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Niewielu specjalistdw dopatrujc si? w rozmaitych zakloceniach komunika
cji j?zykowej waznej przyczyny niepowodzeri wychowawczych w rodzinie i
w szkole. Gdy przyjmie si? wszakze zalozenie , ze proces wychowania doko
nuje si? glownie w dziaianiach komunikacyjnych, to rozpoznanie interakcji
mlodziez dorosli staje si? waznym zadaniem pedagogicznym, bowiem rzeczowa postawa wobec realnego swiata i umiej?tnosci poznawcze sq. ksztalto
wane u dzieci nalez cych do naszego kr?gu kulturowego gldwnie poprzez
slowa i dziaiania ich rodzicow1.
W wychowaniu znacz ce s<j. postawy etyczne i moraine. Drog do wlasci
wego rozumienia i powstawania tych postaw moze bye komunikowanie si
?
starszyeh i mlodych na tematy etyczno-moralne. Specjalisci twierdzq, ze w
takich rozwazaniach duzij trudnosc sprawia nieostrosc termindw. Cz sto bo?
wiem dyskutanci uzywajq tych samych wyraz6w w rdznych znaczeniach, roz
mijaj c si? przez to w dialogu. Relatywizm, nieostrosc, wieloznacznosc leksy
ki z zakresu etyki i moralnosci wiqze si? przede wszystkim z subiektywnosciq
pojmowania takich poj?c jak „godnosc” , „sprawiedliwosc” , „patriotyzm” , „litosc” i in. Tresc tych wyrazow zalezy od przyjmowanego systemu wartosci
oraz od indywidualnych przezyc.
Jednkze owa nieostrosc, wieloznacznosc leksyki etyeznej zwana tez przez
j?zykoznawcow „m?tnosci£i” nie musi bye wad . Zywa mowa nie moze obejsc
si? bez szerokiego pola znaezeniowego, ktdre narasta wokol sldw w trakeie
porozumiewania si? jednak mi?dzy sob3. Poj?cie jest czyms w rodzaju otwartego horyzontu , kt6rego granice okreslaj c si? na nowo w toku komunikaeji,
tworzq si? dopiero w zyciu.
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B. Bernstein: Socjolingwistyka a spoleczne problemy ksztatcenia. W: Jgzyk i spoieczenstwo,
M. Glowiriski red., Warszawa 1980.'
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Jednoznaczne i identyczne rozumienie poj?c przez porozumiewaj ce si?
stiony - o co usilnie zabicga szkola i niektdrzy rodzice - moze zmniejszyc
szanse na tworczy dialog pokoleri. Dialog staje si? wtedy jedynie przekazem,
gdzie „m drosc ojc6w staje si? m drosciq. synow” .
Trzeba tu odwolac si? do refleksji hermeneutycznej, zgodnie z kt6r$ rozmowa z drugim czlowiekiem, jego sprzeciw lub zgoda, jego zrozumienie, ale
i nieporozumienia, oznaczaj swoiste poszerzenie naszej jednostkowosci. Gdy
bowiem dwoje ludzi rozmawia ze sob , to zawsze S3 to dwa spojrzenia na
2
swiat i dwa obrazy wkraczaj ce na siebie nawzajem . Problem lezy jednakze
w otwartosci, w gotowosci do rozmowy , kt6ra, jak twierdzi H-G. Gadamer,
zbliza ludzi tak, ze „krok po kroku pogrqzajg si? w rozmowie i w koricu sq
w ni tak wtopieni, iz powstaje trwala wspdlpraca mi?dzy nimi. Wyobcowanie
mi?dzy ludzmi objawia si? tym, ze przestajq, oni m6wic tym samym j?zykiem,
zas zblizenie polega na tym, iz si? ten wspolny j?zyk odnajduje. Ale szansa
na porozumienie pojawia si? rdwniez i tam, gdzie si? wspdlnej mowy poszu3
kuje” . To poszukiwanie stanowi jeden z interesuj cych mnie problemow badawczych.
4
Punktem wyjscia byla przyj?ta za J. Rutkowiak koncepcja dialogu negocjacyjnego jako relacji mi?dzy rodzicami i mtodziez . Nie chodzi tu 0 dialogowanie jako „chwyt zyciowy” , ale o dialog o charakterze procesualnym, a
dialog stanowi cy sposdb bycia doroslych i mlodych, wspdlnie penetmj cych
swiat. Chodzi o ludzk postaw? objawiajcjcq. si? w zachowaniach komunikacyjnych, gdzie nast?puje odejscie od przedmiotowego traktowania dziecka w
rodzinie i w szkole. Mamy tu do czynienia z podwazeniem mitu pokolenia
wiedz cego lepiej, dokonuj cego jedynie shisznych wyborow. W takim dialo
gu racje obu pokoleri s$ uznawane na rowni.
W trakcie badan zamierzalem poznac mozliwosci uprawiania dialogu negocjacyjnego przez pokolenia rodzinne. Jak juz wspomnialem, interesowalo mnie
porozumiewanie si? na tematy etyczno-moralne, a przede wszystkim sposob
rozumienia leksyki etycznej i leksyki z zakresu moralnosci przez doroslych i
dzieci. Studiowanie takiej leksyki moze ujawnic stopieri obowi zywania regul
moralnych. Wszelkie zmiany w moralnosci najpierw odzwierciedlajzj. si? w
< swoje doj?zyku . Chodzito wi?c takze o sprawdzenie, jak badani wyrazaj|
swiadczenia moraine na plaszczy£nie j?zyka. Przewidy walem, ze - ze wzgl?du
na wspomnian wczesniej nieostrosc tego slownictwa - w trakcie badan mog
pojawic si? trudnosci z okresleniem znaczeri. Odwohij c si? do filozofdw j?
zyka przyj lem ich twierdzenia, ze sens znak6w uzupelnia kontekst ich uzycia.
Aby wiedziec, jak czlowiek rozumie dane slowo, nalezy zbadac, jak si? nim
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G-H. Gadamcn Niezdolnosc do rozniowy „Znak” 1980, nr 3.
Ibidem
J. Rutkowiak: O dialogu edukacyjnym. Rusziowanie kategorialne. W: Pytanie - dialog
J. Rutkowiak red. Warszawa 1992.

- wychowanie ,

poshiguje w kontekstach sytuacyjnych. Rozuniienie stowa jest zawsze jego
pewn$ subiektywn interpretacj . Oznaczalo to, ze w trakcie badari nalezaio
ustalic spos6b rozumienia wybranej leksyki etycznej analizuj c sensy wypowiedzi.
Po wyjasnieniach teoretycznych, przedstawi? aspekty metodologiczne badan. Wydawaio si?, ze najbardziej adekwatn , w stosunku do przyj?tej problematyki badawczej oraz cech badanej populacji, b?dzie metoda pozwalaj ca
zachowac podmiotowosc jednostki zar6wno w odniesieniu do badacza, jak i
badanego5. Upodniiotowienie relacji badawczej zaklada nie dystans i obiektywn obserwacj?, lecz zblizenie si? do badanego podmiotu. Staje si? on
partnerem interakcji badawczej. Owo podmiotowe ti aktowanie respondenta
oznacza tez badanie go w jak najbardziej rzeczywistej sytuacji oraz calosciowe
uchwycenie zachodz cych zjawisk6. Podmiotowosc badacza polega na tym,
ze jest on integraln (a nie wyi czon ) cz?scig. procesu badawczego. Przestaje
bye obiektywnym obserwatorem „z gory’ *. Moze si? zdarzyc, ze w procesie
badawczym zostanie zaangazowana jego psychika (intuieja, emocje), choc nie
moze on narzucac wtasnych sposobow ujmowania wspolnej rzeczywistosci.
Postulat upodmiotowienia relacji badawczej mozna odnosic do rdznych
metod i technik badawezyeh. Przyj?te zostalo zalozenie, ze badani rodzice i
dzieci mozliwie najlepsze warunki do prezentaeji wlasnego rozumienia interesuj cych nas poj?c b?dq mieli w trakcie bezposredniej rozmowy z badaezem.
Precyzuj c zastosowanq technik?, okresl? j jako wywiad swobodny ukierun
kowany pytaniami. Dyspozycje rozmowy nie byly uj?te w sztywnych ramach ,
podlegaly indywidualizowaniu w zaleznosci od osobowosci badanego i umiej?tnosci wypowiadania si?. Aby tresc rozmowy nie odbiegala od przyj tego
?
tematu, stosowano pytania ukierunkowuj ce. Byly one potrzebne takze wtedy,
gdy wypowiedzi respondenta okazywaty si? zbyt ogolne lub gdy nie dawaly
orientaeji, jak rozumie on dane poj?cie etyezne.
Przyj?ta technika nalezy do grupy metod jakosciowych, niskostandaryzowanych, dostarczaj cych badaezowi bogatego, osobistego materialu empirycznego. Znacz c trudnosci w takim wypadku jest opracowanie zebranego material. Trudnosc ta wynika z koniecznosci odejscia od ilosciowych procedur
weryfikacyjnych i odrzucenia myslenia deterministyeznego7. Opracowanie
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Omawiana tu koncepcja badari micsci si we wzorcu badari empirycznych okreSlonym
„altematywnego” , „humanistyczncgo” czy^ tez „cmpirii jakosciowej” , istniejicym obok mianem
wzorca
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pozytywistyeznego, dominuj«icego (okreslenie A Wyki) Wyroznikiem takiego podcjscia staje si
dqzenie do upodmiotowienia relacji badawczej Wtasnq probe opracowania badari zawdzigczam$
relleksjom zawartym przede wszystkim w pracach: A. Wyka: Model badan poprzez
wsjwlne
doswiadezenie, czyli o pewnej wersji etnpirii ,Jakosciowej" „KuItura i Spoleczeristwo” 1985, nr 2;
.
P tukaszewicz: Dialog jako metoda badawcza. „Teksty” 1975, nr 5; I. Helling: Metoda badan
biograficznych. „Kultura i Spoleczeristwo” 1985, nr 3; Problemy teoretyezne i metodologiczne
badan
stylu zycia, E Mokrzycki red Warszawa 1980
A. Wyka mowi w takim wypadku o zachowaniu wiemosci zaloieniom holizmu metodologiez
nego
Jest to efekt zrezygnowania z whsciwej dla wzorca pozytywistyeznego lineamosci post powania
badawczego (hipotezy - pilotaz - badania wtisciwe - weryfikaeja wynikow) i przyjqcia procedury
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materiahi wymaga stworzenia i nalozenia wiasnej matrycy weryfikacyjno-porz dkowej. Kontekstowc, nieredukcjonistycznc ujmowanic respondenta, obejniuj ce calosc jego zyciowej praktyki powoduje, ze wazna staje si? potocznosc

^

^

badanego. Badacz podziela potocznosc podmiotdw badania uwzgl?dnaj%c ich
j?zyk, doswiadczenie zyciowe oraz kontekst spoleczno-kulturowy , w ktdrym
funkcjonuj . W prezentowanych badaniach postulat ten znalazt odzwiercied
lenie przede wszystkim na plaszczyznie j?zyka. Zrezygnowano z rygordw j?zyka uznawanego za j?zyk naukowy gldwnie z tego powodu, iz doswiadczenia
zyciowe, maj ce cz?sto zabai wienie emocjonalne, nie daj . opisac si? obiektywistycznym j?zykiem nauki. Piaszczyznq. porozumiewania si? partnerow
interakcji badawczej byl j?zyk potoczny, charakteryzuj cy si? duzym zrdznicowaniem w warstwie semantycznej i w warstwie prozodii, co pozwalalo ba
danym wyrazac swoje mysli i odczucia w zaleznosci od indywidualnych mo-
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zliwosci komunikacyjnych8.
Podstaws i gldwnym zadaniem podj?tych czynnosci badawczych, maj%*
cych charakter wyjasniaj cy i nalezqcych raczej do metod wgl du, bylo stwierdzenie istnienia pewnych faktow i zjawisk oraz ewentualne uzyskanie ich charakterystyki, nie zas ustalenie zachodz cych mi?dzy nimi zaleznosci. Chodzilo
glownie o znalezienie odpowiedzi na nast?puj ce pytania:
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1. Czy pokolenia rodzinne (rodzice i dzieci) prowadz ze sob rozmowy
na tematy etyczno-moralne?
2. Jak badani rodzice i ich dzieci rozumiej znaczenie wybranych s!6w
etycznych i z zakresu moralnosci?
3. Czy wsr6d badanych rodzin istnieje szansa na dialog negocjacyjny?
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Wymienione pytania stanowily gldwny problem badawczy. W celu uzyska
nia wyczerpuj cych informacji sformulowane zostaly pytania dodatkowe, ktore dotyczyly czynnikow sprzyjaj cych lub ograniczajqcych dialog negocjacyjny rodzicow i dzieci. Np. czy istnialy przypadki, ze badana mlodziez rozmawiala na tematy etyczno-moralne z innymi (poza rodzicami) doroslymi.
Zrodlem slownictwa etycznego i moralnego przyj?tego do badari byla analiza centralnie wydawanych tygodnikdw spoieczno-politycznych o r6znym
profilu ideowym, ktdre ukazywaly si? w wybranym tygodniu. Wyselekcjo
nowano 10 najcz?sciej spotykanych poj?c. Byly to: ambicja, brutalnosc, god-
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opartej na opisanych szczegolowo przez A Wyk$ fazach cyklu badawczego (faza zbierania danych
faza osobistej refleksji nad zebranym materiafcm - faza integracji refleksji osobistej z refleksji
teoretycznrj - faza formulowania wnioskow i pytari - faza metarefleksji occny cyklu badawczego ewentualny nowy cykl badawczy.) Zob. A. Wyka: op. tit Tam tez zamieszczono szczegolowe
rozwaiania o procedurze weryfikacyjnej, w tym o jcj trudnosciach i pufapkach. Zob. rowniez I Helling:
op tit.
Bardziej szczegolowq charakterystyke jczyka potocznego przedslawilem w opracowaniu: J$zyk
potoczny jako piaszczyzna porozumiewania sig pokolen W: Pytanie
dialog
wychowanie,
J Rutkowiak red. Warszawa 1992
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nose, nieuezeiwose , odpowiedzialnosc, patriotyzm, prawdomownosc, przemoc, sprawiedliwosc , tolerancja.
Przed przystqpieniem do bardzo skrdtowej prezentaeji zgromadzonych ma
terialdw , w paru slowach scharakteryzuj? badan populacj?. Intcresowaly mnie
pokolenia rodzinne , a konkretnie - uezniowie VIII Idas wybranych szk6I pod
stawowych Trojmiasta i ich rodzice (przebadano 191 uezniow i ich rodzi
c6w)9. O wyborze pi?tnastolatkow zdecydowaly nie tylko wzgl dy techniczne,
?
ale takze psychologiczne, spoleczne i merytoryezne .
Kieruj c si? doswiadezeniem innych badaezy (np. H. Swidy) i nie chc c
sugerowac^ respondentom odpowiedzi, przedstawiono im wersj , ze chodzi
?
wyf eznie o wzgl?dy j?zykowe, gtdwnie zas o to, jak z uplywem czasu zmieniajit si? znaezenia slow wybranych do badan oraz jak te same slowa rozumie
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mlodziez i jej rodzice.
Podstaw analizy lingwistyeznej zebranych materia!6w byla pr6ba ustale
nia pola semantyeznego znaezenia podstawowego wybranych do badan slow.
Znaczenie podstawowe wyrazu to znaezenie najbardziej rozpowszechnione,
nasuwajgce si? po uslyszeniu danego slowa. Ten rodzaj znaezenia funkejonu
j cy w swiadomosci badanych byl przedmioten analiz i interpretaeji. Analiza
elementow pola semantyeznego znaezenia podstawowego, czyli tego, co uzy
skano przez wywiad, umozliwila odkrycie sposobu rozumienia przez badanych
rzeczywistosci pozaj?zykowej. Natomiast porownanie pola semantyeznego
znaezenia podstawowego z polem semantyeznym znaezenia realnego, czyli
takiego, jakie dane slowo ma aktualnie w slowniku , pozwolilo odpowiedziec
na pytanie badawcze: Jak rodzice i ich dzieci rozumiejq znaczenie wybranych
stow etycznych i z zakresu moralnosci? Powstaly tu nast?puj ce kryteria: ro
zumienie poprawne, rozumienie niepnprawne , rozumienie podobne i ro
zumienie rozne (te kryteria byly rowniez jedn z podstaw odpowiedzi na
pytanie o szanse na dialog negocjacyjny). Jezeli chodzi o efekty powyzszej
analizy, to zasygnalizuj? tu tylko, ze najwi?cej klopot6w z poprawnym rozu
mieniem badani mieli w przypadku takich poj?c, jak: godnosc, sprawiedli
wosc, patiiotyzm, tolerancja i ambieja. Jednak najbardziej znacz ce roznice
mi?dzy rodzicami i dzieemi wyst?powaly w trakeie rozm6w o „godnosci” i
„sprawiedliwosci” . Wymienione wyzej poj?cia mogq, stanowic punkty , w kt6
rych nalezy si? spodziewac najcz?stszego rozmijania si? doroslych i mlodziezy
w trakeie interakcji werbalnych.
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K. Dmitruk przytacza sluszny pogtyd G. A. Millera, iz analiza komunikacyjna wynikow
si? wr?cz niemoiliwa przy duzej populacji. Wtedy procedura taka ze wzgl du na liczb badan staje
elementow,
ktore nalezy przeanalizowac i opisac, staje si? niewykonalna. Zob. K?. Dmitruk ?
: Literatura
spofeczenstivo ptxestrzen Wroclaw 1980.
10 Zob. M. Chlopkicwicz: Osobliwosc dzieci i mlodziezy. Rozsvoj i
palologia Warszawa 1980,
Z. Kwiecinski: Mlodziez wobec wartosci i norm zycia spolecznego Toruri 1987. Tenze
: Zagrozone
pokolenie? „Kultura i Spoleczeristwo” 1988, nr 1. K. Wyka: Pokolenia literackie
Krakow 1977.
M. Ziemska: Rodzina a osobowosc. Warszawa 1979.
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Szukaj c odpowiedzi na pytanie o istnienie rozm6w na tematy etyczno-moralne stwierdzono, ze w przypadku 70% badanych pokolen rodzinnych prowadzi si§ takie rozmowy. Okazalo si§ przy tym, ze pewna grupa rodzic6w
(ok. 12 %) uwaza, iz rozmawia z mlodziez , jednakze ich dzieci tego nie potwierdzaly. Mamy tam zapewne do czynienia z postawami autorytamymi, z
jednostronnym przekazem zamiast dialogu.
W przypadku pytania o istnienie szans na dialog negocjacyjny wyroznione
zostaly nast puj ce sytuacje:
1) rozmawiaj i rozumiej podobnie,
2) rozmawiaj% i rozumiej niejednakowo (roznie),
3) nie rozmawiaj% i rozumiej podobnie,
4) nie rozmawiaj i rozumiejq rdznie.
Przypominaj c pi zytoczony wczesniej hermeneutyczny punkt widzenia, nalezy stwierdzic, ze - w pierwszym przypadku nie ma szans na dialog negocjaeyjny (na tworcze poszukiwania). Mamy tu do czynienia z wychowaniem
zachowawczym, z przekazem. Szansy na tworczy dialog nie ma takze w sytuacji trzeciej. Jest tam prawdopodobnie „milczqca zgoda” . Natomiast szansa
na dialog negocjacyjny w sensie przedstawionym wyzej moze istniec w sytuacji drugiej (wsp61ne szukanie sensow) i w sytuacji czwartej ( jest szansa, ze
zaczn rozmawiac). Procesualny dialog moze miec miejsce w przypadku 45%
badanych rodzin. Nie moze tu jednak zabraknqc tego, co Gadamer nazywa
„gotowosci do rozmowy” 11.
Tytulem ilustracji powyzszych wywodow przedstawi? maly fragment procedury weryfikacyjnej w postaci analizy poj cia „godnosc’\ choc oczywiscie
taka skrotowa relacja nie moze dac pelnego wyobrazenia o calosci procedury
badawczej.
Rozpoczne od przedstawienia pola semantycznego znaczenia realnego
wspomnianego poj cia zawartego w „Slowniku j?zyka polskiego” pod red;
M. Szymczaka (Warszawa 1978):
Godnosc - 1. poczucie swiadomoSci wlasnej wartosci, szacunek dla samego siebie, powazanie honor, duma. 2. zaszczytne stanowisko, zaszczytny
urzgd , tytul, zaszczytna funkcja 3. „nazwisko” .
Od razu podam, ze w opisywanych badaniach slowo „godnosc” w 2 i 3
znaczeniu nie bylo przez respondentow stosowane, co w sensie merytorycznym mogloby bye znacz cq informaejq dla j zykoznawcow, nam zas jedynie
uproSciio analizy.
Przed przystqpieniem do okreslenia pola semantycznego znaczenia podstawowego analizowanego poj cia12 - w zaleznosci od tego, jak je stosowali
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11 H G. Gadamer: op. cit.
12 PodkrcSlam, ze praedmiotem analizy jest potoczne znaczenic tego slowa. O godnosci jako kategorii
filozofieznej zob. J. Domariski: Z dawnych rozwazan o godnosci cztowieka. W: Na krawqdzi epoki ,
J. Rudniarski, K. Murawski, red. Warszawa 1985.
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rodzice , a jak dzieci przytocz? przyklady najcz?sciej zadawanych pytan
ukiemnkowuj cych rozmow?:
Jakie zachowania swiadczq. o godnosci czlowieka, a w jakich przypadkach
mozna mowic o braku godnosci?
Czy zdarzylo si?, ze naruszona zostala twoja (pani) godnosc? ( jesli tak, w
jakich okolicznosciach, w jaki spos6b?)
Czy czlowiek, kt6ry stracil godnosc, nioze odzyskac?
Przypomn?, ze wywiad prowadzony byl na piaszczyznie j?zyka potoczne
go, st<j.d brala si? roznorodnosc stylistyczna, ekspresyjnosc i barwnosc wypowiedzi, bogactwo wyrazen metalbrycznych oraz okresleri z zakresu aforystyki
(np. plaszczenie si?; diugi j?zyk, lizanie pi?t, zachowac twarz , mdwienie tego,
co si? ma na sercu; zeswinic si?). Badani w swoich wypowiedziach okreslali
cechy postawy i sposoby post?powania swiadczqce o godnosci czlowieka Rodzice cz?sciej poslugiwali si? przykladami , opisami sytuacji zyciowych, natomiast dzieci piobowaly m6wic o godnosci na pewnym poziomie ogolnosci.
Obu gmpom respondcntow najlatwiej bylo wypowiadac si? o zachowaniach
swiadczqcych o braku godnosci.
Pole semantyczne znaczenia podstawowego zostalo oczywiscie utworzone
na podstawie wypowiedzi dowodz cych poprawnego rozumienia poj cia
?
„godnosc” . Bylo tak zaledwie w przypadku ok. 48% badanych rodzicow i ok.
69% mlodziezy. Oto przyklady.
Najpieiw przytocz? wypowiedzi dowodz ce wlasciwego pojmowania analizowancgo slowa:

^

-

^

^

Rodzic A: „Czlowiek godny potrali zachowac twarz w najtrudniejszych
dla niego chwilach. Nie b?dzie lizal pi?t roznym dostojnikom, nawet gdyby
mial duzo stracic. Nie zdradzi ani nie ponizy nikogo dla pieni?dzy, ani innych
korzysci. Ale gdziez dzis znalezc takich ludzi?”
Rodzic B: „Jak si? m6wi o godnosci narodowej czy godnosci Polaka, to
trzeba pami?tac, zeby za granic nie ponizac si? i myc gary za mame centy ,
nie krasc, nie upijac si?, nie pozwalac zle m6wic o Polsce” 13.

^

Dziccko A: „Aby zyc godnie, musz? zachowac swoje »ja« w kazdym momencie mojego zycia. Nigdy nie pozwalam, aby ktokolwiek dotkn l mojej
godnosci osobistej (...). Dlatego jestem w konflikcie z nauczycielami, bo nie
godz? si?, aby mnie wyzywah , szarpali, czy zcbym post?powal niegodnie, np.
donosil na koleg6w” .

^

13 W tej wypowiedzi (tak2e w przypadku wypowiedzi Dzieci B, C, D) ujawnia si jeszcze
jedno
$
zagadnienie z koniecznosci pomini te w tym opracowaniu, a uwzgl dnione w calosci
badari - a
mianowicie problem poshigiwania si$ przez badanych kodem ograniczonym lub kodem rozwini tym
w rozumieniu B Bemsleina: op. cit

.

^
.

^

^
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Dziecko B: „Obecnie jest st?pienie poczucia godnosci. Dawniej bylby pojedynek za ponizenie godnosci kogoS (za nazwanie zdrajc , za wysmiewanie
si?). Dzis nie ma rozpraw w s dzie w obronie wlasnej godnosci” .
Dla ilustracji przytoczymy takze wypowiedzi, zawieraj ce niepoprawne ro
zumienie „godnosci” .

^
^

^

-

Rodzic C: „Cztowiek godny mowi prawd?, jest dobry, uczciwy, sprawied liwy, towarzyski, nie przeklina” .
Rodzic D: „Zawsze staram si? przyjmowac gosci godnie
bogata - choc wcale nie znaczy, ze wystawnie” .

- czym chata

Dziecko C: „Na godnosc zashigiwali ludzie z rodzin szlacheckich, u chlopow nie byio mozna m6wic o godnosci, byli przede wszystkim za biedni” .
Dziecko D: „Niektorym wydaje si?, ze sq. lepsi od innych. Ci inni nie s
ich godni, bo s np. biedni i nie mozna si? z nimi przyjaznic. Godnosc to nie
najlepsza cecha” .

^

^

Niepoprawne rozumienie omawianego poj?cia byio cz?sto skutkiem wspomnianej wczesniej nieostrosci (m?tnosci) slow etycznych i z zakresu moralnosci; ich pola semantyczne nakladaj si?. Dlatego godnosc najcz?sciej mylono z uczciwosci , szlachetnosci , ambicj , tolerancj i in.

^

^

^

^

^

Elementy pola semantycznego znaczenia podstawowego slowa „god
nosc” wypowiedzi rodzicdw:

-

-

- honor, duma osobista;
- poczucie wlasnej wartosci;

- dbatosc o poprawnosc w post?powaniu;
- szacunek dla samego siebie;

- gotowosc do obrony swoich przekonari w kazdej sytuacji;
- zycie zgodne z przyjgtymi i gloszonymi wartosciami;
- respektowanie wartosci narodowych (godnosc Polski);
- respektowanie praw moralnosci (godnosc kobiety).

Mysl?, ze waznym uzupehlieniem powyzszego zarysu pola semantycznego
b?dzie wykaz zachowah swiadcz cych, zdaniem badanych rodzic6w, o braku
godnosci:
- narzucanie si? komus,
- schlebianie innym, „plaszczenie si?” w celu osiqgni?cia korzysci,
- d zenie do osi gni?cia korzysci kosztem innych ludzi,
- wszelka nielojalnosc,
- pozwalanie na ponizanie samego siebie,

^

^
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^

- godzenie si? na zycie ponizej pewnego poziomu moralnego („zeszmacenie si?” ),
- oportunizm,
- naduzywanie alkoholu ,
- uprawianie prostytucji,
- rezygnacja z wlasnego zdania ze strachu lub dla osi gni?cia korzysci,
^ i mozliwosci inte- podejmowanie dla zysku zaj?c ponizej wyksztalcenia
lektualnych.

Elementy pola semantycznego znaczenia podstawowego siowa „godnosc” - wypowiedzi dzieci:

- poszanowanie siebie i innych, honor;
- sposdb post?powania zasluguj cy na szacunek;

- gotowosc do przyznania si? do^ bl?du bez wzgl?du na konsekwencje;

- zachowywanie powierzonej tajemnicy;
- dotrzymywanie danego siowa, obietnicy;

- wyrazanie wlasnych pogl dow bez wzgl?du na konsekwencje, wiemosc
. wyznawanym

zasadom.

^

Mlodziez takze okreslila zachowanie swiadcz ce jej zdaniem o braku godnosci:
- „podlizywanie si?” ,
- skarzenie, donosy na innych,
- klamanie dla korzysci,
- ponizanie, wykorzystywanie drugiego czlowieka,
- dqzenie do celu kosztem innych ludzi.
- robienie czegos wbrew sobie, wbrew wlasnym przekonaniom,
- nielojalnosc wobec kolegow i wlasnej rodziny,
- branie lapowek, szczegolnie od ludzi b?d cych w krytycznej sytuacji,
- branie pieni?dzy za uratowanie zycia (np. za uratowanie ton cego),
- zmuszanie innych do czynow niemoralnych (np. zmuszanie dzieci przez
doroslych do klamstwa, donos6w i in.),
- pijahstwo i uzy wanie narkotyk6w jako zachowania naruszaj ce szacunek
dla samego siebie.

^

^

^

^

-

Interesujqcego uzupelnienia dostarczyly wypowiedzi badanych o przypad
kach naruszania ich godnosci osobistej i o mozliwosci odzyskania utraconej
godnosci.
Rodzice twierdzili, ze ich godnosc osobist naruszano w miejscu pracy, w
urz?dach, w wojsku (m?zczyzni), na ulicy , czasami w rodzinach. Niektdrzy z
nich przyznawali si?, iz godzili si? na uchybianie ich godnosci w sytuacji bez
wyjscia (np. w wojsku), gdy mogli stracic prac?, stanowisko, poniesc straty

^
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materialne (np. zaplacic grzywn?). Czuli si? usprawiedliwieni, dodaj c przy
tym, ze to rzeczywistosc, w kt6rej przyszto im zyc, stosunki spoleczne i mi?dzyludzkie powoduj , iz cztowiek niekiedy swiadomie wyrzeka si? godnosci.
Braki na rynku pracy stanowi , zdaniem dorostych respondentdw, istotnq
przyczyn? godzenia si? na naruszanie wtasnej godnosci. Tylko wtasciwe warunki zycia daj szans? godnego post?powania.
Mtodziez wymieniata gtownie trzy miejsca, gdzie naruszona byta jej godnose: szkot?, dom rodzinny, miejsca publiezne (srodki lokomocji, sklepy i in.)
Najcz?sciej jednak wskazywana byta szkota. Uczniowsk godnosc naruszali
nie tylko nauczyciele. Wcale nierzadko wymieniano takze personel pomocniczy (pracownikow administraeji, wozne i in.), a w przypadku szk6t sporto
wych - trenerow.
Pewne zr6znicowanie w postawach dorostych i mlodziezy pokazaty ich
rozwazania o mozliwosci odzyskania utraconej godnosci.
Badani rodzice najcz?sciej stali na stanowisku , ze raz utracon godnosc
trudno jest odzyskac. „To plama na honorze cztowieka, ktorej nie da si? wywabic” - powiedziat jeden z respondentow. Niekt6rzy uzalezniali mozliwosc
„zrzucenia z siebie pi?tna osoby niegodnej” od tolerancyjnosci i zyczliwosci
wlasnego srodowiska. Najcz?sciej jednak sugerowano, ze osoba chczjca z siebie zrzucic owo pi?tno, oprocz sposobu post?powania, powinna zmienic takze
miejsce zamieszkania, najblizsze otoczenie. Nie dawano natomiast zadnych
szans na odzyskanie godnosci „upadtym kobietom” .
Inaczej widziaty powyzszy problem dzieci. Zadne z nich nie przekreslato
szans tych, ktorzy godnosc utracili. Na zrozumienie tej grupy badanych mogli
liezye ci, kt6rzy zatracili si? w sytuacjach ekstremalnych (np. w wi?zieniu, w
czasie bandyckiego napadu i in.). W innych przypadkach mlodzi respondenci
oczekiwaliby przede wszystkim zmiany post?powania i naprawienia wszelkich
wyrz dzonych szkdd (materialnych i moralnych). Ich zdaniem utracon god
nosc mozna odzyskac tylko raz. Wynikac z tego moze, ze w postawach mlodziezy byto mniej hipokryzji, za to wi?cej autentyeznej wyrozumialosci i wiary w cztowieka.
Podsumujmy przedstawiony material j?zykowy oraz spr6bujmy okreslic
postawy, jakie odzwierciedlaj* wypowiedzi badanych.
Prawidtowe stosowanie (a wi?c poprawne rozumienie) poj?cia „godnosc”
spawiato mniej trudnosci dzieciom. Ich wypowiedzi byty bogatsze, dostarezaly
wi?cej materiatu dla okreslenia pola semantyeznego. Swiadczyc to moze o
tym, iz „godnosc” cz?sciej funkcjonuje w Swiadomosci mlodziezy.
Wypowiedzi dorostych byty ubozsze tresciowo i mniej wyczerpuj ce. Dla
cz?sci rodzicow ( takze dla tych, kffirzy poprawnie rozumiej stowo) „godnosc” to poj?cie „pusto brzmiqce” , „obce’\ „teoretyczne” (okreslenia respondent6w). Dla nich godnosc przestata bye wartosciq, uwazaj ze z wymienionych wyzej obiektywnych wzgl?d6w nie mog zyc godnie.

^

^

^

^

^

-

^
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^
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^
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^

^

Mlodziez wyrazala wiar? w mozliwosc zachowania godnosci w kazdej sytuacji. Okazala si? bardzo wrazliwa na naruszanie godnosci innych. Czynem
szczegolnie ur %gajqcym godnosci jest naruszenie honoru innych ludzi oraz
osiqganie korzysci kosztem drugiego czlowieka. Dzieci okazafy si? tez bardziej pryncypialne w przypadku konfliktu przymus zewn?trzny - godnosc jednosdd. Rodzice takich sytuacji nie rozpatrywali w kategoriachutraty godnosci.
Relatywizm moralny dorosiych staje si? wyrazniejszy przy zestawieniu tej
postawy ze wspomnianym, dose jednoznaeznym stanowiskiem o niemoznosci
odzyskania raz utraconej godnosci. Mtodzi respondenci z wi?kszym rygoryzmem traktuj gloszenie poglqdow niezgodnych z przekonaniami oraz post?powanie wbrew wyznawanym zasadom dla korzysci osobistych. Pot?piajz|tez
ponizanie samego siebie z powodu slabosci (pijaristwo, narkomania).
Powyzsze postawy dzieci mozna tlumaczyc wlasciwosciami wieku mlodziericzego, dla kt6rego charakterystyczna jest bezkompromisowosc. Mozna
tez objasnic je r6znym doswiadezeniem zyciowym badanych pokolen rodzin
nych. Ale wydaje si?, ze wai to postawic tu tez? o niniejszym wyczuleniu
dorosiych na kwesti? godnosci i o istnieniu roznicy mi?dzypokoleniowej w
omawianej kwestii.
Jezeli uzyskane dane przeanalizujcmy w kontekscie teorii rozwoju moralnego L. Kohlberga14, to z duz ostroznosci b?dziemy mogli stwierdzic, ze
badane dzieci byly na wyzszym poziomie rozwoju moralnego niz ich rodzice.
Tald wniosek, mog cy zabrzmiec alarmuj co z pedagogieznego punktu widzenia (nasuwa bowiem pytanie, kto ma prowadzic dzieci ku wyzszemu poziomowi rozwoju), stanie si? mniej dramatyezny, gdy przypomnimy pogl d
M. Mead 15, kt6ra, rozpatruj c problem pokolen w kontekscie zmian spolecz
nych i kulturowych, wyrdznila trzy typy kultur, w ktdrych odbywa si? soejalizacja oraz przekaz kulturowy mi?dzy generaejami. W trzeciej z nich - prefiguratywnej - charakterystycznej dla spoleczeristw cywilizacyjnie zaawansowanych przewiduje si?, iz starsze pokolenia mog uezye si? od mlodszych
nowych postaw i zachowan. B?dzie to mozliwe, gdy oba pokolenia zdadz
sobie spraw? z dziel cych je r6znic i przyjmq sygnalizowanq przez hermeneu tyk6w postaw? gotowosci do rozmowy (dialogu). Powstan pytania, na kt6re
wspolnie szukac si? b?dzie odpowiedzi.
Prezentowane tu interpretaeje, oparte na malym wycinku danych empirycznych, mogq oczywiscie miec jedynie charakter hipotetyezny.
W drugiej cz?sci niniejszego opracowania chodzilo glownie o przedstawienie fragmentu procedury badawczej opartej o zatozenia wzorca humanistycznego (patrz przypis 5). Dlatego zaprezentowane tu rezultaty trudno przyjmowac jako podstaw? do odpowiedzi na postawione na pocz tku giowne py-
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14 L. Kohlberg: Development of moral character and moral ideology. W: Review of child development
research W. M. Hoffman, L. M. Hoffman red New York 1964. Russel Sage Foundation. Zob. takze:
A. Jasiriska-Kania, Rozwoj czlowieka a swiat sjwleczjiy „Colloquia Communia” 1983, nr 4 5.
15 M. Mead: Kultura i tozsamosc. Stadium dystansu migdzypokoleniowego. Warszawa 1978.
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tania badawcze. Jednakze maj c dane o tym, w kt6rych rodzinach rozmawia
si? na tematy etyczno-moralnc, mozna pokusic si? o stwierdzcnie, iz w sytuacji, gdy obie grupy respondentdw mialy klopoty z poprawnym rozumieniem
poj?cia „godnosc” (bylo tak w przypadku ok. 31% mlodziezy i ok. 52% doroslych), gdy przy poprawnym rozumieniu dzieci i rodzice eksponowali inne
elementy pola semantycznego i w koricu, gdy tylko w przypadku ok. 21%
badanych pokoleri rodzinnych mielismy do czynienia z przekazem (rozmawiali
i rozumieli poj?cie „godno£c” podobnie) lub z „milcz c zgod <£” (nie rozmawiali i rozumieli podobnie), to zgodnie z refleksj hermeneutyczn analizowane slowo dawato szczegoln szans? na negocjujqcy dialog.
Na zakonczenie powr6c? jeszcze do przedstawionego wczesniej przyldtadu
pytania dodatkowego, maj cego pomdc w zdobyciu uzupebiiaj cych danych.
Dotyczylo innych (poza rodzicami) dorostych, z kt6rymi dzieci rozmawiaj
na tematy etyczno-moralne. Okazato si?, ze w takim przypadku mlodziez w
przewazaj cej wi?kszosci pomijala lub wr?cz odrzucala swoich nauczycieli.
To sprowokowato do postawienia kolejnych pytari, do rozszerzenia badari o
nauczycieli do przeprowadzenia kolejnego cyklu badawczego (patrz przypis
7), w ktdrym przedmiotem zainteresowania b?dzie nie tylko istnienie szansy
na procesualny dialog edukacyjny w szkole, ale takze to, czy nauczyciele s
w stanie poprowadzic uczniow na wyzsze poziomy rozwoju moralnego. Efekty tej procedury badawczej zostan przedstawione w innym miejscu.
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Zdzlslaw Aleksander

Interaction youth - adults: Communication analysis
The paper deals with some linqual communication disturbances as a possible cause of edu cational failure in family and school. It is based on Joanna Rutkowiak’s concept of negotiating
dialogue in parents youth relations.
'
An empirical survey proved that youth is more sensitive to certain moral values, e.g. human
dignity than parents. Adapting Kohlberg’s theory of moral development, we can issue a hazard
statement that interviewed children had reached a higer level of moral development than their
parents. Moreover, the understanding of moral ideas appeared rather misty and idiosyncratic to
both groups. It makes negotiating dialogue between generations a very delicate matter and
further research into the interaction youth - adults is needed.
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