspomniano, współczesna medycyna „naprawcza” (techniczna,
laboratoryjna) przedłuża życie (chroniąc od przedwczesnej śmierci), jednak

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

Diagnostyka uporczywa, proporcjonalna czy zaniechanie dominują w gerontologii

151

nie przywraca zdrowia i sprawności, stąd też lekarz, dotąd jako omnipotentny paternalista, teraz, kiedy nie może oczekiwać sukcesu wyleczenia „każdego przypadku”, musi nauczyć się pokornie (?) pełnić rolę „towarzysza,
opiekuna, wypróbowanego przyjaciela” pacjenta i jego rodziny (również
w dylematach egzystencjalnych) (Lo i in., 2002). Niestety, kształcenie lekarzy
nie uwzględnia tych nowych realiów. Ta „nowa rola” lekarza znajduje szczególne zastosowanie wobec osób starych, gdzie umiar w procedurach diagnostycznych i terapeutycznych jest szczególnie zalecany i granica przejścia do
działań uporczywych wyjątkowo delikatna. Niestety, presja ograniczonego
czasu wizyty dla indywidualnego pacjenta, objawy zespołu wypalenia zawodowego u lekarza (obojętność, zniecierpliwienie, opryskliwość) uniemożliwiają nawiązanie i budowanie właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną (Zielonka, 1998; Talli, 2008; Bendapudi i in., 2006; Banach, 2008; Drobnik,
2010, Kopocz, 2009a; Grabowski, Rosalska, 2009; Katrynicz, 2010).
Zrozumiałe, że „druga strona układu”: usługobiorca-pacjent (sędziwy!),
nie może zostać zwolniona z obowiązku współpracy z lekarzem, respektowania jego zaleceń odnośnie do przyjmowania leków, stosowania diety
i odpowiedniej aktywności fizycznej, wstrzymywania się od zachowań ryzykownych (picie alkoholu, palenie tytoniu, używki), zgłaszania się na wizyty
i badania kontrolne (Dzieżgowski, 2010; Kopocz, 2008). Oczywiście zalecenia
muszą być realistyczne i zindywidualizowane, stosownie do stanu pacjenta.
Relacjonowane coraz częściej akty agresji wobec lekarzy ze strony pacjentów,
również będących w podeszłym wieku, mogą wynikać z zaburzeń otępiennych (ostry zespół majaczeniowy, objawy psychotyczne encefalopatii miażdżycowej), rzadziej nadużycia alkoholu czy jego interakcji z lekami lub po
prostu z… niedoinformowania (lęk przed niezrozumiałym, agresja) (Jurek,
2011; Drozd, 2011). Zbiór rozmaitych zaleceń dla pacjenta starego, z przewlekłą polipatologią, jest szczególnie obfity i długotrwały w realizacji, a respektowanie jego znacząco wpływa na jakość życia i oczekiwany czas jego
trwania. Chyba nie można zaliczyć ich do terapii uporczywej. Przewlekłość
trudnej sytuacji jest szczególnie skomplikowana dla rodzin seniorów: z jednej
strony prowadzić może do zespołu wypalenia opiekuńczego, a nawet przedwczesnej śmierci opiekuna, z drugiej – stan emocjonalny i „zasady” opiekuna
rodzinnego nie dopuszczają odstąpienia od działań medycznych, nawet jeśli
noszą one cechy terapii uporczywej („co można zrobić jeszcze, abyśmy sobie potem nie wyrzucali zaniedbania” lub „proszę ratować bez względu na
koszty”). Jest to również bardzo trudna sytuacja dla lekarza, określana jako
„sytuacja wyzysku moralnego lekarza” (Czerska).
Znacząco rzadziej zdarza się sytuacja, w której to rodzina opiekująca się
bliskim (lub opiekun prawny) żąda bezzasadnego odstąpienia od czynności
medycznych, co zagraża życiu chorego (np. nieuzasadnione zwolnienie ze
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szpitala do domu, przerwanie terapii jako „nieefektywnej” lub zbyt kosztownej). W sytuacji nieuzasadnionych, agresywnych roszczeń ze strony opiekunów rodzinnych, gdy nie można uzyskać porozumienia i nawiązać współpracy, postępowanie polega na udokumentowanej odmowie leczenia ze strony
personelu medycznego. Wydaje się, że wraz z rozwojem nowych technologii medycznych, dających możliwość przesuwania granicy życia i śmierci,
i wraz z jednocześnie obserwowanym odhumanizowaniem medycyny „technicznej”, dylematy związane z jednej strony z terapią uporczywą, z drugiej –
z eutanazją, będą przybierały na znaczeniu. Remedium może stanowić ciągła
edukacja – zarówno personelu medycznego jak i pacjentów oraz ich rodzin,
co gwarantuje właściwe relacje, zrozumienie i zgodność wytyczanych celów,
medycznych i opiekuńczych.
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Wizualne aspekty diagnozy
w arteterapii

Wstęp
Dzieło tworzone w ramach sesji arteterapii stwarza możliwość ekspresji emocji, dostarcza nowych doświadczeń oraz staje się środkiem służącym
uzyskiwaniu pełniejszej wiedzy o samym sobie, własnych problemach i konfliktach. Sam proces i wykreowany przez twórcę obraz może ujawniać nie
tylko przyczynę problemów, ale także wskazywać na ukryte pokłady oraz
kreatywne rozwiązania, o których istnieniu nie miał dotychczas pojęcia lub
o których wiedział, tylko z różnych powodów już o nich nie pamięta. Każde
dzieło stworzone z własnej potrzeby, którego inspiracją, często nieświadomą jest wnętrze samego artysty, staje się w znaczącej mierze projekcją jego
wewnętrznego świata, przez co można traktować je nie tylko jako ważny element autodiagnozy, ale także jako drogowskaz i środek służący rozwojowi
osobistemu i zdrowiu (Bartel, 2015c).
Podstawową rzeczą niezbędną do stworzenia własnego wizerunku jest lustro, które może ukazywać nam naszą prawdziwą naturę. Angielskie reflect –
odbijać to również zastanawiać się nad sobą i odnajdywać własną tożsamość.
Zwierciadłem mogą być inni otaczający nas ludzie, marzenie senne, metafora, czy symbol którego znaczenie ujawnia różne aspekty naszej osobowości.
Chociaż staje się często ważną informacją dotyczącą naszego stanu psychofizycznego to jednak właściwa interpretacja nigdy nie jest prosta ponieważ
informacje przekazywane są językiem nieświadomości i zawsze ujawniają to,
czego nie wiemy i nie możemy świadomie zobaczyć. Konfrontacja z własnym
odbiciem, portretem własnej psyche ukazuje nam na jakim jesteśmy etapie na
długiej drodze stawania się sobą. Może on zostać spożytkowany w celu osiągnięcia lepszego wglądu i w efekcie pomóc w uzyskaniu pozytywnej zmiany
(Bartel, 2016a).
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Podstawową formą komunikacji w sztuce i arteterapii oraz pomocą w stawianiu właściwej diagnozy są symbole i znaki zawarte w dziele. Zadaniem
dawnych wierzeń i współczesnych religii była i jest pomoc w sytuacjach
ostatecznych, gdy zawodzi wszelka racjonalność, aby udzielić odpowiedzi
na dręczące człowieka pytania. Jedynie symbole mogą tłumaczyć sprzeczną
w wymiarze dnia codziennego komplementarność życia i śmierci. Jednak
często mylne rozumienie symbolu, odczytywanie go wprost jako znaku doprowadza do trywialności i nieudanego kopiowania schematów. Dlatego też
należałoby przypomnieć podstawowe cechy różniące symbol od znaku (Bartel, 2002: 1–5).
1. Znak jest jednoznacznym przekazem prostej informacji, zwykle posiada
jeden desygnat i ściśle określone znaczenie. Znak zakaz wjazdu wszelkich pojazdów oznacza, że żaden pojazd nie ma prawa wjechać lub znak w postaci zielonego światła oznacza drogę wolną. Natomiast symbol dotyczy pojęć złożonych
i niejednoznacznych, które są wynikiem narosłej w ciągu wieków sumy doświadczeń. Symbol zawsze oznacza coś więcej niż tylko to, co sam przedstawia.
2. Znak postrzegany jest zmysłami i ma funkcję komunikatywną. Natomiast symbol, oprócz warstwy semantycznej, w swojej zasadniczej treści odwołuje się do naszej pamięci i wiedzy kulturowej oraz emocjonalnej. Innymi
słowy, ma funkcję komunikatywną, ale zarazem bardzo wieloznaczną. Symbol
byka oznacza nie tylko konkretny gatunek zwierzęcia, ale odnosi się do pojęć
zupełnie innego rodzaju. Może oznaczać także moc fizyczną, siły witalne, dobre zdrowie, dostojeństwo itp. Symbol oprócz myśli wywołuje u odbiorcy również różnego rodzaju asocjacje, emocje, wyobrażenia i wspomnienia, to znaczy,
że jest spostrzegany w kontekście psychicznym (Roczeń, 2014: 1).
3. Wizualna forma znaku, czyli sygnifikant, jest ściśle zależna od tego, co
oznacza, czyli sygnifikatu. I tak na przykład ustawiony znak „P”– parking
oznacza, że dane miejsce jest przeznaczone do parkowania. Natomiast wolne
miejsce bez powyższego oznaczenia nie jest jeszcze parkingiem. W przypadku symbolu to, co oznaczające (sygnifikant), oraz to, co oznaczone (sygnifikat), nie podlega wzajemnej zależności i są to sfery niewymienialne. To, co
oznaczające zależy od tego, co oznacza, ale sygnifikat nie zależy od swojego
przedstawienia wizualnego, czyli sygnifikantu. Symbolem miłości może być
namalowane na ścianie czerwone serce przebite strzałą, ale nawet gdyby odnowić ścianę, zamalowując ów symbol, to czy uczucie zniknie?
4. Znak istnieje jedynie w płaszczyźnie intelektualnej. Można go wymyślić, zaprojektować i będzie oznaczał ściśle określone pojęcie racjonalne. Natomiast symbol polega na skojarzeniu i połączeniu (symbollein) sygnifikantu
z sygnifikatem, czyli obrazu wraz z tym, co się za nim kryje i odsyła poza
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ratio. Dzięki przechodzeniu, transcendowaniu ze sfery rozumu do uczuć czy
pojęć wyższych, i na odwrót, nie daje się do końca poznać przez rozum. Widać to wyraźnie w symbolu zwierciadła. Już w świecie antycznym znany był
pogląd, iż świat widzialny jest jedynie odbiciem świata idei czy boga. Cytując
za Manfredem Lurkerem (1994: 10): „[…] wszystko, co pojmujemy rozumem
i postrzegamy zmysłami, nie istnieje samo dla siebie, lecz odsyła do czegoś innego – i na tym polega jego sens”. Poznanie całości, to poznanie wychodzące
poza doświadczenie, to myślenie metafizyczne, które – inaczej mówiąc – jest
oglądem lustrzanym – speculatio, czyli wypatrywanie, etymologicznie wywodząc się od speculum, czyli lustro. Jak powiada Zaratustra Fryderyka Nietzschego: „Świat jest głęboki i głębiej pomyślany niż dzień” (Lurker, 1994: 10),
co oznacza, że każda rzecz, każdy byt odsyła poza siebie do świata idei. Natomiast w psychologii głębi lustro oznacza poważną introspekcję, która otwiera
dostęp do nieświadomości i tym samym pokazuje nasze prawdziwe oblicze.
Symbol jest umiejscowiony w nieświadomości, ale odwołuje się do naszej
świadomej części do jaźni. Uświadamiany wymyka się i wędruje zwrotnie
do nieświadomości. Jest położony w miejscu przecięcia się obu tych sfer, choć
w rzeczywistości nieustannie migruje z jednej do drugiej.

Rys. 1. Lustereczko, tempera, 100 × 70 cm, Agata M., 2004
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5. Znak oznacza ściśle określoną informację i nie może posiadać podwójnej
wartościowości w zależności od kontekstu czy sytuacji, czasu lub okoliczności.
Przykładem może być choćby znak drogowy „stop”, oznaczający nakaz zatrzymania się, niezależnie od warunków obiektywnych czy subiektywnych. Nawet
gdyby minęło parę wieków od jego ustanowienia w kodeksie drogowym, który
byłby nadal aktualny, to jego znaczenie nie ulegnie zmianie.
W przeciwieństwie do tego cechą charakterystyczną symbolu jest jego biegunowo różna wartościowość, uzależniona od wielu czynników, jakimi są:
czas występowania, krąg kulturowy, w którym jest osadzony, okoliczności itp.
Przykładem może być liczba siedem, która według tradycji chrześcijańskiej jest
liczbą grzechów śmiertelnych, ale i także siedmiu sakramentów. Z kolei wizerunek węża jest symbolem grzechu i śmierci, ale zarazem nowego życia – jako
falliczny symbol kuszenia. Podobnie rzecz się ma z czerwienią, pozostającą
w związku znaczeniowym z krwią, jej przelewem, a więc z agresją i śmiercią.
Z drugiej strony krążenie krwi warunkuje życie, czasami wręcz je przywraca,
dlatego też czerwony krzyż stał się jego symbolem. Kolor czerwony to z jednej
strony niszczący ogień, a z drugiej miłość i dobro. Wszystko zależy więc od
kontekstu, w jakim występuje. Symbol zawieszony jest jakby pomiędzy górą
a dołem, w czym zresztą dla kogoś naprawdę wiedzącego nie ma żadnych
sprzeczności, bo jedno odbija się w drugim – jako w niebie tak i na ziemi.
W ambiwalencji symboli wyraża się dualistyczny charakter świata,
a w myśleniu symbolicznym zderzają się elementy racjonalne i irracjonalne,
tworząc jedność, jak chociażby w symbolu jin-jang, w którym czarna połówka
z białym punktem to jin, biała z czerwonym to jang, a punkty sugerują, że
każda z potencji nosi w sobie zarodek drugiej.
6. Kolejną cechą różniącą znak i symbol jest to, że znak jest powszechny, tzn. znany przez wszystkich, których dotyczy, obowiązujący, a nawet posiada cechę restrykcyjną – nieznajomość prawa, lub znaku nie zwalnia
z obowiązku podporządkowania się jemu. Natomiast symbol przeciwnie: nie
dość, że może być różnie interpretowany, ale także dla części ludzi może
nie mieć żadnego znaczenia. W rzeczywistości możemy dostrzegać i rozpoznawać tylko to, co było lub jest naszym doświadczeniem bądź naszej
szeroko rozumianej kultury. Rozpoznawanie to inaczej ponowne poznawanie zjawisk czy rzeczy, o których istnieniu już się wiedziało. Myślenie
rudymentarne ma skłonność do naiwnie realistycznego ujmowania symbolu jako takiego, sprowadzając go do roli szczególnie istotnej czy wręcz
jedynej wskazówki lub znaku dotyczącego dalszego postępowania. Osoby
myślące racjonalnie skłonne są do deprecjonowania symbolu i sprowadzają
go do abstrakcji czy nonsensu. Natomiast człowiek w pełni „rozumiejący” potrafi dostrzec i rozdzielić, ale również połączyć sferę ratio ze sferą
duchową. Manfred Lurker w Przesłaniu symboli napisał: „Kiedy mówimy
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o «naszym» świecie, i odróżniamy go od «innego» świata, to nie wolno nam
zapominać, że istnieje tylko jeden świat posiadający pierwszy immanentny
oraz drugi transcendentny plan […]”. I dalej, cytując Jeana Paula: „Czas jest
maską wieczności”, zauważa, że „[…] to, co przemijalne, ukrywa w sobie
to, co ponadczasowe” (Lurker, 1994: 15). W konkluzji można stwierdzić, że
symbol nie dla każdego musi być symbolem, ale jego wartość nie zależy od
rozumienia poszczególnych ludzi.
7. Istotną różnicą jest w końcu również i to, że znak istnieje w przestrzeni
racjonalnej i można go wymyślić, zaprojektować i wprowadzić w obieg w dowolnym momencie. Z jednej strony jest to uwarunkowane zapotrzebowaniem, a z drugiej jest kwestią porozumienia społecznego. W tym przypadku
można podać racjonalne przesłanki dla jego wprowadzenia oraz jednoznacznie podać autora, czas i miejsce wprowadzenia znaku.

Rys. 2. Pytania z przeszłości, akryl, 100 × 70 cm,
Wiesław P., 2012
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Rys. 3. Strach na wróble, ołówek+kredka, 29,5 × 21 cm,
Agata M., 2003

Natomiast symbol jest tworem szeroko rozumianej kultury, również,
a może w szczególności, tej niematerialnej i nie można go wymyślić, czy zaprojektować, jak również określić autora, czy czasu jego powstania. Można
jedynie mówić o wariancie lub kształcie plastycznym danego symbolu. Na
przykład „gołąbek pokoju”, zaprojektowany przez Pabla Picassa, jest tylko
jednym z wariantów plastycznych, ale jako symbol istniał i ulegał przekształceniom co najmniej od czasu biblijnego potopu. Zdaniem Otto Friedricha
Bollnowa (1980: 9): „[…] same symbole należą do ahistorycznego bytu, który
w zagadkowy sposób sięga w głąb naszego bytu historycznego i że ów byt
ahistoryczny, o ile tylko obcujemy z symbolami, jest jeszcze w nas obecny”.
8. Cechą charakterystyczną znaku jest to, że jest niezmienny historycznie.
Raz wprowadzony do obiegu społecznego nie zmienia swojej wartościowości
w zależności od kontekstu historycznego. W określonych przypadkach może
być co najwyżej modyfikowany. Na przykład znak „Stop” początkowo był na
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okrągłej tablicy o takich samych wymiarach, co znaki nakazu. Potem jednak
ze względu na bezpieczeństwo powiększono go i wpisano w ośmiokąt dla
wyróżnienia spośród innych znaków. Pomimo tej modyfikacji nadal oznacza
nakaz zatrzymania się przed znakiem.
Natomiast cechą charakterystyczną symbolu jest właśnie zmienność historyczna. Może on zmieniać swoje znaczenie w zależności od czasu, w którym jest interpretowany. Przykładem jednego z takiego prasymbolu może
być krzyż, który w dawnych wierzeniach oznaczał wiele pozytywnych
aspektów, takich jak rozdzielenie, ale i połączenie, nieba czy kosmosu z Ziemią i w końcu z podziemiem. Jako oznaczenie tajemnej integracji pomiędzy
bogami w niebiosach a ziemskim człowiekiem lub jako znak o charakterze zabezpieczająco-obronnym. U północnoamerykańskich Algonkinów1 wszelkie
uroczystości kultowe „[…] wiązały się zawsze z ideą krzyża” (Müller, 1954:
63). Pionowy kierunek oznaczał również wzrastanie, dążenie do doskonałości, życie, a także pierwiastek męski. Natomiast pozioma belka utożsamiana
była z pierwiastkiem żeńskim, wskazywała na scalenie prawej, dobrej, i lewej,
złej strony, które dzisiaj z kolei możemy odczytywać jako połączenie emocjonalnego, prawopółkulowego i racjonalnego, lewopółkulowego przetwarzania informacji. W nawiązaniu do wędrówki słońca po niebie końce tej belki
wskazywały wschód i zachód lub oznaczały połączenie ludów pochodzących
z powyższych kierunków. Krzyż kojarzony z czterema stronami świata był
czasami także interpretowany jako połączenie kobiety i mężczyzny oraz jako
symbol życia z czterech rajskich rzek. Generalnie był symbolem bardzo pozytywnym, związanym z doskonałym kołem, a jego największa tajemnica
zawierała się w łączeniu przeciwieństw i spajaniu ich w jedną całość. Jego
centrum to środek świata, to najwyższe bóstwo.
Krzyż odnajdujemy w wierzeniach i kulturach Indian z Ameryki Południowej, Północnej, ludów Europy, Afryki czy Azji. Jest jednym z najstarszych symboli ludzkości znanym z większości starożytnych obrzędów, wierzeń i religii. Psychofizjologicznie odzwierciedla postać człowieka – górne
ramię to szyja z głową, dolne to tułów i nogi, a boczne to lewa i prawa ręka.
Jego forma wynika także z rozłożenia sześcianu. Niemal w każdym zakątku
ziemi odkryto przedmioty związane z tym symbolem. Zazwyczaj wiązano go
z jakąś formą czczenia sił przyrody, ognia, słońca i życia. Bywał też używany
jako element herbowy. Związany niegdyś z kultami słońca, ognia i życia stał
się z czasem główną ikoną wielu starożytnych religii. W Egipcie był to anch,

Zbiorowa nazwa pradawnych ludów Ameryki Północnej, do których należały takie plemiona, jak: Szejenowie, Arpahowie, Odżibwejowie, Kiri, Mohikanie, Delawarowie, Potawatomi
i konfederacja plemion zachodnich tzw. Blackfoot. Ich wrogami byli Irokezi,a później kolonizatorzy holenderscy i angielscy. Walczyli razem z Francuzami, a po ostatecznej porażce w 1811
roku wycofały się na zachód i na północ do Kanady.
1
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przedstawiany pod postacią T z pętlą u góry i symbolizował życie. Krzyż był
też symbolem wielu innych bogów, takich jak babilońskiego Bela, greckiego
Dionizosa, rzymskiego Mitry, tyryjskiego Dumuzi czy nordyckiego Odyna. Od
starożytności także indoeuropejskie ludy Persji i Indii stosowały krzyż, który
symbolizował ogień i często przybierał formę swastyki. Jest bardzo ważnym
symbolem buddyjskim i posługiwały się nim także prekolumbijskie cywilizacje Azteków i Majów. Na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa
krzyżem posługiwali się Celtowie, Frankowie, ludy germańskie i słowiańskie
(Rocz, 2010). Najstarsze znalezione znaki krzyża wyryte na kamieniach, skałach i glinianych naczyniach pochodzą z ok. 15 tysięcy lat p.n.e., a swastyk
z ok. 10 tysięcy lat p.n.e., z doliny góry Ararat z dawnej Armenii, a dzisiejszej Turcji, która jest legendarnym miejscem spoczynku Arki Noego po potopie (kultura Mezyjska) (http://swastika.cba.pl/news/ararat.htm; pobrano:
12.11.2016). Sama góra z arką znajdują się w herbie Armenii. Wśród Słowian
oprócz popularnej prostej formy krzyża równoramiennego spotykany był też
tzw. krzyż słoneczny w formie sześcio- i ośmioramiennej, często wpisanej
w okrąg.
Krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa dopiero w IV w., kiedy zyskało ono w Rzymie status religii państwowej. Został przejęty z pogańskiego
kultu solarnego i w znacznym stopniu ją powiela obejmując wymiar horyzontalny i wymiar wertykalny. Jednak w czasach bezpośrednio przed pojawieniem się Chrystusa jego pozytywne postrzeganie ulegało stopniowej
zmianie. Zaczął on się kojarzyć negatywnie, jako narzędzie tortur i wymierzania kary złoczyńcom i mordercom. Dlatego też w początkowych latach
chrześcijaństwa przyjęło ono za swój znak ryby, bo jakaż to religia odnosząca się do pozytywnych wartości za symbol obrałaby np. szubienicę? Dopiero, kiedy zaprzestano stosowania tego rodzaju tortur i pejoratywne znaczenie krzyża stopniowo ustępowało jego pierwotnemu i pozytywnemu, to
został on niejako przejęty i zaimplantowany na łono Kościoła chrześcijan:
„Z dotychczasowych wywodów widać, że symbol krzyża rozwinął się już
w czasach przedchrześcijańskich i w pozachrześcijańskich kulturach. Tym,
co różni krzyż chrześcijański od wszystkich innych, jest nadanie mu nowego sensu przez Ukrzyżowanego”. Dalej Lurker (1994: 389) wygłasza już
mocno dyskusyjny pogląd, że: „Dopiero przez niego krzyż staje się właściwym misterium”.
Natomiast krzyż w postaci swastyki był symbolem ruchu. Swastyka
prawoskrętna oznaczała słońce i bóstwa solarne, była symbolem płodności,
talizmanem szczęścia, zwycięstwa itp. Z kolei lewoskrętna, oprócz słońca
i szczęścia, symbolizowała siłę, moc i buddyzm. Zawsze oznaczała pomyślność oraz afirmację życia i rozwoju. Jednak jej znaczenie uległo radykalnej
zmianie w czasie i po II wojnie światowej.
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9. Ostatnia cecha symbolu, której znak nie posiada, związana jest z samym znaczeniem słowa. Greckie symbolon oznaczało skorupę pamięci. Był to
kamień, gliniana tabliczka, przedmiot z drewna lub metalu rozpołowiony na
znak zawarcia jakiejś ważnej umowy. Połówki te były znakiem rozpoznawczym dla osób, które łączyły jakieś szczególne uczucia, umowy lub przyjaźń
czy pokrewieństwo. Czasownik symbállo oznaczał „zbieram” lub „porównuję, składam i łączę”. Osoby przyjmujące na siebie jakieś zobowiązanie, np.
przyjaźni, wymieniały się tymi połówkami. W sytuacji gdy po latach jedna
z tych osób zawitała do drugiej z jedną z powyższych połówek, można było
po ich złożeniu rozpoznać się nawzajem. Jak w swojej Aktualności piękna pisze
o tym Hans Gadamer (1993: 42): „Starożytny paszport: oto pierwotny techniczny sens symbolu. Jest to coś, po czym rozpoznaje się kogoś jako dawnego
znajomego”. Ale tą osobą mógł być również jakiś inny przysłany przez niego
posłaniec. Nie chodziło też tylko o zwykły paszport, ale obietnicę przyjaźni, pomocy, braterstwa. Robert Roczeń (2012: 1) podsumowuje to wymownie
w artykule Symbole śmierci w terapii sandplay:

W ten sposób widziany symbol pozwala postrzegać także jako symbol skorupę pomiędzy pamięcią zrosłą z jaźnią a rzeczywistością zewnętrzną. Zdolność symbolizowania i symbol jawi się wówczas jako warunek świadomego i nieświadomego życia
w komunikacji i więzi ze światem. Z tej perspektywy symbol służy identyfikacji. Jest
parametrem budującym i określającym warunki identyczności osobowej i identyczności rzeczy w różnych punktach czasowych i w różnych warunkach przestrzeni.

W tym ujęciu symbole mogą również pełnić rolę pomostu pomiędzy nieświadomością a świadomością i unaoczniać, uświadamiać nam naturę naszego
wewnętrznego konfliktu, problemu, czy wskazywać źródło naszych trudności.

Sens znaków i symboli oraz ich rola
w stawianiu właściwej diagnozy
Wykreowana przez twórcę praca jest wizualizacją jego myśli i uczuć,
a więc raczej formą uświadamiania sobie i ewentualnemu odbiorcy sposobu
doświadczania świata zewnętrznego i wewnętrznego niż obiektywną rzeczywistością (Bartel, 2016c). Jak stwierdził Ernst Gombrich (1981) cała sztuka
zrodziła się ze zdolności człowieka do projekcji stanów własnego umysłu.
Jest sposobem porozumiewania się między twórcą a odbiorcą, ale nie budzi
tych samych uczuć, które towarzyszą artyście podczas procesu kreacji. Spostrzegana rzeczywistość staje się punktem wyjścia przedstawienia czegoś
nieznanego (Gombrich, 2008). Sztuka jest jedną z tych cech, które odróżniają
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świat ludzi od świata zwierząt. Odgrywała i nadal odgrywa podstawową rolę
w formowaniu oraz w rozwoju świadomości. Jak ujmuje to Gerhard Richter
(za: Mitchel, 2015: 11): „Przedstawianie rzeczy, tworzenie obrazów jest tym,
co czyni nas ludźmi. Sztuka jest tworzeniem znaczenia i nadawaniem mu
kształtu”. W powyższym stwierdzeniu zauważyć także można niezwykłą
zbieżność z celami terapii przez sztukę.
Największą z zalet arteterapii jest wykonane przez uczestnika zajęć
dzieło. Z jednej strony jest ono „konkretnym” obrazem, ale z drugiej strony
jest bardzo wieloznaczne, a jego interpretacja oparta na znakach i symbolach umożliwia dokonywanie o wiele szerszych i bardziej różnorodnych
interpretacji, niż jest to możliwe w przypadku wypowiedzi werbalnych.
Polega ona na poddaniu wszechstronnej refleksji treści znaczeniowych
i symbolicznych zarówno w odniesieniu do asocjacji subiektywnych, jak
i w kontekście kulturowym, historycznym czy religijnym. Poszczególne
elementy dzieła mogą być interpretowane na tle losów pacjenta, ale jednocześnie każdy z nich może posiadać odniesienie do symboli archetypowych (Bartel, 2016c).

Rys. 4. Moja przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna, assemblage, 50 × 35 × 24 cm,
Agnieszka R., 2014
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Rys. 5. Moja przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna, assemblage, 50 × 35 × 24 cm,
Agnieszka R., 2014

W symbolice obrazu wizualnego ujawnia się wiele cech indywidualnego
przekazu. Skrypt ten to częściowo świadomy, ale w znacznej mierze również
nieświadomy wzorzec relacyjny. Zaczyna tworzyć się we wczesnym dzieciństwie na podstawie transakcji mających miejsce w systemie rodzinnym. Bywa
przyrównywany do życiowego scenariusza, który może ujawniać się w postaci znaczeniowej i symbolicznej. Odkrywanie skryptu życiowego może prowadzić do przeanalizowania indywidualnej postawy wobec świata, samego
siebie i sensu własnego życia. Arteterapeuta jest tym, który pomaga i inspiruje
do jego odkrywania, ale ostatecznie to tylko sam uczestnik zajęć może w pełni
zrozumieć ukryty przekaz. Każda praca jest unikatowa i ma niepowtarzalny
charakter. Interpretacja dzieła klienta odbywa się zawsze w nierozerwalnym
związku z jego osobistą historią i w kontekście wielu innych stworzonych
przez niego prac (Bartel, 2014; 2015b, c; 2016a, c).
Człowiek, który uważa za prawdziwe jedynie to, co widzi i słyszy, co
potrafi obliczyć i przyporządkować określonym kategoriom logicznym, nie
uznaje prawdy ukrytej za rzeczami i nadającej im dopiero właściwy sens.
Mity, symbole i obrzędy próbują nam przybliżyć ów inny, wyższy świat naszych korzeni. Bez tych pojęć, często błędnie rozumianych, nadużywanych
lub ośmieszanych, nie sposób jednak wyobrazić sobie sensownego życia.
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Nie może się bez nich obejść religia, sztuka czy polityka, a i całe nasze życie codzienne, choć czasami w zdegradowanej formie jest nimi przesycone –
dość wspomnieć choćby sferę promocji i reklamy. Bez świadomości faktu,
że zawsze, choćbyśmy nie wiem jak bardzo rozszerzali naszą wiedzę, i tak
będą istniały te nieprzekraczalne granice poznania racjonalnego, nie będziemy w stanie rozpoznać sił działających w ukryciu (Bartel, 2002). Współczesny człowiek tak dumny ze swojej nauki i techniki, będąc pewnym swojej
wyższości nad bardziej naturalnymi ludami zamieszkującymi naszą planetę,
powinien pamiętać słowa sformułowane przez Auguste’a Rodina: „Istnieje
przede wszystkim to, czego większość ludzi nie potrafi dostrzec: nieznane
głębie, ukryte sensy życia” (Lurker, 1994: 14).
W arteterapii jednym z najważniejszych narzędzi pracy z uczestnikami
jest więc symbol i metafora. Język metaforyczny zawarty w baśni i przypowieści terapeutycznej może oddziaływać na uczestnika zajęć, omijając naturalne mechanizmy oporu przed bezpośrednią krytyką. Daje mu to możliwość
właściwego zdefiniowania swojego problemu, uruchomienia naturalnych zasobów samopomocy, wspomaganie pracy nad sobą, umożliwianie wglądu
i w końcu stymulowanie do pozytywnej zmiany. Zazwyczaj bowiem procesy te są hamowane przez intelektualne procesy obronne. To właśnie dzięki
zastosowaniu baśni, metafory czy symbolu udaje się je skutecznie ominąć.
Z początku dochodzi do tego zazwyczaj jedynie na poziomie procesów
przedświadomych i nieświadomych. Potem może, choć nie zawsze jest to konieczne, zostać to w pełni lub w części uświadomione, przyjęte i przepracowane (Bartel, 2016c).
Philip Barker wymienia wiele zalet działań metaforycznych (Braker, 1997).
Język metaforyczny jest przetwarzany głównie przez prawą półkulę w przeciwieństwie do logicznego języka lewej półkuli (Watzlawick, 1978; Lamb, 1980
za: Braker, 1997). Ten sposób przetwarzania jest charakterystyczny również
dla komunikacji pozawerbalnej i percepcji środków artystycznych, dlatego
znajduje zastosowanie w arteterapii. Jest to zresztą kolejny argument za używaniem tej właśnie nazwy. Symbol lub metafora zawarte w baśni i anegdocie
już od dzieciństwa w naturalny sposób modelują nasz sposób komunikacji.
Dzieje się tak być może, dlatego że w tym okresie wymiana informacji odbywa się głównie przez aktywację ośrodków prawej półkuli (Bartel, 2016c).
Dzięki pobudzaniu prawej półkuli metaforyczna opowieść staje się bardziej atrakcyjna dla słuchacza i poruszając wyobraźnię uczestnika, może zapoczątkować proces reinterpretacji postaw i zachowań. Przy czym niezwykle
istotne to, że język metaforyczny działa pośrednio, w związku z tym treści
czy emocje przekazywane w ten sposób nie są odbierane jako bezpośrednia
krytyka uczestnika zajęć i w znaczny sposób ograniczają mechanizmy oporu
(Ornstein, 1978 za: Braker, 1997).
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Rys. 6. i 7. Praca pacjenta do Alicji w krainie czarów i tematu: Po drugiej stronie lustra,
technika mieszana, Marek Ch., 2004

Symbol i metafora mogą służyć poznawaniu samego siebie, własnych zachowań i reakcji przez podobieństwo do osób i sytuacji ukazanych w opowieści. Poprzez odwołanie do postaci, które pomimo przeszkód osiągnęły
wyznaczony cel, taka metaforyczna anegdota lub opowieść może być zastosowana jako sposób podpowiadania rozwiązań trudnych problemów oraz
forma wspierania uczestnika zajęć w podjętych decyzjach. Natomiast dzięki
swojej niejednoznaczności i temu, że można ją interpretować na wiele różnych sposobów przypomina test projekcyjny, w którym każdy odkrywa te
treści, z którymi może pracować. W ten sposób służy poznawaniu samego
siebie i osiąganiu wglądu. Jeżeli jednak w danym momencie uczestnik nie jest
na to gotowy, to może skupić się na innych znaczeniach lub na samej fabule
(Braker, 1997).
W terapii przez sztukę bardzo ważną funkcję pełni omówienie procesu
twórczego oraz samej pracy w danym czasie i konkretnej sytuacji. Celem tej
metody jest pomoc w uświadamianiu sobie przez klienta, a więc przeniesieniu
na poziom ośrodków korowych, trudnych odczuć, problemów i konfliktów.
Próba ich werbalizacji jest efektywną metodą regulacji negatywnych reakcji
emocjonalnych. Może przyczynić się ona do osiągnięcia dystansu i kontrolowania powstających emocji w sposób automatyczny, co redukuje aktywność
ciała migdałowatego oraz przyczynia się do wzrostu aktywacji korowej. Po-
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wiązanie procesu twórczego i wizualnego obrazu z komunikatami werbalnymi może przyczyniać się do lepszej integracji półkul mózgowych. W efekcie
może przyczyniać się to do modyfikacji sposobu myślenia, odczuwania i zachowania pacjenta (McNamee 2005 za: Stańko, 2009).
W następnych etapach rola arteterapeuty polega także na dopomożeniu
klientowi w dostrzeżeniu, właściwym zrozumieniu i przepracowaniu problemu. Interpretacja procesu twórczego i samego dzieła, do której dochodzi zarówno w świadomości klienta i terapeuty, jak i w relacji zwrotnej (np.
z grupą), prowadzi do ujawnienia treści nieświadomych i zrozumienia tego,
co wcześniej było nieujawnione. W wyniku tego może nastąpić lepsze zrozumienie samego siebie, które odgrywa podstawową rolę w dokonaniu przemiany. Jednak aby zrozumienie to skutecznie pomogło pacjentowi zmienić
np. zachowanie, powinno odbywać się na dwóch poziomach. Po pierwsze,
na poziomie intelektualnym polegać powinno na zrozumieniu zależności
między wydarzeniami a uczuciami, które klient stłumił. Po drugie, na poziomie emocjonalnym, czyli przeżyciu tych tłumionych wcześniej uczuć (Bartel,
2014; 2015b, c; 2016a, c).
Kolejnym mechanizmem oddziaływania, dzięki któremu postępuje proces leczenia, jest osiąganie wglądu. W niektórych podejściach psychoterapeutycznych, a także w pewnych zaburzeniach może to być element minimalizowany, a nawet pomijany. Dochodzi do niego w wyniku konfrontacji, analizy
i interpretacji w relacji terapeutycznej pomiędzy pacjentem, jego procesem
twórczym, skończonym dziełem i arterterapeutą. Jednak główną zaletą arteterapii jest niewątpliwie fakt, że przeniesienie nieświadomych lub nie w pełni
świadomych treści odbywa się głównie przez dzieło i sam proces twórczy.
Dzięki temu może być ono łatwiejsze niż w przypadku innych strategii psychoterapeutycznych. W tym kontekście bardzo istotne jest jednak stworzenie klientowi sprzyjających i bezpiecznych warunków do zachowania przez
niego całkowitej autentyczności i szczerości. Między innymi dlatego również
tak ważne jest powstrzymanie się terapeuty od ingerowania w proces twórczy i powstającą pracę. Natomiast rolą arteterapeuty jest pomoc, zachęcanie
i wspieranie w ujawnianiu, zgodnym z naturalną ekspresją klienta, nawet
najbardziej wstydliwych uczuć czy myśli (Bartel, 2014; 2015b, c; 2016a, c).

Świadomość i samoświadomość a kod obrazowy i werbalny
Część naukowców jest zdania, że należy założyć, iż nasz sposób myślenia
ma strukturę językową i dlatego to właśnie on jest podłożem świadomości.
Zresztą pogląd ten leży u podstaw francuskiej szkoły Jacques’a Lacana, który połączył freudowską psychoanalizę z koncepcjami takich strukturalistów,
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jak: Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Ferdinad de Saussure, a w szczególności Noam Chomsky. Od niego zresztą przejął on twierdzenie, że psychiczna struktura człowieka jest strukturą językową.
Wielu współczesnych badaczy zauważa jednak, że być może zarówno
zdolność do symbolizowania obrazowego, jak i językowego wykształcała się
równocześnie. Za tym stanowiskiem przemawia choćby lateralizacja półkul
mózgowych, a zarazem prawej i lewej części ciała. Natomiast w 1970 roku
dyrektor Laboratorium Neurofizjologii w National Institute of Mental Health
Paul MacLean przedstawił hipotezę modelu zakładającego występowanie
trzech struktur mózgu, które rozwinęły się w toku ewolucji i odpowiadają za
różne funkcje. Teoria mózgu trójjednego (MacLean, 1990) zakłada, że przeszedł
on ewolucję od najbardziej prymitywnej formy u gadów – reptilian complex,
przez bardziej rozwiniętą u ssaków paleolitycznych – paleomammalian complex, aż do formy ssaków współczesnych – neomammalian complex. Koncepcja Paula MacLeana (1990) zakładała, że zdecydowana większość wszelkiego rodzaju problemów natury psychicznej spowodowana jest zaburzeniami
współpracy wszystkich trzech typów mózgu. Za pomocą wiedzy o procesach
zachodzących w umyśle i mających oparcie w neuronauce starał się zobiektywizować teorię psychoanalizy Zygmunta Freuda. Dzisiaj skłonni jesteśmy
do nieco innego podejścia, które sugeruje, że powyższe konflikty zachodzą
w dużej mierze w wyniku różnic pomiędzy mózgiem emocjonalnym i racjonalnym oraz lewo- i prawopółkulowym sposobem przetwarzania i interpretacji sygnałów wejściowych. Jest to oczywiście związane pośrednio z teorią
mózgu trójjednego, bo lateralizacja ta wynika z rozwoju tak filogenetycznego
jak i ontologicznego.
Obecnie większość badaczy sądzi jednak, że pierwsza wykształciła się
zdolność do symbolizowania obrazowego, a dopiero w oparciu o nią zaczął
się tworzyć język. Aby powstała mowa, musi już istnieć, co prawda pole
świadomości, jednak przed wykształceniem mowy musiał pojawić się symboliczny „język” gestów.
Wielu naukowców wyraża też pogląd, że mowa powstała w wyniku głosowej komunikacji afektywno-emocjonalnej lub w wyniku kombinacji obrazowej z głosową (Goldin-Meadow za: Vetulani, 2011; Savage-Rumbaugh i in.
za: Vetulani, 2011). Jedna z bardziej znanych teorii Corbalisa (Corbalis, Lea
za: Vetulani, 2011) głosi, że prymitywny język hominidów opierał się na prostych gestach, których nie można traktować w kategoriach języka. Według
niego protohominidzi, którzy żyli ok. 6–7 mln lat temu, do sygnalizowania niebezpieczeństwa czy emocji stosowali zarówno gesty, jak i dźwięki. Następnie
jakieś 4–5 mln lat temu hominidzi typu australopiteka zaczęli używać rąk w celu
przekazywania bardziej złożonych komunikatów. U Homo habilis i Homo erectus, żyjących ok. 1–2 mln lat temu, gestykulacja rękoma i sygnalizacja dźwię-
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kowa była syntaktyczna i symboliczna. Dopiero jakieś 100 tys. lat temu, kiedy
to nastąpił szybki wzrost mózgu, kształtujący się Homo sapiens zaczął używać
języka mówionego, natomiast gestykulacja zaczęła odgrywać rolę pomocniczą
(Vetulani, 2011).
Z licznych badań na zjawiskami synestezji, asocjacji, sensybilizacji czy
synkinezji dowiadujemy się także, że są one charakterystyczne dla wszystkich ludzi i w szczególności w swojej wizualnej formie przyczyniły się do
umiejętności posługiwania się przenośnią i powstania wspólnego słownictwa. Inaczej mówiąc, nasza mowa, brzmienie poszczególnych słów itp. uformowały się w taki, a nie inny sposób głównie pod wpływem kształtu, materii,
faktury i barwy tego, co aktualnie spostrzegaliśmy. Według Ramachandrana i Hubbarda gesty i symbole wizualne człowiek stopniowo przekształcił
w ruchy warg i mięśni twarzy, a wydawane przez niego dźwięki zaczęły być
realizowane poprzez ruchy mięśni ust i języka w drodze zjawiska synkinezji (Ramachandran, Hubbard, 2004). Wyjaśniają oni, że istnieją nawet neuroanatomiczne podstawy potwierdzające słuszność tego poglądu. Polegają one
między innymi na tym, że ośrodki analizy kształtów i słuchu w korze wywołują pobudzenie okolic ruchowych biorących udział w procesie mówienia,
a zlokalizowanych w płatach czołowych. Nasze mózgi posługują się, więc
wrodzonymi regułami przekładania tego, co widzimy i słyszymy, na ruchy
warg naśladujące charakter dostrzeganych bodźców. Poza tym zaobserwowali także rozprzestrzenianie się pobudzenia nerwowego pomiędzy sąsiadującymi ośrodkami ruchowymi, odpowiadającymi np. za kontrolę sekwencji
ruchów składających się zarówno na gestykulację, jak i kierujących ruchami
warg. Tak oto ich zdaniem powstały pierwsze słowa. Natomiast w tworzeniu składni kluczową rolę mogło odegrać sekwencyjne wykonywanie i łączenie różnych czynności. Na podstawie poglądów głoszonych przez Patricię
Greenfield z University of California w Los Angeles stawiają (Ramachandran,
Hubbard, 2004: 77) również tezę, że:
[…] płaty czołowe mózgu, których ewolucyjny rozwój był pierwotnie związany z wytwarzaniem złożonych narzędzi, mogły rozszerzyć zakres swoich funkcji na całkiem
nowy rodzaj czynności – łączenie słów w zwroty i zdania. W ten właśnie sposób prawdopodobnie zaczęła się tworzyć składnia.

Pośrednim argumentem przemawiającym za tym, że podłożem świadomości są obrazy, jest fakt, że nasze sny nie mają struktury językowej, a raczej
plastyczną. Natomiast pismo, czyli system umownych znaków, przy pomocy, których można przedstawiać myśli i mowę, powstało stosunkowo późno. Pierwszym odzwierciedleniem mowy jako środka porozumiewania się
wykształconego z języka było pismo mające na początku właśnie charakter
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obrazkowy. Najstarszą jego formą były piktogramy, czyli symbole przekazujące informację za pomocą obrazu, ale bez powiązania z wyrazami i dźwiękami konkretnego języka. Kolejnym rodzajem zapisu były ideogramy, a więc
umowne znaki wizualne odwołujące się do jakiejś idei, której można było się
domyślić, i najczęściej wyrażały jakieś określone, proste pojęcia. Pojawiły się
również hierogramy, inaczej święte litery – znaki tajemnego pisma kapłanów
egipskich, ale także pisma Majów, Azteków, Sumerów i wielu innych, które
pierwotnie miały formę figuratywną, ale w miarę rozwoju ulegały uproszczeniu do znaków abstrakcyjnych. Wczesnym wynalazkiem były też różnego
rodzaju środki mnemotechniczne, takie jak np. metoda węzełkowa. Później
pojawiło się pismo analityczne, stanowiące etap pośredni pomiędzy ideograficznym a fonetycznym. Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek, że
jeśli pierwszą formą zapisu były symbole wizualne, to myślenie i świadomość
w początkowej fazie również musiały mieć formę wizualną.
Jeżeli chodzi o reakcje emocjonalne i świadome treści pamięci operacyjnej,
to sprowadzają się one do uświadamianego za pomocą symboli operowania
procesami, mającymi swoje źródło i przebiegającymi w nieświadomości. Jednakże nie zdajemy sobie z nich sprawy, a dostęp mamy jedynie do tego, co
jest ich wynikiem. W związku z tym wydaje się raczej, że pamięć operacyjna może być przyrównywana do procesów związanych z freudowskim ego

Rys. 8. Tajemne znaki Zenona D., 2010
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Rys. 9. Tajemne znaki Zenona D., 2011

i być może częściowo z superego. Chociaż manifestuje się ona w świadomości
za pomocą symboli, to korzeniami tkwi w nieświadomości. Można również
zauważyć, że ten rodzaj pamięci bardziej pasuje do tego, co Freud nazywał
przedświadomością, ale należałoby ją rozumieć nie jako jakiś stały stan, a raczej jako nieustanny proces przechodzenia z nieświadomości ku świadomości
i odwrotnie.
Zdaniem niektórych psychologów kognitywnych świadomość jest szeregowym procesorem równoległym, który manipulując symbolami, tworzy
reprezentacje otaczającego świata, ale człowiek świadomy jest jedynie informacji przedstawionych symbolicznie (Dennett za: LeDoux, 2000). Natomiast
opracowywanie przez procesory równoległe ma miejsce w nieświadomości na poziomie podsymbolicznym. Według Philipa Johnsona-Lairda (1988)
świadomość należy traktować jako wytwór pamięci operacyjnej, mającej dla
niej kluczowe znaczenie i działającej na poziomie symbolicznym. Dostarcza
ona treści, do których mamy bezpośredni dostęp za pomocą introspekcji.
Natomiast równolegle w nieświadomości działają procesory podsymboliczne. Ponieważ jednak wiele z nich nie dostarcza przetworzonych przez siebie
informacji do procesora świadomości, to w znacznej części opracowywanie
podsymboliczne jest niedostępne naszej świadomości. W związku z tym możemy ją przyrównać do swoistego rodzaju skomplikowanego układu oblicze-
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niowego, który przetwarzając informacje, kreuje reprezentacje rzeczywistości
na podstawie szeregu złożonych obliczeń trwających równocześnie, w tym
samym czasie.
Za poglądem stanowiącym o tym, że podstawą świadomości jest kod obrazowy, przemawiają też liczne inne badania potwierdzające powyższą hipotezę (Roth, 2004). Podstawowe poziomy świadomości osiągnęło już wiele
zwierząt, chociaż nie dysponują one ani językiem, ani mową. Wiemy też, że
chociaż zwierzęta, takie jak: szympans, goryl, delfin, orka czy słoń indyjski,
nie posiadają ustrukturalizowanego języka, a ich zdolność do samoświadomości jest w pewnej mierze ograniczona, to jednak są w pełni świadome oraz
doznają większości dostępnych nam uczuć. Posługują się one jednak stosunkowo rozbudowanym zestawem mimiki i gestów, czyli posiadają zdolność
łączenia kodu obrazowego z kodem abstrakcyjnym w procesie symbolizacji
i desymbolizacji. Podczas procesu desymbolizacji mają możliwość, podobnie
jak ludzie, odczytywania i doświadczania pobudzenia emocjonalnego. Dotyczy to w szczególności naczelnych, ale w dużym stopniu również delfinów,
orek i słoni.
Jednym z elementów samoświadomości definiowanej jako zdolności
do rozpoznawania samego siebie osiągnęły, a właściwie potwierdzono
dotychczas, że osiągnęły tylko: szympans, goryl, delfin, orka, sroka i słoń
indyjski. Dowodem, jakich wiele na to, że pozostałe nie posiadają tej umiejętności, jest fakt, że nie rozpoznają swoich wizerunków odbitych w lustrze. Stwierdzono ją u szympansów (Gallop za: Vetulani, 2011), a w najnowszych badaniach udowodniono nawet, że zdolne są do rozpoznawania
siebie na ekranie telewizyjnym (Hirata za: Vetulani, 2011). Trudniej było to
udowodnić w przypadkach: goryla (Delfour, Marten za: Vetulani, 2011),
delfina butelkowatego (Reiss, Mariano za: Vetulani, 2011), orki (Delfour,
Marten za: Vetulani, 2011) i słonia indyjskiego (Plotnik i in. za: Vetulani,
2011). Papugi, które uważane są za najbardziej inteligentne wśród ptaków,
nie potrafią rozpoznać swojego odbicia w zwierciadle, natomiast umieją
spożytkować wiedzę z tego, co w nim zobaczyły do znalezienia ziaren, które ktoś ukrył poza bezpośrednim zasięgiem ich wzroku. Z kolei sroki posiadają tą zdolność, bowiem próbowały, tak jak wyżej wspomniane zwierzęta,
usunąć widoczną pod dziobem kontrastową plamę. Jeśli jednak była ona
w kolorze ich piór, to w ogóle na nią nie reagowały. W związku z tym wiemy, że dążenie do usunięcia plamy nie było na przykład reakcją na zapach
farby (Vetulani, 2015).
Wszystkie zwierzęta na wyższym etapie rozwoju, które posiadają świadomość i rozpoznają swoje odbicie w lustrze, są zwierzętami stadnymi. Zachowanie empatyczne warunkuje życie w grupie. W swojej publikacji Bez ograniczeń Jerzy Vetulani (2015: 133) pisze: „Świadomość nie występuje u zwierząt
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żyjących samotnie, bo nie jest im potrzebna. Powstała w wyniku ewolucji,
by umożliwić nam poznanie swojego miejsca w stadzie. Żebyśmy wiedzieli,
w jaki sposób, przy kim się zachować”.
Natomiast człowiek nie rodzi się z tą zdolnością i wykształca ją dopiero
w wieku 18–24 miesięcy, w którym to zaczynają się procesy rozwojowe zmierzające do coraz wyższych poziomów samoświadomości. Obejmują one zdolność do introspekcji i oceny stanu umysłowego (Piaget za: Vetulani, 2011).
Następuje wstępne tworzenie reprezentacji i dziecko zaczyna posługiwać się
symbolami, tzn. jest w stanie uchwycić istnienie przedmiotu, którego aktualnie nie widać (Vasta i in., 2004).
W tym ujęciu można zaobserwować zbieżność z poglądami takich przedstawicieli konstruktywizmu, jak m.in. Bruner, Neisser, Gregory, Rock (Maruszewski i in., 1991). Konstruktywizm w ramach psychologii poznawczej i kognitywistyki zakłada, że podstawową umiejętnością systemu poznawczego
jest symboliczne reprezentowanie różnych aspektów rzeczywistości. Zakłada
się również, że tworzenie reprezentacji symbolicznych nie musi wymagać
żadnego języka naturalnego, ponieważ w podobny sposób funkcjonuje system poznawczy innych zwierząt. Jednak u człowieka jest on dalece bardziej
skomplikowany niż u pozostałych organizmów. Twierdzili oni, że spostrzeganie jest procesem kategoryzacji, w którym człowiek aktywnie konstruuje
obraz świata, posługując się danymi sensorycznymi oraz informacjami pochodzącymi z pamięci. Nie mamy bezpośredniego dostępu do rzeczywistości,
a poznajemy ją za pomocą reprezentacji. Reprezentacja znajduje się pomiędzy
poznającym podmiotem a poznawanym światem. Tworzymy ją we własnym
umyśle, na podstawie reakcji obszarów zmysłowych na bodźce zewnętrzne,
jak i pobudzenia wewnętrzne związane z pobieraniem informacji z pamięci
długotrwałej. Jak formułuje to Włodzisław Duch (2014: 32–33):
Myśli są pochodną ciągu stanów całego mózgu, które aktywują obszary związane
z mową, co wpływa na strukturę sekwencji tych stanów. Każdy mózg, który potrafi
analizować dane zmysłowe i tworzyć z nich pamięć, musi być świadomy zarówno
stanów zewnętrznych (przytomność), jak i stanów wewnętrznych (świadomość). Dodatkowo z tych obserwacji powstaje reprezentacja „ja” jako źródła obserwowanych
działań, intencji działania wynikających z potrzeb fizjologicznych, a później psychologicznych. Niematerialność wynika z tego, że mamy do czynienia z dynamiczną aktualizacją stanów, istniejącą krótko w czasie i przestrzeni.

Symboliczna reprezentacja tworzy tzw. struktury poznawcze, które są odzwierciedleniem różnych aspektów rzeczywistości, w tym również abstrakcyjnych i językowych. Spostrzeganie świata zewnętrznego i wewnętrznego
oraz zależności pomiędzy nimi, czyli świadomości, jest efektem wrażliwości
poszczególnych zmysłów. Umysł otrzymuje dane nie tyle o obiektywnie ist-
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niejącej rzeczywistości, co raczej o rodzaju pobudzonych receptorów. Na podstawie wybranych informacji tworzy reprezentacje symboliczne, na których
kształtowanie olbrzymi wpływ mają nasze stany umysłowe, tworzące indywidualną konstrukcję rzeczywistości. Stany te to modele umysłowe i emocje,
jakimi w danym momencie dysponuje jednostka. Rzeczywistość wewnętrzna
jest konstruowana przez mózg na podstawie interakcji ze środowiskiem, naszej wiedzy, doświadczenia, emocji, motywacji, uprzednich bodźców i stanu
psychofizjologicznego.
Człowiek aktywnie konstruuje obraz świata, posługując się danymi sensorycznymi ze wszystkich zmysłów (w szczególności wzroku) oraz informacjami pochodzącymi z pamięci. Jeśli jednak człowiek za pomocą wzroku,
a więc kodu obrazowego, odbiera ponad 80–90% informacji z otoczenia, to
jak sądzę, również znacząca część kodowania symbolicznego ma właśnie bezpośredni związek z kodem obrazowym. Można nawet zaryzykować tezę, że
charakter kodowania symbolicznego jest obrazowy.
Umiejętność autorefleksji jest możliwa z udziałem lub bez udziału reprezentacji językowych i tworzy świadomość wyższego rzędu (Siegel, 2009). Dalej Daniel Siegel (2009: 167) napisał, że:

Ogólnie rzecz biorąc, świadomość może być jakościowo różna po lewej i po prawej
stronie. Współpraca pamięci operacyjnej, którą zawiaduje boczna kora przedczołowa i czterdziestohercowego wzgórzowo-korowego procesu przeczesywania spowoduje rekrutację i udostępnianie reprezentacji, które mają odrębny charakter w każdej
półkuli. Procesy asocjacyjne uważane za podłoże świadomego doświadczenia także
mogą być całkiem odmienne po obu stronach mózgu. Istnieją zatem podstawy do
wyciągnięcia wniosku, że może istnieć prawostronna i lewostronna forma świadomości. Obie półkule mogą zostać zaangażowane jako supersystem, w którym świadomość włącza różne zespoły neuronów wśród połączeń półkulowych, co prowadzi
do dwópułkulowej formy świadomości. Możemy to nazwać formą rezonansu międzypółkulowego.

Niezaprzeczalny jest również fakt, że za pomocą komunikacji pozawerbalnej człowiek przekazuje ważką większość wiadomości. Jej struktura jest
znacznie bardziej zbliżona do tego, co definiujemy jako symbol, w odróżnieniu od języka, który bliższy jest definicji znaku. Chociaż mowa ciała przekazywana i odbierana jest w dużej mierze nieświadomie, to potem może być
uświadomiona, a jeśli nawet do tego nie dochodzi, to zazwyczaj przekształcana jest na w pełni świadome działanie. Dale G. Leathers (2009) wymienia nawet sześć podstawowych powodów z uwagi, na które komunikacja niewerbalna ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania człowieka. Stwierdza,
że to właśnie sygnały niewerbalne, a nie – jak potocznie się sądzi – werbalne,
w istotnym stopniu determinują sens w kontekście interpersonalnym.
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Wielu współczesnych badaczy podkreśla, że pierwotnie myśli i świadomość mają jednak charakter obrazowy, bo to, co jest wyobrażone, posiada
zawsze jakiś kształt, barwę, materię lub fakturę. Na długo, zanim człowiek
zaczął mówić, to przede wszystkim widział. Musiał przecież widzieć, o czym
ma myśleć, jak spostrzegać relacje pomiędzy sobą a światem zewnętrznym,
a dopiero potem, jak ma o tym mówić, nawet gdyby na początku dialog ten
był tylko dialogiem wewnętrznym.
W percepcji powyższych zależności najbardziej pomocne okazały się
emocje, na które składa się cała grupa czynników neurofizjologicznych, motoryczno-behawioralnych i poznawczo-doznaniowych. Poprzez wpływ, jaki
wywierają na myślenie, postępowanie i światopogląd jednostki, odgrywają
one podstawową rolę również w subiektywnej ocenie jakości jej życia, co
wchodzi w zakres zainteresowań psychoterapii i arteterapii.
Pomimo początkowych sporów w efekcie przeprowadzenia wielu pomysłowych badań na gruncie psychologii poznania, m.in. przez Murphy’ego
i Zajonca2 (1994), udało się wykazać (Maruszewski, 2002: 380), że to właśnie:
[…] emocja wyprzedza poznanie, że ocena afektywna bodźca może pojawiać się wcześniej aniżeli pełna identyfikacja poznawcza i że dzięki tej ocenie afektywnej możliwe
winno być podjęcie prostych działań zdobywczych i obronnych. Na rzecz takiego stanowiska przemawiają także dane neuropsychologiczne..

Właściwe przetwarzanie danych emocji determinowane jest przez umiejętności podmiotu do organizacji i reprezentacji, czyli zdolności rozpoznawania cudzych i własnych emocji, analizowania ich znaczenia oraz „[…]
zdolności szybkiego i adekwatnego reagowania na podstawie posiadanych
informacji” (Bland i in. za: Szczygieł, Jasielska, 2008). Przetwarzanie emocjonalne jest podstawowym elementem inteligencji emocjonalnej, na którą składa się zespół zdolności kognitywnych koniecznych do efektywnego przetwarzania informacji afektywnych (Mayer i in., 2008; Feldman, Salovey, 2002;
Mayer, Cobb, 2000 za: Szczygieł, Jasielska, 2008). Elementarnymi i wzajemnie
powiązanymi składnikami inteligencji emocjonalnej są umiejętności: percepcji, rozumienia, oceny, możliwość analizowania i ekspresji oraz świadoma
regulacja emocji.
Emocje są funkcjami mózgu zapewniającymi organizmom przetrwanie
i rozwój. W toku ewolucji układu limbicznego organizmy wykształciły cały,
niezwykle bogaty zestaw reakcji pozwalających na dokonywanie coraz doStanowisko Zajonca było przeciwne do stanowiska Lazarusa, który uważał, że procesy
poznawcze poprzedzają emocje, o czym piszę i co wyjaśniam nieco dalej.
2
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skonalszych i coraz bardziej zróżnicowanych wyborów sposobów w celu
przetrwania i możliwości dalszych etapów rozwoju. Wielu badaczy sądzi, iż
podstawą ludzkiej świadomości stały się właśnie emocje, a mózg emocjonalny i mózg słowny mogą działać równolegle, używając jednak różnych kodów
(LeDoux, 2000). Zdolność poprawnego odczytywania sygnałów z niewerbalnych komunikatów emocjonalnych odgrywa zasadniczą rolę w komunikacji
pomiędzy ludźmi, a jednostki, które z różnych względów nie posiadają tej
umiejętności w relacjach międzyludzkich, funkcjonują znacznie gorzej, a nawet spotykają się ze społecznym odrzuceniem (Nowicki, Duke, 1994; Mayer i in., 2008; Lopes i in., 2004 za: Szczygieł, Jasielska, 2008). Na podstawie
innych badań udało się również udowodnić, że satysfakcja z bliskich relacji
w rodzinie jest skorelowana dodatnio umiejętnością dekodowania emocji zawartych w ekspresji mimicznej i tonie głosu, natomiast depresja skorelowana
jest z nią ujemnie (Carton i in., 1999 za: Szczygieł, Jasielska, 2008: 86). Uznaje
się także, że zdolność adekwatnego rozpoznawania i interpretacji emocji jest
czynnikiem polepszającym poczucie dobrostanu i ogólnej satysfakcji z życia
(Ciarrochi i in., 2000).
Nie wchodząc w szczegóły, należy jeszcze nadmienić, że we współczesnym rozumieniu inteligencji emocjonalnej badacze wyróżniają zasadniczo
dwa odmienne podejścia. Pierwsze traktuje ją jako odrębną cechę od pozostałych wyróżnianych przez klasyczne teorie osobowości. Drugie podejście
rozumie ją jako specyficzną zdolność umysłową różną od pozostałych typów
inteligencji.
Procesy świadome konieczne są do rozwiązywania nietypowych czy
skomplikowanych zadań. System zdolny do ich wykonywania musi być oparty na pamięci roboczej, w której następuje podsumowanie najważniejszych
informacji stanów wewnętrznych i zewnętrznych, które może skomentować,
porównać i ocenić, jakie ma podjąć działanie (Maruszewski, Ścigała, 1995).
W rozwoju osobniczym najwcześniej pojawia się obrazowe kodowanie
emocji, które jest podstawą do tworzenia się pierwszych skryptów i powstaje
w wyniku przetwarzania sensoryczno-motorycznego. Na tę podstawową reprezentację wizualną składają się informacje na temat wewnętrznego pobudzenia podmiotu, obrazu przedmiotu emocji i bodźca, który ją wywołał. Reprezentacja obrazowa nie podlega świadomej obróbce poznawczej i jest ściśle
powiązana z określoną sytuacją i czasem (Maruszewski, Ścigała, 1989, 1995).
W swojej teorii poznawczej reprezentacji emocji Tomasz Maruszewski
i Elżbieta Ścigała (1989, 1995) oprócz kodowania obrazowego wyróżnili kodowanie werbalne i abstrakcyjne oraz procesy symbolizacji i desymbolizacji. Percepcja i przetwarzanie sygnałów odbywa się, więc w trzech różnych
kodach: obrazowym, werbalnym i abstrakcyjnym. Współuczestniczą one
w formowaniu reprezentacji określonej emocji w ludzkiej psychice. Samo ko-
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dowanie i rekodowanie, czyli przechodzenie pomiędzy kolejnymi kodami,
odbywa się cyklicznie i prowadzi do lepszego zrozumienia własnych stanów
emocjonalnych oraz zmian i wzrostu złożoności reprezentacji.

Rys. 10. Psychiczna reprezentacja emocji. Kod obrazowy, werbalny i abstrakcyjny
oraz procesy kodowania i rekodowania.
Źródło: rysunek własny na podstawie Maruszewski, 2001: 282.

Kodowanie werbalne odbywa się w momencie, kiedy w wyniku wyodrębniania istotnych cech i kategoryzowania reprezentacji obrazowej nadane
zostają etykiety. Z jednej strony prowadzi to do jej skonkretyzowania, ale
z drugiej do pominięcia wielu cech, uogólnienia i ograniczenia przez ramy
kategorii (Maruszewski, Ścigała, 1989, 1995). O ile kod obrazowy jest nieskończenie bogaty, to kod werbalny jest stosunkowo ubogi. Przekształcenie
kodu obrazowego na kod werbalny dokonuje się za pomocą wnioskowania
indukcyjnego w procesie socjalizacji i nauki języka. Dzięki procesowi kategoryzacji poszczególnych kodów obrazowych etykieta werbalna w postaci
schematu pomaga w rozróżnianiu, porządkowaniu i komunikowaniu poszczególnych emocji. Jeżeli na przykład jakaś osoba informuje nas o tym, że
jest smutna, to dowiadujemy się, iż odczuwa smutek. Jeśli jednak za chwilę
spotkamy kolejną, która nam to zakomunikuje, to wcale nie oznacza, że obie
czuły to samo.
Wracając jednak do koncepcji Tomasza Maruszewskiego i Elżbiety Ścigały (1989, 1995), to zakładają oni, że kodowanie w trzecim kodzie, abstrakcyjnym, odnosi się do reprezentacji pojęciowej, czyli do sfery uczuć i idei
wyższych (patrz: różnice pomiędzy znakiem a symbolem, pkt 4.). W wyniku
semantyzacji, czyli odniesienia konkretnego doświadczenia emocjonalnego
do własnej teorii emocji, przybiera wyższą postać kodu abstrakcyjnego (Maruszewski [2001] jeszcze dodaje: „semantycznego”) i „dopiero wtedy człowiek potrafi powiedzieć, co i dlaczego wywołało pewien stan emocjonalny,
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jak powstała emocja wpłynie na inne procesy psychiczne, a także, jaki może
znaleźć wyraz w zachowaniu”.
Kod abstrakcyjny jest o wiele bogatszy i złożony niż kod werbalny, ale
z drugiej strony jest też dużo bardziej ogólnikowy, bo odwołuje się do świata
pojęć, metafor i symboli, a wszystkie one wymykają się racjonalnemu poznaniu. Opiera się na przejściu i połączeniu kodu obrazowego z kodem abstrakcyjnym w procesie symbolizacji. Natomiast proces desymbolizacji ma miejsce
w czasie przejścia z kodu abstrakcyjnego do obrazowego. O ile symbolizacja
to tworzenie symboli i metafor, to podczas procesu desymbolizacji człowiek
ma możliwość ich odczytywania i doświadczania emocjonalnego wzruszenia
lub, jak to określa Aleksandra Jasielska, „wegetatywnego” wzruszenia (Maruszewski, Ścigała, 1989, 1995).

Rys. 11. Szkicownik mojej uważności, pastel, olejna, 147 × 90 cm, Roman L., 2014

Psychiczna reprezentacja emocji jest efektem łączenia informacji zarejestrowanych w trzech powyższych rodzajach kodu. Oczywiście mogą one
nieustannie przemieszczać się z jednego kodu do drugiego. Na przejściu od
kodu werbalnego do abstrakcyjnego następuje semantyzacja, a od abstrakcyjnego do werbalnego towarzyszy desemantyzacja. Przejście pomiędzy kodem
obrazowym a werbalnym określamy mianem werbalizacji. Jest ona konieczna
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do porozumiewania się z innymi ludźmi. Natomiast przemieszczenie się
pomiędzy kodem werbalnym a obrazowym wizualizacją. Umożliwia ona
stworzenie we własnej wyobraźni obrazu jakiejś emocji, sytuacji, zjawiska,
zwierzęcia czy osoby. Jest rodzajem czysto subiektywnej interpretacji wizualnej, czyli inaczej mówiąc wyobrażeniowej, i pozwala stworzyć w wyobraźni obraz z danych słownych. Daje również możliwość odtworzenia
wszystkich atrybutów obrazowej reprezentacji emocji. Jednak sama werbalizacja jest tutaj niewystarczająca, ponieważ wizualizacja wymaga zastosowania dookreślenia metaforycznego i dopiero na tej podstawie osoba jest
w stanie wykreować w wyobraźni subiektywny obraz (Maruszewski, 2001).
Natomiast terapeuta, wykorzystując różne techniki, pomaga pacjentowi
w próbach wyjaśniania znaczeń jego snów, skojarzeń czy fantazji. Arteterapeuta wspiera go podczas samego procesu kreacji, potem w interpretacji
stworzonego z wyobraźni obrazu, ale także w próbach dojścia do pełnego
zrozumienia odczytanych znaczeń.

Interpretacja i diagnoza w terapii przez sztukę
Chociaż o emocjach myślimy jako o uczuciach, są one zestawem zakodowanych mechanizmów służących utrzymaniu przy życiu. Emocje pierwotne
nie wymagają zaangażowania świadomości (np. strach-ucieczka). Natomiast
emocje złożone są skomplikowanymi konstrukcjami percepcyjnymi, powstającymi po znacznym przetworzeniu przez świadomą część mózgu i wymianie informacji pomiędzy korą a układem limbicznym.
Interpretacja symboli i „odsłonięcie maski” to zaledwie początek terapii.
Z wielu powodów samo zobaczenie, często nieprzyjemnej i trudnej do przyjęcia interpretacji wiąże się z uaktywnieniem mechanizmów oporu przed
pełnym jej uświadomieniem. Wypracowane przez lata schematy spostrzegania bardzo trudno poddają się weryfikacji. Uczestnik terapii często nie widzi rzeczy oczywistej, choć przecież właśnie na nią patrzy. Nie przypomina
sobie tego lub po prostu nie wierzy w to, co zobaczył. Inaczej mówiąc, wie,
że określony obraz istnieje w jego psychicznej rzeczywistości, ale nie zdaje
sobie z tego sprawy. Podobnie jak w codziennym spostrzeganiu, kiedy mając
umysł zaprzątnięty jakimiś sprawami, nie widzi tego, co ma „przed własnym
nosem”. Nie wystarcza bowiem sama prosta rejestracja bodźca, żeby to „coś”
naprawdę zobaczyć, trzeba to zauważyć, a więc do powstania spostrzeżenia
konieczne są jeszcze mechanizmy uwagi (Bartel, 2016c).
Oczywiście w przypadku symboli i psycho- czy arteterapii rzecz jest dużo
bardziej skomplikowana. Pod zniekształconą postacią symboliczną kryje się
zakamuflowana w określony sposób i w określonym porządku bardzo spe-
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cyficzna treść. To zniekształcenie ma bardzo ważne znaczenie i jego forma
nigdy nie jest przypadkowa. Jak o marzeniu sennym pisze Freud (2004: 85):
„[…] zastępuje ono w postaci zniekształconej coś innego nieświadomego,
a zadaniem interpretacji marzenia sennego jest wydobycie tego na jaw”. Powód i cel zawsze są określone. W kolejnym rozdziale, omawiając związek
symboliczny, stwierdza (Freud, 2004: 110), że: „Tego rodzaju związek pomiędzy marzeniem sennym a jego tłumaczeniem zwiemy symbolicznym, a sam
składnik marzenia sennego symbolem jego nieświadomych myśli”.

Rys. 12 Warsztat arteterapeutyczny Praca ze snem, tempera, 100 × 70 cm, Anna P., Akademia
Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2014

Oprócz tego w dochodzeniu do właściwej interpretacji istnieje wiele zasad, którymi w swojej pracy powinien kierować się psychoanalityk, psychoterapeuta, ale również arteterapeuta. W różnych szkołach kładzie się nacisk na
nieco odmienne elementy. W arteterapii generalną zasadą jest przede wszystkim to, że terapeuta nie powinien ingerować w pracę, treści, formę, format
i wybór techniki wizualnej wypowiedzi uczestnika zajęć. Zarówno podczas
sesji indywidualnych, jak i grupowych sam temat zależy w dużej mierze
od aktualnych problemów uczestników. To one powinny mieć decydujący
wpływ na formę, temat i przebieg zajęć. Najważniejsze jest zawsze to, z czym
pacjent, lub poszczególne osoby z grupy, przychodzą na zajęcia. Jednak każ-
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dy terapeuta powinien mieć wizję całego procesu, pewien ogólny plan, ale
równocześnie przygotowane i dobrze sprecyzowane propozycje tematów
dla uczestników. Te nieco sprzeczne założenia da się jednak doskonale pogodzić. Za każdym razem można omówić i zaproponować podjęcie określonego
problemu z zastrzeżeniem, że każdy może realizować temat własny (Bartel,
2016c).
W arteterapii spożytkowywane są praktycznie wszystkie typy przejść, ale
dla interpretacji najistotniejsze jest przejście pomiędzy kodem obrazowym
a werbalnym, czyli werbalizacja, obrazowym a abstrakcyjnym, czyli symbolizacja oraz werbalnym a obrazowym, czyli wizualizacja. Jak na tej podstawie
widać, że rola kodu obrazowego w innych procesach psychicznych jest niezwykle istotna.
Nasza wyobraźnia nie zna granic, a informacje w niej zawarte są trudne
do wychwycenia i jednoznacznego zinterpretowania. Z taką sytuacją mamy
do czynienia choćby przy wszelkich opisach przyrody. Jeśli na przykład ktoś,
kto całe życie spędził na biegunie północnym, bez dostępu do widoków innego krajobrazu, przeczytałby szczegółowe opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”, mógłby na tej podstawie wyobrazić sobie coś zupełnie innego, niż to,
co opisywał Adam Mickiewicz. Jak przedstawić kolor zielony, śpiew ptaków
czy mrówki budujące mrowisko? Najbardziej nawet szczegółowe opisy przyrody nie są w stanie przekazać jej rzeczywistego wyglądu. Można, co najwyżej spróbować je zwizualizować w wyobraźni. Bardzo często dochodzi też do
rozczarowania, kiedy po przeczytaniu jakiejś powieści, obejrzymy jej ekranizację i zawarte w niej opisy miejsc, sytuacji czy ludzi zupełnie rozmijają się
z naszymi wyobrażeniami (Bartel, 2016c).
Wyobrażanie sobie różnych rzeczy, stanów, sytuacji itp. towarzyszy ludziom, na co dzień. François J. Paul-Cavallier (2009: 67) definiuje wizualizację ją jako proces: „[…] aktywizowania doświadczeń zmysłowych (percepcyjnych) i emocjonalnych w celu wykorzystania zgromadzonych zasobów
psychicznych dla przyszłych planów i ich realizacji”. Obrazowo rzecz ujmując, jest ona jak film z przeszłości (świadomej i nieświadomej) wyświetlany w konkretnej teraźniejszości. Na podstawie tych danych próbujemy
zobaczyć, czy też sfilmować, ciąg dalszy, czyli przewidzieć, co wydarzy
się w przyszłości. Niejednokrotnie robimy to automatycznie i nie w pełni świadomie. Niestety, jak twierdzi Paul-Cavallier (2009: 67), zbyt często
„wyświetlamy sobie filmy” ukazujące nam nasze niepowodzenia zamiast
sukcesy i na tej podstawie kreujemy „filozofię porażki”. Jednak wizualizacja jako metoda terapeutyczna oraz droga osobistego rozwoju jest bardzo
dobrą i sprawdzoną metodą w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
Stosuje się ją w psychoterapii, w pedagogice, w sporcie i wielu innych obszarach. Pomaga w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami, traumatycznymi
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wspomnieniami, stresem i z życiową frustracją. Należy jednak zachować
właściwe proporcje i traktować jako metodę mocno „osadzoną w realności”
(Paul-Cavallier, 2009: 15).
Jeden z najbardziej uznanych współczesnych psychoterapeutów i psychologów poznawczych, autor terapii multimodalnej (MMT) Arnold Lazarus
(2000: 28), w Wyobraźni w psychoterapii stwierdził wręcz: „Wielu terapeutów
uważa obecnie, że obraz lub seria obrazów wewnętrznych pełni rolę łącznika
między bodźcem a reakcją”.
Kreacja w arteterapii nierozerwalnie wiąże się z uświadamianiem sobie, czyli ponownym przywoływaniem do świadomości tego, o czym się
zapomniało, oraz osiąganiem wglądu i dokonywaniem trwałej i pozytywnej zmiany. W osiąganiu pożądanego i satysfakcjonującego stanu rzeczy
nieodzowna jest wyobraźnia i zdolność tworzenia metafor naznaczonych
indywidualnym przeżyciem emocjonalnym. Na podstawie procesu symbolizacji i sam temat uczestnik zajęć rzutuje własne, niekoniecznie uświadomione, emocje na tworzone dzieło. Dzięki nim może dojść do rezonansu
afektywnego, który pobudzi inne idee o zbliżonym ładunku emocjonalnym,
ale należące do zupełnie innej dziedziny (Lubart, Getz za: Maruszewski,
2001: 291). Według Lubarta i Getza w wyniku tego rezonansu mogą ujawnić
się rozwiązania, które w innych warunkach nie miałyby szansy powstać.
Im większe natężenie emocjonalne, tym silniejsze będzie oddziaływanie,
ale w dużej mierze zależy to od zdolności podmiotu do kontaktowania się
z własnymi uczuciami. Innymi słowy, im większa wrażliwość na pojawiające się w podświadomości sygnały emocjonalne, tym większa szansa na
wygenerowanie nowych pomysłów i kreatywnych rozwiązań. Jest to zresztą zgodne z intuicją i doświadczeniem. Kreatywności, i to nie tylko w sztuce, ale i w wielu innych dziedzinach, zwykle towarzyszą silnie przeżywane
uczucia. W głównej mierze dotyczy to dziedzin, które związane są bardziej
z prawopółkulowym przetwarzaniem informacji. Można podawać wręcz
podręcznikowe przykłady utworów poetyckich, literackich, z dziedziny
sztuk plastycznych, czy tak znanych powszechnie sentencji, jak ta, że wielka
sztuka rodzi się w bólu. Wrażliwość emocjonalna, umożliwiająca ekspresję
emocji i przekształcanie ich w wartości estetyczne, jest wymieniana jako jedna z najważniejszych wśród strukturalnych wyznaczników predyspozycji
plastycznych (Popek za: Konopczyński, 2009).
Samo przeżywanie czy tworzenie pod wpływem silnych stanów emocjonalnych, a nawet dochodzenie do ciekawych rozwiązań artystycznych znacząco różni się od arteterapeutycznego spożytkowania procesu twórczego
i powstałego w jego efekcie dzieła. W symbolizacji dochodzi do wykreowania
mentalnego obrazu, niepowtarzalnej, bo osobistej i intymnej metafory. Symbolizacja to rodzaj „czytania” w emocjonalnym umyśle poprzez umiejętność
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refleksyjnego wglądu we własne uczucia, stany, czy jak nazywają to inni, poprzez mentalizację (Bartel, 2016c). We wstępie do Rozwoju symbolizacji Marta
Szpak (2014: 11) tak o tym pisze:
Każde z tych pojęć ma specyficzny zakres znaczeniowy i kładzie akcent na nieco inne
aspekty badanego zjawiska. Jednocześnie wszystkie te terminy opisują procesy psychiczne, które pozwalają rozumieć zachowanie jako pochodną stanów wewnętrznych,
a tym samym warunkują właściwą regulację emocjonalną i komunikację.

Stworzony obraz może być nośnikiem wielu, w dużej mierze nieuświadomionych znaczeń, które z pomocą terapeuty, a w przypadku terapii grupowej wszystkich jej uczestników, mogą być odczytywane poprzez wspólną
refleksję nad symbolami, które się na nim pojawiły. W wyniku tego dochodzi do kategoryzacji treści, do porządkowania wewnętrznego chaosu, do
zdobywania innej perspektywy i odnajdywania rozwiązania. Jednak pełną
interpretację zna tylko sam twórca. Zresztą niekoniecznie ma ona charakter
jednorazowego aktu, a może być całym ciągiem skojarzeń i kolejnych wizualizacji, kontynuowanych nawet długo po zakończeniu zajęć. I w tym momencie również podstawową rolę odgrywa zdolność do wyobrażania sobie
i analizy (Bartel, 2016c).
W konfrontacji zdobytych informacji z wiedzą uzyskaną podczas desymbolizacji uczestnik zajęć może zacząć nie tylko uświadamiać sobie wyparte,
nieświadome treści i emocje, ale uzyskać wiedzę o ich związku z pojawiającymi się myślami i własnymi reakcjami. Wszystko to prowadzi to kognitywnej
i uczuciowej modyfikacji schematów poznawczych, emocjonalnej reprezentacji oraz interpretacji świata zewnętrznego. W dalszej perspektywie pomaga to
w pokonywaniu życiowych problemów, zapobiega nadmiernemu rozchwianiu emocjonalnemu, poszerza perspektywę i przyczynia się do osiągnięcia
tak pożądanego stanu zdrowia (Florczykiewicz, 2012).
W arteterapii ważnym aspektem spożytkowania wyobrażeń jest to, aby
były bezpośrednio związane z uczestnikami zajęć i odnosiły się do realnych
obiektów, zachowań i stanów. Istotne jest również wybieranie wizualizacji
możliwie realistycznych do spełnienia. Należy przy tym pamiętać, żeby nie
zastępowały one realnego działania i przygotowywały do rzeczywistego
funkcjonowania. Dzięki tym warunkom można kreować przyszłe cele oraz
optymalną perspektywę czasową i sposoby ich realizacji. Mogą one zostać
spożytkowane na przykład do radzenia sobie z lękiem, agresją i innymi toksycznymi, negatywnymi lub nadmiernie pozytywnymi uczuciami.
Jeden z czołowych niemieckich filozofów i historyków sztuki Gottfried
Boehm (2014: 104–105) w swojej idei ikonicznych epistemów pragnie przywrócić obrazowi rolę źródła poznania nie tyle w sensie kopiowania realności,
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ile w sensie wizualności myślenia. Według niego obrazy wyznaczają pewną
przestrzeń epistemiczną, która jest pierwotną, podstawową i odmienną od językowej drogą poznania. Należą one do pozawerbalnej i prawerbalnej rzeczywistości, charakteryzującej się intensywnością przeżywania, zmysłowością,
wieloznacznością i wyjątkowością, a więc odnoszą się do tych charakterystycznych cech symbolu, które wymieniłem na początku. W koncepcji psychoanalitycznej można byłoby przyrównać to do matrycowych obrazów lub
do alchemicznej przemiany rzeczywistości w sztukę, w złoto lub, jak on to
określa” w „mocny obraz”. Obraz ten jest nierozerwalnie złączony z procesem prawdziwej kreacji, co wyróżnia go na tle innych, czysto użytkowych.
Silna afektywność i bezinteresowność tak rozumianego dzieła kojarzyć się
nam może z autentycznością sztuki art brut. W nawiązaniu do idei swojego
mistrza Hansa-Georga Gadamera pisze, że wbrew obiegowym opiniom istotą i siłą obrazu nie jest wcale wierne odtwarzanie, ale jego moc tkwi raczej
w „przyroście poznania”, dzięki któremu dowiadujemy się o czymś, czego
wcześniej nie wiedzieliśmy.
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Metoda etnokomunikacyjna
diagnozowania zaburzeń relacji
w parze mieszanej kulturowo

Czynnik międzykulturowy
w procesie psychoterapeutycznym jako punkt problemowy
W połowie lat siedemdziesiątych holenderski psychoterapeuta Sjoerd Colijn jako młody chłopak uczestniczył w terapii wraz z rodzicami i rodzeństwem. Któregoś dnia jego rodzinie zaproponowano wzięcie udziału w pokazowej sesji amerykańskiego psychologa Carla Whitakera, który wówczas był
z wizytą w Holandii. Wrażenia Colijna przytaczają James O. Prochaska i John
C. Norcross (2006: 458):
W ciągu godziny Carl Whitaker przewrócił wszystko w naszej rodzinie do góry nogami. […] Choćby jego interpretacje były prawdziwe, i tak ich nie rozumieliśmy; zastosowane interwencje, nawet właściwe z punktu widzenia jego systemu terapeutycznego, tylko nas szokowały i rodziły przerażenie; sposób, w jaki nawiązywał z nami
kontakt, […] odbieraliśmy jako brak szacunku. Jego terapia była dla nas balansowaniem na krawędzi chaosu. Dla holenderskiej rodziny, należącej do wyższej warstwy
klasy średniej, sesja ta w żaden sposób nie mogła być pomocna.

Po tej sesji rodzina Colijna postanowiła zaprzestać korzystania z pomocy
psychologicznej.
Zapewne zaprezentowana anegdota nie stanowi przypadku odosobnionego. Systemy psychoterapeutyczne opracowane na gruncie jednej kultury,
zastosowane bez odpowiednich modyfikacji, nie sprawdzają się w pełni na
gruncie innej kultury (Hwang, 2016; Popiel, Pragłowska, 2008: XIII). Oprócz
czynników systemowo-instytucjonalnych, sztywne przeniesienie metody
terapeutycznej uniemożliwiają odmienności w języku, systemie myślenia,
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wartościowaniu i kategoryzacji określonych pojęć abstrakcyjnych, ogólnym
systemie wartości i normach obyczajowych. Tytułem przykładu, psychoanaliza w klasycznej freudowskiej postaci nie stała się popularna w Japonii ze
względu na indywidualistyczny charakter tej koncepcji, drastycznie sprzeczny z kolektywistycznymi wartościami społeczeństwa japońskiego. Japońscy
psychiatrzy utworzyli na bazie ogólnych założeń psychoanalitycznych oryginalne japońskie koncepcje, z którymi dzisiaj jest kojarzona psychoanaliza
w Japonii (Kitayama, 2004). Z kolei japońskie systemy psychoterapeutyczne
morita i naikan, oparte o zen i buddyzm oraz zawierające pewne elementy psychoanalizy (Morita, 1998; Reynolds, 1983), nie znajdują wielu zwolenników
niebędących Japończykami w Stanach Zjednoczonych ani Europie, mimo
obecności centrów specjalistycznych.
Ten wydawałoby się akademicki problem rozpowszechnienia idei nabiera jak najbardziej konkretnego i namacalnego znaczenia w przypadku emigrantów, którzy szukają pomocy w sytuacji kryzysu emocjonalnego albo choroby psychicznej.
Rozważaniom nad sposobami ułatwienia kontaktu pomiędzy psychoterapeutą a jego pacjentem-cudzoziemcem oraz uskutecznienia terapii poświęcone jest mnóstwo opracowań, których zdecydowana większość powstała
w Stanach Zjednoczonych. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę
wieloetniczny charakter społeczeństwa amerykańskiego, w którym znaczny
udział stanowią migranci. W o wiele bardziej homogenicznym kraju, którym
jest Polska, temu zagadnieniu prawie wcale nie poświęca się uwagi. Proces
udzielenia wsparcia cudzoziemcowi określany jest w literaturze anglojęzycznej na różne sposoby w zależności od kontekstu i okoliczności: intercultural/
cross-cultural/multicultural therapy, counceling/councelling, interventions. Poruszane w literaturze wątki dotyczą tożsamości grupowej, akulturacji i ksenofobii, sposobów przezwyciężenia własnego etnocentryzmu terapeuty, strategii
pracy z pacjentami z poszczególnych kultur, adaptacji kulturowej poszczególnych nurtów i technik terapeutycznych oraz narzędzi diagnostycznych
(Ansis, 2004; Casas i in., 2017; Hwang, 2016; Kim, 2014; Rathod i in., 2015).
Jednocześnie zwraca na siebie uwagę pewna marginalizacja międzykulturowości jako poważnego problemu ze strony terapeutów, którzy nie specjalizują się w terapii cudzoziemców. Na przykład Frank Dattilio w jednym z najbardziej znanych w Polsce podręczników klinicznych z terapii par i rodzin
pisze jedynie o wrażliwości międzykulturowej, którą powinien wykazać się
terapeuta, a w szczególności o „uwzględnieniu przekonań duchowych i norm
kulturowych” (Dattilio, 2013: 279). Jest to niewątpliwie ważna wskazówka,
lecz zbyt abstrakcyjna, by można było z powodzeniem stosować ją w codziennej pracy terapeutycznej. Michael Nichols w klasycznym kompendium wiedzy o systemach terapii rodzin pisze o „wrażliwości etnicznej” i podkreśla, że
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terapeuta nie musi stawać się ekspertem od każdej kultury, z którą przyjdzie
mu się zmierzyć, gdyż zawsze może zapytać pacjenta. To podejście wydaje
się całkiem słuszne, jeżeli mówimy o wiedzy faktograficznej, natomiast wcale
nie uwzględnia tak ważnych czynników jak komunikacja na poziomie pacjent-terapeuta oraz interpretacja informacji uzyskanej od pacjenta. Na przykład
sugestia autorów, że koreańskie małżeństwo szczerze i bez oporów opowie
o swoich uczuciach spowodowanych randkowaniem ich nastoletniej córki
z amerykańskim chłopakiem, jest bardzo optymistyczna, biorąc pod uwagę
specyfikę koreańskich wzorców komunikacyjnych oraz całokształt specyficznych dla emigrantów problemów związanych z unikaniem stygmatyzacji
społecznej (Nichols, Schwartz, 2006: 288).
W literaturze specjalistycznej do pewnego stopnia marginalizuje się również zagadnienie rodzin wielokulturowych (Sullivan, Cottone, 2006). W kontekście terapii międzykulturowej niejako zakłada się, że owa terapia jest adresowana w pierwszej kolejności do cudzoziemców oraz monokulturowych
rodzin emigranckich (Ahmed, Amer, 2012; Ansis, 2004; Erickson Cornish i in.,
2010; Rastogi, Thomas, 2009). W efekcie tekstów poświęconych konkretom
pracy z rodzinami mieszanymi (np. Looby, Webb, 2002; Perel, 2000) jest nieporównywalnie mniej niż ogólnych opracowań dotyczących terapii obcokrajowców.
Podobnie przez wielu terapeutów rodzin zarówno w Polsce jak i w krajach zachodnich terapia par międzykulturowych nie jest postrzegana jako
samodzielny problem wymagający opracowania odrębnego warsztatu.
W praktyce klinicznej w zależności od specjalizacji terapeuty, para mieszana
zgłaszająca konflikt zostaje zaszufladkowana jako jeden z przypadków problemów w relacji albo jako jeden z wielu wątków terapii międzykulturowej.
Takie podejście skutkuje bagatelizowaniem lub wręcz całkowitym pominięciem unikatowych procesów zachodzących w parze międzykulturowej – procesów związanych jednocześnie z płaszczyzną intymnych relacji interpersonalnych i wzajemnym oddziaływaniem języków, wzorców kulturowych oraz
ewentualnie norm wyznaniowych. Tymczasem w interakcji pary mieszanej
uaktualniają się obawy, których nie ma szans doświadczyć para monokulturowa, np. lęk przed utratą więzi z własną grupą etniczną poprzez modyfikację pewnych zachowań symbolicznych pod wpływem partnera (Dattilio,
2013: 269) albo lęk przed egzotyzacją partnera (Beck, Beck-Gernsheim, 2013).
Działają specyficzne mechanizmy obronne, np. przed nieuniknioną ewolucją
własnej tożsamości narodowej (Busygina-Wojtas, 2013), co może się przeplatać z walką o władzę lub oczekiwaniem określonych zachowań genderowych
(Busygina-Wojtas, 2016). Nawet wydawałoby się, uniwersalne zasady komunikacji interpersonalnej pomiędzy partnerami mają w związku mieszanym
swoją specyfikę (Kaźmierczak, Plopa, 2012; Leontovič, Jakušewa, 2014). Nie-
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uwzględnienie tych czynników skutkuje błędami interpretacyjnymi już na
etapie wstępnej oceny problemu, z którym zgłosiła się para, i w konsekwencji
zmniejszeniem efektywności całego procesu terapeutycznego.

Diagnozowanie pary mieszanej: specyficzne wyzwania
W najbardziej ogólnikowym ujęciu proces diagnostyczny w psychologii
obejmuje: analizę skarg i całokształtu sytuacji pacjenta; definiowanie problemu; formułowanie i weryfikację roboczych hipotez; oraz interpretację i ułożenie planu interwencji (Paluchowski, 2007). Działania diagnostyczne w terapii
par mają oczywiście swoją specyfikę i różnią się w zależności od orientacji
teoretycznej terapeuty, a jednak mieszczą się w nakreślonym schemacie. Diagnostyka pary może być skuteczna jedynie wtedy, kiedy terapeuta w pełni
rozumie i poprawnie odbiera wszystkie komunikaty od pacjenta, zarówno
werbalne jak i niewerbalne oraz kiedy udaje mu się uniknąć poważnych błędów interpretacyjnych.
Problemy w przeprowadzeniu diagnostyki pary mieszanej kulturowo
mogą pojawić się na różnych płaszczyznach i być obfite w skutki na różnych
poziomach (Yamada, Paniagua, 2011).
Zdarza się, że już na etapie wstępnego wywiadu zebranie niezbędnych
danych okazuje się niemożliwe. Jest to związane najczęściej z tym, że jeden
z partnerów z jakiegoś powodu nie jest w stanie się uzewnętrznić albo udzielić informacji o sytuacji. Na przykład w kulturze koreańskiej możliwość bezpośredniej rozmowy uzależniona jest od faktu przynależności do tej samej
grupy wiekowej. Otwarte mówienie o sobie, czyli w pewnym sensie spoufalenie się z terapeutą, jest możliwe jedynie w gronie rówieśników (Sawińska,
2014). Partner z Korei Południowej musi się przełamać, żeby otworzyć się
przed terapeutą starszym albo młodszym nawet o 10 lat. Osoby z kręgu muzułmańskiej kultury bliskowschodniej są z kolei bardzo wrażliwi w kwestii
płci rozmówcy (Ahmed, Amer, 2012). Osobnym problemem są odmienne
kryteria prywatności stosowane przez partnerów. Wizyta u terapeuty – tak
jak każda wizyta u lekarza (Abdelaziz, Zarychta, 2015) – ma duże szansę być
sprawą całej bliskowschodniej rodziny. Dla polskiej partnerki taka sytuacja
najprawdopodobniej będzie trudna do zniesienia, a swobodne mówienie na
temat problemu w tych warunkach prawie niemożliwe.
Kulturowe tabu na poruszenie określonych tematów również może być
przeszkodą w przeprowadzeniu wywiadu. Bardzo ważną kategorią dla osób
pochodzących z krajów azjatyckich jest tzw. zachowanie twarzy. Ujawnienie
przed obcą osobą niechlubnych faktów dotyczących samego siebie, partnera
lub rodziny albo okazanie pewnych emocji jest absolutnie niedopuszczalne,
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gdyż wiąże się z „utratą twarzy” (Dattilio, 2013: 2017; Wesołowski, 2011; Yun,
2016). W wielu kulturach, m. in. w Pakistanie i Kenii, bliskość i czułość pomiędzy partnerami nie może być ukazywana w obecności obcych, nawet rodziców pary, ani nie może być przedmiotem rozmowy z osobą trzecią, szczególnie przeciwnej płci (Kusy, 2015; Katende, 2009). Krytyczne uwagi odnośnie
do postaw i czynów męża oraz innych krewnych płci męskiej są zachowaniem
skandalicznym w muzułmańskich rodzinach arabskich, perskich i tureckich.
To samo dotyczy informowania osób spoza rodziny o sprawach rodzinnych.
A przecież właśnie dane dotyczące rodzinnych konfliktów, uzależnień i kryzysów członków rodziny dają terapeucie podstawę, by wnioskować o schematach rodzinnych wpływających na relacje w danej parze (McGoldrick i in.,
2007). Ta informacja w przypadku wspólnego wywiadu z parą mieszaną
może być niemożliwa do uzyskania. Natomiast próby uzupełnienia brakujących danych, podjęte przez polskiego partnera, wywołają konflikt o złamanie
tabu i jeszcze bardziej spotęgują kryzys w relacji.
Osobnym problemem jest mówienie o własnych emocjach. Na przykład
Chińczycy odbierają otwarte wyrażanie własnych negatywnych uczuć wobec obcej osoby za brak wychowania, a nawet „utratę twarzy” (Bond, 1993).
W krajach arabskich mężczyzna otwarcie mówiący o swoich uczuciach,
w szczególności negatywnych, ryzykuje okazanie słabości i utratę honoru
(Ahmed, Amer, 2012: 109). Mówienie wprost o swoich obawach oraz oczekiwaniach wobec partnera nie jest przyjęte w wielu krajach pozaeuropejskich
(Kusy, 2015; Chrobak, 2016; Katende, 2009).
Kolejna trudność polega na tym, że wypowiedź partnera-cudzoziemca
może nie być zrozumiała dla terapeuty.
Po pierwsze, warunkiem przeprowadzenia wywiadu jest wspólny język.
Wyrażenie emocji w obcym języku jest bardzo trudne i stwarza pewien dyskomfort, dlatego niektórzy terapeuci pracujący z emigrantami zachęcają swoich pacjentów do ekspresji słownej w języku rodzimym (Ahmed, Amer, 2012).
Po drugie, mogą się znacznie różnić konwencje językowe. Na przykład
język arabski oferuje mnóstwo metafor, za pomocą których można – i należy – mówić o sprawach mniej konkretnych i namacalnych, w tym o uczuciach
i stanach psychicznych. Metafory użyte przez pacjenta mogą wywołać zupełnie inne skojarzenia u terapeuty, wychowanym na innych wzorcach literackich, i ukierunkować go w niewłaściwą stronę.
Po trzecie, niektóre pojęcia abstrakcyjne reprezentują całe systemy wartości, których nie oddają odpowiedniki tłumaczeniowe. Mimo podstawowej
zgodności semantycznej, inną treść mają np. wyrazy przyjaciel, drug (ros.)
i friend (ang.) (Wierzbicka, 2007) oraz rodzina, sem’ja (ros.) i ‚äila (arab.) (Šajhullin, 2012; Wojtas, 2014). Przedstawiciele różnych kultur inaczej rozumieją pojęcia zemsty i wybaczenia (Lennon, 2013), zazdrości (Croucher, 2012)
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oraz miłości romantycznej (Karandashev, 2017), które są niezmiernie ważne
w kontekście terapii par.
Etnocentryzm oraz uleganie sądom stereotypowym jest kolejną pułapką,
która zakłóca przebieg zarówno procesu diagnostyki, jak i interpretacji (Ancis, 2004). Polegając na własnych odczuciach, niepopartych konkretną wiedzą
dotyczącą szeroko pojętej kultury pacjenta-cudzoziemca, terapeuta ryzykuje
wyciągnięcie błędnych wniosków np. odnośnie do wzorców rodzinnych albo
stanów psychoemocjonalnych. Patologiczne w opinii terapeuty zachowania
członków rodziny pacjenta-cudzoziemca mogą wcale nie wywierać na niego destrukcyjnego wpływu. Zachowania, które terapeuta odbiera jako „normalne” mogą być symptomem głębokiego kryzysu (np. spożywanie nawet
łagodnych trunków alkoholowych przez wierzącego muzułmanina) i odwrotnie, terapeuta może nadinterpretować neutralne czynności jako przejaw
zaburzenia osobowości (Ahmed, Amer, 2012: 34–38).

Kompetencja etnokomunikacyjna jednostki
i potencjał etnokomunikacyjny pary
Opisane w literaturze sposoby radzenia sobie z konkretnymi problemami,
stosowane przez terapeutów stawiających czoła wyzwaniom międzykulturowości, wydają się efektywne. Niemniej proponowane taktyki nie tworzą spójnej metodyki postępowania diagnostycznego w przypadku pary mieszanej.
Brakuje zintegrowanego podejścia, w większym stopniu uwzględniającego
czynniki nie będące przedmiotem bezpośredniego zainteresowania psychoterapeutów, a mianowicie:
1) mechanizmy obronne związane z przynależnością do grupy opisywane w systemie pojęciowym socjologii i antropologii kulturowej;
2) interakcję językową i kulturową, w tym specyficzne mechanizmy zachodzące w trakcie kontaktu międzykulturowego;
3) poziom znajomości tła kulturowego partnera;
4) indywidualne dla każdej pary połączenie wzorców kulturowych.
Chciałabym w tym miejscu podkreślić, iż mówię właśnie o podejściu zintegrowanym, uwzględniającym wszystkie wymienione wyżej czynniki, a nie
jedynie wybrane aspekty, i łączącym je z systemem pojęciowym psychologii. Takie podejście pozwoliłoby, po pierwsze, w sposób usystematyzowany
wykorzystywać dorobek kilku dyscyplin do osiągnięcia efektów terapeutycznych, i po drugie, utworzyć narzędzie do przeprowadzenia standaryzowanych badań nad procesami zachodzącymi w parach mieszanych.
Zdając sobie sprawę z wielości perspektyw opisujących związek uczuciowy, uważam, iż zintegrowane podejście do procesów zachodzących w pa-
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rze mieszanej kulturowo powinno być oparte o pojęcie komunikacji. Maria
Kaźmierczak i Mieczysław Plopa (2012: 5, 8) kładą nacisk na komunikacyjny
aspekt relacji w związku i przywołują szereg badań, których wyniki udowadniają ich tezę:
Komunikacja między partnerami bliskiego związku jest jednym z podstawowych
czynników wpływających na rozwój miłości i więzi, czyli na jakość i powodzenie tego
związku. […] Satysfakcja ze związku jest pozytywnie związana z jakością wzorców
konwersacyjnych, a negatywnie z ilością konfliktów. Destruktywne wzorce komunikacji […] destabilizują związek.

Nie brakuje specjalistów zwracających szczególną uwagę na komunikację w związku i w gronie praktykujących terapeutów rodzinnych: np. wspomniany wyżej Dattilio (2013: 191–203) podczas omówienia behawioralnych
technik pracy z parą, najwięcej uwagi poświęca właśnie treningowi komunikacji. Rozpatruję zatem komunikację jako punkt odniesienia, pryzmat do
przyjrzenia się zjawiskom zachodzącym w związku mieszanym. Zakładam,
że komunikacja w związku mieszanym odbywa się na trzech poziomach: interpersonalnym, międzykulturowym i językowym oraz może być mniej lub
bardziej skuteczna. Skuteczność komunikacji na każdym z poziomów zależy
od różnych czynników.
Skuteczność komunikacji na poziomie interpersonalnym jest bezpośrednio związana ze stosowanym przez parę stylem konwersacyjnym (na który
się składa sposób kształtowania wiadomości i interpretowania informacji,
stopień bezpośredniości, zgodność werbalnych i niewerbalnych składowych
przekazów i wiele innych czynników), umiejętnością uważnego słuchania,
poziomem kontroli oraz indywidualnymi cechami osobowościowymi partnerów (Harwas-Napierała, 2008; Kaźmierczak, Plopa, 2012; Krok, Murlowska,
2011).
Skuteczność komunikacji na poziomie międzykulturowym związana jest
z wieloma czynnikami, takimi jak: poziom wzajemnej znajomości tła kulturowego partnerów, w tym osiągnięć kultury duchowej i materialnej, obyczajowości, systemu wartości oraz ewentualnie dogmatów religijnych; stopień
zaangażowania każdego z partnerów w konflikt o zachowanie własnej tożsamości narodowej; ewolucję od postawy etnocentrycznej do postawy etnorelatywistycznej; wpisywanie partnera w ramy stereotypów etnicznych i wyznaniowych oraz inne aspekty funkcjonowania człowieka jako członka grupy.
Skuteczność komunikacji na poziomie językowym zależy przede wszystkim od posiadania wspólnego języka, w którym partnerzy mogą się porozumiewać oraz od poziomu znajomości tego języka przez tego partnera, dla
którego wspólny język pary nie jest rodzimy. Na tym jednak zagadnienie się
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nie wyczerpuje. W grę wchodzi również ogólny komfort posługiwania się
danym językiem, obecność i rola innych języków w przestrzeni komunikacyjnej pary, sposób i umiejętność wyrażania własnych emocji we wspólnym
języku, występowanie interferencji pojęć abstrakcyjnych, rozumienie znaczeń
symbolicznych używanych przez partnera słów i inne czynniki o charakterze
etnolingwistycznym (Tomiczek, 1996; Wierzbicka, 2007).
Proponuję zatem wprowadzenie pojęcia potencjał etnokomunikacyjny
pary, którym jest potencjalna zdolność pary do harmonijnej interakcji na
trzech płaszczyznach komunikacji: interpersonalnej, międzykulturowej i językowej. W założeniu, pojęcie to, obejmujące całokształt aspektów funkcjonowania pary mieszanej z perspektywy komunikacji, ma pomóc terapeucie
spojrzeć całościowo na zachodzące w relacji danej pary procesy i przez to
lepiej zorientować się w specyfice tej relacji.
Potencjał etnokomunikacyjny pary jest pochodną kompetencji etnokomunikacyjnej każdego z partnerów. Na kompetencję etnokomunikacyjną
składa się:
1) znajomość języka pochodzenia, a także wzorców, wartości oraz kategorii kulturowych i religijnych partnera;
2) umiejętność efektywnego poruszania się w obszarze danego pogranicza językowo-kulturowego;
3) nawyki stosowania konstruktywnych wzorców komunikacyjnych
wpływających pozytywnie na jakość relacji interpersonalnych z partnerem.
W odróżnieniu od kompetencji międzykulturowej, międzykulturowej
kompetencji komunikacyjnej lub kompetencji wielokulturowej – pojęć już dobrze znanych – kompetencja etnokomunikacyjna dotyczy konkretnego połączenia kultur, języków albo wyznań w kontekście interakcji w bliskim związku. Tymczasem termin kompetencja międzykulturowa określa w zależności
od kontekstu albo umiejętność szybkiego przełączenia różnych kodów, albo
znajomość wzorców, wartości i znaczeń danej, obcej kultury, lecz w ujęciu
szerszym, niż sytuacja intymnej relacji kochającej się pary (Byram, 1997; Magala, 2011; Iwaniuk, 2014). Przykładowy polski mężczyzna może radzić sobie
w kontaktach z Chińczykami, ale nie być w stanie utrzymać intymnej relacji
z kobietą z Chin. Zabraknie mu odpowiednich umiejętności interpersonalnych w połączeniu ze znajomością pewnych niuansów kultury, z którymi nie
miał szans zetknąć się w sferze kontaktów biznesowych oraz koleżeńskich.
Do analizy zaistniałej sytuacji przydatna będzie właśnie skala kompetencji
etnokomunikacyjnej.
Z kolei pojęcie wrażliwości międzykulturowej (intercultural sensitivity,
Bennett, 1986) opisuje stopień ogólnej otwartości na sam fakt odmienności
i też nie może zastąpić pojęcia kompetencja etnokomunikacyjna. Przykładowa osoba może wyróżniać się wysokim stopniem wrażliwości międzykultu-
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rowej i nawet znać podstawy języka arabskiego, ale kompletnie się nie sprawdzić w sytuacji kontaktu z Arabami ze względu na brak konkretnej wiedzy.
Również w tej sytuacji najbardziej efektywna będzie analiza z perspektywy
kompetencji etnokomunikacyjnej.
Pojęcie kompetencja etnokomunikacyjna w żadnym stopniu nie dubluje
także pojęcia kompetencja kulturowa, które owszem, dotyczy przyswajania
wzorców kulturowych, lecz najczęściej używane jest w kontekście socjalizacji
i przyswajania kultury własnej grupy (Czerwiński, 1994; Korporowicz, 1983).
Zazwyczaj każdy z partnerów w związku mieszanym jest osobą o wysokim
stopniu kompetencji dotyczącej swojej kultury. Zdarza się jednak, że człowiek
ma mieszane dziedzictwo narodowo-kulturowe albo nie może się utożsamić
z żadną kulturą (np. w przypadku tzw. Third Culture Kids, patrz: Pollock,
Van Reken, 2011). Każdy związek uczuciowy takiej osoby będzie związkiem
mieszanym, a pojęcie kompetencja kulturowa będzie niewystarczające do
opisania zachodzących w nim procesów.
Wreszcie, kompetencja komunikacyjna (Hymes, 1971) jest pojęciem bardzo szerokim, stosowanym obecnie przez specjalistów różnych dziedzin
i przez to rozumianym na wiele sposobów. Najczęściej jednak autorzy używają tego terminu poza kontekstem kontaktu międzykulturowego, co uniemożliwia wykorzystanie go w kontekście terapii międzykulturowej.
Jak widać, istniejące w obiegu naukowym pojęcia dotyczące interakcji
na pograniczu kultur i języków nie uwzględniają całokształtu specyficznych czynników, które należy brać pod uwagę w przypadku pary mieszanej.
Utworzenie na podstawie któregoś z nich spójnego i wieloaspektowego modelu diagnostycznego, który byłby przydatny w praktycznym zastosowaniu
w gabinecie terapeutycznym, nie jest możliwe. Zatem wprowadzenie pojęć
kompetencja etnokomunikacyjna i potencjał etnokomunikacyjny wydaje się
jak najbardziej uzasadnione, gdyż na podstawie tych pojęć można pokusić się
o sformułowanie założeń etnokomunikacyjnej metody diagnostycznej, której
celem jest całościowe zbadanie problemu, kontekstu oraz czynników o charakterze indywidualnym w pracy terapeutycznej z parą mieszaną.

Etnokomunikacyjna metoda diagnostyczna
Zazwyczaj pierwsze pytanie, które zadaje terapeuta rodzinny, brzmi: „Co
Państwa do mnie sprowadza?”. Z udzieleniem odpowiedzi, nieraz bardzo
zdawkowym, rozpoczyna się żmudny proces zapoznawania się z problemem, wpisywania go w kontekst sytuacyjny, interpretowania go w różnych
kategoriach oraz zdobywania informacji niezbędnej do analizy. W przypadku
pacjentów-rodaków terapeuta automatycznie kategoryzuje pewne zachowa-
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nia i wyciąga odpowiednie wnioski. Natomiast rozpatrując sytuację, w którą
uwikłany jest cudzoziemiec, terapeuta niestety nie może sobie pozwolić na
taki luksus i musi być bardzo czujny, uważnie pilnując własnych skojarzeń
i skrótów myślowych. Terapeuta może usprawnić ten proces, jak najszybciej
włączając techniki diagnostyczne, których celem jest gromadzenie informacji
o indywidualnej „mozaice kulturowej” pary.
Poniżej opisuję model diagnostyczny, który moim zdaniem powinien być
stosowany w pracy terapeutycznej z parą mieszaną. Schematycznie ten model przedstawiony jest w tabeli 1.
Tabela 1. Etnokomunikacyjna metoda diagnostyczna
Krok 1: Wstępne zapoznanie się z problemem, który zgłasza para
Krok 2: Ustalenie poziomu kompetencji etnokomunikacyjnej każdego z partnerów
Krok 3: Na podstawie ocen dokonanych w Kroku 2 wnioskowanie o potencjale etnokomunikacyjnym pary
Krok 4: Wpisanie w kontekst etnokomunikacyjny i interpretacja konkretnego problemu, z którym zgłasza się para
Krok 5: Wpisanie w kontekst etnokomunikacyjny i interpretacja dodatkowych danych
Krok 6: Weryfikacja interpretacji dokonanych w Kroku 3 i 4
Krok 7: Podjęcie konkretnych decyzji terapeutycznych

W pierwszej kolejności terapeuta ocenia kompetencje etnokomunikacyjne
każdego z partnerów za pomocą odpowiednio dobranych kwestionariuszy, testów i quizów kompetencyjnych, bezpośrednich pytań albo obserwacji zachowań, w tym językowych (Krok 2). Narzędzia diagnostyczne koniecznie muszą
być dostosowane do sytuacji i nastawienia pacjentów. Jeżeli napięcie emocjonalne w parze jest wysokie, rozpoczęcie pracy od kwestionariuszy czy quizów
może być bardzo ryzykowne. Proces oceny kompetencji etnokomunikacyjnej
nie musi – i nie może – być zamknięty w ramach jednej sesji. Niemniej powinien być rozpoczęty jak najprędzej i dokładnie dokumentowany w specjalnych arkuszach celem uniknięcia błędów interpretacyjnych i nieporozumień na
płaszczyźnie kulturowej pomiędzy terapeutą a klientem-cudzoziemcem.
Na podstawie nawet wstępnej oceny kompetencji etnokomunikacyjnej
każdego z partnerów terapeuta może wnioskować o potencjale etnokomunikacyjnym pary na trzech skalach: komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej i językowej (Krok 3). Wysoka ocena na wszystkich skalach daje
podstawy ku temu, by przejść do bezpośredniego rozwiązywania problemu.
Jeżeli potencjał etnokomunikacyjny zostaje oceniony jako niski albo średni na
którejkolwiek ze skal, terapeuta określa możliwe w danej sytuacji sposoby
jego podniesienia. Parze zostają zaproponowane materiały edukacyjne, tre-
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ningi umiejętności oraz techniki introspekcji i samooceny (dostosowane do
specyfiki kulturowej pacjenta-cudzoziemca) jako składniki zindywidualizowanej terapii. Ważne jest kilkakrotne dokonanie sformalizowanej oceny potencjału etnokomunikacyjnego, gdyż na tej podstawie można wnioskować
o skuteczności terapii.
Dopiero po dokonaniu opisanych wyżej ocen terapeuta jest w stanie stosownie wpisać zgłoszony problem w szerszy kontekst: sytuacyjny, komunikacyjny, kompetencyjny, osobowościowy i kulturowy (Krok 4) oraz skupić
się na gromadzeniu i interpretacji innych ważnych informacji (Krok 5). W zależności od systemu psychoterapeutycznego, w którego ramach pracuje terapeuta, może on zbierać dane dotyczące historii wzajemnych zranień, przepływu emocji w parze, wzorców rodzinnych, schematów poznawczych, strategii
łagodzenia napięć, etapu rozwoju związku, stylów przywiązania, wpływu
rodziny pochodzenia, wypalenia emocjonalnego, schematów patologicznych,
doświadczeń traumatycznych, snów i marzeń, duchowości itd.
Interpretacja zarówno zgłoszonego problemu, jak i uzyskanej informacji
(Krok 4, 5) może dostarczyć wielu kłopotów. W pracy z parą mieszaną terapeuta nie może polegać wyłącznie na własnych sądach i powinien je weryfikować (Krok 6). W literaturze zalecane są różne sposoby weryfikacji własnej
interpretacji w kontekście międzykulturowym: bezpośrednie pytanie pacjentów, odpowiednie opracowania specjalistyczne, współpraca z etnologami,
specjalistami w danej kulturze, liderami diaspor i autorytetami religijnymi.
Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety oraz musi być stosowany
z ostrożnością. Mimo to etap weryfikacji własnych wniosków w żadnym wypadku nie może być pominięty przez terapeutę.
Wybory terapeutyczne (Krok 7) w pracy z parą mieszaną również wiążą
się z wieloma trudnościami. Niektóre interwencje mogą być absolutnie niestosowne i skutkować efektem odwrotnym do zamierzonego, jak chociażby
w przypadku opisanym na początku artykułu. Przy wyborze techniki terapeuta za każdym razem powinien rozważyć jej spójność z systemem wartości
pacjenta-cudzoziemca, jego aparatem pojęciowym oraz wiedzą, nie mówiąc
już o dostosowaniu techniki do poziomu napięcia w parze. Innymi słowy,
również na tym etapie terapeuta musi uwzględniać kompetencje etnokomunikacyjne partnerów oraz ich wspólny potencjał.

Podsumowanie
Celem niniejszego tekstu jest nakreślenie ogólnych ram specyficznej metody diagnostycznej – metody etnokomunikacyjnej. Metoda w założeniu ma
rozwiązać problem niedopasowania narzędzi diagnostycznych oraz technik
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terapeutycznych do wyzwań, które stawia przed terapeutą konieczność pojęcia terapii z parą mieszaną. W tej chwili w toku są prace nad konkretnymi
narzędziami, w tym arkuszami oceny, protokołami, testami i kwestionariuszami. Weryfikacja metody w praktyce klinicznej stanowi odrębny etap badania, którego nie sposób opisać w ramach tego artykułu.
Do sformułowania założeń teoretycznych metody zostały opracowane
pojęcia kompetencja etnokomunikacyjna partnerów oraz potencjał etnokomunikacyjny pary. Te pojęcia bazują na połączeniu trzech obszarów, na których zachodzi zjawisko komunikacji w przypadku pary mieszanej: obszar
interpersonalny (komunikacja jest opisywana z perspektywy aparatu pojęciowego psychologii jako proces), językowy (komunikacja jest opisywana
w z perspektywy aparatu pojęciowego językoznawstwa jako medium przekazu informacyjnego) oraz kulturowy (komunikacja jest opisywana w z perspektywy aparatu pojęciowego antropologii kulturowej i socjologii jako interakcja różnych wzorców kulturowych i kategorii myślenia.
Opracowanie etnokomunikacyjnej metody diagnostycznej wydaje się
uzasadnione po pierwsze, specyfiką procesów interakcji w parze mieszanej,
i po drugie, marginalizacją problematyki par mieszanych zarówno w literaturze specjalnej, jak i praktyce terapeutycznej. Liczne przypadki kliniczne
świadczą o tym, jak ważne jest uwzględnienie w procesie diagnozowania
pary mieszanej takich czynników jak organizacja przestrzeni, tabu kulturowe
na uzewnętrznienie się i okazywanie emocji, wzorce komunikacyjne, kwestie
językowe, a nawet płeć i wiek terapeuty. Oprócz błędnej interpretacji problemu i podjęcia niewłaściwych decyzji terapeutycznych, dużym niebezpieczeństwem nieumiejętnie przeprowadzonej diagnozy relacji w związku międzykulturowym jest również nastawienie przeciw sobie partnerów.
Ważnym składnikiem stosowania tej metody jest wykorzystanie przez
terapeutę odpowiednich protokołów i arkuszy ocen. Kilkakrotne sformalizowane pomiary potencjału etnokomunikacyjnego danej pary w toku terapii
mogą pozwolić na dokonanie oceny skuteczności całego procesu terapeutycznego.
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Diagnoza logopedyczna w chorobie
Alzheimera – przegląd testów
oraz propozycja ankiety i narzędzia
do badania aktualizacji nazw

Wstęp
Choroba Alzheimera (chA) staje się coraz większym wyzwaniem społecznym i ekonomicznym1. W diagnozowaniu chA największy nacisk kładzie się
na charakterystyczne dla tej choroby zaburzenia pamięci. Zapomina się jednak o tym, że rozpadowi ulegają także inne funkcje poznawcze, w tym mowa/
język. Diagnoza psychiatryczna czy neuropsychologiczna tylko w pewnym
zakresie uwzględnia problemy z mową osób cierpiących na chA, a to niestety
przekłada się na brak terapii logopedycznej2 tych osób lub terapię tylko w niewielkim zakresie. Większa koncentracja na diagnozie logopedycznej chorych
pomoże w zapewnieniu im odpowiedniej pomocy i jak najdłuższym zachowaniu sprawności komunikacyjnych. W artykule przedstawię zestawienie
różnych testów, które mogą być wykorzystane w ocenie dysfunkcji mowy
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia choroba Alzheimera stanowi 60–70%
przypadków otępień. Brak szczegółowych danych dla polskiej populacji, ale w Raporcie Najwyższej Izby Kontroli Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin
znalazła się informacja, że w 2015 r. na otępienie typu alzheimerowskiego cierpiało 360-470
tysięcy. Informacje z krajów rozwiniętych są bardziej niepokojące – w USA w 2010 r. było 4,7
miliona osób powyżej 65 r. ż. z rozpoznaną chorobą Alzheimera, w 2050 r. ich może być nawet
13,8 miliona (Szczudlik, 2016: 17).
2
Terapia chA opiera się głównie na farmakologicznym łagodzeniu objawów (Borzym, 2012).
Wśród terapii pozafarmakologicznej wymieniane są m.in.: stymulacja poznawcza, terapia orientacji w rzeczywistości, trening pamięci, stosowanie semantycznych i niewerbalnych wskazówek
(np. metodę znikających znaków), praca z kalendarzem i zegarem, rozwiązywanie krzyżówek,
układanie puzzli, gry planszowe, aromaterapia, muzykoterapia, terapia światłem, stymulacja
wielozmysłowa, zarządzanie zachowaniem i rehabilitacja ruchowa (por. Sobów, 2007: 99).
1
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i języka osób z chorobą Alzheimera. Zaprezentuję również własne narzędzia
pomocne w diagnozie logopedycznej: krótki test do oceny zaburzeń aktualizacji nazwy oraz ankietę dla rodzin/opiekunów osób z chA.

Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera
Mimo że najczęściej przedstawia się kryteria rozpoznania choroby Alzheimera, w klasyfikacji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych z 1996 r. (ICD 10) przy opisie otępienia w chorobie
Alzheimera pojawia się definicja3 samej choroby:
pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu o nieznanej etiologii, charakteryzująca
się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zwykle trudny do ustalenia. Choroba rozwija się powoli, lecz stale postępuje
przez okres kilku lat.

Jeśli chodzi o zaburzenia mowy/języka to nie zawsze są one wymagane
w rozpoznaniu chA. Wystarczy spojrzeć na inne ujęcie tego problemu w klasyfikacjach ICD 10 i DSM IV (klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 1994 r.) oraz w zrewidowanych w 2007 r.
kryteriach NINCDS-ADRDA (Narodowy Instytut Zaburzeń Neurologicznych
i Udaru oraz Stowarzyszenie Choroby Alzheimera i Innych Zaburzeń):
ICD 10: występowanie zespołu otępiennego (zaburzone wyższe czynności psychiczne –
myślenie, pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, mowa, ocena;
świadomość najczęściej niezaburzona, objawy muszą utrzymywać się min. 6 miesięcy);
DSM IV: występowanie przynajmniej dwóch z następujących zaburzeń poznawczych:
a) afazja (zaburzenia mowy i języka); b) agnozja (niezdolność rozpoznawania przedmiotów mimo braku zaburzeń czucia, wzroku, słuchu itp.); c) apraksja (zaburzenie zdolności
wykonywania precyzyjnych czynności ruchowych przy niewystępowaniu np. niedowładów czy porażeń mięśni); d) zaburzenie funkcji wykonawczych (niezdolność planowania, organizacji, porządkowania czynności, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego).
NINCDS-ADRDA: zaburzenia pamięci epizodycznej mogą być izolowane albo dotyczyć
innych funkcji poznawczych (na początku choroby i w jej trakcie) (Barcikowska, 2008).

Mimo różnych kryteriów zaburzenia mowy/języka są prędzej czy później
obecne w chA (Szatloczki, i in. 2015), a według kanadyjskiego towarzystwa
Autorzy klasyfikacji przyjęli, że dopóki osoba żyje, rozpoznaje się otępienie w chorobie Alz
heimera (F00.0 Otępienie w chA o wczesnym początku, F00.1 Otępienie w chA o późnym początku,
F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chA, F00.9 Otępienie w chA nieokreślone). Natomiast chorobę Alzheimera rozpoznaje się, jeśli w badaniu pośmiertnym w ośrodkowym układzie nerwowym
będą neuropatologiczne zmiany charakterystyczne dla tego schorzenia (G30.0† chA o wczesnym
początku, G30.1† chA o późnym początku, G30.8† inne postacie chA, G30.9† chA nieokreślona).
3
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alzheimerowskiego stanowią jeden z dziesięciu objawów tej choroby4. Ponadto wśród wariantów choroby Alzheimera5 wyróżnia się wariant językowy,
w którym zakłócenia w obszarze mowy wyprzedzają deficyty pamięci.

Przegląd wybranych testów do badania funkcji językowych
Poniższe zestawienie stanowi przegląd wybranych narzędzi, które można
wykorzystać do oceny sprawności językowych osób z chA – znalazły się tu
zarówno szybkie do przeprowadzenia skale, jak również obszerne baterie zawierające liczne próby. Testy pomagają ocenić nasilenie tylko zaburzeń językowych lub zaburzeń różnych funkcji poznawczych (w tym mowy/języka).
Przedstawione narzędzia zostały uporządkowane w tabeli z uwzględnieniem
podziału na skale i baterie, a w obrębie każdej grupy w sposób chronologiczny – według daty powstania oryginalnej wersji testu. Przy każdym z nich
znajduje się opis prób – podkreślone zostały te z nich, które dotyczą badania
zaburzeń mowy/języka; oraz komentarz zawierający informacje między innymi o długości badania, grupie badanych, skali ocen.
4
Symptomy chA wg Kanadyjskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego 1. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej; 2. Trudności w wykonywaniu codziennych czynności; 3. Zapominanie lub
mylenie słów, słowa nie pasują do kontekstu; 4. Dezorientacji w czasie i w przestrzeni; 5. Ograniczenie zdolności osądu; 6. Trudności w myśleniu abstrakcyjnym; 7. Przekładanie przedmiotów; 8. Zmiany nastroju i zachowania; 9. Zmiany osobowości; 10. Utrata inicjatywy i aktywności – http://www.alzheimer.ca/en/About-dementia/Alzheimer-s-disease/10-warning-signs
[dostęp: 8.08.2017].
5
Warianty choroby Alzheimera: a) amnestyczny – na pierwszym etapie choroby (2-5 lat)
głównym objawem są zaburzenia pamięci (dotyczą zapominania wydarzeń z niedalekiej
przeszłości) i trudności w uczeniu się nowych rzeczy; na drugim etapie (2-12 lat) zaburzenia
pamięci rozszerzają się także na wydarzenia z dalekiej przeszłości, chorzy wymagają pomocy
przy codziennych czynnościach; Na trzecim etapie chory wymaga stałej opieki (Martyniuk-Gęca i in., 2016: 132-133); b) językowy – inaczej logopeniczna postępująca afazja. Na początku
(przez ok. 2 lata) występują izolowane zaburzenia językowe: problemy z aktualizacją nazwy,
powtarzaniem fraz/zdań, błędy fonologiczne. Płynność i rozumienie mowy są zachowane,
nie występuje agramatyzm. Do problemów językowych z czasem dołączają zakłócenia innych
funkcji poznawczych, jednak te językowe pozostają dominujące (Martyniuk-Gęca i in., 2016:
130); c) apraktyczny – pierwszym objawem są zaburzenia praksji, dopiero później uwidaczniają się zakłócenia innych funkcji poznawczych, w tym pamięci. Z powodu apraksji oralnej
obserwuje się u chorych: pomijanie głosek, wielokrotne powtarzanie słów, niespójność mowy
(Martyniuk-Gęca i in., 2016: 132); d) wzrokowy – typowe są zaburzenia wzrokowo-przestrzenne (m.in. brak prawidłowej oceny odległości), agnozja wzrokowa, aleksja, agrafia, akalkulia,
ataksja wzrokowa (trudności z wykonywaniem czynności pod kontrolą wzroku), apraksja spojrzenia, prozopagnozja, pomijanie jednostronne, halucynacje wzrokowe (Winkiel i in., 2014: 85);
e) czołowy – bardzo rzadko występujący typ chA. Charakteryzuje się wczesnymi zaburzeniami
zachowania i funkcji wykonawczych – często jest mylony z otępieniem czołowo-skroniowym
(Martyniuk-Gęca i in., 2016: 130-131).
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Część testów jest przeznaczona do badania funkcji poznawczych związanych z ogólnym uszkodzeniem OUN, a część była projektowana z myślą
o konkretnych rozpoznaniach (np. afazja, afazja pierwotna postępująca, łagodne zaburzenia poznawcze, choroba Alzheimera). Większość narzędzi powstała oryginalnie w języku angielskim, niektóre z nich doczekały się polskich tłumaczeń i standaryzacji. Jest też kilka jeszcze nieprzetłumaczonych
testów oraz kilka polskich propozycji. Poza wymienionymi, istnieje jeszcze
szereg innych testów czy skal, które mogą być pomocne przy diagnozie chA,
ale nie zostaną szerzej omówione w tym artykule6.
Większość z omówionych testów służy albo do badania zaburzeń różnych
funkcji poznawczych w chorobach otępiennych (np. MMSE, MoCA, ACE III,
zestaw prób Łuckiego) i tylko część prób dotyczy funkcji językowych, albo jest
przeznaczona do badania zaburzeń mowy/języka w afazji (SODA, PALS, PASS,
BDAE, WAB, AAB, KNBDA, SydBat). Mimo że termin afazja pojawia w kryteriach rozpoznania chA, trzeba pamiętać, że to pojęcie jest inaczej rozumiane
w środowisku medycznym, a inaczej w logopedycznym. Chociaż wskazuje się
na pewne podobieństwa między obrazem zaburzeń mowy w chA a afazją7, to
jednak w medycynie afazja jest traktowana jedynie jako objaw choroby (podobnie jak niedowład czy porażenie), a w logopedii jako osobne zaburzenie8.
Inne narzędzia: Boston Naming Test, Controlled Word Association Test (FAS), Functional Assesment Staging (FAST),Test żetonów (Token test), Repeat and point, Skala otępienia Blesseda, Mattis Demention Rating Scale (DRS), Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-Cog), Global Deterioration Scale (GDS), Clinical Dementia Rating Scale (CDRS), Progressive Deterioration Scale (PDS).
7
Z jednej strony w literaturze pojawiają się porównania zaburzeń mowy/języka w chA
w początkowym stadium do afazji anomicznej czy semantycznej, a w dalszych stadiach do
afazji Wernickego czy transkorowej afazji czuciowej (Herzyk, 2000: 48). Różnią się jednak od
wymienionych typów afazji większym zaburzeniem mowy zautomatyzowanej oraz mniejszą
liczbą parafazji i echolalii (Szepietowska, Daniluk, 2000: 124). I w chorobie Alzheimera, i w afazji
obserwuje się patologiczne zmiany w tych samych miejscach – obszar zakrętu kątowego i tylna
kora asocjacyjna płata skroniowego dominującej półkuli (Herzyk 2000: 48). Z drugiej zaś strony
wskazuje się, że problemy z mową w chA wynikają z dysfunkcji pamięci i wiedzy semantycznej
(Szepietowska, Daniluk, 2000: 125), a zachodzące zmiany są, co prawda, podobne do afazji, ale
tworzą „unikatowy syndrom zaburzeń językowych” (Szepietowska, Daniluk, 2000: 124). Inny
jest także mechanizm zaburzeń w obu schorzeniach: w afazji mamy do czynienia z ogniskowym
uszkodzeniem OUN, które nie postępuje i uszkadza selektywnie funkcje poznawcze; przy chA
zmiany są postępujące i wynikają z degeneracji całego OUN, co powoduje uogólniony ciągły
i nieodwracalny rozpad funkcji poznawczych, w tym także języka (Herzyk, 2000: 47).
8
Według definicji Mariusza Maruszewskiego „afazja to spowodowane organicznym
uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy człowieka, który już uprzednio opanował te czynności” (Maruszewski, 1966: 98). Autor podkreśla, że elementy definicji pozwalają na dobrą diagnozę różnicową. Wskazanie patomechanizmu odróżnia afazję od schizofazji, lokalizacja uszkodzenia – od pragnozji, dyzartrii i demencji, podkreślenie mechanizmów programujących – od dyzartrii, dysglosji oraz głuchoty, a warunek wcześniejszego opanowania systemu – od zaburzeń
mowy/języka u dzieci (Maruszewski, 1966: 99-100, 107).
6
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Badane obszary
SKALE
Mini-Mental State
1975
Orientacja w czasie i miejscu
Examination (MMSE) M. Folstein, S. Folstein, G. Fanjiang,
Zapamiętywanie
Uwaga i liczenie
Przypominanie
Krótka skala oceny
polska wersja
Funkcje językowe
stanu psychicznego
2010 J. Stańczak
– nazywanie (dwa przedmioty)
– powtarzanie zdania
– wykonywanie poleceń
– pisanie (dowolne zdanie)
Praksja konstrukcyjna
Wzrokowo-przestrzenne (łączenie
1996
Montreal Cognitive
punktów)
Assessment (MoCA) Z. Nasreddine
Nazywanie (zwierzęta na obrazkach)
Pamięć
pierwsza polska wersja opracowana
Montrealska Skala
w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego Uwaga
Oceny Funkcji Poi Zaburzeń Psychotycznych Uniwersy- Język
znawczych
tetu Medycznego w Łodzi; wersja (7.2) – powtórzenie zdania
opracowana w Mazowieckim Specjali- – fluencja (na literę F)
Abstrahowanie (wyszukiwanie podostycznym Centrum Zdrowia
bieństwa między rzeczami)
Odroczone przypominanie
Orientacja

Narzędzie

Tabela 1. Zestawienie narzędzi przydatnych w diagnozie logopedycznej osób z chorobą Alzheimera

W polskiej wersji:
30–25 wynik prawidłowy
> 24 łagodne zaburzenia poznawcze
> 19 otępienie.

Narzędzie do diagnozy łagodnych
zaburzeń poznawczych, ale przydatna
przy diagnozowaniu chorób Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, zaburzeniach psychicznych i poznawczych
pochodzenia naczyniowego, przy guzach mózgu i mózgowych przerzutach
nowotworowych.

Suma punktów informuje o głębokości
otępienia:
30–27 wynik prawidłowy
26–24 zaburzenia poznawcze bez otępienia
23–19 lekkie otępienie 18–11 średnie
otępienie
10–0 głębokie otępienie.
Czas przeprowadzenia: 10–15 min.

Czas przeprowadzenia: 5–10 min.

Komentarz
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Skala Oceny Dynamiki Afazji (SODA)

Skala funkcjonowania poznawczego

Addenbrooke’s cognitive examination
(ACE III)

M. Puchowska

polska wersja
2014
M. Senderecka,
J. Zabawa, M. Greń, A. Konkel, M. Kuklińska,
K. Kluj-Kozłowska, E. Sitek

ACE III 2012
J. Hodges

(wersja ACE z 2000 i ACE-R z 2005)

Rozumienie mowy: wykonanie prostych poleceń, złożonych poleceń,
poleceń wymagających rozumienia
konstrukcji fleksyjnych zdań, wybór
prawidłowej interpretacji znanych
przysłów i metafor
Ekspresja werbalna: podanie danych
personalnych, zautomatyzowane ciągi
słowne, powtarzanie prostych słów,
zdań, liczb, mowa dialogowa i opowieściowa
Nazywanie pokazywanych przedmiotów

Orientacja
Zapamiętywanie
Uwaga
Pamięć – przypominanie
Pamięć krótkoterminowa
Pamięć długoterminowa
Fluencja słowna (słowa na literę P,
zwierzęta)
Język
– wykonywanie poleceń
– pisanie (dowolne zdanie)
– powtarzanie (wyrazy i konstrukcje)
– nazywanie obrazków
– rozumienie (wskazać, co jest związane z)
– czytanie
Zdolności percepcyjne
Funkcje wzrokowo-przestrzenne
Swobodne odtwarzanie
Rozpoznawanie

Open Access Collection © Adam Mickiewicz University Press, 2022

A, B, C to wyniki z danych części,
wskazujące na rodzaj afazji:
A > 3 pkt – afazja sensoryczna
B > 3 pkt – afazja motoryczna
C > 3 pkt – afazja amnestyczna

Zastosowanie skali: wskazanie rodzaju
i stopnia afazji. Podawany wynik: X (A,
B, C). X to suma z poszczególnych części pozwalająca stwierdzić:
0–0,5 – afazję całkowitą
1–3,5 – afazję znacznego stopnia 4–6,5 –
afazję średniego stopnia
7–8,5 – afazję niewielkiego stopnia
9 – brak cech afazji

Czas przeprowadzenia: 5 min.

Podstawowe zastosowanie skali: wykrywanie pierwotnie zwyrodnieniowych chorób mózgu i różnicowaniu ich
od chorób psychicznych, ale także
do monitorowania przebiegu choroby.

Od 2014 dostępna wersja skrócona:
mACE – przypominająca MMSE.

Czas przeprowadzenia: 15–30 min.
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brak polskiej wersji

2011
C. Leyton,
V. Villemagne, S. Savage,
K. Pike, K. Ballard, O. Piguet, J. Burrell,
Ch. Rowe,
J. Hodges

brak polskiej wersji

Progressive Aphasia 2011
Severity Scale (PASS) B. Dickerson
D. Sapolsky

Progressive Aphasia
Language Scale
(PALS)

Artykulacja
Fluencja
Składnia
Ekspresja werbalna
Powtarzanie wyrazów, fraz, zdań
Rozumienie poleceń
Rozumienie pojedynczych wyrazów
Czytanie
Pisanie
Komunikacja funkcjonalna

Mowa spontaniczna – w czasie piętnastominutowej rozmowy ocenia się:
– zaburzenia motoryczne mowy, – błędy fonologiczne, – błędy gramatyczne;
Zadania językowe:
– nazwanie 10 zwierząt i 10 narzędzi
– powtarzanie pojedynczych wyrazów/zdań
– rozumienie poleceń
4-punktowa skala do oceny zaburzeń
w mowie spontanicznej i zadań językowych:
0 = prawidłowe wykonanie
1= niewielkie deficyty
2 = umiarkowane deficyty
3 = głębokie deficyty
Każda część jest oceniana w 4-punktowej skali:
0 = prawidłowe wykonanie
1= niewielkie deficyty
2 = umiarkowane deficyty
3 = głębokie deficyty

W zadaniach są użyte realistyczne
przedmioty (narzędzia i figurki zwierząt).

Badający ma dowolność wyboru prób
diagnostycznych.

Diagnoza logopedyczna w chorobie Alzheimera
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BATERIE
(w polskiej wersji eksperymentalnej są
następujące podtesty:)
Rozumienie: różnicowanie słów,
rozpoznawanie części ciała, złożony
materiał językowy – odpowiedzi tak/
2000, BDAE-3
nie na pytania
H. Goodglass
Ekspresja oralna: ciągi zautomatyzoE. Kaplan
wane, powtarzanie słów, powtarzanie
B Barresi
zdań, nazywanie w odpowiedzi
na pytania, nazywanie desygnatów
polska wersja eksperymentalna, brak
na obrazkach
standaryzacji
H. Ulatowska, M. Sadowska, D. Kądzie- Czytanie: rozróżnianie liter i słów,
rozpoznawanie słów, przyporządkolawa
wywanie nazw desygnatom, czytanie
głośne słów i zdań, ciche czytanie
zdań i tekstów
Pisanie: imienia, nazwiska, adresu,
przepisanie zdania, pisanie ciągów,
dyktando elementarne: litery, liczby,
słowa, pisanie pod dyktando słów,
nazw pokazywanych desygnatów
i zdań, narracja pisemna – opis obrazka

Bostoński test
do badania afazji

1972
Boston Diagnostic
Aphasia Examination H. Goodglass
(BDAE)
E. Kaplan

Przy ocenie wypowiedzi uwzględnia
się 6 parametrów
a) 4 obiektywne:
1. długość frazy (liczba słów wypowiadanych między pauzami),
2. stosunek wyrazów głównych
do funkcyjnych,
3. konstrukcje składniowe: ocena
złożoność wypowiedzi,
4. parafazje: literowe/fonemiczne,
słowne/semantyczne, neologizmy
b) 2 subiektywne:
1. prozodię
2. artykulację

Wersja BDAE 3 zawiera podtesty: rozmowa i objaśnienie, rozumienie, ekspresja (w tym Bostoński Test Nazywania), czytanie, pisanie, ocena apraksji,
dodatek: testy niejęzykowe.

W wersji angielskiej test składał się
z 5 części: rozmowa i objaśnienie, rozumienie, ekspresja, czytanie i pisanie.
Czas przeprowadzenia wszystkich prób
ok. 120 min., wersja krótsza obejmuje
kilka wybranych prób z każdego podtestu i zajmuje 20–45 min.
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1979
A. Kertesz zrewidowane wersje 1982
i 2006

Test afazji z Aachen

Aachen Aphasia
Batery (AAB)

polska wersja
1994
E. Szeląg

1983
W. Huber,
K. Poeck,
K. Willmes

Zachodnia Baterii do polska wersja bez standaryzacji
2002 M. Pąchalska, B. MacQueen
Diagnozy Afazji

Western Aphasia
Battery
(WAB)

Mowa spontaniczna (oceniane: zachowanie komunikacyjne, artykulacja,
prozodia, ciągi zautomatyzowane,
struktura semantyczna, fonologiczna,
składniowa)
Rozumienie – test żetonów
Powtarzanie: pojedyncze głoski, sylaby, obce słowa, złożone wyrazy,
zdania
Język pisany: głośne czytanie, selekcja/kombinacja pod dyktando, pisanie
pod dyktando
Nazywanie: rzeczowniki, kolory, złożone wyrazy, zdania
Rozumienie: wyrazy/zdania, czytanie
wyrazów/zdań

Mowa spontaniczna
Rozumienie poleceń
Powtarzanie
Nazywanie
Czytanie
Pisanie
Apraksja
Zadania konstrukcyjne, wzrokowo-przestrzenne, kalkulacyjne

Każdy podtest charakteryzuje się rosnącą złożonością językową.

Jedna z nielicznych baterii opracowana
w innym języku niż angielski.

Na koniec podaje się dwa wyniki:
1. iloraz afazji – ocena deficytów językowych funkcji
2. iloraz funkcji korowych – ocena ogólnej zdolności poznawczej

Dla osób: w przedziale 18–89 l. po udarze, urazie głowy, z demencją, z chA,
z nieafatycznymi zaburzeniami mowy.
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(tzw. zestaw prób
Łuckiego)

Zestaw prób do
badania procesów
poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu

1995
W. Łucki

The Arizona Battery 1993
K. Bayles, C. Tomoeda
of Communication
Disorders of Dementia (ABCD)
brak polskiej wersji

Poza punktacją ogólną, wylicza się
punkty dla następujących obszarów:
orientacja w czasie i przestrzeni, pamięć
epizodyczna, ekspresja mowy, percepcja mowy, wyobraźnia przestrzenna.

Dla osób z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

45–90 min.

Czas przeprowadzenia: 3–4 godz.
Zeszyt A:
mowa dialogowa, zautomatyzowane
ciągi słowne, powtarzanie, odtwarzanie struktur rytmicznych, nazywanie
Zeszyt B:
rozumienie m. in. poleceń, przestrzeni,
metafor, przysłów, konstrukcji fleksyjnych, klasyfikacji
Zeszyt C:
mowa opowieściowa, fluencja słowna,
pisanie, czytanie
Zeszyt D:
kalkulia, próby rysunkowe, praksja,
pamięć, gnozja wzrokowa

Orientacja w czasie i przestrzeni
Opowiedzenie historyjki bezpośrednio
po wysłuchaniu
Wykonanie poleceń
Pytania porównawcze
Nauka słów – przypominanie i rozpoznawanie
Powtarzanie
Opis przedmiotu
Czytanie wyrazów, zdań
Fluencja
Nazywanie przedmiotów na obrazkach
Rysowanie
Kopiowanie figury
Opowiedzenie historyjki po odroczeniu
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1995 wersja angielska
M. Pąchalska
B. Kaczmarek
H. Knapik

2004 (wersja zrewidowana)
M. Pąchalska
B. MacQueen

(Krakowska neurolingwistyczna bateria wersja polska
diagnostyczna afazji, 1999
M. Pąchalska
KNBDA)

Cracow Neurolinguistic battery of
aphasia examination

Orientacja
Powtarzanie, wskazywanie liczb
Opowiadanie historyjki (natychmiastowe, z odroczeniem)
Powtarzanie zdań
Wykonywanie poleceń
Nazywanie
Płynność mówienia (wskazówki fonologiczne, wskazówki semantyczne)
Opisywanie obrazka
Powtarzanie sylab i wyrazów bezsensownych
Rozumienie sylab, które po złączeniu
stanowią wyrazy
Pisanie zdań pod dyktando
Czytanie wyrazów i zdań
Orientacja w układzie linii
Odczytywanie wskazań zegara Nastawianie zegara
Ocena: stosunków przestrzennych
Ocena spostrzegania schematu ciała
Ocena stosunków przestrzennych
względem własnego ciała
Percepcja płaskich figur geometrycznych Układanki
Rozumienie dowcipu
Rozumienie przenośni
Rozumienie absurdu i symbolu na
rysunkach
Planowanie własnego działania
W wersji zrewidowanej podaje się dwa
wyniki:
1. indeks funkcji językowych dotyczący
zaburzeń paradygmatycznych i syntagmatycznych;
2. indeks funkcji komunikacyjnych
dotyczący zaburzeń nadawania i odbierania komunikatów.

Wynik pozwala na określenie
a) głębokości afazji: łagodna, umiarkowana, głęboka;
b) rodzaju afazji: dekodująca paradygmatyczna, dekodująca syntagmatyczna, kodująca paradygmatyczna,
kodująca syntagmatyczna, mieszaną.

Cel testu: odróżnienie afazji od zaburzeń mowy związanych np. z zaburzeniami myślenia, pamięci.

Adaptacja testu A. Łurii. Dodano próby
niejęzykowe, umożliwiające zbadanie
chorych z afazją całkowitą.
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Sydney Language
Battery (SydBAT)
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brak polskiej wersji

2013
S. Savage,
S. Hsieh,
F. Leslie,
D. Foxe,
O. Piguet,
J. Hodges

brak polskiej wersji

Cambridge Semantic 2010
Memory Test Battery A. Adlam,
K. Patterson,
(CSB)
S. Bozeat,
J. Hodges

Nazywanie (30 obiektów na zdjęciach)
Powtarzanie
Rozumienie (wskazywanie właściwego
zdjęcia obiektu)
Skojarzenia semantyczne (wzrokowe –
wybranie 1 z 4 zdjęć, które kojarzy się
z prezentowanym obiektem)

Fluencja (zwierzęta, owoce, ptaki, rasy
psów, przedmioty domowego użytku,
narzędzia, pojazdy, rodzaje łodzi – wyniki mierzone po 15, 30, 45 i 60 sek.)
Nazywanie (64 czarno-białe obrazki
przedstawiające zwierzęta domowe,
zwierzęta egzotyczne, ptaki, owoce,
narzędzie, małe i duże przedmioty
domowego użytku, pojazdy)
Rozumienie (wskazanie właściwego
obrazka)
Sortowanie obrazków (wg danej kategorii, 3 stopnie trudności)
Sortowanie wyrazów (wg danej kategorii, 3 stopnie trudności)
Test „Wielbłąd i kaktus” (skojarzenia
semantyczne – wybranie 1 z 4 kolorowych obrazków, które kojarzy się
z prezentowanym obiektem)
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Przy każdej próbie badający przyznaje
0 p. (niewykonanie zadania/zła odpowiedź) lub 1 p. (prawidłowa odpowiedź, także po autopoprawce).

Narzędzie do różnicowania wariantów
afazji pierwotnej postępującej.

Nazwy prezentowanych obiektów są
minimum trzysylabowe.

Zastosowanie: przy chorobie Alzheimera i demencji semantycznej
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Brakuje zatem testów sprawdzających poszczególne sprawności językowe u osób z chorobą Alzheimera. Spośród omówionych narzędzi tylko ABCD
jest takim testem. Natomiast CSB, choć zaprojektowany z myślą o osobach
z chA, jest ograniczony do badania semantyki. Poza tym część narzędzi nie
ma jeszcze polskiej wersji (PALS, PASS, ABCD, SydBat, CSB), a testy, które
zostały już przetłumaczone, nie są wystandaryzowane (BDAE, WAB). W obliczu wzrastającej liczby osób z chA i konieczności właściwego ich diagnozowania, także pod względem logopedycznym, pojawia się nagląca potrzeba
stworzenia odpowiedniego narzędzia do diagnozy logopedycznej.

Propozycja narzędzi
Badanie nazywania

W większości testów, którymi sprawdza się aktualizację nazw, pacjent
ma nazwać obiekty pokazywane mu na obrazkach/zdjęciach. Z jednej strony
osoby z chA są w stanie czasem poprawnie nazywać obrazki9, mimo dużych
problemów w zakresie fluencji i aktualizacji nazw w mowie spontanicznej,
dzięki zachowanej umiejętności nazywania podczas użycia bodźców wzrokowych (Domagała, 2007: 45). Z drugiej strony, w chA uszkodzeniu ulegają
różne obszary ośrodkowego układu nerwowego i w przypadku braku odpowiedzi w zadaniu polegającym na nazywaniu obrazków nie zawsze wiadomo, czy wynika to z problemów z aktualizacją nazwy, czy z innych zakłóceń
(np. agnozji wzrokowej). Aby zatem zminimalizować wpływ innych czynników i sprawdzić rzeczywistą zdolność nazywania, warto badać język poprzez język. Zwłaszcza że na prezentowanych obrazkach najczęściej są przedstawiane jedynie konkretne przedmioty, rzadziej czynności, a już niezwykle
rzadko lub wcale nazwy cech lub pojęć abstrakcyjnych, co sprawia, że już
we wczesnej fazie choroby obserwuje się dysproporcję w aktualizacji nazw
obiektów i czynności – na niekorzyść tych drugich (Domagała, 2007: 45).
Aby więc sprawdzić aktualizację różnych wyrazów, można albo zadawać pacjentom specjalnie skonstruowane pytania, które wymagają od badanego podania w odpowiedzi konkretnego wyrazu, albo prosić pacjentów
o podawanie antonimów do podanych wyrazów. Pierwsze zadanie sprawdza

Osoby z chA chętnie współpracują w zadaniach na nazywanie obrazków i starają się jak
najlepiej nazwać prezentowane przedmioty/czynności. Z kolei osoby z afazją selekcji, kiedy
widzą przedmiot na obrazku nie nazywają go, nie dlatego, że nie potrafią, lecz dlatego, że ich
zdaniem wizerunek przedmiotu zastępuje jego nazwę i jej podanie jest w tym momencie zbędne
(Jakobson, 1964: 159-160).
9
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się przy aktualizacji rzeczowników i czasowników, drugie przy aktualizacji
przymiotników i przysłówków.
Korzystając z podobnych zadań (z BDAE i zestawu prób Łuckiego), stworzyłam narzędzie, które pozwoli sprawdzić aktualizację rzeczowników, czasowników10, przymiotników i przysłówków. Chęć zbadania właśnie umiejętności nazywania wynikała z faktu, że zaburzenie sprawności leksykalnej jest
w demencji problemem o znaczeniu kluczowym (Domagała, 2007: 239). Istotne
było dla mnie sprawdzenie, jak badane osoby poradzą sobie z tego typu zadaniem, jakie będą miały trudności i jakie strategie kompensacyjne zastosują.
Tabela 2. Badanie aktualizacji nazw
Rzeczowniki

Czasowniki

Proszę odpowiedzieć na następujące
pytanie:

Przymiotniki

Przysłówki

Proszę podać wyraz o przeciwnym
znaczeniu

1. Czym je się
zupę?

11. Co się robi
miotłą?

21. wesoły

31. zimno

2. Na czym się
siedzi przy
stole?

12. Co się robi
z jedzeniem/
przy stole?

22. wysoki

32. dobrze

3. Jakie zwierzę
szczeka?

13. Co się robi
brzytwą?

23. wąski

33. ładnie

4. Gdzie się
modlimy?

14. Co się robi igłą?

24. gruby

34. szybko

5. Czym się pisze?

15. Co się robi na
krześle?

25. nudny

35. sucho

6. Jakie zwierzę
ma łaty?

16. Co się robi na
rowerze?

26. szorstki

36. ciemno

7. Czym się szyje?

17. Co się robi piłą?

27. cichy

37. tanio

8. Na czym się śpi? 18. Co się robi
żelazkiem?

28. lekki

38. dużo

9. Czym zamyka
się drzwi?

19. Co się robi
łopatą?

29. młody

39. głęboko

10. Co chroni przed
deszczem?

20. Co się robi
z napojem?

30. mądry

40. czysto

Badane osoby nazywały wcześniej obrazki z zestawu prób Łuckiego przedstawiające
przedmioty/czynności. Większość sprawdzanych przeze mnie rzeczowników i czasowników
to jednocześnie nazwy tych nazywanych wcześniej przedmiotów/czynności – w ten sposób
mogłam porównać aktualizację nazw w obu typach zadań. W tabeli 3 przedstawiam realizację
mojego badania nazywania. Natomiast w podsumowaniu pod tabelą podaję dodatkowo przykłady z wcześniejszego zadania na nazywanie obrazków z zestawu prób Łuckiego.
10
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Tym narzędziem zbadałam dwanaście osób z warszawskiego Centrum
Alzheimera. W tabeli 3 umieściłam odpowiedzi czterech osób: trzech z najniższymi wynikach w teście Minimental (A – 11 p., B – 15 p. i C – 17 p.) oraz (dla
kontrastu) jednej osoby z wysokim wynikiem (K – 26 p.).
Tabela 3. Materiał językowy z badania aktualizacji nazw11
Lp.

Osoba A

1

Łyżeczką, łyżecz...
łyżką.

Łyżką.

Łyżką.

Łyżką.

2

Na czym... (siedzi
się przy stole) siedzi
się na... stole.

Na (pokazuje
krzesło).

Na kanapie.

Na krześle,
stołeczku.

3

Nie mogę tu ten...
szczeka pies.

Pies.

Szczeka pies.

Pies.

4

Jak to się nazywa?
W... w kościele no.

W kościele.

Modlimy się
w kaplicy.

W świątyniach.

5

Łaty? To jest ten...
tak mnie mieli się,
że nie wiem.

Nie wiem.

Nie wiem.

Może mieć kot,
pies.

6

(ruch szycia)
Takie niepodatne
jakieś. Jedna coś no
do szycia można
no to inaczej też
szyć.

Szyje się nie wiem
czym.

Igłą, maszyną do
szycia.

7

No na czym, na
łóżku.

Na czymś le..
lek… na czymś
wygodnym.

Śpi się na kanapie.

Na materacu,
na tapczanie, na
łóżku, w kołysce.

8

Klapką... klamką.

Trzyma się
zamknięcie i wyjść
nie można.

…

Albo zamkiem
na drzwiach albo
klucz się przekręca
w drzwiach.

9

Tak mi się wydaje,
że nie wiem.

Piórem
przeważnie albo
nawet…

Pisze się
długopisem.

Piórem, ołówkiem,
długopisem,
piórem takim
wiecznym takim
z jak one się
nazywają te do
pióra?

Osoba B

Osoba C

Osoba K

11
Prezentowane osoby są oznaczone literami alfabetu. W nawiasach opisałam komunikaty
niewerbalne (gesty), kursywą moje wypowiedzi, wielokropki oznaczają długą pauzę, znaki zapytania niezrozumiałą wypowiedź badanego.
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10

Parasol.

Robi się albo
dobrze albo niedobrze bo akurat
teraz mamy człowieka tu byłby dobry a tam nieraz.

Parasol.

Parasol, płaszcz
przeciwdeszczowy.

11

Miotłą? Zamiata
się.

Się robi szu szu,
nie można w ogóle
wejść.

Miotłą się zamiata.

Zamiata, straszyć
miotłą, bić miotłą.

12

Przy stole?…
jakieś tam, taboret
może.

Ładnie siedzieć,
też tam z kimś
rozmawiać albo
kogoś chcą, żeby
on sam się chciał
dogadać.

Przy stole się je.

Przy stole się
rozmawia, je
pokarmy, potrawy.

13

Goli się.

To znaczy trzeba
mieć taki nóż żeby
można było się
ogolić.

Brzytwą się goli.

Brzytwą się
przede wszystkim
panowie golą.

14

Igłą? Tak jak
mówiłem właśnie,
doszliśmy do tego

…

Nie wiem co.

Igłą się szyje,
nawleka się igłę, to
nie igłą tylko igłę
się nawleka.

15

Na krześle?… nie
mogę jakoś.

Się odpoczywa.

Na krześle się...

Na krześle się
siedzi zazwyczaj.

16

Jedzie się.

Jeździ się jeśli się
umie.

Na rowerze się
jeździ.

Na rowerze się
pedałuje
przeważnie.

17

Piłą?… pi piła to
ciężki, Chodzi o to
tak?

Piłą drewno się
tnie.

…

No się piłuje ale
drewno.

18

Żelazkiem? Żelazkiem się ten... jeszcze chwileczkę…
Co się robi żelazkiem?Żelazkiem
się ten pracuje,
robi się ten jak to
powiedzieć łóżko
łóżko nie łóżko
tylko to co się ten
(ruch prasowania).

…

Żelazkiem się prasuje.

Żelazkiem się prasuje.
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19

Przerzucić
Łopatą?… łopatą
troszeczkę.
to się do… (co się
robi łopatą?) Łopatą
się kopie.

Łopatą się trzepie.

Łopatą się kopie
ogródki.

20

Z napojem? Pije
się.

Pije.

…

Z napojem albo
się gotuje albo się
go słodzi albo się
miesza albo się pije
albo się wylewa do
zlewu.

21

Wesoły?
Przeciwstawny...
przeciw...,
przecisz...
(Przeciwstawny)

Smutny.

Smutny.

Smutny.

22

Wysoki, niski.

Niski.

Wysoki, niski.

Niski.

23

Wąski… nie dalej,
dalej.

Normalny.

Wąski, szeroki.

Szeroki.

24

Gruby… co to
było? (gruby)
gruby...

Trochę gruby.

Gruby...

Chudy. Szczupły.

25

Nudny... nudny...
wesele

Czasem tak.

Nudny...

Wesoły,
towarzyski.

26

Szorstki… jak nie
jedno pamiętam,
to drugie.

No tak, drapać nie
drapać.

Szorstki, gładki.

Gładki, błyszczący.

27

Cichy...

Głośny.

Cichy, pies.

Głośny,
wrzaskliwy,
hałaśliwy.

28

Lekki, ciężki.

Ciężki.

Ciężki.

Ciężki.

29

Młody...

Człowiek.

Młody, Bóg
(A przeciwne słowo,
młody) stary

Stary, w średnim
wieku.

30

Mądry… mądry...
dobry. Nie.

Może być że
mądry… coś
złego, czyli coś źle
zrobiłem.

Nie wiem.

Niezbyt
mądry, głupi,
lekkomyślny.

31

Zimno.

Zimno i ciemno.

Gorąco.

Ciepło, gorąco.

32

...

Dobrze, niedobre.

Dobrze... nie
wiem.

Źle, przeciętnie.

33

Więcej nie ma.

Ładnie, bardzo.

Ładnie, brzydko.

Brzydko, ślicznie,
pięknie.
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34

Długo.

Szybko, trochę
wolno.

Szybko...

Wolno.

35

...

Sucho, no może
być sucho, może
być polane trochę.

Sucho, nie wiem.

Mokro, grząsko.

36

...

…

Ciemno, jasno.

Widno, jasno,
słonecznie.

37

Tanio. Tanio,
nie tanio tylko…
jeszcze raz (tanio)
Tanio, długo,
dużo.

?

Tanio, ciemno.

Drogo.

38

Dużo...

Mało.

Dużo…

Mało, średnio.

39

… Dalej.

Może wpaść do
wody i wyjść.

Głęboko, wpław
(?)

Płytko.

40

Czysto, biało.

Może być czysta
(?)

Czysto, brudno.

Brudno,
bałaganiarsko.

Porównanie aktualizacji nazw w obu typach zdań (nazywanie obrazków
z zestawu prób Łuckiego oraz nazywanie w odpowiedzi na pytanie), nasuwa kilka spostrzeżeń. U osoby A przy aktualizacji rzeczowników i czasowników niektóre odpowiedzi były poprawne tylko wtedy, gdy pacjent nazywał
obrazki (fotel, długopis, kopie), niektóre zaś wtedy, gdy odpowiadał na pytania (kościół, goli się, pije). Problemy z nazwaniem części obrazków wynikały
z trudności w rozpoznaniu, co się na nich znajduje (np. goli się – Co to może
być?, pije – Pali papierosa, tak sobie wykalkulowałem). W zadaniu z antonimami
osoba A tylko trzy razy podała poprawne wyrazy (niski, ciężki, czysto).
Z kolei osobie B udało się podać sześć poprawnych antonimów. Przy aktualizacji rzeczowników i czasowników pacjent często odpowiadał opisowo
(Na czym się leży? Na czymś wygodnym; Czym się zamyka drzwi? Trzyma się
zamknięcie i wyjść nie można; Co się robi brzytwą? To znaczy trzeba mieć taki nóż
żeby można było się ogolić).
Osobie C udało się zaktualizować więcej nazw podczas nazywania obrazków niż odpowiadanie na pytania (krówka, klucz, szyje, pije, kopie). Tylko jednego obrazka pacjentka nie rozpoznała i odpowiedziała, że osoba na rysunku
czyta, zamiast właściwej odpowiedzi – je. Pacjentce udało się poprawnie zaktualizować dziewięć antonimów. Co ciekawe, często powtarzała podawany
wyraz, być może dając sobie w ten sposób czas do namysłu, a być może dlatego, że łatwiej jej było w ten sposób znaleźć poszukiwany antonim. Dwukrotnie zamiast antonimów podawała wyrazy wchodzące w związki syntagmatyczne z podawanymi wyrazami (młody Bóg, cichy pies).
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Chociaż osoba K podawała poprawne odpowiedzi, zadanie ujawniło
u niej konieczność podawania więcej niż jednego wyrazu, czasem nawet kilku (np. Na czym się śpi? Na materacu, na tapczanie, na łóżku, w kołysce; Co się
robi z napojem? Z napojem albo się gotuje, albo się go słodzi, albo się miesza, albo się
pije, albo się wylew do zlewu; antonim wyrazu ciemno – Widno, jasno, słonecznie;
antonim wyrazu cichy – Głośny, wrzaskliwy, hałaśliwy). Podobnie było przy
zadaniu nazywania samych obrazków, np. (łyżka) Łyżka stołowa do zupy, nie
do deseru, (krzesło) krzesło twarde, drewniane. Być może wynikało to z chęci
pacjentki do zaprezentowania swojego bogatego słownictwa, a być może to
wielosłowie pojawiło się na skutek choroby, co zdarza się u części pacjentów
z chA (Domagała, 2007: 46).

Ankieta
Wybór tej metody wynikał z konieczności zweryfikowania informacji,
które podawali o sobie chorzy w trakcie wywiadu/rozmowy (np. podstawowych informacji dotyczących imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia,
miejsca zamieszkania, wykształcenia, wykonywanego zawodu, rodziny, zainteresowań chorego). Kolejny powód, to chęć dowiedzenia się, jak opiekunowie oceniają poziom sprawności chorego, także ten dotyczący mowy. Mają
oni bowiem możliwość porównania obecnego poziomu sprawności językowej i komunikacyjnej chorego do poziomu sprzed okresu zachorowania, co
jest pomocne przy stawianiu diagnozy. Pytania zawarte w ankiecie pozwoliły
także na dowiedzenie się, czy istnieją jakieś czynniki, które mogły wpłynąć
u danej osoby na obraz zaburzeń mowy/języka w chA. W opracowanej ankiecie znalazła się informacja na temat celu ankiety i sposobu jej wypełnienia,
po lewej stronie są zamieszczone pytania, a po prawej miejsce na odpowiedzi – w niektórych miejscach podano możliwe odpowiedzi.

ANKIETA

Tabela 4. Ankieta dla rodzin/opiekunów osób z chorobą Alzheimera
Data i miejsce urodzenia
Rodzina (rodzeństwo, stan cywilny, liczba
dzieci i wnucząt, jeśli są)
Wykształcenie (Jakie? W jakiej szkole?)
Wykonywany zawód
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czas Np. oglądał/-a telewizję, czytał/-a,
rozwiązał/-a krzyżówki, chodził/-a na
spacery, uprawiał/-a sport, pracował/-a
w ogrodzie, majsterkował/-a np.

Jak by określił/-a Pan/Pani temperament a) choleryczny: porywczy, energiczny,
…………………… przed zachorowaniem?
niewyrozumiały, człowiek czynu;
b) sangwiniczny: towarzyski, gadatliwy,
pogodny, niezorganizowany, zapominalski;
c) flegmatyczny: powolny, zrównoważony, dowcipny, pogodny, obserwator;
d) melancholiczny: wrażliwy, perfekcjonista, wierny przyjaciel, podatny na depresje;
Czy w rodzinie były/są przypadki choroby
Alzheimera? Jeśli tak, to jaki jest stopień
pokrewieństwa z …......………?
Ile razy w tygodniu ………….
w Centrum Alzheimera (CA)?

jest

Czy poza CA ..… ma jeszcze jakieś formy
terapii (jeśli tak to jakie?)
Z
kim
na
co
dzień
……………………………….?

mieszka

Jak obecnie …………………… lubi spędzać Np. ogląda telewizję, czyta, rozwiązuje
czas wolny?
krzyżówki, chodzi na spacery, uprawia
sport, pracuje w ogrodzie, majsterkuje.
Kiedy pojawiły się pierwsze objawy
choroby Alzheimera? Jakie były to objawy?
(Jeśli tu wymieni Pani/Pan problemy
z mową, następne pytanie można pominąć)
Czy i, jeśli tak, to kiedy pojawiły się Np. zapominanie słów, nierozumienie
problemy z mową?
wypowiedzi.

Jak w skali 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze)
ocenia Pani/Pan komunikację ……………?
Proszę o krótki komentarz tego, co Pani/
Pan zaobserwowała/ zaobserwował.

Np. zapomina słów, nie wie, co znaczą
dane słowa, nie rozumie tego, co się mówi,
unika mówienia, mówi bardzo dużo,
wypowiedzi są nielogiczne, zdania są
krótkie, zdania są bardzo rozbudowane,
mowa nie zmieniła się w czasie choroby.
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Jak……………………
radzi
sobie Np. jest w pełni samodzielna/samodzielny;
z codziennymi czynnościami? Proszę potrzebuje niewielkiej pomocy; część
o wymienienie przykładowych czynności. czynności wykonuje sama/sam, ale
wymaga nadzoru; potrzebuje pomocy
w codziennych sprawach;
Czy w wyniku choroby występuje Np. depresja, apatia, agresja, pobudzenie,
zmienność zachowania/nastroju?
wahania nastroju, płaczliwość
Czy…………………………………choruje Np. nadciśnienie, miażdżyca, zaburzenie
przewlekle na inne choroby?
hormonalne, cukrzyca, depresja.
Czy wystąpiły zdarzenia, które mogły Np. udar, guzy mózgu, zatrucia toksynami,
uszkodzić mózg?
urazy głowy, padaczka.

Kazimierz Czarnecki wśród zalet tej metody wskazuje łatwość jej stosowania, szybkie rozprowadzenie i zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości
materiału. Jednocześnie przestrzega, by nie przeceniać jej wartości poznawczej (Czarnecki, 2009: 104). Problemy, z którymi się zetknęłam przy tej metodzie, dotyczą: mechanicznego wypełniania ankiet, podawania sprzecznych
informacji oraz niepodawania ważnych informacji (np. dotyczących urazów
głowy). Niemniej jednak ankieta pozwala na uzyskanie lub weryfikację pewnych kluczowych dla dalszej diagnozy informacji, zwłaszcza w przypadku
braku możliwości bezpośredniego spotkania z opiekunami chorego.

Podsumowanie
Przegląd wybranych testów miał na celu pokazanie, że nie ma jednego
narzędzia, którym można byłoby badać zaburzenia mowy/języka w chorobie Alzheimera. Podczas diagnozy logopedycznej w tego typu przypadkach
trzeba posłużyć się kilkom testami (lub przynajmniej wybranymi próbami
z różnych testów). Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość
stworzenia dokładniejszego obrazu zaburzeń, wadą zaś czasochłonność takiego badania, brak możliwości badań porównawczych oraz to, że większość
prezentowanych testów nie jest dostosowana do możliwości poznawczych
osób z chorobą Alzheimera. Rozwiązaniem może być przygotowanie polskich wersji istniejących już testów, np. ABCD, SydBat, CSB, które służą do
oceny różnych funkcji poznawczych w demencji albo do oceny zaburzeń językowych charakterystycznych dla chA (zaburzenia semantyczne).
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Warto też zminimalizować wpływ innych zaburzeń poznawczych
(agnozji czy apraksji) na zachowania językowe – stąd propozycja badania zaburzeń aktualizacji nazw rzeczowników i czasowników za pomocą pytań kierowanych do chorego oraz przymiotników i przysłówków poprzez proszenie
badanego o podawanie antonimów. Ważne jest także dowiedzenie się, jaki
był poziom sprawności językowej osoby z chA przed zachorowaniem i jakich
trudności związanych z komunikacją doświadcza teraz ona sama i jej bliscy.
W tym celu można wykorzystać zaproponowaną ankietę, zwłaszcza w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z rodziną/opiekunami
chorego. Włączenie w proces diagnostyczny osób z chA diagnozy logopedycznej opartej na odpowiednich narzędziach i uzupełnionej informacjami
od opiekunów, pozwoli na lepsze zaplanowanie terapii logopedycznej, która
z kolei pozwoli na dłuższe utrzymanie sprawności komunikacyjnych i kompensację tych już utraconych.
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Diagnoza w praktyce penitencjarnej

Postępowanie diagnostyczne oraz postawienie diagnozy to jedne z najważniejszych elementów dla resocjalizacji. Od tego bowiem zależne jest wdrożenie
odpowiedniego programu oddziaływań w takim sposób, aby był on jak najbardziej efektywny. Pojęcie diagnozy obecne jest w wielu naukach. Aktualnie
nie ogranicza się już tylko do rozważania stanów chorobowych czy zjawisk
patologicznych, ale odnosi się do rozpoznawania wszelkich stanów rzeczy
(wraz z tendencjami rozwojowymi). Do tego celu analizuje się podłoże występowania danych zaburzeń oraz mechanizmy zmian danego fragmentu rzeczywistości (Stanik, 2008: 168). Rozpoczynając od rozważań definicyjnych, należy
odwołać się do uznanych badaczy. Ziemski (1973: 17) twierdzi, że diagnoza
(w szerokiemu znaczeniu) jest to „rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie objawów, w oparciu o znajomość ogólnych
prawidłowości”. W kwestii oddziaływań resocjalizacyjnych i penitencjarnych,
niezwykle istotna staje się diagnoza psychologiczna (postrzegana jako wynik
badań). W założeniach powinna stanowić ona system twierdzeń opisujących
wyczerpująco zaburzenia zachowania, wyjaśniających zaburzenia za pomocą
rozpoznania dysfunkcji procesów psychicznych (ze szczególnym uwzględnieniem orientacyjno-umysłowych, emocjonalno-motywacyjnych oraz wykonawczych), a także zaznaczających, jaki udział w etiologii zaburzeń mają uwarunkowania sytuacyjne, a jaki osobowościowe (Jarosz, 1983: 115–116). Natomiast
diagnoza w pedagogice może realizować trzy funkcje: być punktem wyjścia
w projektowaniu oddziaływań, stanowić możliwość sumiennej kontroli procesu wychowania oraz funkcjonować jako ocena rezultatów oddziaływania, co
pozwala na ich ewentualną korektę (Machel, 1994: 37). Mogą się one wzajemnie
przeplatać, uzupełniać, bądź mogą zostać potraktowane zupełnie oddzielnie.
Zależy to od potrzeb procesu resocjalizacyjnego.
W zakładzie karnym personel posługuje się także pojęciem ekspertyzy
psychologiczno-sądowej. W literaturze pojawia dosyć precyzyjne rozróżnienie
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ekspertyzy od diagnozy. Jest to tym bardziej ważne, gdyż zdarza się, że pojęcia
te są traktowane jako synonimy, co prowadzić może do licznych nieporozumień. Pierwszą kwestią jest to, że ekspertyza nie zawsze musi zawierać w sobie
diagnozę (może, ale nie musi). Drugą jest to, że ekspertyza opiera się diagnozie
biegłego lub specjalisty w danej dziedzinie. Następna kwestia dotyczy tego, że
ekspertyza jest czymś więcej niż sama diagnoza, gdyż znajdują się w niej także
wskazówki dotyczące praktycznego działania. Ostatni aspekt dotyczy tego, że
ekspertyzę sporządza się na zlecenie konkretnego podmiotu. Reasumując, diagnoza jest podstawą ekspertyzy, ale nie wszystkie diagnozy stają się jednocześnie ekspertyzami. Niektóre formy diagnozy (jak na przykład raport, sprawozdanie z badań, czy też analiza stanu rzeczy) mogą stać się ekspertyzami, gdy
dotyczą danego przypadku lub sprecyzowanego problemu i którego rozwiązania wymaga się od konkretnego specjalisty. Ekspertyza jest wobec tego realizowana na specjalne zamówienie, posiada określonego adresata i składa się
nie tylko z samego opisu, ale także z zaleceń praktycznych (Ciosek, 2001: 135).
Warto również wspomnieć, iż na kształt projektowanych na kolejnych etapach pracy z osadzonym oddziaływań penitencjarnych wpływ mają w dużej
mierze cele kary pozbawienia wolności. Obok ochrony społeczeństwa przed
skazanymi, równie ważny jest cel dotyczący wzbudzania w skazanych woli
współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw (Sadowska,
2016: 91). To szczególnie ten drugi aspekt jest istotny dla uzyskania zadowalających rezultatów wdrażanych oddziaływań.
Resocjalizacja oraz oddziaływania penitencjarne, bez wątpienia kwalifikowane są jako działania celowe. Jako takie, powinny one zawierać w sobie
pięć elementów: diagnozę, uzasadnienie, konstruowanie projektu, realizację
projektu, a także sprawdzenie i ocenę skutków (Podgórecki, 1962: 36). Odwołując się do tych elementów, w diagnozie penitencjarnej konstruuje się następujące ogniwa (Machel, 1994: 72–73)
1. O
 pracowanie diagnozy penitencjarnej wraz z sugestiami co do sensu i kierunków
resocjalizacji,
2. Skonstruowanie indywidualnego programu resocjalizacji/oddziaływań,
3. Wdrożenie programu oraz jego realizacja,
4. Okresowe sprawdzanie prawidłowości przebiegu procesu resocjalizacji wraz
z ewentualną jego korektą oraz skorygowaniem indywidualnego programu resocjalizacji/oddziaływań,
5. Opracowanie diagnozy końcowej, stanowiącej podstawę do oceny efektów wdrożonego wariantu resocjalizacji,
6. Skonstruowanie prognozy przebiegu readaptacji społecznej.

Diagnoza penitencjarna jest wobec tego ustaleniem na czym polegają
symptomy nieaprobowanych zachowań jednostki (pasywa) oraz zachowań
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pozytywnych (aktywa), a także rozpoznanie oraz przedstawienie etiologii
wykolejenia przestępczego. Daje to także możliwość określenia pozytywnych
właściwości (osobowościowych oraz sytuacyjnych), które mogłyby się przyczynić do uzyskania zadowalających efektów procesu resocjalizacji poprzez
„oparcie” na nich wdrożonego systemu oddziaływań (Górski, 1985: 122–124).
W rzetelnie przeprowadzonej diagnozie penitencjarnej powinny znaleźć
się trzy części, zawierające zupełnie inne, kluczowe dla oddziaływań informacje:

1. Obraz kliniczny
Ukazuje problemy osadzonego, z którymi nie chce lub nie potrafi poradzić sobie w konstruktywny sposób. Opisane zostają przyczyny trudności
w rozwiązaniu tych problemów i powiązania społeczne (ze szczególnym
uwzględnieniem powiązań rodzinnych). Odnaleźć można w tej części informacje dotyczące systemu aksjonormatywnego osadzonego, jego lęków
i obaw, ale także marzeń, planów, aspiracji (Lewicki, Paryzek, Waligóra, 1974:
88–89). Ponadto scharakteryzowany w tej części zostaje stosunek osadzonego
do pracy oraz jego dotychczasowe zachowanie w środowisku pracowniczym,
sposób spędzania czasu wolnego, stosunek do płci przeciwnej oraz seksualności, popełnione czyny przestępcze (wraz z ich dokładnym opisem oraz
stosunkiem osadzonego do nich), a także indywidualne sposoby reagowania na rozmaite sytuacje więzienne (jak na przykład stosunek do podkultury
więziennej, współwięźniów i personelu, ewentualne samouszkodzenia i kary
dyscyplinarne) (Lewicki, Paryzek, Waligóra, 1974: 449).
2. A nal i za os ob owoś ci , p s y ch ol o gi c z n a i n t e r p r e t a c j a o br a z u
k l i ni czn eg o
Określa się potrzeby skazanego, motywy podejmowania zachowań oraz
mechanizmy samokontroli. Równie ważna staje się odpowiedź na pytanie, czy
osadzony zdawał sobie sprawę z tego, że popełniane czyny są szkodliwe dla
drugiej osoby, a jeśli miał taką świadomość, to dlaczego ona nie zatrzymała danej osoby przed popełnieniem przestępstwa. Istotne jest również rozpoznanie
emocjonalności osadzonego, jego impulsywności, pobudliwości i odporności
na stres. Ponadto w tym aspekcie bada się również rozwój intelektualny skazanego oraz jego uzdolnienia (Lewicki, Paryzek, Waligóra, 1974: 449–450).
3. Etiologia zaburzeń zachowania
W tym miejscu podstawowe pytanie dotyczy tego, w jakim stopniu zachowania osadzonego są spowodowane wspływami środowiska społecznego, a w jakim zakresie czynnikami biologicznymi. W tym celu konieczne jest
scharakteryzowanie środowiskowej genezy asocjalności, gruntowne prze-
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analizowanie biografii skazanego oraz przeprowadzenie badań osobowościowych, psychiatrycznych i ogólnomedycznych (po to, aby wykluczyć lub
potwierdzić na przykład uszkodzenie płatów czołowych mózgu) (Lewicki,
Paryzek, Waligóra, 1974: 451–452).
Na temat diagnozy resocjalizacyjnej wiele pisał także L. Pytka, który uważa, że bardzo duże znaczenie ma model diagnozy behawioralnej, w swoich
założeniach opierający się na teorii uczenia się (głównie ma mechanizmach
warunkowania klasycznego i instrumentalnego). Według Pytki (1991: 76) są
one potrzebne dla manipulowania bodźcami sytuacyjnymi, które finalnie doprowadzić mają do wygaszania niepożądanych zachowań (w tym też upatruje
skuteczność oraz sens resocjalizacji samej w sobie). Autor (1991:76–77) zakłada
także wysoką wielodyscyplinarność diagnozy resocjalizacyjnej. W modelu wielodyscyplinarnym diagnozowanie resocjalizacyjne obejmuje swym zasięgiem:
1. Rozpoznanie intensywności postaw antyspołecznych oraz sposobu ich wewnętrznej integracji,
2. Wskazanie stopnia wadliwości w funkcjonowaniu w przypisanych jednostce rolach społecznych oraz poziomu internalizacji przepisów ról społecznych, które ona
odgrywa w kręgach podkulturowych,
3. Przedstawienie hipotetycznych bodźców zwiększających prawdopodobieństwo
wystąpienia konfliktu jednostki z normami społecznymi (chodzi przede wszystkim
o czynniki biopsychiczne i socjokulturowe),
4. Ocenianie stwierdzonego stanu rzeczy w aspekcie wielkości zagrożenia społecznego stwarzanego przez jednostkę i jej środowisko społeczne, w wyniku którego
konstruuje się wniosek dotyczący postępowania interwencyjnego lub wstrzymania
się od niego.

W praktyce penitencjarnej zazwyczaj wykonuje się jednak skrótowe diagnozy. Diagnozy pełne (wszechstronne) wykonuje się tylko w niektórych
przypadkach (na przykład dla osadzonych skazanych na kary długoterminowe, czy młodocianych recydywistów). Niemniej jednak, bez względu na
to jaka diagnoza zostanie przeprowadzona w danym przypadku, zawsze powinna znaleźć się adnotacja dotycząca ewentualnego uzależnienia osadzonego oraz chorób skazanego (zwłaszcza chorób zakaźnych i wenerycznych)
(Machel, 1994: 86–87). Co ważne, diagnoza resocjalizacyjna (ale także penitencjarna) nigdy nie pozostaje neutralna aksjologicznie. Wynika to z faktu, że
w finalnym rozpoznaniu pojawiają się nie tylko wnioski opisowo-wyjaśniające, ale także refleksje o charakterze oceniającym. Z tego względu czasami
problematyczne dla diagnosty staje się pytanie dotyczące tego, „dla czyjego
dobra ma działać” – jednostki, instytucji resocjalizacyjnej, czy też szerszego
społeczeństwa (na przykład szkoły lub rodziny). Szczególny dyskomfort
można odczuwać jeśli nawet poprzez dokonanie wyboru nie można w pełni
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zadowolić żadnej ze stron (ze względu na głębokie uwikłanie przesłanek aksjologicznych i oczekiwań społecznych) (Wysocka, 2008: 109–110).
Indywidualne programy oddziaływań (S. Górski nazywał je „projektami
resocjalizacji”) konstruowane są na bazie rzetelnej diagnozy. Według Górskiego (1985: 135) powinny one być dostoswane do indywidualnego przypadku i zawierać w sobie kilka elementów odwołujących się do znaczenia
resocjalizującego w zakresie:
1. Usuwania przyczyn wykolejenia,
2. Korygowania osobowości,
3. Wzmacniania i utrwalania uzyskanych rezultatów wychowawczych/resocjalizacyjnych,
4. Wdrażania jednostki do samowychowania,
5. Sprecyzowania warunków oraz metod i środków realizacji tych zadań.

Diagnoza oraz indywidualny program oddziaływań stają się punktem
wyjścia dla postępowania penitencjarnego. Należy szczególnie wcześnie zrealizować te dwa etapy, ponieważ zaniedbanie tego lub opóźnienie może prowadzić do zbyt wczesnego oddziaływania czynników prizonizacyjnych na
osadzonego, co może wiązać się z nieco mniejszą skutecznością wdrożonych
oddziaływań resocjalizacyjnych (Machel, 1994: 87). Z kolei pojęcie efektywności w resocjalizacji i oddziaływaniach penitencjarnych również staje się
nieco kontrowersyjne, ponieważ próba zweryfikowania owej efektywności
budzi wątpliwości ze względu na istnienie wielu rozbieżnych kryteriów oceny (Opora, 2015: 104–105). Niemniej jednak, tego typu oddziaływania są niezwykle istotne nie tylko dla samej jednostki i jej samorozwoju, ale także dla
większego poczucia bezpieczeństwa społeczeństw.
W procesie diagnozowania wykorzystuje się metody diagnostyczne lub
inaczej – metody osobopoznawcze. Należą one do grupy metod badawczych.
Wykorzystywane są do gromadzenia materiału o osadzonym, grupie społecznej (na przykład grupie współosadzonych), czy przebiegu resocjalizacji.
W praktyce penitencjarnej wykorzystuje się dwa źródła pozyskiwania informacji – jest nim badany oraz osoby z bezpośredniego otoczenia osadzonego
(między innymi rodzina, znajomi, nauczyciele, personel więzienny). Zanim
diagnosta przystąpi do badania jego zadaniem jest dokładne sprecyzowanie
tego, co chce zbadać, jakie narzędzia do tego wykorzysta oraz w jaki sposób
będzie z nich korzystał. Do najpopularniejszych w diagnostyce penitencjarnej
metod osobopoznawczych zalicza się analizę dokumentów, analizę biografii,
obserwację, wywiad, analizę wytworów, ankiety i kwestionariusze, testy oraz
socjometrię (Machel, 1994: 89–95).
Indywidualny program oddziaływań powinien być bardzo rozbudowanym dokumentem zawierającym wiele wskazówek postępowania dotyczą-
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cych każdej sfery funkcjonowania osadzonego. Na tej podstawie określić
można podatność osadzonego na oferowane oddziaływania resocjalizacyjne
i penitencjarne. Ponadto warto podkreślić, iż w indywidualnych programach,
obok działań wspierających i rozwijających pojawiają się także części, których intencja jest ostrzegawczo-odstraszająca (Szecówka, 2009: 161). Wśród
wszystkich zaleceń na wyróżnienie zasługuje (Machel, 1994: 87–89):
1. Cel końcowy resocjalizacji i cele etapowe (etapowa weryfikacja założeń pozwala na
stwierdzenie czy proces resocjalizacji przebiega we właściwym kierunku),
2. Wskazówki dotyczące osadzenia skazanego (wiąże się to przede wszystkim z zabezpieczeniem jednostki przez demoralizacją ze strony współwięźniów oraz przed
oddziaływaniem podkultury więziennej),
3. Wskazówki odnoszące się do gospodarowania czasem wolnym, zwłaszcza w kwestii
zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych oraz możliwości realizowania swoich pasji,
4. Wskazówki dotyczące kształcenia (na przykład kursy zawodowe, uzupełnienie
szkoły podstawowej, szkoła średnia),
5. Wskazówki odnoszące się do podjęcia pracy przez skazanego
6. Zalecenia w zakresie sposobu nagradzania i karania osadzonego,
7. Zalecenia dotyczące prawidłowej komunikacji osadzonego z wychowawcą (wraz
z określeniem sposobu wydawania i egzekwowania poleceń),
8. W przypadku uzależnienia osadzonego lub chorób zakaźnych (zwłaszcza HIV/
AIDS) wskazówki odnoszące się do postępowania z nim,
9. Zalecenia w zakresie możliwej pomocy dla osadzonego w uregulowaniu jego
spraw osobistych (zarówno na terenie jednostki penitencjarnej, jak i w rzeczywistości pozawięziennej),
10. Wskazówki odnoszące się do kontaktów z rodziną i osobami znaczącymi (wraz
z zaznaczeniem możliwości współdziałania z tymi osobami w procesie resocjalizacji),
11. Wskazówki dotyczące zabezpieczenia osadzonego przed negatywnym wpływem
podkultury więziennej,
12. Sugestie dotyczące przygotowania materialnego i społecznego osadzonego do
opuszczenia jednostki penitencjarnej i readaptacji społecznej.

W programie oddziaływań, z całą pewnością, kluczowe jest indywidualne
podejście do jednostki, co pozwala na dokładne zrozumienie jej sytuacji i pominięcie negatywnych czynników związanych ze stereotypizacją osób osadzonych. Owa stereotypizacja może występować nawet w sposób podświadomy,
ale także wówczas będzie miała wpływ na podejmowane z osadzonym działania. Na uwagę zasługuje fakt, iż indywidualne programy oddziaływań są
wieloaspektowe, a obejmując swym zasięgiem wszystkie sfery funkcjonowania
człowieka, pozwalają na usprawnienie jego społecznej adaptacji.
Warto także zastanowić się nad głównymi dylematami (również natury
etycznej) badacza w procesie diagnozowania resocjalizacyjnego (Wysocka,
2008: 110–124):
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Rozważa się w tym zakresie skategoryzowanie przypadku do danego zaburzenia.
Ocenia się wówczas nasilenie objawów oraz ich wpływ na funkcjonowanie badanego w każdej sferze codziennego życia. Często zaburzenia współwystępują ze sobą,
a jedynie kilka symptomów decyduje o rozpoznaniu zaburzenia dominującego, co
jest dodatkową trudnością dla diagnosty.
2. Problem obszaru diagnozy – jej wieloaspektowości i interdyscyplinarności
Rozpoznane powinny zostać nie tylko przyczyny zaburzeń, ale także skutki (zarówno te odnoszące się do osobowości, jak i zachowania jednostki). Ponadto diagnoza powinna zostać sporządzona przez wielu specjalistów, którzy mogliby wzajemnie uzupełniać się informacjami dla rzetelności diagnozy.
3. Problem związany z koniecznością uwzględniania kontekstu rozwojowo-społecznego
Diagnosta powinien dokonać oceny pełnienia przez jednostkę przewidzianych rozwojowo ról społecznych i zadań rozwojowych, a także ocenić możliwości rozwojowe (z uwzględnieniem występujących zaburzeń). Związane jest z tym przyjęcie
konkretnych norm.
4. Problem związany z koniecznością uwzględniania wielu źródeł informacji
Obligatoryjność wykorzystania wielu źródeł w diagnozie wynika z tego, iż niektóre
zachowania mogą mieć charakter jednie sytuacyjny. Dane często są narażone na
subiektywne zniekształcenia, ze względu na trudności z opisaniem objawów (na
przykład myśli, czy uczucia) bez specjalistycznego przygotowania terminologicznego. Ponadto, diagnozowani dysponują różnym poziomem samoświadomości
oraz uruchamianiem mechanizmów obronnych osobowości (wiąże się to z oporem
w przyznaniu się do prezentowanych przez siebie zachowań negatywnie odbieranych przez społeczeństwo).
5. Problem nastawienia osoby badanej do sytuacji diagnostycznej
Badanie przyjmuje najczęściej postać dialogową. Badany wkracza w nią ze swoim
zasobem doświadczeń życiowych, nawykami, przekonaniami oraz nastawieniami
wobec siebie, diagnosty i sytuacji diagnostycznej. Na nastawienie do diagnozowania wpływ ma także to, czy badany jest do tego zmuszany (jak często dzieje się
w przypadku diagnozy resocjalizacyjnej).
6. Problem nastawienia (społecznego i teoretycznego) diagnosty do rozpoznawanych
obszarów zaburzeń – dystans i „trzeci, idealny obserwator”
Ważne także jest nastawienie diagnosty do badanej jednostki czy też zjawiska. Nastawienia te są rezultatem mechanizmów poznawczych i impulsów społecznych
(na przykład uprzedzenia, stereotypy). Diagnosta powinien potrafić zachować odpowiedni dystans, a jednocześnie dzielić z badanym przestrzeń emocjonalną, aby
móc lepiej odczytać świat przeżyć i doświadczeń badanego.
7. Problem niejednoznaczności i stygmatyzującego charakteru dokonanego rozpoznania
Należy pamiętać, aby przekazując diagnozę stosować język zrozumiały dla jej odbiorców. Ponadto, należy umiejętnie stosować określenia o charakterze pejoratywnym, aby nie doprowadzić do wtórnej stygmatyzacji oraz pogłębienia się występujących zaburzeń.
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8. Problem charakteru diagnozy – całościowość, holizm, nieokreśloność i nieskończoność
Z uwagi na fakt, że diagnozowane zjawiska są złożone, diagnozę należy traktować całościowo i holistycznie. To z kolei wiąże się z tendencją do generalizowania
problemów oraz specyficznego interpretowania mechanizmu, zgodnie z którym
skutki nieodpowiednich zachowań stają się przyczynami kolejnych. Konsekwencją
tego jest diagnozowanie o charakterze nieskończonym, ponieważ trudno ustalić
sieć wzajemnych zależności jednostki i środowiska społecznego, a samemu procesowi diagnostycznemu trudno jest wyznaczyć określony tor. Dlatego też konieczne
jest wystrzeganie się przeprowadzania diagnoz jednorazowych (powinny być one
na bieżąco weryfikowane).
9. Problem metodologicznego podejścia diagnosty do poznawania zjawisk – diagnosta badacz vs. diagnosta ekspert
Bycie diagnostą badaczem lub diagnostą ekspertem to dwa odmienne typy postaw
poznawania zjawisk społecznych, co wiąże się z przyjmowaniem nieco innej orientacji.

10. Problem związany z utylitarnym celem i wykorzystaniem diagnozy resocjalizacyjnej – rozbieżność procesu diagnozowania i działania resocjalizacyjnego
Czynnikiem zakłócającym prawidłowy przebieg diagnozy i projektowanych oddziaływań jest przede wszystkim to, że często inna osoba przeprowadza diagnozę, inny podmiot jest organem decyzyjnym, a jeszcze inny wdraża oddziaływania.
Może to powodować błędy.
11. Problem związany z ciągłością diagnozy – diagnoza „zamknięta” vs. diagnoza „otwarta”
Niejednokrotnie kończy się na diagnozie wstępnej o charakterze głównie selekcyjnym. Na tej podstawie wdraża się określone oddziaływania. Wówczas mamy do
czynienia z diagnozą „zamkniętą”. Natomiast dla efektywności podejmowanych
później działań konieczna jest ciągłość diagnozy oraz jej połączenie z procesami
resocjalizacyjno-terapeutycznymi (diagnoza „otwarta”).
12. Problem związany z ciągłością teoretyczno-metodyczną procesu resocjalizacyjnego
W różnych placówkach i instytucjach przyjmuje się inne założenia dotyczące diagnozowania oraz metodyki oddziaływań. Prowadzić to może do zmniejszenia skuteczności pracy personelu. Konieczna jest natomiast interdyscyplinarność i wzajemne uzupełnianie się różnych orientacji.
13. Problem diagnozy pozytywnej i negatywnej – ocena słabych i mocnych stron jednostki
W diagnozie nie należy skupiać się wyłącznie na słabych stronach, a podkreślać mocne strony badanego, na których będzie można później oprzeć podejmowane działania.
14. Problem związany z eksperymentowaniem w procesie resocjalizacyjnym
Skuteczność zaprojektowanych działań weryfikuje się metodą „prób i błędów”.
Tego typu eksperymenty powinny mieć jasno określone granice, aby nie zostało
naruszone dobro jednostki. Eksperymentowanie jest niezbędne, aby móc lepiej poznać człowieka, ale zawsze musi się to odbywać z poszanowaniem jego godności
i potrzeby samostanowienia.
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Wobec wielu dylematów, z którymi borykają się diagności jako najpoważniejsze wyróżnić można te, które dotyczą sfery etycznej, a w szczególności
elementarnych sporów światopoglądowych z zakresu oddziaływań realizowanych na terenie jednostek penitencjarnych. Nierzadko trudno jest bowiem
pogodzić dbałość o dobrostan osadzonego, realizowanie wytycznych związanych z regulaminami wewnętrznymi zakładów karnych i szeroko pojęty
interes społeczny.
Analizowane w niniejszej pracy kwestie dobrane zostały tak, aby dokonać
przekrojowego przedstawienia zagadnień związanych z diagnozą konstruowaną w jednostkach penitencjarnych lub na ich potrzeby. Celem niniejszego artykułu było zwłaszcza wyjaśnienie podstawowych pojęć i rozróżnień
w terminologii związanej z tym tematem. Ważnym wnioskiem, jaki pojawia
się w rozważaniach, jest także podkreślenie oceniającego charakteru diagnozy penitencjarnej oraz brak możliwości zaistnienia pełnej neutralności w tej
diagnozie. Zarys problematyki może stać się inspiracją do przeprowadzenia
głębszej analizy tematu. Ponadto, zagadnienie diagnozy w penitencjarystyce
nadal wymaga dyskusji na wielu płaszczyznach dotyczących bieżących przemian oraz potrzeb. Warto podkreślić, że nadrzędnym celem diagnozy penitencjarnej powinno być nieustanne dążenie do coraz trafniejszego rozumienia
potencjału, potrzeb i problemów osadzonych, co powinno się przyczynić do
efektywniejszej resocjalizacji oraz zabezpieczenia poczucia bezpieczeństwa
społeczeństwa.
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Diagnosis at the individual
and social level

S u m m a ry

The monograph deals with the interdisciplinary issue of diagnosis at the individual
and social level. The discussions here situate the diagnostic process in extremely varied
fields of science and problem areas, such as pedagogy, psychology, sociology and medical
sciences. At the same time, there is also an attempt to show how this process can be applied
both in terms of individual and social groups. This book proposes a serious debate on the
role of diagnosis in interpreting individual fates, and social phenonema and processes.
It contains analyses, theoretical concepts and ideas, which we believe will become a promising starting point for further discussions by theoreticians, empiricists and practitioners.
The monograph opens with Sławomir Banaszak’s general introduction to the essence
and characteristics of diagnosis with reference to types of empirical research in the social
sciences. The author discusses whether identifying, along with evaluating the present state
of things, constitutes a stage in every research plan, or whether it is only a particular kind
of research. With reference to these issues, he places the emphasis on the evaluations that
diagnosis involves, and on diagnostic features.
Stanisław Kowalik’s chapter touches on the issue of psychological diagnosis and its
variations: scientific and humanistic. His study provides a summary of the approach that
is opposed to the common assumption that the researcher’s consent to a particular solution
means it is correct. The author provides an accurate and exhaustive analysis of classic scientific diagnosis, drawing attention to the numerous imperfections and threats stemming
from the lack of a flexible approach and their unquestioning acceptance by some analysts.
In his article, Zbigniew Woźniak discusses the relations between post-truth and social
diagnosis, at the same time pointing to the dangers posed by lies levelled at diagnosticexpert scientific analysis. The author pays particular attention to the attempts made in
various countries to root out lies in the media, particularly those on the internet. The text
proves to be an interesting academic study critiquing the erosion of knowledge based on
truth in the sense of positivistic science and social diagnosis.
The text by Krzewińska and Kretek-Kamińska presents one deliberative technique in
detail (cafe conversation) as an effective diagnostic tool. The authors make a successful
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attempt to show the philosophy behind this research method. The article gives a thorough
presentation of both the possibilities and limitations of applying deliberative techniques
(in group discussions based on deliberation) as a diagnostic tool. The discussion in the article is based on evaluation research conducted among students using one of the deliberative
techniques – cafe conversation.
Tomasz Juńczyk presents a review of the ways of diagnosing intelligence. In his article
he refers to Carol Dweck’s groundbreaking concept of a growth mindset, which assumes
that the key factor in educational achievement is not intelligence, but the child’s beliefs
regarding intelligence. The author provides an in-depth and exhaustive analysis of the
principles of Dweck’s concept, as well as in terms of its practical application in the diagnosis process, with the use of numerous research findings.
The aim of Sławomir Pasikowski’s article is to present the issues related to the respect
scale and the threats that an insufficient sample can pose for measurement accuracy. The
author places emphasis on bipolar respect scales and the controversy regarding the significance of the middle values on the scale. His text is a competent study of applied statistics,
as well as containing a novel approach to the difficulty and even the impossibility of capturing the views of ambivalent respondents.
The chapter by Adam Czabański regards the problem of social diagnosis conducted
in the aftermath of a school pupil’s suicide. The article describes the signs of suicidal behaviour among young people, which often provide a starting point for social diagnosis.
In the text the author presents his own algorithm for the behaviour of a school’s staff following a pupil’s suicide and also the elements of social diagnosis that can be applied in
such a situation. This is one of the particular merits of this study.
The chapter by Włodzimierz Piątkowski and Patrycja Zalewska deals with the important topic of non-medical healing and amateur health diagnosis. It is worth noting that
medical diagnosis is regarded as a classic issue that involves diagnosis from the general
perspective. The authors provide an interesting review of unconventional healing sources,
at the same time seeking to show individuals’ motivation for using it. They accurately contrast both issues with the results of evidence-based medical research.
Justyna Śmietańska’s text takes up the issue of the complexity of the diagnostic process
performed in pedagogical and psychological counselling services. The aim of the article is
also to analyse this process, identify particular factors within it and present the opportunities and threats that appear during the course of this process. The author’s many years’
experience as a public pedagogical and psychological counselling specialist provide the
basis for her analysis. She places the emphasis on the need to apply interdisciplinary principles and the benefits of doing so. There is also a discussion of modern analysts’ approach
and culturally neutral diagnosis.
Jolanta Twardowska-Rajewska’s chapter deals with the particularly important issue of
shifting the boundaries of possibilities to date in diagnostics and therapy alike. This kind
of diagnostics and therapy is deemed intractable and is evaluated as ethically reprehensible. The text touches on the ethical and legal aspects of the profession of doctor in difficult
situations, and there is a discussion of documents related to patients’ rights (including the
right to consent to examination and treatment, the right to the truth, the right to refuse
treatment) and the participation of the family in decisions connected with the latter stages
of an ill person’s life.
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Robert Bartel proposes an in-depth methodogical study of the visual aspects of diagnosis used in art therapy. Furthermore, the text is supplemented by evocative, interesting
illustrative material. The author combines many academic and artistic competences, presenting original diagnosis methods in terms of the subject matter in question. He describes
this interesting diagnosis formula, which balances on the border between art and science,
in a distinctive and competent way. He skilfully discusses interesting issues of interpretation and diagnosis in therapy using art, and locates the issues being discussed in a broader
context of practice.
In her article, Tatiana Busygina-Wojtas presents suggestions for diagnostic methods
that could be implemented in family therapy in the case of couples from different cultures.
Fundamental to the method she puts forward is the idea of the partners’ ethnocommunicative completence and their potential in this area. The author emphasises the need to study
this distinct method due to the specific nature of the interaction processes in cross-cultural
relationships, and competently discusses the challenges associated with this situation. She
also draws attention to the marginalisation of mixed couples in therapy practice.
The aim of Kamila Potocka-Pirosz’s article is to focus attention on the need for diagnosis and speech therapy in those suffering from Alzheimer’s (chA). The author discusses the
specificity of this condition, pointing to the important practical aspect of identifying speech
disorders effectively, which enables communicative abilities to be maintained longer and
those that are lost to be compensated for. Diagnostic tools that can be used wholly or partially to evaluate dysfunctions in speech and language. In addition, the author suggests
her own diagnostic tools: a short test to evaluate naming disorders and a questionnaire for
family/ guardians of Alzheimer’s sufferers.
The final text is by Agnieszka Nymś-Górna. It deals with the issue of penitentiary
diagnosis in terms of resocialization. As a theoretical review it emphasises how in the conditions of prison isolation diagnosis is of key importance for the possibility of designing
the appropriate impact on prisoners. The author indicates key elements of diagnosis and
individual impact programmes. She gives a sound presentation of the different dilemmas
experienced by analysts. Findings from academic sources, appropriately selected literature
and practical experiments provide the background to the discussion.
By way of conclusion, the monograph includes original articles devoted to the concept
of diagnosis and its significant role in the social sciences, as well as practical suggestions regarding the daily activities of different groups of specialists. Particular emphasis is placed
on the pragmatic dimension of interdisciplinary diagnosis, which is why this publication
contains numerous reflections and practical implications related to the current application
of the diagnosis process in scientific research and in the educational, preventative, therapeutic and social spheres.

Translated by Rob Pagett
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