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PRZEJAWY  KULTURY  TERAPEUTYCZNEJ  
W  EDUKACJI  AKADEMICKIEJ
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Streszczenie: Celem artykułu jest zasygnalizowanie obecności we współczesnej 
kulturze etosu terapeutycznego, który rozumiany jest jako zbiór wzorców myślenia 
i postępowania nakierowanych na życie wewnętrzne człowieka. Koncentracja na 
swoich emocjach i uczuciach powoduje, że zaczynamy je postrzegać jako kluczowe 
elementy naszej tożsamości, a ich chwiejność zmusza nas do poszukiwania wspar-
cia na zewnątrz – u doradców, coachów i psychoterapeutów. Kultura terapeutyczna 
zadomowiła się w obszarze edukacji wyższej w postaci akcji afirmatywnej i obni-
żania standardów nauczania. Traktowanie potrzeb emocjonalnych studentów jako 
priorytetowych obniża jakość kształcenia i redukuje dystans między wykładowcami 
a uczniami, który jest potrzebny do przekazywania umiejętności i wiedzy. Reme-
dium na ten stan rzeczy jest kształtowanie kompetencji emocjonalnych rozumia-
nych jako praca nad charakterem (samowychowanie). 

Ocenę zróżnicowanego repertuaru doświadczeń życiowych, które kolekcjo-
nuje przeciętny mieszkaniec Europy, cechuje dwuznaczność. Z jednej strony na-
dają one jednostce status twórcy własnego losu, a więc osoby posiadającej całe 
spektrum możliwości, które nie były udziałem wcześniejszych pokoleń, z dru-
giej strony dostępność tych opcji staje się obciążająca. Podczas gdy wcześniejsza 
powtarzalność i homogeniczność dróg życiowych dawała poczucie adekwatno-
ści i bezpieczeństwa, wielość społecznych luster, w których można się dzisiaj 
przeglądać, prowadzi do lęku przed dokonaniem niewłaściwego wyboru, przy 
czym wybór ma często charakter pozorny, ponieważ rzadko się zdarza, aby jed-
nostka miała możliwość odmowy udziału w narzuconej jej społecznej grze (Bau-
man 2000). We współczesnej kulturze mamy jasno zdefiniowanych zwycięzców 
i przegranych – ciągła niepewność co do słuszności własnych poglądów, decyzji, 
a w konsekwencji stylów życia wywołuje poczucie wstydu. I o ile kiedyś jednost-
ka mogła utożsamić się z osobami o podobnych doświadczeniach, co pozwalało 
na odczucie ulgi w sytuacji popełnienia błędu, teraz przy dużej fragmentacji spo-
sobów realizacji życia sama ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Jak do-
wodzi Ulrich Beck, zjawiska społeczne nie są już postrzegane w kategoriach zbio-
rowości, ale osobistego losu, co niweczy kolektywne sposoby obrony i pomocy 
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(Beck 2002). Konsekwencją jest wypracowanie postawy samopomocy, która daje 
poczucie sprawczości, ale powiązana jest również z lękiem przed nadmiernym 
przeciążeniem. Ambiwalencja ta skłania do poszukiwania wsparcia ze strony pro-
fesjonalistów w postaci doradców, konsultantów, a przede wszystkim psychote-
rapeutów, którzy skolonizowali nie tylko obszar życia rodzinnego i zawodowego 
jednostki, ale także business, zdrowie publiczne czy edukację. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na przenikający naszą kulturę etos tera-
peutyczny, którego konsekwencją jest powstanie nowej wizji człowieka – osoby 
słabej, niepewnej, oddzielonej od naturalnych środowisk społecznych, odnajdują-
cej wsparcie jedynie w relacji terapeutycznej. 

Konfesyjne praktyki odnajdywania Ja

Jednym z ważniejszych postulatów kultury Zachodu jest życie zgodne 
z wewnętrznym potencjałem. Wyzwolenie immanentnych zasobów odbywa się 
w procesie „tworzenia siebie na nowo” czy też odkrywania swojej prawdziwej 
osobowości (sic!), przy czym jednostka jest socjalizowana w przeświadczeniu, 
że w procesie tym wiele może zyskać, ale także wiele stracić, jeżeli podejmie 
niewłaściwe decyzje (Jacyno 2007). Sukces ma zapewnić zwrócenie się w stronę 
indywidualizacji przy jednoczesnym szukaniu wsparcia i pomocy na zewnątrz. 
Należy jednak zaznaczyć, że ludzie nie wybierają już autorytetów moralnych czy 
religijnych, tylko korzystają z wiedzy ekspertów od życia psychicznego. Znale-
zienie powiernika umożliwia upublicznienie problemów i poddanie ich zewnętrz-
nej kontroli, co jest przedstawiane jako wyzwalające, gdyż terapia traktowana jest 
jako remedium na toksyczne relacje międzyludzkie (Furedi 2004). Z kolei reali-
zacja własnych pragnień, bez uwzględniania oczekiwań innych, traktowana jest 
jako bardziej autentyczna (Giddens 2001). Jak dowodzi Charles Taylor (1996), 
autentyzm w tym ujęciu jest wiernością samemu sobie i dążeniem do wypełniania 
swojego losu w jedyny w swoim rodzaju, oryginalny sposób. Zatem samorealiza-
cja staje się powinnością i zadaniem moralnym, co stanowi pewne novum w rozu-
mieniu moralności, gdyż o ile kiedyś koncentracja na swoim wewnętrznym głosie 
służyła konfrontowaniu swojego postępowania z ideałem moralnym, to teraz jest 
celem samym w sobie (Taylor 1996). W ramach psychoterapii moralność wyty-
czana jest ograniczonym zestawem terminów: potrzebą pracy nad sobą dla pod-
wyższenia jakości życia, osiągnięciem autonomii, uwolnieniem potencjalności, 
opozycją między ograniczającą zależnością a oswabadzającą wolnością (Rose 
2010, s. 26). Autentyzm jako forma emocjonalnego ujawnienia się (Lasch-Quinn 
2007) daje poczucie komfortu psychicznego, a wartości etosu terapeutycznego 
wspierają emocjonalny ekshibicjonizm.

Domeną kultury terapeutycznej jest koncentracja na deficycie – nawet intym-
ność i prywatność, według tej wykładni, łączone są z przemocą i zagrożeniem, 
zwłaszcza dla kobiet i dzieci, które zazwyczaj są przedstawiane jako funkcjonujące 
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w patologicznej zależności z oprawcą (Furedi 2004). Jak twierdzi Frank Furedi 
(2004), kontakt terapeutyczny przedstawiany jest jako relacja zastępująca wadli-
we więzi i uwalniająca jednostkę od destrukcyjnego środowiska. Jest traktowany 
jako niezastąpiony, w tym sensie, że żadne relacje rodzinne czy przyjacielskie nie 
przyniosą podobnie ozdrowieńczego skutku. Według etosu terapeutycznego defi-
cytem skażone są relacje interpersonalne, ale także osobowość jednostki – przed-
miotem analizy terapeutycznej są problemy natury emocjonalnej, doświadczenia 
traumatyczne czy niska samoocena pacjenta. Co ciekawe, stany te są rezultatem 
doświadczeń, które kiedyś były traktowane jako zwykłe trudności życiowe, a te-
raz są postrzegane jako niemożliwe do przezwyciężenia (Furedi 2004). Dlatego 
profesjonaliści instruują, w jakie relacje wchodzić, jak wychowywać dzieci, jak 
sobie radzić z problemami w domu, w pracy, jak się smucić (Furedi 2004, s. 85). 
W świecie psychoterapii problemy ludzi są przedstawiane jako bardziej skompli-
kowane, a ich możliwości komunikacyjne jako słabe.

Podatność na zranienie

Przytłaczająca wizja problemów spowodowana jest lękiem przed niepew-
nością. Współczesny człowiek funkcjonuje w złudnym przeświadczeniu, że 
jest w stanie zapewnić sobie całkowite bezpieczeństwo, i że ma nieograniczony 
wpływ na swoje życie. Doświadczenie choroby czy jakiejkolwiek innej straty wy-
prowadza go z równowagi. Zygmunt Bauman dochodzi do ciekawego wniosku, 
że odpowiedzialnością za problemy zdrowotne i wybryki natury jesteśmy skłonni 
obarczać innych ludzi – w ten sposób jedna obawa zastępuje drugą, gdyż rodzi się 
lęk przed ludzkim złem i ludźmi jako złoczyńcami (Bauman 2008a). Cytowany 
przez Baumana R. Castel (Bauman 2008a) źródła lęku szuka w indywidualizacji 
– człowiek zajmujący się sobą czerpie ze swojego statusu korzyści, ale musi sobie 
radzić sam w sytuacji zagrożenia. Aby uchronić się przed trudnościami życia, cały 
czas przebywa w gotowości, co Giddens (2001) określa mianem self-monitoringu. 

Kultura terapeutyczna wzmacnia poczucie zagrożenia, dlatego indywidualna 
tożsamość jest definiowana jako nadwrażliwa, podatna na zranienie (vulnerabili-
ty). Ponieważ możliwości samodzielnego radzenia sobie z potencjalnym zagroże-
niem są ograniczone, wymagana jest profesjonalna pomoc. Frank Furedi (2004) 
zwraca uwagę na różnorodne działania podejmowane w celu instytucjonalnego 
wspierania jednostki w radzeniu sobie z rutyną życia. Do zaskakujących, ale też 
powszechnych przykładów należy doradztwo dla studentów przeżywających trau-
mę z powodu rozpoczęcia edukacji akademickiej (w zakresie tego jak sobie radzić 
z samotnością i jak poszukiwać przyjaciół), dla żołnierzy powracających z pola 
walki (w zakresie radzenia sobie z problemami w rzeczywistości nieogarniętej 
wojną), dla osób, które odczuwają stres z powodu świąt Bożego Narodzenia itp. 
Niepokojącą konsekwencją przenikania codziennego życia przez kulturę terapeu-
tyczną jest wzrost liczby osób, które subiektywnie cierpią na fizyczne i psychiczne 
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choroby (np. odczuwają symptomy stresu pourazowego, mimo iż obiektywnie nie 
doświadczyły sytuacji traumatycznych), albo sygnalizują objawy depresyjne lub 
stresogenne z powodu opiekowania się innymi czy prac domowych (housework). 
Tendencję tę wzmacnia rynek poradników, które uczą umiejętności przetrwa-
nia (survival) (podkr. E.Cz-F) dla osób po rozwodzie, matek małych dzieci czy 
uczniów (Furedi 2004)1.

Innym przejawem kultury terapeutycznej jest medykalizacja codziennego ży-
cia (por. Foucault 1999), która dotyczy wszystkich grup wiekowych, począwszy 
od dzieciństwa (dyskutowany bardzo często problem ADHD czy doświadczeń 
traumatycznych u dzieci2), anoreksji i bulimii u młodzieży, poprzez doświadcza-
nie depresji, zespołu chronicznego zmęczenia czy popularnych ostatnio zaburzeń 
borderline u młodych dorosłych i dorosłych w średnim wieku aż do dysfunkcji 
dotykających osoby starsze. Wymienione anomalie traktowane są jako potencjal-
ne i występujące powszechnie. Jednak najbardziej spopularyzowanym syndro-
mem stało się niskie poczucie własnej wartości. 

Nacisk na samoocenę ma związek z emocjonalnym rysem naszej tożsamości. 
Nadawanie emocjom roli uprzywilejowanej spowodowało, że nawyki budujące 
naszą osobowość odczytujemy przez pryzmat uczuć. Niską samooceną tłuma-
czymy większości naszych niepowodzeń życiowych, ale również brak tendencji 
rozwojowych całych społeczeństw czy grup etnicznych (Furedi 2004). W ocenie 
rzeczywistości kierujemy się tym, co czujemy, a nie faktami, co często deformuje 
odbiór świata. Odpowiedzialnością za poziom samooceny obarcza się rodzinę, 
która w opinii większości psychologów przekazuje kluczowy i trudny do prze-
kształcenia skrypt życiowy. W zależności od stylu atrybucyjnego, którym kie-
rowała się rodzina, jej skłonności do afirmowania bądź deprecjonowania osobo-
wości domowników, możemy wnioskować o ich powodzeniu lub niepowodzeniu 
życiowym. Według wykładni terapeutycznej poczucie własnej wartości jest prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie i dotyczy całych zbiorowości, stąd w niektó-
rych grupach społecznych tendencje w kierunku uzależnień, bezrobocia, ubóstwa 
lub niskie osiągnięcia edukacyjne (Furedi 2004). Dlatego podniesienie samooceny 
ma według piewców psychoewangelii chronić nastolatków przed zachowaniami 
ryzykownymi czy determinować sukces w wielu dziedzinach, a nawet poczucie 
szczęścia, czego nie zapewniają wysoka inteligencja ani talent (Furedi 2004).

Pedagodzy nie do końca mogą zgodzić się z tą interpretacją, przynajmniej 
w zakresie osiągnięć szkolnych. Badania porównawcze pokazują, że najwyższe 
osiągnięcia edukacyjne posiadają Azjaci, których rezultaty testów badających sa-
moocenę nie są zadowalające (przynajmniej w zakresie tych kompetencji, jakie 
bada kultura zachodnia) (por. Matsumoto, Juang 2007). Furedi idzie dalej w oba-
laniu mitu samooceny, podkreślając, że mimo iż jest ona postrzegana jako czynnik 
1 W księgarni internetowej merlin.pl można znaleźć przykładowe pozycje: Jan Wróbel Jak prze-

trwać szkołę i nie zwariować; Eden Unger Bowditch, Alfred Samet Trudne życie synowej. Jak 
przetrwać w związku z teściową; Lisa Reynolds Pomóż dziecku przetrwać rozwód itp.

2 Więcej na ten temat (Timini, Taylor 2004).
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mający istotne znaczenie dla kontroli życia, dowody empiryczne są dwuznacz-
ne. Według autora podnoszenie samooceny dzieci i młodzieży przyczynia się do 
wzrostu skłonności narcystycznych, które nie mają odzwierciedlenia w stopniach 
szkolnych, co szczególnie widać u dzieci amerykańskich, postrzeganych jako sła-
bo wyedukowane. Ponadto, jak dowodzą inni badacze, wysoki poziom samooce-
ny może być powiązany z tendencją do eksperymentowania z narkotykami i niską 
kontrolą, która prowadzi do zachowań agresywnych (Furedi 2004). Promowanie 
idei „podatności na zranienie” szczególnie wobec dzieci i młodzieży wzmacnia 
postulaty kultury terapeutycznej i paradoksalnie jeszcze bardziej osłabia moty-
wację do rozwijania takich cech i zachowań, które wzmacniają siłę charakteru. 
Niewykluczone, że rację ma Richard Sennet, który stawia retoryczne pytanie: Czy 
humanitarne jest kształtowanie miękkich charakterów w twardym świecie? (Sen-
nett 2009).

Terapeutyczne wpływy w edukacji akademickiej

Wtargnięcie osobowości do sfery publicznej przejawia się w określonej po-
lityce oświatowej – preferencyjnym traktowaniu mniejszości przy rekrutacji na 
studia i zmianie sposobu nauczania na bardziej, przynajmniej w założeniu, odpo-
wiadający potrzebom emocjonalnym studentów. Źródła akcji afirmatywnej tkwią 
w przeświadczeniu, że różnice ekonomiczne czy edukacyjne są zakorzenione 
w historycznej dyskryminacji. Dość powszechny jest również pogląd, że polityka 
równościowa ma zapewnić zwiększenie różnorodności w edukacji akademickiej 
czy karierze zawodowej. „Pozytywna dyskryminacja” najsilniej popularyzowa-
na w Stanach Zjednoczonych, ale również w wielu krajach Europy Zachodniej, 
dotyczy grup mniejszościowych (np. etnicznych) lub podlegających opresji (np. 
kobiety) (Bryk 2004). W przypadku środowiska akademickiego przejawia się 
w stosowaniu tzw. obniżonych progów punktowych przy rekrutacji na studia lub 
w obniżaniu wymagań wobec osób studiujących, co z jednej strony nadaje tym 
praktykom znamiona inkluzji społecznej, z drugiej jest sposobem na zwiększenie 
dochodu zarówno uczelni publicznych, jak i prywatnych. Obniżanie wymagań 
Frank Furedi (2008) przypisuje „kulturze schlebiania”. Przewodnim motywem 
takich praktyk jest afirmowanie jednostek w celu podniesienia ich poczucia wła-
snej wartości, a tym samym zachęcania do zdobywania nowych meandrów wie-
dzy. Wydaje się jednak, że dbanie o dobre samopoczucie jest wrogiem wyzwań, 
szczególnie wtedy, gdy wszelkie trudności przedstawia się jako bariery w dro-
dze do sukcesu. Praktyki terapeutyczne na wyższych uczelniach nie rozwijają 
aspiracji studentów, dają im jedynie poczucie, że studiowanie polega na zdoby-
ciu dyplomu i jest jedną z faz życia zawodowego. Dość powszechne wydaje się 
przekonanie, że absolwent szkoły średniej ma prawo studiować, a obowiązkiem 
państwa jest mu to zapewnić. Zatem studiowanie nie jest traktowane już jako 
przywilej i niewykluczone, że studenci nie są nawet dumni z tego powodu, że 



Eliza Czerka-Fortuna24

podjęli edukację na poziomie wyższym, co było powszechne w moim pokole-
niu. Współcześni żacy uważają, że treści kształcenia należy dostosować do ich 
możliwości intelektualnych. Dość powszechne stają się prośby studentów, aby 
prowadzić zajęcia metodami aktywizującymi albo „aby nie zadawać tak dużo do 
czytania”. Świat nauki ogarnęła infantylizacja. Wymagania wobec studentów są 
porównywalne z tymi, jakie stawia się uczniom szkół średnich. Nauka na stu-
diach polega na zaliczeniu treści z wykładów i powielaniu opinii prelegentów, 
gdyż, trudno powiedzieć dlaczego, uniwersytecki establishment jest przekonany, 
że ambitne wyzwania są dla studentów zniechęcające. Specyfiką relacji uniwer-
sytet–student stała się również roszczeniowość. Studenci coraz częściej domagają 
się zwrotu kosztów za wykłady, które się nie odbyły lub za zajęcia, na które nie 
musieli uczęszczać, gdyż nieroztropni wykładowcy ulegli prośbom i przepisa-
li ocenę zdobytą na innej uczelni. Paradoksalnie, działania te nie są wynikiem 
przedsiębiorczości studentów, tylko przyjmowania statusu osoby poszkodowa-
nej, której należy się rekompensata za wszelkie trudności i wyzwania, które we 
współczesnym systemie edukacji zostały poddane reinterpretacji, gdyż zaczęto 
traktować je jako czynniki niszczące psychikę (Furedi 2002). Nadmierna kon-
centracja na emocjonalnych potrzebach studentów blokuje ich chęć zdobywania 
wiedzy i prowadzi do unikania rozwijania kompetencji intelektualnych. Z kolei na 
nauczycielach akademickich wymusza wejście w nowe role o charakterze emo-
cjonalnym, takie jak coach czy mentor. I o ile role te sprawdzają się w relacjach 
między pracownikami akademickimi (doktorant–promotor, profesorowie i ich 
adiunkci), to na płaszczyźnie kontaktów ze studentami mogą utrudniać profesjo-
nalny dystans potrzebny do przekazywania wiedzy i umiejętności (Ecclestone i in. 
2005). Podobny problem dotyczy wszechobecnego na zachodnich uniwersytetach 
doradztwa (counselling). Nowo zrekrutowani studenci są utrzymywani w prze-
świadczeniu, że studiowanie wymaga specjalnych kompetencji i umiejętności, 
których nie zdobędą bez profesjonalnej pomocy (Furedi 2006). Trudności, które 
zawsze wiązały się z aklimatyzacją w uniwersytecie (tj. znalezienie odpowiedniej 
stancji czy miejsca w akademiku, poznanie struktury uczelni itp.), budzące kiedyś 
miłą ekscytację, dzisiaj są odbierane jako poważne niedogodności. Doradztwo 
jest również realizowane w ramach licznych programów mentoringowych. Duża 
grupa tych programów spełnia swoje merytoryczne cele, pozwalając na wymianę 
zawodowych doświadczeń (por. Ewinga i in. 2008; Darwin, Palmer 2009). Te 
z nich, które są wyłącznie nastawione na rozwijanie kompetencji miękkich, mogą 
wpisywać się w ułudę terapeutycznego dyskursu, gdyż do tej pory nie wykazano 
jednoznacznie ich skuteczności (Śmieja, Orzechowski 2008). 

* * *

Dyskurs terapeutyczny cechuje antyintelektualizm. Jak twierdzi Frank Furedi 
(2009) w książce pod znamiennym tytułem Wasted: why education isn’t educa-
ting, jeżeli centralny nacisk jest położony na uczucia, szczególnie uczucia wobec 
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innych ludzi, obiektywizm, niezależność i autonomia stają się trudne do osiągnię-
cia. Nie oznacza to jednak, że introspektywny zwrot w edukacji pociąga za sobą 
jedynie zagrożenie w postaci wykształcenia postawy egocentrycznej i roszcze-
niowej. Jestem przekonana, że w warunkach polskich, gdzie kultura terapeutycz-
na nie zadomowiła się jeszcze na dobre, można dokonać przewartościowania jej 
założeń i ukierunkować je na rozwijanie kompetencji emocjonalnych. Nie wy-
starczy czuć, trzeba wiedzieć, co czuć (Scruton za: Góralska 2012, s. 164). Edu-
kacja emocjonalna (która ma być pracą nad charakterem, a nie skupianiem się na 
swojej niemocy) jest nie tylko drogą do uświadamiania sobie własnych stanów 
emocjonalnych, ale przede wszystkim powinna pokazywać, jak angażować się 
w doświadczenie emocjonalne innych ludzi. Kompetencje emocjonalne można 
rozwijać, pracując z drugim człowiekiem, opiekując się nim, czytając teksty filo-
zoficzne... możliwości jest wiele, ważne, aby skupić się na idei samowychowania, 
którą etos terapeutyczny tak bardzo próbuje ominąć.
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Manifestation of therapeutic culture in higher education

Key words: Therapeutic culture, therapeutic ethos, higher education. 

Summary: The article focuses on the phenomenon of therapeutic culture that is 
considered as a set of patterns of thinking and acting concentrated on human’s 
inner life. Nowadays we perceive our emotions and feelings as a key elements of 
identity problems, therefore we’re searching help in coaches and therapists’ studies. 
In higher education the therapeutic ethos is manifested by an affirmative action and 
reduced requirements for students. The result of treating students’ emotional needs 
as a priority is the decline of teaching quality and reducing the distance necessary for 
transmission of knowledge and skills. The solution might be developing emotional 
competence seen as a way of character building. 
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