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Kilka uwag o udziale ucznia niepełnosprawnego w kulturze

Osoba niepełnosprawna, czyli człowiek nie w pełni sprawny (dawniej:  inwalida, kaleka itd.)

należy do  zagadnień  poruszanych  i  badanych  przez  różne  nauki  (medycynę,  wszelkie  nauki  o

zdrowiu - np. rehabilitację, nadto psychologię, pedagogikę, socjologię itd.). W szczególności nauką

zajmującą  się  wychowaniem i  wykształceniem  osoby niepełnosprawnej  jest  pedagogika;  ściślej

rzecz ujmując, pewne jej poddyscypliny (tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, surdopedagogika

itd.). W szczególnym  przypadku osoba niepełnosprawna może znaleźć się w szkole i wtedy mamy

do  czynienia  z  uczniem  niepełnosprawnym  (wychowankiem  niepełnosprawnym).  Osoba

niepełnosprawna  w  procesie  wychowania  — to  temat  rozległy,  stąd  w  nieniejszym  studium

skupiono  się  tylko  na  kwestii  uczestnictwa  ucznia  niepełnosprawnego  (wychowanka

niepełnosprawnego)  w  kulturze,  podejmując  (sygnalizując)  tylko  niektóre  aspekty  tytułowej

problematyki.  Istnieje  osobna  literatura  w  języku  polskim,  która  dotyka  wspomnianej  sprawy

(szczególnie  należy  polecić  np.  wybrane  prace  autorstwa   Marii  Grzegorzewskiej,  Aleksandra

Hulka, Franciszka Wojciechowskiego, Hanny Żuraw i in.).

Poprzez  ‘kulturę’  należy rozumieć  sferę ludzką,  sferę  czynności  i  wytworów człowieka,

które wyrastają ponad naturę, jak to ujął Stefan Szuman w dziele pt. Natura, osobowość i charakter

człowieka (WAM, Kraków 1995). W tym sensie każda szkoła jako taka należy do sfery kultury, bo

natura (przyroda) nie zna szkół. Uczeń przez przyjście do szkoły - uczestniczy w kulturze, także

czeń niepełnosprawny, bo szkoła to  instytucji  ludzkiej  kultury (grec.  paidei).  Podobnie  — dom

ludzki jako miejsce socjalizacji i aksjologicznej transmisji dziedzictwa (tradycji kulturowej) nie jest

znany światu przyrody (w takim wymiarze, choć zwierzęta budują swoje ‘domy’: gniazdo, gawra,

nora, żeremie itd. - to jednak nie to samo, co dom ludzki, gdzie, poza biologią, instynktem, chodzi

wszak o coś więcej, niż życie wegetatywne, czyli o kulturę). Stąd więc uczeń (wychowanek) czy

uczennica (wychowanka), także ten niepełnosprawny (syn) czy także ta niepełnosprawna (córka),

mieszkając  w  domu,  przez  zamieszkiwanie  uczestniczy  w  kulturze  (sferze  wyrastającej  ponad

naturę,  tj.  ponad przyrodę).  Inną kwestią  jest,  czy dany, konkretny dom jest  domem o kulturze

wysokiej czy niskiej,  zdrowej czy chorej, normalnej  czy nienormalnej  (patologicznej).  Chodzi  o

zachowania  (czynności)  i  efekty tych  zachowań  — czynności  (wytwory),  które  charakteryzują

człowieka  jako  rodzaj  ludzki  i  odróżniają  nas  od  zwierząt.  Wychowanie  i  wykształcenie  (jako
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procesy  -  czynności  oraz  jako  wytwory  w  postaci  wykształconego  i  wychowanego  dobrze

człowieka) niewątpliwie należy do tego, co nas odróżnia od zwierząt, ponieważ obydwie te rzeczy

należą  do  sfery  rozumnej  (poznawczej)  i  wolitywnej  (moralnej),  które  nie  istnieją  u  zwierząt

(zwierzęta kierują się bezrozumnym i bezwolnym instynktem, nie mają logicznego rozumu oraz

woli moralnej, choć posiadają czucie). Uczeń niepełnosprawny (wychowanek niepełnosprawny) w

jakimś stopniu ową wolę moralną czy rozum logiczny posiada, potrafi myśleć i czuć jak człowiek, a

nie jak zwierzę. Człowiek niepełnosprawny jest człowiekiem, a nie — zwierzęciem pozbawionym

całkowicie rozumu i  woli  (nawet osoba prawnie ubezwłasnowolniona jednak wolę ludzką nadal

rzeczywiście  posiada,  choć  jest  to  wola  zdeformowana  przez  np.  wrodzoną  niepełnosprawność

umysłową, wola zdeformowana jest nadal wolą, rozum zdeformowany defektem organicznym jest

nadal rozumem, to nie to samo, co u zwierząt). 

Dom i szkoła jako miejsce wychowania i jako miejsce kształcenia  — jest częścią kultury

ludzkiej,  to  trzeba  jasno  powiedzieć  (instytucja  domu  oraz  instytucja  szkoły  są  zwykle

niezastępowalne wzajemnie). Podobnie - Kościół (religia należy do kultury, nie da się jej niczym

zastąpić, instytucje religijne to także instytucje permanentnie kształcące i wychowujące). Na dom

ludzki  składają  się  rozmaite  wytwory kultury  i  odbywają  się  tam  rózne  czynności  kulturowe,

typowo ludzkie.  ‘Szkoła’  jako wytwór  i  czynność,  ‘dom’  — jako wytwór  i  czynność,  Kościół

(instytucja  religijna)  — jako  wyutwór  i  zbiór  czynności,  te  i  wszystkie  inne  ośrodki  celowej,

ludzkiej  aktywności  (rozumnej,  moralnej)  — należą  do  kultury.  Należy podkreślić,  że  również

Kościół  jako wspólnota (wytworzona przez  dobro i  wytwarzająca dobro,  uczyniona  dla  dobra i

czyniąca — dobro) i kościół jako wytwór (budowla) — należy do kultury ludzkiej. Każda instytucja

ludzka należy do kultury. Na kulturę ludzką skladają się różne sfery: religia, moralność, prawo,

obyczaj, nauka (poznanie), wytworczość (technika i sztuka)... itd. 

Uczeń niepełnosprawny, tak samo jak każdy uczeń (pełnosprawny), spotykając się z ww.

sferami (w sposób bardziej lub mniej świadomy), wchodząc w obręb tych sfer (lub przynajmniej —

w  obręb  niektórych  z  tych  sfer),  uczestniczy  w  kulturze.  Szerokie  pojmowanie  terminu:

‘uczestnictwo  w  kulturze’  pozwala  na  bardziej  ludzkie,  nieredukcyjne  traktowanie  człowieka

niepełnosprawnego (ucznia-wychowanka nie w pełni sprawnego) w domu, szkole, Kościele itd. (we

wszystkich instytucjach, które zajmują się wychowaniem i/lub kształceniem ludzi). Życie ludzkie

samo w sobie jest nieustannym uczestniczeniem (uczestnictwem) w kulturze, wszędzie tam, gdzie

tylko człowiek wyrasta ponad przyrodę, ponad materię. Już samo używanie (rozumne) mowy jest

znakiem uczestnictwa w kulturze.  Mowa jest  objawem (przejawem)  kultury.  Mówienie  i  czyny
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(idące za mówieniem,  a wynikające z  użycia rozumu i  woli)  świadczą o kulturze człowieka (o

pozimie kulturalnym danej osoby). Chowanie (i wychowanie), kształcenie (i wykształcenie) opiera

się  o  rozum i  wolę,  przy pośrednictwie  mowy,  przy wykorzystaniu  pamięci,  wyobraźni,  uczuć

(głównie - uczuć wyższych), z udziałem konkretnego czynu jako wzorca postępowania, który to

wzorzec  jest  naśladowany i  rozwijany w  różnych  sytuacjach  (ponownie  kreowany w  różnych

wariantach)  u różnych osób.  Dotyczy to  także  osób niepełnosprawnych (uczniów z  rozmaitymi

niepełnosprawnościami)  i  ich  uczestnictwa  w  kulturze.  Kultura  ludzka  jest  z  istoty  swojej

aksjologiczna,  czyli  związana  jest  z  rozmaitymi  wartościami,  różnymi  dobrami  (por.  Stefan

Kunowski,  Wartości  w  procesie  wychowania,  Kraków  2003).  Cechą  kultury  jest  określona

duchowość, wyrastająca z określonych warunków materialnych (uzależnionych od czasu, miejsca).

Duchowość ludzka jest tym, co stanowi o możliwości wyrastania ponad przyrodę, ponad materię, co

umożliwia (bardziej lub mniej pełne) uczestnictwo w kulturze. Uczeń niepełnosprawny uczestniczy

w  kulturze,  ponieważ  posiada  jako  człowiek  — duchowość.  Inną  rzeczą  jest:  jaka  to  jest

duchowość, jaki to jest rodzaj (typ) duchowości, w jakim stopniu jest rozwinięta (dojrzała), a w

jakim -  nie,  jakie  aspekty ma  owa duchowość  w danym uczniu  (wychowanku),  czy (i  jakie?)

posiada deficyty (braki, niedorozwoje), w związku z takimi czy innymi deficytami (brakami) natury

materialanej (organicznej) czy psychicznej u konkretnego człowieka (ucznia, wychowanka)? 

Wchodząc  w obręb problematyki  uczestnictwa ucznia  w kulturze,  wkraczamy na obszar

rozległy, wszak nie chodzi tu tylko o wąskie rozumienie ‘kultury’ jako ‘sztuki’, a co za tym idzie —

nie  chodzi  o  rozumienie  ‘uczestnictwa’  ucznia  niepełnosprawnego  ‘w  kulturze’   jako  tylko

‘uczestnictwa w sztuce’, w czynnościach i wytworach jednej ze sztuk, w takiej czy innej wersji:

teatru,  filmu,  plastyki,  muzyki,  tańca,  literatury  itd.).  Dla  rodzica,  nauczyciela,  kapłana,  który

wprowadza każdego dnia ucznia niepełnosprawnego w kulturę, wejście w teorię tego wprowadzania

kulturowego  — jest  de facto wejściem w sferę  filozofii,  ponieważ  musimy wpierw zrozumieć

kulturę, a tym zajmuje się filozofia, z której następnie, na zasadzie rozwoju wiedzy i specjalizacji,

wydzieliły się nauki szczegółowe (takie, jak np. pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo itd.).

Trzeba  wpierw  samemu  zrozumieć  podstawy kultury  (realistyczne,  personalistyczne),  aby móc

pełniej  wprowadzać  ucznia  w  świat  realnych  wartości,  realnych,  ludzkich  dóbr  kulturowych,

odpowidnio  do  poziomu  pojmowania  danego  ucznia  czy uczniów  w danym wieku  i  z  danym

deficytem.

Uczeń niepełnosprawny jest człowiekiem, osobą, choć mającą pewne (określone) deficyty

(braki) w zakresie (takich czy innych) określonych funkcji swojego organizmu czy psychiki.  Na
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ogół  są  to  deficyty  biologiczne,  związane  z  urazami  nabytymi  lub  wadami  wrodzonymi,  o

zróżnicowanej etiologii. Ich różnorodność da się jednak ująć w pewne typy, a — co za tym idzie —

można  próbować  uczestnictwo  ucznia  niepełnosprawnego  w kulturze  próbować  opisać  według

pewnych ogólnych (generalnych) typów owych ułomności  (deficytów, braków, niedorozwojów).

Uczeń  ma  także  czasem  deficyty  psychiczne,  związane  z  takimi  lub  innymi  przyczynami

(organicznymi lub nieorganicznymi). Nie chodzi tu o drobiazgowe zajmowanie się w tym miejscu

poszczególnymi  rodzajami  owych  deficytów,  ale  o  ogólny  zarys,  próbę  generalnego  ujęcia

tytułowego  problemu.  Każdy  nauczyciel  (każdy  wychowawca)  pracujący  z  uczniami

niepełnosprawnymi, ma obowiązek (moralny, zawodowy i czysto ludzki) zapoznać się z fachową,

szczegółową literaturą przedmiotu (na temat  specyfiki danego deficytu),  w związku z uczniami,

których uczy czy których wychowuje lub którymi się opiekuje. Wychowawca-nauczyciel, mający

pod swoją opieką ucznia niepełnosprawnego, mający elementarną  orientację w specjalistycznej

literaturze przedmiotu poświęconej danemu deficytowi, może bardziej pomóc uczniowi, nie tylko w

oparciu  o  (własne  i  cudze)   doświadczenie  praktyczne,  ale  w oparciu  o  uporządkowaną teorię

niepełnosprawności,  wychowania  i  kształcenia  uczniów  niepełnosprawnych  (pod  różnymi

względami).  Nauczyciel  powinien umieć dopasować swoje czynności kształcące,  wychowujące,

opiekuńcze  do  zastanej  sytuacji,  uwarunkowanej  konkretną  niepełnosprawnością.  Przykładem

znanego,  polskiego  czasopisma,  które  zajmuje  się  problematyką  osób  niepełnosprawnych  jest

„Niepełnosprawność  i  Rehabilitacja”,  wydawane  przez  Instytut  Rozwoju  Służb  Społecznych

(bardzo  pomocny  nauczycielstwu).  Można  wskazać  także  szereg  innych  specjalistyczyznych

periodyków  poruszających  ww.  sferę  (np.  „Szkoła  Specjalna”,  itd.).  Jednak,  choć  istnieje

zapotrzebowanie na studia z zakresu uczestnictwa ucznia niepełnosprawnego w kulturze, dziedzina

ta  jest  zbyt  słabo  rozpoznana  i  zbyt  słabo  przebadana,  bo  trzeba  zważyć  na  fakt,  że  brakuje

specjalistów,  którzy  byliby  w  stanie  ująć  kwestie  uczestnictwa  ucznia  niepełnosprawnego  w

kulturze zarówno od strony aksjologicznej (od strony pedagogiki kultury) jak i równocześnie od

strony  personalistycznej  (ze  stanowiska  antropologii  personalistycznej),  a  zarazem  z

uwzględnieniem  wszystkich,  specjalistycznych  wiadomości  dotyczących  poszczególnych  typów

deficytów.  Uczestnictwo ucznia niepełnosprawnego w kulturze wymaga pełnego opisania, analizy,

wyjaśnienia  ze  zrozumieniem  wszelkich,  zachodzących  przy  tym  procesów,  ważnych  dla

wychowania i wykształcenia człowieka. 

Można  zaproponować  terminologię  dziedzin  specjalistycznych,  które  powinny  być

rozwijane  w  ramach  personalistycznej  pedagogiki  kultury,  a  które  dotyczą  kwestii  uczniów
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niepełnosprawnyxch:  tyflopedagogika  kultury  (zajmująca  się  m.  in.  uczestnictwem  osób

niewidomych i niedowidzących w kulturze), surdopedagogika kultury (zajmująca się uczestnictwem

osób  głuchych  i  niedosłyszących  w  kulturze),  oligofrenopedagogika  kultury  (zajmująca  się

uczestnictwem osób  niepełnosprawnych  umysłowo w kulturze)  itd.  Wychowanie  jest  aspektem

kultury (grec. paideia). Jeśli zależy nam na wychowaniu uczniów niepełnosprawnych, musimy miec

na uwadze ich uczestnictwo w kulturze, także tej kulturze dnia codziennego. Żeby być człowiekiem

umiejącym nauczyć  i  wychowawać tych maluczkich,  którzy nie  z  własnej  winy stali  się  (albo

urodzili  się)  niepełnosprawnymi,  trzeba  wpierw  wewnętrznie  wydoskonalić  własne

czlowieczeństwo, wzrosnąc duchowo, bo sama tylko mechanicznie przyswajana wiedza zawodowa

o niepełnosprawnościach - na niewiele się przyda, kiedy braknie „człowieka w czlowieku”, który z

cierpliwością,  miłością  i  solidarnością  pochykli  się  nad  uczniem  (potrzebującym  owej

cierpliwościm, miłości i solidarności), aby mu pomóc, aby go wesprzeć, aby go doprowadzić tam,

gdzie dojść może i gdzie powinien: do dobra, prawdy i piękna, pojmowanych na wlasną jego miarę.
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