
Harlan Lane: The Mask of Benevolence. Disabling the Deaf 
Community [Maska dobroczynności. Upośledzanie społeczności 
głuchych]. New York, Vintage Books, A Dlvision of Random House, 
Inc. 1993 ss. 310. 

W końcu wrzcśnia 1993 r. przebywał w Połsce wybitny amerykański psycholog i języko
znawca, profesor Uniwersytetu Northeastcrn w Bostonie, autor licznych publikacji z zakres~ 
problematyki głuchoty. Harlan Lane. Wy~ana ostatnio jcgo.książkaJ .. ~oty~z:t.ca. postaw lud~ 
słyszących wobec głuchych, zawiera tak wiele godnych uwagi reOeksJI I Oplnlł, ze warto Z mą 
się bliżej zapoznać i spróbować znaleźć w niej odpowiedź na wiele kontrowersyjnych i nie do 
końca rozstrzygniętych znaków zapytania, jakie się wyłaniają w lej dziedzinie. . 

Autor znany jest ze swych innych publikacji dotyczących historii opieki nad gluchym~: 
W/um /he Mind Hem, (Gdy umysł słyszy), TlI. Deaj Expcl'ience (Doświadczenie osoby głuchej) 
i wielu innych prac. W omawianej książce zawarł poglądy, które przeciwstawiają się dotych
czasowemu, wciąż bardzo często spotykanemu podejściu przejawianemu wobec głuchych, 
nacechowanemu paternalizmem i dominacją. które określa mianem "audyzmu". W wiel~ 
miejscach tej książki podkreśla, że obserwuje się. d~ść powszechn~ zjawisko niepot~cbnej 
medykalizacji głuchoty. u podstaw czego leżą Illekledy p,-zesłankt merkantylne, zWiązane 
z drogimi opiatami za usługi, które w istocie l-zcczy dają niewielkie korzyści samym głuchym, 
a często nie pr.lynoszą ich w ogóle. 

Można mieć do niektórych poglądów zawartych w tej książce zastrzeżenia dotyczące dość 
radykalnej poSlawy przejawianej pl-zez Autora wobec profesjonalistów w dziedzinie głuchoty. 
Trudnojednak się oprzeć wrażeniu, że jest on jednym z tych ekspertów, którzy wyprowadzają 
swe stanowisko z gruntownej wiedzy i zebranych licznych źródel, dobrze udokumentowanych, 
posługując się bardzo przemyślanymi i w pel ni uzasadnionymi przesłankami. Harlan ~ne 
zdobył gruntowne przygotowanie lingwistyczne, u.zyskując .d~ktorat po pięci~ latach st~dlÓW 
w Paryżu. W tym okresie także, na początku lat sledemdzle~lątych, ~ebrał Wiele. matenałów 
w archiwach Instytutu Głuchych w Paryżu oraz dotarł do me opubhkowanych jeszcze prac 
j. M. Itarda, pierwszego lekarza zatrudnionego w tym Instytucie. W efekcie powstała inna 
książka H. Lane - Dziki chłopiec z Aveymn, dotycząca doświadczeń wychowawczych i ich 
rezultatów w przypadku znalezionego w lasach dziecka, pozbawionego od najwcześniejszego 
okresu życia normalnej opieki. 
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AULOr w omawianej książce pl-zedstawia powszechne zjawisko.jakimjest czasem niezamie
rzone traktowanie przez nas osób głuchych jak tych, które powinny zdać się w najbardziej 
podstawowych decyzjach dotyczących ich własnego losu na osoby lepiej od nich wiedzące, co 
trzeba zrobić. Lane w wielu miejscach swej książki ukazuje przykłady świadczące o tym, że 
o wiele lepsze rozwiązania uzyskuje się wówczas, gdy głusi sami rozstrzygają o swym losie, 
sami dokonują ważnych dla swej pl-zyszlości wyborów i sami osiągają te cele, które wcześniej 
sobie określili. 

Wydaje się, że w książce tej znajdą dla siebie wiele cennych informacji wychowawcy, 
nauczyciele, psycholodzy, a także logopedzi pracujący z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym 
narządem słuchu. H. Lane jest doskonałym znawcą problematyki języka migowego jako 
środka porozumiewania się, zapewniając oczekiwane przez rodziców i szkołę osiągnięcia,jest 
on narzędziem, dzięki któremu mogla się rozwinąć kultura głuchych wraz z jej niepowtar.tal
nym charakterem, będąca źródłem satysfakcji dla tworzących je osób pozbawionych słuchu. 
Jednocześnie w ostatnich latach stała się ona inspiracją dla twórców i dziś odnotować można 
opal-te najej motywach fi1my, sztuki teatrałne i telewizyjne, powieści i poezje. 

Autor opowiada się, podobnie jak Światowa Federacja Głuchych, za przyznaniem opisy
wanej przez niego spoleczllOści ludzi pozbawionych słuchu statusu mniejszości językowej. 
Zmieniłoby się wówczas wiele w stosunku do lIich i przestaliby być traktowani jako niepełn0-
sprawni, skazani na protekcjonizm i paternalizm. 

Książka podzielona jest na 7 części: C z ę Ś ć I: Reprezentacje ludzi głuchych: Niepełn<~ 
sprawność a modele kulturowe: 1. Inny ośrodek. 2. Reprezentacje osób słyszących na temat 
głuchych. 3. Niepełnosprawność a modele kulturowe osób głuchych_ C z ę Ś ć II: Reprezen
tacje ludzi głuchych: Kolonializm, "AudY.lm" i ,.Psychologia głuchych". l. Kolonializm wobec 
Aflykanów i społeczności głuchych. 2. Oskarżeuie o paternalizm. 3. Psychologia głuchych 
według audystów. C z ę Ś ć III: Reprezentacje ludzi głuchych: Władza, polityka i duet zależ
ności. 1. Reprezentacja a władza. 2_ W roli iSloty uciskanej. C z ę Ś ć IV: Bigoteriajęzykowa 
a społeczności głuchych. 1. Amerykallski Język Migowy pod wplywem ucisku. 2.język na inny 
sposób. C z ę Ś ć V: Edukacja dzieci głuchych. Pogrążanie w integracji i w segregacji. 1. Nie
powodzenia w edukacji głuchych. 2. Ludzie głusi bez społeczności głuchych. 3. Uporządko
wani rodzice. C z ę Ś ć VI: Dwujęzykowe wychowanie i sila społeczności głuchych. 1. Postęp 
wyrażający się w powrocie do procesu wychowania ukierunkowanego na głuchego. 2. Zasady 
wychowania głuchych. 3. Po rewolucji. C z ę Ś ć VIl: Siła biologii skierowana przeciwko 
głuchemu dziecku. 1. Heroiczne próby terapii w perspektywie historycznej. 2. Ostatnia deska 
ratunku dla oralizmu. 3. Ryzyko i ograniczenia implantów kochlearnych. 4. Na czym polegają 
błędy popełnione pl-zez Administrację do spraw Zywności i Leków w USA? 

Zamieszczone na końcu książki przypisy obejmują ponad 50 stron druku i stanowią rzadko 
spotykaną, ze względu na SW" dokładność, formę dokumentacji. Wiele miejsca w książce 
poświęcone jest wciąż kontrowersyjnemu probłemowi stosowania implantów kochlearnych 
li dzieci z wmdzoną głuchotą. Nad tymi zagadnieniami, a ściśle biorąc: ich społecznymi 
i etycznymi aspektami od dawna pracuje Autor w ramach swoich 7 .. ajęć w Massachusetts 
Institute ofTechnology (MIT). Wydaje się, że warto poznać jego poglądy na ten tema[, tym 
bardziej iż zabieg ten w naszym kraju został szeroko spopularyzowany w środkach masowego 
przekazu i wiele rodzin dzieci głuchych wiąże z nim ogromne nadzieje. 

W publikacji lej znajduje się tak wiele poważnych i godnych poznania uwag, refleksji 
i opisów faktów, że lektura jej w sposób istotny przyczynić się może do rozszerzenia hoq'zon
tów i szerszego spojrzenia na sytuację osób pozbawionych słuchu. Warto ją udostępnić 
polskiemu czytelnikowi w tłumaczeniu, ponieważ przybliży mu ona z jednej strony całą 
złożoność i bogactwo problematyki gluchoty w jej wymial-ze społecznym, a jednocześnie 
ukaże względność wiciu tez i pogl"dów na Lic nowych tendencji i dokonującego się postępu 
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w zakresie naszego slOsunku do lej grupy osób, która pragnie zachować swą tożsamość 
i twonyć własną kulturę. 
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