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Streszczenie: Zmieniające się podejście wobec sfery fizycznej człowieka oraz chęć 
wywierania wpływu na system opieki zdrowotnej prowadzą do pojawienia się no-
wych form aktywizmu politycznego i społecznego ludzi dorosłych domagających 
się respektowania praw związanych z ciałem i zdrowiem. Pacjenci zrzeszający się 
w zorganizowane grupy chcące wywierać wpływ na politykę zdrowotną państwa 
stają się „biologicznymi obywatelami”, podejmującymi działania edukacyjne. Te 
inicjatywy mają na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej poszczególnych jedno-
stek chorobowych oraz uwrażliwianie społeczeństwa na problemy, z jakimi zmagają 
się poszczególne grupy pacjentów.

Analizując dzieje myśli pedagogicznej, można zauważyć, że troska o ciało 
i rozwój fizyczny człowieka znajdowała odzwierciedlenie w koncepcjach wycho-
wania i edukacji młodego pokolenia każdej epoki – od starożytności po współ-
czesność. Twórcy owych koncepcji radzili, w jaki sposób pielęgnować ciało, dbać 
o sprawność ruchową czy też zapewnić prawidłowe odżywianie. Obecnie wciąż 
rozwijająca się wiedza medyczna i naukowa oraz towarzyszący temu postęp 
technologiczny prowadzą do rozszerzania kontroli i władzy nad ludzkim ciałem 
i życiem. Współczesny człowiek próbuje zapanować nad fizycznością człowieka 
i naturalnym środowiskiem jego życia. Dąży do poznania tajemnic ludzkiego cia-
ła, ponieważ pozyskiwana w tym zakresie wiedza przekłada się na polepszenie 
jakości życia w zdrowiu i chorobie. Nieustannie pracuje nad nowymi narzędzia-
mi i metodami służącymi do kontrolowania i „naprawiania” ciała, wykorzysty-
wanymi często w opiece zdrowotnej, medycynie estetycznej, ale także w wielu 
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innych obszarach – czasem również wymierzonymi przeciwko dobru człowieka 
(np. broń biologiczna).

Michel Foucault (1998) zauważa, że już w XVII i XVIII wieku zrodziły się 
i rozwinęły rozmaite mechanizmy władzy umożliwiające urabianie, szkolenie, 
tresowanie, ujarzmianie ciała. Metody (…), pozwalające na drobiazgową kon-
trolę czynności ciała, zapewniające ciągłe ujarzmianie jego sił i narzucające mu 
relację podatność – przydatność (Foucault 1998, s. 163) autor nazywa „dyscy-
plinami”. Historyczna chwila dla dyscyplin nadchodzi w momencie, gdy rodzi 
się wiedza na temat ludzkiego ciała, zmierzająca nie tyle do udoskonalenia jego 
zdolności czy zwiększenia jego podporządkowania, ale do stworzenia układu, któ-
ry za pomocą jednego wspólnego mechanizmu czyni je tym posłuszniejszym, im 
bardziej jest ono pożyteczne, i na odwrót. Kształtuje się wówczas polityka przymu-
su, który polega na pracy nad ciałem, przemyślanej manipulacji jego częściami, 
ruchami, czynnościami. Ciało ludzkie dostaje się w tryby maszynerii władzy, która 
dokonuje rewizji, rozbiera na części i na powrót je składa. Oto chwila narodzin 
anatomii politycznej, będącej zarazem swoistą mechaniką władzy: określa ona, 
w jaki sposób można wpływać na ciała innych – nie tylko żeby wykonywały to, 
czego się od nich chce, ale żeby działały, tak jak się chce, przy pomocy z góry 
określonych technik, z określoną szybkością i wydajnością. Dyscyplina wytwarza 
tedy ciała podporządkowane i wyćwiczone, ciała podatne (Foucault 1998, s. 164). 
Dyscyplinowanie ciała odbywa się przede wszystkim w instytucjach stworzonych 
przez państwo. Szczególnym przykładem instytucji totalnych są szpitale, więzie-
nia, wojsko, szkoły, fabryki. Wszechobecne tutaj kontrolowanie ciała odbywa się 
między innymi przez dyscyplinowanie miejsca i czasu. Przykładowo przestrzeń 
szpitala jest zaaranżowana tak, by osoby tu zatrudnione (personel posiadający 
władzę) mogły nadzorować zachowania pojawiających się tu osób. Ponadto to 
personel – a nie pacjent – decyduje o terminie przyjęcia i wypisu ze szpitala, 
porach budzenia, posiłków, zabiegów medycznych, wizyt lekarzy, a nawet odwie-
dzin rodziny.

W szerszej skali ludność danego kraju czy regionu jest nieustannie kontro-
lowana i nadzorowana między innymi poprzez podejmowane próby regulowa-
nia wskaźników urodzin, zachorowalności czy śmiertelności (Lemke 2010). Ich 
głównym celem jest zapobieganie pewnym niebezpieczeństwom, które wynikać 
mogą ze współżycia ludności jako biologicznej całości bądź też łagodzenie po-
tencjalnych następstw owych niebezpieczeństw. Jednak, jak pokazuje praktyka, 
coraz częściej pojawia się opór społeczeństwa przed kontrolą i nadzorem wyni-
kający z coraz większej chęci człowieka dorosłego do samostanowienia o sobie. 
Przykładem mogą być tu grupy osób, które przeciwstawiają się programom szcze-
pień zalecanych przez służbę zdrowia.

Anthony Giddens (2001) zwraca uwagę, że współczesny człowiek jak ni-
gdy dotąd ma możliwość autonomicznego tworzenia indywidualnego stylu życia, 
decydowania o własnej cielesności, określania własnej roli i miejsca w świecie. 
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Zdaniem autora dla nowoczesności właściwa jest „polityka emancypacji”, któ-
rą definiuje jako ogólne nastawienie na wyzwolenie jednostek i grup z ograni-
czeń, które ciążą na ich szansach życiowych (Giddens 2001, s. 287). Jej celem 
jest uwolnienie grup społecznych od wszelkiego przymusu społecznego i poli-
tycznego oraz zlikwidowanie nierówności władzy istniejących pomiędzy zbioro-
wościami. Autor twierdzi, iż na skutek zrealizowania wielu postulatów polityki 
emancypacyjnej wyłoniła się nowa forma polityki, którą określa jako „politykę 
życia” (Giddens 2001). Obejmuje ona wszelkie formy zaangażowania w poszu-
kiwanie rozmaitych możliwości satysfakcjonującego życia. Odwołuje się zatem 
do stylu życia człowieka, szans jego samorealizacji i (do)określania tożsamości. 
Projektowanie własnej drogi życiowej dzieje się na zasadzie prowadzenia dialo-
gu z innymi i samym sobą, negocjowania, decydowania, wybierania, dookreśla-
nia, próbowania. Refleksyjność jako szczególna właściwość człowieka dorosłego 
umożliwia mu konstruowanie własnej tożsamości, określanie priorytetów życio-
wych, wybieranie form działania adekwatnie do własnych możliwości i potrzeb.

Jednym z czynników umożliwiających wyłonienie się polityki życia było 
nowe postrzeganie „Ja” i ciała. Ciało przestało być pojmowane jako stała wiel-
kość fizjologiczna i biologiczna, natomiast włączone zostało do projektu nowocze-
sności refleksyjnej (Lemke 2010, s. 98). Ciało staje się osobistym projektem do 
zrealizowania (Kargul 2005), a zarazem istotnym czynnikiem konstruowania toż-
samości. A. Giddens stwierdza, że ciało jest miejscem, w którym mamy szczęście 
– lub nieszczęście – przebywać, źródłem dobrego samopoczucia i przyjemności, 
lecz również obiektem chorób i napięć. (...) Jest ono układem działania, źródłem 
praktyk, którego czynne zaangażowanie w codzienne interakcje jest konieczne do 
zachowania spójnego poczucia własnej tożsamości (Giddens 2001, s. 137).

W procesie konstruowania tożsamości coraz większą rolę zaczyna odgrywać 
nie samo ciało, ale również genetyka (Rabinow, Rose 2006). Rozwój badań ge-
netycznych przyczyniających się do zdobywania wiedzy na temat ryzyka zacho-
rowania na konkretne schorzenia wyznacza nowe sposoby definiowania własnej 
tożsamości. Można przewidywać, że wraz z upowszechnianiem się wiedzy me-
dycznej ludzie będą wykazywali coraz większą skłonność do opisywania siebie 
i innych, używając terminów bionaukowych i genetycznych. Już teraz często 
konstruując obraz siebie, ludzie odwołują się do opisu cech właściwych swoje-
mu ciału, zdrowiu i kondycji psychofizycznej (Lemke 2010). W powszechnym 
użyciu są sformułowania dotyczące wrodzonej skłonności do tycia, genetycznie 
uwarunkowanej słabej tolerancji na alkohol, podwyższonego ryzyka zachorowa-
nia na depresję, cukrzycę, nowotwór itd. Można przypuszczać, że w dobie kultu 
piękna ciało stanie się jeszcze ważniejszym elementem w procesie konstruowania 
tożsamości.

Problem ten jawi się jako niezwykle nośny poznawczo, mając na uwadze jesz-
cze nie do końca możliwe do przewidzenia konsekwencje niepohamowanej eks-
plozji badań w obszarze biotechnologii, transplantologii i inżynierii genetycznej. 
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Prowadzone badania ludzkich tkanek przekładają się na powstanie nowego rozu-
mienia procesu umierania i śmierci. Dynamiczny rozwój biotechnologii powo-
duje, iż „materiał ludzki” transcenduje żywego człowieka. Człowiek, który dziś 
umiera, nie jest rzeczywiście martwy (Lemke 2010, s. 109). Jego komórki, organy, 
szpik kostny czy też różne części ciała mogą nadal egzystować w ciele innego 
człowieka. W ten sposób śmierć może przyczynić się do przedłużenia życia in-
nemu człowiekowi lub nadania lepszej jakości życia osobie chorej, cierpiącej, 
niepełnosprawnej. „Materiał ludzki” może zostać również zmagazynowany, prze-
chowywany i w razie potrzeby wykorzystany przez specjalistów zatrudnionych 
w nowoczesnych ośrodkach medycznych (np. banki krwi pępowinowej, banki 
DNA, banki spermy). W ten sposób może on być obecny i zastosowany nawet 
po śmierci jego dawcy. Można zatem uznać, że w przypadku zaistnienia pewnych 
okoliczności ciało może transcendować człowieka. Wraz z rozwojem technolo-
gicznym rodzą się nowe pytania o poczucie tożsamości i obraz siebie osób, któ-
rym przeszczepiono wewnętrzny organ lub inną część ciała (np. twarz, kończy-
ny), czy też przez osoby, które zostały poczęte przy wykorzystaniu najnowszych 
technologii medycznych.

Zmieniające się podejście wobec sfery fizycznej człowieka powoduje, że 
współcześnie pojawiają się nowe formy aktywizmu politycznego i społeczne-
go osób czy grup domagających się respektowania praw związanych z ciałem 
i zdrowiem człowieka, przyczyniające się do budowania nowych tożsamości 
zbiorowych. O problemie tym pisała Adriana Petryna (2002, 2004), która prze-
prowadziła badania antropologiczne na Ukrainie wśród przedstawicieli instytucji 
państwowych, klinik, laboratoriów, ale również pracowników Strefy w Czarno-
bylu oraz ludzi bezpośrednio dotkniętych skutkami radioaktywnego opadu, któ-
ry miał miejsce w 1986 roku. W następstwie katastrofy ludzie, którzy osobiście 
odczuli skutki tragedii (tj. utracili zdrowie fizyczne i/lub psychiczne, mają pro-
blemy ze znalezieniem pracy, borykają się z problemami finansowymi), podjęli 
walkę z władzami państwa o przyznanie im prawa do kompleksowej opieki zdro-
wotnej. Członków społeczeństwa aktywizujących się w sferze publicznej na skutek 
doświadczenia traumatycznego wydarzenia ingerującego bezpośrednio w zdrowie 
i niemających zbyt dużych perspektyw na poprawę swojego życiowego położenia 
autorka nazwała „biologicznymi obywatelami” (biological citizens) (Petryna 2002). 
Koncepcja biologicznych obywateli w ujęciu A. Petryny odnosi się do działań po-
dejmowanych z myślą o zdrowiu oraz życiu własnym i innych ludzi, ale również 
dotyczy reorganizacji relacji międzyludzkich oraz stosunków pomiędzy ludźmi 
a organami, instytucjami biomedycznymi czy autorytetami w zakresie medycyny. 

Nikolas Rose (2006) rozszerzył rozumienie pojęcia biologicznych obywateli. 
Mianem tym określa wszystkie grupy pacjenckie, które podejmują akcje inter-
wencyjne, informacyjne oraz prozdrowotne, promujące zdrowy styl życia, zachę-
cające do udziału w badaniach profilaktycznych, uświadamiające konsekwencje 
późnej diagnostyki i trud leczenia. Pacjenci, łącząc się w grupy, przestają być 
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nieświadomymi, pasywnymi odbiorcami opieki medycznej, a stają się coraz bar-
dziej kompetentnymi w zakresie swojej choroby, możliwości jej leczenia oraz 
niesienia pomocy innym chorym. 

Sam status chorego zmienił się w latach 70. XX wieku, kiedy to pacjent awan-
sował do roli klienta, służba zdrowia zaś do usługi (Jacyno 2007, s. 138). Wzmoc-
nienie pozycji pacjenta było możliwe przede wszystkim dzięki dostarczeniu mu 
wiedzy niezbędnej do przeciwstawienia się niepodważalnemu autorytetowi leka-
rza i domagania się podmiotowego traktowania przez personel medyczny. Cho-
ry przestał być zatem laikiem, a stał się świadomym pacjentem, który diagnozę 
poprzedza autodiagnozą, jest krytyczny wobec proponowanej terapii i konsultuje 
poprawność diagnozy swojego stanu zdrowia oraz skuteczność zaleconej terapii 
u różnych specjalistów (Jacyno 2007, s. 138). Zwiększenie autonomii jednostek 
w zakresie wpływania na własne życie, weryfikowanie słuszności stawianych dia-
gnoz medycznych, sięganie po niekonwencjonalne metody leczenia, domaganie 
się lepszej jakości usług medycznych i opieki personelu w instytucjach służby 
zdrowia to tylko niektóre przejawy procesu demedykalizacji (Jacyno 2007). To 
między innymi ruchy społeczne czy grupy samopomocowe zachęcają jednostkę 
do walki o swoją podmiotowość w środowisku medycznym, poszukiwania róż-
norodnych form terapii, do nieskrępowanego zadawania pytań lekarzowi o posta-
wioną diagnozę i możliwości leczenia.

Jednakże działania ukierunkowane na demedykalizację życia zamieniły zdro-
wie w towar (Jacyno 2007), o który należy dbać. W swoich zabiegach prozdro-
wotnych człowiek ma możliwość wyboru pomiędzy dostępnymi dietami, terapia-
mi, formami profilaktyki itd. Jednakże uwarunkowania ekonomiczno-społeczne 
w istotnym stopniu determinują możliwości troski o zdrowie (Woynarowska 
2010) rozumiane nie tylko jako brak choroby, ale również jako dobrostan fizycz-
ny, psychiczny i społeczny. Przykładem urynkowienia zdrowia może być chociaż-
by szeroka oferta rodzajów porodu, z której optymalną dla siebie może wybrać 
kobieta. Może zdecydować się na tradycyjny poród (tu: poród w szpitalu), ale 
może również skorzystać z możliwości porodu rodzinnego, porodu w wodzie, 
w domu. Wybór ten zazwyczaj bywa podyktowany nie tylko preferencjami i po-
trzebami jednostki, ale również jej statusem materialnym, pochodzeniem, miej-
scem zamieszkania itp. Niektórzy są wykluczeni z możliwości wybierania, po-
nieważ w mikroświecie służby zdrowia (zob. Mazurek 2011) rządzą mechanizmy 
właściwe wolnemu rynkowi.

Obecnie zakłada się, że tylko ludzie podejmujący indywidualny wysiłek 
i starający się kontrolować ryzyko zapadnięcia na rozmaite schorzenia zasługu-
ją na uznanie. Natomiast ci, którzy ulegają wypadkom lub popadają w chorobę 
spostrzegani są często jako nieodpowiedzialni, a nawet winni swojej kondycji. 
Swoistą dyspensę otrzymują chorzy podejmujący walkę z chorobą (Zierkiewicz 
2010b, s. 85), a więc ci, którzy aktywnie włączają się w proces zdrowienia. Wśród 
nich szczególne miejsce zajmują wspomniani już biologiczni obywatele, którzy 
promują zdrowie w myśl sentencji Twoje zdrowie w Twoich rękach. 
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Pacjenci włączający się w oddolne inicjatywy prozdrowotne występują w po-
dwójnej roli – nauczyciela dzielącego się swoją wiedzą i doświadczeniem w za-
kresie leczenia konkretnego schorzenia oraz ucznia zdobywającego pragmatycz-
ną wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania dostępnych zasobów w procesie 
zdrowienia. Biologiczni obywatele uczą się od siebie nawzajem, na podstawie 
zdobytych doświadczeń, z biografii własnej i innych. Poprzez tworzenie swoistej 
przestrzeni uczenia się od siebie nawzajem stają się coraz bardziej kompetent-
ni w zakresie radzenia sobie z przewlekłymi chorobami i niepełnosprawnością, 
a tym samym bardziej zaradni w mikroświecie ludzi chorych, cierpiących, potrze-
bujących wsparcia. Stają się podmiotami wywierającymi wpływ na decyzje po-
dejmowane w zakresie polityki zdrowotnej w kraju. Odbywająca się w ten sposób 
edukacja wyposaża członków grup pacjenckich w umiejętności psychospołeczne 
sprzyjające autokreacji i emancypacji spod wpływu choroby.

Szerokie spektrum działań podejmowanych przez biologicznych obywateli 
sięga od spotkań w ramach grup wsparcia dla pacjentów i ich rodzin, przez kon-
sultacje ze specjalistami medycyny, psychologii, rehabilitacji aż po oferowanie 
pomocy w przestrzeni wirtualnej czy organizowanie akcji społecznych skierowa-
nych do szerokiej rzeszy osób zdrowych i chorych. Cenną inicjatywą są również 
konferencje i warsztaty promujące zdrowie oraz organizowane akcje informacyj-
ne upowszechniające wiedzę z zakresu profilaktyki, metod leczenia, dostępnych 
form wsparcia dla przewlekle chorych i ich rodzin. Zrzeszenia pacjentów i ich 
rodzin lobbują w celu zainteresowania ich problemami szerokich kręgów opinii 
publicznej, by w ten sposób mieć większą możliwość wpływania na decyzje par-
lamentarne w zakresie ochrony zdrowia, opieki medycznej oraz większych moż-
liwości korzystania z rozwiązań wynikających z postępu technologicznego (Rose 
2006). Dlatego też Thomas Lemke stwierdza, że coraz bardziej wzrasta politycz-
ne znaczenie zrzeszeń pacjentów, grup samopomocowych i stowarzyszeń rodzin. 
Równocześnie (…) powstają nowe podmioty zbiorowe, które przesuwają granicę 
pomiędzy laikami i ekspertami, aktywnymi badaczami i pasywnymi użytkownika-
mi technologicznego postępu (Lemke 2010, s. 113). Biologiczni obywatele sta-
nowią zatem ogromną siłę polityczną, z którą inni (przede wszystkim politycy, 
lekarze, media, organizacje społeczne, instytucje państwowe związane z opieką 
medyczną) muszą wchodzić w dialog (Zierkiewicz 2010a).

Podsumowując, na skutek zachodzących zmian społecznych, cywilizacyj-
nych, kulturowych zmienił się status lekarza i pacjenta. Pierwszy z nich utracił 
swój niepodważalny dotąd autorytet, drugi z kolei zyskał wiedzę i zasoby umożli-
wiające mu aktywny udział w dbaniu o zdrowie własne i zdrowie społeczeństwa. 
Pacjenci coraz bardziej świadomi swoich praw i możliwości wpływu na propono-
wany im proces leczenia stają się coraz bardziej kompetentni w obszarze działań 
zorientowanych na odzyskiwanie zdrowia. Nierzadko kompetencje te wykorzy-
stują w podejmowaniu aktywności ukierunkowanej na promocję zdrowia i udzie-
lanie wsparcia innym chorym zmagającym się z własną niewiedzą i cierpieniem. 
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Coraz bardziej rozszerza się grupa biologicznych obywateli chcących uwrażli-
wiać na problemy poszczególnych grup pacjentów, kształcić społeczeństwo w za-
kresie problemów zdrowia i choroby oraz wywierać wpływ na politykę zdrowotną 
państwa. Zachodzące zmiany w tym zakresie rodzą jednak pytania: na ile polskie 
społeczeństwo jest gotowe, by włączać się w działalność grup pacjenckich i sta-
wać się biologicznymi obywatelami oraz na ile jest dojrzałe, by wspierać te inicja-
tywy i aktywnie korzystać z możliwości, jakie niosą za sobą?
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Resourceful patient as „biological citizen”. Importance of patient groups’ 
activity in health promotion

Key words: patient, patient groups, biological citizen, health promotion, knowledge.
 
Summary: Changing approach towards human’s physical sphere and will to influ-
ence the health care system lead to the appearance of new political and social forms 
of activism of adults demanding to respect their rights connected with their body and 
health. Patients organising themselves in groups who want to influence state’s health 
policy are ‘biological citizens’ attempting to conduct educational activities. Their 
initiatives are aimed at popularising knowledge on separate disease entities and ma-
king the society aware of problems that separate groups of patients have to deal with. 
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