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Wstęp

Zagadnienia związane z szeroko pojętą psychologią, psychoterapią, pracą socjalną, filozofią oraz historią gospodarczą wypełniły czwarty, a więc ostatni w roku
2017 numer Konińskich Studiów Społeczno-Ekonomicznych.
Z przyjemnością zauważamy, że choć nasze czasopismo cieszy się zainteresowaniem badaczy pochodzących przede wszystkim z Europy Środkowo-Wschodniej, wzbudziło już uwagę naukowców z innych regionów. Mamy tego sygnały z krajów Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu, a nawet Afryki i Indii. Nasi autorzy
dzielą się bowiem własnymi badaniami oraz osiągnięciami naukowo-badawczymi
i naukowo-dydaktycznymi, które są na dość wysokim poziomie, co skutkuje zainteresowaniem związanym z możliwością publikacji w naszym periodyku. Liczymy
na ich obecność w nowym roczniku KSSE.
Jakub Bartoszewski
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The meaning of life – philosophical explorations
Ján Šlosiar
Matej Bel University Banská Bystrica
jan.slosiar@umb.sk

Abstract
The answers to the questions of meaning of life give to man integrity, mental
stability and serenity, especially nowadays, when man´s life is marked by social
manipulations through information and other technologies, loss of critical
judgement, loss of self-reflection ability and by that the ability to create his own
meaning of life. It is in crisis situations, when we liberate and distance from the
outside pressure to pull ourselves out of the inauthentic way of existence and
realize that life brings options and it depends on us, what we will create from
that what was given to us. The answer to the question, what is our meaning of
life, we may always find only in the context of time, place, culture, or cultural
community, or also in relation to events that we are currently experiencing.
Keywords: human; meaning of life; moral; culture; self-reflection

Questioning the meaning of life belongs to the very nature of man, no
matter if these questions are put forward explicitly or only vaguely suspected.
They always remain human questions and their solution seeks not only the
answer to a problem of the meaningful life, but they also allow us to identify
ourselves in life itself. Questioning the meaning of every thing, and not only the
meaning of life, is therefore a purely human question, because it touches the
very nature of self-determination. This involves the feeling of freedom that we experience before we perform a specific act. Humanity also lies in the responsibility
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for the consequences of our actions. It is just our decision if we do a certain act
or not. But as soon as the act is done, as M. Epstein writes in Act and event,
towards: A theory of fortune, no one has the power to abolish it, and the whole
previous life begins to appear as an unavoidable chain of events that are the
consequence of precisely this, and not another act. Even though it has no unconditional causes neither in the present nor in the farthest past, our whole past
is being re-built and is filled with the present meaning, in which we are free, but
burdened by responsibility towards the future, that in turn will add to our presence the same strict, unchangeable meaning. (Epstein, 2001, p. 499)
Searching for answers to questions about the meaning of life has always
been, and it will probably be, a part of a solution to the fundamental problems of
man. These questions come to the forefront for various reasons. Above all, they
provide man with integrity, mental stability and balance in complex life situations.
We needed them in the past and we need them nowadays, when people are more
influenced by myths and ideologies that are demonizing, deifying, unifying, or
otherwise deforming the meaning of human life. In the large amount of information, one loses critical judgment, the ability of self-reflection, and hence the ability
to create his own meaning of life. Thus, the experience of loss of the meaning
forces man to face the question: What is actually the meaning of my life?
In particular, crisis or borderline life situations urge us to ask this question.
We become aware of the contradiction between that what is the result of manipulation, and what has been revealed to us in these situations. They allow us
to liberate and distance from the outside pressure that absorbs us. It is, therefore, a natural effort of man to liberate from an impersonal, inauthentic way of
existence, to liberate from „the crowd“, „the public“ (Kierkegaard) or from „Das
Man“ (Heidegger) and become himself. Jaro Křivohlavý in his work Mít pro co žít
(Have Something to Live for) says following: „We experience varied situations in
our life. We feel that there is something like the meaning of life and that it is
obviously something important. We subconsciously understand that the correct
answer to this question depends on whether our life will be succesfull or fail,
whether it will be happy and joyful, or on the contrary, unhappy or desperate. We
are aware of the fact that „life was given to us as an option, and it depends on us,
what we will create from that what was given to us.“ (Křivohlavý, 1994, p. 7)
Recently, the problem of the meaning of life has become much more intense because of various other reasons. We can see the renaissance of this issue
particularly in psychology and psychiatry. This is due to the fact that, under the
influence of different forms of social manipulation, we are increasingly gaining
the experience of loss of the meaning of life. Moreover, the interest in the issue
is also conditioned by an excessive fragmentation of life, rapid economic growth
and technological dependence, large amount of information, decline in traditional
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values, inability to distinguish real values from pseudo-values, increasing irrational impulses in human behavior and so on. On the other hand, this is due to the
current trends in positive psychology, as well as it is determined by an interest
in quality of life. Based on the new scientific knowledge in psychology, sociology
and other related disciplines, people look for the meaning of life in preferred
patterns of so called good, happy life, resp. they focus on quality of life.
In addition to the above-mentioned disciplines, philosophers, ethics, sociologists, culturologists, economists, as well as theologians, writers and others
are involved in this issue. Each of them explains the question of the meaning
from the point of view of his own subject of research and consequently, he also
creates his conceptual and categorial apparatus. The problem arises in the vagueness and inaccuracies of the concept of the meaning of life, especially when,
in parallel with it, we also use concepts as meaning in life, life meaning, meaningful life, life meaningfulness, the will to meaning, need for meaning, desire
for meaning, to fill life with meaning or, on the other hand, their negation - loss
of meaning, emptiness in life, life without meaning, absurd life and others.
In everyday life situations we encounter the concept of the meaning in
almost every step. We ask ourselves what something means to us, whether
something is meanigful to talk about and which things are meaningful to us, or
we consider, whether it has meaning to do certain acts, whether the ideas, that
shape our opinions or faith, have some meaning. We use the meaning as a language category to express the reason, purpose or aim of our actions, further as
an axiological category to express the relevance, importance, seriousness, value,
usefulness, utility of our decisions, we use it in logical reasoning to prove the
truth, or as the ethical category, where the meaning is related to good, welfare,
kindness, but also to evil and to various other possible contexts and correlations.
Similarly, we can use the concept of the meaning of life. It also has a number
of connotations associated with the various related terms, such as purpose, value, reason, belief, hope and others, but also the opposites, such as loneliness,
skepticism, resignation, apathy and so on. Together, they form a conceptual and
categorical apparatus of philosophical, ethical and other disciplines, that help us
to form our representations of the meaning of life. We can find there specific
content through which we reflect how the meaning of life relates to man, to his
being, existence, fate, but also to his denial of life, non-being and death. Above
mentioned disciplines also enable us to understand how the meaning of life relates to the basic activities that are necessary for human existence, how it is
presented in work, activity, strenuousness, vitality, will and elan. They explain
what feelings and moods the meaning of life manifests: joy of life, feelings of
happiness, but also feelings of guilt, pain, suffering, fear, anxiety, despair, absurdity and death. They clarify essential human attitudes, such as authenticity, inner
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discomfort or inner balance, identity, but also its loss, anonymity in the crowd
or being absorbed in public life and also explicate, which perspective and future
the meaning of life relates to, and how it manifests in expectations and desires
of man and in his focus on the future or elsewhere.
The meaning of life has always been connected with the world we live in.
We think about our place in the world, what kind of life we lead in it and what we
expect from it. In the meaning of life we find ontological anchor or metaphysical
certainty, resp. uncertainty and the image of ourselves. Therefore, we are just that
what the world „discloses“ to us, how we feel in it and how we live in it – in joy
and happiness or in anxiety and loneliness. In the world we create our self-image
and the meaning of our existence and if not, then we can agree with Emil Višňovský, who, in his essay Are we the „mirror“ of nature? (Some consequences of
Rorty´s neopragmatism for the philosophy of man) writes that
man is what he considers himself to be. If he considers himself to be anything but an
animal species, on that basis he will take practical attitudes towards himself and other
people, on that basis he will act and also justify and evaluate his actions. If he considers
himself to be a divine being, it applies similarly, and the same applies in any other case
of self-image (self-interpretation) of man. (Višňovský, 1997, p. 17)

It is a relativistic attitude, that takes out of context the relation of man to the
world, in which he creates his meaning of life. In this attitude as if life itself has no
meaning. There is no spontaneity, unity, and integrity. There is no order, not even
a goal. Human is then distinguished from animals only by the ability to use life
instincts more efficiently, because he considers himself as a creator and at the
same time as a creator of himself, and he gives the meaning to whatever he wants.
Apart from this relativistic attitude, ontological resp. metaphysical questions, which help us to solve our essential anchorings in the world, are therefore
an inevitable prerequisite for creating the meaning of life. We ask: Do we feel in
this world well and happy? If we experience it painfully, does the world give us
hope and prospect for better future or a deeper meaning of life? Or, on the contrary, is it possible to find the meaning of life in a senseless world of despair and
suffering caused by the never-ending war conflicts? Is it possible to live a meaningful life in a constant fear, anxiety, in the world of natural disasters such as
earthquakes, floods and hurricanes and unexpected terrorist attacks in all
corners of the world? Ontological questions primarily help us to understand the
world we live in and what is the meaning of our life in it, but also whether the life
has any meaning at all. And if not, or if we have lost it, how can it be gained again?
Viktor Frankl aptly asks, whether there is any sense to search for the meaning in
the place, where the gaze of „absurdity“ is staring at us. (Frankl, 1992, p. 241)

276

The meaning of life – philosophical explorations

At first, all these questions should be formulated as a relation of man to
the world, where he lives, as this relation forms the basis for a comprehensive
examination of the problem of the meaning of life. Therefore, we can agree with
Zlatica Plašienková, who in her essay The meaning of life and its problematization in the horizon of transcendence and immanence writes that the prerequisite for exploring the meaning of life is the basic thesis according to which
we can talk about the meaning (and the meaning of human life) only there, where the
world (imanent or transcendent) becomes human world, the world one can „identify“,
unite with, or more precisely, the world that man can accept, can open up to it and does
not refuse it. However, this openness to the world brings some risks, as any openness
(especially openness to something unknown) often brings vulnerability, abuse, doubts,
perhaps even anxiety, fear, etc. Nevertheless, without any openness to the world, it is not
possible to have the experience of meaning. Only if man opens himself to something that
transcends him, he opens up to possible meaning, too. (Plašienková, 2015, s. 37)

The meaning of life depends on how we relate to the world, how we identify
with it, and how we explain it. If we perceive it indeterministically in its random, chaotic and irrational manifestations, then similarly the meaning of life will also be of
such a nature. It may be illustrated by the philosophical ideas of Arthur Schopenhauer
and Friedrich Nietzsche. Schopenhauer explains in his work The world as will and
representation, that the world is nothing but the manifestation of the mindless and
non-rational will. This will controls not only the whole universe, but also the life of
man. According to Schopenhauer, what we call the meaning of life is nothing other
than the will to act in our representation how to live. (Schopenhauer, 2010, pp. 37–
60) Nietzsche took away the meaning of life from man in the world in which he killed
God. If God is dead, then man exists in the world without any higher meaning.
Without this transcendental support, man exists as a random creature that is encouraged by the will to power to the self-change, to the superhuman rebirth. Nietzsche
seeks and finds restoration of the meaning of life in The Übermensch (super human),
who will set us free from the great disgust, from the will to nothingness, from nihilism,
and he will return the meaning to earth and hope to man. (Nietzsche, 2002b, p. 75)
Similarly as we look for answers to ontological questions, we can also put
them in relation to morality. We ask: what is good and what is bad in life? Is it
meaningful to live for someone or something? Is it meaningful to do good deeds,
engage in a better life, care for the sufferers, sacrifice for others? How does our
conscience influence the meaning of our deeds? Under what circumstances do
we put ethical questions and make moral assessments? Ethical questions related
to the meaning of life are also more urgent in certain life situations, especially
those, in which life-shocks and life crises occur. We can illustrate it with the
example of traumas that shook the conscience of Germans after the World War II.
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Karl Jaspers in his work The question of German guilt examines Germans´
self-reflection after the war, when they realized with horror what atrocities had
been committed on military fronts, concentration camps and elsewhere during
the war. In fear and anxiety, they thought about the world in which they lived.
(Jaspers, 2006, 8–58) He pointed out how, apart from political and legal issues,
they were dealing with the existential questions of moral and metaphysical guilt.
They asked: What was the meaning of the war? What meaning did their life have
during the war? Who gave such horrific and immoral stimuli to their absurd behavior? How could they so easily succumb to the senseless evil? Jaspers’ ideas
are still relevant as they touch conscience of every human. These questions reveal, what we have to take responsibility for, and what moral content and meaning we shuld give to our lives. Feeling of guilt is the entrance to our conscience,
it is a prerequisite for catharsis, but also a necessary requirement for the moral
transformation of man and his meaning of life.
Searching for answers to questions about the meaning of life is also based on
the other primary factors that arise from the need of man to know why and for
what purpose to live, what is his place in life, where his life is heading, what he
wants to achieve in life, which moral rules he wants to follow, but also he needs to
know, which values to follow resp. which values are important in his life. According
to Nietzsche, it is man, who gives values and the meaning to everything. And only
if he evaluates things, he deserves the name „man“. (Nietzsche, 2002a, p. 41)
Nowadays, there are different attitudes to the issue of human values.
Most often, we meet different disapproving views on the single, universal appreciation of values. In particular, postmodern thinkers believe that values are
more accidental than stable. Pavel Kouba in his work The sense of the finality
writes that relativizing of this context to all values, resp. the inability to set a lifepurpose that would a priori give the meaning to human life, could actually demonstrate the destruction of human identity and nihilism, in which valid values
become worthless fictions. (Kouba, 2001, p. 32)
It seems that ideals about what is valuable for man, the community and
the world around us, as if have vanished. Likewise, considerations about what is
cultural and non-cultural have become unnecessary. We put them into the archives, believing that we might need them in the future. Competencies to decide what is and what is not valuable, what is and what is not cultural, are taken
exclusively by politicians, economists, scientists and technocrats, who only care
about the dynamics of the production development and consumption. The responsibility of man disappears even in healthcare and is increasingly replaced by
technique. Teacher's word is replaced by power point presentations and evaluation of pupils by school monitoring. Authority of man is replaced by a scientific
institution and human attitude by a scientific argument.
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Edmund Husserl objected to such tendencies, as he knew, where the search for the meaning would be heading, when based on the rational foundations
of science. In his work The crisis of European sciences, he warns, that in the spirit
of science, to be rational and free means to be able to take the attitude of an
uninterested viewer without prejudices. From this point of view, every interpretation of the meaning that stands on the solid and universal foundations of
science is therefore abstraction. This philosophical standpoint is in fact a position of „no one“. The world of values thus loses the meaning. Kant's postulates
have lost their categoricality, there are no solid values or no „moral law within
me“. Conscience as an inner voice of morality can not be generalized. Nothing
good or bad exists in itself. It is a consequence of Kant's teaching that is built on
the concept of purpose. However, no purpose, created by politicians, economists or technocrats, can give a coherent form to the meaning of life.
In this context, we have some fundamental questions: If we live in the
unstable world of diverse cultures and relative free decisions, then, are there
still some solid and unchangeable values that are worth to follow or fight for
them? Are not all values just a creation of man? Is not the meaning of life just a
project that man can at any time refuse, destroy and change? Does anything
have any value at all since it vanishes in another cultural context? Does the relativization of values cause a loss of the meaning that disorients man and makes
him feel insecure in his decisions and actions? Or can we suppose that values
just update the meaning of our life in the current time? If we assume that we
live in a value - broken world, can we then bind different values, so they would
have a generally valid meaning? Is the difference between people and cultures
something like an abyss in search for some certainty and the universal, all-human meaning? After all, Viktor Frankl, in The will to meaning, asks, whether it
makes sense to search for the meaning of life since it always escapes. (Frankl,
1992, p. 249) Is it possible to look for values that would connect people and give
them something that is common for the meaning of life? According to Vasil
Gluchman, „universal value, that deserves respect, is life in all its forms and manifestations.“ (Gluchman, 2004, p. 305)
Our experience convinces us that these questions will probably be more
and more frequent in our lives as a result of war conflicts or natural disasters
that lead to a migration of refugees, hunger, poverty, despair and other phenomena of human unhappiness. The necessity of thinking about the meaning of
life also lies in the awareness of the presence of death and dying that we see
daily in various media. Then, in misery, we often think, whether it makes sense
to live at all. And if so, what kind of life should we live in the world full of threats?
Albert Camus in The myth of Sisyphus says that the question of the meaning of life
is the most urgent of all questions. (Camus, 1993, p. 7) This question is essentially
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urgent, especially because it enables man „to give to his life a coherent form by
his activity and self-interpretation“, (Sisáková, 2011, p. 106), as Oľga Sisáková
writes in her essay The problem of man in contemporary philosophy.
It seems that dualism of two worlds is not sufficient enough to explain the
meaning of life. Traditional human transcendent „anchor“ disappears and European nihilism is being born, which leads to the last, postmodern destruction of
man and the meaning of his life. Even classical anthropological questions do not
bring solutions. Who are we? Are we able to know ourselves, our essence and
the meaning of our lives? Nowadays, these questions appear to be unproductive, so they need to be put differently: How do we think about the meaning
of our life? Why do we think the way we do and how do we look at ourselves
and understand ourselves through the meaning of life? Do we give the meaning
to our life on the basis of our own experience or external stimuli? What else has
the meaning in life, and what not?
It is confirmed that man can find himself and the meaning of his life in the
mirror of his own deeds and creations. He is situated to a particular environment, culture, society, using a specific language with its own specific meanings,
on the basis of which man creates his own criteria and principles to consider
what gives the meaning to his life. Nowadays, the ambition to approach to some
kind of ahistorical idea of the meaning of life, that would give man metaphysical
certainty, is not sufficient. If we take into account that the concept of the meaning of each individual's life is made up of the vocabulary in which man grows,
and if we recognize the plurality of these vocabularies, the idea of such a certainty becomes strange and unnecessary. Every man or community uses their own
vocabulary within which they form their ideas, wishes, principles, aspirations
and hopes expressed in the meaning of life.
These vocabularies are infinite and the attempt to find a foundation common
to all vocabularies is since Plato just inherited Sisyphus effort of philosophy, that
will continue to ask what the meaning of life is. The answer can always be found
only in the context of time, place, culture or cultural community and events that
man experiences. It is unacceptable to bind artificially the individual historically
conditioned interpretations of the meaning of life into a unified metaphysical
idea, and yet to determine, which one is the best and right for man. Every human being is a bundle of desires and opinions that are constantly varying and
depend on the changing environment requirements. And so everyone in their
specific living conditions creates the meaning of their own life story.
This paper was written thanks to support provided by the project VEGA
no. 1/0068/17.
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Abstract
The article researches and analyzes the theoretical aspects of vocational guidance in a special education school. The structure and components of vocational guidance activities are outlined. The features of vocational guidance
work of a psychologist and senior pupils of special education school are revealed. The results of studying the psychological features and guidance of adolescents with autism are presented. The system of knowledge, norms and
values that enable to realize social and professional activity in the future, to
form value orientations in professional self-determination is analyzed. The
choice of profession is influenced by various factors: the perception of oneself,
the availability of abilities and characterological features. In order not to make
a mistake in professional self-determination, it is necessary to determine their
aspirations, ideas, motives and to know their capabilities.
Keywords: autism; special education school; vocational guidance; self-determination
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Professional orientation is considered as purposeful social psychological
and pedagogical activity aimed at preparing the individual for a conscious and
well-founded choice of profession, in accordance with personal inclinations, interests and abilities.
The process of professional targeting of adolescents with autism involves
meaningful (ideas, knowledge, persuasion) and organizational (planning, organization of events, control, etc.) components. The first one is determined by the content of the components of labor socialization, for which the vocational guidance
process is directed. The second one is based on well-known areas of professional
orientation, among which distinguish: professional information; professional counseling; professional selection; professional adaptation; professional diagnosis.
The main groups of vocational guidance methods are defined by the following: information and reference (professional education, reference literature, professional advertising, meetings of students with specialists), diagnostic (closed
and open conversations-interviews, questionnaires, personal tests, observations,
professional tests), methods of moral and emotional support (methods of individual and group psychotherapy), as well as methods for making decisions and building prospects for professional development, the use of various spheres of career
choice, at the educational institution and specialty at a particular institution.
Correlation relations between the indicators of mental development, independence, professional habits, functional communication are revealed. The high level
of mental development is in the interconnection of development with autonomy and
professional habits. The system of diagnostics of features of professional orientation
of adolescents with autism and their professional suitability is offered. Key words:
professional orientation, adolescents with autism, level of intelligence, socialization,
autonomy, professional skills, communication, intellectual development.
Formulation of the problem. At the present stage of social development,
the problem of socialization of the individual is extremely relevant. First of all, this
concerns the socialization of adolescents with autism, because it is precisely in
adolescence that the foundations of the person, its ability to adequately evaluate
social processes, the ability to form to professional and personal self-determination, which is one of the most important conditions for successful socialization.
The idea of life and professional success of an individual is of particular
importance today, therefore, it is necessary to start the formation of a successful, vital competent person already at the secondary school through the organization of work on professional orientation and professional self-determination
of adolescents with autism, which will allow to determine their professional intentions, increase initiative, independence and responsibility.
Analysis of recent research and publications. The problem of organizing professional orientation as a factor of professional self-determination was considered
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by Asmolov, V. Avanesov, V. Bodrov, O. Borisova, K. Gurevich, L. Mitina, A. Sazanov, B. Fedorishin, and others. Professional definition and professional orientation as a process of assimilation of social roles in the process of socialization
were studied: M. Batyreva, S. Borovkina, T. Yekimova, N. Kasatkina, I. Merzlyakov, T. Rogachev, I. Chechel.
The purpose of the article: to determine the relationship between the
level of intellectual development and the professional capabilities of adolescents with autism.
Presentation of the main research material. The study of intellectual activity
is devoted to many works of prominent psychiatrists and psychologists: L. Vygotsky, V. Druzhinina, D. Isaev, V. Lebedinsky, V. Bronfenbrenner, E. Thorndike, J. Piaget, S. Freud and others. U. Bronfenbrennen, an American psychologist, has developed a "theory of ecosystems", in which the main role in the development of
the intelligence of children is provided to the family (lack of communication with
parents, increase in the number of divorces) and social institutions.
The word "intelligence" comes from the Latin "intellectus", which in translation means "cognition", "understanding", "reason". Initially, this term relates exclusively to the rational mental functions of the human psyche; Today it is generic
term, which includes cognitive abilities in general (Kholodnaya, 2002, p. 154). G. Gardner suggested that the intellect is not unitary cognitive ability, and has allocated
eight different types of intelligence: linguistic, logical-material, spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal and intrapersonal, natural-test. According to the
author, all of them are hypothetically related to different parts of the brain.
The scientist argued that between types of intelligence there is only a very
weak correlation. In his model of intelligence there are two types of intelligence
(interpersonal and intrapersonal), which are personal and social in nature. G. Inner personality intelligence defined Gardner as the ability of an individual to gain
access to his inner life, to understand himself, his ability and desire, the reaction
to different things, as well as the aspirations and motives of avoiding. Concerning
interpersonal intelligence, the scientist was more concise and defined it as the
ability to distinguish between other individuals (Gardner, 2007, p. 253).
V. V. Kovalev substantiated the notion of "boundary intellectual deficiency"
(Kovalev, 2017), in medical practice the term MMD is used - minimal brain dysfunction. In order not to make a mistake in professional self-determination for
adolescents with autism, it is necessary to determine their aspirations, ideas, motives; their capabilities. Correctional educators and psychologists need to pay due
attention to the professional self-determination of adolescents.
E. Klimov under the professional orientation understood the scientifically
grounded system of forms, methods and means of influence on students, which facilitates their timely involvement in social production, rational placement, effective
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use and consolidation in the workplace on the basis of objective assessment and
taking into account the inclinations, abilities and other individual qualities
(Klimov, 1996, p. 126).
K. O. Ostrovska notes that the factors of professional burnout at the teachers of the special school are: emotional; characterological; psychological. The
teachers at the special school have a higher level of professional burnout than
the teachers at the secondary school. Correctional educators are better aware
and control their emotional experiences than teachers of general education. In
addition, there is a correlation between empathy and emotional stresses of correctional teachers and between emotional recognition and their communicability (Ostrovska, 2012, p. 400).
Researchers M. Priazhnikov and V. Gladkov among the stages of vocational
guidance allocate professional information (prophylactic), professional counseling, professional selection and adaptation. The implementation of vocational
guidance work with adolescents with autism requires the use of well-defined
forms, methods and tools aimed at optimizing this process, mastering certain
social competences (Priazhnikova, & Priazhnikov, 2007, p. 143).
O. N. Surgund notes that vocational guidance is a complex of psychological
and pedagogical and medical measures aimed at optimizing the process of employment in accordance with desires, inclinations, abilities and taking into account the needs of the community in specialists (Surgund, 2006, p. 126).
Shcherbakova G. N. distinguishes two forms of professional orientation:
 on a broad base, which is to familiarize young people who have not yet
made their choice with the world of professions;
 on a narrow base, which consists in the fact that in an educational institution, which prepares specialists, students disclose all the peculiarities of
their further activities, indicate the best ways to engage in this profession,
etc. (Shcherbakova, 1992, p. 70).
O. V. Tyapta notes that vocational guidance is a long-term process that
includes three main points:
 process of influence of the social environment on the personality being formed;
 process of awareness of the necessity of work, knowledge of its specific sphere;
 the transformation of labor according to the laws of the development of
modern reality (Tyapta, 2004, p. 168).
For A. D. Sazonov's professional orientation, as a system, contains several
interrelated stages: professional information and education, professional counseling, professional selection, vocational training and professional adaptation
(Sazonov, 2004; Samoukina, 1990).
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Professional recruitment involves several successive and interconnected stages:
 the previous one, where the selection is based on methodological indicators, the state of health;
 carrying out a psycho-diagnostic examination using various test complexes,
an imitation experiment that reproduces fragments, situations, stages of
real work activity, when strictly registering the indicators of the functional
stage, motivational-emotional manifestations, performance indicators;
 forecasting the success of mastering the profession on the basis of comparing its requirements with psycho-diagnostic data, taking into account
the possibility of some underdeveloped qualities due to higher development of others (Shadrykov, 1982, p. 118).
Professional adaptation is the process of active inclusion of the student in
the profession, adapting it to the content of their professional duties, the regime
and organization of work, to the requirements of production.
In other words, professional adaptation is an achievement of a certain
qualification level in the optimal time frames. In the course of the implementation of the psychologist's career-oriented function, the concept of school vocational guidance, which contains a certain number of components, is formed.
Information sources on the choice of profession. This part of the concept
is designed to teach students how to obtain and manage information.
Factors that determine the choice of profession: the effect of the stage of
development of society on the choice of profession; the influence of friends and
family; influence of socio-economic status; regional peculiarities of education;
sex selection.
Own idea of professional expectations and individual abilities. A conscious
approach to choosing a profession requires discussion with a single person.
Therefore, senior students should be given the opportunity to demonstrate
their professional inclinations, interests and expectations so that they can identify their concept of choosing a profession and be able to form it.
Preparation, conduction and analysis of industrial practices. In order to
give students the opportunity to realize their own experience, it is expedient to
conduct practice within the limits of vocational guidance. Individual knowledge,
hopes and expectations from a particular profession can be compared in this
way with concrete experience during work.
Professional education and professional planning. It is necessary to familiarize
students with the labor law of the country and to learn how to obtain information
about the training and its benefits (Samoukina, 1990; Simonenko, & Traiger, 1992).
To succeed in solving responsible tasks, the correctional teacher in working with adolescents with autism should have personal qualities, without which

287

Kateryna O. Ostrovska, Ihor P. Ostrovsky, Khrystyna Y. Saiko

it is impossible to work with students with special educational needs. Namely:
pedagogical sensitivity, which manifests itself in the ability to capture the changes
in mental activity, behavior, the general condition of the child and react adequately to such changes in the most insignificant and least visible manifestations;
patience and perseverance in achieving the goals (Saiko, 2012, p. 404–405).
Thus, the professionally oriented psychological work of the psychologist is constructed and implemented correctly in the school, it expands the possibilities of adapting the student to the labor market and is a guarantee of successful self-realization.
Methodology and organization of research. 40 psychiatric adolescents
aged 13 to 14 participated in the psychological study. These were students of
the day care center for children with a high level of autism in the Regional Collapse Case (Lviv) and the Lviv Special Secondary School № 6 for children with
severe speech impairment (22 boys and 14 girls). In the course of work, the following methods were used: "Psychological and educational profile" of the
AAPEP; Binet Simone mental health test scale.
Research results. According to the results of the methodology "Psychological and Educational Profile" AAPEP, it was found that in 38.9% of adolescents with
autism prevails a high level of professional skills, 56.4% average level of manifestation of this trait, and 4.7% low. This suggests that adolescents with autism have
a habit of constantly repeating uniform movements and are able to carry out professional duties carefully if these movements are a mere labor activity. In 40.3%
with a low level of autism prevailing high level of autonomy, 45.7% average, and
14% low level of this characteristic. In most adolescents with autism, the average
level of autonomy prevails. Also, high level of functional communication prevails
in 30.4% with a slight level of autism, 54.8% is average, and 14.8% is low in this
characteristic. This suggests that in the majority of adolescents with autism, the
average level of functional communication prevails. See figure 1.1.

Figure 1.1. The results of the method “Psychological and educational profile”
of AAPEP for adolescents with autism.
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According to the results of the correlation analysis, a direct correlation
between the level of mental development and self-esteem (r = 0.32), professional habits (r = 0.41) was found in the group of adolescents with autism. The
high level of mental development is in the interconnectedness of development
with autonomy and professional habits. See figure 1.2.

The level of mental
development
r = 0.32

r = 0.41

Independence I Independencendependen

Professional
skills

Figure 1.2. Interrelation of the level of mental development with autonomy
and professional habits.
The direct correlation between the indicators of functional communication and the level of mental development (r = 0.42), professional habits (r = 0.36)
was obtained. The high level of functional communication is interrelated with
the level of mental development and professional habits in adolescents with autism. See figure 1.3.
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Figure 1.3. Interaction of functional communication with the level of mental
development and professional habits.
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Conclusions
Properly chosen profession allows an individual to realize themselves as a person. The important condition of this is professional orientation, which is a complex of psychological, pedagogical and medical measures aimed at optimizing
employment in accordance with desires, inclinations, abilities and taking into
account the needs of the community in the specialists. Professional orientation
work is one of the vectors of work that a school psychologist is engaged in. In
the process of forming the readiness of students to choose a profession, it is
necessary to pay attention to the individual characteristics of the individual. First
of all – these are the interests, inclinations of students. Professional interests
are characterized by specificity and purposefulness. This is an interest in the
profession chosen by a senior student. The development and formation of professional interests are directly related to cognitive. These interests are aimed at
mastering the knowledge of the profession, understanding its essence, mastering not only the practical but also the theoretical foundations of the profession.
An important component of socialization processes is vocational guidance
technology, through which adolescents with autism acquire social competence as
a personal factor contributing to their readiness in society. The components of the
technology of organization of professional orientation work are: conceptual (purpose, task, form, methods, means), diagnostic (indicators and criteria of effectiveness, diagnostic tools) and content (structural components, their content).

290

Interсonnection between intellectual development levels and professional orientation of adolescents…

References
Gardner, H. (2007). The structure of the mind: The theory of multiple intelligence.
Moscow: Williams.
Kholodnaya, M. A. (2002). Psykholohyya yntellekta: Paradoksy yssledovanyya.
Sankt Petersburg: Piter.
Klimov, E. A. (1996). Psychology of professional self-determination. Rostov-onDon: Phoenix.
Kovalev, V. V. (2017). Pathocharacterological formation of personality. Embassy
of Medicine. Downloaded: www.medicus.ru/psychiatry/spec/cont=sector
ticle&art_id=3836
Ostrovska, K. O. (2012). Psychological factors of professional burnout in correctional teachers. Scientific Journal of the National Academy of Sciences of
Ukraine, 21(19), 399–405.
Priazhnikova, E. Y., & Priazhnikov, N. S. (2007). Proforientatsiia. Moscow: Akademiia.
Saiko, H. Ya. (2012). Peculiarities of the emotional intelligence of correctional teachers. Collection of scientific works of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 14(6), 398–405.
Samoukina, N. V. (1990). Comparative effectiveness of application in prophylaxis
of active methods and counseling. New Researches in Psychology and Age
Physiology, 1, 33–35.
Sazonov, A. D. (2004). The professional orientation of students. Sankt Petersburg: Piter, 2004.
Shadrykov, V. D. (1982). Problemy systemoheneza professyonalʹnoy deyatelʹnosty.
Moscow: Nauka.
Shcherbakova, T. N. (1992). Development of professionally significant qualities
of an individual. In O. P. Sannikova (ed.), Actual problems of psychological
service: Theory and practice. Collection of materials of the International
Conference, September 8–9, 1992, vol. 2 (p. 70–72). Odessa.
Simonenko, S. N., Traiger, S. S. (1992). Development of psychogram of a specialist
for the purposes of career guidance. In O. P. Sannikova (ed.), Actual problems
of psychological service: Theory and practice. Collection of materials of the
International Conference, September 8–9, 1992, vol. 2 (p. 53–54). Odessa.
Surgund, N. A. (2006). The problem of professional selection on the specialty “practical
psychology”. Pedagogy and Psychology of Vocational Education, 2, (126–135).
Tyapta, O. V. (2004). Formation of psychological readiness for sociological professional
activity (on the example of the profession "social teacher") (dissertation candidate psychologist sciences). Taras Shevchenko National University of Kyiv.

291

Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne
Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
KSSE 3(4). 2017. 293–300
doi: 10.30438/ksse.2017.3.4.4
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl

Inclusion of children with mental disabilities
as an educational problem
Olha Fert
Ivan Franko National University of Lviv
olga.fert2@gmail.com

Abstract
The goal is to assign the main pedagogical and organizational peculiarities of the
inclusion of children with mental disorders and their socialization in general. In
the context of the development of inclusive education in Ukraine, the issue of
helping children with mental disorders has been becoming increasingly urgent,
since ensuring a rights protection approach to people with peculiarities of mental
development is a socio-political requirement for a country that seeks to meet European integration values, so it demands to prepare our social philosophical field
for acceptance such people and to work out practical approaches for implementation inclusive values. The inclusive educational process takes place on the basis
of team cooperation, the multidisciplinary approach is the basis of psychological
and pedagogical support of the child, which is a condition for ensuring inclusion
the child in the educational environment, that is based on the philosophy of inclusion as a main direction of help to people with mental disabilities in the society.
Keywords: inclusion; children with mental disabilities; attention deficit hyperactivity disorder; rights protection approach

Introduction
The problem of existence the persons with mental disorders in the social
environment is the subject of multidisciplinary scientific study and it is in the
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intersection of pedagogical, psychological, philosophical and medical sciences. The
question of affecting the mental development of the individual by biological and social reasons is the subject of scientific discussions and study, because it is difficult to
follow the influence of the environment and analyze the natural causes in the context
of the development of a large variety of individuals in different conditions of their
existence, so today is not discussed about a clear formula for such correlation.
It is indisputable that the person in the process of his formation is not a passive product of the interaction of biological and social factors, the child's mental
development also depends on its activity. So the activity of the individual is an
indisputable condition for mental development. The social significance of the
problem follows from the prevalence of mental disorders, about 13% of the
child and adolescent population of the planet have psychiatric disorders, according to the British National Institute for Health and Quality of Medical Care (NICE)
and the American Association of Psychiatrists (APA).
According to the American Association of Psychiatrists, the most common
mental disorder in children and adolescents is Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, up to 9% of children and adolescents have this disorder. About 50% of
all mental disorders begin in childhood and adolescence. In general, we are
faced with the issue of total maladaptation of a broad category of people, which
is unacceptable in the context of philosophy of disabeled people rights protection due to the adoption of democratic values and the ratification of the United
Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
1. The goal
In view of the above, the purpose of the article is to outline and comprehend
the main pedagogical and organizational peculiarities of the inclusion of children with
mental disorders in the educational environment and their socialization in general.
According to the goal we have set the following objectives: a) analyze the
concept of mental development according to the leading theories; b) outline the
social significance of the problem of the existence of persons with mental disorders in the modern society; c) characterize the main perspectives of the inclusion of persons with mental development violiations according to the philosophy of the rights protection approach to persons with disabilities in the context
of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
2. The main material
The studies show that even twin children, who have identical genotypes
and live in the same family, are often formed by various emotional, volitional,
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characterological features due to the fact that in their relationships one child
more often acts as the initiator, the leader, and the other – as an executor, subordinate, and this one-sided division of functions remains out of the attention
of adults or is stimulated by them. Sometimes not so much the family socializes
the child, but the child socializes the people around him trying to construct
a comfortable and pleasant world
Let's consider briefly the basic theories of mental development. The focus
of personogenetic theory is the problem of the individual's activity and creativity (A. Maslow, K. Rogers).
S. Holl's biogenetic theories, M. Getchinson and S. A. Froyd's psychoanalytic approach view the development of the individual as the phylogenetic program is implemented in ontogenesis
According to the theories of learning J. Watson, B. Skinner the acquisition
of people different forms of behavior is by means of teaching and have a sociogenetic emphasis on the study of human socialization
The cognitive theories of J. Bruner and J. Piaget occupy an intermediate position between biogenetic and sociogenetic approaches, the main determinants
of development according to these theories are the social conditions in which the
personal genotypic program of the individual is implemented (Singh, 2012).
Huge influence and popularity has the theory of model of environmental
systems U. Bronfenbrenner, by this theory, mental development is the process
of restructuring the individual By his environment and experiencing the influence of the elements of this environment.
Representatives of the concept of behaviorism studied the psyche through
behavior, because behavior is an external manifestation of mental processes. The
development of behaviorism is due to research in the field of physiology of the
school of I. Pavlov. According to J. Watson, from the birth the child is free from experience, and only parents are responsible for what it will be in the future. Leading
in mental development followers of behaviorism considered the role of learning.
Berres Frederick Skinner investigated that human habits developed as a result of
a unique experience of operant learning. That is, people are inclined to repeat those
actions that lead to pleasant subjective positive consequences and avoid what has
caused negative results. (Rief, 2005) Thus, the main factor of mental development
is the system of encouragements and negative encouragements (punishments).
Based on this point of view on the psyche, behaviorists came to the conclusion that its development depends on the social environment, from the living conditions, that is, the stimuli that the environment provides. However, another representative of the theory of social learning – Albert Bandura argued that rewards and
punishment are not enough to teach new behavior. Formation of the child's experience through imitation and identification - the most important forms of teaching.
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Jean Piaget, the founder of the cognitive approach to the development of
the psyche, considered the leading role of intelligence in the mental development in the ontogenesis of the human psyche, he identified the stages of intellectual development. It is the understanding of what is happening in the world
around. Piaget considered the basis of the individual's adaptation to the external environment. In this case, adaptation is considered as an active process of
interaction between the child and the environment.
Lev Vygotsky considered the mental development as a process of cultural
development, as a result of which higher mental functions develop and it influences the formation of personality. Vygotsky's Cultural-Historical Theory says
that a child can become a person in a joint interaction with an adult, assimilating
relevant values and practices. Learning, according to Vygotsky is the main driving force of mental development, singling out the leading role of social influence
on the development of personality. The child's educational process and its mental development are carried out in accordance with the levels of actual and potential cognitive development.
The level of actual development is the child's ability to solve the tasks independently, without the help of an adult. The area of the nearest (potential) development is the distance between the actual level of independent activity of the child
and the potential level of its activity under the guidance of adults (Ostrovska, 2017).
Higher mental functions – logical memory, conceptual thinking, arbitrary
attention – primarily arise in the external subject matter, communication of the
child. And only then they pass into the inner psychic plan, becoming the content
of the child's mental development. By studying the mechanisms of mental development, L. Vygotsky introduces the concept of age, social situation of development, age crises and psychic neoplasms.
One of the most important directions of the development of the concept of
L. Vygotsky was developed by A. Leont'ev’s theory of activity. According to the scientist, the mental development of man largely forms the process of development
of its activities. He developed a theory of leading activity, as one that becomes central, fundamental at different stages of development and exercises the greatest influence on the formation of consciousness, the personality of the child at this stage.
Leading activity is an activity that, emerging within the framework of a new
social situation of individual development, provides for the solution of mental
contradictions and the formation of psychic neoplasms (Barkley, 2006).
V. Sinyov identifies the following characteristics in stages of mental development: the social situation of development, major age-related tumors,
leading activities.
D. Elkonin tried to unite among themselves the basic directions of the
child's development – knowledge of the objective world and interaction with the
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environment of people. Such activity of a child is the only process in which a person is formed. In each age period different directions dominate, reflecting the
alternation of the content of the lead activity. L. Bozhovych points to the leading
role of experiences in mental development.
G. Kostyuk states that biological heredity is determined by the ontogenesis of the human body, the source of which is the genetic apparatus of social
heredity, in turn, the ontogenesis of the individual is determined. Under social
heredity, we understand the achievements of mankind, accumulated in the process of its historical development.
The problem of violations of mental development are a serious medicalpsychological-pedagogical and socio-philosophical problem due to their prevalence, as it was said about 13% of children and teenagers of the planet have
psychiatric disorders according to the British National Institute of Health and
Quality of Medical Aid (NICE) and the American Association of Psychiatrists
(APA), the most common violation of mental development in children and adolescents, according to the American Association of Psychiatrists, is hyperactive
disorder with attention deficit, up to 9% of children and adolescents ting with
the disorder, according to criteria of International Classification of Diseases-10
refers to the disorder hyperactivity disorders – disorders of behavior and emotions, beginning usually in childhood and adolescence. Behavioral disorders with
preserved intelligence is a real challenge for the educational system, since often,
especially in Ukraine, children do not undergo the appropriate diagnosis, and
thus do not receive appropriate correctional support, although they are in dire
need of such support, the social disadaptation of children with mental retardation negatively affects functioning of the collective of children in general in conditions of both general education and special school, if in a special institution
there is a child with comorbid disordered behavior. Also social dysfunction influences negatively on the process of further integration the person in all the
spheres of life and make the existence of nearest people uncomfortable. So this
is a social and philosophical issue in general (Durheim, 2009).
In the context of the development of inclusive education in Ukraine, the
issue of helping children with mental disorders has been becoming increasingly
urgent, since ensuring a rights protection approach to people with peculiarities
of mental development is a socio-political requirement for a country that seeks
to meet European integration values, effectively providing education at the
place of residence for all children without exception, is the quintessence of ensuring the rights of persons with disabilities, as it is required by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Ukraine in 2009. “Inclusion is a way of thinking and acting that allows every individual to feel accepted, valued, and safe. An inclusive community consciously evolves to meet
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the changing needs of its members. Through recognition and support, an inclusive community provides meaningful involvement and equal access to the benefits of citizenship”.
3. Scientific novelty
The problem of mental health of children and adolescents is a problem of
a healthier and more comprehensive future of the nation, so the educational context
of helping children with mental disorders is completely inseparable issue of medical
and psychological care, both a children with mental disorders and their family.
Therefore, the model of assistance to children with hyperkinetic disorders
should be an algorithm for effective social and educational inclusion of children
with mental disorders in the educational process. That means the identity the
Ukrainians with European values of help to disabled people, as a one of the main
demands of further Euro integration.
Under the inclusive educational process, we understand the process of
involving the child with psychophysical development violations into the educational environment at the place of residence, with the full provision of appropriate correction of developmental violations with the aim of maximizing the inclusion of the child in the social environment according to a legal approach to
understanding disability and special needs in general (Zentall, 2011).
The inclusive educational process must be corrective, accessible, scientific
and centered not only on the child, but also on the family as a whole, since the
parents are partners, from planning at all stages of the educational and socialization process. The inclusive educational process takes place on the basis of team
cooperation, as a multidisciplinary team of specialists plans all the necessary educational interventions on the basis of constant study of the child in the dynamics
of its development and analysis of intermediate achievements, the multidisciplinary approach is the basis of psychological and pedagogical support of the child,
which is a condition for ensuring inclusion the child in the educational environment
Conclusions
The inclusive educational process develops in the context of a universal
design in education – a concept that explains the full availability of the educational process at all levels, from the proper organization of the environment to
the methods of teaching itself in the inclusive or special class. We distinguish
four components of the universal design in education: architectural accessibility,
material and technical support, methodological support and correspondingly
prepared human resources, because without competent personnel, an effective

298

Inclusion of children with mental disabilities as an educational problem

educational process in the conditions of inclusion is impossible, especially today,
when the approaches to the education of children with peculiarities change psychophysical development.
An individual and differentiated approach to children with developmental problems is an element of the methodical component of the universal design in education.
It is important to note that the entire complex of psycho-pedagogical influence within an individual and differentiated approach to children with mental disorders in the inclusive educational process should take place in accordance with
modern approaches to diagnosis, treatment and correction of mental disorders in
accordance with modern protocols of international organizations that are authoritative in the field. The effectiveness of psychological and pedagogical methods for
working with children depends directly on the latest scientific medical research that
studying the reliable causes and the neurobiological nature of mental disorders.
Only scientific approach can bring the best results in the process of social
integration and implementation the philosophy of inclusion in the modern
Ukrainian society.
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Abstract
Volunteering in social work presents a theme, which is relevant in relation to
the practice, research and also to the education of social workers. The aim of
this contribution is to analyse volunteering in the context of educational questions around social work. The sources of this analysis are the changes, which
exist in the sphere of volunteering and social work because of the influence
of modernisation and which implicate mutual cooperation by achieving social
justice and cohesive society. This contribution presents a thesis about the inclusion of volunteering into the theoretical and practical preparation of social
workers. The final section illustrates service-learning strategy and some possibilities for its implementation amongst other models.
Keywords: volunteering; social work; education; theoretical preparation; practical preparation; service-learning

Introduction
Social work and volunteering are connected historically, therefore their
relationship has gone through a specific development. Nowadays, the values of
both – social work and volunteering – are based on foundations of democracy
and human rights and their aim is to support a socially cohesive and equitable
society. Social processes related to the modernisation of society such as globalisation, technological innovation, demographical changes, changes in civic society, formation of postmodern values, changes in family and work spheres and
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the changing attitudes of people towards volunteering all present challenges for
social work. Social work abroad but also here in Slovakia has the potential to begin
a new era in its relationship with volunteering. Looking at the economic crisis and
changes in the forms and functions of the social state, responsibility for providing
social services moves from government to the private and non-profit sector and
down to the local level. Together with this shift, there is an effort to encourage
volunteers to participate in satisfaction of social needs. The future of social work
as an effective and appreciated profession is therefore significantly connected to
the question as to how it is going to recover its role as a partner for volunteers.
The aim of university education is to provide students knowledge from the subject, which they study and at the same time prepare them for the profession in
practice. Therefore, we can assume university education as the beginning of professionalization of future social workers. The optimal model for this preparation
lies in the mutual connection between its theoretical and practical parts. Both
provide a wide range for the issue of the application of volunteering.
1. Volunteering and social work influenced by modernization
Social work has developed on the basis of traditional humanistic values of
unity and solidarity together with the idea of necessary support for people’s individual responsibility for their own life. Matoušek (2001) says that social work is
based on the framework of social solidarity, as well as on the ideal of the fulfilment of individual human potential. According to the international definition of
social work from 2000, its fundamental principles are human rights and social justice. The same principles apply to the activities regarding volunteering, which according to the Universal Declaration of Volunteering lead to respecting the dignity
of all people and their abilities to improve their own life and to apply civil rights
and by which help find solutions and create a more humane and equitable society.
Social work and volunteering developed in the post-industrial period,
which is significantly influenced by the process of modernization. In social work,
and also in volunteering, these influences are the subject of expert studies and
speculations about their changes and future. They also interfere with the mutual relationship.
Chytil (2011) speaks about the consequences of modernization regarding social work. He agrees with Stoesz (1997), who expects the end of social work because
it was created in the period of industrialization and missed the switch to a postindustrial society. On the other hand, he concludes, that social work can survive, if
it redefines its aims to sustain and develop communities through community economics. Social work can use its experience by creating a congregation of equal people who will protect each other in situations where modern society cannot.
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The image of modernization and globalization tendencies in social work is
defined by Göppner a Hämäläinen (2008) along with the development of managerialism, as becoming an expressive form of a new postmodern ideology of
social work. Social work is a system of organizations and managing “service
packages and networks” including assessment and risk, estimation of costs and
analysis of costs and profits. Looking at this, the authors warn that on the one
hand, social work has to think in categories of efficiency, effectivity, quality and
management, if it does not want to endanger its own professional existence and
thus needs to reflect an economical-business mindset. On the other hand, as
Bauer says (in Göppner a Hämäläinen 2008), there is also a need to reflect the
fact, that providing services in the social sphere is realised in relation to the people in interaction, which is happening at a time and the place where two persons
or a group of people with different needs are present. The general translation
of economic categories to social work, as well as developing concepts of management for organizations in the social area, eventually needs some concretization and adjustment regarding service and professional aims.
We do not agree with this thesis about the end of social work. In our opinion, social work reacts to the actual changes in the postmodern society, reflected in the development of community work and its preventive and development potential in relation to various target groups and spheres of social practice.
The values of social work based on human rights and social justice are still valid
in the period time of postmodern individualism. The proof of this is in the acceptance of the Global Agenda for Social Work and Social Development in March
2012 by the International Federation of Social Workers (IFSW), the International
Association of Schools of Social Work (IASSW) and the International Council on
Social Welfare (ICSW). The document is based on the fact, that the political, economic, cultural and social models of the past and present bring unequal consequences for communities at global, national and local level and has a negative
impact on people. As a result, it encourages signatories to assert and defend
a model of society which fulfils and supports human rights and dignity and is
interested in quality of human relationships. From 2012–2016 it suggests that
the focus of effort of social workers should be on 4 areas:
 enforcement of social and economic equality;
 enforcement of dignity and human value;
 achievement of sustainable environment;
 strengthening understanding of the meaning of human relationships
In each area there are suggestions for building and supporting strong and
inclusive local communities, which underpin the importance of community work.
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The consequences of modernization interfere not only with social work but
also with volunteering. Some theories1 see a “threat” to civil participation due to
modernization and identify a tendency for a decline in volunteering activity across
all groups of the population but mainly in the younger population. The origin of
the cause is seen as increasing individualism, the disintegration of traditional local
networks and communities, decreasing bonds from religion, the consumer way of
life or hiding of individuals “before the outside world.” Researchers (i.e. Hustinx,
2001; Merill, 2003; Hustinx, Lamertyn, 2003; Evans, Saxton, 2005; Rochester et al.
2009; Frič, Pospíšilová 2010 and others) claim, that trends regarding modernisation are not necessarily reflected in decreasing number of people participating
but in changes in the so-called patterns or styles of volunteering. Similarly, as in
the area of social work, there are two tendencies in the area of volunteering. On
the one hand, there is the identified need to professionalize volunteering mainly
connected to the development of formal, manager-led volunteering. On the other
hand, there is the development of the community type of volunteering such as in
the formal, informal and virtual communities. (Frič, Vávra, 2012)
We can reflect on both these trends in volunteering in the context of social
work. The subject of social work studies is, according to our opinion, formal and
informal volunteering. However, both are applicable in the other area of social
work. Formal, managed volunteering is a part of the theoretical, research and
practical level of individual and group social work. Informal volunteering is a part
of theoretical, research and practical reflections mainly of community social work.
Formally organized and managed volunteering has been developing
mainly in the area of social and health care over the last few years. The emphasis
on manager-led volunteering and related trends of professionalization in the
workplace with volunteers correspond mainly to the image of formally organized and professionally-based social work. Professionalized volunteering regarding social work focuses on clients – individuals, families, groups. As Frič says,
it seems, that symbiosis of these two models is unbreakable and has a great
potential for further development. (2011, p. 8)
Together with the trend of professionalization of manager-led volunteering, there is also a trend of “return to community” and the development of informal voluntary activities. Many authors claim, that in the future informal,
community volunteering aimed at strengthening and development of local and
interest community will increase. In this context we agree with Frič (2011, p. 9),
that the future of volunteering in the area of social work could be connected
1

For example: Bauman’s thesis about individualization of solution of collective aims in: Bauman, 2002 (Liquid modernity) or some outcomes from the meeting of a professional
workgroup: UNV, 1999.
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also with greater use of self-regulatory elements and the closer interconnection
of social and community work. Mutual relationships between formal and informal volunteering signify, that regarding volunteers, social work with individuals
and groups can be connected with work with the community.
2. Volunteering in the theoretical preparation of social workers
Undergraduate education of social workers is aimed at the development
of their specific competencies for work with clients within the micro, mezzo and
macro level of social work. If we consider volunteering as a part of social work
within its practical performance and scientific and research reflections, there
also arises a need to pay it proper attention within the theoretical preparation.
As Sherr (2008) states, several experts emphasize the need of including volunteering themes into the curriculum of social work. Regarding this they state,
that social work focused on support of interaction between a person and their
surrounding develops social workers as suitable professionals for education, support and partnership with the aim to develop and provide effective services.
According to Mydlíková (2002), by adding the subject of volunteering into
the curriculum of social work, volunteering, in the modern understanding of this
scientific discipline, becomes part of the awareness of young experts as an integral part of social work in Slovakia.
During undergraduate studies, social workers are prepared for many positions and roles. One of these roles could be, according to our opinion, the role
of coordinator of volunteering programmes. Social workers are especially suitable for this role since they have various competences concerning:
 work with clients (individuals, groups, communities and society),
 organization of work teams,
 the system of social services.
The issue of volunteering can be part of the curriculum of various subjects. We can see it within social politics, social services, community work, work
with specific target groups and within topics of of third sector and non-governmental organizations and others.
Another way to implement the theoretical preparation for working with
volunteers is the inclusion of a special subject of Volunteer Management into
the curriculum. It is possible to create the outline of this course in cooperation
with experts from practice. A course aimed at the management of volunteers is
part of the offer for students of social work at some universities abroad, as well
as in Slovakia, for example at the Faculty of Arts of Prešov University in Prešov
and at the Faculty of Education of Comenius University and at the Faculty of
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Education of Matej Bel University in Banská Bystrica. As an example we mention
the course aimed at Volunteer Management at the Faculty of Education of Matej
Bel University in Banská Bystrica.
The aim of the Volunteer Management course is to develop the
knowledge and skills of students in coordinating volunteering programmes in
the social sphere. Students gain knowledge and skills in the management of volunteers. They learn to plan the process of work with volunteers, how to attract,
choose, educate, lead, keep and motivate them. The course consists of lectures
and seminars. The output of this study is a volunteering programme for a particular organization, which is prepared by students in groups at seminars. Their
task is to research a particular organization and agree which volunteering programme they are going to elaborate. To analyse the needs of the organization in
relation to volunteers and planning of volunteering programme, they need critical information from the organization. Our experience with implementation of
this course confirms that this is a way in which students can prepare for the role
of coordinator of volunteering programmes, since they test their theoretical
knowledge in practice. At the same time, this course is beneficial for organizations as well. They welcome such cooperation, since they get a fully complete
volunteering programme. Only a few organizations work with written documents or with directives about work with volunteers, even though they use volunteers’ help. However, such documents are one of the organization’s standards
of work with volunteers and part of its professionalization.
Preparation of social workers to work with volunteers can be also part of
their further education. Nowadays, more subjects offer accredited courses of
Volunteer Management in Slovakia, for example the Platform of Volunteer Centres and Organisations, Volunteer centre and others.
3. Volunteering as a form of expert practice in social work
As Matulayová (2005) states, the university educational process follows
mainly anticipated aims, whilst it comes from the latest theoretical knowledge.
On the other hand, contemporary practice of social work often does not correspond to these aims and theoretical knowledge. Therefore, there is a basic conflict of theory and practice in higher education. One of the options for easing
this conflict and for contributing to the professionalization of future social workers is to include volunteering into the professional practice of students.
Volunteering as a part of higher education has a long history abroad. University agreements from 19th century enabled privileged students to undertake
philanthropic activities for the poor in the local community. Agreements reflected
the moral intentions of the university and its mission within its local community.
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The emphasis in modern volunteering shifted from paternalistic to mutual development and process in which both sides – students and members of the community – learn through each other by participation in various social programmes. (Hall, Hall, 2005)
Volunteering as a part of the practical preparation in the Social Work study
programme has historically been paid attention in Slovakia as well. Contributions
and studies in this area are presented mainly in scientific and professional seminars
and conferences. Balogová, Bayerová, Béreš, Brozmanová Gregorová, Gymeská,
Kopcová, Laca, Matulayová, Mrázová, Mydlíková, Radková, Skyba, Vaska and others regularly publish and present them. More materials are available in this area
i.e. Mydlíková et al. 2006; Mydlíková et al. 2007; Skyba, Šoltésová 2012. These authors mainly present experience from organizing volunteering work for students at
their universities and pay attention to chosen specifics of volunteering.
Volunteering as a form of professional practice can fill more specific functions in the university education of social workers. These are mainly:
a) Integrative and synthesized function. Volunteering creates a space for
use and transformation of theoretical knowledge into practice and enables students “to integrate gained work experience with knowledge of
social problems aetiology, various approaches to their solution and political-organizational contexts, in which helping professions operate.”
(Řezníček, 1994, p. 63)
b) Formative and development function. Volunteering not only develops the
professional competencies of students but also forms their relationships
and attitudes to the profession itself. Students gradually internalize the
values and norms of profession by carrying out volunteering activity in the
future profession. They begin to identify themselves with the profession
or vice versa, they discover that this profession may not be suitable for
them, or find that proposed ideas are not acceptable. At the same time,
during volunteering activities students have opportunities to come into
contact with their future profession not only as an “observer” or “object”
but also as its active “subject” – an executor. This position creates a new
space for the formation of relationship with the profession.
c) Orientational function lies in the orientation of a student in the reality
of performance of their future profession. Volunteering enables them to
gain immediate experience with the life conditions of clients and to understand the practice of social work in various organizations and in relation to various target groups.
d) Cognitive function. When involving students in volunteering activities,
we are speaking about a specific process of learning, learning by doing. Theoretical knowledge gains new qualities in practice, participates in reality,
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and can complement, develop and exponentiate. Cognitive function can
also consist of exploring new, yet unknown phenomena and facts subjectively and also objectively. Students have in volunteering the possibility to study such phenomena, which they “discover” as new or less wellknown and thus expand their views in various areas. Another attribute
of cognitive function in volunteering as a form of expert practice is that
students are often purposefully educated for volunteering activity.
Within volunteering, they gain not only practical skills but also theoretical knowledge which extends their competencies in work with specific
target groups in a significant way.
e) Feedback function of volunteering as a form of professional practice can be
viewed in multiple directions. It brings significant information for universities about the readiness of their students for their future jobs. To the organizations in which it is provided, it enables the identification of gaps in the
knowledge of workers or problems and shortcomings in their work. An organization can also gain through volunteers specific suggestions. Eventually,
the feedback information received while performing volunteering activities
also has meaning for a student. A Student – volunteer has the possibility to
verify if what they learned really works and if gained knowledge and skills
can be used in practice. “The best use of the theoretical knowledge of an
individual is to use it in practice.” (Brnula, Vaska, 2003, p. 106)
f) Self-cognitive and self-reflexive function of volunteering as a form of professional practice reflects the fact, that student during volunteering activities get to know not only about social reality but also about themselves, their reactions to surroundings, their behaviour, opinions, attitudes, or to reveal rooted prejudices. Volunteering enables students to
reflect on activity to date and also experience contact with new realities.
New experience gained during volunteering activities become “a material” for self-reflection and contributes to self-recognition.
g) Motivational function of volunteering as a form of practice leads to the
arousal in the interest of social work students in studying theory concerning
various problems and questions, which arise during practice. Volunteering
can also stimulate an effort for change in students, to improve the performance of social work in practice and motivate them to search for new approaches and active involvement in solving problems in the social sphere.
The specifics of volunteering as a form of practice result from basics of volunteering, to which belong willingness and spontaneity. (Matulayová, 2003) These attributes are, according to our opinion, an unquestionable advantage but at the same time
also the cause of possible complications when received as a part of higher education.
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Concerning this, discussions are led mainly in two problematic areas:
 Should be volunteering by social work students in organizations in the
social sphere be compulsory?
 Should the volunteering activities of students be recognized as a replacement for some other form of practice? If so, to what extent? (Vavrinčíková, 2003).
Many opinions exist to the question of volunteering as a compulsory form
of practice. Volunteering activity is included as a compulsory part of the study
of social work at some foreign schools. Matulayová (2003) also suggests, that students during their study should take at least one semester of practice as a volunteer in social services. According to our opinion, including volunteering activity
in study programmes by their compulsory nature denies the very philosophy of
volunteering and its advantages within the university education of social workers and therefore such a solution is deemed as inappropriate.
A more suitable option is to recognize the volunteering of social work students as a replacement of other form of practice, while the extent can depend on
the character and length of volunteering activities and the characteristics and aims
of the particular form of compulsory practice. Volunteering can be offered as a possible alternative to other forms of practice. It is important to realise that volunteering (also for long term) cannot completely replace managed practical preparation.
If volunteering should be considered as a form of practice, and thus as
a part of higher education, according to our opinion it is important to fulfil some
suppositions.
The basic supposition is the so-called pro-volunteering atmosphere at university. Pro-volunteering atmosphere we understand as creating an environment, which motivates students to be interested about events in their surroundings and to help others and in which the volunteering activities of students are
supported and reputable. Matulayová (2003) says, that the aim should be the
acceptance of volunteering as an important part of social work.
Another important supposition is organization and coordination of volunteering activities, which mainly includes communication with students and organization
with volunteers but also cooperation with media, teachers and students themselves. It is necessary to inform students about the possibilities for volunteering activities, motivate them, and include them in organizing individual activities.
It is necessary to cooperate with organizations, in which students as volunteers operate, to secure quality volunteer programmes. It is possible to implement a university’s own volunteer programmes and to mobilize students
through informal volunteer activities.
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And we see as no less important the experience reflection of students
gained during volunteering activity in relation to theoretical preparation and
whole process of education.
Individual experts who deal with volunteering in theory and practice as a part
of higher education see its advantages mainly in these areas:
 students during volunteering activity gain a more specific picture about
helping various target groups and about the contemporary practice of
their future profession;
 it is an opportunity to gain specific skills and develop abilities important
for future jobs;
 it provides space for confrontation of theory and practice;
 it enables direct and ‘on the job’ confirmation of learned theoretical knowledge;
 the motivation of students towards volunteering activity is a great advantage;
 it enables long-term contact and larger space for individual work with clients;
 while performing volunteering activities, students form a relationship
with their future profession;
 more intensive contact with potential employers and better chances to
find employment after study – many students working in organizations
as volunteers were later employed in these organizations.
The advantages of volunteering development in universities can also be
considered in relation to the educator, who in this way can become part of the
professional network of services providers in the region. At the same time, it
also provides space for closer cooperation through the implementation of other
forms of expert practice and by creating a network of training in the workplace.
Results of research at the Faculty of Education of Matej Bel University in
Banská Bystrica from 2007, which was a part of dissertation thesis “Volunteering
as a part of students’ university preparation of social work and social pedagogy”,
confirmed, that volunteering activities of students of social work:
 fulfil individual functions of practical preparation within higher education of
social workers. On the one hand, volunteering creates a space for using
knowledge and skills of students, which are gained during study, on the
other hand, we can say that higher education enables the use of knowledge
and skills within volunteering. It is a significant fact, that helps generalized
experience gained during volunteering activity to be transformed to the
form of new theory, which subsequently influences practice in a positive way
 can contribute to the development of personal and social responsibility,
forming attitudes towards target groups, attitudes to activity in community and also to the planned professional career of students of social
work (Brozmanová Gregorová, 2007).
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4. Service-learning as specific strategy of education in social work
Another option for including volunteering in the curriculum of social
workers is a service-learning strategy. Service-learning is an education strategy,
which has been developing for decades all over the world as a part of formal
and informal education. In formal education it is present at all levels of education from nursery schools to universities. Although service-learning is not intended only for students of social work, it is also used in their higher education.
It is possible to identify more specifics resulting mainly from various cultures and social contexts of its development in practical application of this strategy. These specifics are reflected in the terms and definitions of service-learning. In foreign literature we can find not only some definitions of service-learning but also paradigms and perspectives of this strategy (see also Butin (2010),
Jacoby et al. (1996), Moore – Lin Lan et al. (2009)). More than 200 definitions
were published after 2000, in which service-learning is understood as an experience, education programme, pedagogical term, philosophical term, and so on.
Nowadays, international consensus defines service-learning through
three key characteristics:
 it is thoughtfully organized service experience that meet authentic community needs;
 it is carried out by students in collaboration with community members;
 it is included within curricular academic and research content.
Thoughtfully organized service experience that meet authentic community
needs: the development of community service activities aimed at effectively collaboration to solve actual community problems does not deplete with the diagnosis and the analysis of reality, but rather incorporates learning to the development of a transforming action, in which the “recipients” must have an active role.
Students' participation in the planning, development and evaluation of the
project: service-learning is an active pedagogical proposal and thus students, more
than teachers, are the ones who should lead the activities. If students do not get
involved and embrace the project, the learning impact will not be the same.
It is included within curricular academic and research content: there is an
intentional liaison between service actions and learning contents included in the
curricula. In this regard, teachers’ role is active because pedagogical planning is
what makes the difference between service-learning and volunteering. (Ministry of Education, 2008)
As Bariaková and Kubealaková (2014) claim, the basic idea of service-learning is a thesis about the intersection of needs of students, community and organization (school). That implies its focus is not only on teaching, but also on learning.
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In context of the undergraduate education of social workers, we consider that
it is important to clarify the position of service-learning in relation to the other
forms of participation and learning of students. Lipčáková a Matulayová (2012)
claim, that these forms can be distinguished according to their aim or focus and
timing. While volunteering is more aimed at service, professional practice is aimed
more at education and the development of specific competencies needed in the
profession. Service-learning connects service and education. The difference between service-learning and professional practice as a part of a preparation for a job
is mainly in reciprocity (gained not only by student but also by community/organization) and focuses also on the development of civil activity in students (see fig. 1).
service
community service,
reciprocity, development
of civil activity

VOLUNTEERING

SERVICE-LEARNING

development of knowledge,
skills and competencies
concerning academic
curriculum and future job

PROFESSIONAL PRACTICE
learning

Figure 1. Difference between service-learning and other forms of participation
and learning of students.
In academic literature and international forums, we find service-learning
placed amongst models or forms of volunteering. In this case the fact is emphasized that the credits or points, which students get for completing service-learning activities are not connected with the service, which means that they are not
given for volunteering activity itself but for what a student has learnt. The “reward” is therefore connected with the learning process not with service process.
At the same time, service-learning is understood as a model of skills based volunteering. In this model, there are emphasized not only advantages for the recipient of the help but also for the volunteer, who should be enabled to develop
specific knowledge, skills and competences.

312

Volunteering as an educational theme of social work

The most important extracts from researches abroad (e.g. Astin, Sax, 1998;
Eyler, Giles, Braxton, 1997; Eyler, Giles, 1999; Eyler, Giles, Stenson, Gray, 2001;
Fiske, 2001; Melchior 1999; Morgan, Streb, 2001; Reed, Jernstedt, Hawley,
Reber, DuBois, 2005; Williams, King, Koob, 2002), all aiming at the analysis of the
impact of service-learning on students, suggest that service-learning has a positive effect on students in several areas:
 academic or cognitive domains, that is, what students learned in terms
of content or higher order thinking skills as a result of their participation;
 civic domains, that is, connection to society and community;
 personal/social domains, that is, personal and interpersonal development in areas such as youth empowerment, respect for diversity, selfconfidence, and avoidance of risk behaviours; and
 career exploration skills, such as knowledge of career pathways and
workplace literacy.
Service-learning, which is a new pedagogical strategy in Slovakia, is almost
unknown in the academic environment or in practice. In Slovakia, there are two
universities developing the strategy and several secondary schools conducting pilot projects (also in cooperation with the Matej Bel University). Matej Bel University in Banská Bystrica is one of the universities specifically focused on the implementation and development of this strategy. Matej Bel University has been devoted to the development of voluntary student activities since 1998, particularly
in cooperation with regional volunteer centres, and has been providing servicelearning since 2005. Since 2013, however, there has been a quantitative and qualitative development in the implementation of this strategy in education with the
continuous monitoring of service-learning benefits in relation to the development
of students’ key competences and their civic engagement and responsibility.
Matej Bel University in Banská Bystrica applied the following models of
service-learning (according to Jacoby, 1996):
 Course, in which service-learning is an option. Students in the course can
choose from two or more options to get credits, i.e. service-learning,
case studies, research probes or other types of projects. Reflexion can
be various, it depends on students – if they were during tasks involved
in services or not.
 Service-learning as an alternative to normal course. Students can make an
agreement with their teacher, that the subject will be completed in such
a way, that service-learning activity will be an alternative to normal course.
Service-learning in such case includes intended reflexion. However, student
will get credits for knowledge, not for service-learning activity.
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Research made in community. Under the supervision of teacher from faculty, students are included into the research in community, which should
be beneficial for all partners (community/school/students). Members of
the community are involved in all phases of research process.
Course of service-learning. All students in the course are involved in service-learning activities. Reflexion is an integral part of all course and the
outputs are required.

Then we analyse the system of including service-learning strategy in particular examples within four subjects in the study programme of social work:
Third Sector and Non-Governmental Organizations, Work with Roma Ethnicity,
Methodology of Social Work and Service-learning 1 and 2. These subjects represent above-mentioned models.
5. Service-learning within the Third Sector and Non-Governmental Organizations
subject (service-learning as an option)
Within the scope of the Third Sector and Non-Governmental Organizations course the students can obtain a given number of points for writing and
presenting a seminar paper on “Gaining Resources in Third Sector - Fundraising”
or they can participate in fundraising events organized by various organizations.
In last few years, the Department of Social Work of Faculty of Education at the
Matej Bel University in Banská Bystrica and the Centre for Volunteer Activities
cooperated on fundraising events with several organizations, namely with the
Slovak Blind and Partially Sighted Union ― “White Crayon”, with the League for
Mental Health on the event called ― “Days of Forget-me-nots”, with UNICEF on
the event called ― “Blue Button”, with SOCIA foundation on the event called ―
“Ladybird”, and with The Children‘s Hour. Participation in fundraising events is
chosen by 95% of students. Before every fundraising event itself, there is a theoretical preparation consisting of two parts:
 in the first part the students attend a lecture on fundraising – the conditions of organizing which an organization needs to fulfil in order to be
able to carry out such fundraising activity and what its duties are before,
during and after this activity;
 in the second part the students are taught about a particular fundraising
event, its organization and their duties.
After the preparation phase the students participate in the fundraising event
and after that they reflect on their experiences through seminars and written selfreflections. The reflection is aimed at gained knowledge and skills, positive and
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negative experiences. At the same time, we deal with the topic of donation, focusing on who are the donors, what motivates people to donate, what factors
make people donate money.
The students evaluate participation in fundraising events very positively.
They appreciate mainly specific knowledge and skills gained as volunteers such
as organization of such activity and communication with potential donors. While
during theoretical preparation the students cannot imagine organizing such activity on their own, after participation in a fundraising event they have a real
idea of it and they feel they could manage it. Collecting money for people who
need it is an ― “added value”. The sum of money collected at each fundraising
event is always revealed to students and is announced at the end.
The assets of service-learning implementation into education in the third
sector are documented by students' feedbacks in the form of final evaluation of
the Third Sector and Non-Governmental Organizations course, that is also related to reflection of assets of service-learning activities:
 “I have found out how many people need help.”
 “I like the connection between theory and practice.”
 “We could try some of activities performed by NGOs.”
 “I have discovered lots of important information on NGOs through practical experience.”
 “I have obtained lots of new experience.”
 “Alternative tasks are great experience for life.”
 “I am glad you have mobilised us.”
 “I am happy I could participate in practical tasks.”
 “I have learnt to cooperate with people I don't get along with well.”
 “I have found out that many people are egoists, with few exceptions, but
it did not discourage me.”
 “I have learnt to accept refusal.”
 “We always do something, some activities. I need a rest.”
 “Everything we had learnt at school we have applied in practice and on
seminars. It helps to remember.”
 “This course has aroused my interest in the third sector and in my further options.”
 “I liked activities that made us think and not only passively receive information.”
 “I do not like the fact that some people participate in these activities not
because of their own conviction but for credits.”
 “I feel good about work I have done and help to other people.”
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6. Service-learning within the Work with Roma Ethnicity subject (service-learning
as an alternative to a normal course)
In 2009, the Department of Social Work PF UMB and Volunteer Centre received an offer from the organization “Friends of the Earth” to participate in the
project “Roma Volunteering”. The aim of the project was to develop the knowledge
and skills of young Roma boys and girls through volunteering. The project had two
target groups: one group consisted of active girls and boys in the age of 13–17 years
coming from a separate Roma community living near Banská Bystrica. The second
group consisted of the students of our faculty who attended the “Work with Roma
Community” course. We offered the participation in this project as a service-learning activity. Both groups together attended specific voluntary activities. The role of
the students was to support young Roma people in their volunteering. After the
course, the young Roma boys and girls prepared with the support of students leisure-time activities for younger Roma children from their community. They called it
– “Big World of Fun – Báro Svito Bašavel”. They invited small children from their
community and school and carried out four activities: painting on T-shirts, selfdefence, first aid and a presentation on the life of Roma community. After the
implementation, both groups evaluated the project. These are some examples of
the students’ reflections:
 “Now I know the Roma community not only from books, but also from reality.”
 “I have changed my opinion on the Roma community.”
 “I have gained a lot of new experience.”
 “I have realized that education is very important for young Roma people.”
 “I have realized that for some young Roma people it is necessary to get
support outside their community and family.”
Some students still volunteer in this Roma community. They help young
Roma boys and girls with preparation for school.
7. Service-learning within Methodology of Social Work subject (research made
in community)
The aim of this subject is to obtain the knowledge and skills necessary for
quantitative research in social work. Alongside lectures students have the task
to prepare and implement surveys and research according to practical requirements. To support the practical analysis, teachers ask for the help of several expert workplaces of social work, as well as regional and local self-government
and according to their needs we prepare a list of research themes. Students
work in groups. The task of each group is to prepare a research project during
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the semester, then provide research and apply an analysis and interpretation of
research findings and write a report based on research meeting the needs of the
particular organization. In the last few years, research about the satisfaction of
clients with services in the social service facility were undertaken in this way, together with a survey of the needs of community citizens in relation to social services and research about social capital and quality of life in the city and so on.
8. Service-learning course
The Service-learning course is a two-semester optional course open to
students of all levels and study programmes. The course is led by an interdisciplinary team of teachers from different departments of the university. The aim
of the course is to develop the students’ competences (knowledge, skills and
attitudes) in delivering activities for the benefit of others and the development
of competencies in project management. The first part of the course is implemented through several teaching blocks. Students obtain theoretical knowledge
using creative and active teaching methods. Practical analysis helps them obtain
practical experience in group dynamics and team roles; they learn the need for
careful planning and time planning, they explore the necessity for aligning objectives and about a target group through the choice of a promotion tool, they
practise communication in model situations, they acquire skills for drawing up
budgets etc. Reflection then proceeds to (self-)evaluation and evaluation of
each activity. In the second part of the course, the focus is transferred from activities to students, whose aim is to identify their own needs, the needs of the
school and community within their group and to create activities to meet the
identified needs no later than at the end of the summer semester of the academic year. They continue to cooperate with their teachers through mentoring.
At least twice a month the activity expediency is consulted as well as planning,
implementation and evaluation. At the end of the summer semester all students
meet and present their implemented activities and their outputs, reflect on
their own learning process and provide an evaluation of the whole course to the
other members and to the public.
Since the beginning of this course (in 2013), our intention has been to document the various stages of implementation, but also the outputs of the applications
empirically. Our research was focused mainly on evaluation of development of the
key competences of students through completing this course, where a significant shift
was recorded between perception of own competences before and after completing
the course. (Brozmanová Gregorová, Heinzová, 2015) In other studies we focused on
research of the personal characteristics which are possible to develop through service-learning, in particular development of social and personal responsibility and civil
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activity. Research results showed that using the service-learning strategy key competences and other social and personal characteristics of students were developed.
These competences and characteristics are directly related to the profile of the
graduate because they create suppositions for work with client but also for work in
teams, organization and orientation in service system.
Conclusion
We agree with Matulayová (2014), that despite the fact that volunteering
is present in the education of social workers, its didactical potential is unrecognized. Therefore, we consider it important to critically analyse existing examples
in this sphere and their advantages for students and also for the educators and
communities, in which they operate. The presence of the volunteering theme in
courses in higher education is a reflection of the so-called third mission of universities, which in the context of the planned transformation changes of higher
education also starts to be one of the priorities for the work of higher education
institutions in Slovakia (this role has been highlighted abroad for decades). In
study programmes of social work, it also enables the ethical values of human
rights, dignity and social justice, on which this profession stands, to be transformed into real practice and in this way to form not only knowledge about them
but also to acquire their nature.
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Abstract
Some of the main aims when working with Roma children are the development
of their personality, socialization into society and, at the same time, the development of creative thinking and activity. For these key objectives, our society
mainly uses education. Nevertheless, the above mentioned processes are not
without problems. One of the most serious and widely discussed problems associated with Roma ethnicity is the fact that the Roma population is lagging behind. In Slovakia, the Roma people are most affected by social exclusion. Roma
children are classified as socially disadvantaged children. The aim of this paper
is to point out the possibilities of art therapy when working with children from
a socially disadvantaged background. At the same time, we will talk about the
basis of art therapy with the Roma ethnicity and clarify the importance of doing
art therapy with children from socially disadvantaged backgrounds.
Keywords: Roma people; art therapy; social work

Introduction
The Roma ethnicity has its particularities, its distinctive lifestyle and a lower
standard of living than the rest of the population. Roma people are currently in
a very difficult situation regarding their emancipation and identification. They
are over-represented in the lowest socio-economic class and their situation is
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poor on any basic social indicator. The issues of Roma children and socially disadvantaged children are, to a large extent, overlapping. In the case history of art
work of Roma children, we most often find social pathology, accompanied by
the phenomenon of social exclusion. On the other hand, it is said that Roma
children have a natural talent for art and music. What potential has art therapy
with children from this socially disadvantaged background?
1. The Roma ethnicity as a target group of social work
Roma people in our society are differentiated from the rest of the population by their socio-cultural and ethnic distinctions. They are also in a very difficult situation regarding their emancipation and identification. They are often
over-represented among the lowest class of the population from the point of
view of any basic social indicator.
Roma from segregated and isolated encampments have major difficulties
in gaining access to education. Poverty and inadequate infrastructure are major
obstacles to education of Roma children in particular. The level of education of
the Roma population is very low. It manifests itself as illiteracy also in older age
groups and as an extensive semi-literacy in younger people. The main reasons
for illiteracy and low success of the Roma is particularly a different language,
a different quality of family upbringing and a low value placed on education.
We could say that the identity of individual Roma differs based on education,
social status, and location, depending if an individual lives in a town or in an encampment. The identity of an educated Roma, living in town, is formed similarly to that of
individuals from the majority population. Nevertheless, we can assume a great danger in the clash of self-evaluation and the evaluation of the individual from majority
population. An individual evaluates themself based on the realization of their goals,
but society uses prejudices and stereotypes. The self-evaluation is then consistent
only with the individual’s evaluation by their closest social circle in primary relationships, for example with family, but this condition is not sufficient to overcome an
individual’s insecurity. Every individual carries several collective identities which are
always evolving in quality as well as quantity. Their mutual hierarchy is always changing. To some extent, this hierarchy depends on the individual development of a person but primarily it is determined by the processes in society. Individual collective
identities are of different importance for an individual. It is a proven fact that an individual prefers forms of collective identity which enable them to find a suitable
place in the social system which is surrounding them. (Uherek, Novák, 2002)
Identity is a phenomenon, embodied in the nature of the existence of
a nation, ethnicity and race. It defines them, and in practical manifestation of life,
it is demonstrated as mentality. It is the main qualitative specification of mankind

324

Art therapy with children from socially disadvantaged backgrounds

or a group, kind and it is genetically encoded. It is necessary to develop the identity of Roma people in the context of civilization and in the context of development of the entire population. We could say that this is the process of learning
about values which are, on one hand, the definition of Roma identity and, on
the other hand, signal a certain ability and readiness of the Roma to join the
dynamics of changes in social, economic, cultural, educational and other areas.
And, of course, to flexibly respond to changes in these areas.
2. The importance of building the positively steady identity in the development
of the Roma child
The child’s identity already begins to develop at an early age. A child gets
to know their close relatives and place where they live as well as receiving feedback from the world on themselves, their expressions and behaviour. Gradually,
a child forms the answers to questions: Who am I? Where do I belong? It is a common knowledge that the environment in which a child is growing up affects
them. (Hudecová, 2002)
The aforementioned facts are confirmed by the claim of the psychologist Hill
(2004) who states that
cultural and social context of the child contributes to the creation of child’s identity. Part
of the identity is also a feeling, how an individual experiences themselves - their appearance, gender, membership in a particular age group or social class.” (Hill, 2004)

Experience and perception of their identity, with regard to the mentioned qualities, should be interlinked with the positive recognition of these differences in the
society of people from a different culture.
When we talk about the basis of art therapy with the Roma ethnicity the first
association we think of is the characteristic appearance. Particularly, women wear
bold coloured clothes, with diverse accessories, which they carefully choose. Some
Roma groups (mainly wealthy Roma) abide by strict traditions in clothing style –
basic indicator of the material culture particularity. The Roma women wore only
long skirts, their attire had atypical combinations, and they put various decorations
in their loose or braided long hair. They wore such hairstyles in order to show off
their earrings. Another association arises directly from the characteristic personality attributes and traits of the Roma which are the result of interaction of the natural
dispositions and their specific influence of the Roma subculture (naturalness, temperament, openness and talent for art and dancing and so forth). Sometimes very
bold colour combinations are, however, not the result of using more colours.
Drawing is one of the various techniques in art therapy. It is considered
a projection of psychomotor skills of its author. It reveals the personality traits
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but also hyperactivity, aggression, low self-esteem or identity disorders. By drawing tests, it is possible to determine the level of intellectual development of the
children as well as the forms of personality disorders. Drawing tests are very
popular among psychologists and art therapists. They are used for the diagnosis
of cognitive abilities, the level of fine motoric skills, sensomotoric coordination
and ability of visual perception but also for the diagnosis of psychological processes of children and adults. (Vágnerová, 2001)
One of the drawing tests is Body Image – TT test. It consists of a body outline in a friendly position (open arms). The tested subject has to paint the body
outline, which has no face, it is naked and sexless. Subject has to draw the clothes,
individual body parts, create a man or a woman and name him/her. In most
cases, a tested person draws themselves.
The pictures below show, that the Roma girls used 2 dominant colours red and yellow. The red colour symbolizes activity, dynamics, love, liveliness, energy, blood, anger, sensuality, enthusiasm and passion but also aggression, sexuality, spontaneity. It is considered an emotionally intense colour. We often see
it as a symbol of strength, fire or power. From the psychological point of view,
red colour is preferred by dynamic, creative people longing for the great experiences and with tendencies to be hot-headed.
The yellow colour is warm and refreshing and it is characterised by the
feeling of freedom, hope and energy. The same rule as by the red colour is applied here. People who wear this colour long for freedom, good mood and they
are curious. It is an optimistic and creative colour. At the same time, it draws
attention. Yellow colour is the colour of sun, associated with smile, happiness
and good times. In some cultures and religions, the yellow colour is associated
mainly with negative traits (envy, jealousy, betrayal, insincerity, the colour of
sulphur – associated with hell), although this does not mean, that we have to
see negative symbolism in everything what is yellow.
These attributes of colours in particular reflect the attributes and traits of
the Roma ethnicity. In connecting the art work and identity of the Roma children, in the pictures mentioned below we show the example of the perception
of their romipen (Roma origin) by means of body image test (picture 1, 2, 3, 4).
When we talk about the Roma children in our society, they are often associated with the characteristics relating to their distinctive way of life, with low
socio-economic status, with various positive or negative stereotypical views of
their education, behaviour or communication. It is not possible to specify what
is the “typical Roma child” like, since Roma individuals differ from each other.
(Cina, 2002) There are also evident and visible differences and characteristics
related to the Roma ethnicity. These identity differences are reflected not only
by the majority society but also by the Roma children themselves. According to
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Picture 1. Dominika 10 yrs.

Picture 2. Veronika 10 yrs.

Picture 3. Monika 9 yrs.

Picture 4. Mária 9 yrs.
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Hancock (2005), many Roma children are taught in their childhood that a clear
division exists between people who are Roma and people from the majority
population (not only physical appearance, but also in the way of life mainly by
the segregated part of the Roma population – hygiene, housing, behaviour, upbringing, etc.), which can influence their own view of identity. Despite the undoubtedly strong influence of culture and upbringing in the family, it is common
that Roma children (and sometimes even adults) will not admit their ethnicity
publicly. It is related to the experience and fixed awareness of their own identity.
A child can admit their differences and accept them which creates a more realistic view of themselves and can correct the negative view of themselves by
gradual positive experiences (Kubešová, 2009), or a child can suppress them and
try to find another group to identify themselves with.
In the drawings of Roma children, we can also see a negative evaluation of
self-identification. It concerns a visual difference – white, fair skin is associated with
the “white majority” (ethnocentrism, the White Saviour Complex in global education), it is a belief, that people in poor countries (developing countries, in this case
the Roma communities) are reliant upon the help of the developed countries (people from the Western world, people from the majority population) – “the white
man” is the one who is good, educated, knows the solutions to problems, has the
power and ability to save. “Black, dark skin” is more associated with impurity, evil,
and is related to failures and imperfection. Similarly to Trepáč (2010), we can confirm the ongoing negative evaluation of self-identification in the drawings of Roma
children, known as the Dark-Skin Stigma. It is a visual difference from the “white”
majority – the skin colour associated with achievements and by contrast the dark
skin associated with imperfections. An inadequate attitude towards their own identity is visible mainly in women, such as the desire to change their anthropological
determinateness and the wish to be a non-Roma woman. (Trepáč, 2010)
In our case the Roma children also painted the figures (picture 5, 6, 7, 8)
with light skin.
As mentioned above, an inadequate attitude towards self identity is visible mainly in women, such as the desire to change their anthropological determinateness and the wish to be a non-Roma woman. Interesting are the blond
princesses or brides which can indicate problems with accepting the Roma identity. (Picture 9, 10, 11)
Despite these facts, we can again see in the drawing (pictures 5, 6, 9, 10)
the interesting colouring, expressiveness and colour combinations – particularly
the above mentioned red and yellow (reflecting the attributes and characteristic
traits of the Roma people). According to Šicková-Fabrici (2002), the Roma children most often use red, green, blue, yellow and then brown and purple colour.
Exactly these colour combinations are in all pictures 1–11.
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Picture 5. Jožka 9 yrs.

Picture 6. Jana 9 yrs.

Picture 7. Samuel 11 yrs.

Picture 8. Jurko 12 yrs.
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Picture 9. Blanka 9 yrs.

Picture 10. Miriam 9 yrs.

Picture 11. Sofia 10 yrs.

We suggest that it is important that Roma men and women themselves
emphasise that to be a Roma is desirable. Genetics and upbringing play an important role in this. Vančáková (2008) includes, amongst important information
related to identity, knowledge about ancestors and history, culture, traditions,
musical talent and specific skills.
The influence of socialization and upbringing in the Roma family plays an important role. A child gains knowledge and acquires life values and norms from the family. Within the Roma family environment, the parents (father, mother) have the biggest
influence on the child, following the siblings, grandparents and other relatives.
The socio-educational process is a significant part of the reinforcement and
development of the Roma identity. Due to this process, it is possible to enforce
more effectively the values in real life, by means of which it is possible to eliminate
anti-social, inhuman and destructive behaviour. The learning of values, norms,
principal ideas and principles in the socio-educational process and socialization
process is an organic part of a serious problem such as an axiologization of the
personality of a Roma person. It concerns a learning of values which are in context
with the positive socialization, an unquestionably difficult process, this dimension
of education is a definite intervention against the identity. (Kusin, 2005)
The Roma people in Slovakia are a specific minority, which also is, for a long
time, disadvantaged considering its rights and integration into society. The implementation of social work in the Roma community is one of the possibilities of
working with the Roma ethnicity and elimination of the problems of the mutual
relationships between the Roma and non-Roma population, problems of family
upbringing, use of leisure time, education, employment, housing and health.
Family, school and non-governmental organisations but also other institutions
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should be involved in education of the Roma. The main aim of these activities
should be education, self-development and cultivation of the whole Roma community with the help of various methods and techniques. The creation and implementation of methods, theories and approaches also becomes the matter of professionals – creative and responsible teams of professionals in the areas of social
work, pedagogy, social pedagogy, psychology, sociology, art, ethnography, etc.
3. The basis of art therapy with Roma adults and children
Art therapy is a discipline which is currently more and more popular not only
among the involved professionals but also among the general public. Art therapy belongs to the expressive therapies. Work in expressive therapies is based on expression
which can be characterised as a means of expression, spontaneity or experience.
Slavík (1997) defines an expression as a specific, emotive and more or less
intentionally structured representation of the inner world of a person. The expression is spontaneous but has its order which reflects the inner world of a person.
We could say that expression is an instrument of individuality, provides
space for our intuition as well as uniqueness, self-realization and imagination.
On the other hand, Slavík (1997) states that apart from the individual level, we
can also perceive an artistic level in connection to the society. This fact is an
interesting reflection of the intuitive influence of human interaction or, in different words, of the relation between individual and community.
The main principle and aim of expressive therapies is the chance that an individual has the opportunity to express their feelings, moods, conditions by means
of forming art, and this expression can subsequently have a resulting effect – the
family’s reaction to this expression, the process itself as a remedy, the expression
of the inner world and communication with the family by means of art work, etc.
When we talk about the art therapy as a treatment with art, in respect to
the Roma children it should be based on the characteristic personality traits of
the Roma which are the result of interaction between the inborn dispositions
and specific influence of the Roma subculture. Firstly, we should emphasise the
basic personality traits of the Roma.
According to the works of Bakalář, the majority population most often find
fault with excessive noisiness, vulgarity, ethnically motivated intolerance, selfseeking, mental instability, aggression, lack of persistence and impatience, unreliability, criminal tendencies and other traits of the Roma. However, the majority population positively evaluate their naturalness, temperament, openness
and talent for music and dancing. (Bakalář, 2004)
According to Trepáč (2010), in art therapy with the Roma ethnicity the
emphasis should be placed particularly on the diagnosis of basic characteristics
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such as hot-headedness, inability to respect limitations, over-sensitiveness, inclination towards showing off, towards accented emotional reactions and subsequent therapeutic intervention.
According to aforementioned facts, Roma adults as well as children are
a group with which we can use the potential of expressive therapies. Four basic
therapies belong to the category of expressive therapies – art therapy, music therapy, drama therapy and dance/movement therapy (or drama play therapy, bibliotherapy, fairy tale therapy and poetry therapy). All of these therapies are suitable
for personal expressions of the Roma – their feelings, conditions and communication with the family. By means of the expressive therapies, a therapist can also get
to know the client, to understand them and help them to get to know themselves
as well as help them to solve their personal, family and other problems.
As we mentioned above, if we talk about the basis of art therapy with the
Roma ethnicity, the first association, we think of, is their characteristic appearance. Particularly women wear bold coloured clothes with diverse accessories
which they carefully choose. This typical appearance is marginalised by the consumer society. The economically weaker class do not care about their appearance, thus colourfulness is disappearing or it is replaced by modern trends of
the subcultures, the young Roma identify themselves with. (Trepáč, 2010)
Drawings of Roma adults (and children) are characterized by sometimes
very bold colour combinations which are, however, not the result of using more
colours but of their combination which, to a large extent, looks bizarre. Colours
are similar as in common drawings. Clothes in the drawings are either singlecoloured or a combination of a maximum of five colours. This is a matter of insufficient integration which can be an indication of personality disintegration.
An inadequate use of colours in the art work of the Roma is particularly evident
in the use of blue since they draw blue apples, blue pears and even blue trees.
Here, we can see a direct link with the existential anxiety they feel in our society
and in their families. We can agree on this point with Sajko - that their art work
is expressive, they will use yellow or blue to draw a heart even during the schematic stage of a child’s artistic development. We can also see that the Roma
children do not pay much attention to detail in their drawings. Their concept of
space is two-dimensional. (Sajko, 1995)
They have problems mainly with visual integration. They pay too much attention to individual details and are not able to perceive the picture as a complex
unit. Thereby, the pictures look illogical. There is an absence of visual realism
which confirms the emotional immaturity of some Roma. The drawings contain
many dream and wish trees or countries in which we see unsatisfied tendencies.
Excessive originality reflects the gap between dream and reality. By analysing the psychomotor skill tests or rather staying in the pre-drawn lines whose aim is not only
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precision and coordination of movements and tempo but also the ability to capture
reality in drawing, we can see a change of motoric behaviour and thus the inability to
differentiate between reality and fantasy. Some elements in the drawings of Roma
adults and children appear as if they come from another world. (Trepáč, 2010)
Poor psychomotor skills can also indicate problems with self-identification. We can confirm again the ongoing negative evaluation of self-identification
in the drawings of Roma children, known as Dark-Skin Stigma as previously described. This inadequate attitude towards self-identity is visible mainly in women,
for example as a desire to change their anthropological determinateness and
the wish to be a non-Roma woman. (Trepáč, 2010)
Drawing in art therapy speaks by means of colours and symbols without the
need to use verbal expression. The important factor is the production process itself
as an integral part of the art therapy. By means of this process, the Roma can express their emotions, problems, traumas, but also joy, wishes, dreams, imaginations
and they can use drawing as non-verbal communication and symbolic speech.
4. Art therapy with Roma children in the process of socialisation
The issue of education should play a key role in the long-term solution to
the Roma problem in Slovakia. The gradual changes in education of the children
from socially disadvantaged background and the creating of prerequisites for
better employability of the Roma can change the current hostility and disinterest in education of some Roma children. (Fliegel, 1992) Education is inevitably
interlinked with socialisation. When we speak about socialisation of the Roma
as individuals, we are not referring to the change of some external form of behaviour but to the authentic intra-personal process, the process of formation of
personality and its development. In the process of Roma’s socialisation, we can
distinguish several stages of development. Our starting point is an assumption
that socialisation is divided into 2 phases:
1) preparation
2) implementation.
During the phase of preparation, an individual learns language as an important communication tool and integrates social values and norms into their
behaviour (the “moral code” of their social group) as well as learns social roles.
(Hroncová, Hudecová, Matulayová, 2001). The phase of preparation of Roma
children is influenced particularly by their family and their wider environment
in which they develop and live. Later, other factors of socialisation such as school
or educational centres, peer groups, community institutions, etc. take part in
this process. During the phase of realisation, an individual gradually takes over
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and fulfils their social roles and becomes socially mature. (Hroncová, Hudecová,
Matulayová, 2001). In this phase, an individual behaves in compliance with the
requirements of their social environment. According to Bandura, experiences
from childhood and school do not fully prepare a person for the requirements
of adulthood. Socialisation in adulthood is continuously influenced by the mass
media, social organisations, interactions with other people and sometimes also
consequent collective experiences. (Kraus, Poláčková, 2001) Regarding socialisation of Roma children, it is important that not only the Roma family and school
but also the wider socio-cultural environment is part of this process. Particularly
extra-curricular activities, the influence of social work in the community and last
but not least the whole non-profit sector. Education is effective if the development possibilities of the children are used from an early age. The first three
years of life are mainly about the satisfaction of biological needs. Around the
third year, a need for wider social contacts appears, the conditions for strengthening the socio-cultural and hygiene habits are formed, the knowledge about
the outside world is deepened, a child acquires manual skills, gross and fine motor skills are developed, mental activities are improved, etc. A new approach to
education of Roma children requires a thoughtful development of individual
cognitive as well as non-cognitive skills of the psyche of the Roma child. This
means that in practice, our approach should be based on the six basic levels of
cognitive development of personality: development of senses and motor skills,
development of memory functions, development of speech, communication and
analytical thinking, development of systematic thinking, development of evaluative thinking and development of creative thinking and behaviour. For a harmonious development, it is also necessary to develop the non-cognitive skills.
These include development of emotionality, motivation, prosocial behaviour,
self-restraint, self-control and development of creativeness in the area of interpersonal relations and behaviour. (www.govermment.gov.sk)
As mentioned above, when working with Roma children we can use
knowledge of several scientific disciplines such as pedagogy, psychology, social
work as well as psychotherapy or visual art. Art therapy is currently considered
a separate discipline which uses knowledge of other scientific disciplines for its
work. Art therapy also uses general pedagogical principles for working with
a client. In an educational process, the components of art therapy or art-philetics
are used for the personality development of the individuals, for self-knowledge
but at the same time in some cases, they serve as a prevention against various
socio-pathological phenomena. Social work is a discipline which focuses on immediate work with an individual, group or community, aiming to eliminate or
ease a negative situation of the client with emphasis on their inner potential and
individuality. Its aim is to encourage the individuals to participate in the solution
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to their situation. Considering the Roma ethnicity, we can speak about the development of social creativity and minimisation of conflicts between the Roma man or
woman and social conditions. Social work can also use the components of art therapy or art-philetics aimed at the development of personality, its creativity and last
but not least as a prevention against socio-pathological phenomena in the Roma
community. We most often find a description of art work of Roma children in a case
history of social pathology (link between the art therapy and social work).
Psychology is generally defined as a science which studies human behaviour and mental processes including mutual relations and interactions. Based on
this fact, there is an existing connection between the art therapy and psychology. Art therapy uses the knowledge from psychology – in particular: the reactions of an individual during the production process, and in certain situations
their behaviour and mental experience. Based on the connection with psychology, art therapy uses knowledge of psychology and can subsequently apply an
appropriate approach and method of work with a client. Psychotherapy is characterised mainly by treatment and intentional activity (by means of special
methods) to eliminate or reduce the disorders and illnesses. By means of psychotherapeutic process, changes in behaviour and experiences of a client should
occur. Art therapy is, therefore, closely linked with psychotherapy and we can
consider it a type of psychotherapy which helps to achieve the above mentioned
changes in the world of a client with the help of visual art.
We can notice the connection with other scientific disciplines also from
the point of view of the approach to clients – we distinguish individual and
group art therapy.
According to Šicková-Fabrici (2002), education of the Roma is currently a huge
and often even irresolvable problem. It is related to a low or even completely
absent value placed on education in the value system of the Roma family.
We assume that influencing the personality by means of pedagogy, psychology, social work, art therapy or other scientific disciplines of assisting professions including visual art is a way towards change and towards the improvement in the life of the Roma ethnicity.
Besides art therapy, expressive therapies include also music therapy,
dance/movement therapy and drama therapy. Here, we see a connection of the
Roma ethnicity with one of these forms of art as a means to express their spontaneity, experiences, emotions and as a communication with family. We know
from history that the Roma people, even in India, did not come from a single
common tribe and were not members of the same caste. The society of ancient
India was divided into four castes (varnas) from which the three (the Brahmins
– priests, the Kshatriyas – warriors, the Vaishyas – merchants, artisans, agriculturists) belonged to the so called noble classes. The fourth class were the Shudras
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and the fifth class were “untouchables”, which could not touch the members of
the first four classes. The fifth class consisted of the people with menial jobs
(people who swept and cleaned dirt, did the washing, burned corpses, nomadic
blacksmiths, headsmen, musicians, dancers, trainers and thieves). The Roma,
who formed the lowest class, were people who did not have a productive occupation. Their livelihood consisted of “vagrant professions” such as musicians,
dancers, traders, blacksmiths, potters, etc. The Roma castes were often concentrated only on one profession (blacksmiths, musicians, dancers...), and their
number was increasing from generation to generation which constantly forced
them to move to new areas. (Kurčíková, 2012)
On the other hand, we could say that the history of Roma is rich for exceptionally gifted individuals not only in the field of music but also in various crafts.
This confirms the experience of Šicková-Fabrici (2002), who says that almost all
Roma children she worked with, had artistic talent and a substantial interest in
work with clay and use of colours. In her research in a maternity hospital,
Schmidtová (1992) noticed that Roma mothers more intensively showed signals
of body-skin contact to their new-borns. Similarly to Spitz’s (as cited in ŠickováFabrici, 2006) observation in his long-term research, communication signals such
as touches, body posture, tension, vibrations, rhythm, tempo – were the unique
means and compensations of speech for children. This fact can explain an exceptional interest of the Roma children in haptic perceptions – clay modelling.
Considering the extensiveness of the issues of the Roma population in relation to art therapy, we consider that art therapy has possible potential when
working with Roma children in particular.
Nowadays, the originality and creativity of Roma children is hindered by
the ever deepening social exclusion and related phenomena. Reviewing the description of the art work of socially disadvantaged Roma children according to
Elichová (2013):
 their drawings – graphical skills are of a lower quality,
 the art skills of children are “lagging behind”, sometimes even more than
one stage of art development,
 cases of pseudo-oligophrenia and deprivation occur,
 children have concentration and motivation problems,
 there are obvious deformations in drawings of the human body,
 they are impatient with details,
 the concept of space is only two-dimensional,
 the drawings emphasise genders,
 interestingly, children often draw blond princesses which indicate problems accepting the Roma identity,
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the drawings have incorrect lower compositions (including missing legs)
– indication of lower self-evaluation of the children,
from a diagnostic point of view, art therapy with Roma children is needed
to monitor abuse and neglect because these phenomena often occur in
the Roma population (Šicková-Fabrici, 2002).

On the other hand, Šicková-Fabrici (2002) states that all of her Roma clients
have exceptional levels of colouring, creativity and unconventional vision. Those,
without the attention deficit or hyperkinetic disorder which sometimes manifest
itself by dysgraphia or dyspraxia, were exceptionally manually skilled. When working with Roma children, the following features appear in their art work:
 painting from the heart – without pretense,
 colour is a favourite means of expression of Roma children, they use it
in an interesting way,
 they most often use red, green, blue, yellow and then also brown and purple,
 they are very interested in haptic perceptions – clay modelling.
From the research of Elichová (2008) which was carried out with children
from a socially excluded community in České Budejovice. When verifying the
effect of art therapy on the development of creative skills of the Roma children
by means of Urban’s Test for Creative Thinking, we can see some interesting
results. Among other things, the test should help diagnostic conclusions when
working with the drawing. Only 2 from the 16 children had average creativity,
the rest showed creativity below-average. After a year, the test was performed
again and some children improved. Mainly those Roma children who showed
below-average and well below-average results. As an encouraging result, she
considers that using art therapy it is possible develop creativity and, in accordance with the findings of Kováčová (1984), to expect at least a positive improvement in the children’s self-image. Thanks to art therapy, it is possible to combat
the consequences of social exclusion – according to Vatrálová (2004, p. 3):
Visual and other artistic creativity represents an attainable way to not only
integrate the disturbed child personality but also to help a particular child to
break a vicious circle and to integrate into social ties. (Elichová, 2008)

Elichová states that according to the conducted research, she wants to
emphasise the possibilities of the effects of art therapy, in the same way as
Benderová (1952) formulated them. Art therapy:
 helps to initiate contact with a child,
 decreases aggressive and sexual tension,
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enables insight into the unconscious life,
gives space to express the impulsive motor activity of a child,
enables experiments with form,
helps socialisation,
helps personality integration,
gives a clinical report about a child.

Similar experiences are described by Šicková-Fabrici (2002). According to
her, Roma children from foster homes, who took part in art therapy, were clearly
more self-confident, more intelligent and more at ease. The transfer of visual
creativity into behaviour, self-evaluation and even into overall physical and mental behaviour was evident.
We can say that an important part of art therapy with Roma children is to
develop the creativity of these children. Creativity is one of the most important
components of preparation for life. Therefore, it is necessary to support the development of creativity by means of various child-appropriate methods.
Conclusion
If we assume that Roma children would use art therapy to improve potential communication, socialisation and to deepen their self-knowledge, we could
say that art therapy is a means to support personality development in these
children. Through art, it is possible to intervene and also influence the system
of values of this population. Art therapy can also be one of the possibilities
which creatively improves and supports the work with children from socially disadvantaged background. It also helps to eliminate or ease various life situations.
It is necessary to realise that not every person is able to sufficiently express their
feelings and experiences by means of words. Therefore, we see a space also for
Roma children to express themselves by means of drawing, clay modelling, poetry, drama or music. The reliance on the meaning of words disappears and selfexpression reflects in production.
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Characteristics and manifestations of radicalization and violence extremism
and its solutions in the context of the building of a cohesive society
Different approaches to the problem of radicalization and violent extremism are
used in different European countries. The aim of our contribution is, reflecting
these experiences, to identify the key features, expressions and possibilities of
tackling extremism and radicalization in the context of building a cohesive society. Extremism can be perceived as an organized intolerance, manifested above
all by intolerance or by hostility to difference. The characteristics of extremists
can also be differentiated according to the individual's belonging to different
kinds of extremism. It is very difficult to classify expressions of extremism, especially because it is quite problematic to determine the boundary between
normality and extremism. In choosing measures and instruments aimed at eliminating violent expressions and radicalization, in the context of building a cohesive society, we should primarily support non-repressive methods of stakeholder work, increasing the security standard of the population and avoiding
risky phenomena, unemployment, poverty, or interetnical social tension.
Keywords: radicalization; violent extremism; deradicalization; intolerance; social cohesion; risk behavior; prevention; migration; social exclusion
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Úvod
V jednotlivých európskych krajinách sa využívajú rôzne prístupy k problému radikalizácie a deradikalizácie. Krajinou, ktorá má jedny z najväčších skúseností s deradikalizáciou je Veľká Británia. Na základe reflexie ich skúseností, aktivít a snahy o zabránenie opakovaniu chýb bolo v rámci deradikalizácie stanovených vo Veľkej Británii niekoľko cieľov, ktoré sa zameriavajú na problematiku
ideológie, regrutovania, imunity komunít, získavania informácií, či zlepšenia komunikácie medzi subjektmi, ktoré sa podieľajú na deradikalizačných programoch (Prevence…, 2012, s. 12). Práca v tejto oblasti v Nórsku v mestách Oslo,
Stavanger, Kristiansand a Baerum (Kriglerová, Chudžíková, 2017, s. 4) sa pri zvládaní prípadov radikalizácie zameriava na rozpoznanie znakov radikalizácie, konzultovania podozrení z radikalizácie, na vedenie rozhovorov s osobami, u ktorých
je podozrenie, že sa začínajú radikalizovať, či na postup v prípadoch identifikácie
jednotlivcov, ktorí sú intenzívne zapojení v extrémistických hnutiach. Projekt deradikalizácie v Holandsku (Prevence…, 2012, s. 100) sa zameriava na rôzne typy
extrémizmu (náboženský, pravicový, ľavicový, či extrémizmus ochrancov práv
zvierat). Do projektu sú zapájaní pracovníci s mládežou, policajti, či pracovníci
v oblasti sociálnych služieb. Klientom projektu bola ponúkaná asistencia v oblasti
zamestnávania, štúdia, bývania, či voľnočasových aktivít.
Vzhľadom k existencii rôznorodých deradikalizačných projektov sa ako perspektívna potreba objavuje nutnosť nastaviť transparentný systém hodnotenia
týchto projektov. Nezanedbateľný aspekt hodnotenia je zameranie sa na regionálny
a miestny dopad projektových aktivít v kontexte ich zakomponovanie v lokálnych
preventívnych stratégiách. Ďalšíe kritérium hodnotenia deradikalizačných projektov
predstavuje ich schopnosť zabrániť vstupu sympatizantov extrémizmu na extrémistickú scénu, či schopnosť ukončiť kariéru extrémistu. Výstup z extrémistickej scény
(Prevence..., 2012, s. 96) musí byť spojený s úplným prerušením kontaktov, narušením pocitu lojality, rekonštrukciou pôvodného systému hodnôt a normatívnu štruktúru, či s prijatím demokratických hodnôt a schopnosti čeliť novej indoktrinácii. Pri
hodnotení projektov je dôležité sa zamerať aj na to, ako sú schopné identifikovať
príznaky radikalizácie, ku ktorým patrí napr. (Kriglerová, Chudžíková, 2017, s. 4):
 výroky sympatizujúce s rozložením demokracie,
 neznášanlivosť voči iným skupinám,
 legitimizácia násilia,
 vyhľadávanie extrémistických materiálov na internete,
 zmena vzhľadu a nosenie extrémistickej symboliky,
 účasť na extrémistických demonštráciách,
 vyhrážky násilím,
 používanie nenávistnej rétoriky (tzv. hate speech),
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vytváranie neočakávaných sociálnych kontaktov,
udržiavanie interakcií so známymi extrémistickými skupinami atď.

Pri snahe opustiť extrémistickú scénu sa ako problém javí najmä prehlbujúci
sa rozdiel medzi reálnym svetom a extrémistickou scénou a z toho vyplývajúca izolácia takéhoto človeka, determinovaná mierou jeho zakotvenia v týchto štruktúrach. Práve preto by deradikalizačné programy nemali akcentovať len odchod z extrémistickej scény, ale aj, či predovšetkým návrat do bežného života a spoločnosti.
Podľa nemeckého deradikalizačného programu „Ausstiegshilfen REX“ (Prevence…,
2012, s. 92) má proces výstupu z extrémistickej scény niekoľko fáz: oslovenie, zaznamenanie možných dôsledkov pre budúcnosť vystupujúceho, budovanie dôvery,
poradenstvo k problémom spojeným s výstupom a pri trávení voľného času, zoznamovanie sa s faktami proti extrémistickej propagande, nasadenie prostriedkov
proti možného ohrozeniu a všeobecná pomoc. Psychologickými aspektmi procesov
radikalizácie a deradikalizácie sa zaoberá napr. Kruglanski a kol. (2014).
Vzhľadom k internalizácii tejto oblasti spoločenských problémov je potrebné hľadať aj riešenia na širšej medzinárodnej úrovni. Jedným z nich bola ja
snaha o vytvorenie celoeurópskej siete Exit Európa, na ktorej participovali subjekty z Nórska, Švédska, Rakúska, Holandska, Veľkej Británie, či USA. Ďalšou takouto medzinárodnou organizáciou je Sieť Európskej komisie pre zvyšovanie povedomia radikalizácie – Radicalisation Awereness Network (Křížková, 2017, s. 8).
Proces deradikalizácie chápeme ako súčasť kontinua antiextrémistických aktivít, ktoré začínajú preventívnymi opatreniami v oblasti univerzálnej a selektívnej
prevencie, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na príčiny radikalizácie. V tejto oblasti akcentujeme dôležitosť kritického rozlišovania medzi faktami a názormi, pretože existencia predsudkov a stereotypov môže byť jedným z motívov radikálnych
postojov a správania (Bíziková, Vargová, 2017, s. 5). Okrem existencie predsudkov
a stereotypov ako možných subjektívnych príčin radikalizácie však existujú aj objektivizačné faktory. Ako príklad môžeme uviesť predsudky a mýty o Rómoch na
jednej strane a empirické zistenia o sociálne vylúčených lokalitách na strane druhej.
Radikalizáciu v spoločnosti spôsobujú, okrem (ne-)zvládania sociálnopatologických javov v sociálne vylúčených lokalitách, aj problém radikalizácie vo
väzniciach ako predmet pozornosti penitenciárnej a následne postpenitenciárnej sociálnej práce. V snahe o účinné zvládanie násilného extrémizmu vo väzniciach sa Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC, 2015) navrhol realizovať
zmeny v oblasti vzdelávania zamestnancov väzníc, manažmentu rizika a resocializačnej práci s väzňami. V oblasti deradikalizácie osôb po výkone trestu odňatia
slobody zohráva dôležitú úlohu činnosť probačných a mediačných úradníkov,
predovšetkým ich aktivity pri zvládaní konfliktných situácií, práce s rizikovými
klientmi, či spolupráci s organizáciami a odborníkmi doma i v zahraničí.
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1. Charakteristiky extrémistov
Extrémizmus môžeme vnímať ako organizovanú netoleranciu, ktorá sa prejavuje predovšetkým netoleranciou, alebo až nepriateľstvom voči odlišnosti. Nepriateľské naladenie voči „inému“ je kompenzované skupinovou súdržnosťou vo
vnútri extrémistickej scény. Tieto dve zložky potom spoluvytvárajú sociálnu
identitu extrémistu. Identitu môžeme chápať ako jedinečný pocit seba samého
(Bíziková, Vargová, 2017, s. 3). Ide o presvedčenia, hodnoty a záujmy, s ktorými
sa človek identifikuje a interiorizuje ich v rámci svojho prežívania a správania.
Podľa dokumentu Ministerstva vnútra ČR Prevence v oblasti pravicového
extrémismu (2012, s. 119) je jedným z motivačných faktorov pre členstvo a sympatie k extrémistickým skupinám komplex menejcennosti. Ide v podstate o frustráciu z nemožnosti individuálnej sebarealizácie vlastnými silami v rámci existujúcej spoločnosti. Širšie zapríčinená frustrácia súvisí s nudou, a prejavuje sa ako
nedostatok zmyslu existencie (tzv. existenciálna frustrácia). Napr. u pracujúcich
je možné hovoriť o tzv. nedeľnej neuróze (Kulifaj a kol., 2016, s. 24), ktorá sa
dostavuje v období keď človek nie je v zamestnaní a nemá nič na práci. Súčasným
trendom vzťahu medzi zamestnaním a príklonom k extrémizmu je zvyšovanie
podielu príslušníkov extrémizmu s vyšším vzdelaním, s profesiami s vyššou spoločenskou prestížou, čiže ľudí s vyšším spoločenským statusom.
Príslušnosťou k násilnému extrémizmu, človek manifestuje nielen svoju
nenávisť, ale prostredníctvom nej aj snahu o kompenzáciu svojich neriešených
osobnostných, alebo sociálnych problémov. Podľa výsledkov výskumu (Prevence…, 2012, s. 85–86) vykazujú príslušníci extrémistických zoskupení nasledovné charakteristiky:
 vývinovú zaťaženosť,
 štrukturálne i emocionálne narušený rodinný systém,
 tzv. vývojový stres, čiže nepomer medzi požiadavkami spoločenského
systému (napr. v prípade kritickej životnej udalosti) a naučenými stratégiami zvládania záťažových situácií,
 žiadne špecificky „extrémistické“ sociálne podmienky,
 narušenie školskej, či pracovnej kariéry.
Charakteristiky extrémistov je možné diferencovať aj podľa príslušnosti
človeka k rôznym druhom extrémizmu. Podľa rôznych zdrojov (napr. Mareš,
2012, s. 7) je možné extrémizmus členiť na pravicový, ľavicový, náboženský, etnicko-regionálny, či environmentálny. Medzi jednotlivými extrémistickými
prúdmi môžu existovať ideologické, či personálne prepojenia, ako je tomu napr.
medzi neonacistami a futbalovými chuligánmi. Zrejmým znakom radikalizujúcich
sa skupín je aj ich vnútorné členenie, ktoré zahŕňa nielen aktívnych extrémistov,
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ale aj bežnú populáciu. Napr. u príslušníkov subkultúry futbalových fanúšikov
môžeme klasifikovať sedem typov sociálnych rolí (Gelder, Thornton, 1997):
 iniciátor chorálov („chant leader“),
 útočník („aggro leader“),
 šašo („Nutter“),
 chuligán („hooligan“),
 organizátor („organiser“),
 bitkár („fighter“),
 opilec („heavy drinker“).
To či sa z mladého človeka stane aktívny radikál, či násilný extrémista závisí
aj od toho, akým protidemokratickým, či extrémistickým potenciálom tento mladým človek disponuje. K jeho kruhom patrí napr. posudzovanie demokracie, vzťah
k cudzincom, „otrávenosť“ politikou, či etnocentrizmus. Ochota, resp. otvorenosť
prijímať nedemokratické prvky je determinovaná aj rôznymi makro, či mikrosociálnymi javmi, ako napr. socioekonomické problémy a ich vnímanie, pocit spoločenskej nespravodlivosti, či nemožnosť uplatniť svoje schopnosti. Vzhľadom ku globalizácii spoločenského života a ľahkej dostupnosti sociálnych médií a internetovej
komunikácie sa extrémizmus internacionalizuje. Cezhraničnosť extrémizmu implikuje v sebe rôzne celospoločenské hrozby, akými sú napr. nerešpektovanie ľudských práv, šírenie strachu, ale aj nenávistnej propagandy, urážanie obetí extrémistických trestných činov z minulosti i súčasnosti, či celkové oslabovanie demokracie.
Na začiatku individuálneho príbehu extrémistu často stojí veľmi mladý človek. V nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko (Prevence…, 2012,
s. 90) zmapovali kariéru pravicového extrémistu, ktorá začína už v 12–13 rokoch.
Dôležitú úlohu hrajú tzv. „rituály mužnosti“, pri ktorých sa teenageri snažia zbaviť vplyvu rodičov a nájsť si svoju vlastnú identitu. Redukcia, resp. zamedzenie
príklonu k radikálnym riešeniam je v tomto rizikovom období možná oslabením
extrémistických tém, ktoré by mladých ľudí mohli zaujať (napr. radikálne riešenia
tzv. rómskej otázky) prostredníctvom ich celospoločenskej reflexie prinášajúcej
úspešné riešenia.
1.1. Prejavy radikalizácie a násilného extrémizmu
Podľa výsledkov Správy o extrémizme na území Českej republiky v roku
2016 sa za stále viditeľnejší fenomén v prostredí subverzívnych a extrémistických skupín da označiť skutočnosť, že tieto skupiny dávajú čoraz viac do pozadia
ideologické východiská a skôr akcentujú jednotlivé konkrétne programové body
a ciele. Jedným z takýchto cieľov je aj využívanie agresie ako spôsob ovládania
ľudí (Fisher, Škoda, 2009). Vo výskumnej štúdii Inštitútu pre verejné otázky pod
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názvom „Zaostrené na extrémizmus“ (2017) respondenti uvádzali aj ich vnímanie prejavov extrémizmu. Spracované údaje uvádzame v tabuľke1.
Tabuľka 1
Predstavy občanov Slovenskej republiky o prejavoch extrémizmu (Bútorová,
Mesežnikov, 2017, s. 27)
Prejavy extrémizmu
Násilie, fyzická a verbálna agresitiva, pochody, nepokoje, výtržnosti
Nenávisť, netolerancia voči inakosti, arogancia, vulgárnosť
Rasizmus, nacionalizmus, xenofóbia, protirómske postoje
Fašizmus, nacizmus, holocaust
Terorizmus, vraždenie, atentáty, ISIS
Protidemokratická a protizápadná orientácia, porušovanie zákonov
Odchýlka od normy, odlišný pohľad
Bagatelizácia a relativizácia pojmu extrémizmus
Špecifický výzor, symboly extrémistov odkazujúce na fašizmus
Náboženská neznášanlivosť, fanatizmus, sektárstvo
Migranti, cudzinci, Rómovia

%
37
27
22
12
8
8
7
6
6
5
3

Existuje široké spektrum rôznorodých aktivít extrémistov, ktoré sú v rozpore so zákonom. Patria k nim napr. nenávistné výroky publikované na internete,
rasovo motivované urážanie, „hajlovanie“ na verejnosti, prezentácia protizákonných symbolov na vlastnom tele (tetovanie), na oblečení, či na budovách (sprejerstvo) apod. Veľmi nebezpečnou aktivitou sa nám javí aj infiltrácia extrémistov
do tzv. silových zložiek štátu (armády, polície, väzenstva atď), alebo „len“ preberanie extrémistických prvkov do policajného mainstreamu (Zpráva o extrémismu
…, 2017, s. 7). Dôsledkom takýchto tendencií môžu byť napr. rasovo motivované
útoky príslušníkov polície voči Rómom. V tejto súvislosti sú dôležité kritériá posudzovania rasovej motivovanosti trestného činu. V prípade ich nesprávneho nastavenia môže dôjsť k sociálnym napätiam komunitného i celospoločenského
rozsahu. Vo výskumoch (Kulifaj, 2016, s. 77) sa napr. objavuje téma „rómskeho
extrémizmu“, spočívajúceho v predsudkoch až nepriateľských postojoch mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít voči majorite. V období kulminácie migračných vĺn sa nenávistné aktivity extrémistov (nielen) v krajinách s najväčšou neregulárnou migráciou presunuli proti migrantom, či moslimom.
Ak ideológiu chápeme ako základ, ktorý zdôvodňuje správanie sa a aktivity
extrémistov, tak východiskom posudzovania motivácie k násilnému extrémizmu
je príslušnosť k jednej z troch základných skupín: pravicovému, ľavicovému, či
náboženskému extrémizmu. Pre ilustráciu môžeme uviesť témy, ktoré prevládali
u pravicových extrémistov v roku 2016 (Zpráva o extrémismu…, 2017, s. 10):
 protiimigračné aktivity a protimoslimské vystúpenia,
 nesúhlas s Európskou úniou,
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protesty proti súčasnej politickej reprezentácii,
vymedzenie sa voči ochrancom ľudských práv,
nenávisť voči ľavicovo orientovaným intelektuálom apod.

Prejavy extrémizmu sa nevyhýbajú ani školskému prostrediu na základných
a stredných školách. Podľa výsledkov výskumu (Pétiová, 2016, s. 54) k najčastejším prejavom extrémizmu zaznamenaným v školskom prostredí patria:
 negatívne výroky o rase, národe a etnických skupinách (43,5%),
 agresívne správanie spôsobené negatívnym prežívaním (41,3%),
 prejavy nenávisti voči niektorým skupinám osôb, napr. Rómom (27,2%),
 nosenie oblečenia a symbolov propagujúcich extrémizmus (7,0%),
 šikanovanie žiaka z dôvodu farby pleti, viery, sexuálnej orientácie apod. (5,6%).
Špecifickým typom šikanovania je tzv. homofóbne šikanovanie, ktoré je prejavom existencie homofóbie u žiakov ako zdôvodnenia nenávistného správania
voči spolužiakom. Motivovať svoje správanie sa nenávisťou voči iným ľuďom považujeme za výrazne rizikový faktor nielen v školskom prostredí. Takto motivované nenávistné prejavy nachádzame aj v udalostiach celospoločenského významu, najmä voči migrantom. Príkladom môže byť zvýšené napätie v niektorých častiach Európy v súvislosti s migračnou krízou v roku 2016, a z neho vyplývajúce útoky proti migrantom.
Klasifikovať prejavy extrémizmu je veľmi zložité, najmä preto, že je pomerne
problematické určovať hranicu medzi normalitou a extrémizmom (Chmelík, 2001).
V kontinuu vzdaľovania sa extrémizmu od normality môžeme tieto aktivity rozdeliť do troch skupín:
1. Presadzovanie humánnych hodnôt nežiadúcim spôsobom (napr. militantní ochrancovia prírody, či zvierat).
2. Presadzovanie nevhodných predstáv o fungovaní spoločnosti spôsobmi,
ktoré umožňuje uznávaný právny poriadok.
3. Presadzovanie antihumánnych a nezákonných aktviít rovnako nezákonnými a antihumánnymi spôsobmi (napr. medzinárodný terorizmus).
Iný pohľad na extrémizmus predstavuje jeho členenie podľa preferovaného typu rizikového správania. V nadväznosti na predchádzajúcu klasifikáciu
sem môžeme zaradiť násilné enivronmentálne aktivity, antietnické prejavy, separačné a segregačné snahy, či porušovanie ľudských práv a slobôd a presadzovanie nedemokratických pravidiel. Extrémistické aktivity sa však nevyhýbajú aj
prostrediu, v ktorom sú v zmysle represívnej funkcie ukladaných trestov ľudia
legálne obmedzovaný v niektorých svojich právach a slobodách, a to v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody.

347

Peter Jusko

Zvládanie extrémistických akcií na verejnosti, v školách, či vo väzniciach nie je
len záležitosťou policajných zložiek. Ide o multidisciplinárny problém, ktorý predovšetkým v preventívnej rovine zahŕňa viaceré pomáhajúce profesie reprezentované pracovníkmi s mládežou, sociálnymi pracovníkmi, psychológmi, či ďalšími odborníkmi.
1.2. Možnosti deradikalizácie a riešenia násilného extrémizmu
Pri voľbe opatrení a nástrojov zameraných na elimináciu násilných prejavov a radikalizácie by sme v kontexte budovania súdržnej spoločnosti mali podporovať predovšetkým nerepresívne metódy práce zainteresovaných subjektov,
zvyšovanie bezpečnostného štandardu obyvateľstva a zamedzovanie rizikových
javov, akými sú napr. nezamestnanosť, chudoba, či internetnické sociálne napätie. Inšpiratívnym pre nás sú piliere Stratégie Vlády ČR boja proti pravicovému
extrémizmu, xenofóbii, antisemitizmu a násiliu (Prevence…, 2012, s. 74–75):
 stabilná politika a výchova,
 integrácia cudzincov,
 podpora občianskeho sektoru,
 opatrenia proti páchateľom trestnej činnosti.
Teleologické východiská aplikácie konkrétnych protiextrémistických opatrení ponúka Koncepcia Vlády SR boja proti extrémizmu (Kriglerová, Chudžíková,
2017, s. 8), kde sú stanovené štyri základné ciele zamerané na budovanie odolnosti komunít voči extrémizmu, zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve extrémizmu, efektívne odhaľovanie extrémistických trestných činov a stíhanie ich páchateľov. Príklad konkretizácie teleologických východísk edukačnej platformy protiextrémistických aktivít predstavuje cieľ vzdelávacieho seminára „Úvod do problematiky extrémizmu“ určeného pre pracovníkov s mládežou, ktorým boli, okrem
vysvetlenia základných pojmov, aj informácie o diváckom násilí, náboženskom extrémizme, ekoterorizme, symbolike extrémistických skupín a o spôsoboch rozpoznávania prejavov extrémizmu a jeho riešenia (Prevence…, 2012, s. 47).
Účinné deradikalizačné opatrenia zohľadňujú preferencie pozitívnych prezentácií pred negatívnymi. Je však potrebné reflektovať obidve stránky determinujúce individuálny príklon ku extrémizmu, tj. nielen protektívne, ale aj rizikové
faktory. Ku protektívnym faktorom by sme mohli zaradiť napr. silné komunitné
väzby, vhodnú prezentáciu tohto problému a jeho riešenia, pozitívne voľnočasové
aktivity, či znižovanie impulzivity v správaní. Rizikové faktory spočívajú najmä v negatívnom politickom vplyve, odcudzení a nesaturovanej potrebe inklúzie, agresivite, nedodržiavaní demokratických hodnôt, či extrémistickej kriminalite.
Významnou súčasťou inštrumentálnej stránky prevencie radikalizácie a násilného extrémizmu je prevencia extrémisticky motivovanej kriminality. V SRN
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prevencia takejto kriminality spočíva v opatreniach včasnej intervencie, opatreniach orientovaných na trh práce, vysvetľovacie a mediálne kampane a exitové
programy (Elfter Kinderund Jugendbericht, 2002, s. 239). Organizovanie podujatí nesúcich v sebe riziko vzniku extrémistickej kriminality predstavujú pre aktérov zabezpečujúcich prevenciu kriminality, predovšetkým políciu, výraznú záťaž
vyžadujúcu vyvinúť maximálnu snahu zabrániť eskalácii násilia. Vo všeobecnosti
platí zásada nulovej tolerancie voči násilnostiam zo strany extrémistov. Vo vzťahu
ku zvládaniu extrémistických akcií zo strany polície sa ako korektný a citlivý prístup uplatňujú stratégie „Low profile policing“ a „3D“. „Low profile policing“
predstavuje vystupovanie polície na verejnosti v takom počte a takej výstroji,
aby jej prítomnosť nevzbudzovala negatívne emócie a nedeklarovala pripravenosť očakávania stretu a následného policajného zákroku. Stratégia „3D“ je zložená z troch slov: komunikácia (discussion), upokojovanie situácie (de-escalation) a rozhodný zákrok (determination). Aj napriek aplikácii týchto stratégií však
môžu vzniknúť rizikové situácie, ktoré je potrebné zvládnuť aplikáciou manažmentu rizika. Jeho uplatnenie vidíme napr. pri tzv. zhromaždeniach z nenávisti,
kedy je vysoký predpoklad rizikového správania sa účastníkov.
Ďalšia podskupina opatrení a nástrojov je zameraná na znižovanie dôveryhodnosti extrémistov prostredníctvom zlepšenia spoločenského povedomia o extrémizme a jeho dôsledkoch. Využiteľnými nástrojmi na plnenie tohto cieľa je napr.
vzdelávanie zamerané na rozvoj kritického myslenia, demaskovanie falošného (pozitívneho) obrazu extrémistických zoskupení, či dôraz na objektívne informovanie.
Aktivizujúci prvok v uplatňovaných opatreniach predstavuje aplikácia sociálne
aktivizačných programov pri práci s deťmi a mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou svojich postojov a sklonom k agresívnemu a násilnému riešeniu problémov.
Za jednu z kľúčových oblastí deradikalizácie občanov považujeme vzdelávacie a osvetové aktivity, ktoré môžeme rozdeliť do nasledovných kategórií (Prevence…, 2012, s. 67–68):
 multikultúrne, ktoré ukazujú prínos spolužitia s inými kultúrami, menšinami či etnikami,
 varujúce, ukazujúce na antihumánne aktivity nacistov a fašistov a ich podobnosť s aktivitami súčasných radikálov,
 aktivizujúce smerujúce apriori k vytvoreniu vlastného kritického úsudku,
prípadne vlast nej občianskej angažovanosti.
Nevyhnutnou súčasťou dosiahnutia efektivity všetkých deradikalizačných
a antiextrémistických opatrení je synergických efekt súčinnosti všetkých relevantných aktérov, ktorými sú napr. vzdelávacie inšitúcie, polícia, probačná a mediačná služba, poskytovatelia sociálnych služieb, či mnohí ďalší.
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Záver
Zlepšenie spoločenského povedomia o extrémistoch a zvyšovanie sociálnej súdržnosti je jednou z kľúčových oblastí prevencie radikalizácie a násilného
extrémizmu v našej spoločnosti. To sa nezaobíde bez dôkladného poznania našej
identity, presnejšie jej sociálnej zložky. Posilňovanie sociálnej zložky identity,
predovšetkým rôznych rizkových skupín obyvateľstva predstavujú jednu z efektívnych možností prevencie ich príklonu k extrémistickým ideológiám. V podmienkach slovenskej spoločnosti je témou pre takto zamerané preventívne aktivity predovšetkým redukcia interetnických konfliktov v sociálne vylúčených lokalitách. Práca s takýmito komunitami, resp. skupinami ohrozenými sociálnym
vylúčením môže zahrňovať (Křížková, 2017, s. 14) realizáciu projektov, vzdelávacie aktivity, či podporu komunitnej súdržnosti.
Ďalšími oblasťami, kde získava extrémizmus „živnú pôdu“ sú väzenské prostredie a tzv. rómska problematika. Podľa výkonného riaditeľa Úradu OSN pre
drogy a kriminalitu (UNODC) Jurija Fedotova (Fedotov, 2017, s. 9) skúsení extrémistickí náborári rozoznávajú väzňov, ktorých je ľahšie pritiahnuť na stranu extrémizmu, pričom využívajú monotónnosť väzenského života, či nenávisť a frustráciu odsúdených. Zneužívanie sociálnych problémov extrémistami sa výrazne
prejavuje vo vzťahu k Rómom. V Českej republike sa napr. Agentúra pre sociálne
začleňovanie v rómskych lokalitách Úradu vlády SR (Prevence…, 2012, s. 42) angažuje v prípade provokačných extrémistických akcií zameraných do sociálne vylúčených lokalít obývaných rómami. Táto, i ďalšie prejavy extrémizmu poukazujú
na dôležitosť spoločného nadhľadu a spoločného základu s podobnými hodnotami. V prípade jeho zlyhania budeme vystavení katastrofám a nešťastiam (Globálne občianstvo…, 2015).
V procese vytvárania pocitu prináležania ku spoločnosti má kľúčové postavenie lokálna úroveň reprezentovaná územnou samosprávou, ktorá jednak
môže posilňovať pocit prináležania k lokálnemu spoločenstvu u všetkých obyvateľov, ako aj posilňovanie lokálnej demokracie (Kriglerová, Chudžíková, 2017, s. 8).
V oblasti prevencie sociálneho vylúčenia môžu byť aktivity územnej samosprávy
orientované napr. na pestrú ponuka voľnočasových aktivít deti a mládež, prevenciu zadlžovania a finančnú gramotnosť, technické opatrenia zvyšujúce bezpečnosť obyvateľov (napr. kamerové systémy), či aktivity mestskej, resp. obecnej
polície v oblasti prevencie kriminality. Vzájomná kauzálna súvislosť medzi kriminalitou a sociálnym vylúčením akcentuje práve význam prevencie kriminality v sociálne vylúčených lokalitách, či u osôb ohrozených sociálnym vylúčením, akými
sú napr. odsúdení po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Efektívnosť
opatrení miest a obcí voči sociálnej exklúzii môžeme zaznamenať v nasledovných
ukazovateľoch (Prevence…, 2012, s. 34):
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zlepšenie bezpečnosti a verejného poriadku v sociálne vylúčenej lokalite,
zníženie sociálne nežiadúcich javov (napr. kriminality mládeže),
zaangažovanie osôb zo sociálne vylúčeného prostredia na riešení situácie v rámci svojej komunity, resp. lokality,
rozšírenie sociálnych aktivít a alternatívnych foriem vzdelávania.

V prípade heterogénnych komunít je úlohou predstaviteľov miest a obcí
porozumieť sociálnym aspektom identity príslušníkov miestnych komunít, čím
sa môžu identifikovať potenciálne zdroje problémov, ako aj vytvárať medzi občanmi dôveru a akceptovateľnosť. V tejto súvislosti považujeme za dôležité zdôrazniť vzťah medzi prevenciou radikalizácie a násilného extrémizmu a aktivitami
v oblasti prevencie sociálneho vylúčenia. Tieto dve preventívne aktivity sa vzájomné dopĺňajú, ich zlučovanie do podoby „celospoločenskej prevencie“ však
nie je efektívne. Príkladom takejto nevhodnej generalizácie je schematické uvažovanie ľudí a zovšeobecnenia v podobe „typický neprispôsobivý Róm“, ktoré
okrem rasistického podtextu znemožňujú prijímať efektívne riešenia existujúcich sociálnych problémov. Predpokladom zmeny takýchto tendenčných postojov je pripravenosť priznať si chybu, resp. možnosť, že sa môžem mýliť a prijať
iné, konštruktívne stanovisko, ktoré posilní u všetkých členov komunity pocit prináležania ku spoločnosti, ktorý je výrazným aspektom sociálnej súdržnosti.
Súčasnú dobu môžeme označiť aj ako éru mobility a migrácie, vedecká reflexia ktorej v kontexte politiky sociálnej súdržnosti je naliehavou úlohou sociálnych vied. Je viac ako zrejmé, že extrémistické prejavy a radikalizácia úzko súvisia
s témou integrácie menšín a migrantov do spoločnosti. V tomto kontexte zdôrazňujeme potrebu inštitucionalizácie sociálnej kohézie a inklúzie s významnou
participáciou sociálnej práce.
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Alienacja ojca w rodzinie z dzieckiem/dziećmi
z niepełnosprawnościami
Justyna Charaśna-Blachucik
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j.charasna-blachucik@po.opole.pl

Father's alienation in a family with a child/children with disabilities
The aim of the article is to show the reasons and gather information about
the alienation of men in families with a disabled child. Based on research conducted in schools (special and integration education) in the province Opole
shows that the causes are different. They are trivial but are often serious and
require social, educational and emotional support. The research group consisted of 130 men, but after preliminary verification and analysis, 105 men
correctly completed the survey and were happy to give an interview. These
are men aged 30–65 who live and do not live with a child with a disability. The
research tool was a questionnaire containing 10 open questions and a certificate (father's age, age of the child, place of residence, social origin, material
situation, etc.). The survey was supplemented by an interview. The results obtained divide men into several groups. An interesting group is men who do
not live with a child and help and support the child's mother. Analysis of research results presents several reasons why a man is alienated from the family
life. The most frequent reason is the poor mentality of men who can not bear
the burden of their child's disability, can not notice any positive aspects in the
disability of their son or daughter, do not have knowledge in this area, can not
imagine a “normal” life. They are afraid of what they do not know. An important issue is the over-protection of mothers who relegate fathers from upbringing, as well as the lack of universal education towards disability, etc.
Keywords: family; disability; withdrawal; society
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Wstęp
Problematyka funkcjonowania rodziny jest rozpatrywana od wielu lat.
Opisywana w literaturze takich przedmiotów, jak pedagogika, psychologia, socjologia, w różnych aspektach i wpływach rodziców na dziecko oraz dziecko na
rodziców. Wydawałoby się, że narasta potrzeba współczesnego świata na przypomnienie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka, a szczególnie dzieci.
Gdy czytamy o rodzinach dysfunkcyjnych, rozbitych, zdemoralizowanych (Łobocki, 1999, s. 44), a raczej o funkcjonowaniu dzieci w takich rodzinach, to towarzyszy nam strach, przerażenie i zdziwienie, że tak można. Przełączamy programy telewizyjne, by nie widzieć i nie słyszeć, jak może być traktowane dziecko
przez mężczyznę, ojca i przez kobietę, matkę. Jeszcze bardziej poruszają nas
sceny, gdy widzimy w takich sytuacjach niepełnosprawne dzieci. Boimy się tego,
czego nie znamy, a nasza świadomość jest już tak zapełniona złem tego świata,
że trudno spokojnie myśleć o tych, którzy nie potrafią wykorzystać należycie życia, które zostało im dane. Nie wiemy, czy zainteresowanie innego człowieka jest
dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością przyjazne, naturalne, chwalebne,
czy raczej odbierają to zainteresowanie w negatywny sposób, wścibski, litościwy.
Wiele aspektów o funkcjonowaniu rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi umieszczono w niniejszej publikacji. Rodziny dzieci z niepełnosprawnością stały się przedmiotem wielu badań już wiele lat temu, gdyż zasługują na podziw i uznanie. Nie
jest to tradycyjny model rodziny i nie ma tradycyjnych sposobów funkcjonowania.
W momencie narodzenia się niepełnosprawnego dziecka w rodzinie początkowo jest niemoc, szok, strach, tysiące pytań, „jak ja sobie poradzę, jak my
sobie poradzimy, przecież nie miało tak być”…, a, niestety, jest. Rodzice, po uzyskaniu informacji, że ich dziecko jest niepełnosprawne, przeżywają bardzo silne
negatywne emocje. W rezultacie ulegają zakłóceniu (czasami bardzo poważnemu) relacje między członkami rodziny, szczególnie między rodzicami oraz między rodzicami a niepełnosprawnym dzieckiem. Idąc za I. Obuchowską, pragnę
zaznaczyć, że rozważania niniejszego artykułu dotyczą przeżyć, które występują
we wszystkich rodzinach bez względu na to, jaki rodzaj niepełnosprawności występuje u dzieci (Obuchowska, 1995, s. 21). Problem rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, wydaje się być prostszy od tych, u których rodzi się nie w pełni
sprawne dziecko. Ponieważ to członkowie rodziny zdemoralizowanej, z dysfunkcjami zgotowali sobie taki los i sami są odpowiedzialni za dokonane wybory.
Inaczej dzieje się w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem, tutaj nie
możemy niczego przewidzieć. Można coś założyć, ale nie przewidzieć. Medycyna, badania, diagnostyka, wiedza wielu profesorów, lekarzy, ciągle poprawiająca się technologia nie zaradzą, nie sprostają, zawsze temu, co się wydarzyć
może. Możliwa jest wczesna diagnoza, ale nie mamy pewności, czy słuszna, czy
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lekarz badający się nie pomylił. Zastanawiające są przyczyny niepełnosprawności, które można wyliczać bardzo długo. Do najczęstszych należą przyczyny endogenne i egzogenne, oraz takie, o których skutkach informowane są kobiety
ciężarne, tj. odżywianie, „czysty” styl życia, bez stresu, narkotyków, alkoholu.
Środowisko, w którym żyje kobieta ciężarna odgrywa bardzo znaczącą rolę. Rodzi się bardzo dużo dzieci z ciąży podtrzymywanej, niechcianej lub zagrożonej.
Przyczyn możemy się domyślać i wymieniać wiele, ale też nie ma nigdy pewności, że przestrzegając tych zaleceń, wszystko ułoży się dobrze. Zdrowie matki jak
i ojca jest nieodzownym elementem poczęcia zdrowego dziecka.
1. Rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem
Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem rozwoju dziecka. Odziaływanie
rodziny na rozwój dziecka dokonuje się m.in. przez dostarczenie mu wzorów i standardów wykonywania czynności i zachowania się, stwarzanie warunków wyzwalających
różne formy jego aktywności, zaspokajanie potrzeb dziecka, stymulowanie jego rozwoju poznawczego oraz przekazywanie mu wzorów opracowania i interpretacji nabywanych doświadczeń. (Tyszkowa, 1985, s. 13)

Oddziaływanie rodziny na dziecko odbywa się dwoma ściśle ze sobą powiązanymi torami: w toku wzajemnego obcowania członków rodziny oraz drogą
świadomie podejmowanych zabiegów wychowawczych. Niewątpliwie rola i znaczenie rodziny wzrastają jeszcze bardziej, gdy rozpatrujemy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzina stanowi podstawową grupę społeczną, pewną
wspólnotę, która w sytuacjach kryzysowych wspiera się wzajemnie, pomaga,
a w sytuacjach sukcesu cieszy ze wszystkimi członkami rodziny. Rodzina pełna
realizuje bardzo ważne funkcje: wychowawczą, kształcącą, opiekuńczą, ekonomiczną, psychologiczną. Przyjście na świat dziecka stanowi dla rodziców cel i sens
życia. Podobnie jest przy przyjęciu na świat dziecka z niepełnosprawnością, ale
„doliczyć” należy do tego zwiększoną nad nim opiekę.
Adaptacja przy niepełnosprawności jest procesem długim i złożonym zarówno
dla rodziców, jak i dziecka. Jeśli w rodzinie występuje więcej dzieci, w tym jedno
z niepełnosprawnością, to dysfunkcja musi być zaakceptowana przez wszystkich.
Jest to silne przeżycie emocjonalne dla całej rodziny, z którym sami muszą sobie
poradzić. Istotne jest wsparcie bliskich, sąsiadów, znajomych i społeczności, ale te
stany: okres szoku, okres kryzysu emocjonalnego, okres pozornego przystosowania
się do sytuacji oraz okres konstruktywnego przystosowania się do sytuacji (Obuchowska, 1995, s. 22–26) muszą po kolei pokonać samodzielnie.
Szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, domy
pomocy społecznej, to placówki wspierające rozwój (wychowanie, kształcenie,
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opiekę) dzieci i ich rodzin. Zostały stworzone z myślą pomocy i wsparcia dla rodziców i wychowanków.
Współczesne koncepcje rehabilitacji społecznej głoszą konieczność wychowania dziecka niepełnosprawnego w jego naturalnym środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
Wskazują one na konieczność odejścia od koncepcji rehabilitacji w warunkach instytucjonalnych na rzecz wszechstronnego wspomagania rodzin posiadających niepełnosprawne dzieci. (Hulek, 1984, s. 32)

Na temat sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz sposobów komunikacji nie ma zbyt dużo publikacji, ponieważ kojarzy się to z przeświadczeniem, że to rodziny biedne, wymagające współczucia i lepiej im nie przeszkadzać.
Nic bardziej mylnego. Są to czasami sprawnie działające i funkcjonujące rodziny,
którym można pozazdrościć organizacji i siły jej członków. Bywa jednak zupełnie
odwrotnie. Wielki problem pojawia się, gdy rodzina ulega rozbiciu. W społeczeństwie jest opinia, że w momencie pojawienia się dziecka/dzieci z niepełnosprawnością to mężczyzna odchodzi od rodziny.
Alienacja (łac. alienus – obcy, alienatio – wyobcowanie), proces, w którym
to, co przynależy do istoty człowieka lub stanowi wytwór jego pracy, staje się dla
niego obce jako samodzielna rzeczywistość; jedna z podstawowych kategorii filozofii G. W. F. Hegla, L. Feuerbacha, K. Marksa (alienacja, 2000).
Postanowiono zatem przeprowadzić badania wstępne mające na celu
sprawdzenie więzi ojcowskich w rodzinie z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością. Zadano również pytania mężczyznom odchodzącym od rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, szukając przyczyny tego zjawiska oraz możliwości zapobiegania temu narastającemu problemowi. Do badań poproszono ojców dzieci
z niepełnosprawnościami, by sprawdzić, w jaki sposób mężczyźni wywiązują się
z roli ojca. Czy podlegają ogólnej opinii społecznej, że są „słabi”, a może wrażliwi,
czy mają słabą psychikę i nie wytrzymują emocjonalnie. Aby uzyskać wiedzę w tej
materii, najlepiej zapytać o to ich samych.
2. Cel badań i pytania badawcze
Celem badań jest uzyskanie informacji na temat powodów alienacji mężczyzny w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem. Ukazanie zaangażowania ojców w wychowanie, opiekę, zaangażowanie w podstawowe czynności domowe,
społeczne i edukacyjne wynikające z rozwoju dziecka, jego potrzeb i trudności.
Przedstawione powyżej przesłanki stanowiły punkt wyjścia do postawienia pytań badawczych:
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1. Czy mężczyzna rezygnuje z rodziny, w której funkcjonuje dziecko z niepełnosprawnością?
2. Stopień zaangażowania ojca w wychowanie dziecka z niepełnosprawnością?
3. Metody, techniki i narzędzia badań
Badania zostały przeprowadzone metodami jakościowymi, i jak sama nazwa wskazuje – świadczą o jakości informacji i ich rzetelności. Sposoby, w jaki zostały zebrane i zaprezentowane materiały – wywiad oraz ankieta, a także obserwacja i rozmowy – wykazują interdyscyplinarność zbioru danych. Dane źródłowe
zostały zebrane także podczas udziału w wielu wydarzeniach organizowanych
przez szkoły, w których rodzice wraz z dziećmi brali udział (zawody sportowe, zajęcia indywidualne, przedstawienia, zakończenie roku szkolnego itp.). Zebrany materiał jest zbyt duży, by móc zaprezentować wszystkie jego walory w jednej publikacji. Postanowiono zatem zweryfikować materiał i opublikować ich część.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, w którym umieszczono dziesięć pytań otwartych oraz metryczkę zawierającą m.in. wiek ojca,
wiek dziecka, miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne, informacje o sytuacji materialnej itp. Ankieta została przeprowadzona wśród 130 mężczyzn z rodzin z dzieckiem lub dziećmi z niepełnosprawnościami. Po wstępnej weryfikacji
i analizie okazało się, że 105 mężczyzn prawidłowo wypełniło ankietę i chętnie
udzieliło wywiadu. Są to mężczyźni w wieku 30–65 lat mieszkający i niemieszkający z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.
Pytania otwarte wywiadu skoncentrowane były głównie na roli mężczyzny
w rodzinie, funkcji i obowiązkach, jakie na nim spoczywają, co robi dla dziecka
i z dzieckiem, jakie są jego zdaniem przyczyny i powody wycofania lub odejścia.
Wszelkie dane uzyskane z ankiety i wywiadu zostały zweryfikowane obserwacją zgłaszających się mężczyzn. Cały materiał stanowiło ostatecznie ponad
800 pytań uzupełnionych wywiadem i obserwacją podczas badań.
4. Organizacja badań
Badania przeprowadzono od lutego do maja 2017 roku wśród ojców dzieci
z niepełnosprawnością na terenie województwa opolskiego. Uczestnictwo w badaniach miało charakter anonimowy i dobrowolny. Dobór grupy badawczej był
celowy, a decydowały o nim następujące czynniki:
 co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie,
 mężczyzna będący ojcem dziecka z niepełnosprawnością.
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Przygotowanie narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety i wywiadu zrodziło wiele interesujących pytań. Uzupełniniem była karta obserwacji,
w której skupiono się na zachowaniu i emocjach mężczyzn podczas wypowiedzi.
5. Charakterystyka badanej grupy
Badani to mężczyźni w wieku 30–65 lat, z wykształceniem podstawowym,
zawodowym, średnim i wyższym. Ich dzieci mają różnego rodzaju niepełnosprawność i są uczniami szkół w województwie opolskim (Krapkowicach, KędzierzynieKoźlu i w Opolu). Są to szkoły specjalne oraz szkoły publiczne z oddziałami integracyjnymi. Największą grupę stanowili mężczyźni w średnim wieku od 38 do 45 lat,
a najmniej liczną – od 65 do 68 lat – tylko sześciu, co przedstawia tabela 1.
Gdyby poddać pod uwagę wykształcenie, to w większości są to mężczyźni
z wykształceniem zawodowym (tabela 2). Sytuacja materialna rodzin jest stabilna.
Na podstawie obserwacji i kontaktu można stwierdzić, że nikt wcześniej
nie rozmawiał z nimi na temat alienacji (przyczyn, skutków) i sytuacji ich rodzin.
Tabela 1
Rozkład liczbowy badanych mężczyzn ze względu na wiek (N = 105)
Przedział wiekowy
30–33
34–37
38–41
42–45
46–49
50–53
54–57
58–61
62–65

Liczba ogółem
(N = 105)
10
12
17
18
13
12
9
8
6

Tabela 2
Liczbowy rozkład badanych rodzin ze względu na rodzaj wykształcenia
Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Liczba N = 105
31
34
26
14

Z analizy badań wynika, że wykształcenie ma duży wpływ na alienację
mężczyzn, gdyż edukacja i wiedza na temat funkcjonowania człowieka, jego potrzeb, inności i zmian leży w dużej mierze w walorach edukacyjnych.
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6. Analiza wyników badań
Przystępując do analizy wyników badań mających na celu uzyskanie informacji na temat alienacji mężczyzn w rodzinach z niepełnosprawnym dzieckiem/dziećmi, podzielono badanych na dwie grupy – ojców mieszkających i niemieszkających z rodziną.
Ustalono, że mężczyzn niemieszkających z rodziną, w której jest dziecko/dzieci
z niepełnosprawnością jest 26, co stanowi 24,8% badanych, a mieszkających – 79,
co stanowi 75,2% (rysunek 1).

Mężczyźni/ojcowie
biorący udział
w badaniu

105 osób

Niemieszkajacy
z rodziną

Mieszkający
z rodziną

26 osób

Pomagają
w opiece

14 osób

79 osób

Nie pomagają
w opiece

12 osób

Pomagają w opiece
w równym stopniu

28 osób

Pomagają w opiece
w ograniczonym
stopniu

51 osób

Rysunek 1. Relacje rodzinne mężczyzn uczestniczących w badaniu.
Powody opuszczenia rodziny są różne. Najczęściej w tej grupie wymieniali
respondenci niezgodność charakteru ze współmałżonką – 16 ojców, dwóch odeszło do innej kobiety, a ośmiu zrezygnowało z rodziny z powodu pojawienia się
dziecka z niepełnosprawnością. W grupie niemieszkających respondentów są ojcowie, którzy nie interesują się dzieckiem i nie pomagają w jego wychowaniu
i opiece, przekazują tylko świadczenie alimentacyjne – 12 mężczyzn. Natomiast
14 ojców, mimo że nie mieszkają z dzieckiem, pomagają w wielu czynnościach
związanych z opieką i wychowaniem. Pomoc ta polega najczęściej na całkowitym
lub częściowym zabezpieczeniu finansowym, dowożeniu i odwożeniu dziecka do
szkoły, ćwiczeniach z dzieckiem, rehabilitacji, terapii, udziału w rodzinnych i szkolnych imprezach okolicznościowych (święta, urodziny, jasełkach, dzień ojca itp.).
Ojcowie ci biorą udział w wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, spacery; pomagają w zależności od potrzeb i sytuacji rodziny, np. chodzą z dzieckiem
na wizyty u lekarzy, czasami przejmują całodobową opiekę przy dziecku.
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Największą grupą są mężczyźni mieszkający z dzieckiem z niepełnosprawnością
– 79. Podobnie jak wcześniejszą grupę, i tę można podzielić na osoby, które w pełni
uczestniczą w wychowaniu dziecka/dzieci, tj. 28, i osoby, które częściowo, w różnym
stopniu wspomagają rozwój dziecka – 51. Osoby te, mimo wspólnego zamieszkania,
podlegają zjawisku odtrącenia, odsunięcia i odrzucenia, czyli alienacji.
Postawa, jaką prezentuje 28 mężczyzn, z grupy mieszkających z rodziną,
jest bardzo pozytywna w ogólnym społecznym odbiorze, i nie podlega ani dyskusji, ani nie wymaga komentarza. Ich opieka nad dzieckiem i wychowaniem jest
powszechnie akceptowana i uważana za prawidłową.
Największą grupę stanowią mężczyźni – 51, którzy mieszkają z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym i odczuwają alienację, która polega na braku wiedzy,
strachu, wstydzie i poczuciu własnej winy, którzy często nie potrafią udźwignąć
ciężaru choroby własnego dziecka. W opiece nad dzieckiem wymagane jest poświęcenie, wyrzeczenia i w pewnym sensie podporządkowanie się sytuacjom
z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnościami. Kłótnie małżeńskie, ograniczenia
i inne wyobrażenie dalszego życia także przyczyniają się do odsunięcia mężczyzn
od opieki i wychowania dziecka. Nadopiekuńczość i „doskonałość” matki dziecka
to inny duży problem tego modelu rodziny. Kolejnym powodem alienacji, zdaniem ojców dzieci z dysfunkcjami, jest rodzaj niepełnosprawności, gdyż brak lub
słabszy kontakt z własnym dzieckiem utrudnia komunikację i wzajemne zrozumienie. Bywa, że mężczyzna nie potrafi zauważyć żadnych pozytywnych aspektów niepełnosprawności syna lub córki, ale nierzadko jest również tak, że ojcowie wspomagają, mocno wspierają, ze zdwojoną siłą dziecko/dzieci w jego sukcesach sportowych, edukacyjnych czy artystycznych. Mimo pewnego stopnia
alienacji mężczyzna wspiera, doradza, planuje wspólnie z pozostałymi członkami
rodziny. W domach mężczyzn pochodzących z rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych podejmowane są staranie, by dzielić obowiązki na poszczególnych
członków rodziny (dzieci, dziadków). Ojcowie wykonują to, co kobiety, pomagają
w obowiązkach domowych, gotują, sprzątają i prasują. Interesującą sytuację rodzinną opisywało sześci badanych, gdzie to kobiety pracują zawodowo.
Kilku mężczyzn przyznało otwarcie, że woli pracować po godzinach, wyjeżdżać w delegacje lub wykonywać dodatkową pracę, byle mniej zajmować się
dzieckiem z niepełnosprawnością. Wymówka taka, że utrzymanie dziecka niepełnosprawnego kosztuje jest, według nich, jak najbardziej wystarczająca. Zjawisko takie można z całą pewnością nazwać samoalienacją.
Na pytanie, „Czy zdaniem Pana matka lepiej rozumie potrzeby i to ona w większym stopniu powinna zajmować się dzieckiem?”, twierdząco odpowiedziało aż
72 badanych. Taka wypowiedź może świadczyć o ogólnej wizji rodziny, ale w trakcie
dopytania podczas wywiadu okazało się, że dla 46 osób taka wizja jest wygodna
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i usprawiedliwia ich mniejsze zaangażowanie w bezpośrednie wychowanie dziecka/dzieci z niepełnosprawnością.
Ciekawie wypowiedziało się 21 respondentów, którzy uważają, że matka
wcale nie musi lepiej zajmować się dzieckiem. Twierdzą, że mężczyźni sprawdzają
się w tej roli bardzo dobrze, a nawet przewyższają w tej kwestii kobiety. Uważają,
że ojcowie potrafią zabezpieczyć rodzinę finansowo, materialnie, lepiej też zajmują się niepełnosprawnym dzieckim/dziećmi, bardziej rozumieją jego potrzeby.
Podsumowanie i wnioski
Celem badań było uzyskanie informacji na temat alienacji mężczyzn w rodzinach z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnościami. Odpowiedzi respondentów miały wskazać na czym polega wycofanie, wyobcowanie, ojców z opieki nad
rodziną i jaka jest skala tego zjawiska.
Odpowiadając na pytania postawione przed badaniami:
1. Czy mężczyzna rezygnuje z rodziny w której funkcjonuje dziecko z niepełnosprawnością?
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Tylko
12 badanych z całej analizowanej populacji kompletnie nie interesuje się
dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością. Ich rola ogranicza się tylko do
świadczenia alimentacyjnego. Z analizy wynika, że 14 ojców, którzy nie
mieszkają z rodziną z różnych powodów i 79 mieszkających, interesują się
nią, pomagają – choć w różnym stopniu – w ogólnym funkcjonowaniu, zabezpieczeniu materialnym, edukacji i rehabilitacji. Brak wspólnego zamieszkania nie świadczy o rezygnacji mężczyzny z rodziny. Można zatem
stwierdzić, że tylko – lub aż – 12 panów rezygnuje z rodziny, co należy rozumieć jako całkowity brak zainteresowania losem własnego dziecka.
2. Stopień zaangażowania ojca w wychowanie dziecka z niepełnosprawnością?
Z całej badanej populacji, tylko 28 ojców stuprocentowo wypełnia swoje
obowiązki dotyczące wychowania, opieki nad rodziną z niepełnosprawnym dzieckiem/dziećmi, 12 natomiast w ogóle nie interesuje się rodziną.
Pozostała grupa, a więc 65 mężczyzn, angażuje się w funkcjonowanie rodziny, ale w ograniczonym stopniu. Dla części tej grupy wygodne jest tłumaczenie się zarobkowaniem, dla innych to, że matka lepiej rozumie potrzeby i to ona powinna zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.
Powody alienacji mężczyzny w życiu rodziny z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością:
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1. Mężczyźni celowo w pewnej części rezygnują z opieki i wychowania dziecka
z niepełnosprawnościami, tłumacząc się zapewnieniem stabilizacji finansowej rodziny.
2. Zdaniem większości pytanych, to kobiety lepiej rozumieją potrzeby
i to one bardziej powinny być zaangażowane w rozwój dziecka, edukację i rehabilitację.
3. Nadopiekuńczość i „doskonałość” matki dziecka.
4. Najczęściej powtarzającym się powodem alienacji jest brak wiedzy,
strach, wstyd i poczucie winy ojców, którzy nie potrafią udźwignąć ciężaru niepełnosprawności własnego dziecka. Nie potrafią zauważyć żadnych pozytywnych aspektów niepełnosprawności syna lub córki.
Z badań przeprowadzonych na terenie woj. opolskiego wynika, że przyczyny alienacji mężczyzn są różne, zarówno błahe, jak i poważne. Pojawiają się
załamania, depresje, które wymagają wsparcia społecznego, edukacyjnego i emocjonalnego. Analizując poszczególne pytania z kwestionariusza ankiety i wywiadu,
wiele możemy się dowiedzieć o atmosferze panującej w domu, o podziale obowiązków, o chęci współpracy i zaangażowaniu mężczyzny, o sposobach szukania
pomocy i ich efektach.
Ciekawe mogłyby okazać się odpowiedzi uzyskane od matek na pytania
o alienacji mężczyzn w rodzinie. Warto było by przeprowadzić również badania
na mężczyznach dzieci niechodzących do szkoły, lecz do placówek, np. DPS, DDP,
ośrodków szkolno-wychowawczych.
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Elements of the economic history the Soviet Union in period 1917–1955
The Soviet Union emerged from the Second World War formally as a superpower, but built on very fragile foundations, especially economic ones. During
the half-century of Soviet power, the centuries-old backwardness was overcome and considerable successes were achieved in all areas of social life. In the
process of change, the dynamic development of the economy played a decisive
role, and in the 1960s it entered a structural stagnation. With the devastating
effects of the armed intervention of foreign states, as well as the great war of
the Soviet nations with German fascism and its allies, the Soviet economy at
some point got short-breath, whose main cause was an ineffective and inefficient economic system eventually leading to the collapse of the Soviet Union.
Keywords: Soviet Union; Soviet economy; war economy; Russian revolution;
war communism; New Economic Policy; Stalin era; rise and fall of communism
in Russia; economic reconstruction; economic stagnation

1. Polityka gospodarcza i zmiany ustrojowe w gospodarce radzieckiej w latach
1917–1941
Carska Rosja przystąpiła do I wojny światowej w nadziei na szybkie zwycięstwo nad państwami centralnymi. Jednak to złudzenie szybko prysło, a wojna
ujawniła plagi ciągle trapiące Rosję – korupcję i nieudolność. Na początku 1917 r.
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gospodarka była w stanie rozkładu. 21 lutego (6 marca) 1917 r. rozpoczął się strajk
w Zakładach Putiłowskich w Piotrogrodzie (podczas wojny zmieniono nazwę miasta Petersburg na Piotrogród), a następnie doszło do potężnych manifestacji ulicznych (Pipes, 2008). Część żołnierzy przyłączyła się do demonstrantów i dała im
broń, a kolejarze uniemożliwili przyjazd innych oddziałów wojskowych, które
miały przywrócić porządek. Strajkujący żądali stabilizacji cen i poprawy warunków
materialnych. 26 lutego do żołnierzy i strajkujących przyłączyli się przedstawiciele
różnych partii socjalistycznych i utworzono Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Od razu po tych wydarzeniach komisja Dumy (parlamentu) utworzyła
Komitet Tymczasowy Dumy, który ogłosił detronizację cara i objął władzę w Rosji.
Dynastię Romanowów po ponad 300 latach panowania obaliła krótka niemal pozbawiona przywódców i w zasadzie bezkrwawa rewolucja zwana lutową (Wade,
2005). Po upadku cara otworzono więzienia dla więźniów politycznych, rewolucjoniści zaczęli wracać z zesłania, a cenzura przestała dręczyć krytykę. Pojawiła się
również prasa opozycyjna i zaczęły powstawać nowe organizacje społeczne.
Rewolucji dokonał proletariat, ale władze objęła burżuazja. Wśród nich był
tylko jeden socjalista – Aleksander Kiereński (inteligent należący do klasy średniej). Reprezentujący jej interesy konstytucyjni demokraci (kadeci) w porozumieniu
z przywódcami partii ugodowych (mieniszewcy i eserowcy – rewolucyjni socjaliści) powołali rząd tymczasowy z Jerzym Lwowem na czele. Równolegle w Piotrogrodzie została utworzona Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rady
zorganizowano również w Moskwie i wielu innych miastach prowincjonalnych,
a tworzone były przez proletariat i chłopstwo. W Piotrogrodzie rząd musiał dzielić
władzę z Radą Piotrogrodzką Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. W ten sposób powstał swoisty system rządów (tzw. dwuwładza – określenie Lenina): Rząd
Tymczasowy i obok niego Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rada Piotrogrodzka z racji swojego usytuowania uważała się za organ naczelny rad, wydając dekrety i rozporządzenia. Nowy reżim natychmiast proklamował wolność
słowa, prasy i religii. Ogłosił również, że przeprowadzi reformy społeczne i rozdział ziemi. Ogłoszono amnestie dla więźniów politycznych, zniesiono przywileje
stanowe i narodowościowe. Obie strony były za słabe, aby samodzielnie objąć
rządy w kraju. Rada Piotrogrodzka w odezwie z 14 marca 1917 r. wypowiedziała
się w sprawie Polski, uznając prawo narodu polskiego do niepodległego bytu.
Do Rosji z zagranicy zaczęli wracać emigranci polityczni, m.in. Jerzy Plechanow. Przywódca bolszewickiego odłamu rosyjskich partii socjalistycznych Włodzimierz Lenin w kwietniu 1917 r. powrócił do Piotrogrodu. Jego powrót odbył
się za pomocą Niemiec. Obie strony miały w tym swój interes. Niemcy liczyli, że
Lenin przyczyni się do wzrostu niepokojów i chaosu politycznego w Rosji, ale nie
wyobrażali sobie, by mógł zostać szefem rządu. Lenin szybko po przybyciu do Piotrogrodu przedstawił program działania partii bolszewickiej określany mianem tez
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kwietniowych. Podkreślił w nich wyraźnie, że wojna ma charakter grabieżczy i bez
obalenia burżuazji nie da się jej zakończyć pokojem bez aneksji. Należało jego zdaniem dążyć do nowej fazy rewolucji – typu socjalistycznego. W sferze ekonomicznej głosił konfiskatę własności obszarniczej oraz nacjonalizację banków i ziemi
(Siegelbaum, 1992). W sferze narodowej proponował prawo narodów do samostanowienia, a nawet do oderwania się od Rosji. Aby zintegrować światowy ruch
robotniczy, proponował utworzenie Międzynarodówki Komunistycznej. Lenin w ten
sposób szybko zdominował Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich oraz bardzo aktywnie prowadził kampanie przeciwko Rządowi Tymczasowemu.
W lipcu Rząd Tymczasowy przejął całą władzę i ogłosił ofensywę przeciw
państwom centralnym. Działania wojenne spowodowały ogromne straty, co
przyczyniło się do wzrostu nastrojów rewolucyjnych i antywojennych. Rola partii
bolszewickiej wzrastała, tym bardziej że rząd odkładał ewentualne reformy do
momentu powołania Konstytuanty, odmówił wydania uchwały o ośmiogodzinnym czasie pracy, z wielkim rozmachem pacyfikował ruchy chłopskie. Poza tym
Rząd Tymczasowy był rozdzierany przez spory wewnętrzne i zupełnie niezdolny
do sprawowania władzy nad całym krajem (Baykov, 1970). Tymczasem przy Radzie Piotrogrodzkiej powstał Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, w którego skład
wchodzili m.in. Józef Stalin i Feliks Dzierżyński. W nocy z 24 na 25 października
(6 na 7 listopada ) 1917 r. w Piotrogrodzie wybuchło powstanie pod wodzą bolszewików. Kierował nim Komitet Wojskowo-Rewolucyjny z Pałacu Smolnego. Na
czele komitetu stał Lenin. Następnej nocy Gwardia Czerwona zdobyła Pałac Zimowy – siedzibę Rządu Tymczasowego, a jego członków osadzono w twierdzy.
Wieczorem 26 października (8 listopada) 1917 r. (mimo nadal trwających
walk) otwarto II Ogólnorosyjski Zjazd Rad, który ogłosił przejęcie całej władzy
w Rosji przez rady oraz powołał nowy rząd – Radę Komisarzy Ludowych – z Leninem na czele. Funkcję ministra spraw zagranicznych objął inny przywódca rewolucji – Lew Trocki. Po objęciu władzy bolszewicy przystąpili do realizacji reform
zapowiadanych w programach partii marksistowskich, które Lenin przystosował
do warunków biednej i zniszczonej Rosji. Na posiedzeniu tym wydano podstawowe dekrety nowej władzy radzieckiej – o pokoju i o ziemi.
Dekret o pokoju wzywał do zaprzestania działań wojennych, zawieszenia
broni i przystąpienia do rokowań o sprawiedliwy i powszechny pokój. Postanowienia zjazdu miało doniosłe znaczenie polityczne. Miliony ludzi marzyły o pokoju, społeczeństwo było zmęczone długotrwałą i wyniszczającą wojną. Chcieli
już wrócić do domu i zająć się normalną pracą. W taktyce przyjętej przez bolszewików Dekret o pokoju stał się ważnym aktem w walce z partiami ugodowymi,
przeciwnymi radykalnym zmianom społecznym o kierunku socjalistycznym, a nastawionymi na utrzymanie koalicji z państwami realizującymi politykę o charakterze
antysemickim. Bolszewicy jednak zdołali przeciągnąć ogromną rzeszę ludzi na swoją
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stronę i przekonać ich co do słuszności realizacji programu reform, wykraczających poza hasła zawarcia powszechnego pokoju (Gatrell, 2005).
Dekret o ziemi postanawiał, że wszystkie grunty przechodzą na własność
państwa i zakazywał obrotu handlowego ziemią. Skonfiskowano bez odszkodowania ziemię carską należącą do kościoła prawosławnego oraz ziemię należącą
do obszarników. Chłopi uzyskali prawo dziedzicznego użytkowania gospodarstw.
W ten sposób zniszczono podstawowy element ekonomii Cerkwii prawosławnej
oraz zlikwidowano obszarnictwo. Na początku bardzo żywiołowo przebiegał podział ziemi między chłopów. Zabierano ziemię bogatym chłopom i powszechne
stały się grabieże majątków ziemiaństwa. W rękach chłopskich znalazło się 150
mln ha ziemi, co stanowiło około 86% wielkiej własności rolnej. O 20% zwiększył
się obszar przeciętnej działki chłopskiej. Zlikwidowano również zadłużenie chłopów w bankach oraz zaległe opłaty dzierżawne. Przydzielano im inwentarz pochodzący z likwidowanych gospodarstw obszarniczych. W niektórych rejonach
kraju zaczęły powstawać gospodarstwa zespołowe, tzw. kołchozy, gdzie podstawą
była zespołowa własność ziemi. Na początku 1918 r. bolszewicy zdecydowali o odgórnej socjalizacji rolnictwa, będącej wstępem do jego kolektywizacji. Pierwszeństwo w użytkowaniu ziemi otrzymały kołchozy. Własność grupowa zazwyczaj obejmowała ziemię, wytworzone produkty oraz inwentarz (Heywood, 2003). Podział
dochodów był proporcjonalny do ilości i jakości pracy. Do końca 1918 r. powstało
około 1500 takich gospodarstw spółdzielczych, skupiających przeciętnie od 40 do
60 rodzin chłopskich. Z części gruntów utworzono państwowe gospodarstwa rolne
(tzw. sowchozy), gdzie zatrudniano robotników rolnych.
W 1918 r. udział gospodarstw uspołecznionych (państwowych i spółdzielczych) nie przekraczał 4% w ogólnej powierzchni użytków rolnych. Oznacza to, że
nie miały dużego znaczenia gospodarczego dla kraju, a ich powołanie wskazywało
na strategiczny kierunek działania partii bolszewickiej, która zgodnie z ideologią
marksistowską była stanowczo zdecydowana na pełną socjalizację rolnictwa. Przejawiało się to w zaniechaniu uwłaszczania chłopów i preferowaniu gospodarstw
kolektywnych w dostawach środków do produkcji rolnej (Boettke, 1990).
Dziedziną, w której najszybciej podjęto reformy ustrojowe, była bankowość traktowana jako ostoja kapitalizmu. Już 7 listopada 1917 r. nowa władza
przejęła bank państwa. Była to największa instytucja finansowa posiadająca oddziały na terenie całej Rosji. Bilans banku o 1/3 przewyższał sumę bilansów banków handlowych, a zapasy złota, które znajdowały się w skarbcu, szacowano na
1,3 mld rubli. Do grudnia 1917 r. zmieniono większość personelu banku, który
sabotował zarządzenia władzy radzieckiej i starał się popierać finansowo wszelkie przejawy kontrrewolucji. Bank rozpoczął normalną pracę, objął kontrolę nad
emisją i obiegiem pieniężnym (Podolski, 1972). Przejął także kontrolę nad
wszystkimi bankami prywatnymi utrzymującymi swoje wkłady w banku państwa
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i zależnymi od niego finansowo. 27 grudnia 1917 r. ogłoszono połączenie wszystkich banków prywatnych z bankiem państwa. Stworzono w ten sposób Narodowy Bank Republiki Rosyjskiej (Davies, 1958). Bank ten przejął i zaostrzył kontrolę nad prywatnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, które były zależne od
niego w jakikolwiek sposób, np. przez zobowiązania kredytowe zaciągnięte jeszcze w prywatnych bankach przed okresem nacjonalizacj (Leites, 1922).
Na początku 1918 r. dokonano nacjonalizacji transportu kolejowego. Już
w czasach Rosji carskiej 2/3 linii kolejowych należało do państwa, a w czasie wojny
znaczna część prywatnych linii podlegała całkowicie kontroli państwowej. W tym
samym czasie upaństwowiono również transport wodny, szeroko wykorzystywany
w Rosji. W kwietniu 1918 r. wprowadzono państwowy monopol handlu zagranicznego, który umożliwiał pełną kontrolę wymiany zewnętrznej, co również osłabiło
pozycje kapitału prywatnego. W prywatnych przedsiębiorstwach wprowadzono
kontrolę robotniczą. Właściciele zamykali fabryki na znak protestu przeciwko temu
atakowi. Organy kontroli robotniczej, w postaci komitetów fabrycznych, w takiej
sytuacji zostały zmuszone do kierowania zakładami. Jednak brak fachowości,
zwłaszcza w zakresie ekonomii i księgowości, uniemożliwiał komitetom sprawne
kierowanie przemysłem (Marples, 2006). Komitety fabryczne rozpoczęły też starania o poprawę dyscypliny pracy, rozluźnionej w warunkach wojny i rewolucji.
Upaństwowienie przedsiębiorstw przemysłowych w Rosji nie było aktem
jednorazowym. Początkowo państwo przejmowało na własność pojedyncze
przedsiębiorstwa. Najwcześniej, zaraz po rewolucji, przejęto zakłady przemysłu
zbrojeniowego. Przejmowanie poszczególnych prywatnych zakładów przez państwo trwało do wiosny 1918 r. Mechanizm tego procesu był prosty: właściciel
wrogo nastawiony do nowej władzy w wyniku niekorzystnych dla niego zmian
zamykał fabrykę i wtedy kierownictwo obejmowali robotnicy. Często też wykorzystywano zadłużenie prywatnych przedsiębiorców w bankach i związane z tym
trudności finansowe. Począwszy od marca 1918 r. na rzecz państwa zaczęto
przejmować kolejne gałęzie przemysłu górniczo-hutniczego, cukrownie, przemysł naftowy (ogłoszono monopol państwowy na handel ropą naftową wraz ze
wszystkimi jej przetworami). Pod zarząd Rady Gospodarki Narodowej dostały się
wszystkie większe zakłady przemysłowe.
Dokonywane w różnym tempie reformy ustrojowe sprawiły, że w latach
1917–1918 powstał zróżnicowany pod względem własnościowym system gospodarki radzieckiej. Oprócz państwowego przemysłu ciężkiego, transportu i handlu
zagranicznego, występowały prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe, gospodarstwa chłopskie oraz kupiectwo. Jednak kontrola państwa nasilała się systematycznie. Nosiła cechy kapitalizmu państwowego (cecha charakterystyczna dla
gospodarki niemieckiej z okresu I wojny światowej). Zmiany ustrojowe realizowano w bardzo trudnych warunkach powojennego wyniszczenia kraju. Dostępne
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zasoby kierowano głównie na cele związane z utrwaleniem zdobytej przez komunistów władzy, czyli na tworzenie armii i sił bezpieczeństwa wewnętrznego.
Ogromnym problemem było zaopatrzenie przemysłu w energię i surowce. Trudności sprawiało też odtworzenie i utrzymanie systemu transportowego. W celu
podtrzymania życia gospodarczego powszechnie sięgano do przymusu i łamania
praw obywatelskich. Pomimo tego nie rezygnowano jednak z tak popularnych
działań, jak przejściowe wprowadzanie ośmiogodzinnego dnia pracy (Bunyan,
Fisher, Golder, 1934).
Na skutek pokoju brzeskiego i nasilenia przeciwników nowej władzy, na
wiosnę 1918 r. sytuacja gospodarcza Rosji Radzieckiej znacznie się pogorszyła.
W wyniku przesunięcia granic zachodnich Rosja utraciła 35% zakładów przemysłowych, 72% kopalń węgla i rud żelaza, 25% sieci kolejowej i 30% gruntów
uprawnych, a co najważniejsze – 62 mln obywateli. W latach 1918–1921 realizowano politykę komunizmu wojennego. Priorytetem gospodarki stało się zaopatrzenie w broń i żywność Armii Czerwonej, która w tym okresie walczyła na granicach kraju z interweniującymi państwami sąsiednimi oraz wewnątrz Rosji z oddziałami białych. W ramach pełnej wojennej mobilizacji gospodarki likwidowano
instytucje gospodarki rynkowej, wprowadzając jednocześnie zmiany ustrojowe.
Zmiany te bezpośrednio nawiązywały do postulatów marksistowskich, przyspieszając w ten sposób proces tworzenia komunizmu. W 1918 r. wprowadzono monopol państwowy nad handlem zbożem. Z powodu gwałtownego załamania produkcji w latach 1919–1920 na rolników nałożono obowiązek dostarczenia zbóż,
a w późniejszym okresie również nadwyżek żywności. Żywność była wydzierana
chłopom siłą, najczęściej przy użyciu wojska lub ekip robotniczych. Nie pozostawiano wówczas chłopom żadnego ekwiwalentu. Najbardziej uderzało to w gospodarstwa należące do zamożnych chłopów. Gdy tylko stawiali czynny opór,
władze zwiększyły liczbę aresztowań, egzekucji, wywłaszczeń oraz wysiedleń.
Represje w stosunku do chłopów narastały niezwykle szybko. Zebrane w ten
sposób rezerwy dzielono pomiędzy Armię Czerwoną a ludność pracującą w miastach. Wyznawano zasadę „kto nie pracuje, ten nie je”. Wydłużono dzień roboczy
do 12 godzin i zaostrzono dyscyplinę pracy, m.in. wprowadzając książeczki pracy.
Podstawowe decyzje dotyczące spraw ekonomicznych zapadały w kierowanej
przez Lenina Radzie Pracy i Obrony (STO). Aparat wykonawczy był wyłoniony
z resortu spraw wewnętrznych (NKWD), Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji
do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka), kierowanej przez Feliksa Dzierżyńskiego, oraz Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Ustawą z 29 listopada 1920 r.
upaństwowiono wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające co najmniej pięciu pracowników na jedną zmianę. W tym samym czasie wprowadzono
dekret o obowiązku pracy. W lutym 1920 r. powstała Państwowa Komisja Elektryfikacji Rosji (GOELRO), która przystąpiła do opracowania wieloletniego (10–15 lat)
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planu gospodarczego. Za najważniejsze uznano elektryfikację kraju, jako podstawę wszechstronnego rozwoju całej gospodarki przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki. Plan, oparty na szacunku zasobów bogactw naturalnych, przewidywał harmonijny rozwój działów wytwórczości, zwracając uwagę na wykorzystanie taniej energii elektrycznej i wzrost przemysłu ciężkiego.
Mimo że komunizm wojenny był przyczyną milionów ofiar, to dla obronności władzy bolszewickiej okazał się niezwykle skuteczny. Dla gospodarki nie był jednak zbyt łaskawy. Dochód narodowy w 1919 r. stanowił 50% osiągniętego w 1913 r.,
a produkcja przemysłowa 20%. W 1920 r. strajkowało ponad 70% największych
zakładów przemysłowych (główną przyczyną strajków był brak żywności). W 1921 r.
strajkowali marynarze Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie oraz chłopi nad Wołgą (te
strajki zostały krwawo stłumione). Głównie z tych powodów Lenin postanowił dokonać istotnych zmian w polityce gospodarczej. Jego celem było podniesienie
stopy życiowej obywateli oraz szybka odbudowa kraju. Bolszewicy cały czas podkreślali, że likwidacja instytucji rynkowych, wprowadzenie rekwizycji zboża są niezbędnymi krokami do budowy ustroju socjalistycznego.
W marcu 1921 r. władze partyjne zainicjowały Nową Politykę Ekonomiczną
(NEP). Oznaczało to odwrót od komunizmu wojennego i przejściowe zahamowanie reform ustrojowych prowadzących do socjalizmu. Zapowiedziano przywrócenie niektórych elementów rynku oraz dopuszczenie do ograniczonego rozwoju inicjatywy prywatnej. Mimo podjęcia takich kroków, podkreślano przejściowy charakter nowej polityki i zaznaczano chęć zbudowania systemu komunistycznego.
Dzięki zastąpieniu rekwirowania całej ilości plonów w rolnictwie, wprowadzono podatek spłacany w naturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu chłopi mogli część
plonów zatrzymać dla siebie. Za zboże rolnicy nabywali towary przemysłowe, z czasem pozwolono im na sprzedaż nadwyżek prywatnym lub państwowym organizacjom handlowym. W 1924 r. podatek spłacany w naturze zastąpiono podatkiem
pieniężnym. Miało to ogromny wpływ na wzrost produkcji rolnej i bogacenie się
rolników posiadających duże powierzchnie ziemi. Poprawę stanu gospodarki żywnościowej hamowały niekorzystne dla chłopów – w porównaniu z cenami artykułów przemysłowych – ceny produktów rolnych oraz klęski nieurodzaju.
Wielki przemysł został znacjonalizowany, jednak wprowadzono tam zasady rozrachunku gospodarczego i zarządzanie zostało częściowo zdecentralizowane. Zakłady drobnego przemysłu wydzierżawiono dawnym właścicielom na
okres 2–5 lat. Umożliwiono prowadzenie drobnego handlu i usług (Dobb, 1928).
Część przedsiębiorstw oddawano kapitałowi zagranicznemu w użytkowanie na
podstawie koncesji. Ograniczona prywatyzacja i dopuszczenie kapitału zagranicznego przyczyniły się do rozwoju przemysłu konsumpcyjnego i poprawy zaopatrzenia rynku. Z czasem odtworzono bankowość, przywrócono funkcje płac, pieniądza
i podatków. Największą uwagę przywiązywano do równowagi budżetowej państwa.
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W ten sposób powstał system gospodarki mieszanej, w której występowały
różne sektory własnościowe oraz wymiana towarów przy użyciu pieniądza.
Działo się to pod ścisłą kontrolą gospodarki przez instytucje państwowe, a tym
samym pod kontrolą władzy komunistycznej. W 1921 r. powołano do życia Państwowy Komitet Cen – jego zadaniem było ustalanie cen paliw, surowców, dóbr
inwestycyjnych oraz podstawowych produktów konsumpcyjnych. Mimo poprawy i stabilizacji gospodarki, Rosja zostawała daleko w tyle za krajami Europy
Zachodniej pod względem poziomu rozwoju gospodarczego. Po śmierci Lenina
władze ZSRR były zdania, że likwidacja tego opóźnienia zależy od wzmożenia procesów inwestycyjnych (zwłaszcza w przemyśle ciężkim) oraz od kontynuowania
przekształceń ustrojowych. Celem władz państwa było ponowne zlikwidowanie
własności prywatnej oraz objęcie całej gospodarki systemem planowania. Zamierzano umocnić centralne zarządzanie kosztem mechanizmów rynkowych. Oznaczało to nagłe odejście od NEP i podjęcie walki z jej zwolennikami (Pipes, 2006).
Po śmierci Lenina przywódcą partii komunistycznej i Związku Radzieckiego
został Józef Stalin. To on miał decydujący głos we wprowadzaniu zmian i to właśnie z jego inicjatywy, na podstawie decyzji zjazdu partii z 1925 r., Państwowa
Komisja Planowania pracowała nad wieloletnią strategią społeczno-ekonomiczną. Obejmowała ona takie zadania jak eliminacja własności prywatnej w miastach, kolektywizacja rolnictwa, rozbudowa przemysłu jako podstawy stanowiącej rozwój całej gospodarki, poprawa warunków bytowych ludności.
Skupieni wokół Stalina działacze partii komunistycznej z całą stanowczością
popierali budowę socjalistycznego społeczeństwa i industrializację. Różniły ich
jednak sposoby i metody osiągnięcia wspólnego celu. Nikołaj Bucharin, z prawego
skrzydła, popierał kontynuowanie polityki z wykorzystaniem Nowej Polityki Ekonomicznej, tj. wykorzystaniem mechanizmów rynkowych w procesie budowania
socjalizmu. Był przychylny rozwojowi przemysłu konsumpcyjnego i indywidualnego rolnictwa. Dopiero w drugiej kolejności widział rozwój przemysłu ciężkiego
i nie był zwolennikiem wstępowania chłopów do kołchozów. Lew Trocki był za to
skrajnie lewicowym zwolennikiem zmiany polityki. Głosił konieczność szybkiego
uprzemysłowienia, a następnie kolektywizacji rolnictwa oraz zdecydowanej walki
z prywatnym handlem i kułactwem przyczyniającym się niejako do odrodzenia kapitalizmu w Rosji. Rozpowszechniane przez Trockiego tezy stanowiły, że system
podatkowy oraz sterowane przez państwo ceny powinny być źródłem akumulacji
i umożliwiać przeznaczenie środków powstających na wsi na rozwój przemysłu.
Stalin na początku popierał poglądy głoszone przez Bucharina, ale w 1927 r.
zmienił przekonania i zaczął praktykować poglądy głoszone przez Trockiego. Stanowczo i jednoznacznie opowiedział się za wypieraniem elementów rynkowych
z gospodarki, industrializacją i przyspieszoną kolektywizacją rolnictwa. Koncepcja
tworzenia socjalizmu według Stalina zakładała walkę z bogatym chłopstwem,
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umocnienie dyktatury komunistycznej oraz walkę z pozostałościami sektora prywatnego w miastach. Stalin głosił, że nowy ustrój polityczny umożliwi (pod
względem gospodarczym) ZSRR dogonienie i prześcignięcie państw gospodarczo
rozwiniętych. Podstawą takiego toku myślenia było przekonanie o wyższości
własności społecznej nad prywatną. Rozwój przemysłu był traktowany jako podstawowy element strategii budowy socjalizmu w jednym kraju, otoczonym kapitalistycznym i wrogim światem.
Industrializacja stalinowska miała w krótkim czasie doprowadzić do uniezależnienia i samowystarczalności Związku Radzieckiego od dostaw głównych
produktów przemysłowych z krajów kapitalistycznych. Przejściowo zamierzano
korzystać z importu inwestycyjnego i technologii dla chęci szybkiej likwidacji braków w strukturze przemysłowej. Braki te miały swój początek jeszcze w czasach
carskiej Rosji. Decydowano się na najnowocześniejsze rozwiązania techniczne,
co umożliwiałoby uzyskanie odpowiedniego doświadczenia i odpowiednie przygotowanie kadr do wyścigu przemysłowego z zachodem. Największą uwagę
zwrócono na szybki rozwój gałęzi wytwarzających maszyny i sprzęt przemysłowy
(Boltho, 1971). Jednocześnie kładziono nacisk na odpowiedni rozwój przemysłu
konsumpcyjnego, co miało zapewnić wzrost stopy życiowej ludności. Nowe zakłady miały być lokalizowane poza starymi ośrodkami przemysłowymi oraz w dużej odległości od granic, głównie ze względów obronności kraju. Uprzemysłowienie Azji Środkowej, Uralu oraz Syberii miało jednocześnie służyć aktywizacji tych,
jak dotąd, słabo rozwiniętych obszarów. Polityka realizowana przez Stalina przyspieszyła również przemiany ustrojowe na wsi. Chciał on zmienić obraz wsi przez
szybkie przekształcanie indywidualnych gospodarstw w duże, zmechanizowane
gospodarstwa kołchozowe. Propaganda mówiła o (zadziwiająco) natychmiastowym dogonieniu Stanów Zjednoczonych w produkcji rolnej.
Wprowadzono w życie działania mające na celu uspołecznienia rzemiosła
oraz upaństwowiono drobny przemysł. Już w 1929 r. drobni przedsiębiorcy zatrudniali mniej niż 1% ogółu robotników. Jednocześnie nadal około 75% rzemieślników pracowało na swój rachunek (Nove, 1975). Doszczętnie zlikwidowano prywatny handel, rozwijając jednocześnie centralny system kontroli i ustalania cen. W miastach przywrócono system kartkowy, gdzie zakres przydziału zależał od wykonywanego zawodu. Na gospodarstwa chłopskie, kołchozy i sowchozy nałożono obowiązkowe dostawy produktów rolnych po stałych cenach.
Celem podjęcia takich działań przez państwo było nie tylko zapewnienie żywności na cel aprowizacji kartkowej, ale również przejęcie różnicy między niskimi cenami dla rolników a cenami wyznaczonymi dla konsumentów. Nadwyżka ta była
wykorzystywana do finansowania programu industrializacji.
Po wyeliminowaniu z życia politycznego lewicowej i prawicowej frakcji
w partii, Stalin przystąpił do realizacji programu dalszych zmian ustrojowych oraz
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przyspieszenia industrializacji. Postulat forsowanego uprzemysłowienia został
włączony do przygotowywanego od 1927 r. w Państwowej Komisji Planowania
pierwszego planu pięcioletniego na lata 1928–1932. Zawarte w pierwotnych założeniach planu postulaty Bucharina odrzucono, przedstawiając na początku
1929 r. dwa warianty planu – optymalny i podstawowy. Podstawowy wariant
planu zakładał jego realizację w ciągu 6 lat, zaś optymalny wariant zakładał realizację planu w ciągu 5 lat przy jednoczesnym zwiększeniu zadań o 20%. Kierownictwo partii bolszewickiej wybrało optymalny wariant planu, a Stalin polecił
zrealizowanie go w ciągu maksymalnie 4 lat. Przyjęty plan narzucał rozwój przemysłu ciężkiego, powiązany z przekształceniami ustrojowymi i wzrostem stopy
życiowej obywateli. W trakcie jego realizacji podwyższano zadania roczne, głównie dla przemysłu ciężkiego. Jednak w praktyce wiele przyjętych wskaźników dotyczących wzrostu produkcji, a przede wszystkim konsumpcji i przemysłu ciężkiego, okazało się nierealnych do osiągnięcia. Uzyskanie takich wskaźników nastąpiło dopiero po II wojnie światowej.
W drugim planie pięcioletnim na lata 1933–1937 szczególną uwagę zwrócono na techniczną rekonstrukcję przemysłu i rolnictwa przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć cywilizacji. W założeniu dzięki temu miał nastąpić dwukrotny wzrost produkcji przemysłowej oraz wydajność pracy (Dobb, 1966). Plan
ten przewidywał również doprowadzenie kolektywizacji do końca. W 1934 r. skorygowano drugi plan pięcioletni, podnosząc wcześniej ustalone wskaźniki. Trzeci
plan pięcioletni na lata 1938–1942 zakładał realizację pierwszego kroku na drodze do prześcignięcia pod względem wielkości produkcji przypadającej na mieszkańca w rozwiniętych państwach kapitalistycznych. Zwrócono również uwagę na
zwiększenie produkcji i podniesienie jakości przemysłowych artykułów konsumpcyjnych oraz poprawę zaopatrzenia ludności w żywność. Wszystkie dochody, jakie pojawiały się podczas trwania wieloletnich planów, były głównie
kierowane na rzecz rozwoju przemysłu. Początkowo były to podatki od ludności,
pożyczki wewnętrzne i przymusowe dostawy płodów rolnych, a następnie dochody przemysłu państwowego (Ciepielewski, 1985).
Plany forsowały industrializację, u której podstaw leżał szybki rozwój przemysłu ciężkiego i maszynowego. Polityka ta była zespołem działań podjętych na rzecz
przeprowadzenia rewolucji przemysłowej w zacofanej Rosji. Zupełnie inaczej niż
podczas kapitalistycznej rewolucji przemysłowej, gdzie kierunki uprzemysłowienia
określał rynek (Sikorski, 1988). Dynamika i proporcje zostały narzucone przez władze partyjne i państwowe. Narzucona industrializacja opóźniła rozwój produkcji artykułów konsumpcyjnych, a w rezultacie podniesienie stopy życiowej ludności.
Równolegle z programem industrializacji podjęto akcję kolektywizacji rolnictwa. W 1927 r. na zjeździe partii zdecydowano, że w ciągu 10–15 lat nastąpi
połączenie gospodarstw chłopskich w wielkoobszarowe kołchozy. Jednak w krótce
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przyspieszono kolektywizację, argumentując, że trudną sytuację w rolnictwie
może zmienić tylko szybkie zorganizowanie dużych gospodarstw zespołowych,
wyposażonych w nowoczesne maszyny, wykorzystujących korzyści płynące z pracy
zespołowej. Na początku 1930 r. kierownictwo partii ogłosiło przystąpienie do
powszechnej kolektywizacji i ustaliło termin jej zakończenia na wiosnę 1932 r.
Stanowisko władz wymusiło tendencję do przymusowego tworzenia spółdzielni,
walki z kułakami oraz chłopstwem średniorolnym. Wzmożono represje w stosunku do opornych. Bogatych chłopów masowo zsyłano na Syberię, często też
wydawano wyroki kary śmierci za sabotowanie polityki bolszewickiej. Z pełną
kolektywizacją rolnictwa wiązano nadzieje na zbudowanie w ZSRR ustroju socjalistycznego (Sokolnikov, 1931).
Radziecki socjalizm, którego zbudowanie ogłoszono na końcu lat trzydziestych XX w. różnił się od modelu, który w XIX w. prezentowali marksiści. Główną
przyczyną było zacofanie ekonomiczne w Rosji oraz stalinowskie metody wprowadzania „socjalizmu w jednym kraju”. Mimo osiągnięć industrializacji, zacofanie uniemożliwiło stworzenie materialnych podstaw socjalizmu, które (jak zakładano) miały przynieść wiele dóbr. Jednak stalinowska polityka sprowadziła na
miliony obywateli biedę, głód i śmierć. Nie zrealizowano również zamierzeń dotyczących funkcjonowania gospodarki (Harris, 1999). Wprowadzono za to rozwiązania odpowiadające warunkom gospodarki wojennej, nękanej brakiem
równowagi w sferze produkcji i konsumpcji oraz licznymi deficytami.
2. Gospodarka wojenna Związku Radzieckiego
Druga wojna światowa to jak dotychczas najbardziej masowa i niszczycielska wojna w dziejach świata. Chociaż pod pewnymi względami była jedynie przedłużeniem i intensyfikacją zjawisk zapoczątkowanych w czasie I wojny światowej, to jednak stanowiła w porównaniu z nią nowe oblicze. Związek Radziecki,
który stracił w niej ponad 20 milionów obywateli i ok. 30% majątku narodowego,
stał się w świecie powojennym, obok Stanów Zjednoczonych, jednym z dwóch
supermocarstw. Był wprawdzie krajem biednym, ale dzięki ogromnemu obszarowi, niewyczerpanym zasobom naturalnym i wielkiej liczbie ludności, a zwłaszcza ogromnemu potencjałowi militarnemu mógł pretendować do tego miana.
Ogromne straty osobowe i materialne, które poniósł Związek Radziecki w czasie II wojny światowej tylko pozornie komplikują ocenę jego pozycji w międzynarodowym układzie sił. Pomimo strat, a nawet cofnięcia się pod względem rozwoju gospodarczego w stosunku przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych,
wojna zakończyła etap politycznej izolacji kraju w skali światowej. Stał się jednym
z czołowych mocarstw wpływających zarówno na nowe ukształtowanie się granic
powojennych, jak i – przede wszystkim – na zmianę poglądów wśród szerokich
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rzeszy ludności pracującej na całym świecie, ich radykalizację, przyjazny stosunek
do komunizmu i Związku Radzieckiego. Moralne, polityczne i ekonomiczne poparcie ruchów narodowowyzwoleńczych w byłych krajach kolonialnych i półkolonialnych umocniło front imperialistyczny. Największym jednak osiągnięciem było powstanie obozu państw socjalistycznych, który utrwalił międzynarodową pozycję
Związku Radzieckiego i osłabił układ kapitalistyczny (Ciepielewski, 1977, s. 393).
Pierwsze dwa lata II wojny światowej pozwoliły ZSRR na wzmocnienie potencjału gospodarczego. W oficjalnych przemówieniach radzieccy przywódcy
podkreślli, że Związek Radziecki ściśle wypełnia swoje zobowiązania sojusznicze,
w tym również te dotyczące sfery gospodarczej. W 1940 r. aż 52% radzieckiego
eksportu (m.in. ropy naftowej i rud, czyli niezbędnego surowca do produkcji
zbrojeniowej) zostało skierowane do Niemiec, ówczesnego sojusznika, a ostatnie pociągi z surowcami strategicznymi dla niemieckiej gospodarki przekroczyły
granicę kilka godzin przed wybuchem wojny (Harrison, 1985).
Po niemieckiej agresji na Związek Radziecki w czerwcu 1941 r. sytuacja gospodarcza kraju zmieniła się w sposób zasadniczy. Pod koniec roku europejska
część ZSRR, dająca około 35% produkcji rolniczej i przemysłowej oraz zamieszkana
przez 40% ogółu ludności, znalazła się pod niemieckim panowaniem. Władze radzieckie zdecydowały o ewakuacji z terenów zagrożonych przez nazistowskie
Niemcy ponad 1,5 tysiąca zakładów na Ural, Syberię i do Azji Środkowej. Część urządzeń i zakładów przemysłowych została, zgodnie z radziecką taktyką spalonej
ziemi, zniszczona. Sytuacja gospodarcza ZSRR stawała się dramatyczna i tylko dzięki
szybkiemu wznowieniu produkcji w ewakuowanych fabrykach nie doszło do dalszego zmniejszenia produkcji przemysłowej (Narkiewicz, 1970). Mimo to w 1942 r.
zanotowano ponad dwukrotne zmniejszenie wydobycia surowców strategicznych,
niezbędnych do produkcji zbrojeniowej, tj. węgla i rudy żelaza. Doszło również do
tak dramatycznego spadku produkcji żywności, że nawet wojsko borykało się
z trudnościami aprowizacyjnymi (Maciejewski, Sadowski, 2007, s. 230). Po agresji
niemieckiej radzieckie kierownictwo, z Józefem Stalinem na czele, podjęło energiczne kroki mające na celu przestawienie gospodarki na produkcję wojenną. Nie
było to trudne, ponieważ radziecka gospodarka jeszcze przed 1939 r. została nakierowana na przemysł ciężki, służący potencjałowi zbrojeniowemu. Powołano Państwowy Komitet Obrony, kierowany przez Stalina, i wszystko podporządkowano
obronie państwa, łącznie z rygorystycznym centralnym zarządzaniem gospodarką.
Dzięki amerykańskiej pomocy oraz wcześniejszemu zawarciu paktu o nieagresji z Japonią, ZSRR mógł wszystkie swoje siły skoncentrować na froncie zachodnim. Szczególnie znacząca była amerykańska i brytyjska dostawa samochodów, których brakowało w siłach zbrojnych Związku Radzieckiego i których do
prowadzenia wojny na tak ogromnym obszarze potrzebne były ogromne ilości
(Maciejewski, Sadowski, 2007, s. 230). Istotną rolę odegrało też dostarczenie
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przez zachodnich aliantów dużych ilości produktów żywnościowych, zwłaszcza
konserw mięsnych. Odbudowa gospodarczych możliwości ZSRR dokonywała się
głównie dzięki szybkiemu rozwojowi inwestycji, głównie zbrojeniowych, w rejonach dotychczas niezindustrializowanych, ale dysponujących wielkimi bogactwami surowcowymi i możliwościami mobilizacyjnymi siły roboczej. W ten sposób aktywizowano gospodarczo wielkie obszary Syberii. Zatrudniano w głównej
mierze rzesze więźniów Archipelagu Gułag i jeńców wojennych (szacuje się, że
w 1940 r. ogólna liczba więźniów w radzieckich obozach pracy wynosiła 13 mln).
Starano się też od 1943 r. na odbijanych z rąk niemieckich terenach odbudowywać potencjał gospodarczy przez tworzenie nowych zakładów przemysłowych
bądź odbudowę starych. W czasie wojny zbudowano 3,5 tysiąca nowych fabryk.
Konsekwentne działania na rzecz powiększania produkcji doprowadziły do tego,
że u schyłku wojny produkcja zbrojeniowa w ZSRR była dwukrotnie wyższa niż
w Niemczech. Wiele wyprodukowanego w Związku Radzieckim sprzętu wojskowego stało na bardzo wysokim poziomie technicznym, m.in. broń rakietowa,
tzw. katiusze, karabiny Kałasznikowa, samoloty bojowe Jakowlewa (znane jako
Jaki) czy czołgi T-34 (Maciejewski, Sadowski, 2007, s. 231).
Gospodarka Związku Radzieckiego wsparta została dodatkowo wielkimi dostawami sprzętu wojennego w ramach tzw. Lend-Lease Act1 na kwotę około 11 mld
dol. W ramach tej amerykańskiej pomocy ZSRR otrzymał około 19 tys. samolotów,
12 tys. czołgów, ponad 400 tys. samochodów ciężarowych oraz prawie 4,5 mln ton
żywności, a także wiele innych artykułów. Ogólna pomoc amerykańska wyniosła
ponad 12% wyprodukowanego i użytego przez ZSRR w walce z Niemcami uzbrojenia. Nieodpłatna pomoc brytyjska równała się kwocie 420 mln funtów szterlingów. Amerykański i brytyjski sprzęt wojskowy docierał do Związku Radzieckiego
wieloma drogami: morską przez porty w Murmuńsku i Archangielsku, przez Morze
Czarne i Zatokę Perską, i lądową przez Daleki Wschód i Syberię.
Radzieckie kierownictwo przyjęło za priorytet zaopatrzenie wojska, jednak
trudna sytuacja żywnościowa doprowadziła do wprowadzenia drastycznych
działań. Polegało to na dyskryminującym sposobie racjonowania żywności. Przydział żywności uzależniano od wykonywanej pracy. I tak np. robotnicy ciężko pracujący otrzymywali dwa razy większe przydziały niż niepracujący (robotnicy w przemyśle ciężkim otrzymywali od 0,8 do 1,2 kg chleba dziennie, a ich członkowie
rodzin pozostający na ich utrzymaniu od 300 do 400 g). Co znamienne, nomenklatura partyjna miała oddzielny system zaopatrzenia, wyraźnie różniący się od powszechnego, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Te nieludzkie działania spowodowały ogromny spadek produkcji radzieckiego rolnictwa (Maciejewski, Sadowski, 2007, s. 232).
1

Ustawa o pożyczce i dzierżawie przyjęta przez Kongres USA w marcu 1941 r.
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Czas wojny miał ogromny wpływ na sytuację gospodarczą Związku Radzieckiego oraz na skomplikowany i bezwzględny charakter uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. utrata urodzajnych ziem na zachodzie kraju, brak na wsiach męskiej siły roboczej, a także siły
pociągowej. Ciężar produkcji rolnej został przerzucony na barki emerytów, kobiet i młodocianych. Próbowano również zmuszać do pracy na roli ludzi z miast
oraz jeńców wojennych i więźniów. Stosowano przymus pracy, a nawet zatrudniano w fabrykach zbrojeniowych dzieci. Równie źle przedstawiała się sytuacja
w produkcji hodowlanej, gdyż na pierwszy plan wysunięto zaopatrzenie w żywność armii. Spowodowało to ogromny spadek racji żywnościowych w miastach
do minimum biologicznego. Najtragiczniejszą sytuację zanotowano w oblężonym przez wojska niemieckie Leningradzie, gdzie 640 tys. ludzi zmarło z głodu.
3. Sytuacja społeczno-ekonomiczna po II wojnie światowej
Związek Radziecki w czasie II wojny światowej poniósł największe straty ze
wszystkich państw, które uczestniczyły w tej wojnie. Oszacowania liczby zabitych
zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej wahają się od co najmniej 10 mln do
ponad 20 mln osób, a 25 mln zostało pozbawionych dachu nad głową. Zniszczonych zostało ponad 1710 miast i osiedli, ponad 70 tys. wsi i ponad 32 tys. przedsiębiorstw przemysłowych (Marples, 2006).
Według szacunków przeprowadzonych po wojnie, bezpośrednie straty
materialne Związku Radzieckiego oceniono na sumę 679 mld rubli przedwojennych, co stanowiło równowartość 128 mld dolarów amerykańskich. Szacuje się,
że ZSRR utracił 30% majątku narodowego. Tereny okupowane przez wojska hitlerowskie uległy całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, a także grabieży: 31 850
zakładów przemysłowych i fabryk, 1876 sowchozów, 2890 stacji maszynowotraktorowych, 9800 kołchozów, 216 700 sklepów, stołówek, restauracji, 4800
dworców kolejowych, 36 000 urzędów pocztowych, 33 000 punktów opieki lekarskiej, 976 sanatoriów, 656 domów wczasowych, 82 000 szkół podstawowych
i średnich, 1520 techników, 334 wyższe zakłady naukowe, 605 instytutów naukowo-badawczych, 427 muzeów, 43 000 publicznych bibliotek i 167 teatrów.
Okupant zniszczył lub wywiózł 7 mln koni, 17 mln sztuk bydła, 20 mln trzody
chlewnej, 27 mln owiec i kóz. Zniszczono dziesiątki tysięcy traktorów, kombajnów i innych maszyn oraz narzędzi rolniczych. Bardzo poważne straty poniósł
transport kolejowy. Zniszczeniu uległo 65 000 km torów kolejowych, 14 800 parowozów, 428 000 wagonów. W miastach zrujnowano 1 209 tys. domów mieszkalnych, stanowiących 50% powierzchni mieszkalnej tych miast, a na wsiach uległo
zniszczeniu 3,5 mln domów mieszkalnych, tzn. ponad 25% stanu zabudowy (Ciepielewski, 1986, s. 300–301).
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Obok bezpośrednich strat materialnych, spowodowanych działaniami wojennymi i polityką okupantów na zajętych terenach, Związek Radziecki poniósł
straty związane z prowadzeniem wojny. Zalicza się do nich bezpośrednie i pośrednie wydatki finansowe na armię, uzbrojenie, obronę przeciwlotniczą, ewakuację przedsiębiorstw, straty dochodów ludności i przedsiębiorstw w związku
z zahamowaniem produkcji na terenach okupowanych. Ta część wydatków i strat
szacowana jest na sumę około 1890 mld rubli przedwojennych, czyli ok. 357 mld
dolarów amerykańskich. Licząc łącznie bezpośrednie i pośrednie starty materialne, wojna kosztowała Związek Radziecki olbrzymią sumę – około 2 600 mld
rubli przedwojennych, czyli ok. 485 mld dolarów (Ciepielewski, 1977, s. 69).
Pod koniec wojny produkcja surówki żelaza spadła do poziomu z lat 1933–
1935, traktorów do poziomu z 1930 r., produkcja artykułów konsumpcyjnych spadła
o 41%, natomiast liczba zdolnych do pracy w kołchozach była w 1946 r. o 29% niższa
niż w 1940 r. Tylko połowa kopalni węgla na południu Rosji dawała w 1945 r. węgiel.
Tragiczna była sytuacja mieszkaniowa nie tylko w miastach, lecz także na wsiach. Na
domiar złego wielka susza latem 1946 r. zniszczyła zbiory na Ukrainie, w Mołdawii
i na Powołżu. Wprowadzono przydziały kartkowe żywności (Szpak, 2003, s. 303).
Zniszczone zostały duże obszary najżyźniejszych ziem uprawnych i część
regionów najbardziej uprzemysłowionych. Według oficjalnych ocen zniszczeniu
uległo 30% przedwojennego majątku. Mimo tak ogromnych, strat Związek Radziecki stał się na świecie powojennym jednym z największych mocarstw.
W wyniku II wojny światowej Związek Radziecki znacznie poszerzył swoje
terytorium i przesunął granice w kierunku zachodnim. W skład ZSRR weszły zajęte we wrześniu 1939 r. wschodnie terytoria państwa polskiego, republiki nadbałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia, część terytorium Finlandii, Besarabia i Bukowina (odebrane Rumunii), Ukraina Zakarpacka (odstąpiona przez Czechosłowację) oraz część Prus Wschodnich z Królewcem (nazwanym Kaliningradem). ZSRR
uzyskał strefę okupacyjną we wschodnich Niemczech i Górną Austrię. Na Dalekim Wschodzie w skład ZSRR wszedł południowy Sachalin oraz przejęte od Japonii Wyspy Kurylskie. Nastąpiło w ten sposób znacznie powiększenie terytorium
imperium radzieckiego (Szpak, 2003, s. 284).
3.1. Plan odbudowy gospodarki
Cała gospodarka zależała od państwa, tj. wszystkie działania gospodarcze
podporządkowano centralnemu planowaniu. Odgórnie ustalono program, który
miał być wykonany w określonym czasie, nie licząc się z kosztami jego realizacji
(marnotrawiono ogromne ilości surowców i energii). Pierwsze plany przewidywały
osiągnięcie (w niektórych gałęziach nawet przekroczenie) przedwojennego poziomu
produkcji. Oprócz odbudowy zakładały podjęcie nowych gigantycznych inwestycji,
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szczególnie w przemyśle ciężkim. Planowano odbudowę i rozbudowę sieci kolejowych oraz przemysłu hutniczego, górniczego, maszynowego i energetyki,
a także znaczny wzrost wydajności pracy. Nakłady na przemysł ciężki służyć miały
potrzebom przemysłu zbrojeniowego. Tylko w tej dziedzinie państwa bloku radzieckiego mogły skutecznie rywalizować z blokiem państw kapitalistycznych
(Maciejewski, Sadowski, 2007, s. 237).
Wraz z zakończeniem II wojny światowej Związek Radziecki przystąpił do leczenia zadanych przez nią ran, chcąc jak najszybciej powrócić do stanu sprzed
1941 r. By odbudować zniszczoną gospodarkę i dalej rozwijać produkcję, rząd zainicjował w 1946 r. czwarty plan pięcioletni. Uchwalony został 18 marca 1946 r.
przez Radę Najwyższą ZSRR. Plan stanowił w historii rozwoju gospodarki radzieckiej okres odrębny – były to dwa lata odbudowy zniszczeń i prac przygotowawczych
do konstytucji wyznaczonych jeszcze przed wojną zadań budownictwa socjalistycznego. Odbudowa kraju rozpoczęła się jeszcze w czasie trwania działań wojennych,
ale dopiero w toku realizacji wytycznych czwartego planu pięcioletniego dokonano
w tej dziedzinie zasadniczego kroku naprzód (Ciepielewski, 1977, s. 71).
Zadaniem okresu czwartego planu pięcioletniego była odbudowa zniszczonych w czasie wojny rejonów oraz osiągnięcie i przekroczenie przedwojennego
poziomu produkcji przemysłowej i rolnej; przemysł miał osiągnąć produkcję
przedwojenną w 1948 r., a w 1950 r. przekroczyć ją o 48%. Plan przewidywał
dużo szybsze tempo rozwoju produkcji środków niezbędnych przy odbudowie
innych gałęzi wytwórczości. Produkcja środków konsumpcji, konieczna do zaopatrzenia ludności, miała osiągnąć i przekroczyć poziom z 1940 r. Realizacja planowanych zadań napotkała poważne trudności związane z procesem przystosowywania gospodarki do nowych zadań. W 1946 r. założeń planu nie zrealizowano.
Wpływało na to ograniczenie wytwórczości zarówno zbrojeniowej, jak i cywilnej.
Postęp osiągnięto dopiero w 1947 r., kiedy to wyrównano opóźnienia i przekroczono przewidywane w planie wskaźniki. Produkcja globalna przemysłu ciężkiego przekroczyła poziom przedwojenny o 30%, a przemysłu lekkiego i spożywczego osiągnęła stan z okresu poprzedzającego wybuch wojny. Odbudowa i rozwój poszczególnych gałęzi gospodarki nie odbywały się jednak równomiernie.
Bardzo szybko rozwinęła się na przykład produkcja energii elektrycznej, opóźnienia występowały natomiast w produkcji żelaza, ropy naftowej, turbin parowych,
a w wytwarzaniu obuwia skórzanego poziom przedwojenny osiągnięto dopiero
w następnym planie pięcioletnim.
Ważnym elementem państwowej polityki gospodarczej, oddziałującym
bezpośrednio na poprawę położenia materialnej ludności, stało się po wojnie budownictwo mieszkaniowe (Dowlah, Elliott, 1999). Około 73% tego budownictwa finansowało państwo, a resztę ludność, która korzystała z państwowych kredytów.
W latach czwartego planu pięcioletniego oddano do użytku 102,8 mln m2 powierzchni
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mieszkalnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w kolejnych planach przedwojennych. Kierownictwo polityczne i gospodarcze zdawało sobie sprawę ze szczególnie
ważnego bodźca rozwoju produkcji społecznej, jakim jest zaspokojenie elementarnych, mieszkaniowych potrzeb ludności (Ciepielewski, 1986, s. 303).
Słaby był natomiast rozwój rolnictwa, hamowany przez brak ludzi, sprzętu,
siły pociągowej, maszyn oraz środków na inwestycje. Założenia czwartego planu
pięcioletniego przewidywały osiągnięcie i przekroczenie przedwojennego poziomu zbioru zbóż i innych kultur rolniczych, podniesienie poziomu hodowli, poprawę materialnych i kulturalnych warunków życia ludności oraz dalszą mechanizację pracy. Jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne, susza, która ogarnęła
najbardziej urodzajne tereny państwa, a także odpływ ludności ze wsi w czasie
wojny, opóźniły realizację zadań planowych. Liczba ludności w kołchozach zmniejszyła się o 11,4 mln osób, a zdolnych do pracy o 60%.
Zaniepokojone trudną sytuacją w rolnictwie władze partyjne i państwowe
kilkakrotnie podejmowały ważne decyzje dla kołchozów i sowchozów. Zwrócono
szczególną uwagę na konieczność przestrzegania statutu kołchozów, prawidłowy
podział dniówek obrachunkowych, likwidację powstałych w czasie wojny gospodarstw przyzakładowych i oddania tych ziem kołchozom, zwrotu inwentarza żywego i martwego, które były nieprawidłowo przekazywane instytucjom i osobom prywatnym. Podjęto decyzję o szybszej rozbudowie przemysłu i zwiększenia dostaw traktorów, maszyn i narzędzi rolniczych, szkolenia kadr fachowców
rolniczych. Nie ujawniano jednak głównych przyczyn trudności w poprawie sytuacji w rolnictwie, gdyż był to nieprawidłowy system kierowania, zarządzania i organizacji produkcji rolnej, a także niewłaściwa polityka cen. Bardzo niskie, niemal
symboliczne ceny skupu artykułów rolnych w porównaniu z cenami, jakie musieli
płacić chłopi za artykuły przemysłowe w państwach i spółdzielczej sieci handlowej, nie pokrywały w żadnym stopniu kosztów produkcji artykułów rolnych.
Szczególnie niskie ceny skupu dotyczyły artykułów najbardziej potrzebnych do
zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego, a więc zbóż oraz mięsa wieprzowego
(Ciepielewski, 1977, s. 406–407).
W czasie wojny ilość pieniędzy na rynku zwiększyła się czterokrotnie. Równocześnie zmniejszyła się ilość masy towarowej dostarczonej na rynek na zaopatrzenie
ludności. Procesom tym towarzyszył wzrost cen na wolnym rynku, a więc zmniejszenie się siły nabywczej rubla (Davies, Harrison, Wheatcroft, 1994). Reforma pieniężna wprowadzała nowy rubel wymienialny w stosunku: 1 nowy na 10 starych
rubli. Dla wkładów oszczędnościowych określonych wysokości oraz pożyczek państwowych i rachunków bieżących instytucji społecznych reforma przewidywała inne
formy wymiany. Reforma skierowana była przede wszystkim przeciwko spekulantom,
ludziom wzbogaconym w czasie wojny, zbierających pieniądze w domowej skarbonce oraz wrogim ośrodkom antyradzieckim posługującym się fałszywymi rublami
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emitowanymi przez okupanta. Reforma ta była jednak niekorzystna dla wsi, a zwłaszcza dla chłopstwa kołchozowego. Sytuację wsi łagodziło pozostawienie na tym samym poziomie cen skupu płodów rolnych (Ciepielewski, 1986, s. 306–0307).
Duże trudności wystąpiły również w realizacji planu odbudowy i rozwoju
transportu, zwłaszcza kolejowego. Spowodowane były zmniejszeniem dostaw
szyn i nowych konstrukcji metalowych. Aby przystąpić do odbudowy głównych
linii kolejowych, musiano rozbierać linie rzadko uczęszczane o mniejszym znaczeniu. W ciągu czwartego planu pięcioletniego oddano do użytku 32,1% planowanej długości torów kolejowych, opóźniała się również odbudowa stacji kolejowych i dlatego przepustowość rosła wolniej od tempa wzrostu przewozów towarowych. Bardzo powoli postępowała też odbudowa innych rodzajów transportu, szczególnie rzecznego i morskiego. Straty wojenne w urządzeniach portowych zlikwidowano dopiero na początku lat sześćdziesiątych (Ciepielewski, Kostrowicka, Landau, Tomaszewski, 1971).
Duże znaczenie w przystosowaniu gospodarki radzieckiej dla wypełnienia
normalnych zadań pokojowych miała reforma pieniężna, reforma cen oraz zniesienie kartkowego systemu zaopatrzenia ludności. Zniesienie kartkowego zaopatrzenia ludności powiązano ze zmianami relacji i systemu cen detalicznych i hurtowych. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i nieurodzaju, w 1946 r.
zniesiono kartkowe zaopatrzenie w chleb, mąkę i makarony. W tym samym roku
przeprowadzono dwukrotną obniżkę cen w państwowym handlu komercyjnym
sprzedającym artykuły konsumpcyjne bez kartek, jednak po wyższych cenach niż
w zaopatrzeniu reglamentowanym. Równocześnie w sierpniu 1946 r. podniesiono
ceny artykułów w sprzedaży reglamentowanej, rekompensując to częściowo podwyżką płac. Po całkowitym zniesieniu systemu kartkowego w grudniu 1947 r. nowe
ceny były niższe w stosunku do cen artykułów sprzedawanych dotychczas bez kartek w handlu komercyjnym, a wyższe w porównaniu z cenami towarów sprzedawanych na kartki (Ciepielewski, 1977, s. 74–75).
Odbudowa gospodarcza przebiegała w bardzo trudnych warunkach, wymagała olbrzymiego wysiłku i ofiarności ze strony wszystkich obywateli radzieckich. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu odbudowy gospodarki dokonano stosunkowo szybko, co umożliwiło start do wykonywania nowych zadań.
3.2. Piąta pięciolatka
Polityka Stalina doprowadziła na początku lat pięćdziesiątych do zaognienia
sytuacji na arenie międzynarodowej, a jej niekorzystne skutki odczuwały wszystkie
kraje obozu socjalistycznego, zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej (Daniels, 2007).
Napięta atmosfera międzynarodowa spowodowała przyjęcie dyrektywy nowego –
piątego – planu pięcioletniego rozwoju gospodarki narodowej ZSRR, obejmującego
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lata 1951–1955. Zgodnie z dyrektywami zatwierdzonymi w październiku 1952 r.
przez XIX Zjazd KPZR2, główny nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego, maszynowego i zbrojeniowego. Powodowało to podwyższenie wskaźników planowanej produkcji o forsowany przemysł obronny (nuklearne zbrojenia i szeroki program zbrojeń konwencjonalnych). W czasie trwania piątej pięciolatki powstały ponad 3000 potężnych zakładów przemysłowych. Rozbudowywano okręgi przemysłowe Syberii, Azji Środkowej oraz terenów północnych. Obowiązywała zasada autarkii gospodarczej, wymuszona stosowaniem przez Zachód embarga strategicznego. Podejmowane były wielkie przedsięwzięcia inwestycyjnie zmierzające do
„przekształcenia przyrody”: wielki kanał Wołga–Don z systemem elektrowni, gigantyczne prace nawadniające na Ukrainie i w Turkmenii, masowe zalesienie itp. Od
1954 r. zagospodarowano tzw. tereny dziewicze, które w przyszłości powiększyły
areał uprawny ZSRR o 36 mln hektarów (Szpak, 2003, s. 303).
Wojna koreańska zmuszała Związek Radziecki do utrzymania przemysłu
zbrojeniowego w stanie ciągłej gotowości, jego władze obawiały się bowiem
otwartej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. W wyniku tych obaw na produkcję zbrojeniową przeznaczono 25,5 mld dolarów. Sektor zbrojeniowy, jako jeden
z nielicznych, był nieustannie modernizowany, zatrudniani byli w nim najwybitniejsi
specjaliści, tak aby zniwelować przewagę technologiczną USA. W związku z nadmierną rozbudową przemysłu ciężkiego pojawiały się coraz większe dysproporcje
w rozwoju ekonomicznym ZSRR. Skutkiem tego było zbyt duże obciążenie transportu i ogromne zapotrzebowanie na surowce oraz energię, bez których ten przemysł nie mógł się rozwijać. Powodowało to niedobór materiałów i energii w innych
dziedzinach gospodarki, co w konsekwencji prowadziło do utrzymania niskiej
stopy życiowej ludności i trudności w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły konsumpcyjne, zwłaszcza w żywność (Ciepielewski, Sadowski, 2007, s. 245). W 1953 r.
zebrano 83 mln ton zboża, co jedynie o 3 mln ton przekroczyło poziom zbiorów
z 1913 r., gdy tymczasem liczba ludności zwiększyła się w tym okresie o 25%, w tym
liczba ludności miejskiej wzrosła z 28 mln do 85 mln.
Trudne zadania odbudowy powojennej kraju w atmosferze „zimnej wojny”
sprzyjały nawracaniu do metod przymusu, nieliczenia się z poziomem życia obywateli, podejrzliwości i donosicielstwa, bezprawnych aresztowań oraz innych zjawisk zwanych „kultem jednostki”. Ich ponowne nasilanie w końcu lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych utrudniało odbudowę, stwarzało dogodne warunki do rozwoju woluntaryzmu w kierowaniu procesami gospodarczymi i bezprawia w stosunkach społecznych (Ciepielewski, 1986, s. 310).
Od początku realizacji planu zaczęły występować niepokojące zjawiska,
a zwłaszcza poważne zwolnienia tempa wzrostu produkcji rolniczej oraz mniejszy
2
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od przewidywanego wzrost wydajności pracy. Oddawane do eksploatacji moce
produkcyjne, fabryki, maszyny i urządzenia pochłaniające wielkie sumy nakładów
inwestycyjnych nie dawały dostatecznie szybko oczekiwanych rezultatów. Wydłużał się okres opanowywania nowej techniki przez słabo przygotowanych do tego
robotników, mimo szeroko prowadzonej przez władze akcji podnoszenia kwalifikacji i szkolenia zawodowego pracujących. Zjawiska te niepokoiły władze, wskazując na konieczność daleko idących przemian w teorii i praktyce gospodarowania,
w mechanizmie zarządzania i kierowania coraz bardziej skomplikowanymi procesami wielkiego organizmu gospodarczego (Ciepielewski, 1986, s. 309).
Odmiennie kształtowała się sytuacja w rolnictwie, gdzie mimo zwiększenia
terenów uprawnych, sytuacja żywnościowa nie poprawiała się. Pojawiły się trudności gospodarcze związane z rezygnacją z odszkodowań wojennych i udzielaniem pomocy państwom satelickim. Gospodarka radziecka zaczęła cierpieć na
przeinwestowanie. Wzrastało znaczenie niewolniczej pracy więźniów. Według
różnych danych w 1950 r. aż 15 mln osób osadzonych było w łagrach, a niektóry
autorzy podają nawet liczbę 25 mln osób.
Radykalna zmiana sytuacji nastąpiła w marcu 1953 r., gdy zmarł Stalin, a w lipcu
zakończono wojnę koreańską. Nowy premier, Grigorij Malenkow, wystąpił z propozycją zmian w polityce gospodarczej, zmierzających do poprawy położenia ludności, czemu służyć miało skierowanie większych środków na chronicznie niedoinwestowany przemysł lekki, budownictwo mieszkaniowe i rolnictwo. Władzom udało
się doprowadzić do zwiększenia płac i obniżki cen niektórych artykułów. W tym
okresie zarzucono koncepcję radykalnej kolektywizacji. Nastąpiły również zmiany
na płaszczyźnie międzynarodowej. Związek Radziecki zrezygnował z reperacji wojennych od Węgier, Rumunii i NRD. Zaprzestał wykorzystywania ekonomicznego na
dużą skalę państw satelickich, rezygnując m.in. z skupowania polskiego węgla po
zaniżonych cenach. Słabe zbiory w latach 1953–1954 sprawiły jednak, że sytuacja
aprowizacyjna Związku Radzieckiego wcale się nie poprawiła. Masowe zwolnienia
z łagrów niekorzystnie wpłynęły na dynamikę produkcyjną i zaopatrzenie. Wymienione trudności doprowadziły do tego, że na początku 1955 r. Malenkow przestał
pełnić funkcję premiera, mimo że wzrost produkcji przemysłowej był w rzeczywistości wyższy niż zakładano (Maciejewski, Sadowski, 2007, s. 246).
Podsumowanie
Związek Radziecki należał do krajów, które najbardziej ucierpiały w II wojnie
światowej. Najbardziej odczuwalna i tragiczna była śmierć milionów obywateli
radzieckich poległych na frontach, zamordowanych przez okupantów, zmarłych
z głodu, wycieńczenia i innych przyczyn. Starty ludnościowe nie są do wyrażenia w miernikach pieniężno-wartościowych, chociaż odegrały najistotniejszą rolę
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w powojennym okresie odbudowy i dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym
kraju (Unger, 1981).
Odbudowa zniszczonej wojną gospodarki radzieckiej odbywała się w bardzo ciężkich warunkach, wymagała wielkiego wysiłku ze strony wszystkich obywateli radzieckich. Sprostali oni zadaniom nakreślonym w tym czasie przez partię i rząd. Dzięki ich pracy, determinacji i postawie cała gospodarka narodowa
osiągnęła, a w wielu dziedzinach przekroczyła poziom przedwojenny, umożliwiając tym samym start do nowych zadań postawionych przez władze radzieckie.
Związek Radziecki wyszedł z II wojny światowej formalnie jako supermocarstwo, ale zbudowane na bardzo kruchych podstawach, zwłaszcza gospodarczych. W czasie półwiecza władzy radzieckiej przezwyciężono wielowiekowe zacofanie i uzyskano spore sukcesy we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
W procesie przemian decydującą rolę odgrywał dynamiczny rozwój gospodarki,
a ta już w latach sześćdziesiątych XX w. weszła w strukturalną stagnację. Przy
niszczących skutkach interwencji zbrojnej państw obcych, jak również wielkiej
wojny narodów radzieckich z faszyzmem niemieckim oraz jego sojusznikami, gospodarka radziecka dostała w pewnym momencie zadyszki, której podstawową
przyczyną był nieefektywny i niewydolny system gospodarczy prowadzący ostatecznie do upadku Związku Radzieckiego.
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Problematyka związana z obecnością przejawów przestępczości w życiu społecznym stanowi przedmiot licznych badań naukowych oraz działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Wnikliwej analizy wymaga zwłaszcza problem dotyczący readaptacji społecznej sprawców przestępstw, czyli osób,
które w wyniku zaistnienia w ich życiu okoliczności zakłócających prawidłowy przebieg socjalizacji oraz dysfunkcji wychowawczych weszły w konflikt z obowiązującym prawem. W przypadku sprawców przestępstw zachodzi przede wszystkim konieczność wypracowania i wzmocnienia tych mechanizmów adaptacyjnych, które
uległy zaburzeniu lub nie zostały w ogóle wypracowane w procesie wychowania
i pierwotnej socjalizacji. Osiągnięcie tego celu staje się szczególnie trudne w przypadku sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, których przestępcze
motywacje dotyczą złożonych uwarunkowań społecznych i normatywnych, wykraczających poza zakres i interpretację teorii analizujących przyczyny przestępczości
w kontekście utrwalonych cech i dyspozycji osobowościowych.
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W polskiej literaturze naukowej problematyka readaptacji społecznej sprawców zabójstw nie wzbudziła dotychczas szerszych zainteresowań badawczych.
Pierwszą monografią poświęconą tej problematyce jest recenzowana praca Waldemara Woźniaka Readaptacja społeczna sprawców zabójstw ze szczególnym
okrucieństwem, wydana przez Katolicki Uniwersytet w Ružomberku, która ukazała się na rynku wydawniczym w 2015 r.
Na wstępie warto podkreślić, że autor monografii readaptację społeczną
analizuje w odniesieniu do paradygmatów pracy socjalnej, a zwłaszcza socjalnej
resocjalizacji, którą przeciwstawia klasycznej resocjalizacji koncentrującej się na
korygowaniu deficytów w zakresie dotychczasowego niezgodnego z oczekiwaniami społecznymi funkcjonowania osoby nieprzystosowanej społecznie.
W swoim opracowaniu autor postrzega readaptację społeczną jako działania
mające na celu stworzenie przez społeczeństwo warunków umożliwiających sprawcy
przestępstwa powrót do życia w społeczeństwie przez zapewnienie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, bez podejmowania działań ukierunkowanych na
korekcję jego zachowań. Autor podkreśla jednocześnie, że takie działanie umożliwia
sprawcy przestępstwa podjęcie samodzielnej decyzji dotyczącej zmiany swego dotychczasowego zachowania i jednocześnie akcentuje jego podmiotowość.
Monografia składa się z czterech rozdziałów zawierających ważne obszary
tematyczne związane z analizowanym problemem. W rozdziale pierwszym, dotyczącym socjalnej resocjalizacji jako problemu readaptacji sprawców przestępstw, autor socjalną resocjalizację ukazuje w kontekście socjalizacji i wychowania oraz wskazuje jej najważniejsze nurty. Przeprowadza także analizę dotyczącą adaptacji zasad, technik i metod klasycznej resocjalizacji do paradygmatu
socjalnej resocjalizacji, a także wskazuje na udział tego rodzaju resocjalizacji
w kształtowaniu osobowości więźniów oraz przedstawia specyfikę zakładów karnych jako instytucji prowadzących oddziaływania resocjalizacyjne.
Natomiast rozdział drugi dotyczy problematyki związanej z przestępczością analizowaną na gruncie teorii biologicznych, socjologicznych i psychologicznych. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem autor interpretuje jako bardzo
nasiloną agresję irracjonalną (która ukazana jest m.in. opracowaniach Kazimierza Pospiszyla i Ericha Fromma) i analizuje tę problematykę w kontekście teorii
agresji i przestępczości. W celu ukazania złożoności i różnorodności problematyki zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, autor proponuje rozpatrywać to
zjawisko w ogólnym kontekście zabójstw. W związku z tym w kolejnym, trzecim
rozdziale analizie poddaje typologie sprawców zabójstw, a także zamieszcza
przegląd badań zagranicznych i polskich, które dotyczą problematyki zabójstw
w ogóle. Natomiast, jak sam podkreśla, kluczowy jest rozdział czwarty, w którym
przedstawiono badania własne autora dotyczące problematyki readaptacji społecznej sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem.
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Prezentację badań własnych rozpoczyna analiza przypadku sprawcy „podwójnego” zabójstwa ze znamionami szczególnego okrucieństwa, który wyraził pisemną zgodę, na używanie w niniejszej monografii swego imienia i nazwiska. Z kolei w drugim etapie badań własnych autor dokonuje analizy opinii psychologów
więziennych, co pozwala na ukazanie charakterystycznych cech osobowości sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Problematykę tę pogłębia na trzecim etapie badań, który stanowi analiza akt 34 sprawców zabójstw ze szczególnym
okrucieństwem. Wyniki tej analizy pozwoliły na ukazanie społecznego kontekstu
popełnionych przez nich czynów. Natomiast w kolejnym etapie procesu badawczego 30 sprawców tego rodzaju czynów (spośród poprzednich 34 osób) uczestniczyło w badaniach, w których zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-FFI, a także
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Należy jednocześnie zaznaczyć, że
NEO-FFI umożliwia badanie cech osobowości w modelu „wielkiej piątki”: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, ugodowości, sumienności.
Ostatni etap badań dotyczył analizy opinii wychowawców penitencjarnych, w których wskazywali na specyfikę trudności występujących w procesie readaptacji społecznej sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem.
Analizowana problematyka, a zwłaszcza wyniki badań własnych przeprowadzonych przez autora, wskazują na niekorzystny stan społeczno-osobowościowy sprawców tej kategorii zabójstw. Autor wysnuwa wniosek, że grupa
sprawców przestępstw ze szczególnym okrucieństwem nie przyjmuje oddziaływań występujących w klasycznym paradygmacie resocjalizacji, w którym nacisk
położony jest przede wszystkim na osobę sprawcy. Stąd readaptacja społeczna
tych osób realizowana w ramach klasycznego paradygmatu oddziaływań resocjalizacyjnych może nie przynieść zakładanych efektów. Natomiast osobom takim łatwiej jest przyjąć szeroko rozumiane wsparcie, jakie po opuszczenie zakładu karnego może zostać udzielone w paradygmacie pracy socjalnej. Paradygmat ten nie jest jednak jeszcze, na co zwraca uwagę autor, w wystarczającym
stopniu uwzględniony w obecnym systemie penitencjarnym. W swych wnioskach autor zaznacza także, że paradygmat pracy socjalnej nie wyklucza jednocześnie oddziaływań podejmowanych w ramach klasycznego paradygmatu resocjalizacji, lecz preferuje przede wszystkim szeroko rozumiane wsparcie zarówno
ze strony wychowawców, psychologów więziennych, jak i woluntariuszy oraz innych podmiotów włączających się proces społecznej readaptacji osób dobywających karę pozbawienia wolności.
Autor wskazuje więc na potrzebę oparcia readaptacji społecznej sprawców przestępstw na paradygmacie socjalnej resocjalizacji, która zawiera oddziaływania występujące częściowo w klasycznym paradygmacie resocjalizacji oraz
częściowo w paradygmacie pracy socjalnej.
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Recenzowana monografia przybliża złożoną problematykę readaptacji społecznej sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, która dotychczas nie
była jeszcze szerzej badana i analizowana w literaturze przedmiotu, i proponuje
rozwiązania mogące zwiększyć szansę na integrację tych osób ze społeczeństwem.
W monografii autor przedstawia nie tylko wnioski stanowiące impuls do dyskusji
na gruncie naukowym na temat poruszonej problematyki, lecz także oparte na
analizie naukowej propozycje oddziaływań w sferze praktycznej i dotyczące readaptacji społecznej sprawców przestępstw ze szczególnym okrucieństwem.
Książkę tę polecam szerokiemu gronu czytelników interesujących się readaptacją społeczną sprawców przestępstw, m.in. studentom, a w sposób szczególny tym, którzy zajmują się tą problematyką na gruncie naukowym lub podejmują działania praktyczne w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej i szeroko rozumianego wsparcia społecznego kierowanego do osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tych, które opuściły już zakłady penitencjarne.
Recenzent:
Dariusz Sarzała
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
sarzalad@op.pl
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Lista recenzentów
Redaktorzy dziękują stałym recenzentom za opinie naukowe artykułów
składanych do druku w Konińskich Studiach Społeczno-Ekonomicznych w roku
2017. Ich uwagi i sugestie przyczyniły się do wysokiej jakości publikowanych
przez nas prac.
prof. zw. dr hab. Ján Šlosiar
prof. zw. dr hab. Nadiya Skotna
prof. zw. dr hab. Stefan Levinta
prof. dr hab. Mykoła Zymomrya
prof. dr hab. Kataryna Ostrovska
prof. dr hab. Peter Juszko
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kowalik
prof. nadzw. dr hab. Henryka Noga
prof. nadzw. dr hab. Valentin Konstastnitov
doc. mgr Marian Palenciar, Csc.
dr Wojciech Piestrzyński
dr Elżbieta Woźnicka
dr Pankojini Mulia
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Informacje dla autorów
1. Zgłoszenie artykułu
Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres
redakcji czasopisma: ksse@konin.edu.pl. Do pliku należy dołączyć skan podpisanej umowy pobranej z zakładki „Do pobrania” (http://www.pwsz.konin.edu.pl/
pl/122/823/dokumenty-do-pobrania). Zgłoszenie artykułu jest potwierdzane przez
redakcję w ciągu kilku dni.
2. Wstępna kwalifikacja oraz proces recenzji
Zgłoszenie jest rozpatrywane przez redakcję KSSE. O wynikach powiadamia się autora, a artykuł po wstępnej ocenie przesyła do recenzji z zachowaniem
anonimowości. Dane autora są zakodowane, podobnie recenzenta („doubleblind review proces”). W przypadku negatywnej recenzji, np. jednej z dwóch,
redakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji.
Autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest
w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. Redakcja skrupulatnie przestrzega procedur „ghostwriting”, „guest authorship” (opracowanych na
podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
3. Opracowanie artykułu
Tekst powinien obejmować określone części zgodnie z ogólnymi wymaganiami artykułów naukowych.
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4. Normy edytorskie
A. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format
doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:
• format (rozmiar papieru) – A4,
• marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,
• czcionka – Times New Roman 12 pkt,
• interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,
• akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),
• tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),
• dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez podkreślania),
• wypunktowanie – dopuszczalne znaki „•”, „–”,
• tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 12 pkt, wyrównany do lewej:
Tabela 1
Tytuł tabeli
• tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolorów i cieniowania),
• styl tabeli – prosty (siatka),
• tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 12 pkt, wyśrodkowany:
Rysunek 1. Opis rysunku.
• elementy graficzne – czarno-białe,
• źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt, wyśrodkowane,
• poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.
B. Układ artykułu
Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej
Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej
Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej
Wstęp – tekst wyjustowany
Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponumerowane i pogrubione
Zakończenie – tekst wyjustowany
Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany
Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany
Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – od 500 do 1000 znaków (ze spacjami); tekst wyjustowany
Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów (prostą czcionką),
oddzielone od siebie średnikami
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C. Zasady przygotowania przypisów
Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (American Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany stylem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora,
rok wydania oraz ewentualnie stronę cytowanej publikacji.
Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opisane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można
pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie (http://www.pwsz.konin.edu.pl/
userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf) lub wydawcy (http://liberilibri.pl).
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł.
Użyto je m.in. w niżej podanych publikacjach (E. Przykłady pozycji bibliograficznych).
Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo
w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby
autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje
opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/).
W przypadku języka niemieckiego polecamy pozycję Zusammenfassung der
APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007), która znajduje się w sieci
(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf).
Można również skorzystać z książki Cieciucha (2013), napisanej w języku polskim, oraz artykułów w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language
Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publikacje te są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami, w których użyto stylu APA.
Pracę należy dostarczyć redakcji KSSE w wersjach zapisanej na płycie CD.
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.
UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej
(mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały,
powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości).
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