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OCENA STYGMATYZACJI
W WIETLE ZASAD ¯YCIA SPO£ECZNEGO
We wspó³czesnym wiecie nietrudno zauwa¿yæ ró¿nego rodzaju podzia³y
i uprzedzenia. W codziennym ¿yciu czêsto mo¿na spotkaæ siê z unikaniem kontaktu b¹d to z nieznajomymi, b¹d to z ludmi wygl¹daj¹cymi podejrzanie,
czy te¿ po prostu inaczej. Wzajemna nieufnoæ oraz bazowanie na stereotypowych wyobra¿eniach powoduj¹ tworzenie siê w spo³eczeñstwie postaw stygmatyzuj¹cych. Jej skutki, które utrwalaj¹ jeszcze bardziej istniej¹ce w spo³eczeñstwie podzia³y, winny sk³oniæ do g³êbszej refleksji nad w³asnymi postawami oraz
nad próbami zniwelowania tego negatywnego zjawiska.
Niestety, proces naznaczenia zwany stygmatyzacj¹ dokonuje siê czêsto niewiadomie, co te¿ powoduje brak poczucia odpowiedzialnoci za jego powielanie. Z drugiej za strony, za barierami spo³ecznymi stoj¹ konkretni ludzie, którzy
 bêd¹c ofiar¹ stygmatyzowania  jeszcze mocniej czuj¹ siê pogardzani i, mimo
usilnych nieraz prób, zaczynaj¹ traciæ nadziejê na poprawê swej sytuacji.
1. FENOMEN STYGMATYZACJI
Stygmatyzacja jest bez w¹tpienia negatywnym zjawiskiem spo³ecznym, wystêpuj¹cym niewiadomie w jednostce lub w grupie osób. Osoba stygmatyzowana ujmowana jest w sposób niepe³ny, jedynie przez pryzmat swego piêtna, przez
co deprecjonuje siê jej wartoæ. Stygmatyzuj¹cy bazuj¹ zazwyczaj na stereotypowych i niesprawdzonych informacjach.
Poszukiwania naukowe zwi¹zane ze stygmatyzacj¹ maj¹ swój pocz¹tek w dorobku socjologa Ervinga Goffmana, który swoje spostrze¿enia zamkn¹³ w dziele
Piêtno. Rozwa¿ania o zranionej to¿samoci (ang. Stigma. Notes on the Management of a Spoiled Identity). Stygmatyzacjê nale¿y jednak odró¿niæ od innych spo³ecznych zjawisk, takich jak: piêtnowanie, etykietowanie, stereotypizacja, dewia-
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cja, marginalizacja, dyskryminacja czy wykluczenie, choæ w literaturze niejednokrotnie s¹ one ze sob¹ uto¿samiane.
Poni¿ej zostan¹ przytoczone ró¿ne definicje stygmatyzacji. E. Goffman mianem piêtna okrela pewien atrybut cz³owieka, który posiada wartoæ dyskredytuj¹c¹ osobê w oczach spo³ecznoci1. Z powodu owego piêtna ludzie s¹ postrzegani
jako inni, gorsi, b¹d niepe³nowartociowi: Z za³o¿enia nie wierzymy, ¿e osoba
napiêtnowana jest w pe³ni cz³owiekiem2. W obrazie spo³eczeñstwa jako teatru,
stygmat jest wytworem widowni reprezentuj¹cej okrelon¹ kulturê, a nie w³aciwoci¹ konkretnej osoby.
Stygmatyzacja definiowana jest równie¿ jako proces, w którym specyficzn¹
«etykietê» nadaje siê osobom niespe³niaj¹cym oczekiwañ innych  nietypowym
w wygl¹dzie, zachowaniu, pogl¹dach, odmiennym kulturowo lub rasowo, niechêtnym lub nieumiej¹cym zachowywaæ siê zgodnie z przyjêtymi normami spo³ecznymi3. Ujmuje siê j¹ tak¿e jako nadawanie negatywnych etykiet, deprecjonowanie ludzi, przypisywanie wartoci i ról na podstawie niepe³nych i niesprawdzonych do koñca informacji, przy jednoczesnym uleganiu stereotypom i fobiom
rodz¹cym siê ze spotkania z nieznanym sobie zjawiskiem. Innymi s³owy, stygmatyzacja pojawia siê jako efekt lêku i niezrozumienia natury danego zjawiska4.
Warto teraz wymieniæ cechy, które przyporz¹dkowane s¹ immanentnie teorii
stygmatyzacji5. Ma ona charakter moralny, czêsto natomiast nie jest racjonalna
i do koñca uwiadomiona. Posiada pewn¹ inercjê w czasie, st¹d nieraz ciê¿ko
pozbyæ siê nadanego przez grupê stygmatu. Ofiarami tego procesu s¹ równie¿
rodzina i bliscy osoby stygmatyzowanej. Stygmat mo¿e pe³niæ funkcjê olepiaj¹c¹, gdy cz³owiek zostaje zredukowany do piêtna, inne za jego cechy s¹ wówczas
niedostrzegalne i marginalizowane.
Stygmatyzacja wiêc to negatywne zjawisko spo³eczne, dokonuj¹ce siê niewiadomie w grupie osób. Sposób postrzegania innych jako gorszych jest w pewien sposób zaraliwy, co stwarza równie¿ z³udne poczucie braku odpowiedzialnoci poszczególnych osób. Nie zmniejsza to jednak ich winy, gdy¿ wiedza
dotycz¹ca stygmatów i ich nosicieli jest mo¿liwa do zdobycia. Niestety, mimo
rozwoju nauki oraz szybkiej komunikacji, stygmat jest wizytówk¹ osoby na wiele
lat i bardzo ciê¿ko siê go pozbyæ.
1

Por. E. Goffman, Piêtno. Rozwa¿ania o zranionej to¿samoci, t³um. A. Dzier¿yñska, J. TokarskaBakir, Gdañsk 2007, s. 16.
2 Tam¿e, s. 35.
3 I. Wasilewska, Stygmaty i stygmatyzacja, <http:// www.przyjacielehelu.pl/helska_bliza/
hb_240/art08.htm>, (data dostêpu: 1.09.2009).
4 P. Kieniewicz, Stygmatyzacja osób chorych psychicznie jako problem moralny, w: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje, kontrowersje, inspiracje, red. I. Mroczkowski, J. Sobkowiak,
Warszawa 2008, s. 157.
5 Por. E. Czykwin, Stygmat spo³eczny, Warszawa 2007, s. 3845.
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Podmiotem stygmatyzacji, czyli tym, kto stygmatyzuje (ang. The Stigmatizer),
jest spo³ecznoæ, grupa, widownia spo³eczna. Jednak win¹ za naruszenie godnoci cz³owieka obarczony jest nie abstrakcyjny twór okrelony mianem spo³eczeñstwa, lecz ka¿da osoba, która do niego nale¿y i w swych zachowaniach przejawia
sk³onnoci stygmatyzuj¹ce.
Goffman twierdzi, ¿e ludzie tworz¹ sobie pewn¹ teoriê t³umacz¹c¹ ni¿szoæ
napiêtnowanego i wiadcz¹c¹ o niebezpieczeñstwie, jakie on sob¹ reprezentuje6.
Stygmat jest wtedy jakby znakiem ostrzegawczym informuj¹cym o zagro¿eniu
p³yn¹cym z sytuacji o niejasnych regu³ach, stanowi te¿ asumpt do siêgniêcia po
stereotypowe treci, aby uzupe³niæ brakuj¹ce dane i pomimo wszystko pozostaæ
w rzeczywistoci oswojonej i bezpiecznej7.
Przedmiotem procesu spo³ecznego, jakim jest stygmatyzacja, jest cz³owiek
z piêtnem, okrelany mianem stygmatyzowanego (ang. The Stigmatized). Mimo
tego rozró¿nienia na podmiot i przedmiot nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest ono jedynie
metodologicznym zabiegiem.
Napiêtnowanym mo¿na byæ z powodu p³ci, koloru skóry czy wyznawanej
religii, pochodzenia, stopnia niepe³nosprawnoci fizycznej czy psychicznej, widocznych wad na ciele, niejasnej przesz³oci oraz ró¿nych chorób (zw³aszcza przewlek³ych i nieuleczalnych). Kolejne dyskwalifikuj¹ce parametry ¿ycia osoby, to
przynale¿noæ do ni¿szych klas spo³ecznych, ubóstwo b¹d przekonania i wyznawane wartoci, sprzeczne z oczekiwaniami spo³ecznymi. Cechami szczególnie
widocznymi s¹ oty³oæ b¹d wychudzenie, podesz³y wiek, bezdomnoæ, bezrobocie, wykonywany zawód, czy te¿ noszenie dezawuuj¹cego imienia b¹d nazwiska. Dla bezpieczeñstwa spo³ecznego widownia szczególnie piêtnuje tych, którzy mieli konflikt z prawem, by³ych wiêniów i pensjonariuszy zak³adów psychiatrycznych, morderców, ludzi po próbach samobójczych i traumatycznych
prze¿yciach. Wszelkie na³ogi (nawet te z przesz³oci), pokrewieñstwo z patologicznym rodowiskiem, orientacja seksualna nieakceptowana w danej grupie, czy
przynale¿noæ do mniejszoci narodowej, stanowi¹ powód stygmatyzuj¹cy jednostkê i jej otoczenie. Czasem nawet fakt bycia samotnym rodzicem, czy te¿ wychowankiem domu dziecka, zamiast spodziewanej pomocy, powoduje odwrócenie i zamkniêcie siê grupy spo³ecznej wobec takiej osoby.
Do skutków stygmatyzacji spo³ecznej zaliczyæ mo¿na: izolacjê, nieufnoæ,
unik, wrogoæ, agresjê czy podejrzliwoæ, ostracyzm, odrzucenie, marginalizacjê,
separacjê, wykluczenie ze spo³ecznoci oraz dyskryminacjê. Skutkami mog¹ byæ
nawet akty terroryzmu, terroru spo³ecznego czy te¿ przemocy.

6
7

E. Goffman, Piêtno, s. 35.
E. Czykwin, Stygmat spo³eczny, s. 109.
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2. STYGMATYZACJA W KONTEKCIE FUNDAMENTALNYCH ZASAD ¯YCIA
SPO£ECZNEGO

Zasady ¿ycia spo³ecznego, na gruncie spo³ecznej nauki Kocio³a, staj¹ siê
kryterium do oceny ró¿nego rodzaju zjawisk, w tym równie¿ stygmatyzacji. Po
godnoci osoby jako fundamencie wszelkich zasad spo³ecznych i jako kryterium
nadrzêdnym, uwaga bêdzie skupiona na zasadach: dobra wspólnego, pomocniczoci i solidarnoci, uczestnictwa i powszechnego przeznaczenia dóbr. Nale¿y je
traktowaæ ³¹cznie, we wzajemnym odniesieniu, a nie wybiórczo, gdy¿ fragmentaryczne ujêcie (b³¹d pars pro toto) mo¿e prowadziæ do wypaczenia znaczenia, które ze sob¹ nios¹. Wartoæ zasad ¿ycia spo³ecznego podanych przez katolick¹ naukê spo³eczn¹ wyp³ywa równie¿ z faktu, i¿ maj¹ one znaczenie g³êboko moralne, poniewa¿ odsy³aj¹ do ostatecznych fundamentów porz¹dkuj¹cych ¿ycie
spo³eczne8.
2.1. Godnoæ osoby
W myli katolickiej przyjmuje siê zazwyczaj pojêcia godnoæ cz³owieka,
godnoæ osoby ludzkiej9. U¿ywaj¹c tych terminów, mówi siê o godnoci jako
pewnej wewnêtrznej w³aciwoci osoby, która przys³uguje ka¿demu cz³owiekowi10. W aspekcie filozoficznym poszukuje siê powi¹zañ pomiêdzy natur¹ ludzk¹,
osob¹ oraz godnoci¹, odwo³uj¹c siê zw³aszcza do refleksji filozofów staro¿ytnych i redniowiecznych. W ujêciu natomiast teologicznym punktem odniesienia
staje siê Biblia, teksty Ojców Kocio³a oraz dokumenty Magisterium Ecclesiae.
Godnoæ mo¿na okreliæ jako wartoæ dan¹, lecz równie¿ zadan¹. Stygmatyzacja, nawet t³umaczona powszechn¹ dezaprobat¹ danej cechy, nie mo¿e nigdy
sprowadziæ cz³owieka, obdarzonego przys³uguj¹c¹ mu ontycznie godnoci¹, do
roli przedmiotu, którym mo¿na pogardzaæ. Równoæ w godnoci wszystkich ludzi ka¿e bowiem nawet w deprawowanym i zeszpeconym cz³owieku dojrzeæ osobê, której godnoæ winna byæ uszanowana. Z kolei ci stygmatyzowani, którzy
w jaki sposób s¹ winni negatywnej reakcji spo³eczeñstwa wobec nich, powinni pamiêtaæ, ¿e niezale¿nie od sytuacji, w której siê znajduj¹, ich w³asna natura
ludzka obliguje do d¹¿enia do cnoty oraz idea³u, jakim jest ¿ycie na miarê godnoci osobowej.

8 Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Spo³ecznej Kocio³a, Kielce 2005, nr 163
[dalej: KNSK].
9 Por. tam¿e, s. 5. Por. tak¿e F.J. Mazurek, Godnoæ osoby ludzkiej podstaw¹ praw cz³owieka,
Lublin 2001.
10 Por. H. Pilu, Godnoæ cz³owieka jako osoby, Warszawa 1998, s. 5.
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W przedkap³añskim opisie stworzenia (por. Rdz 2,525) ludzie powo³ani s¹
do istnienia w pierwszej kolejnoci, by wspó³tworzyæ wiat i tym samym pomagaæ Bogu w jego porz¹dkowaniu11. Ich godnoæ polega na szczególnym podobieñstwie do Stwórcy, dziêki któremu s¹ oni obrazem Boga  imago Dei.
Obraz Boga wpisany jest w ¿ycie ka¿dego cz³owieka. St¹d te¿ ¿ycie ludzkie
jest nietykalne, zabójstwo za drugiego jest piêtnowane i karane w³anie ze wzglêdu
na ów obraz Bo¿y. Idea ¿ycia jako najcenniejszego skarbu cz³owieka ma swoje
teologiczne uzasadnienie w godnoci cz³owieka, w jego podobieñstwie do Boga12.
Ju¿ wobec takich stwierdzeñ nieuzasadniony pozostaje postulat niszczenia ¿ycia
ludzkiego w ka¿dym momencie jego trwania, czyli stygmatyzacja poczêtych dzieci,
osób niepe³nosprawnych czy te¿ w podesz³ym wieku. Nikt nie ma prawa decydowaæ o pocz¹tku i koñcu ¿ycia drugiego (a nawet swojego), gdy¿ wed³ug przes³ania Ksiêgi Rodzaju to Bóg jest Panem ¿ycia i mierci, a cz³owiek, nawet jako
umi³owane dziecko, jest winny pos³uszeñstwo Bogu jako swemu Stwórcy.
Wraz z wcieleniem Syna Bo¿ego ludzkoæ otrzyma³a now¹, nadprzyrodzon¹
godnoæ. Cz³owiek odnajduje w Nim [Chrystusie  M.K] swoj¹ wielkoæ, godnoæ i wartoæ swego cz³owieczeñstwa13. Spotkanie ludzi z Jezusem nigdy nie
by³o powodem smutku, lecz odnowienia, nawrócenia, czyli powrotu do godnoci
i celu, jaki zosta³ dany przy stworzeniu. Jezus dzia³a konsekwentnie  napiêtnowany jak zabójcy, ³otrzy, ponosi nies³usznie karê za ludzi wszystkich czasów.
Pozwala siê stygmatyzowaæ, odrzuciæ, by pokazaæ, ¿e mi³oæ do cz³owieka przekraczaæ powinna wszelkie uprzedzenia. Misterium zbawienia cz³owieka nie koñczy siê bynajmniej na Wielkim Pi¹tku i pora¿ce Jezusa z Nazaretu. Blask zmartwychwstania bowiem, zwyciêstwo Chrystusa jest znakiem chwa³y Boga i sprawia, ¿e cz³owiek otrzymuje kolejn¹ szansê stawania siê na obraz i podobieñstwo
Boga. Cz³owiek w Tajemnicy Odkupienia zostaje na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo14.
W wielu dokumentach pañstwowych i spo³ecznych bazuje siê równie¿ na
godnoci cz³owieka jako fundamencie równoci wszystkich ludzi. Zastêpuje siê
tam odniesienie do Boga pewnym wspólnym dowiadczeniem ludzkoci bazuj¹cym na prawie naturalnym. Godnoæ nie jest wartoci¹ relatywn¹15, gdy¿ jest
przymiotem wrodzonym, na który wskazuje rozum, wolnoæ i sumienie. Ju¿
w pierwszym artykule Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka z 1948 roku mo¿na
11 Por. P. Auvray, Stworzenie, w: S³ownik teologii biblijnej, Red. X. LeonDufour, Poznañ
1994, s. 908.
12 M. Filipiak, Godnoæ osoby ludzkiej w wietle opisu stworzenia cz³owieka, ZN KUL
15(1973)2, s. 29.
13 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis (4 marca 1979), nr 10 [dalej: RH].
14 Tam¿e.
15 F.J. Mazurek, Godnoæ osoby ludzkiej podstaw¹ praw cz³owieka, s. 144.
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znaleæ stwierdzenie: Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi w swej godnoci
i w swych prawach. S¹ oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postêpowaæ wobec innych w duchu braterstwa16. Widaæ wiêc wyranie, i¿ nauczanie
wydanej przez ONZ Deklaracji jest bliskie soborowej Konstytucji Gaudium et
spes, ujmuje jednak godnoæ bezwyznaniowo, jako wspóln¹ dla ludzi ró¿nych
narodów i kultur17.
Wiele praw ustanawianych przez poszczególne pañstwa oraz organizacje, za
swe ród³o bierze godnoæ cz³owieka. Dobrze jest zatem, gdy wród osób o ró¿nych wiatopogl¹dach istnieje mo¿liwoæ bazowania na wspólnym fundamencie18. Nale¿y siê jednak zastanowiæ, co ludzie powinni uczyniæ, by godnoæ nie
tylko uznaæ w formie deklaracji i dokumentów, lecz równie¿ rozpocz¹æ dzia³ania
na p³aszczynie rodzinnej i ogólnospo³ecznej, których celem bêdzie ochrona i rozwój tej godnoci. Wszelkie bowiem has³a dotycz¹ce równoci, zakazu dyskryminacji czy d¹¿enia do praw poszczególnych grup, choæ niew¹tpliwie przyczyniaj¹
siê do pokonywania stereotypów bêd¹cych ród³em stygmatyzacji, powinny zostaæ poddane ocenie w wietle integralnie rozumianej godnoci oraz wprowadzone w czyn, s³u¿¹c cz³owiekowi i spo³ecznociom.
2.2. Zasada dobra wspólnego
Zasada ta wyp³ywa ze wspólnotowego i relacyjnego charakteru osoby, która
nie mo¿e znaleæ spe³nienia jedynie w sobie samej, z pominiêciem swojego bycia «z» innymi i «dla» innych19. Poprzez realizacjê dobra, cz³owiek spe³nia siê
jako osoba. Konieczny jest jednak wymiar spo³eczny dzia³ania jednostki, który
dokonuje siê przez urzeczywistnianie dobra wspólnego. Nie jest ono prost¹ sum¹
partykularnych dóbr ka¿dego podmiotu w wymiarze spo³ecznego organizmu.
Nale¿¹c do wszystkich i do ka¿dego, dobro to jest i pozostaje wspólne, poniewa¿
jest niepodzielne i mo¿na je osi¹gn¹æ, pomna¿aæ i chroniæ tylko razem20.
W trosce o dobro wspólne szczególn¹ rolê ma w³adza polityczna w pañstwie.
Aby mog³o byæ ono osi¹gane przez wszystkich obywateli, pañstwo powinno zagwarantowaæ spójnoæ, jednolitoæ i w³aciw¹ organizacjê spo³eczeñstwa w wymiarze spo³eczeñstwa obywatelskiego21. Poniewa¿ ani jednostka, ani rodzina czy

16 Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, art. 1, w: K. Motyka, Prawa cz³owieka. Wprowadzenie. Wybór róde³, Lublin 2004, s. 125.
17 Por. F.J. Mazurek, Godnoæ osoby ludzkiej podstaw¹ praw cz³owieka, s. 142147.
18 Por. tam¿e, s. 146147.
19 KNSK 165.
20 KNSK 164.
21 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes (7 grudnia 1965), nr 74 [dalej: KDK]. Por. tak¿e RH 17.
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organizacje nie s¹ w stanie same zapewniæ sobie pe³nego rozwoju, na pañstwie
spoczywa obowi¹zek uzupe³nienia tego, czego brakuje na tych poziomach. Tak
wiêc do zadañ pañstwa nale¿y udostêpnianie ludziom potrzebnych dóbr, zarówno
materialnych, jak te¿ duchowych, moralnych i kulturalnych. Celem za ¿ycia spo³ecznego jest realizowane dobro wspólne22.
Zgodnie z zasad¹ dobra wspólnego, stygmatyzacja nie powinna mieæ miejsca. Nie nale¿y od tego dobra odsuwaæ ludzi ze wzglêdu na ich innoæ w subiektywnym odczuciu grupy. Dobro wspólne z samej definicji nale¿y do wszystkich i do ka¿dego z osobna, bez wyj¹tków. Zasada ta równie¿ domaga siê respektowania oraz urzeczywistniania przez ka¿d¹ z osób w spo³eczeñstwie. St¹d nawet
stygmatyzowani powinni d¹¿yæ do jej realizowania w swoim ¿yciu.
2.3. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr
Na stra¿y dobra wspólnego stoi zasada powszechnego przeznaczenia dóbr.
Opiera siê ona na fakcie stworzenia przez Boga ca³ego wiata i oddania ziemi
cz³owiekowi na u¿ytek, by j¹ uprawia³ i zbiera³ jej owoce (por. Rdz 1,2829). Bóg
da³ ten przywilej panowania ca³emu rodzajowi ludzkiemu, st¹d te¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do korzystania z pewnych dóbr23. Kryterium tej zasady stanowiæ
bêd¹ dobra podstawowe, lecz nie tylko materialne. Maj¹ one zapewniæ mu podstawowe potrzeby i stanowi¹ zasadniczy warunek jego egzystencji24, celem za
posiadania tych dóbr jest mo¿liwoæ godnego ¿ycia i rozwoju, wspó³pracy z innymi oraz osi¹gania celów na miarê powo³ania osoby ludzkiej. Dobra stworzone
powinny w równej mierze docieraæ do wszystkich; przewodniczy temu sprawiedliwoæ, a mi³oæ jej towarzyszy25.
Ka¿dy cz³owiek powinien mieæ mo¿liwoæ korzystania z dobrobytu koniecznego dla jego pe³nego rozwoju26. Prawo to wyp³ywa z porz¹dku naturalnego
i dotyczy nie tylko jednostki jako takiej, lecz równie¿ spo³ecznoci w jej sprawiedliwej i zgodnej wspó³pracy. Wymaga równie¿ konkretnej regulacji w ró¿nych
grupach, zarówno na poziomie gminy, jak te¿ pañstwa, czy struktur miêdzynarodowych.
Zasada i prawo powszechnego przeznaczenia dóbr wyranie stoj¹ na stra¿y
godnoci osoby oraz jej rozwoju indywidualnego i spo³ecznego. Zabezpieczaj¹
równie¿ grupy zagro¿one marginalizacj¹, oznaczaj¹c¹ wykluczenie ich z posia22

Por. KNSK 168.
Por. J. Gocko, Ekonomia a moralnoæ. Poszukiwania teologicznomoralne, Lublin 1996,
s. 234235.
24 KNSK 171.
25 KDK 69.
26 KNSK 172.
23
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dania pewnych dóbr. Stygmatyzacja w tym kontekcie polega³aby na odmawianiu naznaczonym osobom prawa do korzystania z tych wartoci, czy prawa do
rozwoju, które nale¿¹ siê ca³ej spo³ecznoci. Je¿eli zasada powszechnego przeznaczenia dóbr jest skodyfikowana w prawie, pozbawianie tego prawa niektórych
grup jedynie ze wzglêdu na odmiennoæ, której nie potrafi¹ zaakceptowaæ prawodawcy, staje siê podstaw¹ jawnej dyskryminacji. Z kolei, spo³ecznoæ w której
omawiana tu zasada jest przestrzegana, daje mo¿liwoæ do wyjcia stygmatyzowanym z trudnej sytuacji, poprzez stwarzanie im mo¿liwoci korzystania z tych
dobrodziejstw spo³ecznych, których ma prawo u¿ywaæ ka¿dy cz³owiek. W kontekcie tej zasady warto sformu³owaæ postulat tworzenia takiego wiata, w którym ka¿dy móg³by dawaæ i otrzymywaæ i gdzie postêp jednych nie by³by ju¿
przeszkod¹ do rozwoju innych, ani pretekstem do ich zniewolenia27.
2.4. Zasada pomocniczoci
Pierwsze wyranie sformu³owanie zasady subsydiarnoci odnaleæ mo¿na
w encyklice Piusa XI Quadragesimo anno: jak jednostkom ludzkim nie wolno
odejmowaæ i przekazywaæ spo³ecznoci tego, co jednostki te z w³asnej inicjatywy
i w³asn¹ mog¹ wytworzyæ prac¹, tak samo jest naruszeniem sprawiedliwoci, gdy
siê to, co mniejsze i ni¿sze spo³ecznoci wykonaæ i dokonaæ mog¹, przydzieli
wiêkszym i wy¿szym w³adzom spo³ecznym; poza tym wyrz¹dza to szkodê wielk¹ i podrywa porz¹dek spo³eczny. Wszelka czynnoæ spo³eczna bowiem powinna
w pojêciu i istocie swojej wspomagaæ cz³onki cia³a spo³ecznego, nigdy za ich nie
rozbijaæ, ani nie wch³aniaæ28. Kompendium rozjania powy¿sze s³owa, stwierdzaj¹c: Na postawie tej zasady wszystkie spo³ecznoci wy¿szego szczebla powinny przyj¹æ postawê pomocy (subsidium) najmniejszym, a wiêc postawê nastawion¹ na ich wspieranie, popieranie i rozwój29.
Owa zasada mo¿e byæ sformu³owana w dwojaki sposób: pozytywny i negatywny30. W pierwszym ujêciu chodzi³oby o dzia³anie pañstwa, czy grup wy¿szego szczebla wobec ni¿szych, wtedy gdy te ostatnie nie radz¹ sobie z wykonywaniem adekwatnych dla ich pozycji funkcji. Jest to pomoc o charakterze ekonomicznym, instytucjonalnym czy legislacyjnym. Nie powinna mieæ ona jednak
charakteru sta³ego, lecz dorany, gdy¿ ma racjê bytu jedynie w sytuacjach wyj¹tkowych i d¹¿y do udzielenia potrzebnego w danym momencie wsparcia, aby oso27

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrzecijañskiej wolnoci i wyzwoleniu Libertatis
conscientia (22 marca 1986), nr 90.
28 Pius XI, Encyklika Quadragesimo anno (15 maja 1931), nr 80 [dalej: QA].
29 KNSK 186.
30 Por. M. Pokrywka, Osoba, uczestnictwo, wspólnota: refleksje nad nauczaniem spo³ecznym
Jana Paw³a II, Lublin 2000, s. 152.
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ba (grupa, instytucja, pañstwo) mog³a podnieæ siê z obecnego problemu i dalej
radziæ sobie ju¿ bardziej samodzielnie31.
Warto spojrzeæ teraz na problem stygmatyzacji w wietle zasady subsydiarnoci. Z jednej strony, odrzucenie przez grupê owych innych, nawet gdyby dokonywa³o siê podwiadomie, jest sprzeniewierzeniem siê zasadzie pomocniczoci poprzez brak zainteresowania i pomocy tym, którzy na obecnym etapie swojego ¿ycia rzeczywicie jej potrzebuj¹. Z czasem mo¿e siê oczywicie okazaæ, ¿e
pomoc wiadczona takim grupom jak bezrobotni, cz³onkowie mniejszoci narodowych i etnicznych, niezaradni ¿yciowo czy te¿ chorzy, bêdzie d³u¿sza, ni¿ z za³o¿enia tego oczekiwano, jednak adekwatne rozwi¹zania spo³eczne w wiêkszoci
przypadków poka¿¹, ¿e pe³na partycypacja w ¿yciu spo³ecznym jest wartoci¹,
któr¹ osoby zaniedbane zdobywszy, potrafi¹ pomno¿yæ i realizowaæ bez sta³ej
pomocy.
Z drugiej strony, udzielanie sta³ej, aczkolwiek czasem nieprzemylanej pomocy, mo¿e prowadziæ do utrwalenia stygmatu. Sztandarowym przyk³adem s¹ tu
osoby bezrobotne. Wsparcie udzielane w postaci zasi³ków, jakkolwiek mo¿e byæ
doranie potrzebne, z czasem prowadzi do przyzwyczajenia ich do aktualnego
stanu rzeczy i w konsekwencji do bezradnoci ¿yciowej. W myl zasady lepiej
daæ wêdkê, ni¿ rybê, organy pañstwowe i samorz¹dowe powinny znaleæ takie
rozwi¹zania pomocy wobec tej i podobnych grup, które pomog¹ im wyjæ z trudnej sytuacji i wzi¹æ odpowiedzialnoæ za w³asne ¿ycie. Tylko wtedy bowiem
mo¿liwe jest zanikniêcie z czasem stygmatu.
W nawi¹zaniu do p³aszczyzn realizacji zasady pomocniczoci, stygmatyzacja oraz dyskryminacja objawiaj¹ siê poprzez odmawianie praw osobie i rodzinie,
przy nadmiernym akcencie po³o¿onym na zbiorowoæ. Jej przejawem jest równie¿ blokowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw obywatelskich, czy to okazjonalnych, czy te¿ maj¹cych charakter organizacji i stowarzyszeñ. Zabieraj¹c odpowiedzialnoæ poszczególnym obywatelom, skazuje siê ich na piêtno bezradnych
i zale¿nych podmiotów (a czasem przedmiotów), nad którymi w³adzê rozci¹gaj¹
organy wy¿szego szczebla.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na pomoc realizowan¹ we wszelkiego rodzaju
placówkach opiekuñczych i spo³ecznych. Nie wystarczy bowiem zapewniæ dzieciom osieroconym, ludziom samotnym, bezdomnym czy w podesz³ym wieku,
dachu nad g³ow¹, b¹d te¿ innych warunków materialnych, lecz, traktuj¹c osobê
w ca³ociowej perspektywie, nale¿y zadbaæ o jej wiat wewnêtrzny. Chodzi tu
mianowicie o powiêcanie czasu, o który trudniej dzi ni¿ o wy³o¿enie pieniêdzy
na jaki cel, oraz o zapewnienie takich warunków psychicznych i duchowych,
które mog³yby pomóc w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym czy religijnym.
31

Por. KNSK 186 i 188.
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2.5. Zasada uczestnictwa
Kolejn¹ zasad¹ ¿ycia spo³ecznego jest kategoria uczestnictwa. Pojêcie to zosta³o opisane w ostatnim dziale ksi¹¿ki Osoba i czyn Karola Wojty³y32. Uczestnictwo, to takie wspólne bytowanie, które uwzglêdnia dobro w³asne i dobro drugiej osoby33. Osoba wiêc nie tylko dzia³a czy funkcjonuje, ale uaktywnia siê w wiecie wartoci i osób. Uczestnictwo jest konieczne ze wzglêdu na sam¹ osobê
uczestnicz¹c¹, czyli podmiot dokonuj¹cy czynu we wspólnocie. Bytowanie dla
innego s³u¿y mojemu ja. Im lepsze jest moje ja ze wzglêdu na innego, tym
wiêcej moje ja korzysta z dobra i wartoci wspólnoty34. Wojty³a stwierdza, ¿e
osoba przez uczestnictwo urzeczywistnia siebie35. Partycypuj¹c we wspólnocie, osoba ofiaruje wartoci zwi¹zane z ni¹ sam¹ oraz przyjmuje wartoci innych
osób. Uczestnictwo zatem sprawia, ¿e osoba staje siê konieczna dla innej oraz ¿e
staje siê dobrem i wartoci¹ sam¹ w sobie36. Jan Pawe³ II stwierdza równie¿ w kontekcie spo³ecznym, i¿ uczestnictwo jest jednym z filarów wszystkich systemów
demokratycznych37, a ka¿da demokracja powinna byæ systemem zapewniaj¹cym uczestnictwo obywateli38.
Wa¿nym zagadnieniem w omawianej tu zasadzie uczestnictwa jest kategoria alienacji. Rozumiana jest ona jako sytuacja, w której wytwór cz³owieka zyskuje nad nim w³adzê i w ten sposób cz³owieka wyobcowuje («odcz³owiecza»)39.
Polega ona na odwróceniu relacji rodków i celów: cz³owiek, nie uznaj¹c wartoci i wielkoci osoby w samym sobie i w blinim, pozbawia siê mo¿liwoci
prze¿ycia w pe³ni w³asnego cz³owieczeñstwa i nawi¹zania tej relacji solidarnoci i wspólnoty z innymi ludmi, dla której zosta³ stworzony przez Boga40.
Cz³owiek bowiem staje siê dopiero naprawdê sob¹ poprzez wolny dar z siebie
samego41.
32

Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.
Por. J. Tischner, Metodologiczna strona dzie³a Osoba i czyn, Analecta Cracoviensia
56(19731974), s. 86.
34 Por. K. Parzych, Na progu teologii dialogu. Dar wed³ug studium Osoba i czyn Karola
Wojty³y, w: Filozofia dialogu, t. 1: Drogi i formy dialogu, red. J. Baniak, Poznañ 2003, s. 167174.
35 K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 312.
36 Por. M.A. Kr¹piec, Cywilizacja mi³oci spe³nieniem osoby, w: Cz³owiek w poszukiwaniu
zagubionej to¿samoci. Gdzie jeste, Adamie?, red. T. Styczeñ, W. Chudy, Lublin 1987, s. 228.
37 Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), nr 4445 [dalej: SRS].
Por. M. Pokrywka, Osoba, uczestnictwo, wspólnota, s. 125.
38 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus (1 maja 1991), nr 46 [dalej: CA].
39 A. Szostek, Wolnoæ w s³u¿bie mi³oci w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, Ethos
19(2006)4, s. 142.
40 CA 41.
41 Por. tam¿e.
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Alienacja dokonuje siê poprzez uprzedmiatawianie, co stwarza pole do szukania podobieñstwa do stygmatyzacji. Kolejn¹ wspóln¹ cech¹ jest fakt, i¿ deprecjonuje siê wartoæ osoby ze wzglêdu na jej atrybut. W wyniku tego odmawia siê
jej cz³owieczeñstwa i w tym w³anie momencie alienuje. Uczestnictwo za urzeczywistnia siê najpierw w podjêciu zadañ, za które ponosi siê odpowiedzialnoæ
osobist¹42.
Dziêki realizacji kategorii uczestnictwa, osoba mo¿e byæ nie tylko fizycznie
obecna w grupie, lecz równie¿ z³o¿yæ dar z siebie i przyj¹æ dar z innych osób.
Ka¿dy bowiem jest niepowtarzalny i zawiera w sobie bogactwo, które jedynie
ofiarowane innym, mo¿e ukazaæ siê w ca³ej pe³ni. Uczestnictwo jest dobrowolnym i szlachetnym zaanga¿owaniem siê osoby w wymianê spo³eczn¹. Jest konieczne, by wszyscy, stosownie do zajmowanego miejsca i odgrywanej przez siebie roli, uczestniczyli w rozwoju dobra wspólnego. Obowi¹zek ten jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z godnoci¹ osoby ludzkiej43. Realizacja tego obowi¹zku
poci¹ga za sob¹, jak ka¿dy obowi¹zek etyczny, wci¹¿ ponawiane nawrócenie
uczestników ¿ycia spo³ecznego44.
Dla osób ze stygmatem, który ci¹¿y³ im przez wiele lat, powoduj¹c wiele
mechanizmów obronnych i technik manipulacji rodowiskiem w celu ukrycia niechcianego piêtna, b¹d te¿ dla tych, którzy mimo podtrzymywania swej nieakceptowanej przez grupê to¿samoci, stawiali czo³a wyzwaniom, kategoria daru z siebie oraz uczestnictwa mo¿e wydawaæ siê trudna do zrealizowania. Ten bowiem,
kto za wszelk¹ cenê walczy³ o przynale¿noæ do grupy normalsów, pragn¹c daæ
dar z siebie i przyj¹æ dar z innych, musi przestaæ chowaæ siê za stworzon¹ barier¹
dystansu oraz nieufnoci i rozpocz¹æ na nowo budowanie relacji opartej na szczeroci. Ten za, kto troszczy³ siê o zachowanie granicy odrêbnoci kulturowej czy
wiatopogl¹dowej, powinien ofiarowaæ swoje wartoci i pragn¹æ poznania wartoci drugich, gdy¿ jest to, w myl teorii uczestnictwa, jedyna droga do urzeczywistnienia w³asnego cz³owieczeñstwa.
2.6. Zasada solidarnoci
Ostatni¹ zasad¹ ¿ycia spo³ecznego, omawian¹ w kontekcie oceny fenomenu
stygmatyzacji spo³ecznej, jest zasada solidarnoci. Solidarnoæ jest mocn¹ i trwa³¹
wol¹ anga¿owania siê na rzecz dobra wspólnego wszystkich i ka¿dego, wszyscy
bowiem jestemy odpowiedzialni za wszystkich45. Jest równie¿ tak¹ postaw¹,
42

CA 43. Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994, nr 1914 [dalej: KKK].
KKK 1913.
44 KDK 30. Por. KKK 1916.
45 SRS 38.
43
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która sprzyja autentycznemu uczestnictwu w tworzeniu dobra wspólnego46, a tak¿e cnot¹ chrzecijañsk¹, gdy¿ urzeczywistnia podzia³ dóbr duchowych nawet bardziej ni¿ materialnych47. W duchu poszanowania osoby ludzkiej nale¿y uwa¿aæ
bliniego za drugiego samego siebie, co zak³ada równie¿ szacunek wobec jego
podstawowych praw, które wyp³ywaj¹ z wewnêtrznej godnoci osoby, a które s¹
fundamentem solidarnoci48. Zasada ta, nazywana tak¿e «przyjani¹» lub «mi³oci¹ spo³eczn¹», jest bezporednim wymaganiem braterstwa ludzkiego i chrzecijañskiego49.
Solidarnoæ nakazuje podejmowaæ odpowiedzialnoæ za to, co powinno byæ
realizowane dla dobra ludzi, jest to nawet wa¿niejsze od obowi¹zków wynikaj¹cych ze sprawiedliwoci50. W tej optyce nie nale¿y zapominaæ o wiêzach ³¹cz¹cych wszystkich ludzi, które domagaj¹ siê pe³niejszej integracji miêdzy nimi w duchowym braterstwie i mi³oci. Solidarnoæ zak³ada te¿ wzajemne zrozumienie
i podejmowanie wspó³pracy miêdzy jednostkami, ugrupowaniami spo³ecznymi
i pañstwami oraz ca³¹ ludzkoci¹, której celem jest wiatowe dobro wspólne51.
Solidarnoæ przejawia siê przede wszystkim w podziale dóbr i w wynagrodzeniu za pracê, lecz wa¿ne jest tak¿e ³agodzenie napiêæ i konfliktów na drodze
negocjacji, a tym samym d¹¿enie do pokoju52. Solidarnoæ mo¿e przybieraæ ró¿ne formy: solidarnoæ biednych, solidarnoæ miêdzy bogatymi i biednymi, solidarnoci pracuj¹cych, solidarnoci miêdzy pracodawcami a pracownikami w przedsiêbiorstwie, solidarnoæ miêdzy narodami i ludami53. Zasada ta jest wiêc odpowiedzi¹ na postêpuj¹c¹ obecnie wspó³zale¿noæ miêdzy ludmi, a tak¿e miêdzy
narodami.
Solidarnoæ z ubogimi mo¿e siê urzeczywistniaæ nie tylko poprzez dar materialny. Ubóstwo siêga bowiem g³êbiej, ni¿ tylko na p³aszczyznê finansów. Solidarnoæ mo¿e wiêc przezwyciê¿yæ bariery stygmatyzacji poprzez zwyczajn¹ obecnoæ, rzeteln¹ informacjê oraz spotkanie dwóch osób, które prze³amie stereotypy
i ubogaci obydwie strony. Poprzez zale¿noci, dziêki którym ludzie tworz¹ jedn¹
rodzinê, szybciej mo¿na te¿ d¹¿yæ do osi¹gniêcia pokoju w wiecie. St¹d te¿ postulat wpisania zasady solidarnoci w politykê wydaje siê wielce zasadny.

46

T. ¯elenik, Solidarnoæ, <http://www.kns.gower.pl/slownik/solidarnosc>, (data dostêpu:
1.09.2009).
47 Por. KKK 1948.
48 Por. KKK 1944.
49 KKK 1939. Por. SRS 3840; CA 10.
50Por. T. ¯elenik, Solidarnoæ.
51 Por. W. Piwowarski, Zasada solidarnoci, <http://www.kns.gower.pl/slownik/zasada_s>,
(data dostêpu: 1.09.2009).
52 Por. KKK 1940.
53 Por. KKK 1941.
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Solidarnoæ ze stygmatyzowanymi w ich nie³atwym losie nie mo¿e skoñczyæ
siê jednak jedynie na uczuciach i jednorazowych akcjach. W prze³amywaniu oporów wobec outsiderów potrzeba sta³ej i wiernej postawy, która wyra¿aæ bêdzie
nie tylko chêæ pomocy drugiemu, lecz równie¿ wolê zmiany siebie w konfrontacji
z prawd¹.
W tym kontekcie warto przypomnieæ o odpowiedzialnoci, któr¹ jednostka
ponosi nie tylko za swoje czyny, ale i za dobro spo³ecznoci. Lecz tak¿e spo³eczeñstwo musi poczuwaæ siê do troski o ka¿dego cz³onka wspólnoty54. St¹d te¿ solidarnoæ winna byæ traktowana jako zasada spo³eczna55, ale równie¿ jako cnota moralna56. Zasada solidarnoci wskazuje wyranie na spo³eczn¹ naturê osoby ludzkiej
oraz równoæ wszystkich ludzi w godnoci osobowej i prawach, jak te¿ na wspóln¹
drogê ludzi i narodów do coraz bardziej przekonuj¹cej jednoci57. Ta wiadomoæ relacji wspó³zale¿noci pomiêdzy ludmi i narodami, która wyra¿a siê na
ka¿dym poziomie, jest dzisiaj, byæ mo¿e jak nigdy dot¹d, rozpowszechniona na
wielk¹ skalê58. Jednak, pomimo to, nadal utrzymuj¹ siê powa¿ne nierównoci
pomiêdzy pañstwami rozwiniêtymi i pañstwami rozwijaj¹cymi siê, podsycane tak¿e
przez rozmaite formy wyzysku, ucisku i korupcji, które negatywnie wp³ywaj¹ na
¿ycie wewnêtrzne i miêdzynarodowe wielu pañstw59. Owemu procesowi rosn¹cej wspó³zale¿noci miêdzy osobami i narodami musi towarzyszyæ równie wzmo¿one zaanga¿owanie na p³aszczynie etycznospo³ecznej, aby unikn¹æ zgubnych
skutków sytuacji niesprawiedliwoci o wymiarze planetarnym, która z pewnoci¹
odbije siê bardzo negatywnie równie¿ na krajach aktualnie uprzywilejowanych60.
Obecnoæ stygmatyzacji w rodowisku pe³nym nierównoci spo³ecznych
wydaje siê oczywista. Tam, gdzie s³owa nie id¹ w parze z czynami je potwierdzaj¹cymi, dochodzi do fa³szu i uderzenia w cz³owieka. Odpowiedzialnoæ wiêc w³adz
poszczególnych grup polega równie¿ na tym, by celem kolejnych akcji solidarnociowych by³o autentyczne dobro bliniego, a z odpowiedzialnoci tej nie s¹ bynajmniej zwolnieni poszczególni obywatele. Proces prze³amywania barier wobec
stygmatyzuj¹cych ma szansê powodzenia tylko wówczas, gdy has³a integracji
i solidarnoci bêd¹ nie tylko wyranie sformu³owane, lecz nade wszystko, gdy za
nimi pójd¹ czyny osób potwierdzaj¹ce otwartoæ i mi³oæ bratersk¹ wobec ka¿dego, niezale¿nie od ró¿nic, które zdaj¹ siê dzieliæ ludzi.
54 Por. Solidarnoæ, w: Zarys wiary  katechizm, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/
zarys_wiary/kosciol_w_swiecie>, (data dostêpu: 1.04.2009).
55 Por. KKK 19391941.
56 Por. KKK 1942.
57 KNSK 192.
58 Por. tam¿e.
59 Tam¿e. Por. SRS 1122.
60 Por. KNSK 192.
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ZAKOÑCZENIE
Obserwuje siê dzi powszechnie pewne spontaniczne, intuicyjne, a wiêc
subiektywne dostrze¿enie wyj¹tkowoci cz³owieka na tle innych stworzeñ61.
W powy¿szych rozwa¿aniach ukazano postawy stygmatyzuj¹ce jako sprzeczne
z godnoci¹, jak¹ posiada ka¿dy cz³owiek. S¹ one równie¿ wyranym atakiem
i obraz¹ dla imago Dei, którym zosta³o obdarzone najukochañsze stworzenie Boga.
Uznanie godnoci cz³owieka powinno byæ podstaw¹ rozmów i dzia³añ s³u¿¹cych
osobie niezale¿nie od pochodzenia, rasy, czy innych ró¿ni¹cych cech. Postawa
¿yczliwoci i mi³oci bliniego ma byæ bowiem równie¿ rodkiem budowania
cywilizacji mi³oci na ziemi62.
W wietle pozosta³ych zasad ¿ycia spo³ecznego, stygmatyzacja jest t¹ si³¹,
która niszczy wiêzi spo³eczne od rodka. Poprzez za realizacjê zasad proponowanych przez katolick¹ naukê spo³eczn¹, mo¿na d¹¿yæ do zmniejszenia skutków
naznaczenia oraz budowaæ solidarne spo³eczeñstwo w trosce o dobro ka¿dego
i pokój wszystkich.
STIGMATIZATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL PRINCIPLES
Summary
Stigmatization is present in modern society in many ways. It concerns different groups of
people, marked by some peculiar, discrediting or unaccepted feature.
The article attempts to present the phenomenon of stigmatization and its influence on peoples
opinions and behaviors. The main goal, however, is the moral evaluation of social stigmatization, on
the basis of social principles such as the dignity of the human person, the principle of common good,
the principle of the universal destination of goods, the principle of subsidiarity, the category of
participation, and the principle of solidarity. The results of this assessment show that stigmatization
is a negative process not only in relation to individuals, but also to groups and the whole of society.
Keywords: stigmatization, dignity of the human person, common good, universal destination
of goods, principle of subsidiarity, participation, solidarity
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61 J.W. Ga³kowski, Osoba ludzka jako wartoæ naczelna. Elementarz spo³eczny II, Wiê
25(1982)9, s. 62.
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