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Rozprawa Elżbiety Czykwin jest kolejną w jej dorobku  naukowym 
monografią, której przedmiotem analiz czyni jeden ze społeczno-
pedagogicznych fenomenów naszych czasów, chociaż od kilku wie-
ków fragmentarycznie rozpoznawany przez innych badaczy w bardzo 
wąskim zakresie swojej istoty i funkcji. Po książce pt. „Stygmat spo-
łeczny”, za którą została wyróżniona Nagrodą im. Profesor Ireny Le-
palczyk  Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2007 r., pojawiła się 
w obszarze Jej zainteresowań poznawczych kategoria bardzo do niego 
zbliżona, jaką okazał się problem  wstydu. Istotnie, należą się wyrazy 
szczególnego uznania za wyjątkowe wyczucie zjawisk, którym warto 
przyjrzeć się w sposób syntetyczny, metapoznawczy, dociekając ich 
już rozpoznanych w naukach humanistycznych i społecznych zna-
czeń, predyktorów, by zacząć budować wokół nich lub w związku z 
nimi teoretyczną wiedzę. Tylko w ten sposób można zacząć rozumieć 
znaczenie kulturowe, społeczne i polityczne kumulatywnego charakte-
ru rozwoju nauk humanistycznych jako integrującego wyniki rozpro-
szonych w świecie, w różnych ośrodkach akademickich, wyników ba-
dań tego samego wydawałoby się zjawiska, ale diagnozowanego z bar-
dzo różnych perspektyw i interpretowanego w odmiennych perspek-
tywach paradygmatycznych. Trzeba ogromnego, żmudnego wysiłku 
poznawczego w poszukiwaniu źródeł wiedzy na jakże wąski problem, 
by uchwycić jego znaczenia, struktury czy dopełniające się sensy i 
ukazać je w zupełnie nowej odsłonie, z odniesieniem do współcze-
sności. W badaniach Elżbiety Czykwin wyraźnie przeważa socjolo-
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giczna perspektywa wglądu w kategorię, która jest jednoznacznie koja-
rzona z cechą ludzkiej emocjonalności i samoświadomości. To zaska-
kujące, że o wstydzie, podobnie jak Piotr Sztompka o zaufaniu, pisze 
socjolożka, by osadzić interesujący ją fenomen w życiu społecznym, w 
relacjach intra- i interpersonalnych jako cząstce ludzkiej kultury albo 
jej braku. Autorka znakomicie konstruuje swój wykład o wstydzie, 
prowadząc czytelnika po meandrach jego różnych typologii, uwarun-
kowaniach, strukturach a nawet klinicznych skutkach. Z książki po-
winni zatem skorzystać pedagodzy resocjalizacji, pedagodzy społeczni, 
którym bliższa jest potrzeba do ciekania powodów odczuwania przez 
człowieka wstydu i doświadczania nań reakcji środowiska. 
Poznajemy zjawiska synonimiczne, a przecież mające obok wspólnego 
zakresu doznań także swój koloryt i odmienność w przeżywaniu co-
dziennego świata życia. Mam tu na uwadze takie stany, jak zakłopota-
nie, zażenowanie, utrata twarzy. 

Rozprawa E. Czykwin staje się niezmiernie ważną dla współ-
czesnych badań i teorii socjalizacji, bowiem dotyka kwestii rozwoju 
tożsamości człowieka, jego inkulturacji, a zarazem możliwych reakcji 
na dyrektywną formację jego osobowości. W rzeczywistości bowiem 
wszystkie modele wychowania antyautorytarnego, emancypacyjnego, 
niedyrektywnego eliminują z przestrzeni wpływu społecznego i psy-
chicznego stan, który ma tak negatywny charakter i konsekwencje w 
życiu jednostki.  To zatem, czym zajmuje się E. Czykwin, dotyczy so-
cjalizacji i wychowania jednostki w środowiskach autorytarnych, dy-
rektywnych,  w społeczeństwa totalitarnych, ale już funkcjonuje w 
znacznie mniejszym wymiarze w przestrzeni poszanowania człowieka, 
jego godności osobowej, indywiduum. Autorka znakomicie konstruuje 
swoją monografię, nadając układowi treści logikę historyczno-
problemową, wprowadzając nas w odkrywanie przez naukę fenomenu 
wstydu, mechanizmów jego powstawania i możliwych następstw. 
Przeważają w tych dociekaniach analizy kliniczne, bo te mają w swoim 
tle wyniki wieloletnich obserwacji, badań i egzemplifikacji ich przeja-
wów. Znakomite są tu odniesienia do wybranych biografii, odniesienia 
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do religii (chociaż te są zbyt jednostronne i powierzchowne), jak i bo-
haterów dzieł literackich. 

To, czego mi ewidentnie zabrakło w tej rozprawie, to właśnie 
spojrzenie na wykorzystywanie wstydu przez autorytarnych pedago-
gów jako środka wychowawczego, jako czynnika toksycznego wycho-
wania (S. Forward, A. Miller), manipulowanie jednostką czy stosowa-
nia wobec niej technik psychoterapeutycznych mających na celu wy-
woływanie poczucia wstydu, albo jego sublimowanie. Autorka nie 
sięga do literatury pedagogicznej, pomija bardzo bogaty zakres badań 
współczesnych pedagogów kultury, którzy zajmowali się ciałem, ciele-
snością jako źródłem możliwych cierpień (nie tylko przemoc fizyczna, 
cielesna, ale i praca nad własnym ciałem i emocjami – np. P. Błajet, K. 
Wojtyła) wzbudzanych w zamierzony sposób albo detabuizowanych 
(kwestie wychowania seksualnego w rodzinie, w przedszkolu i szko-
łach – np. praca A. Nalaskowskiego, Dzikość i zdziczenie jako kon-
tekst edukacji, ks. M. Dziewieckiego, Cielesność, płciowość, seksual-
ność; A. Pawłuckiego, Osoba w pedagogice ciała czy studia z pedago-
giki gender – np. L. Kopciewicz).  Z kulturowego punktu widzenia 
pominięta została kategoria wstydu w kulturze, sztuce, a więc i w wy-
chowaniu estetycznym, w animacji społeczno-kulturowej (drama, od-
grywanie ról). Wreszcie zabrakło mi w tej rozprawie jakże ważnego 
aspektu oswajania ludzkiego wstydu przez kulturę popularną (zob. 
publikacje Z. Melosika, Tożsamość, ciało, władza; tenże, Kryzys męskości, 
Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezenta-
cje; Z. Bauman Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności i in.).  

Czytelnicy rozprawy E. Czykwin będą musieli odpowiedzieć na 
wiele pytań, jak np. Co ma czynić ze wstydem i z poczuciem wstydu 
dziecka jego instytucjonalny wychowawca? Czy i jak dalece można 
wykorzystywać wstyd jako źródło, przyczynę, przejaw czy następstwo 
własnych oddziaływań na innych? Jak reagować na wstyd pierwotny, 
będący następstwem socjalizacji pierwotnej w sytuacji, gdy dochodzi 
do tego wstyd wtórny? Czy wychowywać w poczuciu lub do poczucia 
wstydu? Jaką rolę odgrywa tu płeć? Jak ma się do tego kategoria ludz-
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kiego sumienia, empatii, wrażliwości społeczno-moralnej? W jakie 
obszary ludzkiego – dziecięcego życia wpisuje się wstyd w wyniku 
zamierzonych oddziaływań wychowawczych? Czy wstyd dotyczy on 
cielesności, fizyczności, czy może także uczuciowości, uspołecznienia? 
Co ze wstydem grupowym jako czynnikiem stymulowania rywalizacji 
społecznej w procesie wychowania? Jaką rolę odgrywa wstyd w kształ-
towaniu  postaw patriotycznych, budowaniu pamięci społecznej okre-
ślonej zbiorowości? Jaką rolę odgrywa socjalizacja wirtualna wraz z 
możliwym ukrywaniem w niej własnej tożsamości a zarazem jako zu-
pełnie nowe środowisko przemocy i zawstydzania innych? Warto kon-
tynuować te badania uwzględniając w analizach osoby szczególnie 
dotknięte przez los lub naturę, osoby wykluczane społecznie na sku-
tek swojej odmienności fizycznej, płciowej, rasowej, wiekowej itp.  
Książka Elżbiety Czykwin pokazuje nam bogactwo i złożoność wie-
dzy na tytułową kategorię tej monografii, a zarazem uświadamia, jak 
wiele ma ona jeszcze wymiarów oczekujących na opis i wyjaśnienie, 
kategoryzacje i nowe syntezy. Tę rozprawę warto przeczytać i włączyć 
do kolejnych, interdyscyplinarnych badań nad wstydem. 


