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Manu K e i r s e, Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nimi radzić? Jak
pomóc innym?, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
„Polwen” 2004, ss. 290.

Od początku swego istnienia człowiek styka się ze śmiercią. Choć jest ona
nieuniknioną i najpewniejszą sytuacją, która spotka człowieka, mówienie o niej jest
wciąż problemem. Unikamy rozmów o śmierci, boimy się ich. Gdy jednak odchodzi
ktoś bliski, nie mamy wyboru, jesteśmy zmuszeni do rozmów. Jakże stajemy się
wówczas bezradni, nie wiemy, co powiedzieć, mówimy za dużo i często bez sensu,
popełniamy gafy, pocieszamy albo jak najprędzej, pod byle pretekstem, opuszczamy
rozmówcę czy omijamy dom i ludzi, którzy niedawno utracili kogoś bliskiego. Nie
wiemy, jak poradzić sobie z emocjami i jak moglibyśmy pomóc innym. Nie jesteśmy
przygotowani na takie sytuacje.

Na półkach księgarni zalegają tysiące poradników dotyczących szczęścia, udanego
życia, miłego spędzania czasu. Książek odnoszących się do śmierci, umierania,
rozmów o odchodzeniu i pomocy osieroconym jest ciągle mało. Ten zbiór, o cztery
nowe i bardzo wartościowe pozycje (Pożegnanie z matką, Piętno smutku, Smutek
dziecka, Smutek, strata, żałoba) przez Wydawnictwo „Polwen”, udostępniając
polskim czytelnikom książki znanego psychologa klinicznego, dyrektora Szpitala im.
Serca Jezusowego w Leuven, autora wielu popularnych w Belgii książek dotyczących
przeżywania straty i żałoby oraz opieki nad chorymi i umierającymi. Skłonienie czy
zachęcenie do przeczytania przynajmniej tej ostatniej jest celem niniejszego
opracowania.

Książka Smutek, strata, żałoba (tytuł oryginału: Helpen bij verlies en verdriet.
Een gids voor het gezin en de hulpverlener) jest podzielona na 15 rozdziałów. Cztery
pierwsze, mające charakter bardziej ogólny, wprowadzają czytelnika w zagadnienie
straty i emocji jej towarzyszących. Zarówno stratę, jak i żałobę autor rozumie
szeroko, nie tylko jako biologiczną śmierć kogoś bliskiego, ale także jako stratę
psychologiczną (rozwód), społeczną, a także stratę czegoś, co może spowodować
proces żałoby. O żałobie mówi również wówczas, gdy człowiek traci ważną perspek-
tywę życiową, przy czym mocno podkreśla, że strata jest zawsze mocnym, osobistym
doświadczeniem i każdy człowiek przeżywa ją w inny sposób. To jednak nie „czas
leczy rany” – jak często słyszymy – czyli nie czas nas uzdrawia, ale to, jak my ten
czas wykorzystamy. Możliwość wyrażenia swojego bólu oraz wsparcie, które dostaje
się od innych, może sprawić, że przeżywający żałobę może wewnętrznie wzbogacić
się poprzez smutek.



328 RECENZJE I OMÓWIENIA

Kolejne rozdziały omawiają konkretne sytuacje i ich przeżywanie, a mianowicie
stratę dziecka (rozdział 5), stratę małżonka (rozdział 6), stratę rodziców w starszym
wieku (rozdział 7). Rozdział 8, zatytułowany „Nie uznana strata”, może nieco
zaskoczyć niektórych czytelników, gdyż omawia sytuacje, w której strata kogoś
bliskiego lub czegoś cennego nie została rozpoznana i uznana społecznie (np. śmierć
przyjaciela), oraz sytuacje osób przeżywających żałobę, do których w oczach
społeczeństwa nie mają one prawa (związki nie akceptowane społecznie lub nie-
zgodne z tradycją). W rozdziale tym wiele uwagi poświęca się m.in. także tzw.
stracie psychospołecznej, która ma miejsce wówczas, gdy człowiek biologicznie
wciąż jeszcze żyje, ale tracimy z nim kontakt z powodu choroby, np. demencji.
Rozdział 9, pt. „Upośledzeni umysłowo a strata”, omawia specyfikę przeżywania
straty przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, które – choć nieco inaczej – także
mocno przeżywają odejście osoby bliskiej. Często wraz z jej odejściem tracą
wszystko – dom, sąsiadów, kochane zwierzątko, gdy zachodzi konieczność odejścia
do domu opieki. Doświadczają więc podwójnej straty, a ich smutek zazwyczaj
pojawia się z opóźnieniem. W kolejnym rozdziale – „Żałoba w szkole” – autor
podkreśla, że jeśli szkoła ma przygotowywać do życia, to w jej programie powinna
znaleźć się także nauka radzenia sobie z radością i ze smutkiem, z tęsknotą i bólem.
Wskazuje na potrzebę uczenia nauczycieli rozpoznawania objawów smutku u dzieci,
gdyż smutek ujawnia się u nich często w ukrytej formie. Natomiast tłumione uczucia
przejawiają się często w niespodziewanych momentach w postaci niewłaściwych
reakcji. Nauczyciel może bardzo pomóc dziecku, jeśli zrozumie, że „uczyć” znaczy
nie tylko „prowadzić lekcję”. W rozdziale 11 omawia „Żałobę w pracy”, zaś w 12
– „Stratę z powodu samobójstwa”. W zależności od rodzaju samobójstwa możliwych
jest wiele na nie reakcji. Tego typu śmierć wywołuje emocje o dużo większym
natężeniu niż w innych przypadkach. Bardzo praktyczne wskazówki zawiera rozdział
13 poświęcony okazywaniu współczucia. Autor podaje m.in. siedem elementów, które
mogą znaleźć się w liście kondolencyjnym. Rozdział przedostatni (14) poświęcony
jest rytuałom, zaś ostatni zawiera wiele sugestii, które mogą stać się inspiracją
zarówno dla osób doświadczających straty, jak i dla tych, którzy chcą je wesprzeć.

Książka skonstruowana jest jako praktyczny przewodnik. Powstała na bazie do-
świadczenia autora i pytań, które mu stawiali pracownicy pomocy społecznej, rodziny
oraz ludzie, którzy przeżyli utratę najbliższych. Swoje poglądy popiera także
wynikami badań naukowych. Największą jej wartością jest to, że podaje wiele
przykładów dobrze i źle rozwiązanych sytuacji związanych ze stratą oraz ich skutki,
a także praktyczne, konkretne wskazówki i rady. Nie jest to jednak książka „do
poduszki”. Trzeba ją czytać rozdziałami – niekoniecznie po kolei, z przerwami. Jest
to lektura, którą się nie tylko czyta, ale i przeżywa. Przywołuje wspomnienia, budzi
emocje, rodzi refleksję. Niekiedy może nawet zmuszać do rachunku sumienia z na-
szych zachowań w kontekście odejścia bliskich osób.

We wprowadzeniu książki napisano, że powstała z myślą „o szerokiej grupie od-
biorców, którzy są zainteresowani pomocą i wspieraniem ludzi pogrążonych w smut-
ku”. Wśród nich wymieniono pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, wycho-
wawców, pracowników policji, a także ludzi nie związanych zawodowo z pomaga-
niem innym. Z pewnością powinien ją przeczytać każdy student nauk o rodzinie,
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psychologii i pedagogiki. Polecam ją także pracownikom medycznym i duszpaste-
rzom. Może sięgnąć po nią każdy człowiek, gdyż każdy doświadcza straty i żałoby.
Może ona stać się przewodnikiem ukazującym drogi prowadzące do lepszego zrozu-
mienia siebie i innych, udzielania stosownej pomocy, bez ranienia.

Maria Chuchra
Instytut Nauk o Rodzinie KUL

Leksykon teologii pastoralnej, red. ks. Ryszard Kamiński, ks. Wiesław
Przygoda, Marek Fijałkowski OFMConv, Lublin: Towarzystwo Nau-
kowe KUL 2006, ss. 945.

Nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II ukazał się Leksykon teologii pastoralnej, pod redakcją ks. R. Kamińskiego,
ks. W. Przygody i M. Fijałkowskiego OFMConv. To pozycja oczekiwana przez wielu
pastoralistów, będąca dla nich cenną pomocą nie tylko w pracy naukowej, ale także
duszpasterskiej. Leksykon może być też pomocny w pracy duszpasterskiej osób
świeckich, w zrozumieniu wieloaspektowości i złożoności dzisiejszej posługi dusz-
pasterskiej, jak też teologii pastoralnej jako nauki. Jak podkreślają autorzy, jest to
pierwsza pozycja tego typu na polskim rynku opracowana przez krajowych specja-
listów i uwzględniająca charakterystyczne elementy duszpasterstwa i – w konsek-
wencji – teologii pastoralnej w Polsce.

Wskażmy więc główne zalety stanowiące o wartości Leksykonu teologii pastoral-
nej. Po pierwsze – zawiera indeks haseł tematycznych, po drugie – biogramy osób,
które miały wpływ na rozwój teologii pastoralnej, jak też aktualnie zajmujących się
tym zagadnieniem i – po trzecie – prezentuje autorów opracowujących hasła tema-
tyczne – przedstawicieli środowisk akademickich z całego kraju, jak i specjalistów
poszczególnych dziedzin teologii pastoralnej.

Bogactwo haseł tematycznych to pierwszy element, na który powinniśmy zwrócić
uwagę, biorąc do ręki Leksykon teologii pastoralnej. Dzieło to zawiera ponad
czterysta haseł – z czego ponad 250 to hasła tematyczne – głównie z zakresu teologii
pastoralnej, ale też innych dyscyplin teologicznych i humanistycznych powiązanych
z teologią pastoralną oraz z zakresu duszpasterstwa. Co ważne, obok zachowanych
kryteriów leksykograficznych hasła uwzględniają polską specyfikę pastoralną. Przed-
stawiona problematyka z zakresu teologii pastoralnej została opracowana w sposób
„syntetyczny i wszechstronny, a niejednokrotnie także interdyscyplinarnie”; wiele
terminów ma odniesienie do innych pojęć i zagadnień, ukazuje różne kierunki
i pozwala także na zastosowanie różnych rozwiązań w duszpasterstwie praktycznym,
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przy jednoczesnym otwarciu i wskazaniu na nowe pola działania duszpasterskiego,
a także poszukiwań i badań naukowych.

Leksykon obejmuje hasła ukazujące, czym jest duszpasterstwo w jego różnych
wymiarach i aspektach – począwszy od duszpasterstwa w sensie ogólnym, poprzez
duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne, duszpasterstwo indywidualne, duszpa-
sterstwo poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Znajdujemy tu wyjaśnie-
nie, jakie zadania powinny spełniać w duszpasterstwie konkretne osoby, różne
instytucje i organizacje kościelne, oraz opis poszczególnych wydarzeń związanych
z duszpasterstwem. Hasła obejmują także wyjaśnienie aktualnych problemów duszpa-
sterskich, takich jak aborcja i regulacja poczęć, wychowanie seksualne, adopcja,
duszpasterstwo emigracji, internet w duszpasterstwie i wiele innych, które dotykają
każdego chrześcijanina i często zwraca się on o pomoc w ich rozwiązaniu do dusz-
pasterzy.

Walorem Leksykonu są zamieszczone w nim biogramy ponad stu dwudziestu osób
związanych z teologią pastoralną i mających wpływ na rozwój nie tylko tej
dyscypliny naukowej, ale także na duszpasterstwo praktyczne. Wiele spośród tych
osób pracuje w duszpasterstwie.

Należy podkreślić, że poszczególne hasła opracowywane były przez przedstawi-
cieli prawie wszystkich ośrodków teologicznych w Polsce, osoby najbardziej kom-
petentne w swoich dziedzinach nauki, niejednokrotnie mające doświadczenie prak-
tyczne. Jednak szczególny był tutaj wkład pracowników naukowych Katedry Teologii
Pastoralnej KUL.

Wskazane elementy Leksykonu teologii pastoralnej pozwalają stwierdzić, że dzieło
to jest cenną pomocą nie tylko w pracy naukowej, ale także w duszpasterstwie.
Szczególnie może być przydatne dla teologów pastoralistów oraz specjalistów z po-
krewnych dyscyplin naukowych, jak też duszpasterzy i osób związanych z teologią
pastoralną i duszpasterstwem.

Redaktorom i Autorom Leksykonu należą się wyrazy uznania za podjęcie się tego
dzieła.

Ks. Mirosław Brzeziński
Katedra Teologii Rodziny KUL
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Ks. Jan Z i m n y, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Sando-
mierz 2006, ss. 528.

Każdy człowiek – zarówno młody, jak i dorosły – potrzebuje kogoś, kto mógłby
stać się dla niego wzorem do naśladowania, kto swoim postępowaniem i życiem da-
wałaby dobry przykład. Zainteresowanie pojęciem autorytetu jest widoczne wśród
naukowców na przestrzeni wielu lat. Także obecnie zauważa się aktualność tej tema-
tyki, co wynika ze zmieniających się warunków życia. Zainteresowanie się uwarun-
kowaniami autorytetu zmierza do rozwoju zawodowego nauczyciela, a także do
zwiększenia skuteczności jego pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciel nabiera
umiejętności radzenia sobie z problemami oraz wyzwaniami czekającymi na niego
w szkole.

Współczesny model autorytetu nauczyciela to książka ukierunkowana na poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie: jaki obecnie powinien być autorytet nauczyciela, aby
był to model skuteczny? Autor książki, urodzony w 1952 r. w Bojanowie, ukończył
studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W latach 1987-1991 odbył
specjalistyczne studia na Wydziale Teologicznym KUL, uwieńczone w 1991 r. dokto-
ratem z katechetyki na temat: „Duszpasterstwo katechetyczne w szkole średniej
diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym”. Interesuje go problematyka
autorytetu zarówno ze względu na swoją prace katechetyczną, jak również dlatego,
że – jak sam mówi – „jako kapłan wzrastał w duchu pontyfikatu największego
autorytetu ludzkiego, jakim był Sługa Boży Jan Paweł II”.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza cześć, zatytułowana „Aktualny obraz
autorytetu nauczyciela”, zawiera trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale J. Zimny
ukazuje problem obecności autorytetu nauczyciela w dokumentach oświatowych
i współczesnej literaturze. Ponadto przedstawia stan badań nad autorytetem
nauczyciela w wybranych krajach Europy: Polsce, Słowacji, Ukrainie, Rosji,
Białorusi i Węgrzech. W świetle przedstawionego materiału w sprawie podstaw
prawnych edukacji w polityce oświatowej UE autor zauważa, że nie ma generalnych
unormowań dotyczących jednolitego systemu oświaty. Jednakże program działania
organów unijnych w omawianej tematyce sprzyja podejmowaniu nauki na wybranych
uczelniach Wspólnoty, w duchu integracji europejskiej respektującej uwarunkowania
i tradycje poszczególnych państw członkowskich. Stan badań nad autorytetem nau-
czyciela w Polsce jest w fazie początkowej. Wiele z nich stanowi tylko teoretyczną
refleksję. Zdaniem autora należałoby podjąć działania inspirujące do rozpoczęcia
badań empirycznych w tym zakresie oraz dokonać uporządkowania teorii dotyczącej
autorytetu, ukazując pojęcie, rodzaje, rolę i czynniki kształtujące autorytet
nauczyciela, a także to, jak jest on pojmowany.

W rozdziale drugim pt. „Autorytet we współczesnej literaturze Polskiej” przed-
stawiona została różnorodność pojęć autorytetu, rodzaje autorytetu oraz to, jaka jest
jego rola. Omówione są tu również czynniki kształtujące autorytet oraz etapy
kształtowania się autorytetu w świadomości młodzieży. Według autora autorytet
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należy postrzegać w świetle teorii personalizmu, który jest rozumiany jako „system
intelektualny badający, interpretujący, a także przedkładający na odpowiednią
praktykę wszelką rzeczywistość z punktu fenomenu osoby ludzkiej” (s. 65). Naj-
prościej ujmując, autorytet osobowy jest wzorem, przykładem i osobą wpływową.
Dla uczniów autorytet to znana postać (np. Jan Paweł II), ulubiony bohater literacki,
matka lub ojciec. Są też tacy, którzy nie mają swojego autorytetu. Jeśli chodzi
o rodzaje autorytetu, to za J. Bystroniem autor wyróżnia: autorytet instytucji (in-
stytucjonalny), autorytet osoby (osobowy) i autorytet tradycji. Istotnymi elementami
każdego z tych autorytetów są zaufanie i wpływ. Bożena Marcińczyk wymienia auto-
rytet własny i cudzy, autorytet nieformalny, który stanowi źródło wzorców, a także
autorytet zewnętrzny – ujarzmiający, fałszywy – i wewnętrzny – wyzwalający, praw-
dziwy, rzeczywisty. Autorytet idei to autorytet wartości, dobra i prawdy, niezależny
od osoby, która je wygłasza lub realizuje. Mieczysław Lejman wymienia dodatkowo
autorytet: intelektualny, odnoszący się do wiedzy i specjalności zawodowej nau-
czyciela, i moralny – dotyczący norm i zasad postępowania wychowawczego wobec
uczniów. I. Jazurkiewicz wyróżnia autorytet jednostronny – nauczyciel zostaje uznany
za autorytet w określonej dziedzinie – i autorytet wielostronny – nauczyciel jest
autorytetem w wielu dziedzinach jednocześnie. Jest też autorytet-prestiż, gdzie uczeń
uznaje ważność i znaczenie zachowań nauczyciela; autorytet-model (uczeń uznaje
ważność i znaczenie zachowań nauczyciela i przyjmuje je jako model własnego
postępowania); autorytet-wzór; oparty na nagrodach i karach; autorytet oparty na
fachowości i zaufaniu; autorytet biernego posłuszeństwa; autorytet ogólnospołecznego
interesu; autorytet racjonalny; autorytet epistemiczny i autorytet deontyczny – czyli
autorytet szefa (s. 89-90).

Wymienione rodzaje autorytetu nie występują w czystej postaci, pisze J. Zimny,
najczęściej wzajemnie się uzupełniają. Należy umożliwiać ujawnianie się autorytetów
w procesie wychowania młodzieży. Z pedagogicznego punktu widzenia najbardziej
wskazany i pożądany jest autorytet wyzwalający i wewnętrzny, obdarzony nazwą
autorytetu prawdziwego, ponieważ odznacza się dwustronną interakcją. Jako źródła
autorytetu autor wymienia Boga, jako Wszechmocnego i Świętego, jako Głowę
wspólnoty Kościoła. Wśród cech warunkujących kształtowanie autorytetu nauczyciela
autor wymienia: umiejętność jasnego tłumaczenia i precyzyjnego przekazywania
treści, inteligencję, dojrzałość emocjonalną, poczucie odpowiedzialności, spra-
wiedliwość, obiektywizm, bezstronność, entuzjazm do pracy, zaangażowanie, pasję
nauczycielską, motywację do pracy, łagodność, cierpliwość, zdyscyplinowanie,
umiejętności organizacyjne, dobry wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą, umiejętność
słuchania, poczucie humoru, otwartość poznawczą i emocjonalną oraz empatię
i umiejętność korzystania z informacji na swój temat. Autorytet jako dobrowolne
„podporządkowanie się” ma charakter długotrwałego procesu, mającego cztery fazy:
bezpieczeństwa, heteronomii, równowagi i autonomii. Nauczyciel z autorytetem – jak
pisze autor – powinien być otwarty, szczery, skutecznie nauczać, pomagać słabszym
oraz dbać o zdolnych. Skala wymagań i oczekiwań jest długa, gdyż autorytet
odgrywał i odgrywa ważną rolę.

Rozdział trzeci – „Istotne elementy konstytuujące autorytet nauczyciela” – jest
rozdziałem metodologicznym. Opisano w nim cel i przebieg badań, problemy i hipo-
tezy badawcze, metody i techniki badań, obszar badań i charakterystykę respon-
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dentów, a także organizację badań, sposób opracowania wyników, zmienne i wskaź-
niki. Autor postawił cel: jaki jest dziś oczekiwany model autorytetu? Jakie musi
spełniać kryteria, czym ma się charakteryzować, aby był możliwy do zbudowania
oraz realizowania w codziennym życiu i zaspokajał oczekiwania ludzi młodych? Jako
pierwszy element kształtujący autorytet nauczyciela autor wymienia godność. Mając
godność osoby ludzkiej, nauczyciel powinien wychowywać uczniów do tej godności,
z zachowaniem wszelkich praw i zasad każdego wychowanka. Ważnym elementem
strukturalnym osoby ludzkiej jest także miłość, odwaga i dobroć. Miłość – jako
dawanie siebie – nie jest wyrzekaniem się swej osobowości dla drugiego człowieka,
dla ucznia. Rolą wychowawcy jest uczyć miłości i pomóc młodemu człowiekowi do-
tknąć jej swoim życiem. Miłość wychowawcza jest miłością bezinteresowną, z którą
wiąże się dobroć i odwaga. Wartości te tworzą całość w dziele wychowania
i w obrazie autorytetu. Są to nieodzowne czynniki polskiego wychowania – pisze
autor. Istotnym elementem struktury osobowości nauczyciela – wychowawcy mają-
cego autorytet – jest prawda. Autor przywołuje słowa Księdza Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, który w 1951 r., przemawiając do rodziców i nauczycieli, powiedział
„wychowanie jest możliwe tylko w prawdzie, która wyzwala i rodzi miłość i pokój”
(s. 148). Do kolejnych dóbr ludzkiej osobowości należą: wolność, odpowiedzialność
i rozumność. Wolność jest związana z dokonywaniem świadomych wyborów, wol-
nych od nacisków. Człowiek wolny musi być zdyscyplinowany – podkreśla autor.
Wielkim wyzwaniem jest wychowanie młodych ludzi do wolności. Jeśli chodzi o od-
powiedzialność, to jest to przede wszystkim odpowiedzialność za własny rozwój
intelektualny. Nauczyciel powinien mieć zdolność autorefleksji oraz trafnego
odróżniania prawdy od fałszu. Ważna jest również odpowiedzialność: w sferze
moralnej – kierowanie się wrażliwym sumieniem; w sferze emocjonalnej – zdystan-
sowanie się do niekontrolowanych, impulsywnych zachowań; za rozwój kultury
duchowej – pamięć o własnej godności i pogłębianiu harmonii osobowej; w sferze
społeczno-zawodowej – zaangażowanie się w sprawy społeczne, otwartość na innych.
Odpowiedzialność jest istotnym elementem w pracy nauczyciela, w budowaniu relacji
personalnej pomiędzy uczniami a nauczycielami w środowisku szkolnym, ale też
poza jego obszarem. Także rozumność jest ważnym elementem struktury osobowości
nauczyciela – pisze autor i podkreśla, że rozum, religia i miłość to najbardziej znana
kwintesencja stylu wychowania nauczyciela z autorytetem. Obecnie być wychowawcą
oznacza dokonać życiowego wyboru, godnego uznania i pomocy ze strony tych,
którzy sprawują władzę we wspólnotach kościelnych i cywilnych.

Cześć druga książki, zatytułowana „Oczekiwany model autorytetu nauczyciela”,
zawiera rozdział czwarty, piąty i szósty. Rozdział czwarty prezentuje badania
przeprowadzone przez autora książki, którymi objęto grupę 422 uczniów i 288
nauczycieli. Celem podjętych badań i analiz było z jednej strony przedstawienie na
podstawie dotychczasowej literatury wiedzy na temat autorytetu, w tym autorytetu
nauczyciela, jego rodzajów, a z drugiej strony – ukazanie jego potrzeby w procesie
pedagogii. Przedmiotem badań było zaś poznanie zdania nauczycieli i uczniów na
temat autorytetu nauczyciela, jego przedmiotu, cech, znaczenia i treści. Ponadto
badania miały wskazać, jaki kierunek działań należy podjąć, aby wychowanek miał
nauczyciela cieszącego się autorytetem. Zasadniczym problemem opracowania była
kwestia autorytetu nauczyciela w rozumieniu zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
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Autor postawił pytanie: czy i w jakim stopniu funkcjonuje autorytet nauczyciela
w polskich szkołach, a szczególnie na terenie diecezji sandomierskiej. Czy ten auto-
rytet spełnia oczekiwania młodzieży?

Rozdział piąty, zatytułowany „Obraz autorytetu w opinii respondentów”, ukazuje
rozumienie pojęcia autorytetu zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli oraz ele-
menty składające się na pojęcie autorytetu. Ważnym zagadnieniem są wysiłki peda-
gogów, wychowawców i nauczycieli zmierzające do budowania własnego autorytetu.
W dalszej części rozdziału autor przedstawił zagadnienie autorytetu nauczyciela nie
tylko wobec uczniów, ale również wobec własnego „gremium pedagogicznego”
i swojej rodziny. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie rozumieją znaczenie roli
szkoły w życiu młodego człowieka. Szkoła postrzegana jest raczej pozytywnie, choć
w kwestiach zasadniczych swą nadzieję uczniowie pokładają w rodzicach. Nie mają
oni zaufania do nauczyciela w sprawach dotyczących ich życia prywatnego. Istnieje
zatem – zdaniem autora – potrzeba zmiany relacji pomiędzy uczniami a wychowaw-
cami oraz przebudowy dotychczasowego modelu autorytetu nauczyciela, by mógł
spełniać oczekiwania uczniów i być skutecznym w procesie wychowania młodego
pokolenia. To nie pozycja społeczna czy zajmowane stanowisko decydują o autory-
tecie, lecz cechy osobowościowe – także wartości, którymi żyje dana osoba. Autor
książki proponuje nowy model autorytetu – oparty na wartościach chrześcijańskich.

Ostatni, szósty rozdział, pt. „Struktura nowego modelu autorytetu nauczyciela”,
zawiera główne cechy autorytetu nauczyciela wynikające z badań. Na pierwszym
miejscu należy postrzegać nauczyciela jako świadka wartości, następnie jako czło-
wieka dialogu i obdarowującego miłością. Ważnym elementem jest ukazanie
godności wychowanka i uszanowanie jej przez nauczycieli. Model współczesnego
autorytetu nauczyciela zostaje nazwany – inspiranderem. To ktoś, kto inspiruje,
pełni funkcję motywującą oraz aktywizującą, ktoś godny zaufania i zapatrzony
w Boga.

Książkę kończy krótkie streszczenie, w którym autor nadmienia, czego dotyczą
poszczególne rozdziały pracy. Lektura zawiera bogatą bibliografię, zarówno krajową,
jak i zagraniczną, wśród której znalazły się liczne źródła i opracowania z pedagogiki,
teologii, psychologii, kulturoznawstwa, aksjologii, antropologii, zarządzania, etyki,
historii oświaty i politologii. Istota autorytetu została zatem omówiona w sposób
interdyscyplinarny. Autor właściwie uargumentował swoje stanowisko w sprawie
autorytetu. Badania, jakie przeprowadził J. Zimny, zostały poprawnie zinterpreto-
wane. Struktura pracy jest spójna i logiczna. Temat podjęty przez autora jest
aktualny z powodu coraz częstszych sytuacji świadczących o kryzysie nauczyciela
jako autorytetu, o lekceważeniu nauczycieli i o traktowaniu ich jako wrogów.

Wnioski płynące z zaprezentowanej książki powinny zainteresować nie tylko
nauczycieli lub katechetów, ale również rodziców, którzy jako pierwsi stają się
nauczycielami dla swoich dzieci. Badania przeprowadzone przez autora pracy
zachęcają do tego, aby poszerzyć krąg badanych o rodziców uczniów. Wzmocniłoby
to argumenty opowiadające się za nowym, proponowanym przez autora modelem
autorytetu nauczyciela – inspirandera, który w dobie zmieniających się czasów byłby
– jak pisze autor – „znakiem nadziei dla młodego pokolenia”.

Ewelina Flader
doktorantka Wydziału Nauk Społecznych KUL
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Interplay. The Process of Interpersonal Communication, Eds. Ronald
B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor, Oxford: Uni-
versity Press 2006, ss. 480.

Dziś modne staje się parafrazowanie słów Kartezjusza: cogito ergo sum. Czemu
więc w świecie z jednej strony określanym mianem globalnej wioski, a z drugiej
poważnie zagrożonym z powodu najnowszych technologii izolacją nie zaryzykować
sformułowania: porozumiewam się, więc jestem?

Porozumiewanie się międzyosobowe jest tak zasadniczą funkcją człowieka, że
świadczy o jego jestestwie, zdrowiu, a nawet życiu. Dzięki porozumiewaniu się
z innymi człowiek ma poczucie własnej tożsamości. To nie przed lustrem, ale
w interakcjach z innymi ludźmi znajdujemy odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy,
zyskujemy wiedzę o nas samym. Badania z dziedziny nauk społecznych potwierdzają,
że porozumiewanie się nie tylko pomaga nam w samookreśleniu, ale dzięki niemu
powstają także wszystkie relacje. Porozumiewając się, zaspokajamy wiele potrzeb
społecznych, mimo że nie stawiamy sobie takiego celu, a w różnorodnych sytuacjach
codziennego życia porozumiewanie się jest podstawą skuteczności. Umiejętność
mówienia i słuchania jest istotnym, a może i najistotniejszym czynnikiem ukończenia
szkoły, założenia rodziny, znalezienia pracy czy tzw. kariery zawodowej. Porozu-
miewanie się jest czasem czynnikiem ważniejszym niż umiejętności techniczne czy
wiedza teoretyczna, a sama „zdolność porozumiewania się” jest najwyżej ocenianym
i poszukiwanym atutem kandydatów ubiegających się o pracę. Niektórzy uznają
porozumiewanie się za podstawowy cel egzystencji ludzkiej.

Takie wrażenie odniesiemy też po lekturze dziesiątej już edycji książki,
i podręcznika zarazem, pt. Interplay. The Process of Interpersonal Communication.
Dzieło to wprowadza czytelnika w świat międzyosobowego porozumiewania się. Bo
choć wszyscy jesteśmy uczestnikami tego świata od pierwszego dnia naszego życia
do samego jego końca, to nie wszyscy jesteśmy świadomi, dlaczego i jak się
porozumiewamy?

Stąd zapewne dużym zainteresowaniem w świecie cieszą się badania przeprowa-
dzone przez autorów tego podręcznika: Ronalda B. Adlera, Lawrence’a B. Rosenfelda
i Russella F. Proctora – profesorów amerykańskich uczelni, psychologów i jedno-
cześnie specjalistów w zakresie porozumiewania się. W części wprowadzającej pt.
„Foundations of Interpersonal Communication” autorzy przedstawiają trzy powody,
dla których warto przyswoić sobie wiedzę o porozumiewaniu się międzyosobowym:
1) badanie porozumiewania się międzyosobowego przynosi nowe spojrzenie na rze-
czywistość, w której żyjemy; 2) ogromną ilość czasu człowiek spędza na komuni-
kowaniu się z innymi; 3) wiedza na temat porozumiewania się pozwoli skuteczniej
uczestniczyć w procesach interpersonal communication. Tę wiedzę o porozumiewaniu
się chcą przedstawić każdemu czytelnikowi, choć dedykują ją szczególnie studentom
i badaczom tematu. Książka jest napisana w sposób przejrzysty, zrozumiałym
językiem, opatrzona w tabele, rysunki, zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia,
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przez co tekst jest ciekawy i bardziej interesujący. Schemat podręcznika jest również
przejrzysty i logiczny; cztery części (I: „Podstawy porozumiewania się między-
osobowego”, II: „Tworzenie wiadomości i odpowiadanie na wiadomości”, III:
„Aspekty relacji interpersonalnych”, IV: „Konteksty porozumiewania się” zostały
podzielone na rozdziały. Każdy z 13 rozdziałów we wprowadzeniu zawiera podsta-
wowe pojęcia i zapowiedź dla czytelnika: z czym się zapozna i czego się nauczy.
Obok teoretycznej wiedzy podanej przez autorów na podstawie bogatej bibliografii
(ponad 1000 pozycji!), każdy z rozdziałów zawiera wyniki wielu badań nad po-
rozumiewaniem się (dotyczących np. takich tematów, jak „Intymność w relacjach
ojców i synów”, „Porozumiewanie się a sukces osobisty”, „Unikanie tematów
w rodzinach”), przykłady z życia, prezentację wybranych filmów czy propozycję
samooceny lub wykonania ćwiczeń w zakresie porozumiewania się z innymi. Dzięki
rubryce „Samoocena” czytelnik może przeanalizować swoje aktualne zachowania
w zakresie porozumiewania się i wynikające z nich konsekwencje (np. może określić
swój styl słuchania, rodzaj i zakres wyrażanych emocji, stopień ujawnienia siebie czy
metody radzenia sobie z agresją). Rubryka ta, podobnie jak i rubryki „Z badań” czy
„Z kina”, jest uzupełnieniem poprzednich edycji. Także pod względem meryto-
rycznym pojawiły się nowe treści, np. wpływ nowych technologii i zmian kulturo-
wych na porozumiewanie się międzyosobowe, nowe wiadomości o posługiwaniu się
tożsamością przez osoby w Internecie czy też całkiem nowa część poświęcona
porozumiewaniu się w rodzinie i w pracy: „Communicating with Family and at
Work” (rozdział 13). Relacje pomiędzy członkami rodziny mają typowe dla siebie
cechy. Rodzina tworzy system, którego członkowie są ze sobą powiązani jako
całość, zależni od siebie, ale także otwarci na wpływy otaczającego świata.
Przyjmują różne role, mają wspólną narrację, zgodnie z którą żyją i tworzą reguły
wzajemnych interakcji, z których dwie podstawowe to dialog i konformizm. Rodzina
pochodzenia (ta, w której wychowaliśmy się) modeluje dalsze interakcje w naszym
życiu. Niestety, rozdział ten został „uzupełniony” o tzw. szeroką definicję rodziny
Galvina i Brommela, obejmującą różnego typu relacje, jak np. w parach
homoseksualnych. Autorzy chcą przekonać czytelnika, że członkowie „różnych
układów rodzinnych” porozumiewają się w charakterystyczny dla siebie sposób. Nie
jest to jednak możliwe w ramach omawianej publikacji, która mimo że jest
obszernym dziełem, to jednak pozostanie zawsze wprowadzeniem do zagadnień
międzyosobowego porozumiewania się. Niemniej praca może mieć i ma swoją
wartość jako podręcznik akademicki. Z jednej strony unika zbyt dużej liczby
szczegółów, tak by obszerna wiedza nie przytłoczyła czytelnika. Z drugiej strony
wystrzega się nadmiernych uproszczeń, by czytelnik nie uznał materiału za
oczywisty. Całość ma ciekawą oprawę i jednocześnie przystępny styl zachęcający do
lektury, tym bardziej że można ją zgłębiać w języku polskim, gdyż nakładem Domu
Wydawniczego Rebis w Poznaniu w roku 2006 ukazała się polska edycja tego dzieła,
w tłumaczeniu Grażyny Skoczylas, pt. Relacje interpersonalne. Proces
porozumiewania się. Edycja polska jest oparta na 9. wydaniu Interplay. The Process
of Interpersonal Communication z roku 2003.

Ks. Jarosław Jęczeń
Instytut Nauk o Rodzinie KUL


