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OD REDAKCJI
Rok akademicki 2013/2014 splata wiele istotnych dla naszego ośrodka
jubileuszy. W roku 2013 przypada 40. rocznica utworzenia macierzystego
Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz 25. rocznica powołania
w jego ramach naszego Zakładu - pierwotnie pod nazwą Zakładu Teorii
Upowszechniania Kultury, a od 2003 roku - Zakładu Pedagogiki Kultury.
W roku 2014 z kolei wypada 70-lecie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Numer bieżący oraz kolejny „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych”
dedykujemy tym wszystkim osobom, które współpracowały z naszym
ośrodkiem przez ostatnie ćwierćwiecze, dziękując im za wspólne dokonania,
wzajemne inspiracje i twórcze interakcje, a także wyrażając nadzieję na
owocną i koleżeńską współpracę naukową w przyszłości. Nasze pismo,
podobnie jak jego poprzedniczka „Pedagogika Kultury”, ukazuje się pod
patronatem

naukowym

Zespołu

Pedagogiki

Kultury

i

Edukacji

Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W 2014 roku Zespół
ten obchodzi swoje 10-lecie. Inicjatorem jego powstania był prof. dr hab.
Tadeusz

Lewowicki

-

ówczesny

przewodniczący

Komitetu

Nauk

Pedagogicznych PAN. W skład prezydium Zespołu od momentu jego
utworzenia do dnia dzisiejszego wchodzą: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz przewodniczący, prof. dr hab. Janusz Gajda - wiceprzewodniczący, dr hab.
Dariusz Kubinowski, prof. nadzw. oraz dr Dorota Misiejuk - sekretarze.
Dedykację tę adresujemy zatem także do wszystkich członków tegoż Zespołu,
dziękując za nasze współmyślenie oraz współdziałanie w obszarze studiów
i badań kulturowo-edukacyjnych.
W dniach 19-20 listopada 2013 roku odbyła się w Lublinie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Współczesne dylematy
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pedagogiki - teoria i praktyka, zorganizowana przez Wydział Pedagogiki
i Psychologii UMCS z okazji obchodów jego 40-lecia. Patronat naukowy nad
konferencją przyjął Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Obrady rozpoczęły
się wystąpieniami plenarnymi prof. dra hab. Tadeusza Lewowickiego,
prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego, prof. dr hab. Marii Dudzikowej
i prof. dra hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, po czym kontynuowane były
w zespołach problemowych. Jednym z tych zespołów była koordynowana
przez Zakład Pedagogiki Kultury sekcja debatująca pod hasłem Pedagogika
i edukacja wobec dylematów kultury współczesnej, a patronował jej Zespół
Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN. W numerach
bieżącym oraz kolejnym prezentujemy - w zdecydowanej większości - teksty
wybranych autorów dokumentujące ich udział w tym wydarzeniu.
Niniejszy

numer

otwiera

opracowanie

Tadeusza

Lewowickiego,

poświęcone analizie klasycznej triady „kultura - wartości - edukacja” oraz
współczesnej obronie kanonu kulturowego. Janusz Gajda, wykorzystując
koncepcję synergii pedagogiki ideałów i życia Bogdana Suchodolskiego,
przeprowadza wywód na temat potrzeby całościowego traktowania kultury
w kontekście efektywnego kształcenia, na marginesie dodając kilka refleksji
jubileuszowych. Z kolei Joanna Rutkowiak, wyraźnie odróżniając liberalizm
od neoliberalizmu, wskazuje na zagrożenia dla pedagogiki i edukacji płynące
ze

strony

kultury

neoliberalnej.

Dwa

kolejne

opracowania

-

Zofii

Remiszewskiej i Urszuli Lewartowicz - to komunikaty z badań autorek
poświęcone

preferencjom

społecznym,

artystycznym,

kulturowym

współczesnej młodzieży. Mirosława Wawrzak-Chodaczek podejmuje próbę
przeglądu aktualnych trendów w polskich i zagranicznych badaniach nad
nowymi mediami, a Wiesław Żardecki natomiast zastanawia się nad
wyzwaniami, jakie wynikają ze współczesnych przemian kulturowych dla
klasycznej teorii wychowania estetycznego. W zakończeniu zamieszczamy
esej recenzencki Krzysztofa Maliszewskiego poświęcony najnowszej książce
Lecha Witkowskiego Przełom dwoistości w pedagogice polskiej.
Dariusz Kubinowski
© Autor/Autorzy
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Tadeusz Lewowicki
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

TRIADA „KULTURA - WARTOŚCI - EDUKACJA”: TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W dziejach ludzkości jest wiele przykładów ścisłych związków między
tymi wytworami myśli i działalności ludzi oraz sferami życia, które
nazywamy współcześnie kulturą, wartościami i edukacją. Związki te
dostrzegalne

były

w

starożytnych

cywilizacjach,

między

innymi

społeczeństw Dalekiego Wschodu, Ameryki i Afryki. Skoncentrowani na
historii naszego kontynentu, wiemy o nich stosunkowo niewiele. Znacznie
bogatsza jest wiedza o bliższym nam europejskim kręgu kultury. Pozostańmy
zatem przy odwołaniach do faktów i zjawisk z życia społeczeństw
europejskich.
Pojęcie „kultura” wywodzi się z czasów starożytnego Rzymu.
Oznaczało ono uprawę roli. Uważa się, że „w znaczeniu przenośnym
pierwszy użył go Cyceron (I w p.n.e.), odnosząc do uprawy umysłu - cultura
animi, co właściwie oznaczało aktywność duchową, wewnętrzną” [Gajda
2008, s. 17]. Długo pojęcie to miało węższe znaczenie niż obecnie i odnoszone
było do określonych zakresów działalności, czego przykładem jest określenie
kultura rolna (i inne - kultura pracy, literacka, muzyczna itd.). Termin
„kultura” w szerszym, przenośnym znaczeniu upowszechniony został dopiero
w czasach nowożytnych. W wieku XVIII w Europie przyjęto, że kultura
oznacza życie umysłowe, duchowe i wytwory tego życia [Tamże].
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Współcześnie kulturę pojmuje się zazwyczaj bardzo szeroko - jako
procesy i efekty tworzenia dóbr duchowych (m.in. idei, norm, wartości,
wzorów zachowań), a także dóbr materialnych (mających wartości naukowe,
artystyczne, społeczne, techniczno-cywilizacyjne i inne), cenionych zarówno
przez konkretne społeczności, jak i z jakiegoś względu popularnych w dużych
zbiorowościach [por. Gajda 2006; Okoń 2004]. W takim szerokim rozumieniu
- całościowym, obejmującym różne obszary - pojęcie to jest używane
w niniejszym tekście. Ogarnia ono dawniejsze (bardziej restrykcyjne,
selektywne) podejście do kultury, jak i (raczej unikające ograniczeń)
współczesne odczytania tego, co uważa się za kulturę. Dodajmy - nie
wyklucza to możliwości wartościowania kultury, jej różnych przejawów, ze
względów edukacyjnych.
Drugie z przywołanych w tytule pojęć - „wartości” - używane jest
w dzisiejszym znaczeniu (dzisiejszych znaczeniach) od XIX stulecia, ma jednak
swoje wyraźne zakorzenienie w starożytnym myśleniu o ludzkim życiu.
Mówiono wtedy i pisano (szczególnie w antycznej literaturze) o ideach,
cnotach, różnych cechach człowieka i właściwościach zachowań. Przykładem
jest Platońska teoria czterech cnót (mądrości, męstwa, panowania nad sobą
i sprawiedliwości), ponadto idee prawdy, dobra i piękna - stanowiące
swoisty

fundament

aksjologii,

a

także

takie

idee,

jak

„poczucie

uprzywilejowania rozumu, inteligencji, woli działania - tego wszystkiego,
dzięki czemu człowiek wydobywa się z władzy instynktów i z determinizmu
natury i staje się »panem stworzenia« i »panem samego siebie«” [Wołoszyn
1975]. Z czasem lista idei coraz bardziej się rozszerza. Eksponuje się między
innymi wolność człowieka, godność, miłość bliźniego, godność duszy
[Historia odrodzenia... 1969], a także sprawiedliwość społeczną, tolerancję,
pragnienie naprawy ludzkiego świata [Suchodolski 1988]. Współcześnie
mocno akcentuje się jako podstawowe wartości - demokrację, pokój,
pluralizm światopoglądowy i polityczny, prawa człowieka, ochronę zdrowia
i życia oraz środowiska człowieka, a także - między innymi - wcześniej
wymienione idee czy wartości. W tym tekście nawiązuję do tych wartości,
uznawanych za uniwersalne, jednocześnie respektuję występowanie różnych
© Autor/Autorzy
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stanowisk wobec nich i różnorodnych ich odczytań (subiektywnych,
obiektywnych, aksjologicznego relacjonizmu) [Ogrodzka-Mazur 2007].
Trzecie z pojęć - „edukacja” - również nawiązuje do wielowiekowej
tradycji wyrażonej w terminach paidei, humanitas, pedagogiki, z biegiem
czasu znajdującej wyraz w wielu innych nazwach, między innymi nauczania,
uczenia się, kształcenia, oświaty. Współczesne rozumienie edukacji obejmuje
bardzo szeroki zakres, między innymi idei oraz filozofii kształcenia
i wychowania, celów, treści, metod i form działalności edukacyjnej, historii
myśli

pedagogicznej

i

oświatowej,

instytucji

oświatowych.

W

tym

opracowaniu szczególnie interesuje mnie obszar intencjonalnej edukacji,
a w jej ramach obowiązkowa edukacja szkolna, dla której kwestie kultury
i wartości mają (powinny mieć) podstawowe znaczenie.
Przewodnim wątkiem chcę uczynić próby rozważenia relacji między
kulturą, wartościami i edukacją - dawniej i współcześnie.
* * *
Edukacja w kolejnych, pod wieloma względami różnych, odmianach
jest ważnym wytworem kultury. Dorobek kultury materialnej, a nade
wszystko kultury duchowej, był i w pewnej mierze pozostaje treścią i istotą
edukacji w ogóle, a edukacji szkolnej w sposób szczególny. Niejako oczywistą
tradycją było oferowanie określonego świata wartości oraz upowszechnianie
wzorów życia. Propozycje wartości i wzorów ulegały zmianom, przeważnie
podyktowane było to dążeniem grup dominujących, elit do wzmocnienia lub
przynajmniej utrzymania władzy. Niektóre wartości - jak uczciwość, miłość
bliźniego, dobro - pielęgnowano niezależnie od okoliczności politycznych,
dziejowych wstrząsów. Wciąż - w kolejnych epokach - odżywały wartości
humanistyczne. Przywoływano je od starożytności, wyraźnie w Renesansie,
Oświeceniu, także w minionym wieku. Wartości te przekazywano korzystając
z wyboru treści oddających dorobek kultury duchowej i materialnej.
Ukształtowały się „kanony” treści kształcenia stanowiące trzon tego
przekazu. Edukacja utrwalała tradycje i dokonania w dziedzinie kultury,
kształtowała postawy oparte na przekazywanych wartościach. Jednocześnie
© Autor/Autorzy
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wyzwalała możliwości rozwojowe i twórcze, przyczyniając się do kreowania
kultury. Edukacja - powtórzmy - była i jest wytworem kultury, ale też
kultura trwała i trwa oraz rozwija się dzięki edukacji. W relacjach tych ważne
były wartości czerpane z kultury.
W historycznym ujęciu można więc dostrzec triadę „kultura - wartości edukacja”. Sfery te tworzyły stosunkowo spójną całość, pozostawały
w wyraźnych związkach.
Ten pozornie harmonijny obraz przez stulecia nie dotyczył oświaty
powszechnej. To głównie elity korzystały z edukacji, w której owa triada
ujawniała się w sposób bardziej lub mniej dostrzegalny. Większość
pozostałych ludzi korzystała z oświaty elementarnej (lub nie miała dostępu
do oświaty), dającej skąpą wiedzę i nastawionej w znacznym stopniu na
kształtowanie posłuszeństwa, lojalności wobec panujących, wychowanie
w duchu wierności nakazom religii. W tej oświacie również można dostrzec
relacje między kulturą, wartościami i edukacją, ale były to bardzo ubogie
obszary

kultury,

częściowo

inne

wartości

i

inna

oświata.

Wraz

z upowszechnianiem oświaty, a w drugiej połowie XX wieku ze zjawiskiem
„eksplozji szkolnej” [Cros 1961], jakość edukacji i przekazywanej kultury
zmieniała się - po początkowej poprawie nastąpiło obniżenie poziomu.
Wciąż istotne pozostawały jednak związki „kultura - wartości - edukacja”.
Edukacja w drugiej połowie ubiegłego wieku miała liczne wady,
słabości. W naszym kraju do słabości zaliczano nadmierny encyklopedyzm,
atomizację treści, rozdźwięk między osiągnięciami nauki a treściami
kształcenia, pogłębiającą się lukę między teorią i praktyką. Zarzucano
ideologiczną

indoktrynację.

Wiele

z

tych

słabości

ujawniano

w sprawozdaniach z badań i raportach o stanie oświaty [por. np. Raport
o stanie oświaty… 1973; Edukacja narodowym priorytetem… 1989]. Ale
edukacja stała się też jednym z czynników kształtujących świadomość
społeczną oraz niezgodę na hipokryzję i niereformowalny system społeczny.
Coraz lepsze wykształcenie, wrażliwość na sprawy społeczne - powstające
między innymi pod wpływem wartości przekazywanych (w części wbrew
intencjom władz) w edukacji - okazały się czynnikami sprzyjającymi zmianie
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2013 Tom VIII Numer 1
www.skeces.pl

9

społecznej. Edukacja przyczyniła się do pokojowej transformacji ustrojowej.
Być może, warto dostrzec i poddać głębszym analizom ten wątek,
nieobojętny przecież - jak się okazało - w sposobie zachowań społecznych
i rozstrzygania konfliktów. Edukacja oparta na przekazie uniwersalnych
wartości oraz wiedzy o dziejach społecznych i kulturze wielu pokoleń,
wykształcenie uzyskane dzięki edukacji i mądrość stąd płynąca sprzyjały
dialogowi

i

porozumieniu.

W

skojarzeniu

z

innymi

czynnikami

i okolicznościami przyniosło to dobre skutki. Nie przeceniając sprawczego
znaczenia edukacji i pamiętając o meandrach relacji między kulturą,
wartościami i edukacją, warto mieć na względzie to, że odpowiednia oferta
edukacyjna obejmująca wiedzę o kulturze, różne obszary kultury i wartości
z kulturą związane były i są ważne w kształtowaniu życia społecznego oraz
losów poszczególnych ludzi.
* * *
Ta, jak się wydaje, oczywista konstatacja raczej nie znajduje
odzwierciedlenia we współczesnej edukacji, albo znajduje odzwierciedlenie
dość słabe, mało przekonujące. Relacje „kultura - wartości – edukacja” zostały
zachwiane.
Przejawia się to między innymi w rezygnacji z jasno określonych
kanonów wiedzy, które mogłyby stanowić podstawę wiedzy o kulturze
i uniwersalnych wartościach. Kadłubowe, fragmentaryczne podejście do
dziejów kultury, do historii literatury i dzieł literackich, do historii idei,
odkryć naukowych, sztuki i wielu innych obszarów kultury umysłowej,
duchowej i materialnej niezbyt sprzyja rozumieniu prawidłowości i rozwoju
różnych dziedzin życia. Nie sprzyja analizie zjawisk i procesów, kieruje
uwagę na odczytanie i interpretację fragmentów oderwanych od całości.
Mozaikowa edukacja, wątłość wspólnej podstawy nie służy kształtowaniu
wspólnotowej kultury symbolicznej, poczucia kulturowych więzi. Już dzisiaj
wielu młodych ludzi nie zna podstawowych w kulturze europejskiej, a także
właściwych kulturze polskiej faktów, zjawisk, symboli. Treści odnoszące się
do kultury w uproszczony i zubożony sposób odwołują się do uniwersalnych
© Autor/Autorzy
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wartości. Pozorny kanon wiedzy szkolnej i lansowana stosunkowo duża
swoboda programowa prowadzą do obniżenia poziomu kształcenia. Szkoła
przestaje być miejscem nauki, jest coraz bardziej - jak ostatnio się określa testocentryczna. Testomania nierzadko przybiera formy bliskie konkursom
audiotele itp. Deklaratywne i administracyjno-testowe traktowanie spraw
kultury, wartości i edukacji sprawia, że coraz słabiej wypełniane są funkcje
wychowawcze.
Zdawkowo i okazjonalnie podejmowane są zagadnienia dotyczące
różnych kultur, różnych narodów i społeczności żyjących w Polsce, w Europie
i na świecie. Niewiele uwagi poświęca się problemom współczesnego świata
-

biedzie,

narastającemu

bezwzględnej

dominacji

konfliktowi

lobby

religijnemu,

finansowego

i

lobby

terroryzmowi,
zbrojeniowego,

odradzającym się nacjonalizmom i szowinizmom, nietolerancji. Każdy z tych
problemów obfituje w konflikty w sferze wartości. W edukacji szkolnej
nierzadko trudno odczytać relacje: „kultura i związane z nią problemy wartości - treści edukacyjne”.
Powszechna edukacja (w szkole podstawowej i gimnazjalnej, a dla
większości absolwentów gimnazjów także w szkole licealnej) wydaje się
tracić z pola widzenia wartości związane z etosem pracy, ze społecznym
zaangażowaniem,

niewiele

wnosi

do

przygotowania

młodych

do

współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Powstała sytuacja, w której
suwerenem jest społeczeństwo. Edukacja powinna służyć społeczeństwu,
oferować światy wartości, przemyślane i potrzebne społecznie treści
kształcenia,

współuczestniczyć

w

kształtowaniu

postaw

życiowych,

przygotowywać do udziału w rozumnym współrządzeniu. Trudno uznać, że
edukacja te powinności z powodzeniem spełnia, a przynajmniej stara się je
spełniać. Zamiast edukacji krytyczno-kreatywnej i opartej na fundamencie
wspólnych wartości uniwersalnych zbyt często mamy do czynienia
z powierzchownym

i

formalistycznym

traktowaniem

kształcenia

i wychowania. Przykłady pozytywne, których przecież nie brakuje w całym
systemie szkolnym, nie powinny uspokajać - za dużo jest przykładów
negatywnych.
© Autor/Autorzy
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Zmiana ustrojowa przyniosła - obok wielu oczekiwanych przeobrażeń
życia społecznego

- destrukcję

systemów

wartości i

ich hierarchii.

W kształtującym się rodzimym neokapitalizmie znaczenia nabrały wartości
materialne,

gromadzenie

i

konsumpcja

dóbr,

sukces

indywidualny

wywalczony w warunkach ostrej konkurencji. Wiele tradycyjnie cenionych
wartości utraciło dotychczasową rangę. W życiu społecznym dostrzegalny
jest relatywizm aksjologiczny i moralny. Nie pozostaje to bez wpływu na
wychowanie. Edukacja nie za bardzo potrafi sprostać tym zjawiskom
i procesom. Zachwiane relacje między wartościami i edukacją są istotnym
problemem i jednym z powodów wychowawczej dysfunkcjonalności.
Sytuację komplikuje wpływ mediów, komercjalizacja wielu obszarów
życia, liczne przykłady hipokryzji i lekceważenia wartości uniwersalnych,
brak dobrych wzorów, wzorców kultury. Kultura w rozmaitych jej
odmianach, wraz z kulturą życia codziennego, przestaje spełniać funkcje
wzorotwórcze, prorozwojowe. Z pewną przesadą, ale i bardzo wyraziście
ujęła to Irena Wojnar mówiąc: „Był czas kultury, potem antykultury, a teraz
jest

czas

braku

kultury”.

Radykalny

relatywizm

sprzyja

chaosowi

w spostrzeganiu kultury, eksponując różnorodność jednocześnie zaciera
różnice w jakości odmian kultury, jej obszarów, subkultur itd. Zagubieniu
ulegają związki między kulturą, wartościami i edukacją.
* * *
Pedagogika (pedagogowie) ma - między innymi - powinność
poznawania wszelkich obszarów kultury, badania istoty i uwarunkowań jej
przejawów oraz przedstawiania i interpretowania omawianych tu związków
między kulturą, wartościami i edukacją. Jednak od pedagogiki oczekuje się
czegoś więcej - uzasadnionych propozycji czy rekomendacji dotyczących
praktyki

edukacyjnej.

Pedagogowie

z

różnym

zaangażowaniem

i przekonaniem oraz skutkiem starają się odpowiadać na te oczekiwania. Ale
postmodernistyczne mody również pedagogom narzucają często podejście
charakteryzujące się akceptacją niemal wszelkich rodzajów czy przejawów
kultury, prowadzące do bagatelizowania wartości edukacyjnych, przenosząc
© Autor/Autorzy
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odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie na ludzi uczestniczących
w edukacji.
Jak spostrzegać powinności współczesnej edukacji? Odpowiedzi na to
pytanie jest dziś wiele. Jeśli edukacja ma spełniać swoją odpowiedzialną
misję przygotowania ludzi do życia, pomocy w poszukiwaniu jego sensu,
kształtowaniu modeli bytu indywidualnego i społecznego, to trudno zgodzić
się na zanikanie więzi między kulturą, wartościami i edukacją. Wysiłek
starań

o

zachowanie

kanonu

kultury

(aktualizowanego,

ale

wciąż

nawiązującego do dorobku przeszłych pokoleń) oraz trwanie i akceptację
uniwersalnych

wartości

spoczywa

głównie

na

edukacji.

Szczególne

powinności ma obowiązkowa edukacja szkolna, która (między innymi ze
względu

na

obowiązek

dziesięcioletniego

w

niej

udziału)

jest

odpowiedzialna za powszechne kształcenie i wychowanie. Wspomniane
starania są i będą trudne, często niewdzięczne, heroiczne, ale zarazem piękne
i potrzebne, jeżeli pragniemy zachować sens oraz praktyczny wymiar
uniwersalnych wartości i przesłań płynących z kultury. Konieczność
i jednocześnie tragizm edukacyjnych zmagań oddają słowa I. Wojnar: „Nie
wierzę w »nowy« humanizm, wierzę natomiast w humanizm tragiczny, czyli
nierzadko

wbrew

zagrożonego

oczywistościom,

człowieczeństwa,

zaciemnionych

przez

ograniczonego

do

chaos

konieczność

zagrożonego
świata

i

jednowymiarowej

dobra,

wygaszone
roli

ocalenia

podstaw

wartości

trwałych

wnętrze

człowieka

bezmyślnego

konsumenta

uczestniczącego w żałosnych wyścigach szczurów” [Wojnar 2000, s. 26].
Współczesny świat dostarcza wielu możliwości poznawania różnych
dziedzin życia. Zarówno edukacja szkolna, jak i pozaszkolna, zmieniają się
i mogą

coraz

lepiej

wykorzystywać

szanse

wzbogacania

wiedzy.

W zróżnicowanym i niejednoznacznym świecie szczególnego znaczenia
nabiera edukacja kształtująca umiejętności wartościowania rozmaitych
źródeł

wiedzy

i

dokonywania

selekcji,

wielostronnego

i

możliwie

całościowego oglądu rzeczywistości, kierowania się we własnym życiu
uniwersalnymi wartościami, kreowania świata społecznego, w którym
przestrzegane

są

prawa

© Autor/Autorzy
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w pożytecznych dziedzinach ludzkiej działalności. Fundamentem takiej
edukacji są przywoływane tu wartości uniwersalne oraz kultura przenosząca
i utrwalająca wartości. Triada „kultura - wartości - edukacja” pozostaje
nadzieją na spełnienie się marzeń o świecie przyjaznym ludziom, świecie,
w którym dominuje mądrość, dobro, piękno i inne humanistyczne wartości.
Nadzieja ta nie spełni się sama, podobnie jak społeczeństwo niejako
samoistnie

nie

stanie

się

społeczeństwem

wiedzy,

społeczeństwem

solidarności czy cywilizacją/społeczeństwem miłości. Potrzebny jest w tym
mądry udział edukacji.
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KULTURA POJMOWANA GLOBALNIE
ORAZ RACJONALNA PEDAGOGIKA IDEAŁÓW I ŻYCIA

– NIEODZOWNYM WARUNKIEM EFEKTYWNEGO, REALISTYCZNEGO KSZTAŁCENIA1
„Istnieje

rzeczywistość

pragmatyczne

faktów,

i utylitarne;

(…)

sukcesów,
w

kategorie

ujmowana
osiągnięć

w

kategorie

zamierzonych

i planowanych. I jest rzeczywistość druga, rzeczywistość wartości (…)
podejmowanych i bronionych przez ludzi.”
B. Suchodolski
„Główną zasadą wychowania realistycznego jest kształtowanie człowieka
w związku z realnymi zadaniami (…), nie wyzbywa się (ona) elementu
twórczego i przyszłościowego, nie schodzi na poziom oportunistycznego
przystosowania się do wszelkiej rzeczywistości.”
B. Suchodolski
„Czy wystarczy tradycyjny ideał uniwersalnych wartości humanistycznych,
ucieleśnionych w wielkiej kulturze symbolicznej: religii, nauce, technice,
sztuce? Czy może się powszechne wykształcenie odwracać od pop-kultury
(…)?”
S. Wołoszyn
1

W opracowaniu wykorzystano fragmenty wcześniej opublikowanych artykułów: J. Gajda,
Kultura globalna podstawą współczesnej paidei. W: I. Wojnar (red.), Edukacja i kultura idea i realia interakcji, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk,
Warszawa 2006; J. Gajda, Neobarbarzyństwo - groźny mutujący się wirus nie tylko
współczesnej kultury. W: I. Wojnar (red.), Alternatywy i zobowiązania, Komitet Prognoz
„Polska 2000 Plus”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012; J. Gajda, Skuteczna
wielostronna edukacja i udział w niej pedagogiki wyzwaniem dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości. W: E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty.
Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi
Lewowickiemu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
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Wstęp
Współcześnie do tradycji obchodzenia jubileuszy pracowników, a także
instytucji należy organizowanie okolicznościowych konferencji naukowych.
Ich celem jest - w przypadku jubileuszy uczelni - nie tyle kurtuazyjne
wyrażenie uznania dla dotychczasowych osiągnięć, co wzbogacająca refleksja
nad przebytą drogą oraz podjęcie nowych wyzwań. I taki charakter miała
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy pedagogiki –
teoria i praktyka, zorganizowana z okazji 40-lecia Wydziału Pedagogiki
i Psychologii UMCS, której celem było - jak czytamy w programie - „podjęcie
dyskursu

naukowego

w wymiarze

nad

teoretycznym

współczesnymi
i

praktycznym

problemami
(…)

w

kilku

pedagogiki
obszarach

tematycznych”.
Tak szeroko ujęty temat jest zawsze aktualny i obligujący uczestników
do jego podjęcia. Niniejsze opracowanie jest zapisem mojej odpowiedzi na
otrzymane zaproszenie do udziału w tak określonej debacie jubileuszowej.
W tytule mojego artykułu zawarta jest główna teza, a szczegółowe
wyjaśniające ją treści - w trzech cząstkach tematycznych. Pierwsza część
dotyczy przemian cywilizacyjnych i w konsekwencji humanistycznoantropologicznej ewolucji pedagogiki kultury oraz nowego rozumienia paidei
jako podstawowych przesłanek za globalnym traktowaniem współczesnej
kultury. Druga odnosi się do konieczności racjonalnego traktowania
pedagogiki ideałów (teorii) i pedagogiki życia (praktyki) w celu uniknięcia
pułapek jednostronnego i nie zawsze trafnego ich stosowania w edukacji.
W trzeciej części - podsumowującej rozważania - zawarto osobiste refleksje
odnośnie do uwarunkowań osiąganych sukcesów w działalności Zakładu
Pedagogiki Kultury UMCS z okazji jego 25-lecia.
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Kultura pojmowana globalnie
Współczesność promuje, żeby nie powiedzieć wręcz wymusza globalne,
czyli całościowe traktowanie kultury, zwłaszcza kiedy rozpatrujemy relacje
„kultura - kształcenie” w aspekcie paidei, a zatem myślimy o kształtowaniu
osobowości na dobrach kultury i tkwiących w niej wartościach. Niebywały
bowiem

rozwój

cywilizacji

naukowo-technicznej,

w

tym

możliwość

przemieszczania się ludzi i błyskawiczny dostęp do informacji, zaowocował
skurczeniem się świata do symbolicznej „globalnej wioski”.
Współczesność
przewidzenia

i

charakteryzuje

zaskakującymi

się

dynamicznymi,

przemianami,

trudnymi

wielorakimi

do

napięciami

i ostrymi konfliktami w sferze politycznej, ekonomicznej i kulturowej.
Postępująca

globalizacja

w

zakresie

ekonomii

i

techniki

powoduje

przesunięcia na mapie gospodarczej świata - intensywny rozwój jednych
państw i groźbę bankructwa niegdyś uznanych potęg oraz poważne
zawirowania społeczno-ekonomiczne na całym globie. Ideały demokracji
i tolerancji, swobód obywatelskich ścierają się z odżywającymi tendencjami
separatyzmu,

nacjonalizmu,

ksenofobii,

nietolerancji,

terroryzmu

i ludobójstwa. Nadmiernie rozwinięty indywidualizm w kulturze zachodniej,
chlubiący się preferowaniem postaw kreatywnych i innowacyjnych, odsłania
w konfrontacji z kulturą komunitaryzmu Wschodu takie słabości, jak:
nadmierne eksponowanie swojej osoby i postaw nie zawsze akceptowanych
społecznie, tworzenie teorii o wątpliwych wartościach oraz brak poczucia
solidarności z potrzebującymi pomocy i myśleniem kategoriami dobra ogółu.
Współczesny charakter kultury oznacza przede wszystkim: rozwój
przemysłu rozrywkowego, preferowanie form rekreacyjno-ludycznych; regres
kultury ambitnej, jako nieopłacalnej; niebezpieczeństwo obniżenia smaku
estetycznego odbiorców i poziomu kultury w ogóle. Wszyscy traktowani są
tu jako konsumenci bardzo bogatej oferty różnorodnych produktów,
bombardowani

ułudami

reklam.

Beniamin

R.

Barber

nazywa

to

konsumpcyjnym totalitaryzmem rynku. Jest on niezauważalny, wygodny
i przyjemny dla ludzi, bo realizuje ich poczucie wolności, swobody
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i ludycznej natury, a jednocześnie niewidzialnie kontroluje i konsumpcyjnie
zniewala we wszystkich dziedzinach życia.
Globalny i pluralistyczny charakter współczesnej kultury można ująć
jako jedność w różnorodności. To wzajemne przenikanie się kultur o różnym
poziomie i charakterze - tak zwanej kultury wysokiej i niskiej (masowej,
popularnej),

kultur

narodowych,

regionalnych,

lokalnych,

etnicznych

z wyraźną dominacją kultury popularnej - stało się możliwe głównie dzięki
dynamicznemu rozwojowi mass mediów z telewizją cyfrową na czele
i hipermediów z siecią informatyczną typu Internet i wideotelefonią. One to,
jako wytwór współczesnej kultury, są jej dominującym kreatorem. Ocena ich
roli w tym procesie, jak i charakteru współczesnej globalnej kultury budzi
wiele kontrowersji.
W aspekcie cech negatywnych można je ująć najkrócej w trzech
punktach:
• prezentowanie rzeczywistości w krzywym zwierciadle i kreowanie
fałszywej rzeczywistości, eksponowanie zjawisk patologicznych
- gwałtu, przemocy, okrucieństwa, zbrodni, wyuzdanego seksualizmu,
przy jednoczesnym braku gruntownej analizy rzeczywistości
społeczno-politycznej i przekonujących przykładów zapobiegania
zjawiskom negatywnym;
• upowszechnianie i utrwalanie konsumpcyjnego stylu życia w wyniku
prymatu wartości materialnych; zawężania pojęcia sukcesu głównie
do sfery zamożności, rozrywki; braku miejsca na heroizm pracy,
codzienny znojny trud;
• pogłębiający się proces dekulturyzacji - obniżanie poziomu kultury
w ogóle, a w tym i poziomu artystycznego przez zalew bylejakości,
schlebianie pospolitym gustom, produkcję niewybrednej, ale
zyskownej rozrywki.
Nie jest to z pewnością pełna lista możliwych zarzutów. Uzupełniają ją
liczne publikacje, że wspomnimy tylko z ostatnio wydanych: Neila
Postmana: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu
[2002]; Thomasa H. Eriksena: Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w
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erze informacji [2003] czy Briana McNair’a: Seks, demokratyzacja pożądania
i media, czyli kultura obnażania [2004]. I na koniec książka Franka Furediego
o wymownym tytule: Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, w której
mówi się o „kulcie banalności”, „równaniu w dół”, „elitarnym populizmie”
i „kulturze schlebiania”. A oto krótki cytat z tej publikacji:
Zbyt często zawołanie do uznania dla zwyczajności bywa przykrywką dla nieuczciwego
pochlebstwa. Ostatnimi czasy słowa „kreatywność” standardowo używa się w odniesieniu
do każdego wysiłku podejmowanego przez jednostkę ludzką. W wypadku przedsięwzięć
kulturalnych i edukacyjnych próbuje się zapewnić potencjalnych klientów, że „wszyscy
jesteśmy kreatywni” i „wszyscy jesteśmy wyjątkowi”. (…) Kultura, która istnieje po to,
żeby pomóc ludziom odnaleźć siebie, sprzyja klimatowi obsesji na własnym punkcie
i introwertyzmowi.1

Cytowane wyżej określenia kultury dotyczą przede wszystkim sfery
wartości i trudno podważać ich sens. Czy jednak owe jej uwodzicielsko
brzmiące generalizacje nie zacierają rzeczywistego całościowego obrazu
kultury dnia codziennego? Czy współcześnie można mówić o katastrofie
aksjologicznej i czy etyczny relatywizm, a nawet nihilizm, postawy
oportunistyczne i konformistyczne mogą przysłonić dominujące postawy
prawości,

sumienności,

uczciwości

tzw.

„szarego

człowieka”?

I

czy

rzeczywistość społeczno-polityczna i kultura tzw. wysoka, symboliczna, jak
choćby religia, nauka i sztuka, są bezgrzeszne? Tu także nazbierałoby się
wiele niechlubnych przykładów nierzadko budzących sprzeciw, a nawet
odrazę moralną.
Stąd też i negatywne zjawiska w kulturze popularnej nie powinny
przysłaniać jej wartości. Nie bez znaczenia jest tu zmiana nazwy z „masowej
kultury” na „popularną”. I to nie tylko ze względu na pejoratywne
skojarzenia z pojęciem „masa, masy”, ale także ze względu na olbrzymią
rozpiętość aksjologiczną prezentowanych wyborów - od przysłowiowej
mierzwy do rzeczy w pełni wartościowych i przystępnych w formie, a przez
1

F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Warszawa 2008, s. 140, 149.
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to zdobywających sobie popularność, co oznacza faktyczne dotarcie do
potocznego odbiorcy. Popularność taka, jeśli dotyczy nowej oryginalnej
twórczości,
powodzenia,

jest

wtedy

sławy,

synonimem

czasami

rozgłosu

początkiem

i

uznania

nowego

społecznego,

kierunku,

prądu,

poszerzeniem obszarów nowej kreacji i percepcji, a także jednym z głównych
czynników decydujących o rozwoju kultury. W literaturze polskiej takie
szczyty popularności uzyskali A. Mickiewicz i H. Sienkiewicz. A zatem
popularny nie musi znaczyć gorszy! Wręcz przeciwnie, dzięki głębokiemu
przeżyciu towarzyszącemu odbiorowi sztuki służy w pełni wzbogaceniu sfery
duchowej człowieka.
W zależności od dokonywanych wyborów, kultura popularna (w tym
i sztuka) przez swoją dostępność służy zaspokajaniu różnorodnych upodobań,
podnoszeniu, wyrównywaniu, a kiedy indziej obniżaniu poziomu. Kontakty
odbiorcy z kulturą masową wprawdzie nie mają charakteru osobistego,
bezpośredniego, jak w filharmonii czy teatrze, to jednak także zapewniają
wielomilionowemu audytorium odbiór wartościowych dzieł w najlepszym
wykonaniu (koncerty, transmisje). Cenne są także programy o charakterze
edukacyjnym poświęcone najnowszym osiągnięciom w nauce, sztuce,
technice, problematyce zagrożeń ekologicznych, przyrodnicze, turystyczne,
artystyczne,

krajoznawcze,

dotyczące

kosmosu,

poszanowania

praw

człowieka, religii, obyczajów.
Jak wielokrotnie pisałem, współcześnie traci uzasadnienie podział na
kulturę elitarną i popularną – jako wyższego i niższego poziomu. Utwory
literackie Umberto Eco, Erica Bogosiana, Paulo Coelho, noblisty z 2003
J.H.M. Coetzee, czy też chińskiego laureata tejże nagrody z 2012 roku Mo
Yana, że wymienię tylko: Obfite piersi, pełne biodra. Podróż w przeszłość
bohaterską i plugawą, filmy Romana Polańskiego i muzyka Nigela
Kennedy’ego udowadniają niedorzeczność tego podziału.
O pozytywną zmianę stosunku do kultury popularnej apeluje coraz
więcej twórców i teoretyków kultury. Wymowna jest zwłaszcza wypowiedź
Krzysztofa Zanussiego, który stwierdza:
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Dziś, pod koniec XX wieku, trzeba z pokorą przyznać, że kultura masowa stanowi serce
kultury. Na swój prywatny użytek mogę nie znosić seriali telewizyjnych, nie słuchać
muzyki pop, nie czytać powieści masowej, ale muszę się zgodzić na to, że 90%
społeczeństwa właśnie tymi formami kultury się żywi. Nie mogę się za to na nich obrażać.
Co więcej, żeby móc się ze społeczeństwem komunikować, muszę te formy kultury znać...1

Grono przeciwników różnicowania kultur pod względem wartości (na
wysoką - elitarną i niską - popularną) powiększa się. Są wśród nich
pedagodzy. Niektórzy zbyt arbitralnie i z dużą przesadą stwierdzają:
Nie ma tekstów wyższych i niższych, lepszych i gorszych; są teksty innych ludzi,
posługujące się mniej lub bardziej oderwaną od codzienności estetyką. Kategorie
estetyczne, wszelkie dualizmy i binarności są wytworem czasu i miejsca. Kultura wyższa
stanowi więc tylko przepuszczenie tego, co codzienne i ziarniste przez filtr metafizyki czy
transcendencji. To, co ludowa piosenka lub tekst Madonny wyraża dosłownie, odwołując
się do codziennych doświadczeń, zyskuje aurę filozoficzną, estetyczną, artystyczną.
A przecież temat jest zawsze ten sam: miłość i nienawiść, narodziny i śmierć, ziarnko piasku
i galaktyki. Inne są tylko formy kulturowych reprezentacji tych problemów: od
bezpośredniej, ujętej w prostych słowach i pojęciach, do symbolicznej, w których aura
ucieka od rzeczywistości.2

Na wartości wychowawcze kultury popularnej przed trzydziestu laty
zwróciła uwagę Antonina Kłoskowska, stawiając pytanie:
(…) jeśli ktoś z przekazu, ocenianego nisko w opinii powołanych przez społeczeństwo
krytyków i przez instytucjonalne kanały oceny, czerpie jednak silne przeżycia, dla siebie
bardzo cenne, jeśli żyje dzięki nim bardzo intensywnie chwilą, jeżeli żyje na miarę swoich
możliwości i potrzeb, a może także wyniośle, to czy istnieje podstawa, aby ten przekaz
traktować jako gorszy od innych?3

Dodajmy, pod wpływem mass mediów i hipermediów rzeczywistość
ziemska stale się kurczy, natomiast poszerzają się możliwości poznawcze
1

K. Zanussi, Kultura europejska - czas przemian czy czas schyłku?, „Więź” 1995, nr 11, s. 13.
Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość, edukacja – migotanie znaczeń, Kraków 1998,
s. 114.
3
A. Kłoskowska, Kultura symboliczna poza sferą autoteliczności. W: S. Nowak (red.), Wizje
człowieka i społeczeństwa w badaniach naukowych, Warszawa 1984, s. 61.
2
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człowieka sięgającego gwiazd. Tysiące satelitów informacyjnych udostępnia
zdarzenia nie tylko z naszej planety. Do historii należą obrazy postawienia
stopy ludzkiej na powierzchni srebrnego globu. Urządzenia i sondy
kosmiczne

dostarczają

fascynujących

obrazów

wszechświata.

Zdjęcia

zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem były dostępne w Internecie
już po kilku godzinach. W ten sposób mogliśmy oglądać też zdjęcia sondy
kosmicznej wysłanej przed kilku laty w stronę Saturna, z powierzchni jego
księżyca Tytana. To poszerzenie się granic ludzkiego poznania Derrick de
Kerckhove nazywa kulturą głębi, a poznanie masowości przez szybkość cyberkulturą [1996].
Przytoczone

wyżej

argumenty

dostatecznie

przemawiają

za

całościowym, szerokim ujmowaniem kultury. Za takim ujęciem opowiadał
się w dwudziestoleciu międzywojennym czołowy pedagog kultury - Bogdan
Suchodolski. Będąc zwolennikiem szerokiego ujęcia kultury jako wielkiej
całości, akcentował problem jej jedności i różnorodności. Głosił, że kultura
ogółu, czyli powszechna, będzie wówczas, gdy wyrastać będzie z tradycji
wspólnych dla narodu, z wartości dostępnych każdemu w jego rzeczywistym
życiu codziennym. Przeciwstawia się dualizmowi kultury i życia oraz
pojmowaniu kultury jako wartości wyższych. Mocno akcentował związek
kultury

z

życiem

codziennym,

z

wartościami

dostępnymi

każdemu

człowiekowi, jak: wartości moralne, religijne, patriotyczne. Siła kultur,
opartych na wartościach moralnych polega na tym, że ich powierzchnia
styczności z życiem jest szczególnie wielka. Podkreślał:
(…) żadna chwila ludzkiego życia nie jest wolna od moralnych zobowiązań.1

Takie

całościowe,

globalne

ujęcie

kultury

jest

współcześnie

przeważające, niezależnie od orientacji badawczych. Dał temu wyraz między
innymi Jan Paweł II w 1980 roku podczas forum UNESCO w Paryżu,
mówiąc:

1

B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Warszawa 1937, s. 219.
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I jeśli słuszny jest podział kultury na duchową i materialną zależnie od charakteru i treści
wytworów, w których się ona przejawia, to równocześnie należy stwierdzić, że z jednej
strony dzieła kultury materialnej świadczą zawsze o jakimś

„uduchowieniu” materii,

o poddaniu tworzywa materialnego energiom ludzkiego ducha: inteligencji, woli - z drugiej
zaś strony dzieła kultury duchowej świadczą na odwrót o swoistej „materializacji ducha”
i tego, co cechują. Oba te ciągi wytworów zdają się w dziełach kultury równie pierwotne
i równie odważne.1

Na wyraźnie zbliżenie ujęć kultury pojmowanej w aspekcie jej wartości
wysokich - humanistycznych i kultury traktowanej szeroko, co jest
szczególnie typowe dla antropologii, ale i bliskie (dodajmy - współcześnie
pojmowanej) pedagogice kultury, wskazuje Irena Wojnar w artykule
Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury, analizując wnikliwie
definicje kultury w licznych konferencjach UNESCO w latach od 1972 do 1992.
Znamienną cechą konferencji w Genewie w 1992 roku było przywołanie
podstawowych kategorii pedagogiki kultury i tradycji greckiej paidei.2
We współczesnym rozumieniu paidei chodzi o przywołanie szerokiego
spektrum kulturowego - kultury powszechnej i odwołania się do równie
szerokiego spektrum uznawanych współcześnie wartości prezentowanych
w kulturze

popularnej

oraz

kształtowanie

otwartej

zachodzących

przemian

społeczno-ekonomicznych

tradycyjnych

wartości

humanistycznych.

postawy

bez

Oznacza

wobec

uszczerbku
to

dla

konieczność

uwzględnienia obok wartości duchowych, absolutnych także wartości
utylitarnych i konsumpcyjnych, ujmowania człowieka w kategoriach „być”
i „mieć”

jako

współczesnego

istnienia

i

stylu

życia

oraz

dialogu

międzypokoleniowego i interkulturowego w szukaniu odpowiedzi na
pytanie o godziwy sens ludzkiego życia.

1

Za: K. Żygulski, Planetarny wymiar kultury i jej różnorodność. W: B. Suchodolski (red.)
Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej, Warszawa 1997.
2
I. Wojnar, Humanistyczne i antropologiczne rozumienie kultury - kontrowersje
i wzbogacenia. W: D. Kubinowski (red.), Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana
Profesorowi Januszowi Gajdzie, Toruń 2003, s. 36.
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Pedagogika ideałów i pedagogika życia
Przywołany w tej części tytuł rozprawy Bogdana Suchodolskiego
zamieszczony w tomie O pedagogikę na miarę naszych czasów [1958] dotyczy
dwu przeciwstawnych, fundamentalnych i ponadczasowych koncepcji
wychowania określanych także jako filozofia istoty i filozofia istnienia, które
autor wnikliwie analizuje, wskazując ich ewolucję na przestrzeni dziejów,
płynące korzyści, jak także zagrożenia spowodowane ich jednostronnym
stosowaniem w życiu. Pedagogika ideałów czerpie źródła z filozofii Platona,
odwołuje się do kategorii powinności począwszy od starożytnej paidei
i rzymskiego humanitas, poprzez różne inne ideały w epokach późniejszych
w

kształceniu

określonego

społecznego

wzoru

ideowego

człowieka.

Natomiast pedagogika życia wielką karierę zawdzięcza poglądom Jana
Jakuba Rousseau, który w Emilu przeciwstawił skutecznie pedagogice
ideałów pedagogikę życia uzasadniając, że wychowanie nie może być
modelowaniem według określonego wzoru, a ma odwoływać się do natury
dziecka - pozwolić na swobodny, spontaniczny jego rozwój, uwzględniać jego
potrzeby i popędy, być samym życiem. Koncepcja ta znalazła liczne grono
zwolenników i twórczych kontynuatorów, między innymi w ewolucjonizmie
H. Spencera, w psychologicznej postaci pedagogiki życia, w pragmatyzmie
J. Dewey’a, ale także wpływie na bardziej racjonalne formułowanie swoich
teorii

przez

zwolenników

pedagogiki

ideałów,

co

wyrażało

się

w przejmowaniu przez nich niektórych argumentów z pedagogiki życia „egzystencjalizacji”. I odwrotnie - zwolennicy natury zaczęli przyjmować
elementy z koncepcji pedagogiki ideałów. Wyodrębniły się dwa nurty
pedagogiki życia: życie jednostki i życie grupy oraz spór wokół nich. Kończąc
swoje rozważania, Bogdan Suchodolski stawia bardzo wiele pytań i trafnie
stwierdza, że nie możemy odrzucać pedagogiki ideałów ani pedagogiki życia:
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(…) racjonalistyczno-humanistyczne treści pedagogiki ideałów nie mogą być zagubione
(…), ale nie możemy nie uznać wielkiego wkładu, jaki prawdziwa pedagogika życia
wniosła do naszej wiedzy o rozwoju dziecka i jego wychowania1.

Nie sądzi także, że możemy zawsze wybierać między tymi dwoma
koncepcjami,

a

opowiada

się

bardzo

słusznie

za

ich

racjonalnym

traktowaniem. Rozwiązanie polega na tym:
(…) by egzystencja człowieka była tak przekształcana, aby rodziła z siebie jego coraz
pełniejszą ludzką istotę2.

Dramatyczne wydarzenia w

XXI

wieku wydają

się

w

pełni

potwierdzać słuszność przywołanych poglądów Profesora i dostarczają wielu
nowych wyrafinowanych form i metod manipulowania oraz zniewolenia
człowieka, dotyczących zarówno jego istoty, jak i istnienia.
Istota człowieka to sfera jego duchowości, wnętrze - predyspozycje,
zainteresowania, styl i sens życia, świadomość kształtowana przez idee
i wartości, ale także przez jakość jego istnienia – egzystencję, uwarunkowania
ekonomiczne,

społeczno-klasowe,

niekwestionowana

pozostaje

historyczne

Marksowska

i

polityczne.

zasada,

że

byt

Niemalże
określa

świadomość, ale także jej przeciwstawienie, że i świadomość określa byt.
Sprawa nie do końca jest jednak oczywista. Prawdą jest, że dostatek
materialny sprzyja rozwojowi kultury i wewnętrznemu wzbogaceniu
człowieka, a skrajne ubóstwo może doprowadzić do degeneracji osobowości,
do lekceważenia zasad moralnych i upadku godności. Ale wiele prawdy jest
również w stwierdzeniu, że bardzo dobre warunki materialne mogą
powodować

wynaturzenie

i

rozleniwienie,

rozbudzać

egoistyczne,

konsumpcyjne postawy, prowadzić do permisywizmu, a nawet upadku
kultury. Natomiast człowiek bogaty wewnętrznie nie musi ulegać presji
niedostatku. Dlatego też słuszne jest unikanie przeciwstawiania sobie
pedagogiki ideałów i pedagogiki życia, a przede wszystkim jednostronnego,
1
2

B. Suchodolski, O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1958, s. 382.
Tamże, s. 382.
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fanatycznego wręcz ich realizowania. Konieczne okazuje się ich racjonalne
łączenie, a także nielekceważenie uwarunkowań egzystencjalnych człowieka
w kształtowaniu jego coraz pełniejszej ludzkiej istoty. Ale czy jest to
osiągalne, a jeśli tak, to w jakim stopniu i przy spełnieniu jakich
okoliczności?... Wątpliwości pojawiają się, kiedy analizujemy potworne akty
neobarbarzyństwa, będące najczęściej wytworem osób wykształconych
i zajmujących

bardzo

wysokie

stanowiska,

dzięki

czemu

mogą

one

podejmować przemyślane zbrodnicze, perfidnie kamuflowane decyzje, które
powodują monstrualne straty. Wymownych przykładów dostarcza historia
i najnowsza teraźniejszość.
Zjawisko ma charakter progresywny, stąd też ograniczymy się do kilku
typowych przykładów. I tak, w imię przestrzegania w życiu dogmatów
religijnych, zbrodnie Świętej Inkwizycji były ówcześnie usprawiedliwiane
i legitymizowane przez władze kościelne. Natomiast kolonizacja Ameryki,
będąca grabieżą dóbr materialnych, wandalizmem w niszczeniu kultury
i aktami ludobójstwa, była nagłaśniana jako misja niesienia wyższej
cywilizacji. Analogiczna argumentacja pojawiła się w okresie podbojów
kolonialnych, kiedy wiele państw europejskich dzieliło swe wpływy,
narzucając podbitym narodom język i kulturę. Z kolei zbrodnie straszliwego
masowego ludobójstwa systemów totalitarnych XX wieku, jak hitleryzm,
stalinizm i mniej znane zbrodnie Polpota, dokonywane były w imię
obłąkańczej ideologii jako jedynie słusznej.
Nowymi, niewyobrażalnymi, precyzyjnie przemyślanymi i skutecznie
realizowanymi aktami neobarbarzyństwa rozpoczął się wiek XXI. Jednym,
najbardziej potwornym z nich był akt terrorystyczny 11 września 2001 roku
w Nowym Jorku na World Trade Center, w którym zginęło 2 749 niewinnych
osób. Trudno przecenić rozmiar strat moralnych spowodowanych tym aktem.
Rozpoczął on psychozę strachu w skali międzynarodowej i stanowił olbrzymi
cios w humanistyczne normy współżycia wielokulturowych społeczności
i narodów. Osłabła postawa tolerancji wobec obcych kulturowo, a pojawiła
się podejrzliwość, wzrosły nastroje nacjonalistyczne i akty wrogości oraz
agresji wobec muzułmanów, a tych z kolei do Żydów i chrześcijan.
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Podpalanie kościołów katolickich i prześladowanie chrześcijan odnotowano
nawet w tak tolerancyjnym kraju, jak Indie. Przypadki zbrodniczej agresji
wobec imigrantów (w tym między innymi Polaków w Holandii) mają coraz
częściej miejsce w Europie. Nie są one dziełem tylko ludzi prymitywnych
i ubogich, zagrożonych bezrobociem, ale coraz częściej spowodowane są przez
osoby zasobne i wykształcone, jak Breivik, który z premedytacją zaplanował
i spektakularnie przeprowadził mord młodzieży na wyspie Utoya. Radość
z każdej

zastrzelonej

codziennym

ofiary

normalny,

w środowisku…

Jest

to

kwitował

głośnym

wykształcony
także

jeden

z

śmiechem.

człowiek,
przykładów

W

życiu

akceptowany
współczesnego

neobarbarzyństwa w zachowaniu jednostek zdrowych psychicznie, ale pod
względem moralnym głęboko upośledzonych.
Poraża skala fanatyzmu tego typu ludzi, którzy gotowi są popełnić
największą zbrodnię w imię przyjętej i uaktualnionej na własny użytek
ideologii, aby udowodnić sobie i innym konieczność takiego postępowania.
W przypadku Breivika jest to tym bardziej szokujące, że tego typu akt
skrajnego fanatyzmu politycznego został dokonany po raz pierwszy przez
obywatela

państwa

i demokratycznych

europejskiego,

zasad

współżycia.

będącego
Dotyczy

wzorem
zbrodniarza

tolerancji
w

pełni

świadomego, który w trakcie procesu sądowego triumfalnie oświadczył, że
dokonał

najbardziej

wyrafinowanego,

spektakularnego

i

brutalnego

morderstwa politycznego w Europie od czasów II wojny światowej. Kreując
się na obrońcę Europejczyków, swój czyn uznał wręcz za chwalebny,
porównując go do decyzji podjętej rzekomo w dobrej intencji przez
dowódców w II wojnie światowej o zrzuceniu bomby jądrowej na 300
tysięcy japońskich cywilów. Osiągnął zamierzony cel, bo - jak oświadczył
w sądzie - rozpoczął fazę marketingu swojej idei. Zmutowany wirus
nacjonalizmu o rodowodzie hitlerowskiego „Mein Kampf”, w wykonaniu
tego zbrodniarza, ogarnia coraz większe kręgi. Nacjonalistyczne ugrupowania
w państwach europejskich, odcinając się oficjalnie od tej zbrodni,
wykorzystują jednocześnie jej motywy jako swoisty manifest. A morderca
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z dumą twierdzi, że otrzymuje listy popierające jego czyn z dwudziestu
krajów.
Ale obok tych skrajnych agresywnych i groźnych form nacjonalizmu,
występują jego łagodne przejawy, na ogół akceptowane. Jednym z nich jest
nacjonalizm gospodarczy, który można najprościej określić jako troskę
państwa

czy

też

poszczególnych

nacji

o

zapewnienie

niezależności

ekonomicznej i politycznej, sprostanie konkurencji, zapewnienie rozwoju czy
przetrwania narodu w okresie niewoli, co w czasach polskiego pozytywizmu
uznawane było za akt patriotyzmu. Tego typu poglądy i praktyki jako
oczywiste - zgodne z dobrem wszystkich obywateli - miały miejsce od
najdawniejszych lat we wszystkich państwach w formie sprawowanej
kontroli i pieczy nad naturalnymi zasobami, ziemią, handlem, a później
i przemysłem, stąd też zaliczanie ich do patriotyzmu wydaje się zasadne.
Natomiast o nacjonalizmie można mówić wtedy, kiedy praktyki takie
przybierają formy nieuzasadnionych restrykcji wobec innych państw czy też
skierowane są wewnątrz przeciw mniejszościom narodowym. Mogą jednak
pojawić się wątpliwości w kwestii kwalifikacji do patriotyzmu czy
nacjonalizmu form protekcjonalizmu gospodarczego stosowanego przez
mocarstwa wobec silnych i słabych ekonomicznie państw oraz wewnętrznej
polityki protekcjonalizmu praktykowanej w państwach rozwijających się.
Czy w pierwszym przypadku mamy do czynienia z ukrytym nacjonalizmem
gospodarczym w celu uzależnienia także w płaszczyźnie gospodarczej,
a w drugim - z patriotyzmem?
Trudności w rozgraniczeniu patriotyzmu od nacjonalizmu występują
w przypadku

narodów

walczących

o

odzyskanie

niepodległości.

Ich

patriotyzm przybiera często formy bezkrytycznej apoteozy własnego narodu,
wyolbrzymiania

znaczenia

odniesionych

zwycięstw

z

jednoczesnym

pomniejszaniem własnej odpowiedzialności za klęski; tworzenia mitów
i podejmowania różnorodnych działań w celu obniżenia wartości narodu
uciskającego, wręcz ośmieszania go w celu „pokrzepienia serc rodaków”
i utrwalenia w nich wiary w odniesienie zwycięstwa. Tego typu działania,
podejmowane ze szlachetnych pobudek patriotycznych, mają typowe
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znamiona ideologii nacjonalistycznej. Bywają one na ogół akceptowane
i tolerowane, jeśli nie towarzyszą im akty terroru, w wyniku których giną
niewinni ludzie.
Wątpliwości

takich

nie

ma

w

ocenie

moralnej

historycznych

i współczesnych aktów nacjonalistycznego neobarbarzyństwa.
Do potwornych aktów najnowszego gospodarczego neobarbarzyństwa
należy zaliczyć wojny zaborcze o źródła energii. Do głośnych należy podbój
Iraku przez USA przy współudziale wielu państw europejskich (łącznie
z Polską), dokonany rzekomo z konieczności zapewnienia pokoju przez
zlikwidowanie

produkowanej

tam

broni

atomowej,

obalenie

znienawidzonego dyktatora i wprowadzenie demokracji. W rzeczywistości
była to wojna o ropę. Wojna, która po jej symbolicznym zakończeniu trwa
nadal. Pogłębiła ona rów wzajemnej nienawiści, a nawet przepaści między
kulturą zachodnią a kulturą islamu, pochłonęła i nadal pochłania liczne
ofiary ludności cywilnej, policji nowego reżimu oraz stacjonujących
oddziałów. Podobnie niszczycielski charakter ma prowadzona w Afganistanie
wojna z terroryzmem, skazana na przegraną, jak wcześniej toczona wojna
przez

Związek

Radziecki,

w

której

Osama

bin

Laden

wspierający

Afgańczyków, był wręcz gloryfikowany przez Amerykanów jako wyzwoliciel.
Bardziej zakamuflowany charakter mają prowokowane interwencje
zbrojne w Afryce. Choć ewidentnie cel jest ten sam (zagarnięcie złóż ropy
naftowej), to głosi się - jak w przypadku półjawnej agresji na Libię - hasła
konieczności udzielenia militarnej pomocy „powstaniu zbrojnemu przeciw
znienawidzonemu tyranowi” w celu zaprowadzenia ładu, sprawiedliwości
i demokracji.
Zakończenie (wnioski edukacyjne i kilka refleksji jubileuszowych)
Formułowanie jednoznacznych wskazań edukacyjnych w przypadku
rozpatrywanej problematyki zawsze jest narażone na niebezpieczeństwa
popełnienia błędów i wymaga szczególnie dużej ostrożności. Historia
i najnowsza

współczesność
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przeciwstawianych sobie nurtów w edukacji jest bardzo trudna, ponieważ
efekty wychowawcze są wielorako uwarunkowane i w dużej mierze zależą
od sposobu realizacji wartości. Właściwe ich ujmowanie, uwzględniające
uwarunkowania egzystencji, buduje człowieczeństwo, decyduje o rozwoju
szeroko rozumianej kultury, a ludzie zasłużeni w ich realizacji przechodzą do
panteonu bohaterów narodowych i zapisują się na trwałe w historii
ludzkości. I odwrotnie, ślepy fanatyzm w realizowaniu za wszelką cenę
ideałów, manipulowanie nimi prowadzi do zniewolenia, upodlenia, a nawet
do

potwornych

zbrodni.

Podobnie

negatywne

skutki

wynikają

z bezkrytycznie realizowanej pedagogiki życia - bezwzględnego dążenia do
osiągnięcia

osobistych

lekceważeniem

norm

korzyści,

nieliczenia

moralnych.

się

Natomiast

z

dobrem

postawa

ogółu,

konformizmu

(współcześnie często błędnie utożsamiana z oportunizmem) może wynikać
z konieczności dostosowania się do życia w ekstremalnych sytuacjach,
stanowić skuteczną racjonalną strategię obrony ideałów, dobra narodu.
Wymownym

tego

przykładem

jest

działalność

w

okresie

zaborów

hr. A. Wielkopolskiego czy też objęcie przez B. Suchodolskiego stanowiska
przewodniczącego Narodowej Rady Kultury przy Prezesie Rady Ministrów.
Nasuwa się w tym kontekście pytanie: czy zróżnicowana etnicznie
i kulturowo Europa, mimo przeżywanego globalnego kryzysu i wielorakich
napięć, obroni chlubne i dominujące podstawy swojej tożsamości, jak: przede
wszystkim

humanizm,

obywatelskich

-

zasady

wolności,

demokracji
tolerancji;

i

poszanowania

umiejętności

swobód

współistnienia

i współpracy mimo różnic narodowych, kulturowych i gospodarczych?
Wydaje się zatem, że z powyższych rozważań wynika w pełni
uzasadniony wniosek w formie apelu o racjonalne, głęboko przemyślane
łączenie, a nie przeciwstawianie tych nurtów dla zapewnienia w miarę
optymalnego, efektywnego kształcenia w duchu współczesnego nurtu
antropologiczno-humanistycznego pedagogiki kultury i głośnych raportów,
zwłaszcza E. Faure’a Uczyć się, aby być [1975], J. Delorsa, Edukacja - jest w niej
ukryty skarb [1998] czy tzw. Deklaracji Meksykańskiej (1982).
Ostrożnie i najkrócej formułując, oznacza to:
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• humanistyczno-antropologiczne ujmowanie kultury traktowanej
globalnie i tkwiących w niej wartości pojmowanych w kategoriach
nowej paidei, a człowieka w czterech kategoriach: jako obywatela
małej ojczyzny, narodu (państwa), kontynentu i świata w aspekcie
jego potrzeb materialnych, społecznych i duchowych, w tym między
innymi zwalczanie szkodliwych stereotypów, fobii narodowych,
antysemityzmu, nacjonalizmu, fanatyzmu, a także wykorzystanie
szans edukacyjnych, jakie niosą wartościowe treści w multimediach
i Internecie (kanały propagujące naukę, sztukę, wartości moralne
i społeczne, typu Discovery) oraz uczenie krytycznego i selektywnego
ich odbioru;
• określenie w miarę uniwersalnych postaw aksjologicznych
w wychowaniu do pokojowego współistnienia przez łączenie
wartości absolutnych, jak prawda, dobro i piękno, poszerzonych
o wolność i miłość (cywilizacja miłości przeciwstawiana cywilizacji
śmierci w nauce Jana Pawła II) z wartościami społecznymi jak:
demokracja, tolerancja, solidaryzm społeczny, i wartościami
pragmatycznymi typu przedsiębiorczość, zdolności menedżerskie,
umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji;
• akcentowanie aspektu moralnego w wychowaniu i harmonii między
wychowaniem do wspólnoty a tendencjami do zaznaczenia swojej
indywidualności, w tym między słusznym dążeniem do autonomii
a krytycznym podejściem do problematyki kształtowania postaw
kreatywnych, aby nie zapominać o źle pojętej kreatywności
prowadzącej do powstawania egoistycznych, narcystycznych
osobowości, płaskiej mody na oryginalność za wszelką cenę,
błyszczenia i zaistnienia medialnego przez ekstrawagancję (niektórzy
celebryci), a promować - zgodnie z dawnym apelem Abrahama
Maslowa - kreatywność altruistyczną, a zatem aspekt moralny;
• położenie nacisku na harmonię między rozumem a emocjami,
a w tym kształtowanie postaw racjonalnego patriotyzmu jako
antidotum skrajnego nacjonalizmu, co pozwala na odwołanie się do
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żywej, wartościowej tradycji, przestrzega przed uleganiem
szkodliwym mitom i negatywnym postawom.
Wypunktowane wyżej zagadnienia w konkretnych warunkach procesu
nauczania i wychowania można przypisać odpowiednim dyscyplinom
naukowym (przedmiotom szkolnym), dziedzinom kultury i sztuki, ujmować
w bloki tematyczne w zależności od charakteru i potrzeb poznawczych oraz
egzystencjalnych edukowanych zbiorowości. Umiejętnością realizacji owych
zadań

w

głównej

mierze

uwarunkowany

jest

stopień

uzyskiwanej

efektywności kształcenia i sukcesów w pracy.
I na koniec nieco refleksji jubileuszowych odnośnie do uwarunkowań
osiąganych sukcesów w pracy bliskiego mi Zakładu Pedagogiki Kultury
UMCS z okazji jego 25-lecia (od powołania go w 1988 roku do 2003 jako
Zakładu Teorii Upowszechniania Kultury, kierowanego przez piszącego te
słowa, a od 2003 roku jako Zakładu Pedagogiki Kultury - przez dra hab.
Dariusza Kubinowskiego, profesora UMCS). Pierwszy piętnastoletni okres
można

pominąć,

w opracowaniach

ponieważ

został

on

dokładnie

Dariusza

Kubinowskiego,

scharakteryzowany

Tadeusza

Lewowickiego,

Zygmunta Wiatrowskiego i Jana P. Hudzika, a zwłaszcza pierwszego
i ostatniego

z

wymienionych

autorów

w

dedykowanej

mi

księdze

jubileuszowej1.
Dariusz Kubinowski podkreśla prowadzenie przez pracowników
zakładu indywidualnych i zespołowych projektów badawczych dotyczących
szeroko rozumianej problematyki z kręgu pedagogiki kultury; opracowanie
przez Janusza Gajdę oryginalnej koncepcji „homo amans”, uznającej miłość za
najwyższą wartość oraz ujęć teoretycznych dotyczących samotności, prawdy,
honoru, godności i człowieczeństwa jako wartości w kulturze i wychowaniu;
zorganizowanie serii ogólnopolskich konferencji dotyczących pedagogiki
kultury, jej historycznych i współczesnych osiągnięć i opracowanie
komplementarnego modelu tego kierunku z wyeksponowaniem postaw
filozoficznych, epistemologicznych i metodologicznych;

utworzenie na

1

D. Kubinowski (red.), Kultura, wartości, kształcenie. Księga dedykowana Profesorowi
Januszowi Gajdzie, Toruń 2003.
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kierunku pedagogika nowej specjalności - animator i menedżer kultury.
W podsumowaniu swoich rozważań omówił atmosferę pracy w Zakładzie,
a zwłaszcza: aktywność, podejmowanie i realizację istotnych, realnych zadań
oraz

postawę

afirmacji

życia,

dużą

aktywność

w

uczestnictwie

intelektualnym i kulturalnym.
Z tekstem Dariusza Kubinowskiego koresponduje ściśle opracowanie
Jana P. Hudzika, który dokonał trafnej - moim zdaniem - rekonstrukcji
głównych teoriopoznawczych i aksjologicznych założeń „neopedagogiki
kultury”, choć można je - jak zresztą sam to czyni - rozciągnąć na całą
twórczość publikacyjną kierownika Zakładu, co nie było łatwe w przypadku
pedagoga

„antysystemowego”.

Analizując

orientację

metodologiczną

podkreśla nastawienie oddziaływań wychowawczych na jakość ludzkiego
bycia, aktywność i kreatywność powodującą efekty osobowościowotwórcze,
a to w konkretnych badaniach skłania do skoncentrowania się na osobie
(studium indywidualnego przypadku) i relacjach do wartości. I te
wypunktowane przez niego cechy, dotyczące mojej działalności badawczej
i publikacyjnej, można śmiało przypisać Koleżankom i Kolegom.
Do czynników warunkujących dobrą atmosferę i powodzenie w pracy
Zakładu w ciągu 25-lecia jego istnienia trzeba wymienić: klarowne określenie
zakresu powierzonych - podstawowych i dodatkowych obowiązków;
preferowanie aktywności, kreatywności, innowacyjności i samodzielności
w pracy; lansowanie postawy otwartości w prezentowaniu różnorodnych
poglądów

w

organizowanych

konferencjach

naukowych,

spotkaniach

autorskich, dyskusjach i publikacjach; promowanie i wspomaganie młodych
pracowników, stymulowanie ich rozwoju naukowego przez aktywny udział
w konferencjach naukowych, wyjazdach stażowych, w powierzaniu im
odpowiedzialnych zadań; unikanie konfliktów, a w trudnych sytuacjach
umiejętność zachowania niezależności i odizolowania się. Zasady te
owocowały i owocują osiąganymi sukcesami pracowników, ich rozwojem
naukowym: dojrzałymi doktoratami, habilitacjami, profesurami, poczytnymi
i wznawianymi publikacjami, podejmowaniem i realizowaniem nowych
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i znaczących wyzwań,

aktywną działalnością

naukową

i współpracą

z ośrodkami w Polsce i zagranicą.
Szczególnie z dużą radością i satysfakcją odnotowuję intensywny
rozwój Zakładu po 2003 roku. Można określić go mianem twórczej
kontynuacji w dotychczasowych formach działalności i wzbogaceniem
o nowe istotne problemy jako wyzwanie dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości i zadań wychowawczych, z których do szczególnie znaczących
zaliczam kilka z nich.
Po pierwsze, wyróżnić chciałbym tu redagowany przez Dariusza
Kubinowskiego rocznik „Pedagogika Kultury”. Pięć jego tomów, wydanych
od 2005 roku, to cenna platforma myśli, zderzenia poglądów szerokiego
nurtu pedagogiki kultury, ale i edukacji międzykulturowej, aksjologii,
pedagogiki chrześcijańskiej, przy tym otwartego dla autorów o różnej
orientacji teoretycznej.
Po drugie, chodzi o znaczące osiągnięcia z zakresu inspirowania
i prowadzenia

badań

jakościowych

oraz

publikacji

dotyczących

ich

metodologii na gruncie pedagogiki. Trudno tu przecenić znaczenie tego
obszaru tematycznego w aspekcie rozbudzania i kształtowania świadomości
metodologicznej.

Na

szczególne

i organizowanie

ogólnopolskich

podkreślenie
Seminariów

zasługuje

zainicjowanie

Metodologii

Pedagogiki,

których pokłosiem są cenne publikacje, w tym otwierająca całą serię praca
zbiorowa Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie pod
redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka [2006]. Piąty
tom „Pedagogiki Kultury” w całości poświęcony został metodologii badań
jakościowych. Jako swoiste ukoronowanie wielu publikacji z tego zakresu
można wymienić obszerne dwie monografie Dariusza Kubinowskiego:
Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia, metodyka, ewaluacja [2010] oraz
Idiomatyczność - synergia - emergencja. Rozwój badań jakościowych
w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku [2013].
Wskazane tu sukcesy młodych pedagogów pozwalają z ufnością
patrzeć na rozwój naszej dyscypliny i jej efekty wychowawcze. Oby nadal
w sposób twórczy kontynuowali także chlubne tradycje, w tym doprowadzili
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do zbliżenia pedagogiki akademickiej z nauczycielami szkół podstawowych
i średnich, między innymi poprzez wznowienie kontynuowania cennej serii
wydawniczej Z moich doświadczeń, będącej dobrym przykładem łączenia
teorii i praktyki służącej podnoszeniu poziomu kultury pedagogicznej
i humanistycznej. Oby spełniane przez nich tak godne powinności permanentnego kształcenia jasnych stron człowieczeństwa - przynosiły
wymierne sukcesy!!!
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Zjawisko neoliberalizmu, zasygnalizowane w tytule tego tekstu, ma
swoją historię i wyrazistą merytoryczną zawartość [Harvey 2008; Clarke
2009; Sedlaczek 2012]. Nie jest ono - jak się niekiedy uważa - ani dziełem
ekonomicznego

przypadku,

ani

żywiołowo

działającym

naturalnym

fenomenem społecznym, ani bezalternatywną koniecznością historyczną jaka
wystąpiła w sprzyjających okolicznościach cywilizacyjnych. Jest ono
natomiast doktryną ekonomiczną skrupulatnie wypracowywaną już w latach
60. XX wieku początkowo w Uniwersytecie Chicago przez F. A. Hayeka
i M. Friedmana, poszukujących repliki na koncepcje interwencjonizmu
państwowego autorstwa J. M. Keynesa, a następnie przez specjalnie
przygotowane

kadry

praktyków

i

licznych

światowych

teoretyków

[Potulicka 2010]. Początki lat 80. z rządami M. Thatcher i R. Reagana, jako
zwolenników kapitalistycznego przyspieszenia, stanowiły czas dynamicznego
rozwoju tej teorii, uznawanej też za ideologię, konstrukcję systemową bądź
doktrynę ekonomiczną z nachyleniem społecznym i politycznym. Jej
dynamiczny rozwój w latach 90. uległ gwałtownemu osłabieniu, co
objawiło się kryzysem roku 2008, ciągle jeszcze trwającym. Wprawdzie
zgodnie z aktualnymi danymi Eurostatu strefa euro i Unii Europejskiej
wyszła już z recesji, ale w roku 2013 cała europejska gospodarka nie wzrosła
więcej niż 0,1 procent, co oznacza stagnację i nie wywołuje optymizmu tym
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bardziej, że najlepsi światowi ekonomiści nie mają pomysłów na ożywienie
gospodarcze i wychodzenie z impasu. Nie mają też oni pomysłu na nową
koncepcję systemową, chociaż zarazem sami sygnalizują potrzebę takiej
zmiany.
Liberalizm i neoliberalizm - odróżnienia pojęciowe
Pojęcie neoliberalnego ekonomizmu, nadal - pomimo pewnego
osłabienia - ogarniającego planetę, niejednokrotnie podszywającego się pod
demokratyczny liberalizm i zawłaszczającego prestiż jego tradycji, nie jest
proste w definiowaniu. Pomimo tej trudności jest ono obecnie często
używane, tyle że nie zawsze adekwatnie wobec własnych znaczeń. Mylenie
znaczeń, najczęściej w postaci zamiennego używania terminów liberalizm
i neoliberalizm, zdarza się nie tylko szerokiej publiczności, ale także
politykom, ludziom kultury, a nawet ekonomistom, chociaż to w obszarze ich
dziedziny narodziło się ono i ugruntowało. Niedawno zwróciła na to uwagę
E. Mączyńska w referacie wygłoszonym na Kongresie Ekonomistów
Polskich.
Podstawowy, a zarazem znaczący wykład wyrazistych różnic między
liberalizmem i neoliberalizmem dał ostatnio A. Walicki w referacie
wygłoszonym na posiedzeniu Wydziału I Polskiej Akademii Nauk.
Perswadując podstawy odróżniania dwóch omawianych ukierunkowań
ideowych, uczynił on punktem wyjścia myśl

J. S. Milla - piewcy

obywatelskiej etyki odpowiedzialności za dobro wspólne, autora klasycznego
tekstu O wolności z połowy XIX wieku. Wskazując, że istotą liberalizmu jest
wolność

sumienia

i

myśli,

„wyposażająca

jednostkę

w

zdolność

przeciwstawienia się konformizmom społecznym, a ustalanie granic wolności
rynku jest prawomocną prerogatywą rządu”, Walicki nawiązał dalej do
koncepcji współczesnych liberałów - J. Hobsona, L. Hobhouse’a, J. Rawlsa,
J. Rorty’ego, H. Samuela, W. Beveridge’a, T. Judt’a oraz T. Snydera i objaśnił
dzisiejszy liberalizm społeczno-polityczny i demokratyczny jako kierunek
myślowy zaangażowany na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej,
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respektujący prawa człowieka, w tym prawa socjalne i kulturalne [Walicki
2013].
Zasadniczo różniący się od niego neoliberalizm głosi wprawdzie tak
samo brzmiące hasła wolności, ale dotyczące wolności o odmiennej treści,
gdyż

faktycznie

pozbawionej

minimum

bezpieczeństwa,

nasilającej

niepewność jutra, strach, niejednokrotnie sprowadzającej jakość życia do
poziomu walki o biologiczne przetrwanie i na tym tle wywołującej
zaostrzone rywalizacyjne stosunki między ludźmi. Konsekwencją nadawania
takiego znaczenia pojęciu i doświadczeniu wolności jest neoliberalne
w swojej

wymowie patronowanie demontażowi liberalnego

państwa

opiekuńczego, co sprzyja narastaniu kolosalnych zróżnicowań w poziomie
życia ludzi, w tym także w dostępie do kultury. Oto jedna tylko pozycja
statystyczna

z

tego

cyklu.

Fakt,

że

obecne

zarobki

amerykańskich

menadżerów są szacowane jako 400 - 500 razy wyższe od zarobków
pracowniczych, nazywa Walicki „skandaliczną dyskredytacją neoliberalizmu,
diametralnie sprzeczną i niedającą się pogodzić z prawomocnym rozwojem
tradycji liberalnej” [Walicki 2013, s. 31].
Neoliberalizm a kultura - dwa punkty widzenia
Naszkicowana powyżej charakterystyka neoliberalizmu odróżnionego
od

liberalizmu,

obecna

w

społecznym

obiegu

językowym

pomimo

przypomnianych perturbacji interpretacyjnych i aplikowana do prowadzenia
analiz współczesnego stanu różnych segmentów globalnej, korporacyjnej
rzeczywistości, jest odnoszona także i do problematyki kultury. Te
odniesienia uprawia się w dwojaki sposób. Pierwszy, dosyć powierzchowny,
ale też i łatwiejszy do dostrzeżenia przez szeregowego uczestnika, dotyczy
urynkowienia kultury, pojmowanej wówczas dosyć tradycyjnie jako
całokształt ludzkich wytworów materialnych i duchowych odróżnianych od
natury.

Sposób

drugi,

wytyczający

bardziej

zaawansowaną

metodę

analizowania możliwych powiązań neoliberalizmu i kultury, opiera się na
szerszym - przedstawionym u nas przez P. Sztompkę - interpretowaniu
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kultury, niesprowadzanej wówczas do jej wytworów, lecz akcentującym jej
relacje z głównymi składnikami ludzkiego życia - materialnymi, idealnymi
i normatywnymi [Sztompka 2002]. Obecnie omówię zasygnalizowane dwa
sposoby ujmowania związków neoliberalizmu i kultury.
Interpretacja podstawowa, sprowadzająca rzecz całą do zjawiska
urynkowienia kultury oznacza, że jej wytwory są traktowane na rynku jako
obiekty na sprzedaż, a ów rynek jest wolnym, wolnym rynkiem
neoliberalnym. To intencjonalnie podwójne określenie oznacza - po pierwsze
- wolność rynkowej wymiany towarowej, a - po drugie - to, że sam ów
rynek wolny w sferze wymiany, uwolnił siebie od zobowiązań socjalnych, co
istotnie odróżnia go od wolnego rynku liberalnego, gdzie drogą regulacji
fiskalnych zabiega się o - chociaż podstawowe, ale przepojone społeczną
troską

-

wyrównywanie

energetycznych,

mniej

statusów

zdolnych,

podmiotów
mniej

słabszych,

zdrowych,

słowem

mniej
źle

przystosowanych do życia w warunkach ostrej konkurencji. Taką jego jakość
określono

mianem

„rynków

społecznych”

jako

ugruntowanych

w społeczeństwie i poddanych ograniczeniom i regulacjom [Gray 2001].
Neoliberalny, podwójnie wolny rynek, który zyskał współcześnie
status głównej instytucji i podstawowego regulatora całokształtu życia
społecznego,

działający

jako

„niewidzialna

ręka”

(ostatnio

ironicznie

nazwano ją „niewidomą ręką”), podporządkowuje swoim prawom także
i kulturę,

traktując

ją

jako

dobro

podlegające

podstawowej

grze

podaży/popytu. W tym obrocie, tak jak w obrocie wszelkimi innymi dobrami
o cechach towaru, trzeba - zgodnie z ideologią neoliberalną - osiągać
maksymalne zyski pieniężne bez zwracania uwagi na „jakość” towaru
puszczanego w obieg, bez odróżniania tego towaru od innych, bez
dostrzegania

potencjału

sensów

kultury

jako

„towaru”

specjalnego,

zawierającego w sobie możliwości oddziaływań osobowościowotwórczych,
a także z pomijaniem pożytków społeczno-rozwojowych, jakie płynąć mogą
z obcowania ludzi z kulturą. Obecny akcent na tak pojęte urynkowienia
kultury wyraża się przede wszystkim w kilku wymiarach jej funkcjonowania.
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Po pierwsze, znajduje odzwierciedlenie w rozpowszechnieniu się
praktyk licytacji finansowej wyceny ludzkich pomysłów, działających
w formule wszechobecnych przetargów, w których realizuje się gra relacji
między oczekiwaniami nabywców a treściami i jakością pomysłów
autorów/wykonawców wytworów z akcentowaniem w niej roli czynnika
pieniężnego, co nierzadko stanowi sposób wywierania presji na koncepcje
owych twórców oraz na jakość ich wytworów.
Po drugie, przybiera postać ekstremalnego polaryzowania się jakości
wytworów kultury, które zaznaczają się pomimo występowania zjawiska
homogenizacji ich treści [Kłoskowska 1980] z akcentem na masowe,
wystandaryzowane

produkowanie

wytworów

kultury

popularnej,

adresowanej do szerokich rzesz odbiorców o elementarnych gustach.
Stanowią oni dużą publiczność, co tworzy specyfikę relacji podażowopopytowej, gdyż zapewnia rynkowi zyski z rąk wielu mało wybrednych
klientów, wnoszących do obrotu swoje stosunkowo skromne zasoby
pieniężne, ale łącznie w dużej ilości. Jednakże to - pozostające w związkach
z pauperyzacją gustów - wybijanie się na plan pierwszy wytworu i odbiorcy
masowego nie przekreśla praktyk tworzenia ekskluzywnych obiektów, jakie
można by umieścić w obszarze tradycyjnie nazywanej „kultury wysokiej”.
Jest ona adresowana do nielicznych, jej dzieła są coraz częściej traktowane
jako lokata kapitału dla tych, którzy - zgarniając olbrzymie zyski możliwe
dzięki funkcjonowaniu korporacyjnych zasad neoliberalnej gospodarki rozwiązują swoje problemy finansowe także i drogą inwestowania
w wytwory kultury.
Po trzecie wreszcie, przejawia się w homogenizacji szeroko pojętych
ludzkich gustów, wynikającej z intencjonalnego mieszania różnorodnych
form i treści kulturowych, czemu szczególnie sprzyja współczesna reklama
jako instrument nierzadko precyzyjnie dopracowany w zakresie formy
i oddziaływania środków, jakimi się posługuje, przy jednoczesnej miałkości
treści, jakie sugestywnie prezentuje. Z jednej strony, stanowi ona narzędzie
zabiegów marketingowych, funkcjonujących jako segmentacja, różnicowanie
i pozycjonowanie produktów przyciągających rynkowych nabywców i ich
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pieniądze, ale z drugiej - co znacznie ważniejsze - jest czynnikiem
dezorganizowania orientacyjnej sfery funkcjonowania człowieka, który albo
traci,

albo

w

ogóle

nie

wypracowuje

sam

dla

siebie

kryteriów

wartościowania elementów rzeczywistości, gdyż nie ma potrzeby stawiania
sobie pytań o ich piękno/brzydotę, meritum/beztreściowość, wymowę
dobra/zła,
sens/bezsens.

pospolitość/subtelność,

elementarność/wyrafinowanie,

Atrofia potrzeby stawiania przed sobą kwestii tego rodzaju

stanowi skutek nieprzypadkowego, gdyż pracowicie wystudiowanego przez
specjalistów ekonomii neoliberalnej, zewnętrznego narzucania ludziom
takich potrzeb, jakie odpowiadają zamierzeniom i interesom producentów,
co

niejako

zwalnia

klientów

z

obowiązku

uprawiania

namysłu,

dokonywania krytyki i selekcji wyborów. Te sztuczne pobudzane potrzeby
nie zawsze odpowiadają osobowościowym skłonnościom podmiotów, ale
intensywne zabiegi marketingowe motywowane chciwością producentów
i dystrybutorów tak modelują klientów, aby podażowe oferty spotykały się
z maksymalnie szerokim odbiorem.
Drugi - wyżej zapowiedziany - sposób rozpatrywania związków
neoliberalizmu i kultury opiera się na szeroko zakrojonym założeniu, że nie
redukuje się ona do swoich wytworów, ale - co prezentuje P. Sztompka obejmuje swoim zasięgiem całość życia ludzkiego, przenikając do głównych
jego składników - materialnych, idealnych i normatywnych [Sztompka
2002].
W obszarze materialnym idzie o rolę rzeczy traktowanych dawniej jako
przedmioty służące zaspokajaniu potrzeb, które w układzie neoliberalnym
zyskują status pierwszoplanowy. Spowodowało to, że Frommowski „modus
mieć” zagroził, a być może nawet zdominował „modus być”. Jednak taki
priorytet nie wyczerpał kwestii. Stało się bowiem tak, że nierzeczowe
fenomeny tego modusu - takie jak wiedza, rozmowa, autorytet, wiara,
miłość, zaufanie, a także inne - uznawane za wymiary „bycia”, gwałtownie
tracą swoje autoteliczne znaczenia, przekształcając się w obiekty posiadania
zgodnie z symbolicznym hasłem „wszystko na sprzedaż”, które A. Wajda
uczynił tytułem jednego ze swoich filmów. Co jeszcze ważniejsze, dawniejsi
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„posiadacze” tych walorów zatracają własną podmiotowość, ponieważ ich
osobowa ranga jest również przeliczana na stan posiadania. „Podmiot nie jest
mną, lecz ja jestem tym, co posiadam” - tak już w latach 70. XX wieku
scharakteryzował E. Fromm istotę tego przemieszczenia semantycznego
[Fromm 1997, s. 134]. I dalej: „(…) w modus posiadania nie daje się
ufundować żaden żywy związek między mną, a tym, co posiadam. Zarówno
posiadany przedmiot, jak i ja stają się rzeczami, a ja posiada rzecz, gdyż
dysponuje siłą, dzięki której może uczynić ją swoją. Zachodzi tu również
stosunek odwrotny: rzecz posiada mnie, gdyż moje poczucie tożsamości, mój
normalny stan psychiczny, wspiera się na moim posiadaniu rzeczy (w istocie
największej liczbie rzeczy, jak to tylko możliwe” [Fromm 1997, s. 134-135]. Co
szczególnie ważne, taka relacja - zdaniem Fromma - nie należy do życia, lecz
do śmierci. Podmiot został urzeczowiony dzięki temu, że w grze wystąpiła
siła, a samo uprzedmiotowienie zyskało sens bardziej radykalny niż
w Marksowskiej teorii alienacji, gdyż oznacza nie tylko utratę wolności
podmiotu jako podporządkowanego rzeczom, ale wręcz jego uśmiercenie.
Można

to

podsumować

następująco:

w

obszarze

materialnym

neoliberalna kultura wzmożonego posiadania i konsumpcji prowadzi pośrednio - do osłabiania, a może nawet do zanikania podmiotu. Jest on
wypierany przez wszechznaczące rzeczy, antypodmiotowe w swoich sensach,
co oznacza diametralną kulturową zmianę jakości ludzkiej egzystencji.
Idealny aspekt kultury, tak określony przez Sztompkę, również
modyfikuje się, gdyż w warunkach neoliberalnego zwrotu kulturowego ma
miejsce dokonywanie się określonych zmian w świecie funkcjonowania idei.
Dla zaakcentowania roli tego wymiaru sięgam do hasła „Idee rządzą
światem”, nawiązującego do myśli Keynesa „Idee górują nad interesami”.
Aktualne kulturowe pytanie brzmi: Jakie są to idee i jak one rządzą?
Przyjmując, że twórcami idei są ludzie, skonstatujmy, że w różnych czasach,
miejscach i warunkach tworzą oni różne idee, których wielość generuje
problem relacji między nimi. Pluralizm, jako współwystępowanie idei,
wymusza

na

ludziach

-

chociażby

w

imię

zachowania

własnego

bezpieczeństwa - tworzenie instytucjonalnych rozwiązań umożliwiających
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koegzystencję ich wyznawców. Przykład takiej instytucji stanowi klasyczna
demokracja parlamentarna. Występujące w społeczeństwie grupy ludzkie,
interioryzujące bliskie sobie idee traktowane jako konkurencyjne wobec
innych, posługują się nimi w formule ideologii dla uzasadnienia swojej
dominacji, górowania własnych interesów, legitymizowania określonej
władzy. Tak też stało się z neoliberalizmem.
Neoliberalna idea, jako idea zintensyfikowanego, korporacyjnego,
nieopiekuńczego kapitalizmu, rozwijająca się w czasach intensywnej
demokratyzacji życia na świecie i w okolicznościach nasilonych ruchów
emancypacyjnych, zderzyła się z mnogością występujących form życia
i ludzkich wartości. Jak je potraktowała? Z jednej strony zaczerpnęła z ich
dorobku, ale z drugiej, nadała owym ideom inne treści, co zmieniło ich
sensy. Przede wszystkim nawiązała do liberalnej idei wolności, ale powiązała
ją jednostronnie z wolnością rynkową. Nawiązała do całej ideowej koncepcji
liberalizmu, ale zarazem dokonała przekształcenia liberalizmu społecznie
kontrolowanego w neoliberalizm jako odmianę programowo pozbawioną
społecznej ingerencji i prorównościowych regulacji. W ten sposób projekt
równości, wynikający z założeń demokracji stanowiącej polityczny kontekst
tych przemian, zrodził nierówność zawoalowaną głoszeniem haseł równości.
Ideologia neoliberalizmu zaczerpnęła też z idei konserwatyzmu (w Stanach
Zjednoczonych neoliberalizm określa się mianem neokonserwatyzmu).
Nawiązała

bowiem

do

jakości

utrwalonych,

przede

wszystkim

do

argumentów uzasadniających wagę własności prywatnej, ale jednocześnie
zamieniła ją w zasadę panprywatyzacji jako prywatyzowania wszystkiego,
co

oznacza

drastyczne

okrawanie

obszarów

publicznych,

niegdyś

ogólnodostępnych, obecnie ograniczanych w dostępie, chociaż kulturowo
znaczących dla ludzi.
W funkcjonowaniu idei neoliberalizmu można więc dopatrywać się
kulturowego eksploatowania zastanych idei przez przyswajanie sobie ich
merytorycznych zasobów, a zarazem tak intensywnego ich przekształcania, że
nowe idee czyni się odległymi od ich elementów źródłowych. Dlatego na
pytanie o relacje między neoliberalizmem a innymi ideami można by
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odpowiedzieć, iż mają tu miejsce zapożyczenia tak intensywne, że aż
unicestwiające

punkty

wyjścia.

Powoduje

to,

że

relacje

do

jakich

spodziewamy się dotrzeć są zamienione przez jawienie się - na miejscu
owych relacji - samej ideologii neoliberalnej jako pochłaniającej inne, a więc
niekoegzystującej z nimi w formule pluralistycznej, tylko zmieniające ową
pluralizację na swojego rodzaju singularyzację, żeby nie powiedzieć
totalizację. Oznacza to, chociaż brzmi nienajlepiej, że przewodnią ideę
neoliberalizmu stanowi ideologia neoliberalizmu.
Podsumuję ten watek następująco: neoliberalizm jako idea przesyca
kulturę współczesną, uzyskując w niej pozycję dominującą. Zjawisku
autouniwersalizacji neoliberalizmu sprzyja posługiwanie się zabiegami
socjotechnicznymi na rzecz naturalizacji tej idei, prezentowanej jako
wszechobecna,

konieczna,

powszechnie

akceptowana,

nieodwracalna,

bezalternatywna.
Kolejny kulturowy wymiar życia, określony przez Sztompkę jako
normatywny, także podlega naciskom i modyfikacjom neoliberalnym.
Normy jako wzorce i reguły jednostkowych i grupowych zachowań ludzi,
oddające wartości danej kultury, zmieniają się wraz z nimi. W warunkach
kiedy rozpowszechnia się podstawowa wartość neoliberalizmu, którą
stanowi zysk stawiany ponad ludźmi, jak to celnie zwerbalizował
N. Chomsky,
maksymalizują

dominującymi
zyskowność

normami

zachowań

wszystkiego,

osiąganą

stają

się

przez

te,

które

uczestników

systemu wszelkimi sposobami, z odrzucaniem powściągów regulacyjnych
uprzednio wypracowanych w tym obszarze kultury. Rewersem takiego stanu
jest osłabianie poczucia solidarności z innymi, szczególnie z tymi, którzy mają
słaby dostęp do dóbr oraz uwiąd poczucia empatii i umiejętności
współpracy, mała skłonność pomocowa, rosnące nastawienie egoistyczne,
traktowanie

drastycznych

nierówności

społecznych

jako

zjawiska

pozytywnego, wręcz jako stymulatora ludzkich motywacji do działania.
Niejako wbrew tym tendencjom Polacy przejawiają skłonność do pomagania
potrzebującym, ale ich zachowania mają bardziej charakter akcyjny niż
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„organiczny”, jako wynikający z jakości systemowo-kulturowego porządku
ich życia.
W podsumowaniu ostatniej kwestii warto podkreślić, że neoliberalne
wysuwanie zysku na pozycję pierwszą wśród wartości, jako uprawianie
swojego rodzaju marketingowego pozycjonowania, poważnie przekształca
jakość całego tego kulturowo-normatywnego wymiaru życia, być może
nawet rewolucjonizuje ów wymiar. Objawia się to w obniżaniu znaczenia
regulatorów posiadających niegdyś dla ludzi znaczenia wyższe i wynoszeniu
na pozycje czołowe wartości zysku, dla osiągania którego nie liczą się normy,
gdyż dozwolone są wszystkie chwyty.
Kultura neoliberalna a problem edukacji
Szkicując charakterystykę kultury współczesnej i przyjmując, że została
ona w dużym stopniu zdominowana przez neoliberalizm, co upoważnia do
określania jej mianem „kultury neoliberalnej”, pomijałam problematykę
edukacji. Uzupełniając ten wątek zadeklaruję, że traktuję edukację zarówno
jako

część

kultury,

odnoszącą

się

do

ogółu

międzygeneracyjnych

oddziaływań realizowanych w powołanych do tego instytucjach oraz poza
nimi, zmienną historycznie i osadzoną społecznie, oraz jednocześnie jako
„metodę” służącą rozwojowi całokształtu zdolności życiowych człowieka,
czyniących z niego istotę dojrzałą, zdolną do refleksyjnej afirmacji
i konstruktywnej krytyki, świadomie realizującą się, obecną w danej
kulturze.
Dla potrzeb prowadzonego wywodu wyeksponuję w nim traktowanie
edukacji jako części kultury, co konsekwentnie oznacza, że neoliberalną
ekspansję na obszar kultury traktuję zarazem jako ekspansję na obszar
edukacji. Prowadzi ona do zawłaszczania przez neoliberalną ekonomię
przestrzeni

dotąd

przynależnych

do

edukacji

oraz

dążenia

do

podporządkowania edukacji zasadom neoliberalnym. Trudno jednoznacznie
rozstrzygnąć, czy mamy obecnie do czynienia z zawłaszczeniem edukacji
przez neoliberalizm, co oznaczałoby perspektywę utraty jej tożsamości, na co
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zwraca uwagę T. Szkudlarek [2001, 2004], czy też bardziej ma miejsce
neoliberalne

uwikłanie

edukacji

oznaczające

wielość

kierunków

odpowiednich oddziaływań, działanie wpływów wprost i nie-wprost,
jawnych i zakamuflowanych,

ich łączenie

się

według zasad mało

klarownych, niekiedy paradoksalnych, trudnych do rozszyfrowania, co
wymaga stosowania metody krytycznej z ujawnianiem ukrytych założeń
[Potulicka, Rutkowiak 2010].
Jak byśmy nie rozstrzygnęli tego problemu, trzeba uznać, że
neoliberalne oddziaływania na edukacje zmieniają jej jakość. Objawia się to
w podważeniu demokratyzującej funkcji szkolnictwa i odrywaniu polityki
oświatowej od jej dziedzictwa służby publicznej. Obejmuje też:
• oddziaływanie na podmioty edukacyjne, czyli uczniów, nauczycieli,
rodziców, ludzi administracji oświatowej, ukierunkowane na zmianę
ich wartości z przechodzeniem od przywiązywania wagi do
autotelicznego uzyskiwania orientacji w rzeczywistości do
eksponowania wartości utylitarnych i uzyskiwania bezpośrednich
korzyści, co w takim nachyleniu oznacza realizowanie projektu
edukacyjnego, w którym przechodzi się od akcentowania emancypacji
do funkcjonalności [Lewartowska-Zychowicz 2010];
• występowanie nierówności edukacyjnych stanowiących
konsekwencje ekonomicznych nierówności ludzi jako podstawy
układu neoliberalnego [Gromkowska-Melosik, Gmerek 2008];
• modyfikowanie treściowego projektu poznawania rzeczywistości
z ograniczaniem zasady ogólności, wyjaśniania, rozumienia,
interpretowania jej oraz eksponowaniem na tym miejscu zasady
doraźnych pragmatycznych zastosowań;
• ukierunkowanie na pomyślność jako sukces indywidualny,
z odstępowaniem od akcentowania obywatelskiego współdziałania.
Tak

realizowana

edukacja

nabiera

cech

treningu

w

wąskim

praktycyzmie, czemu towarzyszy intelektualna pasywność, symplifikacja
rzeczywistości i szeroko pojęta infantylizacja, co sprzyja kulturowej
prymitywizacji podmiotów edukacyjnych. Oddziałuje ona negatywnie na
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ludzi, zarówno w aspekcie jednostkowym jak i społeczno-obywatelskim
[Sennet 2006, 2009].
Kultura neoliberalna a problem pedagogiki
O związku kultury neoliberalnej i pedagogiki jako teorii edukacji,
potraktowanej tutaj całościowo, czyli bez możliwego wyodrębniania
różnicujących się pedagogii, zamierzam wypowiedzieć się w dwóch planach:
jeden dotyczy obecnego stanu pedagogiki, natomiast drugi - jej możliwych
perspektyw

poznawczych.

Uczestnik

i

obserwator

badawczego

życia

pedagogiki dostrzega, że jej tematyka i metoda nasycona jest obecnie przede
wszystkim krytyką. Krytyka ta, uprawiana w znaczeniu nadanym przez
teoretyków szkoły frankfurckiej, zaznaczała się już w demaskatorskich
pracach z okresu realnego socjalizmu, kiedy „pedagodzy z marginesu” - jak to
określił R. Kwaśnica - podejmowali prace ukierunkowane na wykrywanie
ukrytych założeń lokowanych w części tekstów oficjalnej pedagogiki,
sankcjonujących

stosowanie

odpowiedniej

indoktrynacji

ideologicznej

uprawianej za pośrednictwem ówczesnych praktyk wychowawczych.
Ten krytyczny trend, ale dotyczący już innych treści, wystąpił
w polskiej pedagogice także i po zmianie systemowej w 1989 roku. Dotyczył
on niedostatków funkcjonowania edukacji w politycznych warunkach
parlamentarnej demokracji i w ekonomicznych warunkach gospodarki
wolnorynkowej [Śliwerski 2009], gdzie realizuje się - co uwidaczniają
demaskatorzy - wiele upozorowanych działań obejmujących kluczowe
zakresy szkolnej edukacji instytucjonalnej [Dudzikowa, Knasiecka-Falbierska
(red.) 2013]. Od pewnego czasu podejmuje się też badawczo-krytyczną
problematykę

związków

edukacji

i

neoliberalizmu,

uprawianą

albo

w formule prób całościowego teoretycznego ogarniania problemu z akcentem
na jego wymiar systemowy [por. Szkudlarek 2004; Futyma 2002; Potulicka,
Rutkowiak 2010; Lewartowska-Zychowicz 2010], albo też w formule prac
empirycznych ukierunkowanych na penetrowanie fragmentarycznych relacji
rozpatrywanych fenomenów. Przykłady takich badań stanowią: rozpoznanie
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etycznych deformacji obecnego szkolnego oceniania uczniów prowadzonego
zgodnie

z

zewnętrznymi

konsumpcyjnych

standardami

orientacji

w perspektywie Baumanowskiej

[Groenwald

młodzieży

2011];

akademickiej

[Marciniak 2011];

analiza
osadzona

badanie związków

neoliberalizmu i edukacji obywatelskiej poprzez analizy porównawcze
[Czech-Włodarczyk 2012]; studia nad aktywnością społeczności akademickiej
w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, dotkniętej wpływami
neoliberalnymi [Gańko-Karwowska 2013]; zrekonstruowanie obrazu edukacji
(neoliberalnej) we współczesnym polskim dyskursie prasowym [Dobrołowicz
2013].
Te i inne prace badawcze, osadzone w paradygmacie krytycznym, są
z reguły puentowane stwierdzaniem braków edukacyjnych wykrytych pod
powierzchnią normalności, brakuje im natomiast „dalszego ciągu” jako
tworzenia koncepcji rozwiązywania nabrzmiałych problemów i „wychylania
wyobraźni” ku tworzeniu nowych, pozytywnych projektów edukacyjnych
[Rutkowiak 2010]. W tym sensie można było powiedzieć o pedagogice
krytycznej, że „ma się dobrze, ale jest martwa”, a taka właśnie konstatacja
padła niedawno na konferencji naukowej jej poświęconej.
Jednakże wysiłki włożone w przeprowadzenie badań krytycznych nie
idą na marne, ponieważ przeprowadzona już i kontynuowana przez
pedagogów poważna demaskatorsko-krytyczna robota naukowa, sprzyjająca
świadomościowemu

rozpoznawaniu

dominujących

obecnie

stanów

kulturowo-edukacyjnych, jest łączona z - dokonywaną na jej materiale krytyką owej krytyki [por. Kwaśnica 1990], będącą już krytyką typu
filozoficznego, prowadzoną

na wyższym poziomie ogólności, służącą

nabywaniu przez pedagogikę samowiedzy, co owocuje krystalizowaniem się
po-krytycznej perspektywy badań pedagogicznych.
Wyraziście

zaprezentował

w perspektywicznym

referacie

to

zagadnienie

wygłoszonym

podczas

P.
VIII

Zamojski
Zjazdu

Pedagogicznego, jesienią 2013 roku. Czyniąc punktem wyjścia teorię cynizmu
P. Sloterdijka, uzasadnił występowanie kryzysu paradygmatu krytycznego,
zawierającego się w jego faktycznym zamknięciu na zmianę. Następnie
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poddał analizie szeroko literaturowo obudowaną problematykę po-krytyczną
akcentującą

sensy

działań

weryfikacyjno-pozytywnych

opartych

na

założeniach kontrfaktycznych oraz przedstawił koncepcję „budowania”,
wtórnie nawiązującą do idei H. Arendt. Całość tego ważkiego wywodu
akcentuje po-krytyczny zwrot perspektywy w badaniach edukacyjnych,
prowadzący od filozofii emancypacji do filozofii odpowiedzialności, a szerzej
od demistyfikacji do budowania [Zamojski 2013].
Czy takie myślenie jest świadectwem przełomu paradygmatycznego
z ukierunkowaniem w stronę pedagogiki pozytywnej [Kwieciński 2013], czy
oznacza ono „zwrot pedagogiczny” w praktykach badawczych nauk
społecznych - jak rzecz nazwał D. Kubinowski [2013]. Zapewne tak, ale warto
zasygnalizować,

że

łączy

się

z

tym

perspektywa

dużego

wysiłku

teoretycznego, który - jak sądzę - trzeba będzie włożyć w rozbudowanie
samej teorii po-krytycznej (lub wielu takich teorii), uwzględnienia jej relacji
wobec pedagogiki krytycznej oraz - co szczególnie ważne, a na co w swoim
czasie zwracał uwagę T. Kuhn, ten znawca fenomenu rewolucji naukowych
- osadzania nowego podejścia w obszarze panującej wokół, pozanaukowej
atmosfery

poznawczej

[Kuhn

1985].

W

warunkach

neoliberalnego

zdominowania kultury ta atmosfera nabrała specyficznych właściwości,
w których „pedagogika pozytywna” może być utożsamiana z pedagogiką
instrumentalną.

Unikaniu

takich

błędów

sprzyjać

może

poznawcza

współpraca pedagogów z badaczami innych dziedzin - jestem zdania, że na
pierwszym

miejscu

z

„ekonomistami

kulturowymi”

R.

J.

Shillerem,

R. Frydmanem, J. Stiglitzem, G. Kołodko, dalekimi w swoich poglądach od
neoliberalizmu i sygnalizującymi potrzebę wypracowania nowej koncepcji
ekonomicznej [Rutkowiak 2013], będącej nowym rozwiązaniem dla ekonomii
jako teorii gospodarowania i rozwijania się ludzi jako podmiotów owego
szeroko pojętego gospodarowania.
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W KULTURZE NEOLIBERALNEJ

- KOMUNIKAT Z BADAŃ

Wprowadzenie
Przyszło nam żyć w czasach neoliberalizmu, który oddziałuje na nasze
życie w takich obszarach, jak: ekonomia, polityka, stosunki międzynarodowe,
ideologia,

kultura.

Neoliberalizm

możemy

określić

jako

ideologię,

światopogląd, dyskurs czy epokę. Powstał na przełomie lat trzydziestych
i czterdziestych,

a

rozwinął

się

pod

koniec

lat

siedemdziesiątych

dwudziestego wieku. Wtedy to zauważono, że kapitalizm zaczął się
niepokojąco „wypalać” i uznano, że należy dać mu nową „twarz”.
Neoliberalizm
zakładająca,

to
że

nurt

ideologiczny

gwarantem

i

ludzkiego

doktryna
dobrobytu

polityczno-społeczna
jest

indywidualna

przedsiębiorczość osadzona w warunkach wolnego rynku, swobodnego
handlu i praw własności prywatnej przy ograniczonej ingerencji państwa
w gospodarkę.
Kultura neoliberalna jest zasadniczym przejawem triumfu etosu
indywidualnej konkurencji i ducha przedsiębiorczości. Daje ona rynkowi
prymat nad społeczeństwem. W tej kulturze finansowa efektywność
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i marketing stały się priorytetowymi przedsięwzięciami. Kultura neoliberalna
to także kultura konsumpcyjna. Stała się ona dziś tym obszarem, który
stanowi cel egzystencji człowieka. W kulturze konsumpcyjnej - tak jak
w całej kulturze neoliberalnej - wybór jest nakazem: unikać wyboru możesz
jedynie pod groźbą wykluczenia. Odpowiedzialność w niej oznacza przede
wszystkim odpowiedzialność za siebie. Kulturowy syndrom produkcyjny
przemienia się w kulturowy syndrom konsumpcyjny [Potulicka 2010, s. 5152]. Zaczyna dominować motyw jakości człowieka neoliberalnego jako
człowieka o trzech obliczach zlewających się w jedno: gorliwego producenta,
namiętnego

konsumenta

i

człowieka

wybrakowanego.

Ideologia

neoliberalna narzuca współczesnym ludziom taki obraz jakości życia [por.
Potulicka, Rutkowiak 2010].
Mentalność człowieka w neoliberalizmie kształtowana jest prawami
rynkowymi, które wzbudzają w nas chęć posiadania, musimy mieć więcej
i więcej, pędzimy do przodu, nie oglądając się na drugiego człowieka.
Dominuje tu postawa homo oeconomicus, powodująca, że człowiek zatraca
w sobie człowieczeństwo. Taki jest obraz człowieka w neoliberalizmie. Czy
tylko tak w rzeczywistości jest?
Konsumpcja jako podstawowa forma ludzkiego życia
Jednym z aspektów neoliberalnej koncepcji człowieka jest konsument.
Konsument i konsumpcja stały się dominującymi pojęciami. Postawa „robię
zakupy,

więc

jestem”,

oscylowanie

wokół

indywidualizmu

stawiają

człowieka w obliczu świata pseudosatysfakcji, powodując powierzchowną
fascynację, a jest to świat wewnętrznie pusty. „Jesteśmy tym, co kupujemy”.
Zasklepiamy się w doznaniach przyjemności, jesteśmy jej poszukiwaczami. To
pogoń za odpowiednimi dobrami i wchodzenie w ich posiadanie. W tym
świecie liczy się „karuzela hedonizmu”, doraźna przyjemność kupowania
[Łukaszewicz 2012, s. 37]. Myśl o tym, że można doprowadzić do
zaspokojenia potrzeb konsumenta, oznaczałaby również katastrofę dla niego
samego. Nie mieć żadnych nowych pragnień, nie mieć żadnych nowych
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potrzeb, do niczego nie dążyć - to koszmar homo consumens. Żeby zatem
uniknąć takiej „czarnej” wizji, należy nadal... kupować, aby nie blokować
„rozwoju”, tak dobrze wyskalowanego na wskaźnikach sprzedaży i usług
[Łukaszewicz 2012, s. 36]. Człowiek w świecie konsumpcyjnym jest
uzależniany od konkretnego produktu (papierosy, alkohol czy kawa), który
oferuje rynek. Świat uwodzenia konsumenta to jedna z najbardziej znanych
koncepcji opisujących strategię zniewolenia przez rynek, który uwodzi - za
pomocą

hipnotyzującej

muzyki,

podprogowego

przekazu i fałszywej

obietnicy zaspokojenia pragnienia. Kusi wszystko - muzyka i aranżacja
wnętrza, a nawet zapachy, co sprawia, że kupowanie staje się aktem
donioślejszym i bardziej znaczącym niż posiadanie [Jacyno 2007, s. 67-68].
Rynek sprawia, że możemy wybierać, sortować towary. Wydaje się, że od
nas konsumentów zależy to, co kupujemy, i każdy z nas jest niepowtarzalny.
Jednakże jest to pseudo-indywidualizacja - de facto oferująca co najwyżej
sztucznie wytworzone różnice między zestandaryzowanymi produktami.
Ekonomia postrzega konsumenta jako suwerenny podmiot. Podmiotowość
konsumentów tworzą wybory związane z zakupami. Konsumpcja staje się
sprawą szczególnie ważną, o ile nie centralną w życiu większości ludzi, będąc
celem ich egzystencji. A tymczasem sam konsument stał się towarem
[Potulicka 2010, s. 48-49]. Taki obraz rzeczywistości umiejscawia człowieka
w modelu

życia

pasywnego

zgodnie

z

pokusami

konsumpcjonizmu

i ludyczności, w tym zwłaszcza zabawy, która wydaje się stanowić
immanentną cechę każdej konsumpcji. Skłonność do zabawy, rozrywki wśród
młodzieży jest niezwykle wysoka i rośnie lawinowo [Michalewski 2008;
Michalewski 2011, s. 75-92].
Czy tylko homo oeconomicus?
Wizja człowieka w ideologii wolnorynkowej to homo oeconomicus, to
taki człowiek, który kieruje się chłodną kalkulacją własnego interesu, potrafi
przeliczyć każdą sytuację na korzyści z niej wypływające [Potulicka 2005,
s. 219].

W

wizji
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każdy

człowiek

jest

przedsiębiorcą
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zarządzającym swoim życiem. Człowiek to podmiot ekonomiczny, prywatny
właściciel dóbr, które stara się utrzymywać i powiększyć, podmiot życia
gospodarczego - homo oeconomicus. Dla takiego człowieka cnotą jest egoizm
i wydajność. W tej koncepcji innych ludzi traktuje się przede wszystkim jako
rywali - konkurencję. To obraz nikczemnego człowieka, który kopie dołki pod
innymi, knuje intrygi, zastawia pułapki, czeka, aż druga strona potknie się
i upadnie. Dewizą takiego człowieka jest: „jeżeli nie jesteś twardszy i mniej
uczuciowy od innych, zostaniesz przez nich skrzywdzony” [Potulicka 2010,
s. 47-48]. Ideałem staje się człowiek przedsiębiorczy, łatwo adaptujący się,
który żyje w przeświadczeniu, że własna inicjatywa będzie nagradzana,
działający zgodnie z prawami rynku, akceptujący je, skłonny do ponoszenia
ryzyka, dynamiczny, umiejętnie prezentujący własne osiągnięcia. Ma
charakter

indywidualisty,

przejawia

umiejętności

konkurowania,

współzawodniczenia o pozycję na rynku. Jak pisze J. Kochanowicz, homo
oeconomicus jawi się w perspektywie wolnorynkowej jako twór skrajnie
egoistyczny i aspołeczny. Jest on przejawem triumfu logiki kupieckiej
i porządku

handlowego.

Jest

przesycony

cynizmem,

skłonnością

do

manipulacji i obojętnością [Kochanowicz 1997, s. 33-35].
Neoliberalne kreowanie homo oeconomicus stanowi zagrożenie dla
kultury politycznej opartej na obywatelstwie. Tworzenie nie obywateli
a konsumentów powoduje w efekcie ukształtowanie się zatomizowanego
społeczeństwa złożonego z niezaangażowanych jednostek, które czują się
zdemoralizowane i bezsilne [Chomsky 2000].
Człowiek współczesny skazany jest być może na konsumpcję, ale nie
powinna ona stanowić sedna jego życia. To twórczość jest najwyższą formą
działalności człowieka, przenikającą wszelkie aspekty jego funkcjonowania.
Homo faber tworzy – zmienia rzeczywistość, ale zmienia też siebie. Człowiek
twórczy to człowiek nastawiony nie tylko na zysk - to przeciwieństwo homo
oeconomicus.
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Młodzi „nowi - inni - twórczy”
Gdy zastanawiamy się nad tym, jaka jest współczesna młodzież, można
sądzić, że jest zróżnicowana pod wieloma względami w kwestii podejścia do
życia. Nie sposób namalować jej obrazu grubym pędzlem ogólnych statystyk
(określenie Krystyny Szafraniec).
W opisach badaczy możemy spotkać się z obrazem młodzieży jako
pokolenia młodych hedonistów, materialistów, egoistów, zakupoholików.
O zróżnicowaniu dzisiejszego młodego pokolenia decyduje wykształcenie, ale
i dostęp do Internetu. Zwykło się ich nazywać „cyfrowymi autochtonami”
[Krzyżaniak-Gumowska 2013]. Sięgając do wyników badań zawartych
w publikacji Młodzi i media, dowiadujemy się, że Internet odgrywa główną
rolę w życiu młodzieży. To za jego pośrednictwem młodzi nawiązują
kontakty, czerpią wiedzę, stanowi on część ich życia, którego atrakcją jest
swoista natychmiastowość poruszania się po wirtualnym świecie. Internet
skutecznie wypiera komunikację na płaszczyźnie bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich, kiedy to ludzie spotykali się, rozmawiali, tworzyli więzi
[Filipiak 2010].
Jednak nie wszyscy młodzi są „cyfrowymi tubylcami”. Bardziej
kompetentni kulturowo przejawiają większe aspiracje i wykorzystują sieć do
aktywnej twórczości. Internet jawi się tu jako dostęp do bardziej
wyrafinowanej kultury.
Raport Młodzi 2011 wyraźnie pokazuje, że młodzież nastawiona jest na
konsumpcję, afirmację życia pełnego wrażeń, orientacje indywidualistyczne
[Szafraniec 2011].
Dyskusja nad kondycją współczesnej młodzieży pozostaje otwarta,
jednak dla mnie ważne jest zainteresowanie tymi, którzy swoją inwencją,
swoimi sposobami myślenia, a przede wszystkim swoimi działaniami
i dokonaniami wpisują się w doświadczenia pedagogiki drogi spod znaku
edukacji z wyobraźnią [Łukaszewicz 2010]. Sądzę, że ci młodzi, którzy są
pełni optymizmu, i pogody ducha, nie będą bierni w życiu. Ich działania
wzmocnione będą siłą chęci i wiary w to, co robią. To pokolenie, któremu
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łatwiej

będzie

poruszać

się

w

gąszczu

neoliberalnego

świata,

są

wewnątrzsterowni, potrafią podejmować pełną odpowiedzialność za swoje
życie. Myślę, że można nazwać takich młodych pokoleniem „nowych innych - twórczych”.
Analizując młode pokolenie, pokolenie „nowych - innych - twórczych”,
można odwołać się do argumentów Janusza Czapińskiego. Oto najważniejsze
z nich:
• oni chcą się rozwijać, chcą ciągle podwyższać kompetencje, odczuwać
satysfakcję z pracy; nie wystarczy im, że praca jest w miarę dobrze
płatna i sensowna, musi być przyjemna i rozwijająca; ma być od
zadania do zadania;
• częściej zwalniają się z pracy niż są zwalniani; aktywnie szukają
lepszych miejsc (na bezrobociu są trzykrotnie krócej niż inni); po roku,
dwóch odnajdują się w kulturze pracy zespołowej;
• są pokoleniem jakości (dobra praca, zdrowe życie, silniejsze relacje);
cnoty osobiste - tak; narzędzia kontroli społecznej - nie;
są materialistami i zakupoholikami, ale nie wypruwają sobie żył, aby
dostać podwyżkę; liczą się dla nich więzi niezinstytucjonalizowane;
• należą do świata cyfrowego; mają chmurową, a nie maszynową wizję
świata; nie są obibokami, nie wożą się na tej chmurze, przeciwnie
- dobrze wiedzą, że trzeba zarabiać, ale chcą to robić w sposób, który
nie jest sprzeczny z ich poczuciem wartości, nie hamuje rozwoju, nie
odbiera satysfakcji z życia; teraz na przykład masowo ruszyli robić
doktoraty, albowiem zorientowali się, że stopa zwrotu z inwestycji
w licencjat i magisterium dramatycznie spada, a z doktoratu - rośnie;
kipią pomysłami, których nikt nie oczekuje;
• rzadziej niż inni chodzą do kościoła; duża część w ogóle nie myśli
o zakładaniu rodziny i posiadaniu dzieci; dla nich przyszłość jest tak
niepewna, że coraz mniej z nich jest chętnych podjąć ryzyko
narażania na nią nowych istot; wydatki, obowiązki, ograniczenia,
przerwa w karierze też się liczą, ale niepewność ma decydujące
znaczenie; w zderzeniu z polską rzeczywistością czują, jak ich
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kreatywność ulega stłamszeniu; każda ekspresja naraża ich na
brutalne oceny, odrzucenie jest typową polską reakcją na innowację...
[Za: Żakowski 2012, s. 20-22].
To pokolenie młodych różni się od tego wcześniejszego. Oni nie czekają,
nie są bierni, „biorą sprawy w swoje ręce”, są po prostu od nas dorosłych
lepsi, jak zauważa Krystyna Szafraniec. Jednocześnie aż 95% z nich jest
przekonanych, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w kreowaniu
miejsc pracy, polityce społecznej, promocji przedsiębiorczości. Nie oznacza to
jednak oczekiwań roszczeniowych. Zdecydowanie większość chciałaby
prowadzić swoją firmę. Młodzi wyraźnie zaniepokojeni są zbyt silnym
wpływem Kościoła katolickiego w polskim państwie. Z badań przywołanej
autorki wyraźnie wynika, że młodzi dysponują nadwyżką kapitału
społecznego w porównaniu z dorosłymi. Poziom zaufania do innych (gdy
średnio tylko 25% Polaków ufa innym osobom) u młodzieży sięga 58%.
Ponadto 84% studentów i uczniów nie ma wątpliwości, że tylko działając
wspólnie

można

rozwiązać

niektóre

problemy

i

pomóc

osobom

potrzebującym. Kapitał ten jest marnotrawiony. Znajduje on jednak ujście
w innych formach aktywności, czego przykładem są działania Jerzego
Owsiaka czy Janiny Ochojskiej [Za: Bendyk 2012, s. 30-31].
Chyba zawsze wśród młodych znajdowali się społecznicy, zaangażowani w obywatelską aktywność, wspierający lokalne środowiska w ich
rozmaitych inicjatywach. Tak jest również dzisiaj, jednak radykalnej zmianie
uległ kontekst proaktywnej i prospołecznej działalności oraz jej skala.
Zapewne mamy tu do czynienia z wieloma czynnikami owej zmiany,
z rozmaitymi jej przyczynami i następstwami. W tym kontekście należy
zwrócić uwagę na dwa zasadnicze źródła tej zmiany. Pierwsze z tych źródeł
wiąże się z tezą, iż wzrost gospodarczy nie przekłada się automatycznie na
rozwój społeczny - czy szerzej - cywilizacyjny [zob. Raport „Polska 2050”
2011]. Drugie z nich dotyczy tego, co Jeremy Rifkin nazywa ostatnią deską
ratunku, czyli trzecim sektorem w obliczu narastającej frustracji coraz
liczniejszych bezrobotnych, w tym rosnącego bezrobocia technologicznego
(a lista „grzechów” jest długa) [Rifkin 2001]. Jakie są „recepty”, jakie drogi
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wyjścia?
Zadania ponadosobiste jako droga ku inności
Człowiek w swoim życiu podejmuje szereg wyzwań, realizując zadania,
na które patrzymy przez pryzmat realizacji określonego celu. Według
Wiesława

Łukaszewskiego, mogą to być zadania osobiste, pozaosobiste

i ponadosobiste. Zadania osobiste związane są z koncentracją na własnej
osobie, na własnej wartościowości. Mogą wiązać się z tendencją do
samodoskonalenia, choć nie zawsze. Za dominacją zadań osobistych kryje się
często zwyczajny egocentryzm. Jeżeli „ja” idealne staje się celem działania, to
łatwo wyzwala dążność do perfekcjonizmu, do sukcesów osobistych, do
izolacji od otaczającego świata. Sprzyja podporządkowywaniu wszystkiego
i wszystkich ideałowi „ja”. Nakazuje rozpatrywanie świata w kategoriach
instrumentów pozytywnych („sprzyja”) lub negatywnych („przeszkadza”)
w odniesieniu do własnej osoby i własnych interesów [Łukaszewski 1984,
s. 272].
Z

kolei

realizacja

zadań

pozaosobistych

prowadzi

do

zmian

w otaczającym świecie, wartościuje stany poza „ja”, nie gratyfikując
zasadniczo osobistych interesów podmiotu. Realizacja zadań pozaosobistych
sprzyja dobroczynności, poświęcaniu się czy altruizmowi. Jednostka traktuje
siebie jako instrument maksymalizowania szans czy interesów innych ludzi,
instytucji. Realizacja takich zadań bardziej sprzyja rozwojowi osobowości niż
wykonywanie zadań osobistych, jednakże rozwoju nie optymalizuje
[Łukaszewski 1984, s. 273].
Najpełniejszy

rozwój

osobowości

wiąże

się

z

realizacją

zadań

ponadosobistych. Każdy krok na drodze do ich realizacji odsłania kolejne
zadania, inspiruje do wykonania następnego kroku. Jest to ten typ
aktywności, który zabezpiecza przed egocentryzmem, przed nastrojami
rywalizacyjnymi, przed utratą sensu życia [Łukaszewski 1984, s. 401].
W zadaniach ponadosobistych dominują związki między jednostką
i światem, celem działania jest zmiana relacji „ja” - świat. Realizacja takich
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zadań może zatem nie maksymalizować wyłącznie ani interesu osobistego,
ani interesu pozaosobistego, choć oba te interesy są w tym przypadku
optymalizowane. Ten rodzaj zadań odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju
osobowości i w kierowaniu własnym rozwojem. Wyjście poza ramy
problemów

związanych

z

własną

osobą,

stanami

indywidualnymi,

osobistymi interesami daje możliwość optymalizacji twórczego rozwoju
osobowości jednostki. Stanowi to przyczynek do tego, aby rozwój
osobowości nie był celem samym dla siebie. Zadania ponadosobiste
stanowią takie związki, które integrują człowieka ze światem, gratyfikują
zarówno osobiste interesy podmiotu, jak i wizje świata możliwego i/lub
pożądanego. Takie zadania wymagają jednocześnie bycia sprawczymi,
prorozwojowymi i otwartymi. Zadania ponadosobiste ujęte są w kategorii
drogi ku inności. Owa inność widziana jest przez pryzmat patrzenia na świat
nie z punktu widzenia egoistycznego, samolubnego, nie tylko pod kątem
własnych korzyści. Człowiek preferujący zadania ponadosobiste chce i potrafi
zmieniać świat na lepsze i przekraczać siebie.
Badania własne - metoda, wyniki, interpretacja
Interesując się preferencjami prospołecznymi młodych, zadałam sobie
pytania: Czy patrzą na życie wyłącznie konsumpcyjnie, podporządkowując
się zachowaniom homo oeconomicus, czy być może mają inne zapatrywania,
a zachowania prospołeczne odgrywają kluczową rolę w ich życiu?
W roku 2013 wiosną przeprowadziłam pilotażowy sondaż wśród
młodzieży licealnej w Opolu oraz wśród studentów studiów stacjonarnych
i zaocznych kierunków pedagogicznych w Opolu i Wrocławiu. Celem tych
badań było zorientowanie się, jakie są preferencje młodych wobec zadań
osobistych, pozaosobistych i ponadosobistych. W badaniu wzięło udział 313
osób. Uczestniczyło w nim 87% kobiet oraz 13% mężczyzn. Wiek badanych
licealistów wynosił 17-18 lat, studentów studiów stacjonarnych - 20-21 lat,
studentów studiów zaocznych - 19-25 lat. Sondaż miał charakter wyboru
projekcyjnego, polegającego na tym, że ankietowany wybierał model mu
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najbliższy, najbardziej właściwy jego aspiracjom i motywacji. Dokonywany
wybór odnosił się bądź do modelu potencjalnego, bądź rzeczywistego w jego
życiu, ale subiektywnie oceniany był wysoko jako uzasadniony społecznie.
Badani wybierali jeden model ZADANIA/PROJEKTU spośród czterech1.
Modele zostały określone jako ciekawe, potrzebne, ważne dla sektora
obywatelskiego. Poszczególne modele miały wspólną formułę:
„Ten model ZADANIA/PROJEKTU - jak i pozostałe - jest ciekawy,
potrzebny, ważny dla sektora obywatelskiego; wciąga Cię! Czujesz i wiesz, że
jego realizacja niesie wiele dobrego”.
MODEL A: badany uważał, że jego realizacja niesie wiele dobrego
przede wszystkim innym; jego aktywność to szansa zmiany życia innych na
lepsze; prawdopodobnie badany może odnieść pewne korzyści rozwojowe,
edukacyjne, życiowe czy społeczne, ale musi mieć świadomość, że
podstawowe

dobrodziejstwa

płynące

z

ZADANIA/PROJEKTU

należą

głównie do innych.
MODEL B: jego realizacja niesie wiele dobrego przede wszystkim
badanemu; przynosi mu wiele korzyści rozwojowych, edukacyjnych,
życiowych

czy

społecznych,

ale

nie

wyklucza

przecież

rozmaitych

dobrodziejstw dla innych; badany ma świadomość, że owe korzyści płynące
z ZADANIA/PROJEKTU należą głównie do niego.
MODEL C: badany czuje i wie, że jego realizacja niesie wiele dobrego
jednocześnie jemu i innym;

przynosi

wiele

korzyści

rozwojowych,

edukacyjnych, życiowych czy społecznych jemu oraz innym; badany ma
świadomość, że owe korzyści z ZADANIA/PROJEKTU należą tak samo do
niego, jak i do innych.
MODEL D: badany czuje i wie, że realizacja projektu niesie wiele
dobrego, choć nie potrafi określić, czy w pierwszej kolejności jemu, czy
innym; badany ma świadomość, że owe korzyści rozwojowe, edukacyjne,
życiowe i społeczne płynące z ZADANIA/PROJEKTU będą owocowały, choć
dziś trudno powiedzieć, po jakim czasie i po której stronie bardziej.
1

Ankieta „cztery modele” została opracowana przez R. Łukaszewicza.
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ZADANIA/PROJEKTY angażują we względnie długiej perspektywie
czasowej, nie są krótkie, częściowo przypadkowe, niezaplanowane czy
nieoczekiwane, nie stanowią jakby dodatkowego bagażu w przejawianej
aktywności. Właśnie takie ZADANIA/PROJEKTY nadają naszej drodze
życiowej sens i wartość działania, ujawniają nasze ambicje i intencje,
pozwalają budować plany ich realizacji, angażują nasze emocje, kwalifikacje
i kompetencje, pozwalają na prawdziwą przygodę konfrontowania własnych
doświadczeń i własnej wyobraźni, odkrywania i realizowania pasji, wizji,
misji. Takie autonarracje - wyobrażeniowe opowieści o działaniu dotyczącym
ZADAŃ/PROJEKTÓW - nadają kształt życiu człowieka. Często dowiadujemy
się z mediów, że pojawiają się potencjalne okoliczności w sferze zawodowej,
obywatelskiej, społecznej bądź kulturalnej, a nawet gospodarczej, które
wyraźnie zaczynają inspirować, animować, pasjonować. Wyobrażamy sobie
ich realizację, która nie tylko staje się źródłem wiedzy o samym sobie, ale
nade wszystko tworzy swoistą opowieść o naszej przyszłej tożsamości.
Kontekst mocnych stron człowieka i uczenia się pozytywnego myślenia
wydaje się oczywisty.
Rozkład wyborów kształtował się następująco: model A wybrało 7%
ankietowanych, model B - 13%, model C - 70%, model D - 10%
ankietowanych. Korelacja w wyborze pomiędzy kobietami i mężczyznami
była bardzo wysoka i kształtowała się w przedziale 0,95-0,99.
Można zauważyć ogromną różnicę pomiędzy wyborem przez badanych
modelu C a wyborem pozostałych modeli [zob. wykres 1, s. 66]. Niemalże 3/4
badanych wybrało potencjalnie orientacje allocentryczne, w zakresie których
czują i wiedzą, że realizacja zadań ponadosobistych niesie wiele dobrego
jednocześnie im i innym.
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Wykres 1. Preferencje wyboru przez badanych modelu ZADANIA/PROJEKTU

Preferencje wyboru modelu
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Model ZADANIA/PRO JEKTU

Źródło: opracowanie własne

Sondaż pozwolił zorientować się, jakie są preferencje wyboru modelu
ZADANIA/PROJEKTU, a tym samym określić, które z zadań osobistych,
pozaosobistych i ponadosobistych przeważają w deklaracjach badanej grupy
młodzieży. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że dominuje
wybór modelu związanego z realizacją zadań ponadosobistych. Takie zadania
sprzyjają kierowaniu rozwojem osobistym, a jednocześnie ułatwiają wyjście
poza ramy problemów związanych z własną osobą, powodując, że rozwój
osobowości nie jest celem samym dla siebie. Ten rodzaj zadań zabezpiecza
przed rywalizacją i utratą sensu życia. Młodzi wybierający orientacje
allocentryczne

mogą

wykazywać

zwiększoną

gotowość

do

działań

prospołecznych, a sektor obywatelski odgrywa w ich życiu istotną rolę.
Działania prospołeczne niosące wiele dobrego, pomocne innym, uczące
altruizmu mają swoje pozytywne właściwości. Młodzi, którzy wykazują
allocentryczne orientacje życiowe, skłonni są nieegocentrycznie postrzegać
rzeczywistość, wykazują silne poczucie więzi społecznej, zadaniowy styl
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działania.

Edukacja

powinna

wykorzystać

to,

że

młodzi

deklarują

w zdecydowanej większości allocentryczne orientacje życiowe.
Wniosek końcowy
Z moich badań wynika, że młodzi żyjący w neoliberalnej rzeczywistości,
mają też i inne zapatrywanie na życie, a nie tylko tożsame z homo
oeconomicus. Dla większości z nich zachowania prospołeczne mają kluczowe
znaczenie w życiu osobistym, co zadeklarowali w sondażu. Deklaracje te nie
zawsze pokrywają się z rzeczywistością, jednak ujawniają potencjał, ukryty
gdzieś głęboko w ich mentalności. Ten potencjał należy tylko odpowiednio
z nich wydobyć i uruchomić, wykorzystując ich gotowość do działań
prospołecznych.
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POP-KULTUROWE PREFERENCJE ARTYSTYCZNE MŁODZIEŻY I ICH UZASADNIENIA
- KOMUNIKAT Z BADAŃ

Wprowadzenie
Kultura popularna na stałe wpisała się w naszą codzienność, do tego
stopnia, że przestała już być wyłącznie obiektem krytycznego dystansu,
wzbudzającym skrajnie negatywne emocje. Jak podkreślają Daria Hejwosz
i Witold Jakubowski, kultura popularna nie jest już dzisiaj traktowana jako
obszar

manipulowania

bezmyślnych

mas

przez

media

elektroniczne,

a zaczyna być rozumiana jako dyskursywna przestrzeń tworzenia oraz
negocjowania znaczeń przez jej uczestników [Hejwosz, Jakubowski 2010,
s. 10]. Równocześnie zjawiska kultury popularnej stają się niezwykle
ważnym obszarem naukowych debat, w tym również debat pedagogicznych.
Środowiska pedagogiczne powoli odrzucają nie do końca zasadną strategię
radykalnej oceny i wartościowania wychowawczego zjawisk kultury
popularnej, przyznając tym samym rację poglądowi głoszonemu między
innymi przez Zbyszko Melosika, zgodnie z którym deprecjonowanie kultury
popularnej „jest równoznaczne z ignorowaniem młodzieży przez pedagogikę
i przynosi nieuchronnie ignorowanie pedagogiki przez młodzież” [Melosik
1995, s. 236].
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Metodyka przeprowadzonych badań
W niniejszym opracowaniu przedstawiam rezultaty badań własnych
nad preferencjami artystycznymi uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich
subiektywnymi uzasadnieniami. Analizowany materiał empiryczny zebrany
został w kilku lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2008-2009
w ramach szerszego projektu badawczego bezpośrednio związanego z moją
pracą doktorską1 oraz dodatkowo w jednym z lubelskich liceów w 2013 roku.
Łącznie w badaniach udział wzięło 195 osób.
Przy badaniu tych preferencji posłużyłam się narracjami uczniów
formułowanymi przez nich w dowolnym czasie w warunkach domowych
w odpowiedzi na następujące pytanie/polecenie: „Opisz artystów, twórców,
wykonawców (pracujących indywidualnie lub w zespole) z zakresu różnych
dziedzin sztuki, których szczególnie cenisz. Wymień ich od najbardziej
cenionego przez siebie (nr 1) kolejno do coraz mniej cenionych. Za każdym
razem podaj imię i nazwisko lub nazwę, wymień utwory (dzieła), które
szczególnie cenisz, przedstaw uzasadnienie swojego wyboru”.
Prośba

ta

była

jednym

z

21

pytań/poleceń

uwzględnionych

w zastosowanym przeze mnie Kwestionariuszu Preferencji Kulturowych,
który ma charakter kwestionariusza otwartego, a jego zadaniem jest zebranie
obszernych,

swobodnych

wypowiedzi

badanych

dotyczących

danego

zagadnienia, mieszczącego się w ramach badanej problematyki i następnie
poddanie ich szczegółowej analizie i interpretacji z pedagogicznego punktu
widzenia2.

Kreowanie tożsamości kulturowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez
pozalekcyjną edukację kulturalną - niepublikowana rozprawa doktorska przygotowana
pod kierunkiem dra hab. Dariusza Kubinowskiego, prof. nadzw., obroniona na początku
2013 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
2
Zob. D. Kubinowski, R. Badtke, I. Lasek, E. Łaskarzewska, B. Łowczak, D. Paradowska,
W. Pawelec, E. Skrzypek, A. Wilczewska, R. Zarzeka, E. Ziemnicka, Poczucie tożsamości
kulturowej młodzieży u progu dorosłości - fragmenty narracji z jakościowych badań
pedagogicznych z lat 2006-2007 wraz z multimedialną dokumentacją seminarium
dyplomowego, „Pedagogika Kultury” 2008, t. 4.
1
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Charakterystyka preferencji artystycznych badanej młodzieży
Spośród wszystkich badanych uczniów posiadanie skonkretyzowanych
zainteresowań artystycznych zadeklarowały łącznie 133 osoby. Oznacza to, że
pozostali nie potrafili ich sprecyzować bądź ich rzeczywiście nie posiadali.
Stan taki uznać należy za niepokojący i wymagający szczególnej troski
pedagogicznej.
Pomimo wyraźnej dominacji w analizowanych narracjach preferencji
artystycznych skoncentrowanych wokół kultury popularnej, podkreślić
należy duże zróżnicowanie zainteresowań badanych uczniów. Świadczy
o tym fakt, że wśród wszystkich ich deklaracji odnotowano jedynie dwie
takie same odpowiedzi. Stan taki nie powinien dziwić ze względu na wielość
i różnorodność ofert pop-kulturowych. Nie sposób jednak zapomnieć również
o tym, że „współczesna kultura popularna w niczym nie przypomina kultury
masowej z portretu namalowanego w klasycznych ujęciach - a więc
wystandaryzowanej, ujednoliconej papki, którą karmi się masowego
odbiorcę” [Krajewski 2005, s. 10].
Większość

wskazanych

przez

badaną

młodzież

preferencji

artystycznych zogniskowanych była wokół dzieł i twórców związanych ze
kulturą popularną - gwiazd muzycznych, filmowych i telewizyjnych. Tego
typu deklaracje odnotowano w przypadku 107 badanych uczniów. Badani
wskazywali między innymi takich twórców, jak: Piotr Rubik, Doda, Jennifer
Lopez, Bon Jovi, Ich Troje, Patrycja Markowska, Gosia Andrzejewicz, Feel,
O.S.T.R., Metallica, Verba, Szymon Majewski. Preferencje artystyczne
zogniskowane

głównie

wokół

kultury

„wysokiej”

charakteryzują

19

badanych uczniów. Większość wymienionych twórców stanowili w tym
wypadku artyści uznani, autorzy dzieł o wysokiej wartości artystycznej,
między innymi tacy jak: Wolfgang Amadeusz Mozart, Bolesław Prus, Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, Wisława Szymborska, Claude Monet, Paul
Gauguin, Jacek Malczewski, Witkacy, Michał Anioł, Fryderyk Chopin, Adam
Mickiewicz. Siedmiu uczniów udzieliło odpowiedzi, które określić można
jako zainteresowania twórczością typowo rozrywkową pozbawioną istotnych
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wartości estetycznych. Są to preferencje skoncentrowane głównie wokół
nurtu muzyki disco polo, między innymi takich twórców, jak: Classic, Boys,
Akcent. Znamienne, iż tego typu deklaracje pojawiły się w wypowiedziach
wyłącznie mężczyzn, głównie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
i technikum. Żaden z uczniów technikum i szkoły zawodowej nie wskazał
natomiast twórców i utworów, które sugerowałyby posiadanie preferencji
artystycznych skoncentrowanych wokół kultury „wysokiej”.
Preferencje artystyczne badanych uczniów są dość zróżnicowane
dziedzinowo. Zdecydowanie dominują jednak zainteresowania z obszaru
muzyki. W dalszej kolejności są to zainteresowania filmowe. Mniejszym
uznaniem cieszą się wśród badanej młodzieży dzieła z zakresu literatury oraz
sztuk

pięknych.

Wśród

w wypowiedziach

najbardziej

uczniów

cenionych

wskazani

zostali

twórców

kilkakrotnie

ponadto

dziennikarze

i prezenterzy telewizyjni. Odnotować należy również, że w narracjach
badanych

ani

razu

nie

pojawiło

się

nazwisko

artysty

tworzącego

w dziedzinie teatru.
Zainteresowania muzyczne badanej młodzieży ogniskują się wokół
różnorodnych gatunków: rocka (między innymi Bon Jovi, Travis, Red Hot
Chili Pepers, Pink Floyd, Bloc Party, Queen, Slash, Coldplay, Luxtorpeda),
popu (Doda, Celine Dion, Gosia Andrzejewicz, Michael Jackson, Feel, Abba,
Gosia Wilk), rapu i hip-hopu (Eldo, O.S.T.R., Kaliber 44, DKA, Paktofonika
Tede, Peja, Firma, DJ Tiesto, Molesta, Eminem, Słoń), muzyki reggae (Bob
Marley, Marika, Jamal, Geto Blasta), jazzu (Miles Davis), metalu (Metallica,
Megadeth, Vader, Behemot), ale także muzyki klasycznej (Wolfgang
Amadeusz Mozart, Fryderyk Chopin, Jan Sebastian Bach, Johann Strauss,
Antonio Vivaldi) czy poezji śpiewanej (Marek Grechuta).
Jeśli chodzi o preferencje filmowe, w deklaracjach badanej młodzieży
pojawiły się nazwiska między innymi następujących twórców: Sharon Stone,
Robert de Niro, Will Smith, Roman Polański, Petr Zelenka, Woody Allen,
Pedro Almodovar, Audrey Hepburn, Angelina Jolie.
Rzadziej

badani

uczniowie

deklarowali

posiadanie

preferencji

literackich i plastycznych. W grupie swoich zainteresowań literackich badani
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wskazywali takich twórców, jak: John Ronald Tolkien, Bolesław Prus,
Witkacy, Agata Christie, William Szekspir, Witold Gombrowicz, Paulo
Coelho, Andrzej Bursa, Andrzej Sapkowski, Wisława Szymborska, Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska.

Plastyczne

preferencje

badanych

uczniów

ogniskowały się natomiast wokół twórczości następujących artystów: Claude
Monet, Paul Gauguin, Salvador Dali, Alfons Mucha, Jacek Malczewski,
Michał Anioł, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci.
Wśród prezenterów telewizyjnych badana młodzież wskazała takie
nazwiska, jak: Kinga Rusin, Krzysztof Ibisz, Jeremy Clarkson, Dariusz
Szpakowski. Pojedynczo badani wymieniali ponadto twórców kabaretowych
(kabaret Ani Mru-Mru) i projektanta mody (Arkadius).
Podkreślić

należy,

że

badani

uczniowie

deklarowali

zarówno

posiadanie zainteresowań artystycznych skoncentrowanych wokół jednej
stylistyki, jak i takich, w których obok siebie występują nie tylko różne
gatunki i style, ale również twórcy kultury popularnej i autorzy dzieł
typowych

dla

kultury

„wysokiej”.

Przykładem

spójnych

preferencji

artystycznych może być wypowiedź ucznia liceum ogólnokształcącego,
którego

zainteresowania

zogniskowane

były

wokół

takich

stylów

muzycznych, jak: hard rock, punk i metal oraz takich wykonawców, jak:
Metallica, Rage Aganist The Machine, Megadeth, The Prodigy, The
Offspring.

Egzemplifikacją

przypadków,

w

których przejawy

kultury

„wysokiej” mieszają się z wytworami kultury popularnej są preferencje
artystyczne mężczyzny, który ceni jednocześnie takich twórców, jak: Witkacy,
Jacek Malczewski, Miles Davis, Michał Anioł oraz rapera O.S.T.R. i jednego
z pionierów sztuki graffiti - Cope2.
Współwystępowanie wytworów kultury „wysokiej” i popularnej to
znamiona kultury typy „instant”, którą Zbyszko Melosik charakteryzuje
w następujący sposób: „(…) wielu z nas potrafi z wystawy poświęconej
barokowemu malarstwu pójść do McDonald’sa, na naszych nocnych
stolikach leżą obok siebie Bracia Karamazow i ‘Życie na Gorąco’, potrafimy
niemal jednocześnie słuchać łatwego popu i Mozarta” [Melosik 2003, s. 2122].
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Motywy obcowania badanej młodzieży ze sztuką popularną
W tej części opracowania zaprezentowane zostaną uzasadnienia
deklaracji badanych uczniów. Dotyczyć będą one preferencji artystycznych
zogniskowanych

wokół

kultury

popularnej,

bo

takich

wyborów

w analizowanych tu narracjach było najwięcej. Wielu badanych nie
przedstawiło żadnego uzasadnienia podanych przez siebie preferowanych
przejawów sztuki, twórców i dzieł. Motywy wskazane przez tych, którzy
takie uzasadnienia przedstawili, uporządkowane zostały w cztery grupy.
Pierwszą grupę motywów obcowania badanej młodzieży ze sztuką
popularną określić można jako wzmacnianie wiary w siebie oraz w lepszy
świat. W uzasadnieniach swoich wyborów badani uczniowie podkreślali, iż
sztuka popularna nierzadko ma działanie kojące, a jej twórcy - zwyczajni
ludzie - udowadniają, że pomimo trudów egzystencji, można wiele w życiu
osiągnąć.

Powszechność

i

dostępność

biografii

twórców

i

postaci

wykreowanych przez kulturę popularną sprawia, że w dużym stopniu to
właśnie oni stają się „znaczącymi innymi”, bohaterami, w życiorysach
których młodzież poszukuje wzorów zachowań oraz impulsów do budowania
własnych systemów wartości. W wielu przypadkach są to biografie trudne,
nierzadko wypełnione różnego rodzaju problemami i patologiami. Są to
jednak równocześnie biografie krzepiące, wzmacniające wiarę w to, że dzięki
własnej pracy i determinacji spełniać można marzenia. Oto przykładowe
wypowiedzi badanych:
(…)z wykonawców muzycznych cenię Jennifer Lopez, ponieważ jest świetna nie tylko
w śpiewie, ale i w tańcu i aktorstwie. Zaczynała w biednym domu, ubogiej rodzinie, ale
dzięki wsparciu rodziców i własnej ambicji, osiągnęła sukces.”
Forest Gump - lubię ten film, ponieważ pokazuje, że pomimo przeciwności losu, można
osiągnąć wszystko.
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Sztuka popularna pomaga zapomnieć o problemach dnia codziennego,
sprawiając - jak podkreślali badani - że świat staje się lepszy i barwniejszy.
Oto co między innymi pisali:
Kurt Cobain - ze względu na emocjonalność, podejście do ludzi, zgodnie z hasłem: „bądź
zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie”.
John Ronald Reuel Tolkien - kreatywność, wyobraźnia, dzięki której świat przybrał dla
mnie inne barwy.

Kolejna grupa motywów związana jest z autentycznością sztuki
popularnej, jej silnymi związkami z życiem codziennym. Jej wytwory
określić można jako subiektywne komentarze rzeczywistości. Znajduje się
więc „bliżej życia” młodzieży, zgodnie z głoszonym przez Herberta Reada
hasłem: arts as a way of life. Oto przykłady wypowiedzi badanych uczniów:
Ukryte żony - najlepsza książka o życiu, jaką czytałam.
Zapytaj Alice - książka podoba mi się, ponieważ jest życiowa - o narkomance, jej problemie
i życiu, jakie ma.
Eminem, Tupac - życiowe teksty.
Tede - bo śpiewa o życiu.
Paktofonika Chwile ulotne - twórczość dotycząca problemów młodzieży.

Ze względu na ową bliskość z problemami życia codziennego, sztuka
popularna

pełni

w

życiu

młodzieży

funkcje

terapeutyczne,

będąc

jednocześnie swoistym zwierciadłem świata, w którym oglądamy to, co
bliskie, znane, nasze. Funkcja ta szczególnie widoczna jest w przypadku
tekstów piosenek hip-hopowych, które w największym chyba stopniu
dotykają

różnych

aspektów
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wybranych testów piosenek pojawiły się w wypowiedziach badanych
uczniów:
(…) cenię sobie ELDO. Jego teksty są super. Proszę sobie posłuchać utworów między
innymi: Granice, Twarze, Są rzeczy, których chciałbym nie pamiętać, np. fragmentu:
„czasami myślisz, ile jeszcze wytrzymasz ze świadomością, że wolność drzemie gdzieś
w żyłach. Mylisz się, wybierasz źle jak każdy z nas, od losu kiedyś wszyscy dostają
w twarz”.
Verba Młode wilki, ponieważ pokazuje, co możemy stracić przez własną głupotę i za
brawurową jazdę: „to był wyścig, chciał zarobić parę groszy, chciał ją jakoś zaskoczyć,
a teraz nie będzie chodził. Dawał z siebie wszystko, ale jednak coś nie wyszło”.

W przeciwieństwie do dzieł kultury „wysokiej”, niosącej ze sobą - jak
podkreśla Maria Gołaszewska - „poczucie dystansu wobec piękna świata, nas
samych”, który to czasowy dystans „wytwarza postawę pewnej obcości
wobec wartości: są to wartości czyjeś, minionych epok” [Gołaszewska 1995,
s. 137], sztuka popularna jest bezpośrednio związana z młodymi ludźmi,
dotyka ich problemów, tworzona jest z myślą o nich.
Trzecia grupa motywów decydujących o tym, że młodzież podejmuje
kontakty ze sztuką popularną, zawarta jest w paradoksalnym na pierwszy
rzut oka stwierdzeniu „niepopularna sztuka popularna”. Pozorność tego
paradoksu dobrze wyjaśniają słowa Witolda Jakubowskiego: „(…) nie ma
jednolitej, odgórnie ustalonej propozycji adresowanej do standardowego
odbiorcy.

Dzisiejszy

uczestnik

kultury

bardziej

wybiera

niż

odbiera

przekazywane komunikaty. Jak się wydaje określenie »niszowość« doskonale
charakteryzuje nie tylko niektóre zjawiska kulturowe, ale i pewną
strukturalną tendencję współczesności. W takiej perspektywie kultura
popularna jest źródłem emancypacji, istnieje bowiem wiele »kultur
prawomocnych«

oraz

sposobów

odczytania

komunikatów

kultury

popularnej” [Jakubowski 2006, s. 22].
Ową „niszowość” kultury popularnej dostrzegli badani autorzy między
innymi następujących narracji:
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(…) cenię projektanta Arkadiusa. Jego moda jest oryginalna i alternatywna.
(…) szczególnie cenię sobie zespół Bloc Party. Bardzo podoba mi się ich oryginalna
i alternatywna muzyka.
Czesław Śpiewa - za niekonwencjonalne podejście do muzyki.
Johny Deep - buntownik oddzielający się od show biznesu.

Kolejną grupę motywów obcowania badanej młodzieży ze sztuką
popularną określić można jako motywy rozrywkowo-rekreacyjne. W swoich
wypowiedziach
wprowadza

ich

badani
w

uczniowie

dobry

podkreślali,

nastrój,

jest

formą

że

sztuka

rozrywki

popularna
i

zabawy.

Egzemplifikacją tego rodzaju motywów mogą być następujące wypowiedzi:
(…) słucham disco polo, bo zawsze można się przy nim bawić.
(…) aktualnie słucham disco, uważam, że potrafi poprawić humor człowiekowi.
(…) disco polo, ponieważ czuję się wyluzowany.

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem Bohdana Dziemidoka,
który pisze: „rozrywka i zabawa są w naszych czasach ważne przynajmniej
z dwóch względów. Po pierwsze, żyjemy w »cywilizacji wolnego czasu« i nie
jest obojętne ani dla nas samych, ani dla innych ludzi, z którymi obcujemy,
jak go spędzamy. Po drugie jednak, co jest chyba ważniejsze, żyjemy
w czasach ustawicznej konkurencji, wymagającej od nas intensywnej pracy,
która nas wyczerpuje. Żyjemy też w czasach różnego rodzaju zagrożeń:
cywilizacyjnych, klimatyczno-geograficznych, a nawet biologicznych, które
mogą być źródłem naszych frustracji i napięć, wymagających rozładowania.
W tej sytuacji rozrywka jako taka nie powinna być ignorowana lub
lekceważona przez teoretyków i krytyków sztuki oraz badaczy życia
ludzkiego (jednostkowego i społecznego). Gdyby więc nawet sztuka
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popularna miała wyłącznie walory rozrywkowe, to nie zasługuje ona na
lekceważenie” [Dziemidok 2011, s. 48-49].
W tym miejscu warto zatrzymać się nad jeszcze jedną kwestią. Sama
deklaracja posiadania przez badanego określonych preferencji artystycznych
nie jest dla badacza wystarczająco precyzyjnym komunikatem. Niemniej
ważny wydaje się być sposób wyjaśnienia motywów zainteresowania
danym gatunkiem/twórcą/dziełem. Stąd dużą rolę w pedagogicznych
badaniach nad zainteresowaniami dzieci i młodzieży pełnią badania
jakościowe – co innego oznacza bowiem dla pedagoga zwykłe stwierdzenie:
„słucham muzyki disco polo” od deklaracji: „słucham muzyki disco polo, bo
dobrze się przy tym bawię”. W tym drugim przypadku odkrywamy
dodatkowo, że motywem obcowania z deklarowanym gatunkiem są dla
badanego

kategorie

pozaestetyczne,

a

to

prowadzi

do

pogłębienia

rozumienia i bardziej adekwatnej interpretacji pedagogicznej.
Zaprezentowane rodzaje motywów obcowania młodzieży ze sztuką
popularną, poza kategoriami estetycznymi, nie różnią się praktycznie od
powodów, dla których człowiek obcuje ze sztuką w ogólności. Zatem również
w odniesieniu do sztuki popularnej motywy te określić można za Marią
Gołaszewską w następujący sposób: „(…) odbiorcy oczekują od sztuki przede
wszystkim rozrywki, wypełnienia wolnego czasu, oderwania się od
codzienności, poszukują sztuki dla uzyskania silnych podniet, wstrząsających
przeżyć, których poskąpiło im życie, inni znów pragną znaleźć spokojną
radość, ukojenie, fikcyjne choćby zaspokojenie pragnień, są tacy, którzy chcą
przez sztukę uzyskać poznanie świata i życia, znaleźć rozwiązanie problemów,
jeszcze inni traktują sztukę jako zwierciadło, w którym można zobaczyć
samego siebie, osobiste, najbardziej intymne sprawy, znaleźć afirmację
postaw życiowych, podnietę do marzeń i przyszłości” [Gołaszewska 1986,
s. 286].
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Zakończenie
Niezależnie od tego, czy kultura popularna wzbudza w nas niechęć czy
aprobatę, wątpliwości nie może budzić fakt, że „to reklama i kultura
związana z przemysłem rozrywkowym mówi dziś ludziom najwięcej o ich
świecie i ich doświadczeniu życiowym” [Melosik, Szkudlarek 1998, s. 97]. Stąd
postulat otwarcia szkoły i nauczycieli na zjawiska kultury popularnej,
w której - jak zauważa Witold Jakubowski - „przeważnie toczy się życie
młodego pokolenia” i która z tego powodu nie może być „marginalizowana
jako coś »gorszego« i odsuwana przez »salony akademickie« do niebytu”
[Jakubowski 2010, s. 44].
Sztuka popularna pełnić może - jak podkreśla Ewa Koralewska - liczne
funkcje, wśród których szczególnie istotnymi wydają się być następujące:
funkcja terapeutyczna (pozwalająca w bezpieczny sposób zaspokoić potrzeby
emocjonalne odbiorcy i oderwać się od szarej codzienności), funkcja
regulacyjna (dzięki której przekazywane są wzory zachowań i wartości
typowe dla danej kultury), funkcja integracyjna (która wywołuje poczucie
wspólnoty i identyfikacji z grupą), funkcja estetyczna [Koralewska 1997,
s. 199].
Podobne funkcje kultury popularnej dostrzega Denis McQuail,
wskazując na następujące potrzeby, jakimi kieruje się odbiorca w doborze
treści masowego komunikowania się: informacja (zdobywanie wiedzy na
temat istotnych zdarzeń, poszukiwanie porad praktycznych, zaspokajanie
ciekawości, uczenie się i samokształcenie), poczucie tożsamości (poszukiwanie
wzmocnień dla własnego systemu wartości, poszukiwanie modeli zachowań,
identyfikacja z postaciami), integracja i interakcja społeczna (identyfikacja
społeczna, poczucie przynależności, empatia, pomoc w wypełnianiu ról
społecznych), rozrywka (wypełnianie czasu wolnego, relaks, wewnętrzne
zadowolenie kulturalne, ucieczka od rzeczywistości) [Za: Mrozowski 1991,
s. 245].
Na nieco inne walory sztuki popularnej zwraca uwagę B. Dziemidok,
dostrzegając jej funkcje poznawcze, moralno-obyczajowe i katartyczno© Autor/Autorzy
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kompensacyjne.

W

obszarze

poznawczym

dzieła

sztuki

popularnej

wywoływać mogą u odbiorcy głębokie, emocjonalne, zmysłowe i refleksyjne
przeżycia, będące podstawą wiedzy, która ma charakter sugestywny,
dostępny i frapujący. W sferze moralno-obyczajowej rola sztuki popularnej
polegać może między innymi na pogłębianiu zmysłowej i uczuciowej
wrażliwości,

wzmacnianiu

więzi

międzyludzkich,

demaskowaniu

zła

i wstrząsaniu sumieniami odbiorców. Katartyczno-kompensacyjne funkcje
sztuki popularnej polegają natomiast - zdaniem autora - na zaspokajaniu
następujących potrzeb: rekreacji i psychicznego odpoczynku, zabawy, gry
i rozrywki, oderwania od spraw codziennych i ucieczki w piękniejszy świat,
wzbogacania własnego istnienia, doznawania różnych wrażeń zmysłowych,
ekspresji osobowości, rozładowywania oraz łagodzenia napięć i konfliktów
wewnętrznych [Dziemidok 2011, s. 51-60].
Podsumowaniem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu
niech

będzie

pewna

anegdota,

którą

zwykłam

nazywać

„anegdotą

z warzywem w tle”. Prowadząc w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych
przedmiot - Animacja kultury, zauważyłam, że część uczennic podczas lekcji
przegląda kolorową prasę. Zapytałam, kim jest mężczyzna ze zdjęcia, któremu
przyglądają się ze szczególną uwagą. Chóralnie odpowiedziały: „Pattison”.
„Patison?” – zapytałam z dużym zdziwieniem, rysując w swojej wyobraźni
obraz warzywa z rodziny dyniowatych. Widząc moje zagubienie, jedna
z uczennic z wyraźną ironią w głosie odpowiedziała: „To sorka nie wie, kim
jest Pattison?... To co sorka ogląda?”
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AKTUALNE TRENDY
W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH BADANIACH NAD NOWYMI MEDIAMI:
PRÓBA PRZEGLĄDU

Wprowadzenie
Miarą rozwoju określonej dyscypliny naukowej jest zasób wiedzy o jej
przedmiocie

badania.

Nasza

wiedza

o

funkcjonowaniu

mediów

w społeczeństwie, mimo stale prowadzonych i doskonalonych badań, jest
wciąż niekompletna, bowiem przedmiot badań podlega ciągłym zmianom.
Rozwój

mediów

spowodowało

oraz

wzrost

spotęgowanie
zainteresowania

ich

wpływu

badaczy

na

odbiorców

różnymi

aspektami

oddziaływania prasy, radia, telewizji, Internetu, telefonów komórkowych na
społeczeństwo. Jedne media się „starzeją”, niektóre nawet zanikają, ale na ich
miejsce powstają nowe, odpowiadając na współczesne wyzwania, czasami
budząc także szereg kontrowersji.
Czym są zatem nowe media? Na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi [Szpunar 2012, s. 13-15]. Z jednej strony uważa się, iż
wyznacznikiem powstania nowych mediów jest telewizja, a one same są
technikami

pozyskiwania,

przetwarzania

i

transmisji

danych

wprowadzonymi do obiegu później niż telewizja tradycyjna. Z drugiej jednak
strony przy próbach klasyfikowania nowych mediów należy wziąć pod
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uwagę ich podstawowe cechy, czyli nowe sposoby reprezentacji świata (np.
multimedia),

interaktywność,

nowe

relacje

pomiędzy

użytkownikami

a technologiami medialnymi, ze wskazaniem, iż nowe media pozwalają na
pełniejsze i nietradycyjne, tj. wymagające aktywnego udziału odbiorcy,
wykorzystanie urządzeń elektronicznych [Skrzypczak (red.) 1999, s. 375].
Zatem w takim rozumieniu całkowicie nowymi technologiami będą jedynie
Internet i komputery oraz telefon komórkowy.
Według

L.

Manovicha,

kluczowe

własności

nowych

mediów

sprowadzają się do pięciu podstawowych elementów, takich jak:
• reprezentacja numeryczna: obiekt nowych mediów może być opisany
językiem formalnym (matematycznym) oraz poddany obróbce
algorytmicznej, np. stosując odpowiedni algorytm usuwamy szum
z fotografii;
• modularność: obiekt nowych mediów składa się z niezależnych części,
aż do poziomu niepodzielnych „atomów” - pikseli, punktów 3D,
znaków tekstowych, a modularna budowa ułatwia usuwanie
elementów lub ich zmianę;
• automatyzacja: nowe media pozwalają na automatyzację wielu
czynności związanych z ich tworzeniem, obróbką i udostępnianiem;
• wariancyjność: obiekt nowych mediów nie jest czymś ustalonym
z góry raz na zawsze, ale raczej jest czymś, co istnieje w wielu
odmiennych od siebie wersjach, których liczba może być teoretycznie
nieskończona;
• transkodowanie: pozwala na zamianę mediów na dane komputerowe
oraz zamianę z jednego formatu na inny [Manovich 2006, s. 119-120].
Metoda kwerendy
Głównym

celem

niniejszego

opracowania

jest

przedstawienie

przeglądu dostępnych doniesień badawczych dotyczących funkcjonowania
nowych mediów w społeczeństwie - krajowych i zagranicznych.
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Za pomocą Internetu przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu,
posługując się zasadniczo trzema kryteriami, a mianowicie: (1) miały to być
publikacje z obszaru nauk społecznych, ekonomicznych; (2) miały być
wydane w języku angielskim i w języku polskim; (3) pomoc w ich
odnalezieniu stanowić miały słowa kluczowe z zakresu badań nad mediami.
Materiał do analizy gromadzono w przypadku literatury w języku
angielskim za pomocą wyszukiwania przez host EBSCO z następujących baz
danych: Academic Search Complete i ISI Web of Knowledge, korzystając
z wybranych czasopism naukowych i słów kluczowych umieszczanych
w wyszukiwarkach internetowych, a w przypadku literatury w języku
polskim z baz Biblioteki Narodowej oraz bibliografii monografii, artykułów
w

czasopismach,

prac

zbiorowych

i

materiałów

pokonferencyjnych

gromadzonych na bieżąco w zbiorach własnych.
Kwerenda

została

intencjonalnie

ograniczona

do

literatury

opublikowanej na początku XXI wieku, a dokładnie od stycznia 2000 po
najnowsze opracowania. Tylko zweryfikowane oraz pełne dokumenty
tekstowe zostały włączone do wyszukiwania. Pomocne były między innymi
następujące słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim): mass media,
światowe media, agresja, Internet, komputer, gry komputerowe, gry
internetowe,

uzależnienie,

komunikacja,

młodzieży,

teoria

interakcji,

metodologia.
W sumie podczas wyszukiwania znaleziono ponad 157560 tekstów
zawierających słowa kluczowe. Po dokonaniu procesu filtrowania do etapu
zasadniczego kwerendy zakwalifikowano 11300 pozycji bibliograficznych
spełniających wymagane kryteria, z czego przeanalizowano 3500 książek
i artykułów.
Podczas

studiowania

materiału

bibliograficznego

i

tekstowego

zastosowana została analiza zawartości treści.
Przedstawiona poniżej próba syntetycznego przeglądu aktualnych
trendów w polskich i zagranicznych badaniach nad nowymi mediami jest
skromnym wynikiem tak zaplanowanej i zrealizowanej wybiórczej kwerendy
i nie może być traktowana jako opracowanie wyczerpujące temat.
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Wyniki kwerendy
Badacze, ośrodki, czasopisma
Wieloaspektowe spojrzenie na media w analizowanej literaturze
przedmiotu

pozwoliło

wyodrębnić

szereg

obszarów

związanych

z funkcjonowaniem nowych mediów w społeczeństwie.
W Polsce prace poświęcone naukowej refleksji nad nowymi mediami
są prowadzone intensywnie. Do grona wiodących badaczy w tej dziedzinie
należą:

B.

Dobek-Ostrowska,

J.

Gajda,

S.

Juszczyk,

S.

Michalczyk

K. Doktorowicz, M. Sokołowski, M. Szpunar, T. Goban-Klas, J. MikułowskiPomorski, B. Siemieniecki, J. Plisiecki, H. Depta, J. Izdebska, M. BraunGałkowska, J. Jastrzębski, A. Gwózdz, I. Fiut, E. Wilk, A. Pitrus, K. Loska,
W. Godzic, R. Kluszczyński, B. Brzozowska, M. Sokołowski, W. Chyła i wielu
innych, których ze względu na ograniczoność miejsca tutaj nie wymieniam.
Badania nad nowymi mediami prowadzone są ośrodkach wchodzących
w struktury uniwersytetów.
Analizy teoretyczne i wyniki badań empirycznych nad nowymi
mediami publikowane są między innymi na łamach takich czasopism jak:
„Media i Społeczeństwo”, „Global Media Journal - Polish Edition”, „Nowe
Media”, „Neodidagmata”, „E-mentor”, „Media - Kultura - Komunikacja
Społeczna”, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, „Media i Marketing
Polska”.
W USA większość uniwersytetów posiada centra badawcze zajmujące
się nowymi mediami. W Wielkiej Brytanii wiodący ośrodek tego typu The
Communication

and

Media

Research

Institute

(CAMRI)

zatrudnia

25 naukowców, którzy opiekują się 50 doktorantami. The Institute of
Communication and Media Research na Uniwersytecie w Lipsku opiera się
na tradycjach ośrodka badań prasoznawczych powstałego w 1919 roku.
Procesy komunikacyjne zachodzące we współczesnych społeczeństwach
i polityce są głównym obszarem badań w Instytucie Studiów nad Mediami
i Komunikacją w Berlinie. Institute of Mass Communication and Media
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Research w Zurychu prowadzi badania przede wszystkim nad nowoczesnym
społeczeństwem jako nośnikiem informacji.
Tematy, problemy, obiekty
Wśród poruszanych tematów w literaturze polskiej i zagranicznej
dotyczącej nowych mediów można zauważyć, że większość z nich związana
jest z problematyką dotykającą obszaru, w którym znajdują się wiodące
ośrodki badań nad mediami. Ponadto realizowane są w tych krajach badania
na temat roli komputera, Internetu czy telefonu komórkowego w życiu
społeczeństwa. Prowadzi się je w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Ameryce
Łacińskiej, Afryce, Australii i Azji. Znaczna liczba tematów oscylowała wokół
roli Internetu w edukacji, komunikowania politycznego, przemocy, gier
komputerowych,

uzależnienia

od

mediów,

agresji,

filmu,

telefonów

komórkowych i radia, miłości w cyberprzestrzeni oraz metodologii badań
nad mediami [Löfgren-Mårtenson 2008; Helsper, Eynon 2010; Niculovic,
Zivkovic, Manasijevic, Strbac 2012].
Przegląd polskich i zagranicznych badań nad mediami pokazuje, że
uwaga większości badaczy skierowana jest na

wykorzystanie mediów

w edukacji [Juszczyk (red.) 2002; Izdebska 2003; Morbitzer 2007; Gajda 2010;
Racanielio 2010; Kerawalla, Minocha, Kirkup, Conole 2008].
Ważnym problemem, którego waga rośnie wraz z pogłębiającym się
procesem globalizacji, są badania nad komunikowaniem międzynarodowym.
Media są analizowane w tym kontekście jako scena, na której rozgrywają się
wydarzenia międzynarodowe. Ten obszar problemowy przyciąga uwagę
coraz szerszej grupy uczonych [np. Banerjee 2009]. Należy tu podkreślić
dorobek polskich medioznawców i socjologów mediów w tym zakresie.
Prace takich badaczy jak T. Goban-Klas [2006], J. Mikułowski-Pomorski
i Z. Nęcki [1983] wyznaczały kierunek studiów jeszcze przed 1989 rokiem.
W literaturze omawianego przedmiotu można spotkać treści dotyczące
skutków wkroczenia polityki do mediów [Hallin, Mancini 2004]. Wiele
istotnych

badań

nad

z komunikowaniem
© Autor/Autorzy

nowymi

politycznym.

mediami
Główni

związanych

jest

właśnie

reprezentanci

tego

obszaru
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badawczego pochodzą z ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych.
Tam też powstają projekty badawcze, podejmujące wiodące problemy oparte
przede wszystkim na studiach empirycznych [Graber, Smith 2005]. Jednym
z takich obszarów badań były analizy programów politycznych w krajach
podlegających transformacji. W przeważającej większości były to badania
amerykańskie [Hirzalla, van Zoonen, de Ridder 2010]. W Europie badania
nad komunikowaniem politycznym jako jedni z pierwszych podjęli Niemcy.
Od wielu lat naukowcy z Niemiec współpracują z badaczami amerykańskimi
w ramach wielu projektów badawczych. W innych krajach europejskich
rozwój badań na ten temat znajduje się na zróżnicowanym poziomie. Wśród
znanych badaczy znajdują się Brytyjczycy, Holendrzy i Skandynawowie.
Podobne badania prowadzą Francuzi, ale dostępność publikacji jedynie
w języku francuskim ogranicza ich recepcję. Wielu badaczy zainteresowanych
tym obszarem analiz pochodzi z Hiszpanii i Włoch. W Polsce warunki
do tego typu badań naukowych powstały dopiero po 1989 roku. W dorobku
polskich studiów nad komunikowaniem politycznym dominują prace
opisowe, choć należy zauważyć, że coraz częściej powstają prace empiryczne
[Michalczyk 2005].
W naszym kraju przeprowadzono także badania empiryczne na temat
różnych aspektów obecności nowych mediów w rzeczywistości społecznej,
ich oddziaływań kulturowych i politycznych w sferze działania ludzi
[Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny 2010; Filiciak, Hofmokl,
Tarkowski 2012; Filiciak, Mazurek, Growiec 2013; Batorski, Zając (red.) 2010;
Wrońska 2012].
Szerokie

zastosowanie

technologii

informacyjnych

stało

się

powszechne, a powstanie światowej sieci World Wide Web i mediów
społecznościowych pozwala użytkownikom na interakcję z innymi osobami
i instytucjami. W ciągu ostatnich pięciu lat portale społecznościowe stały się
preferowanym miejscem komunikacji wielu osób, a w rezultacie także
ważnym obiektem badań społecznych [Mangold, Faulds 2009; Majchrzak,
Zduniak 2011].
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Na

terenie

Afryki

wiodącym

problemem

jest

badanie

relacji

seksualnych młodzieży poprzez Internet [Adebayo, Udegbe, Sunmola 2006],
wykorzystanie mediów w edukacji [Bosch 2009], a także poznawanie
czynników składających się na model udomowienia Internetu i telefonu
komórkowego [Schoon 2012].
Jak wynika z sondaży przeprowadzonych przez firmę Polskie Badania
Internetu, około połowa internautów deklaruje, że dostrzegając problemy
zdrowotne w pierwszej kolejności szuka informacji w Sieci. W czołówce
znalazły się tu fora medyczne oraz ogólnotematyczne [Knol-Michałowska,
Goszczyńska, Petrykowska 2012].
Interesującym, chociaż niezbyt jeszcze popularnym obiektem badań są
technologie i platformy cyfrowe takie, jak blogi, wiki, fora, serwisy
internetowe i portale społecznościowe (m.in. Facebook i Twitter). Znacząco
zmieniły one sposób udostępnia informacji, gdyż zakładają pewnego rodzaju
„pośrednictwo”,

co

oznacza

bardziej

lub

mniej

nierówny

system

hierarchicznej wymiany, w którym jednostka poszukująca informacji jest
zależna od pośrednika. Fora internetowe w analizowanej literaturze
przedmiotu jawią się jako platforma komunikacji, na której zniesione zostały
bariery terytorialne i czasowe [Szpunar 2004; Słysz, Arcimowicz 2009;
Raghavendra,

Wood,

Newman,

Lawry

2012;

Karuppasamy,

Anwar,

A Bhartiya, Sajjad, Rashid, Mathew, Saikh, Al Sharbatti, Sreedharan 2013;
Antheunis, Valkenburg, Peter 2012]. Przegląd literatury wskazuje na duże
możliwości portali społecznościowych, które mogą być wykorzystane przez
pracowników

służby

zdrowia.

Wiele

badań

dotyczyło

informacji

przekazywanych przez lekarzy w zakresie postępowania w odniesieniu do
niektórych

jednostek

chorobowych.

Niektórzy

pacjenci

wchodzili

w interakcje z pracownikami służby zdrowia i terapeutami. Interakcje te
niejednokrotnie przybierały formę kontaktu terapeutycznego młodzieży
i młodych dorosłych, którzy szukają w Internecie porad praktycznych
i wsparcia emocjonalnego [Piasecka 2008; Knol-Michałowska, Goszczyńska,
Petrykowska 2012]. Uzależnione od używek kobiety ciężarne podejmujące
trud modyfikacji stylu życia, jak i trwające w nałogu mogą potrzebować
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wsparcia społecznego. Jednym z miejsc jego poszukiwania jest Internet
[Larsson

2009;

Lagan,

Sinclair,

Kernohan

2010].

Mimo

że

media

społecznościowe są badane zaledwie od kilku lat, doczekały się już wielu
interesujących opracowań. Należy jednak zauważyć, że analizy prowadzone
są głównie w kontekście wykorzystania mediów społecznościowych
w marketingu i reklamie, bowiem firmy zauważają potencjał Facebooka czy
innych tego typu portali, przede wszystkim w zakresie marketingu i PR.
W pozostałych obszarach wykorzystywanie ich funkcjonowania jeszcze nie
jest specjalnie popularne [O'Keeffe, Clarke-Pearson 2011].
W

wielu

tekstach

rozpatrywano

kwestie

dotyczące

przemocy

w mediach. Dane empiryczne wskazywały na to, iż odbiorcy, którzy byli
narażeni na oglądanie brutalnych scen w mediach angażowali się w ataki
fizyczne wobec innych osób. Badania obejmowały wszystkie rodzaje
mediów: telewizję, filmy, komiksy, muzykę i gry wideo [Yates, Gregor,
Haviland 2012; Lennings, Amon, Brummert, Lennings 2010; Anderson, Dill
2000]. Przeprowadzono wiele badań ankietowych, jednak nie mierzono
korelacji między czasem spędzonym na graniu w brutalne gry wideo
a agresją.

Zdecydowanie

najczęstsze

rodzaje

przemocy

medialnej

analizowane były w badaniach nad telewizją i filmem, choć rosnąca rola gier
wideo w życiu młodych ludzi przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania
badaczy także nimi. Badania te potwierdziły, że dzieci i młodzież uczyły się
agresji poprzez naśladowanie wzorów zachowań pokazywanych w mediach
[Anderson,

Carnagey,

Eubanks

2003;

Viermero

2002].

Sporo

badań

poświęcono także cyberprzemocy i naruszaniu prywatności [Beale, Hall
2007]. Uzależnienie od Internetu zostało uznane za związane ze słabą
kontrolą impulsów przez odbiorcę, podobnie jak się to dzieje podczas hazardu
[Huang, Leung 2009].
Potencjały gier komputerowych nie są ograniczone do motywacji
i zaangażowania uczestników. Gra komputerowa jest potężnym narzędziem,
które

pozwala

uczniom

rozwijać

różnorodne

umiejętności.

Zajęcia

z wykorzystaniem gier mogą zapewnić lepszy niż konwencjonalny sposób
nauczania i uczenia się. Poprzez gry komputerowe młodzi uczą się
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krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i działania kreatywnego.
Gry komputerowe są też miejscem komunikacji i spotkań z przyjaciółmi
i innymi graczami. Poprzez gry komputerowe młodzież nabywa umiejętności
uczenia się przez całe życie. Gracze trenują takie cechy, jak elastyczność,
zdolność

przystosowania,

samodzielnych

wyborów,

przejawianie
przywództwo.

inicjatywy,
Jednak

badania

umiejętność
nad

grami

komputerowymi koncentrują się przede wszystkim na relacji pomiędzy
brutalnymi grami wideo a agresją. Jest jeszcze inny aspekt gier wideo, które
mogą wpływać na odbiór treści o charakterze seksualnym. Gry wideo często
oferują graczom szansę odwiedzenia fantastycznych miejsc, które nigdzie nie
istnieją w rzeczywistości [Griffiths, Wood 2000; Hong, Liu 2003; Yen, Wang,
Chen 2011; Anderson, Bushman 2001; Scholtz 2005; Wawrzak-Chodaczek
2011].
Na pewno nie jest nowością dla większości badaczy, że zasoby
i popularność zawartych w Internecie materiałów o charakterze erotycznym
gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat. Internet daje wyraźnie
większy dostęp do materiałów pornograficznych, szczególnie młodym
ludziom, a to może nieść za sobą różnego rodzaju zagrożenia [BehmMorawitz, Mastro 2009].
Telefon komórkowy, który w rzeczywistości społecznej zajmuje ważne
miejsce, również jest poddawany intensywnym badaniom społecznym
[Bond 2013; Orr, King, Hawke, Dalgleish 2013; Porter, Hampshire, Abane,
Munthali, Robson, Mashiri, Tanle 2012; Walsh, White, Young 2009], które
nie są jednak tak popularne jak badania nad Internetem, telewizją czy grami
komputerowym.
W Polsce również prowadzi się badania nad użytkowaniem telefonu
komórkowego [Ładyżyński 2006, 2007; Karwatowska, Szpyra-Kozłowska
2004]. Badawczo przeanalizowano również relacje między aktywnością
seniorów a korzystaniem z telefonu komórkowego. Aktywni w tej dziedzinie
seniorzy w większości używali telefonu komórkowego do podstawowych
funkcji, takich jak wykonywanie połączeń, tworzenie listy kontaktów,
kontrola czasu i wysyłanie wiadomości tekstowych. Telefon komórkowy daje
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tym ludziom możliwość pozostawania w kontakcie z ich bliskimi, a także
zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu seniorzy czują się wolni
i niezależni [Martinez-Pecino, Lera, Martinez-Pecino 2012].
Obiektem wielu badań stały się ponadto blogi, które różnią się od
innych źródeł internetowych, ponieważ pozwalają na różne poziomy
działalności. Ich użytkownicy mogą wyłącznie czytać wpisy i komentarze, ale
mogą także korzystać z funkcji interaktywnych, zarówno w obrębie jednego
bloga jak i pomiędzy blogami [Kaye 2010; Arbaie, Normaliza 2013].
Badania nad mediami obejmują jeszcze analizy szczegółowe forów
pomocowych

oraz

wiele

innych

obszarów

tematycznych.

Jednak

ograniczenia formalne niniejszego tekstu nie pozwalają na ich omówienie.
Teorie, metodologie, paradygmaty
M. Malewski uważa, że sukces w eksploracji świata zewnętrznego
zależy od trafności użytych metod badawczych i stopnia konformizmu wobec
ich nakazów. Stąd, co zrozumiałe uwaga badaczy koncentruje się na
doskonaleniu metod i technik badawczych oraz ustawicznym poszerzaniu ich
repertuaru [1998, s. 167].
Badacz mediów jest w trudniejszej sytuacji niż przedstawiciele innych
nauk humanistycznych czy społecznych, jak archeolog, historyk sztuki,
antropolog, a nawet psycholog czy socjolog. Oni oczywiście także muszą
mieć kontakt z nauką światową, jednak przedmiot ich studiów zmienia się
powoli. Świat mediów natomiast, a szczególnie nowych mediów podlega
permanentnej, gwałtownej ewolucji [Goban-Klas 2011, s. 19].
Teorie tworzone są najczęściej poprzez weryfikację wcześniejszych
twierdzeń i uogólnień, bowiem na tym właśnie polega kumulatywny rozwój
wiedzy naukowej. Należy przy tym pamiętać, że niektóre koncepcje
i założenia teoriotwórcze, leżące u podstaw „teorii”, prowadzą jedynie do
sformułowania szeregu pojęć oznaczających zjawiska według tych koncepcji
istotne. Jednakże do sformułowania samych praw już w tych „teoriach” nie
dochodzi, w wyniku czego konceptualizacje takie nie mogą służyć do
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wyjaśniania różnych zjawisk, a co najwyżej do ich opisu [Nowak 1985, s. 396400].
Próby syntez badań nad komunikowaniem medialnym przyjmują
zazwyczaj trojaką postać. Są to: (1) zbiory uniwersalnych twierdzeń (hipotez)
szczegółowych; bądź (2) wyjaśniające teorie średniego zasięgu, uogólniające
prawidłowości stwierdzone empirycznie lub wyprowadzone na drodze
spekulacji logicznych; bądź (3) ogólne teorie komunikowania medialnego
jako szczególnej odmiany komunikacji między ludźmi [Pisarek 2008, s. 273].
Analiza wybranych do kwerendy tekstów wskazuje na dominowanie
teorii, które w komunikologii zaliczane są do szkoły empirycznej: podejście
użytkowania i korzyści oraz hipoteza agenda-setting [Bonds-Raacke, Raacke,
2010, s. 427]. Badacze nowych mediów odwołują się także do teorii
krytycznej, lokując swoje dociekania w obrębie strukturalizmu i semiologii.
Wykorzystują także czasami teorię determinizmu technologicznego, która
opiera się na paradygmacie technicznym, wskazując na rolę, jaką odgrywają
w systemie kultury konkretne zjawiska społeczne [Lisowska-Magdziarz
2004]. W badaniach dotyczących ukazywania systemów politycznych innych
krajów stosuje się paradygmat cybernetyczny i teorię informacji. Należy tu
także wspomnieć o teorii dwustopniowego przepływu. Według niej,
komunikat medialny jest filtrowany przez ludzi, którzy przekazują tylko te
informacje, które mogą przekonać innych do ich poglądów. Odnotowano
także badania przekrojowe dotyczące oddziaływania mediów na dzieci
i młodzież.

Wśród pozostałych teorii stosowanych w analizowanych

badaniach nad mediami można wymienić: teorię więzi społecznych, teorię
przeniesienia agresji, teorię społecznego uczenia się oraz teorię gier.
W rozważaniach dotyczących metodologii badań nad mediami ścierają
się poglądy dotyczące badań ilościowych (pozytywistycznych) z poglądami,
w których preferuje się badania jakościowe (postmodernistyczne) [Silvana
2008].
Analiza literatury ze względu na stosowane podejścia badawcze i teorie
wyjaśniające pozwala zauważyć, że badacze nowych mediów korzystają
właściwie ze wszystkich metod, technik i procedur badawczych znanych
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w socjologii. Do najczęściej stosowanych metod i technik badawczych można
zaliczyć: metodę sondażu diagnostycznego; analizę zawartości (jedyna w tym
repertuarze metoda typowo medioznawcza); analizę dyskursu, zwłaszcza
utrzymaną w tradycji Krytycznej Analizy Dyskursu [Van Dijk (red.) 2001].
W badaniach lingwistycznych nad mediami pojawia się dyskurs filmowy.
Zwraca się w nim uwagę na współzależność między współczesnym
dyskursem

filmowym

a językiem

codziennym,

w

celu rozpraszania

wątpliwości co do legitymizacji dawnej metody w badaniach językowych.
Ponadto należy tu wymienić: metodę etnograficzną [Coleman 2010]; studium
indywidualnego przypadku oraz badania zawartości mediów masowych
w oparciu o hipotezę agenda-setting [Wanta, Łódzki (red.) 2010].
Badania nad mediami są dosyć trudne, ponieważ należy je odnosić
zawsze do określonej rzeczywistości społecznej i kulturowej. Podejmowane
próby

opracowywania

globalnych,

międzynarodowych,

a

nawet

ponadnarodowych modeli teoretycznych i koncepcyjnych nie przynoszą
spodziewanych rezultatów, gdyż stale mało jest badań opartych na danych
o mediach światowych.
Przeprowadzona

kwerenda

wykazała,

że

wielu

badaczy

nie

wykorzystuje żadnych teorii w ramach realizacji procesu badawczego. Tym
samym

uzyskane

wyniki

w

trakcie

takich

badań

nie

gruntują

dotychczasowych teorii i nie generują nowych. W zakresie metodologii
badań nad mediami zauważyć można niedostatek teorii wyjaśniających. Są
to

bowiem

najczęściej

badania,

które

oscylują

przeważnie

wokół

symbolicznego interakcjonizmu.
Konkluzje
Mimo wielu problemów poruszanych w analizowanych tekstach
dotyczących nowych mediów, pozostały jeszcze różne kwestie, które
wymagają skupienia większej uwagi badaczy.
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Do „białych plam” w dotychczasowych badaniach nad nowymi
mediami zaliczyć można - moim zdaniem - następujące obszary tematyczne:
• silna kontrola państwa nad mediami publicznymi, stronniczość,
wysoki poziom integracji światów polityki i dziennikarstwa, niski
poziom profesjonalizmu dziennikarzy i łamanie przez nich etyki
zawodowej, cynizm, konformizm, brak bezstronności;
• ludzie starsi a media;
• inicjacje medialne najmłodszych;
• sprawa własności mediów;
• funkcjonowanie nadawców;
• pornografia w odniesieniu do odbiorców, a nie tylko do treści;
• dane audio-wizualne jako przedmiot analizy;
• zachowania odbiorców pod wpływem mediów;
• przenoszenie znajomości ze świata wirtualnego do rzeczywistości;
• siła nowych mediów w różnych sferach;
• cechy osobowości użytkowników serwisów społecznościowych;
• wpływ brutalnych gier wideo na zachowania agresywne młodzieży;
• zachowania młodzieży jako skutek odbioru mediów.
Do zauważonych wad realizowanych projektów badawczych zaliczyć
można między innymi: błędy na etapie projektowania badań, co skutkuje
kłopotami w zapewnieniu ich wiarygodności i ważności; niedostatek badań
wyjaśniających
i nauczycieli

wiele

wobec

zmiennych
mediów

związanych

edukacyjnych;

z

postawami

brak

uczniów

zdyscyplinowania

metodologicznego; niedosyt badań interdyscyplinarnych - jednocześnie
spójnych i prowadzących do intersubiektywnie sprawdzalnych rezultatów.
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Wprowadzenie
Od czasów najdawniejszych w refleksji pedagogicznej na temat sztuki
podkreślano trwały związek jej wartości estetycznych i poznawczych oraz
moralnych. Wartości poznawcze sztuki przez długi czas sprowadzano do
przekazywania przez nią wiedzy o rzeczywistości, traktując jako jej wierne
zwierciadło. Natomiast wartości moralne redukowano do moralistyki, to
znaczy dostarczania przez sztukę wskazówek moralnego postępowania
z nadzieją, iż zostaną one przyjęte przez odbiorcę.
Sztuka

XX

wieku

odeszła

od

programu

odtwarzania

świata

obiektywnego i lansowania pożądanych społecznie wzorów osobowych,
starała się kwestionować uznane sposoby ekspresji, niepokoić sumienie
odbiorcy, oddalać rozwiązania jednoznaczne, akcentować różne warianty
rzeczywistości, pokazywać znane zjawiska w nowym świetle, poddawać pod
osąd kontrowersyjne problemy, zmuszać do konfrontacji z własnym
systemem wartości. W drugiej połowie XX wieku w rozważaniach na temat
sztuki zwraca się uwagę na jej znaczenie w rozwijaniu wartości osobowych,
postaw kreatywnych, życia twórczego, umiejętności komunikacyjnych,
zdolności empatycznych i gotowości do zachowań prospołecznych, co

© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2013 Tom VIII Numer 1
www.skeces.pl

102

spowodowało w konsekwencji wyeksponowanie funkcji sztuki w procesach
samopoznania, autokreacji i autoedukacji.
Utrzymujący się na początku XXI wieku kryzys tradycyjnych instytucji
„społeczeństwa wychowującego”, przewartościowanie dotychczas uznanych
autorytetów i brak stabilnych wzorów aksjologicznych, bez których nie
sposób wyobrazić sobie wychowania, a także coraz bardziej problematyczna
rola elit intelektualnych ugruntowują zaufanie do sztuki jako instrumentu
wychowawczego nieobarczonego złymi doświadczeniami. Poza tym sztuka
jest dziedziną, której wychowawcze szanse ciągle jeszcze ani nie są w pełni
rozpoznane, ani tym bardziej faktycznie wykorzystane, ponieważ jej moc
inspiracyjna jest wielokierunkowa i ciągle się zmienia. Jednocześnie
pozostaje nadzwyczaj złożona i długotrwale rezonująca oraz bardzo trudna
do

uchwycenia

przy

pomocy

tradycyjnych

narzędzi

badawczych,

wymagająca wszechstronnej interpretacji interdyscyplinarnej: historycznej,
kulturowej, filozoficznej, społecznej, psychologicznej, pedagogicznej itd.
Klasyczna teoria wychowania estetycznego i jej krytyka
Problematyka wychowania estetycznego może być ujmowana z wielu
różnych punktów widzenia, zależnie od bardziej szczegółowych nastawień
badawczych, związanych najczęściej z określoną subdyscypliną naukową czy
dziedziną wiedzy. Autorowi niniejszego opracowania bliskie jest spojrzenie
na nie przede wszystkim z punktu widzenia pedagogiki kultury, czyli
„pedagogiki ludzkiej duchowości”1, zajmującej się kształceniem osobowości
człowieka w oparciu o przeżywanie i przyswajanie wartości kultury oraz
wytwarzanie nowych.
W literaturze przedmiotu wychowanie estetyczne przeważnie określają
dwa

komplementarne

terminy:

wychowanie

do

sztuki

(uniwersum

twórczych dokonań człowieka w dziedzinie artystycznej), czyli kształcenie
kultury i wrażliwości estetycznej człowieka, niezbędnej do obcowania
1

Termin zaczerpnięty z terminologii niemieckiej - Geisteswissenschaftliche Pädagogik
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ze sztuką, doznawania estetycznych wrażeń i wartościowania zjawisk
artystycznych (wychowanie estetyczne w sensie selektywnym); oraz
wychowanie przez sztukę (przez percepcję dzieł artystycznych i przez własną
twórczość), czyli kształcenie człowieka integralnego, a nie tylko jego
wrażliwości estetycznej, ale - dzięki tej wrażliwości - bogacenie pozostałych
sfer jego osobowości, w tym sfery intelektualnej, moralno-społecznej oraz
wyobraźni i dyspozycji twórczych (wychowanie estetyczne w sensie
ogólnopedagogicznym) [Wojnar 1995, s. 14].
Wychowanie estetyczne w swej najgłębszej istocie może być
rozumiane jako uwrażliwianie wyobraźni na wartości zawarte w szeroko
pojętej sztuce za pomocą sytuacji wychowawczych przez nią wytworzonych
oraz traktowane jako podmiotowa autoedukacja, swoista autokreacja
osobowości,

permanentny

samorozwój

jednostki

ludzkiej,

samourzeczywistnienie osoby w integracji ze światem. W teorii wychowania
estetycznego sztuka (w ujęciu ponaddziedzinowym) rozumiana jest jako
podstawowy fakt ludzki i dokument kreatywności człowieka, element
wychowania

i

przekazu

tradycji

kulturowych,

narodowych

i ogólnoludzkich, sposób działalności ekspresyjnej czy kreacyjnej, nie tylko
profesjonalnej. Jest ona tu traktowana najpierw autotelicznie, jako integralna
dziedzina kultury, która rządzi się prawami własnej natury i swoistego
artyzmu oraz posiada immanentne środki i cele oddziaływania na odbiorcę,
a następnie instrumentalnie, jako dziedzina oferująca wiele wartości z siebie,
ze swych środków wyrazu artystycznego dla celów pozaartystycznych
a społecznie istotnych: terapeutycznych, resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych,
edukacyjnych, dydaktycznych itd. Sztuka („wielka sztuka”) pełni funkcje
społeczne i wychowawcze w dwojakim układzie historycznego odniesienia:
w stosunku do czasów, w jakich powstała, i w stosunku do nowych,
odmiennych warunków życia. Właśnie to drugie życie dzieł różnych stylów
historyczno-narodowych i wielkich twórczych indywidualności, sprawdzone
przez próbę historii, zdaje się szczególnie doniosłe edukacyjnie, bowiem służy
wzniosłym celom bogacenia życia duchownego i sublimacji ludzi wielu
generacji.
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Teoria wychowania estetycznego dojrzewała w Polsce w latach 50.
i 60.

XX

wieku

zintegrowanym
i wzbogacana

jako
i

struktura

interdyscyplinarna

wielodziedzinowym.

przez

Irenę

Wojnar

o

charakterze

Nieustannie

[2000],

inspirowana

podlegała

następnie

uzupełnieniom i modyfikacjom. Wielokrotnie przedstawiana i komentowana
nie wymaga szczegółowej prezentacji. Niezbędne jest jednak w tym miejscu
przypomnienie jest podstawowych, konstytutywnych założeń i twierdzeń.
Najogólniej rzecz ujmując, koncentruje się ona na analizie i badaniu
wybranych relacji

między

sztuką

a wychowaniem,

w

szczególności

w kontekście ideałów i wartości humanistycznych oraz ich urzeczywistniania
w aktualnej sytuacji kulturowej. Zasadniczo chodzi o wspomaganie
indywidualnych procesów rozwojowych poprzez nasycanie obiektywnego
świata kultury i subiektywnego świata człowieka wartościami edukacyjnymi
sztuki, co zapewnić ma ciągłość i tożsamość kulturową.
Podstawowym założeniem teorii wychowania estetycznego jest
utrwalone przekonanie społeczne o wielkim bogactwie wartości sztuki oraz
bogactwie świata i człowieka wyrażanego w sztuce, a także przeświadczenie
o konieczności ukazania tych wartości i możliwości korzystania z nich przez
jednostkę w toku jej indywidualnego i społecznego życia, między innymi
poprzez rozwijanie postaw kreatywnych i krytycznych oraz umiejętności
komunikowania się i autoedukacji. Prawidłową realizację wychowania
estetycznego warunkują trzy wzajemnie powiązane kierunki działań,
angażujące każdorazowo inne aspekty i mechanizmy rozwoju osobowości
człowieka. Pierwszym z nich jest pobudzanie motywacji kontaktu z różnymi
formami artystycznymi, nastawionego na wyostrzenie zdolności obserwacji
sztuki i życia. Drugim - przygotowanie do świadomego i estetycznie
kompetentnego odbioru sztuki, poprzez atrakcyjne formy odpowiednio
dobrane do możliwości i potrzeb publiczności. I wreszcie trzecim wyzwalanie ambicji kreacyjnych czy ekspresyjnych, przełamujących granice
własnych możliwości i przezwyciężających ograniczenia narzucane przez
warunki zewnętrzne. Znaczącym wyznacznikiem praktyki wychowania
estetycznego jest dialog wpisany w relacje „nauczyciel - sztuka - uczeń”,
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traktowany jako jeden z najbardziej niezwykłych i tajemniczych zarazem.
Następuje tu bowiem wymiana i wiązanie tego, co przynależy do osoby
nauczyciela (odrzucającego przekonanie o jedynie słusznym działaniu
w relacji „cel - środek”) z tym, co wnosi do tego procesu osoba konkretnego
ucznia o unikalnej, osobowościowo zróżnicowanej zdolności do odbioru
i współtworzenia zjawiska artystycznego.
Polska teoria wychowania estetycznego w ogólnej intencji zgodna jest
z koncepcjami kształtującymi się w większości krajów europejskich, cechuje
się natomiast szerokim widzeniem funkcji sztuki, otwartością na nowe idee
pedagogiczne, zdolnością do adaptacji nowych prądów kulturowych, swoistą
łącznością

interdyscyplinarną

niektórych

jej

zagadnień

(na

przykład

wychowawcze aspekty estetyki jako nauki o sztuce i estetyczny nurt w teorii
pedagogicznej). Swoistą właściwością wychowania estetycznego jest to, iż
zespala

uczenie

się

z doświadczeniem

i

i

nauczanie

przeżyciem,

a

z

wychowaniem;

równocześnie

łączy

kształtuje

wiedzę
postawy;

przełamuje podziały na dziedziny wychowania: umysłowego, moralnego,
estetycznego, na działania szkolne i pozaszkolne, lekcyjne i pozalekcyjne, na
czynności artystyczne, techniczne i sportowe. Przy tym łączy przygotowanie
do uczestnictwa w kulturze i rozwój własnej osobowości w kategoriach
samokształcenia i samorealizacji [Wojnar 1995, s. 217].
Z perspektywy czasu można stwierdzić, że - jak pisze Krystyna Pankowska - przesłanie
teorii wychowania estetycznego wyznaczało drogę i charakter pedagogicznej refleksji
o możliwościach edukacyjnych sztuki oraz znacząco wpłynęło na praktykę edukacji
estetycznej drugiej połowy XX wieku [2010, s. 10].

Klasyczna

koncepcja

wychowania

estetycznego

była

również

przedmiotem wielokierunkowej krytyki. Zarzucano jej między innymi:
oparcie się na klasycznych wartościach estetycznych sztuki (arsenał piękna
pozytywnego); niedostateczne uwzględnianie wartości sztuki współczesnej,
wynikających z aktualnych przemian cywilizacyjno-kulturowych; oderwane
od

uwarunkowań
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wartości sztuki „wysokiej”, a w konsekwencji utrwalanie istniejących
struktur społeczno-kulturowych. Zwracano również uwagę na to, że
wydobywając humanistyczny potencjał wartości sztuki niedostatecznie
akcentuje niepożądane, rozbieżne lub sprzeczne z dążeniami pedagogów
skutki oddziaływania sztuki, niepokojące zjawiska wykorzystywania jej do
manipulowania opinią społeczną, podporządkowywania różnym interesom
grupowym, traktowania jej w kategoriach rynku bądź upowszechniania
konsumpcyjnych czy wręcz aspołecznych wzorów życia (oddziaływanie
demoralizatorskie, destrukcyjne, społecznie szkodliwe). Sztuka bowiem może
kształcić

sposób

percepcji

świata,

ale

może

też

zaciemniać

obraz

rzeczywistości; może odgrywać rolę integrującą, ale może też ujawniać ukryte
konflikty;

może

dynamizować

siły

wewnętrzne

człowieka

do

konstruktywnego działania, ale może też odrywać go od rzeczywistych
obowiązków; może humanizować życie ludzkie, ale może też uruchamiać
„ciemne

strony”

osobowości,

prowadzić

do

nietolerancji,

ksenofobii,

megalomanii, fanatyzmu, arogancji, rasizmu, szowinizmu itd.
Krytykom teorii wychowania estetycznego trudno było jednak
zanegować całkowicie rolę sztuki w życiu i wychowaniu człowieka,
humanistyczny imperatyw

rozwijania każdej

- potencjalnie tkwiącej

w człowieku - wrażliwości oraz fakt, że w interpretacjach sztuki tkwi klucz do
poznawania człowieka i rozumienia życia oraz złożoności świata i miejsca
człowieka we współczesnej rzeczywistości, a tym samym wspomagania
rozwoju jego osobowości i kreatywności. Trudno było przede wszystkim
zanegować twierdzenie, iż człowiek jako jednostka rozwija się w polu
wpływów

zewnętrznej

kultury,

która

mniej

lub

bardziej

sprzyja

kształtowaniu jego osobowości. Im trudniejsze jest środowisko kulturowe,
im bardziej oddziałuje destruktywnie na człowieka, tym staranniejszy
powinien być proces stymulowania rozwoju jego osobowości, aby mógł
poradzić sobie z

tym oddziaływaniem, a także zachować wolność

i autonomię oraz godność własną.
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Ambiwalentna przestrzeń kultury współczesnej
Tradycyjnie mianem kultury w sensie ogólnym określa się wszystko, co
nie wyrasta samo przez się z natury, lecz jest uczłowieczeniem rzeczywistości
czy personalizacją świata, wyrazem celowej refleksji i działań ludzkich, które
tworzą specyficzne relacje w społeczeństwie (czy grupie społecznej)
przekazywane z pokolenia na pokolenie, takie jak między człowiekiem
a przyrodą (środowisko), człowiekiem a materią (technika, sztuka), między
pokoleniami (role społeczne, zwyczaje, etyka), między mężczyzną a kobietą
(seksualność, miłość), między człowiekiem a jego istnieniem (świadomość).
W naukach humanistycznych podstawowe i najważniejsze ujęcie kultury
odnosi się do jakości istnienia człowieka jako człowieka, jego bogactwa
wewnętrznego, stylu funkcjonowania osobowego, sposobu bycia w świecie,
wyrażającego się wyborem określonych wartości, rodzajem wrażliwości,
umiejętnością współdziałania, postawą humanistyczną. Innymi słowy
kultura jest drogą pogłębiania doświadczeń człowieka, najważniejszym
wymiarem samorealizacji osoby ludzkiej [Żardecki 2012, s. 46-48].
O ile zawsze trudno było postawić trafną diagnozę ogólnej kondycji
tak rozumianej kultury w określonym czasie, o tyle współcześnie wydaje się
to prawie niemożliwe w obliczu ogromnego bogactwa jej przejawów
i szczególnego przyspieszenia dynamiki przemian cywilizacyjnych, a w tym
narastających procesów globalizacyjnych, rozprzestrzeniania się nowych
technologii informacyjnych, kształtowania się i rozrastania społeczeństw
wielokulturowych czy sceptycyzmu wobec możliwości poznania.
Wielu badaczy skłonnych jest dziś mówić raczej o kulturach a nie
o kulturze, a pluralizm czy polimorfizm (żeby nie powiedzieć chaos)
aksjologiczny wydaje się być pierwszoplanową cechą kultury współczesnej kultury złożonej, wieloaspektowej, żywiołowej, pełnej sprzecznych ze sobą
wartości,

działań

i

wytworów,

współistniejących

obok

siebie

lub

w konkurencji do siebie. Istnieje dziś kultura „wysoka”, elitarna, wymagająca
kompetencji

i postawy

estetycznej,

oraz

kultura

„niska”,

popularna,

rozrywkowa; kultura ”oficjalna”, większościowa oraz różne postaci subkultur,
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kontrkultur i kultur alternatywnych, trudno poddające się jednoznacznej
identyfikacji; kultura ludowa, regionalna oraz kultura technopolu, silnie
wspierana

przez

społeczności.

rynek,

Obok

szczególnie

tendencji

groźna

dla

unifikacyjnych

małych,

i

lokalnych

standaryzacyjnych,

kosmopolityzacji i komercjalizacji treści i form kultury, zwłaszcza traktowanej
w kategoriach rynku, odpowiadającej gustom szerokich rzesz odbiorców,
obserwujemy charakterystyczny powrót do źródeł kultur narodowych,
etnicznych, ludowych, regionalnych, środowiskowych, mniejszościowych,
manifestujących swój autentyzm i niepowtarzalność, swoistość i odmienność,
żywiołowość i spontaniczność w różnych sferach życia współczesnego
człowieka.

Obok

kulturowych

fanatyzmów

i

ksenofobii,

tendencji

etnocentrycznych i partykularnych jesteśmy świadkami poszukiwania
wartości wspólnych przy akceptacji różnorodności, rozwijania współpracy
kulturalnej, dialogu między kulturami różnych zbiorowości społecznych
(narodów, państw, grup etnicznych, religijnych, warstw społecznych,
pokoleniowych, politycznych) oraz na płaszczyźnie różnych rodzajów kultur
(materialnej, technicznej, artystycznej, obyczajowej, religijnej, politycznej,
intelektualnej,

prawnej

i innych).

Poza tym

w

przestrzeni kultury

współczesnej obserwujemy cały szereg sprzeczności i napięć: między tym, co
globalne i lokalne, uniwersalne i jednostkowe, tradycyjne i nowoczesne;
między działaniami przyszłościowymi i doraźnymi; między profesjonalną
i amatorską

działalnością

kulturalną,

artystyczną;

między

relacjami

zawodowymi i osobistymi animatora kultury; między rozwojem kultury,
sztuki i ograniczonymi możliwościami jej ogarnięcia; między ofertą kultury,
sztuki i możliwościami, oczekiwaniami potencjalnej publiczności kulturalnej,
artystycznej. Do tego dochodzą dylematy i antynomie zachodzące w obszarze
praktyki edukacyjnej: między edukacją wprowadzającą w nagromadzone
dobra kultury a edukacją inspirującą twórczość nową; między edukacją
skierowaną na świat zewnętrzny a edukacją pobudzającą indywidualny
potencjał

kreacyjny;

między

spontanicznością

działań

edukacyjnych

a ich planowaniem; „między treściami, które chce się upowszechniać
a zainteresowaniami i oczekiwaniami grupy; między umiejętnościami, które
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2013 Tom VIII Numer 1
www.skeces.pl

109

chce się nauczyć a koncentracją na rozwoju wzajemnych stosunków, więzi
w zespole” [Czerniawska 1984, s.166-167].
Do już wyróżnionych można dodać takie sprzeczności (niekiedy
zadziwiające), jak: między opiniami a zachowaniami ludzi w stosunku do
sztuki; między intencją nadającego a reakcją odbierającego; między
zawartością dzieł a potoczną recepcją

i partycypacją krytyki artystycznej;

między opiniami o tym samym dziele, a także między recenzjami koneserów
a ocenami publiczności, jak również między artystycznymi kompetencjami
elity profesjonalnej a stanem powszechnej świadomości artystycznej
większości społeczeństwa.1
Refleksja na temat dylematów i antynomii, jakie znamionują i w jakie
jest uwikłana współczesna kultura, skłania do twierdzenia, że nigdy nie było
tak dużej asymetrii rozwojowej między współczesną sztuką a jej odbiorcami;
między środkami artystycznymi stosowanymi przez twórców i tendencjami
rozwojowymi sztuki a możliwościami powszechnej partycypacji. Nigdy nie
było też tak dużej rozbieżności między kreowanym światem idei zawartych
w sztuce a światem rzeczywistym, na który - jak to często czujemy - nie
mamy wpływu.
Aktualne wyzwania edukacji estetycznej
Aktualną sytuację w obszarze edukacji estetycznej wyznaczają, obok
„kultury nadmiaru” (określenie J. Baudrillarda), takie czynniki jak: słabnięcie
społecznego

prestiżu

uniwersalnych

wartości

sztuki

„wysokiej”;

ekspansywność kultury masowej pozbawionej intencji sublimacyjnych;
1

Do takich wniosków upoważniają wyniki badań nad uczestnictwem w kulturze różnych
środowisk społecznych, analiza danych statystycznych ośrodków badania opinii publicznej
oraz zestawienia danych sondaży socjologicznych, a także potoczne obserwacje.
Przykładowo, jak wynika z przeprowadzonych badań, „aspiracje kulturalne jako ważne cele
życiowe wymienia mniej niż 1/3 młodzieży (...); czas wolny wyznaczający ramy dla
realizacji zainteresowań stanowi zaledwie 10% ogólnego budżetu czasu młodzieży (...);
ponad 60% młodzieży spędza swój wolny czas na biernym odpoczynku w domu (...);
istnieje tendencja do zamykania się młodzieży w ramach podstawowych grup odniesienia
(rodziny, przyjaciół) z równoczesnym wyobcowaniem z kręgu oddziaływania instytucji
artystycznych i kulturalnych” [Illasiewicz 1997, s. 13-14].
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sprowadzenie

sztuki

do

poziomu

towaru

poddanego

manipulacjom

rynkowym; utrata wiarygodności szkoły jako instytucji wychowującej;
marginalizacja treści edukacji estetycznej w programach powszechnego
nauczania; materialistyczny model myślenia i stylu życia charakteryzujący
współczesnych ludzi. Nową sytuację edukacji estetycznej wyznaczają
również rewolucyjne zmiany w samej sztuce, zapoczątkowane takimi
zjawiskami jak „rezygnacja z idei piękna w treści i formie, pójście w kierunku
kreacji za wszelką cenę, w oparciu o takie kryteria jak nowość, oryginalność,
negacja tradycji” i wszechwładnych stereotypów oraz „zadomowienie się idei
brzydoty i zła” jako wartości bliższych prawdy, wyrastających z realiów
otaczającej rzeczywistości i „atrakcyjniejszych w odbiorze społecznym”
[Popek 2007, s. 109].
Ponawiane są oczywiście różnorodne wątpliwości. Czy sztuka nowa,
anty-sztuka czy po-sztuka jest w stanie spełnić funkcję wychowawczą? Czy
jest nośnikiem wartości, na których mogliby bazować realizatorzy edukacji
estetycznej

w sensie

szerszym

(ogólnopedagogicznym)?

Czy

ułatwia

człowiekowi rozumienie i odczuwanie siebie, innych ludzi, otaczającej
rzeczywistości? Czy jest w stanie zainicjować procesy zmiany naszych postaw,
hierarchii wartości, wzorów kulturowych, sposobów spędzania czasu
wolnego itd.? Szczególnie interesuje nas dylemat, jak ma wyglądać edukacja
estetyczna, jaką przybierać postać wobec dzisiejszego chaosu różnorodnych
propozycji kulturalnych. Czy wystarczy tradycyjny ideał uniwersalnych
wartości humanistycznych wielkiej sztuki symbolicznej? Czy można odwracać
się od różnych postaci subkultur, kontrkultur czy kultur alternatywnych,
które zawładnęły życiem wielkich grup i środowisk społecznych?
Głośno artykułowane jest współcześnie stanowisko tych badaczy
edukacji estetycznej, którzy twierdzą, że w epoce globalizacji, kulturowej
różnorodności i relatywizmu aksjologicznego (każdy jest wartością sam dla
siebie, granica między złem a dobrem zaciera się) wymaga ona nowych
rozstrzygnięć

treściowych,

metodycznych

i

organizacyjnych,

a

także

wielotorowości, wielofunkcyjności i zintegrowania działań kulturowoedukacyjnych,

uwzględniających
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płaszczyzny czasowe: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [Pankowska 2007,
s. 884-885].
Przeszłość jest oddalającą się chwilową aktualnością, ma dokonaną formę ustaloną
i niezmienną, a wobec teraźniejszości jest nieosiągalnym transcendensem, który może być
odtworzony pośrednio. Przyszłość z kolei można rozumieć albo jako coś gotowego, co się
ku nam nieustannie przybliża, albo jako coś, co się dopiero stwarza w teraźniejszości - ku
przyszłości. Przyszłość istnieje potencjalnie jako zbiór możliwości dopuszczonych przez stan
aktualny [Próchnicki 2003, s. 162].

Należy uwzględnić przeszłość, ponieważ ciągle aktualna jest tradycyjna
orientacja humanistyczna edukacji estetycznej, ideał uniwersalnych wartości
dziedzictwa

kulturowego

ludzkości,

kumulowanych

w

postaci

najdoskonalszych osiągnięć jej geniuszu. Chodzi tu o bazowanie na
najlepszych tradycjach humanistycznych wielkiej sztuki, która kształciła
tożsamość

europejską,

ożywiała

twórczą

różnorodność,

wewnętrznie

sublimowała człowieka i bogaciła integralną osobowość. Istotna jest w niej
także teraźniejszość. Nie kwestionując pozycji sztuki „wysokiej” jako
bezwzględnie wartościowej i podstawowej w edukacji estetycznej młodego
pokolenia, należy uwzględnić wybrane obszary marginalizowanej kultury
popularnej i sztuki nowoczesnej, która podnosi umiejętność krytycznej oceny
rzeczywistości, zachęca do poszukiwania istotnych wartości, zmusza niejako
odbiorcę

do

samodzielnej

przezwyciężenie

schematów

pracy
i

intelektualnej,

przysposabia

do

co

wpływa

przebudowy

na

życia.

Uwzględnienie elementów kultury popularnej i sztuki najnowszej (w tym
również najbardziej kontrowersyjnej sztuki awangardowej) w programie
edukacji

estetycznej

młodego

pokolenia

wymaga

przede

wszystkim

przerzucenia wychowawczego punktu ciężkości na kształtowanie własnych
możliwości poruszania się odbiorcy w teraźniejszości, otwartości na
nowoczesną

sztukę,

krytycznej

świadomości

estetycznej,

umiejętności

samodzielnego wartościowania. Bez tych cech umysłu często podkreślane
prawo wolności wyboru treści sztuki staje się pozorne. I wreszcie niezbędna
jest w niej perspektywa przyszłości. Rozwój technologii komunikacyjnych
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i informacyjnych oraz nowych mediów elektronicznych tworzy zupełnie
nowe formy sztuki dryfującej (wirtualnej czy internetowej), nowe kanały
komunikacji artystycznej, nowe sposoby oddziaływania estetycznego, nowe
kategorie publiczności (publiczność sieciowa), a tym samym stwarza nowe
możliwości kształcenia kultury estetycznej, na którą składają się: wrażliwość
estetyczna, doświadczenie, wiedza oraz umiejętność włączenia doświadczeń
związanych ze sztuką w całokształt życia [Pankowska 2007, s. 885].
Szczególne znaczenie w procesie edukacji estetycznej wydaje się mieć
kierunek

historyczno-prospektywny,

humanistycznych

wartości

oparty

na

dziedzictwa

idei

uniwersalizacji

kultury

europejskiej,

interpretowanych w kategoriach problemów i wydarzeń współczesnej
rzeczywistości,

ale

i

otwarty

na

nowo

powstające

wartości

niekonwencjonalnych form kreacji i ekspresji artystycznej, wykraczające poza
tradycyjne wyznaczniki sztuki, wyrażające nową wrażliwość estetyczną.
W ten sposób mogą się wzajemnie dopełniać i na siebie oddziaływać
uniwersalne wartości dziedzictwa artystycznego ludzkości kumulowane
w postaci

najdoskonalszych

chronologicznym)

jej

manifestacje

osiągnięć
artystyczne;

oraz

nowe

sprawdzona

(w
już

sensie
klasyka

i kreatywne osiągnięcia współczesnych reprezentantów sztuki europejskiej;
tradycja rozumiana jako zachowany postęp i postęp jako swoista tradycja
kontynuowana.
W myśleniu o edukacji trzeba bowiem taką stosować miarę, aby objąć zarówno wielką
sztukę przeszłości i tradycji, jak i sztukę nowoczesną, która nie tylko przeciwstawia się
tamtej, ale także z niej czerpie swe siły i impulsy [Gadamer 1993, s. 12].

W

epoce

gwałtownych

przemian

ważnym

wyzwaniem

dla

„normalnego” rozwoju człowieka (zarówno jako twórcy, jak i odbiorcy) jest
odpowiedź na pytanie „kim jestem?”, „jaki jestem?”, „dokąd zmierzam?” (Paul
Gauguin). Historyczno-prospektywny model edukacji estetycznej wychodzi
naprzeciw

rekonstrukcjonizmowi,

wiodącemu

kierunkowi

odnowy

współczesnej pedagogiki, traktowanemu jako „nurt myślenia poszukujący
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harmonii

pomiędzy

przekazywaniem

dzieciom

i

młodzieży

dobrych

doświadczeń z przeszłości a kształtowaniem w nich kompetencji i odwagi
współuczestnictwa w tworzeniu nowej, bardziej demokratycznej sfery
publicznej, nowego, bardziej solidarnego społeczeństwa, przy godzeniu tego
z dobrem i rozwojem własnym każdej jednostki” [Kawula 2000, s. 62].
Jednym z ważniejszych wyzwań, z którym mierzy się dzisiejsza
edukacja

estetyczna,

jest

szczególnie

niebezpieczne

zjawisko

przewartościowania dotychczas uznanych wartości, niemal odrzucenia
tradycji, a przynajmniej sposobu jej konserwacji i przekazu z pokolenia na
pokolenie,

i

w

ten

sposób

kształtowania

świadomości

zbiorowej.

W warunkach coraz większego przyśpieszenia cywilizacyjnego może to
doprowadzić do postaw i zachowań reaktywnych (agresja, nałogi, postawy
aspołeczne). Niepokojące jest to, że w procesie zanikania udziału tradycji
w samookreśleniu młodego pokolenia, w formułowaniu światopoglądu
i kodeksu aksjologicznego, uczestniczy twórczość artystyczna, która stanowiła
dotychczas

ostoję

tradycyjności,

ponieważ

utrwalone

w

niej

były

doświadczenia niezliczonych ludzi, wartości rozwijające się przez wieki,
stanowiące potencjał każdej osoby, nadające życiu ludzkiemu sens.
Na szczególną uwagę zasługuje dziś - zdaniem autora niniejszego
opracowania - właśnie koncepcja oparcia edukacji estetycznej zarówno na
uniwersalnych wartościach humanistycznych, jak i wynikających z potrzeb
współczesności;
z aktualnymi

współistnienia
tendencjami

w

niej

nurtu

pragmatycznymi;

uniwersalistycznego

powiązania

zarówno

z tradycjami określonego społeczeństwa i jego kultury, jak i z wizjami
przyszłości; dostrzegania wielkich tradycji kultury europejskiego humanizmu,
ale

i

ewolucji

kultury

świata,

obejmującej

dziś

także

obszary

pozaeuropejskiego dziedzictwa kulturowego.
Upomnieć się należy także o międzykulturową edukację estetyczną,
inspirowaną zasadą kultury pluralistycznej czy pedagogiką spotkania kultur
(poszukiwania w dialogu kultur wartości powszechnych i trwałych).
Społeczeństwa Unii Europejskiej stają się coraz bardziej zróżnicowane
kulturowo ze względu na integrację nowych krajów, migracje oraz prawo do
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pracy i osiedlania się w dowolnym państwie. Coraz więcej Europejczyków
żyje w świecie wartości kultury własnego wyboru, niekoniecznie w tradycji,
w której się wychowali.
W nowej sytuacji kulturowej rozszerzenia wymaga dotychczasowa
interdyscyplinarność

teorii

wychowania

estetycznego

(antropologia,

aksjologia, psychologia, estetyka, socjologia) o „nowe prądy kulturowe,
stanowiska filozoficzne czy postawy metodologiczne” [Pankowska 2007,
s. 885]. Chodzi w szczególności o uwzględnienie w teorii edukacji estetycznej
takich dyscyplin i obszarów wiedzy, jak kulturoznawstwo, antropologia
kultury, teoria widowisk czy nauka o mediach.
Należy również widzieć problematykę edukacji estetycznej wyraźniej
w kontekście kategorii etycznych. Z jednej strony cechą postmodernizmu jest
relatywizacja wartości i brak stałych punktów oparcia, co rodzi potrzebę
szczególnie wyczulonego „sumienia moralnego” i „wyostrzonej świadomości
etycznej”. Z drugiej zaś,
zauważa się tendencję do zmiany kryteriów oceny faktów artystycznych; są one
kształtowane w silniejszym stopniu poprzez systemy wartości etycznych niż estetycznych.
W opiniach młodzieży wzór „człowieka kulturalnego” silniej łączy się z kulturą współżycia
niż erudycją kompetencyjną czy zdolnością do refleksji [Illasiewicz 1997, s. 13-14].

Ciągle aktualne jest wyzwanie metodyczne. Jak sprawić, aby edukacja
estetyczna realizowała się za sprawą antywzorów, moralnego wstrząsu,
poczucia względności świata wartości, aby uczyła krytycznego stosunku do
przedstawionych racji, pobudzała rzeczywistą ciekawość świata, realizowała
zasadę mnożących się pytań, kształciła głębszą więź egzystencjalną z resztą
ludzi, pobudzała ducha innowacji, mobilizowała ukrytą energię ludzką
w kierunku tworzenia nowych form życia?
Wielkim wyzwaniem stała się współcześnie edukacja estetyczna
w szkole. Czy ramy programowe stwarzają szansę na intensywniejsze niż
dotychczas wprowadzenie wartości sztuki w obszar edukacji młodego
pokolenia? Które sztuki oraz jakie ich walory osobo- i socjotwórcze należy
wprowadzać

do

systemu
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nieobowiązkowym jego uzupełnieniem? Czy decyzje programowe w zakresie
wyboru

wartości

mogą

pozostawać

w

sferze

inicjatywy,

wolności

i odpowiedzialności dyrektorów szkół i poszczególnych nauczycieli? Jak
inspirować potrzebę i chęć tworzenia, naturalną spontaniczność i zapobiegać
jej tłumieniu przez sztywne formy represyjne, oparte na hierarchicznym
stosunku między tymi, co wiedzą i tymi, których poddaje się inicjacji? W jaki
sposób prowadzić dialog z tym, co proponują dzisiejsze media, będące
jednym

z

istotniejszych

czynników

wpływających

na

kształtowanie

osobowości młodych ludzi?
Zamiast zakończenia
Myśląc o przyszłości edukacji estetycznej nie można rezygnować
z żadnej drogi sprzyjającej jej rozwojowi. Trzeba natomiast szukać nowych
rozwiązań, a ich skuteczność - zdaniem autora - zależeć będzie od tego:
• czy będziemy tworzyć sztukę zamkniętą, odrzucającą swobodę
środków wyrażania, nastawioną na określoną kategorię wartości,
czy też sztukę otwartą, odnajdującą obszary wspólne z innymi
kulturami, poszukującą wartości jednoczących ludzi?;
• czy wartości humanistyczne sztuki zajmą należną pozycję
w głównym nurcie życia kulturalnego współczesnego człowieka, czy
osiągną status wartości nie tylko dostatecznie doniosłych i uznanych,
ale i realizowanych?;
• czy program edukacji estetycznej stanie się integralną częścią
programu wychowania młodego pokolenia, a zagadnienia edukacji
estetycznej - integralną częścią nauk o sztuce i nauk o wychowaniu?;
• czy styk nauk o sztuce i nauk o wychowaniu stanie się terenem analiz
wykraczających poza samą sztukę i wychowanie estetyczne, których
ustalenia odpowiadać będą na ogólnokulturowe
i ogólnopedagogiczne wyzwania współczesności?
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KAIROS PEDAGOGIKI.
O CZASIE (NIE)SPOSOBNYM I ROZSTRZYGAJĄCYCH INTERWENCJACH,
CZYLI PRZEŁOM DWOISTOŚCI LECHA WITKOWSKIEGO

Książka-katedra
Oswojone ruiny potrafią maskować własny status zgliszcz, rupieciarni
i cmentarzyska, pretendując nawet do historycznej wyższości i autarkii.
Amerykański filozof Alasdair MacIntyre w znanej książce o teorii moralności1
sugerował, że żyjemy - choć nie mamy tego świadomości - po katastrofie,
która zniszczyła konteksty życiodajne dla etyki. Język moralności to
współcześnie język chaotycznych strzępków, fragmentów wyrwanych z tła,
które niegdyś nadawało im znaczenie. Chociaż nadal posługujemy się
pojęciami moralnymi, utraciliśmy zdolność rozumienia moralności. Większość
współczesnych

kierunków

myślowych

nie

jest

w

stanie

wykryć

kadłubowego charakteru etyki, ponieważ opisują to, co jest w użyciu
w danym czasie. Dlatego - konstatował MacIntyre - potrzebujemy historii
katastrofy, wytrwałego śledzenia długiego procesu utraty, z którego niemal
nikt dzisiaj nie zdaje sobie sprawy i nie uznaje go za katastrofę.
Abstrahując od oceny koncepcji MacIntyre’a, jestem przekonany, że
ten obraz daje się przenosić i stosować także w innych obszarach oraz że
1

Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.
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adekwatnie oddaje sytuację we współczesnej pedagogice. Może być tak, że
myślimy i działamy na rumowisku wielkiej pedagogicznej tradycji bez
świadomości tego; posługujemy się pojęciami, których wieloznaczności nie
rozumiemy; opisujemy sytuacje wychowawcze poniżej osiągniętej dawniej
finezji; budujemy teorie odcięte od zapomnianego kulturowego zaplecza etc.
I najczęściej w ogóle nie spostrzegamy i nie uznajemy, że coś jest nie tak, nie
widzimy pustynności otaczających nas konstrukcji, dopóki czyjś myślowy
wysiłek i twórcza przenikliwość nie otworzy nam oczu.
Mam

właśnie

takie

przekonanie:

żyjemy

dziś

pośród

ruin

pedagogicznego namysłu oraz iluzji edukacyjnej nowoczesności, a książka
Lecha Witkowskiego Przełom dwoistości w pedagogice polskiej [Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013] to okazja - wyjątkowa, nie do
przecenienia - rozpoznania stanu katastrofy i podjęcia próby odnowy
zapoznanych kontekstów.
Nie mam zamiaru wykonywać - pamiętając chociażby ostrzeżenia
Witolda Gombrowicza przed nieosobistą krytyką - asekuracyjnych gestów,
maskujących autorskie nastawienie w trybie beznamiętnego relacjonowania,
i dlatego powiem wprost: uważam książkę Lecha Witkowskiego za
historyczne wydarzenie w humanistyce, które zmienia tkankę czasu,
stawiając nie tylko pedagogów przed newralgicznymi decyzjami. Zwykły
tryb wytwarzania dyskursu w podziale pracy akademickiej został przez fakt
publikacji Przełomu dwoistości wybity z kolein, zwichnięty (out of joint).
Chociaż,

rzecz

jasna,

niekonwencjonalnych

i

inspirujących

prac

jest

w humanistyce wiele, tu otrzymujemy wręcz program skoku jakościowego.
W tradycji oprócz normalnego potoku zdarzeń (chronos), istnieje
jeszcze czas o szczególnym znaczeniu (kairos). Cezary Wodziński pokazał, że
pojemne greckie słowo καιρóς oznacza i stosowną miarę, i pożytek, i czułe
miejsce, a także: właściwą chwilę, odpowiedni moment, nadarzającą się
okazję, sposobność, przede wszystkim zaś: szczególne wydarzenie, czas
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krytyczny, decydujące znaczenie, w przymiotnikowej formie z kolei: zabójczy,
śmiertelny, niebezpieczny, krytyczny1.
Czytam rozprawę Lecha Witkowskiego jako wprowadzenie w tak
wielostronnie rozumianą rozstrzygającą chwilę. Można tę książkę uznać i tak jawi mi się jej główny sens - za miarodajny przykład zaangażowania
badawczego, przynoszący wielopiętrowe korzyści pedagogice (humanistyce)
poprzez uwrażliwienie na najczulsze dla teorii i praktyki miejsca, a tym
samym dający sposobność do rozwojowego skoku czy nawet generujący
w skali historycznej krytyczny moment otwartych szans, z ryzykiem ich
zaprzepaszczenia. Byłoby naprawdę fatalnie, gdyby jakieś względy uboczne
(na przykład stereotypowo lekceważący stosunek do pedagogiki jako nauki,
nawyk uciekania przed wymagającymi tekstami albo środowiskowe
animozje bądź rodzaj Girardowskiej rywalizacji mimetycznej, w ramach
której ginie wartość przekazu) sprawiły, że nie rozpoznamy, z jakiej wagi
tekstem mamy do czynienia. Takie książki zdarzają się zbyt rzadko, by można
ich było bezkarnie nie (do)czytać.
Jest to, można powiedzieć, monumentalny (ponad 760 stron) punkt
orientacyjny współczesnej pedagogiki, w którym pomieszczonych zostało
w zasadzie - co sam Autor ogłasza - kilka książek jednocześnie. Mamy tu
zatem poprzeplatane: rekonstrukcje klasyków polskiej myśli wychowawczej;
krytykę pozostałej po PRL-u niezdolności do wnikliwej interpretacji tradycji;
koncepcję metodologiczną uprawiania pedagogiki osadzoną w kategorii
dwoistości (ambiwalencji);

zbuntowane demaskowanie

niskiej

normy

środowiskowej w pedagogice; projekt filozofii kultury zapraszający do
sprzeciwu wobec degradacji misji kulturowej uniwersytetu. Wszystkie te
linie narracyjne - tak je czytam - to autorskie interwencje w status quo,
w stan po zapomnianej katastrofie, a jednocześnie otwarcie nowych
(przypomnianych) pól możliwego dialogu.
Teraz zatem słów kilka o składowych elementach tego krytycznego
projektu i szansach, jakie otwiera. W tym namyśle towarzyszy mi założenie,
1

C. Wodziński, Kairos. Konferencja w Todtnaubergu Celan – Heidegger, Gdańsk 2010, s. 7.
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że ustosunkowanie się do nich - także jego brak - będzie decydujące dla
jakości dyskursu pedagogicznego i refleksyjnych działań wychowawców.
Klasycy
Lech Witkowski włożył ogromny wysiłek, by zrekonstruować pod
kątem

optyki

dwoistości

dorobek

wyjątkowego

pokolenia

autorów

urodzonych w latach 70. i 80. XIX wieku: Henryka Rowida, Józefa Mirskiego,
Sergiusza Hessena, Bogdana Nawroczyńskiego, Kazimierza Sośnickiego,
Stefana Szumana, Zygmunta Mysłakowskiego (ostatni czterej dożyli lat 70.
XX stulecia i jako marginalizowani nosiciele bogatej pamięci teoretycznej
nazywani są przez Autora „wielką czwórcą”), a także młodszego, urodzonego
już w XX wieku, Bogdana Suchodolskiego. To najobszerniejsza linia
narracyjna książki, ciekawa analitycznie (L. Witkowski punktowo śledzi
obecność dialektycznej perspektywy nie tylko explicite, ale także implicite
zawartej w badanych tekstach) i przy okazji ocalająca z chmury zapomnienia
wiele ważnych tropów i pereł myślowych porozrzucanych w coraz rzadziej i od dawna mało uważnie - czytanych traktatach klasyków. Przywołam tylko
ilustracyjnie kilka przykładów, bez zamysłu streszczania tekstu, ale za to
z nadzieją uchwycenia swego rodzaju pulsu, jaki daje się w nim wykryć.
W twórczości Henryka Rowida perspektywa dwoistości nie była
jeszcze gotowa, ale narastała w jego tekstach świadomość złożoności
wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do wielkiej tradycji. Lech Witkowski
pisze o nim:
(…) w sposób niedościgły potem dla nikogo pokazał wzór wysiłku pedagoga na styku
teorii pedagogicznej, historii jej myśli, konfrontacji ze współczesnością (…) [s. 219; podkr.
K. M.].

Mimo upraszczającego jeszcze skojarzenia dwoistości z dwulicowością,
Rowid wielokrotnie postulował poszukiwanie syntezy w warunkach
antynomii, przywoływał za Józefem M. Hoenem-Wrońskim pojęcie „unii
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antynomialnej”, za Bronisławem F. Trentowskim kategorię „różnojedni”, a za
Williamem Sternem „wielojedni” (unitas multiplex). Widząc w Chowannie
„najznakomitsze polskie dzieło o wychowaniu”, przypominał, że ambicją
Trentowskiego było dokonanie przez „ducha słowiańskiego” syntezy wobec
jednostronności romańskiego empiryzmu z jednej strony i germańskiego
idealizmu z drugiej, a przy okazji przywoływał ważne pedagogiczne wątki,
na przykład łączenia pożytku i szlachetności (gdzie każdy z tych celów brany
osobno nie stanowi istotnego dobra) czy pedagoga jako „dzielnego
syntetyka”.
Jedną z kluczowych zasług Bogdana Nawroczyńskiego, w analizach
którego niebagatelną rolę odegrała troska o znoszenie sztywnych opozycji
i figura „Janusowego oblicza”, Lech Witkowski opisał tak:
Nie

ulega

jednak

wątpliwości,

że

ważnym

metodologicznie

dokonaniem

B. Nawroczyńskiego dla całej pedagogiki jest uczulenie na to, że rozwiązywanie antynomii
czy ich przezwyciężanie wymaga przenoszenia uczestniczących w nich biegunów
(pozostających w antagonizmie) na możliwie wysoki poziom ich rozumienia. Chodzi o to,
że to zmiana poziomu rozumienia (np. wolności i przymusu) znosi przeciwieństwo
i odsłania wzajemne ich uwikłanie, nawet splot i dopełnianie inaczej niemożliwe (…)
[s. 240; podkr. K. M.].

Ważnym dla mnie osobiście śladem wyłowionym z twórczości
Nawroczyńskiego,

a godnym

polecenia

nieświadomym

katastrofy

współczesnym rzecznikom audytu edukacyjnego, jest kwestia wyniku
wewnętrznego:
Kapitalnym tropem ukierunkowującym finezję analizy B. Nawroczyńskiego jest zwrócenie
uwagi na to, że wynik pracy nie musi być zewnętrzny czy zmaterializowany, ale
pedagogikę interesuje w tym podejściu paradoksalny „wynik wewnętrzny polegający na
udoskonaleniu się ucznia, dokonywającym się w nim pod wpływem pracy” (…) [s. 241].

W

twórczości

załamywała

się

Zygmunta

czasem

pod

Mysłakowskiego
wpływem

optyka

roszczenia

do

dwoistości
jednolitości

światopoglądowej, tęsknoty za „miarą” i „równowagą”, gubienia różnicy
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między

dwoistością

a

dualizmem.

Konsekwentnie

też

odsłaniał

on

dwubiegunowość zjawisk, śledził w nich niebezpieczeństwa hipertrofii
i atrofii, a jako jeden z nielicznych korzystał z tropów psychoanalitycznych,
w tym z pojęcia ambiwalencji. Lech Witkowski przywołuje z jego dorobku a to też tylko wybrany przykład - bezcenne z punktu widzenia bardziej
zaawansowanego

niż

potoczne

spojrzenia

na

wychowanie

kategorie

otoczenia sprzężonego i sytuacji. Okazuje się, że w dialektycznym związku
środowiska i jednostki liczą się nie tylko wpływy zewnętrzne, ale też
dyspozycje człowieka do ustanawiania relacji, a samo zdarzenie - na przykład
nauczanie - bez projekcji zainteresowań, żadną sytuacją wychowawczą
jeszcze nie jest.
Kazimierz Sośnicki - wynika z badań Lecha Witkowskiego - poza
kilkoma wyjątkami nie odwoływał się do kategorii dwoistości, a nawet
kojarzył ją ze szkodliwą chwiejnością. Ale Autor Przełomu dwoistości jest
zbyt uważnym czytelnikiem, aby nie docenić finezji analiz klasyka. Ukazuje
zatem, że Sośnicki, stroniąc od syntez, koncentrował się na starannych
rekonstrukcjach badanych stanowisk pedagogicznych, śledził ich wady
i zalety,

aby

przeciwdziałać

jednostronności.

I

nie

chodzi

wcale

o akademickie cyzelowanie szczegółów, ale o świadomość życia. Warto
przypomnieć słowa - cytowane przez Lecha Witkowskiego - z rzadko już dziś
czytanych Podstaw wychowania państwowego z 1933 roku:
„(…) właściwie całe wychowanie nie jest niczym innym, jak dążeniem do wytworzenia lub
ustalenia się pewnego sposobu zachowania się wobec kolizji społecznych. Stąd wszystkie
zagadnienia wychowawcze dałyby się tu zamieścić bezpośrednio lub pośrednio” [s. 418].

I

jeszcze

fragment,

tym

razem

z Pedagogiki

ogólnej

(1949),

wykorzystany jako motto Przełomu dwoistości i wyraziście przypominający,
jak bardzo serio traktował pedagogikę Kazimierz Sośnicki:
„(…) może żaden inny zawód nie wymaga takiej pracy nad sobą, ciągłego kontrolowania
siebie i dążenia do kształcenia umysłu i charakteru, jak zawód nauczycielski” [s. 6].
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W tekstach Józefa Mirskiego nie ma samego terminu dwoistość,
niemniej jednak często podkreślał on dwustronną złożoność sytuacji
wychowawczych

i

wprowadził

pojęcie

podstawowej

antynomii

pedagogicznej między sferami natury i kultury (generującymi przeciwstawne
szeregi zjawisk), w ramach której dochodzi do głosu kluczowa w optyce
dialektycznej zasada oscylacji. Wychowanie, rozpięte pomiędzy biegunem
obiektywnych wytworów kultury a biegunem interesu rozwojowego
jednostki, wymaga złożonej troski, o czym Lech Witkowski tak pisze:
Mamy więc jednocześnie podwójną, chciałoby się rzec – dwoistą troskę odniesioną do pary
możliwych napięć w jej obrębie: o d o j r z a ł o ś ć k u l t u r o w ą w zakresie osadzenia
(zakorzenienia) w dziedzictwie symbolicznym jako przestrzeni życiodajnej i o d o j r z a ł o ś ć
o s o b i s t ą w zakresie rozwinięcia się osobistego potencjału, który zwrotnie ma ową
życiodajność wzbogacić dla innych, wykorzystując ją dla siebie [s. 442; podkr. K. M.].

Rozdział poświęcony Sergiuszowi Hessenowi, którego treść była
częściowo znana z książki Autora o B. Suchodolskim1, został uzupełniony
i poszerzony w stosunku do wersji pierwotnej, między innymi o analizy
tomu Państwo prawa i socjalizm2. I w przypadku tego klasyka nieobecność
w tekstach samego terminu nie oznacza braku perspektywy dwoistości.
Przeciwnie, jak pokazuje z teoretycznym rozmachem Lech Witkowski, znana
wszystkim

dynamika

pionowa

troistości

Hessenowskiej

(anomia

-

heteronomia - autonomia) wspierana jest poziomą dynamiką dwoistości i to
na trzy sposoby: w krytyce nastawień dualistycznych jako grożących
wyradzaniem się jednostronnych idei i praktyk; w koncepcji dialektycznego
charakteru pedagogiki; w opisie napięć wpisanych w typowe sytuacje
wychowawcze.
Co do Stefana Szumana Autor zapowiada, że to, co o nim napisał, jest
dopiero zwiastunem potrzebnej rekonstrukcji. Choć wybitny psycholog nie
zawsze rozpoznawał strukturę dwoistości, opisywał organizm w stanie
1

L. Witkowski, Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu
Hessenie), Kraków 2001.
2
S. Hessen, Państwo prawa i socjalizm, Warszawa 2003.
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chwiejnej równowagi, czyli w formule kluczowej dla przywoływanej
perspektywy, a także ukazywał w analizach rozwoju człowieka różnorodne
kryzysy,

przełomy,

fluktuacje

czy

obosieczności

zjawisk.

Jednym

z najciekawszych tropów, jakie Lech Witkowski wyławia z twórczości
Szumana, jest wizja nadziei powiązanej - jako wręcz warunek sine qua non z aktywnym poszukiwaniem tego, czego jednostce brakuje w teraźniejszości:
Nadzieja w jego rozumieniu wymaga, jak się okazuje, istotnego pragnienia, zatem temu,
kogo na takie istotne pragnienie nie stać ze względu na ograniczenia jego kondycji
duchowej czy rozwoju i kto nie ma do czynienia w swojej postawie z nadzieją, nie można
mu jej odebrać, bo on jej sam sobie nie dał czy też nie dał sobie warunków niezbędnych do
tego, aby nadzieja mogła dopiero zaistnieć [s. 540].

Takie ujęcie pozwala zobaczyć w nadziei nie tylko minimum
umożliwiające życie, ale także wysoki poziom zaawansowania rozwojowego
i zadanie edukacyjne. Dlatego Autor pisze:
Jest to niezwykłe ukierunkowanie troski o nadzieję, nie spotkałem nikogo, kto by tak to
przejmująco zaprogramował intelektualnie, z takim ładunkiem znaczeniowym dla
pedagogiki [s. 540; podkr. K. M.].

Rozdział poświęcony Bogdanowi Suchodolskiemu to poszerzona
wersja książki z 2001 roku. Lech Witkowski pokazuje wieloaspektowo, że
mimo mielizn teoretycznych i historycznych iluzji z marksizmem związanych,
twórczość autora Skąd i dokąd idziemy1 to wysokiej próby humanistyka,
o randze której decydują nie tropy harmonijnego humanizmu, ale kategoria
dwoistości właśnie. I chociaż Suchodolski nie był do końca świadom
własnego dokonania, zostawił po sobie nadzwyczajną liczbę wnikliwych
odsłon dialektycznej złożoności kondycji ludzkiej i procesów kulturowych,
1

Z uwagami na temat tej pracy związana jest drobna pomyłka. L. Witkowski pisze, że jest
to książka przedwojenna wydana w 1939 roku [s. 621 i 677]. Tymczasem została ona
opublikowana w 1943 roku i ze względów konspiracyjnych antydatowana na 1939 (ze
zmienionym też miejscem wydania i pod pseudonimem Jadźwing). Por. A. Kołakowski,
Posłowie. Rozważania wydobyte z niepamięci. W: B. Suchodolski, Skąd i dokąd idziemy,
Warszawa 1939.
© Autor/Autorzy
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w których wąska granica oddziela od siebie przeciwstawne siły. Jeden
z najbardziej doniosłych wątków jego twórczości, szczególnie akcentowany
przez Lecha Witkowskiego, a współbieżny - dodajmy - z wysiłkami
pedagogicznymi Marii Janion, dotyczy dyspozycji do dostrzegania oraz
przyjmowania do wiadomości tragizmu losu ludzkiego, co jest warunkiem
oporu wobec naiwności oraz dogmatycznych uzurpacji:
Najważniejszym, o czym jestem przekonany po intensywnym obcowaniu z niemal całością
dzieła B. Suchodolskiego, sensem jego wysiłku, mimo zakłócenia i osłabienia go postawą
ideologiczną, jest próba przywrócenia w pedagogice sensu tragizmu losu ludzkiego,
zatraconego w dominującej wizji nowoczesności w kulturze [s. 579; podkr. L. W.].

Takich zapalających iskier narracyjnych czy - wedle klasycznego już
określenia samego Lecha Witkowskiego - wybuchowych tez można
wyprowadzać z twórczości Suchodolskiego naprawdę wiele i kto ciekaw,
odnajdzie je bez trudu i licznie w rekonstrukcjach Przełomu. Dla mnie
osobiście bezcenne są chociażby: trop dialektyki „czytelności” i „trudności”
kultury jako fundamentu strategii kształcenia [s. 679] czy idea „poetyckiego
zaprzeczenia” wymierzonego w rzeczywistość praktyczną jako sposobu
upominania się o dwoistą kondycję człowieka [s. 634].
Przełom

dwoistości

to

kilkaset

stron

wnikliwej,

punktowej

rekonstrukcji ważnej tradycji, w której narastała świadomość napięć,
sprzeczności, splotów, obosieczności, przenikania się, strukturalnej złożoności
- słowem - dwoistości wychowania. Książka stanowi swego rodzaju
teoretycznie zaawansowany hołd oddany wybitnym postaciom polskiej
humanistyki, niepozbawiony zresztą krytycyzmu. Lech Witkowski wyraźnie
oddziela to, co uważa za trwały dorobek - spuściznę, którą warto i trzeba
rozwijająco zachować jako cenny ładunek pamięci symbolicznej, od
uwarunkowanych historycznie idiosynkrazji autorskich. Nie waha się zatem
wytknąć, na przykład: Bogdanowi Nawroczyńskiemu, że operował nazbyt
statyczną (odwołującą się do „proporcji”) wizją przezwyciężania antynomii,
nie

doceniając

tym

© Autor/Autorzy
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oscylacji;

Zygmuntowi

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2013 Tom VIII Numer 1
www.skeces.pl

126

Mysłakowskiemu, że nie zdołał odróżnić stanu recepcji kultury od jej
potencjału, co ostatecznie doprowadziło go do przecenienia procesów
społecznych i zagubienia istotnych impulsów pedagogiki kultury; podobnie
Józefowi Mirskiemu, że dochodzący u niego do głosu nadmierny socjologizm
zacierał różnicę między uznaniem społecznym a kulturową ważnością;
Sergiuszowi Hessenowi, że jego koncepcja wartości najwyższych wymaga
dopowiedzenia uczulającego, iż czym innym jest orientacja na postać
zastygłą

skojarzeń

aksjologicznych,

a

czym

innym

na

refleksyjne

rozpatrywanie ich głębi znaczeniowej i przekraczanie konwencji; Bogdanowi
Suchodolskiemu, że w słynnej idei „uspołecznienia” odwrócił relację między
społeczeństwem i kulturą, z tej drugiej czyniąc „nadbudowę”, a tym samym
poddając

wiedzę

kryterium

użyteczności

i

de

facto

zwalniając

nieprzygotowanych odbiorców z odpowiedzialności za efektywność kontaktu
kulturowego1. To tylko garść ilustracji. Takich zastrzeżeń, niezgód czy
zwykłych uzupełnień jest dużo więcej. Przełom dwoistości - jak już
zaznaczałem - to książka krytyczna i to w podwójnym tego słowa znaczeniu:
zarówno humanistycznie newralgiczna, jak i merytorycznie testująca.
I właśnie z pogłębioną, krytyczną rekonstrukcją klasyki związana jest
pierwsza sposobność, jaką stwarza Przełom dwoistości. To szansa na
odnowiony,

bardziej

„wyrafinowany”

stosunek

do

dziedzictwa

symbolicznego, a tym samym na większą humanistyczną samoświadomość
pedagogiki.
Wykorzystując znakomitą frazę Kazimierza Wyki, że dla humanisty
tradycja to „węgiel zawodu” – podstawowy przedmiot badań, pozwalający
1

Jest to krytyka, jak mi się wydaje, w głównej linii słuszna, a akcent buntu wobec
traktowania kultury jako „nadbudowy”, zamiast „podstawy”, bytu – arcyważny w sytuacji
utylitarnego przechyłu nauki i edukacji. Zastanawiam się jednak, czy krytyki idei
Suchodolskiego nie warto dodatkowo zniuansować, skoro w powojennym wydaniu swojej
książki, mimo przeszacowania procesów społecznych, zaznaczał, że „uspołecznienie kultury
zejdzie na manowce, gdy tylko schlebiać będziemy lokalnym upodobaniom
i namiętnościom” oraz – niechętnie, ale jednak – potwierdzał elitarny charakter części
kultury: „Istotnie nie wszystkie wartości są w równej mierze dostępne uspołecznieniu.
Wartości naukowe […] mają w gruncie rzeczy charakter elitarny i mogą być uspołeczniane
tylko hierarchicznymi szczeblami. Społeczeństwo z tego punktu widzenia musi mieć
charakter jak gdyby kastowy, nawet jeśli starać się będziemy o uelastycznienie granic
między nimi. Podobnie w zakresie wartości artystycznych”. Por. B. Suchodolski:
Uspołecznienie kultury. Warszawa 1947, s. 152, 171.
© Autor/Autorzy
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rozpoznawać relacje teraźniejszości (i przyszłości) z przeszłością, Jerzy Szacki
stwierdził: „(…) oryginalność humanisty może paradoksalnie polegać na
przypominaniu, na odczytywaniu raz jeszcze pochodzących z przeszłości
znaków, na znajdowaniu sposobów obchodzenia się z tradycją, które,
właśnie dzięki temu, że są nowe, przedłużają jej istnienie”1.
W moim przekonaniu Lech Witkowski rekonstrukcyjną warstwą swojej
książki zaproponował wręcz program zaawansowanego „obchodzenia się
z tradycją”. Zgodnie z akcentami, jakie poczyniłem uprzednio, jest to strategia
obejmująca:
• styczność perspektywy teoretycznej i historycznej nastawioną na
konfrontację

z

problemami

i

tendencjami

współczesności

(transdyscyplinarne podejście do tradycji, zorientowane na życie myśli
i naznaczone egzystencjalną - a nie muzealną - grawitacją);
• nastawienie nie na naskórkowy „przegląd” czy „odnotowanie”, ale
możliwie wysoki poziom rozumienia (przemieszczanie i przekształcanie
pojęć w celu wydobycia złożoności kontekstu ich zastosowania);
• korzystanie

z

(pograniczny

tropów
styl

pochodzących

badawczy,

z

różnych

otwarcie

na

rejonów

kultury

inspiracje

spoza

konwencjonalnego podziału pracy akademickiej w trosce o integralność
doświadczenia);
• staranną analizę stanowisk (niepowierzchowność rekonstrukcji - szerokie
spektrum

wpływów

nie

zwalnia

z

punktowo

wnikliwego,

przeciwdziałającego jednostronności oglądu);
• splot troski o kulturę i troski o siebie jako dwoiste uwikłanie badawcze
i edukacyjne (samokształcenie, osobisty zysk symboliczny staje się
narzędziem

badawczym,

i zaawansowanie

warsztatu

a

obiektywny

przekłada się

dostęp

do

na stopień

kultury

rozumienia

egzystencji);

1

J. Szacki, Tradycja i oryginalność w humanistyce. W: J. Szacki, Dylematy historiografii idei
oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991, s. 109.
© Autor/Autorzy
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• wyczulenie na wyradzanie się idei (nie tylko opis złożoności sytuacji, ale
także dyspozycja do krytyki rozwiązań jednostronnych);
• odsłanianie obosieczności zjawisk (analizy głębokie, stanowiące drogę do
mądrości

jako

zdolności

rozpoznawania

strukturalnej

złożoności,

paradoksów i pułapek w procesach i działaniach);
• przywracanie kulturze świadomości tragicznej, wychwytującej fakt, iż
wąska granica oddziela przeciwstawne siły (odsłanianie subtelnych
odcieni zjawisk, tkwiących w nich różnic i napięć jako strategia uznania
i konfrontacji z nieprzejrzystością bytu).
Przy takim teoretycznym traktowaniu tradycji antenaci stają się
właściwie naszymi współczesnymi, z którymi po prostu warto rozmawiać
o aktualnych problemach, i to nie w trybie rytualnego przywołania
wzmacniającego wspólnotowe poczucie dziedziczenia, ale na merytorycznie
najwyższym

poziomie

uwspółcześnienia

(L.

pisowni,

Witkowski
aby

w

cytatach

podkreślić charakter

dokonuje

zabiegu

niemarkowanego

dialogu). Lektura Przełomu dwoistości daje zapłonowy efekt rewitalizacji
klasyków. Aż chce się do nich sięgnąć, przeczytać uważniej, nawiązać głębiej,
może nawet inaczej niż Autor (dla różnych czytelników różne rzeczy są wszak
istotne), ale z tą samą skłonnością do odkopywania skarbów.
Nota bene przydałaby się bardzo i dziś Biblioteka Klasyków
Pedagogiki,

aby

nowe

pokolenia

miały

dostęp

do

zaopatrzonych

w krytyczny aparat najlepszych tekstów o wychowaniu. Taka baza źródłowa
byłaby nieoceniona i właściwie niezbędna w realizacji zaproponowanego
przez Lecha Witkowskiego programu zaawansowanego kulturowo czytania
klasyków nie tylko jako samotnego wysiłku „śmiałków”, ale - po skokowej
środowiskowej zmianie odniesienia do przeszłości - jako swego rodzaju
normalnego trybu badawczego. Myśl Leszka Kołakowskiego, że możliwe jest
to, czego tak bardzo w gruncie rzeczy potrzebujemy, a mianowicie
przyjacielska rozmowa „na gruncie wielkiej tradycji”1, po wysiłku Lecha
Witkowskiego nie zdaje się być już dla pedagogiki tak nierealna.
1

L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 178.
© Autor/Autorzy
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Zaprzepaszczony dorobek
Drugą linią narracyjną Przełomu - i niejako rewersem pierwszej - jest
demaskowanie
potencjału

mechanizmów,

symbolicznego

które

wielu

doprowadziły

klasycznych

do

tekstów

zmarnowania
polskiej

myśli

o wychowaniu. Jak to się stało, że niejednokrotnie jesteśmy poniżej poziomu
międzywojennej pedagogiki? Dlaczego świadomość strukturalnej złożoności
edukacji nie przedostała się z erudycyjnych i wnikliwych tekstów wielkiego
pokolenia do świadomości współczesnych? Lech Witkowski pomaga
zrozumieć to zjawisko, wskazując, na przykład, na zbyt płytką recepcję
generowaną przez dyscyplinarne poszatkowanie, w ramach którego brakuje
perspektywy zdolnej do odczytywania twórczości wybitnych autorów jako
dzieła po prostu wielkich humanistów, a nie tylko reprezentantów
wybranych z punktu widzenia danego poletka badawczego koncepcji.
W wąskich ram(k)ach nie widać, że chodzi o istotne zjawisko intelektualne,
a nie tylko agregat rozproszonych rozważań.
Jednak tym, co historycznie przyczyniło się w stopniu bodaj
największym do utraty świadomości dorobku pedagogów pokolenia 80. XIX
wieku, był katastrofalny dla pamięci symbolicznej nauk o wychowaniu okres
PRL-u, w tym zaangażowanie ideologiczne - różnego formatu trzeba przyznać
-

Heliodora

Muszyńskiego

i

Bogdana

Suchodolskiego.

Środowiska

akademickie skupione wokół nich nie wpisały tradycji w podręczniki, nie
wydobyły jej najważniejszych rysów, więcej - sugerowały, że to zamknięty
rozdział dziejów. Niestety, Bogdan Suchodolski - wybitny przecież humanista
- sam przyczynił się do zapoznania dorobku dwie dekady starszych kolegów,
prezentując go jako przezwyciężoną marksistowsko „pedagogikę kultury”.
Pisał dyskwalifikujące teksty o Mysłakowskim, Sośnickim i dzierżąc władzę
wydawniczą nie dopuścił „wielkiej czwórcy” do obiegu myśli, mimo że ci
autorzy - nosiciele strukturalnie złożonej pedagogiki - żyli do lat 70. XX
wieku.
Rzecz jest atoli skomplikowana bardziej jeszcze. Nie chodziło bowiem
tylko o zewnętrzną polityczną ingerencję i ideologiczne przemilczenie, ale
© Autor/Autorzy
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o rodzaj indoktrynacyjnego ukąszenia, które czasem powodowało, że
myśliciele sami obniżali poziom swojego dyskursu, przejmując uproszczone,
optymistyczne, sztywne wersje dialektyki marksistowskiej. Na przykład:
(…) stanowisko przedwojenne Z. Mysłakowskiego było bardziej finezyjne filozoficznie niż
podejście już bardzo zainfekowane upodobaniami do słabej wersji epistemologii
marksistowskiej, zdominowanej ujęciami, jakie nie wytrzymały próby czasu [s. 310-311].

Niektóre teksty ważnych autorów w ten sposób stały się dokumentami
epoki - padły ofiarą niszczycielskiego dla kultury czasu i słabości autorów,
którzy nie zdołali mu się oprzeć.
Ideologiczne

uwiedzenie,

akty

kasacji1,

zmarniałe

tendencje

specjalizacyjne - to wszystko w dużej mierze odcięło współczesną pedagogikę
od zaawansowanej humanistycznie tradycji i to na tyle skutecznie, że na
ogół nie mamy nawet świadomości „katastrofy”. Pisze Lech Witkowski:
Pokutuje natomiast skutek tych wykluczeń w postawie aktualnych pokoleń, które zostały
zniechęcone do studiowania dorobku wielkich okresu międzywojennego i „normą” jest
brak tego świadomości, a także radykalne z tego powodu obniżenie poziomu rozważań
w rozmaitych podręcznikach, zadowalających się wskazywaniem na dywagacje zupełnie
innego formatu intelektualnego i rzędu akademickiego” [s. 642-643].

Druga interwencja w czas i zarazem szansa, jaką otwiera Przełom
dwoistości, to niezgoda na wyrwy w naszym myśleniu i wrażliwości:
„Czas na pełną i uczciwą historię polskiej myśli pedagogicznej ostatniego stulecia. Ten, kto
się na nią zdobędzie, zasłuży na naszą wdzięczność” [s. 693].

W moim przekonaniu, aliści sens linii narracyjnej opisującej proces
zaprzepaszczania znacznej części dorobku pedagogiki nie leży tylko w geście
przywracania

sprawiedliwości

zapomnianym

i

upominania

się

o reinterpretację najnowszej historii dyscypliny, ale także - a może przede
1

Por. Z. Kwieciński, Pedagogia totalna Bogdana Suchodolskiego, „Teraźniejszość - Człowiek
- Edukacja” 2003, nr 4 (24).
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wszystkim - w ujawnieniu (przynajmniej częściowym) mechanizmu, który do
gubienia tradycji prowadzi i straty takie kamufluje. Czytam tutaj Lecha
Witkowskiego, wyłapując ton uniwersalny, to znaczy jako Autora nie tylko
śledzącego fragment historii (PRL-u), ale ostrzegającego tu i teraz przed
sztywnością dyscyplinarnego myślenia, środowiskowym ignorowaniem
znaczących tekstów, niekrytycznym uwikłaniem w aktualia, co właściwie
musi prowadzić do załamania ciągłości pamięci symbolicznej. To ważna
lekcja i moment teoretyczny, którym można i warto się przejąć. Jeśli ktoś
ogłasza, że jakaś dyscyplina czy specjalizacja bujnie się rozwija, coraz bardziej
wyodrębnia i usamodzielnia, to może wcale nie jest to powód do dumy
i radości, skoro stawką jest to, jak wiele z dziedzictwa kulturowego można
stracić z pola widzenia w tym procesie. Może jeśli uznane w nauce nazwisko
traktuje dorobek innych jak kulturowe „odpadki” i nonszalancko (czyli bez
trudu analizy) unieważnia je jako „starocie” czy „nowinki”, to jest to powód
nie do przyklaskiwania, ale głębokiej podejrzliwości co do jego kompetencji.
Autorytarnie odrzucone czy nazbyt łatwo ośmieszane teksty to często te,
które najbardziej warto czytać. I podobnie, być może jeśli ktoś bez czujności
wikła się we własny czas, opowiada za jakąś nieuchronną, zwycięską
tendencją współczesną, nie jest to powód do podziwu i akcesu, lecz sygnał
alarmowy, że zanika tu świadomość złożoności tradycji. Po Przełomie
dwoistości mamy szansę na wyczulenie wobec pułapek: specjalizacji,
wykluczeń teoretycznych, afirmacji rzekomych wymogów czasu.
Paradygmat dwoistości
Trzecia opowieść, którą snuje Lech Witkowski w swojej książce, to
metodologiczna wizja humanistyki zorientowanej na optykę dwoistości. To
właściwie rusztowanie i nerw tomu, a zarazem, moim zdaniem, impuls
jednej z najważniejszych szans otwierających się przed pedagogiką, chociaż trzeba przyznać - wymagający ogromnej pracy i (prze)skoku myślenia. Autor
stawia tezę, że w twórczości wielkiego pokolenia pedagogów dojrzewał
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przełom teoretyczny, nie do końca skrystalizowany i uświadomiony oraz
niefortunnie zablokowany po wojnie, ale o wadze nie do przecenienia:
(…)

największe dokonanie stanowi odkrycie dwoistości jako paradygmatycznej

właściwości wszystkich zjawisk pedagogicznych, wymagającej przez to troski o złożoną
integralność, przezwyciężającą rozmaite jednostronne absolutyzacje redukcyjnych
podejść do człowieka, kultury, społeczeństwa czy wychowania, kształcenia i rozwoju,
jednym słowem - do życia [s. 58; podkr. L. W.].

Ta

zdolność

do

myślenia

w

kategoriach

dwoistości,

których

przynajmniej sześć typów wyróżnia Autor [por. s. 682] z akcentem na
oscylację między przeciwstawnymi siłami, to nie tylko kwestia akademicka,
ale jak najbardziej praktyczna:
Świadomość tego w działaniu pedagogicznym nie jest przerostem filozoficznego podejścia
do życia, ale spełnieniem elementarnego wymogu, by życie i pedagogiczna ingerencja
w nie zawsze były traktowane na serio, ze świadomością pułapek [s. 344].

Stawką jest zdolność do niezaślepionego, nienaiwnego, niejednostronnego
działania.
Ale i w planie teoretycznym chodzi o sprawy kluczowe. Lech
Witkowski opisuje bowiem przełom metodologiczny i to o randze wręcz
paradygmatu:
(…) chodzi tu nie tyle ani nie tylko o pojawienie się pewnego wzorca czy kanonu lektur
środowiskowo uznanych, stanowiących kryterium wyróżniania miękko czy słabo
pojmowanego paradygmatu, jako jednego z wielu, ale wręcz chodzi o niedostrzeżony u nas
przełom intelektualny, polegający na tym, iż dla pedagogiki został zaprojektowany taki
sposób teoretycznego obejmowania jej problemów, który da się określić w mocnym sensie
jako przekroczenie „progu teoretyczności” (…) [s. 64].

Jak pokazała Doris Bachmann-Medick, z przełomem czy zwrotem
(turn) mamy do czynienia wtedy, kiedy następuje zmiana perspektywy
(pojawiają się nowe wzory objaśniania) i narasta wzmożona uwaga wobec
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aspektów rzeczywistości do tej pory niedocenianych. To jednak nie
wystarczy. Odsłanianie nowych obszarów przedmiotowych nie polega
jedynie na wyłanianiu nowych obiektów eksploracji, ale na tym, że stają się
one instrumentami/kategoriami poznania. Dlatego licznie dziś pojawiające
się zwroty trzeba testować, w jakiej mierze doprowadzają do konceptualnego
skoku, czyli przemieszczenia na nowy poziom analizy kategorialnej
i rozwinięcia potencjału transdyscyplinarnego (turns generują możliwość
budowania mostów i przyłączeń, „pracę nad przejściami”)1.
W tym kontekście opisywane przez Lecha Witkowskiego pole
teoretyczne rzeczywiście można uznać za przełom, jako że dwoistość jawi się
w nim nie tylko jako dostrzeganie nowych/niedocenianych właściwości
wychowania, ale także narzędzie analityczne, które staje się perspektywą
eksploracji

i

kryterium

oceny

dojrzałości

(złożoności,

przenikliwości)

badanych rozwiązań, a przy tym łącznikiem z różnymi dokonaniami
kulturowymi (w książce np. z socjologią N. Eliasa czy R. Mertona albo
psychologią E. H. Eriksona).
Nota bene wśród przeróżnych zwrotów współczesnej humanistyki
wymienianych

przez

Doris

Bachmann-Medick

-

lingwistycznego,

interpretatywnego, performatywnego, postkolonialnego, translatologicznego,
przestrzennego, kognitywnego, etycznego, biopolitycznego, biograficznego
i innych - nie ma ambivalent czy duality turn. To podkreśla tylko wagę
i unikatowy w skali humanistyki w ogóle charakter książki Lecha
Witkowskiego, zwłaszcza że nie chodzi o jakiś nowy i niepoddany próbie
koncept, ale wielką - a mimo to nikle dziś obecną w świadomości - tradycję:
W humanistyce XX wieku dokonały się rozmaite zwroty i przełomy, wśród których dla
mnie kluczowy jest przełom poznawczy (ciągle teoretycznie słabo rozpoznany) związany
z wprowadzeniem kategorii ambiwalencji, stabilizującej w dyskursie akademickim
perspektywę już wcześniej obecną na różne sposoby, uwzględniające stany dwoistości,
biegunowych napięć, dopełniania się w dynamicznym związku i oddziaływaniu

1

D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Warszawa
2012.
© Autor/Autorzy

© Studia Kulturowo-Edukacyjne 2013 Tom VIII Numer 1
www.skeces.pl

134

wzajemnym sprzeczności i przeciwieństw, czego protoplastą była średniowieczna kategoria
coincidentia oppositorum Mikołaja z Kuzy czy niektóre postaci „dialektyki” [s. 574].

Frapujące jest wskazanie Autora, że chodzi tu o paradygmat. I to nie
w miękkiej wersji wzorców i kanonu lektur jakiejś wspólnoty badawczej
pośród wielu innych, ale w twardszej - zobowiązującego przełomu.
Chodziłoby zatem o zwrot mocny, niosący istotną zmianę, rewolucję,
całościowe przekształcenie optyki, a nie tylko zwrot słaby jako przesunięcie
akcentów, dopełnienie, korektę w ramach ogólnego wzorca1. W jaki sposób
można by rozumieć taką paradygmatyczność dwoistości? Lech Witkowski nie
rozbudowuje tego wątku (zapewne jedynie z braku miejsca, książka i tak jest
monumentalna!).

Ale

to

kapitalny

impuls

do

ożywienia

namysłu

metodologicznego.
Czy taki słownik, na przykład, nie zakłada idei postępu, wedle której
w rozwoju nauki wcześniejsza i mniej rozwinięta perspektywa musi zostać
wyparta i zastąpiona przez następną, bardziej zaawansowaną? A przecież we
własnej świadomości nauki o kulturze nie są linearnie progresywne, nie
rozwijają się kumulatywnie przez przejęcie i eliminację teorii. W eseju
Reprodukcja kulturalna i zapominanie Leszek Kołakowski tłumaczył
specyfikę wzrostu kulturalnego: „(…) dawne twory nie są przez nowe
wyparte

albo

uzbytecznione,

lecz

przechowują

swoją

jedyną

i niezastępowalną wartość. Na tym obszarze - a należy tu sztuka, filozofia,
religia i prawie wszystko w ogólności, co Niemcy tradycyjnie zwykli określać
mianem kultury, paideia, w przeciwstawieniu do cywilizacji - nie ma zatem
powodu mówić o postępie (…)”2.
Thomas Kuhn, który kategorię paradygmatu wprowadził w obieg,
przyznawał, że humanistyka to jednak przedsięwzięcie hermeneutyczne,
w którym reinterpretacja jest celem, a nie efektem ubocznym badań (nawet
jeśli żywił przypuszczenia, że rozwiązywanie dających jednoznaczne wyniki
1

Por. P. Bohuszewicz, Po czy w ramach poststrukturalizmu. „Zwroty” badawcze wobec
przełomów
paradygmatycznych w
najnowszym literaturoznawstwie polskim.
W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), „Zwroty” badawcze w humanistyce, Olsztyn 2010.
2
L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984, s. 73.
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i możliwych do porównywania łamigłówek zdobywać sobie będzie i w niej
przyczółki)1.
Michał Paweł Markowski w koncepcji refleksji o człowieku „po
dekonstrukcji” podkreślał, że żywiołem humanistyki jest nieprzewidywalność
(wymykanie się tekstu i życia kategoriom interpretacyjnym), a nie
zaplanowana gra w testowanie hipotez2.
Stefan Amsterdamski z kolei przekonująco tłumaczył, że przenoszenie
terminologii Kuhna do nauk o człowieku jest bardzo problematyczne, jako że
w nich macierz dyscyplinarna (consensus omnium) z reguły nie istnieje.
Ogłaszanie, że znajdują się one dopiero w stadium przedparadygmatycznym
sugeruje w sposób niefortunny, że wytworzenie zgody jest w nich celem.
A przecież zadaniem jest tu raczej wypracowywanie różnych wizji świata:
„(…) żyją one dzięki swej »wieloparadygmatyczności«, a ukształtowanie się
w nich consensus omnium byłoby ich końcem”3.
Tymczasem

Lech

Witkowski

wyraźnie

mówi

o

przekraczaniu

w perspektywie dwoistości „progu teoretyczności” [s. 64] albo „progu
paradygmatyczności” [s. 579], co pozwala na zerwanie ze świadomością
potoczną i skłonnościami do absolutyzacji którejś ze stron strukturalnego
napięcia. Jest w tym ruchu nawiązanie do epistemologii Gastona Bachelarda,
dla którego konstrukcyjne odejście od wiedzy zdroworozsądkowej stanowiło
warunek naukowości. Ten świat, w którym się żyje, jest inny niż ten,
w którym się myśli. Nauka zajmuje się nadprzedmiotami. Francuski filozof
pisał: „W trakcie badań coraz wyraźniej dostrzegałem, iż współczesny umysł
naukowy nie może być w sposób ciągły powiązany ze zwykłym zdrowym
rozsądkiem, że ten nowy umysł naukowy zdobył się na dużo większe ryzyko,
że sformułował tezy, które na pierwszy rzut oka mogą oburzać zdrowy
1

Th. S. Kuhn, Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970-1993 i wywiad-rzeka
z autorem słynnej Struktury rewolucji naukowych, Warszawa 2003, s. 199-205.
2
Por. M.P. Markowski, Humanistyka po dekonstrukcji. W: E. Domańska, M. Loby (red.),
French Theory w Polsce, Poznań 2010.
3
S. Amsterdamski, Tertium non datur? Szkice i polemiki, Warszawa 1994, s. 73; na temat
wieloparadygmatyczności pedagogiki por. B. Śliwerski, Jaki paradygmat? W: J. Rutkowiak,
D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, Lublin 2007.
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rozsądek. Uważam w istocie, że postęp naukowy ukazuje nam zawsze
zerwanie, stałe zerwania miedzy poznaniem potocznym a naukowym,
szczególnie wówczas, gdy dotarło się do nauki rozwiniętej, nauki, która przez
sam fakt owych zerwań, nosi znamię nowoczesności”1. Bachelard bronił
scjentyzmu, ale w wersji antypozytywistycznej, oddalającego się od
doświadczenia zmysłowego. Taki scjentyzm jest odrębną formą twórczości,
w ramach której otwieranie pola epistemologicznego na nowe doświadczenia
i rozważania wymaga pokonania przeszkód epistemologicznych (osadów
myślenia potocznego) i przekroczenia progu zamykającego dotychczasowy
obszar2.
Lech Witkowski, śledząc proces kształtowania się perspektywy
dwoistości w twórczości wielkiego pokolenia pedagogów, ukazuje niektóre
przeszkody utrudniające myślenie w kategoriach biegunowych napięć
i oscylacji. Na przykład to, w jaki sposób zbyt jednostronne nastawienie na
konstruowanie

typologii

utrudniało

Stefanowi

Szumanowi

widzenie

przeciwstawności zjawisk; albo jak ideały harmonii i równowagi odwodziły
Józefa Mirskiego od pełnego rozumienia dwoistości; bądź jak metafora
rozdroży blokowała refleksję Bogdana Suchodolskiego, fiksując ją na
poszukiwaniu

„słusznej

przesentymentalizowana

drogi”,
wizja

„słusznego

humanizmu

wyboru”,

(cywilizacji

czy

jak

socjalistycznej,

demokracji) stanowiła barierę osłabiającą jego zdolność widzenia napięć.
Dzięki Przełomowi mamy w pedagogice próbkę Bachelarda „w pracy” widzimy

w

praktyce,

w

jaki

sposób

działać

mogą

przeszkody

epistemologiczne na obszarze refleksji o wychowaniu.
Wbrew pierwszym skojarzeniom z paradygmatem czy scjentystycznym
progiem teoretyczności, Lech Witkowski nie optuje za wzorcem linearnego,
kumulatywnego rozwoju pedagogiki. Nic na to nie wskazuje, skoro
podkreśla, że rekonstrukcja, jaką proponuje, jest obligująca, ale nie jedyna
możliwa [np. s. 342], i skoro możemy odnieść tę kwestię do wcześniejszej
1

Cyt. za: D. Leszczyński, K. Szlachcic, Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki. Od
Comte’a do Foucaulta, Wrocław 2003, s. 180.
2
B. Skarga, Bachelard, kowal słów. W: B. Skarga: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu
historyka filozofii, Warszawa 1987, s. 310.
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twórczości Autora, gdzie rzecz została już wyłuszczona. W Tożsamości
i zmianie krytykował bowiem Lech Witkowski taką interpretację progu,
wedle której rewolucje naukowe są dopuszczalne tylko przed jego
przekroczeniem, na niedojrzałym etapie badań. Zaś później, po przejściu
granicy trafnego opisu istotnych czynników dla danego obszaru zjawisk,
mamy już tylko kumulatywny rozwój wiedzy i radykalna krytyka uznana
być musi za przejaw nieodpowiedzialności uderzający w słuszne zasady. Tego
rodzaju aksjomat progu dojrzałości blokuje możliwość krytyki poznawczej
i społecznej. Teoria Bachelarda mówi co innego: „(…) jedyny próg dojrzałości
teoretycznej

nauka

pokonuje

wykroczeniem

poza

horyzont

prawd

doświadczenia potocznego (zdrowego rozsądku), kolejne zaś, znaczące dla
postępu poznawczego, koncepcje są w korespondencji »istotnie korygującej«
ustalenia wcześniejsze: w ujęciu G. Bachelarda »nowy duch nauki« polega na
mówieniu »nie« wcześniejszemu etapowi poznania i tylko to wyraża
zjawisko postępu teoretycznego dojrzałej nauki”1 [podkr. K. M.]. Tym
samym: „Nadzieja, że nie powtórzy się kryzys w poznaniu czy w działaniu, że
w jakiejś sferze przekroczono pułap »dojrzałego« nastawienia wobec świata,
wciąż okazuje się płonna i dziś jest taką tym bardziej”2.
Nie ma racji w pełni Paulina Abriszewska, gdy pisze, że myślenie
w kategoriach przełomów - jako spadek po idei postępu - jest wykluczające:
„Słowa »zwrot« i »przełom« sugerują gwałtowną zmianę, diametralną
w zestawieniu

z

poprzednikiem,

wprowadzają

opozycję

stare/nowe

z wyraźnym uhierarchizowaniem; to drugi człon wyznacza to, co lepsze (…).
Zatem pojęcia »zwrot« i »przełom« wprowadzają myślenie biegunowe,
antagonistyczne, wykluczające, marginalizujące”3. Optyka przełomu nie musi
być z konieczności wykluczająca, anihilująca, choć wartościująca, istotnie
korygująca - tak. To, że tryb rozwoju kultury nie polega na kumulacji wiedzy
i postępie w tym samym znaczeniu, w jakim odbywa się to w ramach
1

L. Witkowski, Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów
edukacyjnych, Toruń 1988, s. 26.
2
Ibidem, s. 28.
3
P. Abriszewska, Stereotyp zwrotu. Inflacja przełomów we współczesnej humanistyce.
W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), „Zwroty” badawcze w humanistyce, Olsztyn 2010, s. 47.
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technologicznego pnia cywilizacji, nie oznacza, że nie ma tu żadnej kumulacji.
W tym upatruję trzeciej wielkiej szansy dla pedagogiki, jaka pojawia się wraz
z książką Lecha Witkowskiego. Nie o to przecież chodzi, żebyśmy wszczynali
graniczne spory o miedzę czy prawomocność stosowania w naukach
o człowieku ortodoksyjnie rozumianych terminów paradygmat, przełom,
próg teoretyczności, postęp itp., tylko żeby zmierzyć się z tym, co mogą one
znaczyć w zmienionym kontekście w polu refleksji humanistycznej. W jakim
sensie w pedagogice możliwy jest postęp? O jaki odcień paradygmatyczności
chodzi, gdy dotyczy to refleksji o wychowaniu? W jaki sposób użycie różnych
kategorii metodologicznych może otworzyć, sproblematyzować, wzbogacić
nasz dotychczasowy horyzont?
Przełom dwoistości to - przez samą złożoność narracji i szeroki horyzont
odniesień - zaproszenie do wielkiej teoretyczno-metodologicznej debaty
w rejestrach, w których dziś pedagogika rzadko operuje. Można obudzić
dyskurs pedagogiczny i uczulić go na obecność przełomów i zwrotów
w kulturze (począwszy od antypozytywistycznego, wciąż pozostającego poza
zasięgiem wielu). Jest szansa, żeby przemyśleć dla pedagogiki Thomasa
S. Kuhna, Gastona Bachelarda, Ludwika Flecka, Michela Foucaulta, Michała
Pawła Markowskiego i wielu innych, także zderzając ich ze sobą. Nowe
poziomy

samoświadomości

dyscyplinarnej

mogą

zostać

w

takich

konfrontacjach otwarte. Na przykład, z jednej strony mamy naukową
grawitację Gastona Bachelarda, dla którego - wedle określeń Barbary Skargi „rozum nie kapitalizuje”, „rozum nie jest tradycją”, a z drugiej strony
hermeneutyczną orientację Hansa-Georga Gadamera, tłumaczącego, że
o naukowości humanistyki bardziej niż metoda decyduje Bildung i finezja
dostępu do dziedzictwa symbolicznego. Czy możliwy jest scjentyzm
niepozytywistyczny

i

co

miałby

oznaczać

w

pedagogice?

O

jaką

metodyczność może chodzić, jeśli ma ona pomóc w odnawianiu zasobów
pamięci symbolicznej kultury? O jaką humanistykę „po dekonstrukcji” warto
zabiegać, aby pozwalała ona na zachowywanie bardziej zaawansowanych
rozwiązań? Co z obecnością języka potocznego w nauce o wychowaniu, skoro
chcemy, aby dało się pokonywać przeszkody epistemologiczne z jednej
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strony, a z drugiej pragniemy nie utracić łączności ze światem przeżywanym?
I może nawet nie ma tu koniecznych wykluczeń, może odkrywamy w ten
sposób pole napięć, gdzie nie wolno zrezygnować z żadnego momentu?
Michel Foucault pisał wszak, że dyscypliny humanistyczne „gnieżdżą się
w szczelinach”1, a Dariusz Kubinowski przypominał, że idiomem pedagogiki
jest kategoria pomiędzy (nauką, sztuką, etyką, działaniem, teoretycznością,
praktycznością, filozofią, empirią, doświadczeniem, wyobrażeniem etc.)2.
Po

śmiałych

propozycjach

kategorialnych

i

metodologicznym

zaawansowaniu książki Lecha Witkowskiego, po prostu nie wypada
powracać do niskiej normy środowiskowej i bez należytej powagi
(merytorycznej) traktować humanistyczne osadzenie pedagogiki. Wiemy
w każdym razie, że możliwa jest dynamizacja i radykalizacja (uźródłowienie,
pogłębienie) humanistycznej samoświadomości pedagogów.
Niezgoda
Czwartą linią narracyjną Przełomu dwoistości jest krytyczny ogląd
aktualnego

poziomu

uprawiania

pedagogiki,

zwłaszcza

sposobów

obchodzenia się z dziedzictwem kulturowym, oraz kondycji uniwersytetów
i edukacji w ogóle.
Autor ilustruje naszą niezdolność do pogłębionej recepcji wielkiej myśli
przykładem pedagogiki kultury, w dominujących sposobach odbioru albo
uznawanej za zamknięty etap historii, albo traktowanej jak przedmiot badań
typowy

dla

podziałów

dyscyplinarnych,

albo

zamienianej

w

byt

instytucjonalny lub specyficzną kulturalną działalność [por. s. 78-80].
Tymczasem ważne jest to, na ile potrafimy potencjał symboliczny tej tradycji
włączyć w krwioobieg myślenia. Nie o to chodzi, aby tworzyć tematyczne
czy środowiskowe getta (nurty, subdyscypliny, specjalizacje etc.), ale żeby
potrafić myśleć o całej pedagogice w całości przepojonej troską o kulturę.
1

M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk 2006, s. 312.
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia, metodyka, ewaluacja, Lublin
2010, s. 97-98.
2
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Wiele do życzenia pozostawia również zaawansowanie narzędzi
analitycznych w badaniach. Nie potrafimy często - wydaje się mówić Lech
Witkowski - operować w Popperowskim trzecim świecie, czyli na poziomie
rozwiązań teoretycznych, a nie tylko rejestracji zapatrywań. Nauka to nie
archiwizacja poglądów:
Zwolennicy kojarzenia funkcji nauki z zajmowaniem się poglądami czy mniemaniami nie
tylko wpisują funkcję nauki w horyzont kategorii doxa, ale stając się doksologami,
w istocie redukują naukę do tego, co w satyrze kabaretowej zostało już opisane i nazwane
jako „mniemanologia”, przez co też pedagogika zasłużyłaby na miano klasycznie
satyrycznej „mniemanologii stosowanej” w ujęciu Jana Stanisławskiego [s. 38].

Tymczasem istotne w recepcji jakiejś myśli są nie tyle „poglądy”, ile
„kategorie” i „problemy”. Nie chodzi o rekonstruowanie świadomości autora,
ale tego, co zyskujemy dzięki jego wskazaniom. Zbyt często przegląd opinii
zwalnia badacza (w jego mniemaniu) z wysiłku pokazania, co w tych
opiniach jest ważnego dla współczesnych zmagań intelektualnych. Narracje
zatrzymują się na poziomie „propozycji”, „indywidualnego stanowiska”, a nie
wzbijają już na pułap zobowiązujących „rozwiązań” danej kwestii.
Płytkość odniesień kulturowych skutkuje w efekcie zagubieniem
optyki dwoistości i niezdolnością do rozumienia złożoności sytuacji
edukacyjnych, co w dalszej kolejności generuje powszechne bezrefleksyjne
podejście do wychowania, które za Kazimierzem Sośnickim nazwać możemy
„recepturalnym”. Pisze Lech Witkowski:
Typowym przejawem takiej jednostronnej ułomności nastawień pedagogicznych jest
pytanie o zalecenia, wręcz recepty dotyczące tego, co nauczyciel ma robić, czyli o przepisy
na wytworzenie właściwej „sytuacji wychowawczej”, jako rzekomo wystarczającej dla
realizacji celów pedagogicznych [s. 415].

Brakuje świadomości, że w polu napięć najczęściej nie jest możliwe ustalenie
jedynie właściwego postępowania i że trzeba umieć działać na dwa fronty
jednocześnie (albo i więcej).
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Przedmiotowa fragmentaryzacja i teoretyczna słabość pedagogiki oraz
naiwne, technologiczne podejście do edukacji zostają pogłębione przez
degradację kulturowej misji uniwersytetu. Ani ludzie przychodzący dziś na
studia nie są w większości gotowi do podjęcia pracy duchowej (wysiłku
uczenia się), ani akademie nie biorą odpowiedzialności za stan kultury:
„Tymczasem z winy uczelni oraz ich pracowników i programów, a także z winy
przychodzących na studia okazuje się, że ani uniwersytety nie są zdolne dźwigać
odpowiedzialności za swoje powołanie kulturowe, ani kończący studia nie są gotowi do
podjęcia odpowiedzialności za swoje misje w obrębie zawodu czy za jakość własnego
zakorzenienia w kulturze. Świat wiedzy akademickiej i świat wiedzy zawodowej
jednocześnie wyradzają się w postać, w której dostojeństwo znika i nie ma jego śladu
w świadectwie, jakie niesie dyplom jałowego ukończenia nie studiów, ale okresu bycia na
studiach. A same studia mogły nigdy na dobre się nie zacząć [s. 517].

W ten sposób powstaje pozór rzeczywistości (studiowanie na niby,
iluzoryczne wspólnoty naukowe spojone jedynie rytuałem i zredukowanym
interesem).

Autor

używa

wyłuskanego

z

twórczości

Zygmunta

Mysłakowskiego pojęcia grasowania na kulturze, czyli przyswajania sobie
tylko słownictwa jakiejś tradycji, pod które podkłada się zwulgaryzowaną
treść - żerowania na prawdziwej kulturze, której się w istocie zaprzecza.
Wprowadza też - w nawiązaniu do analiz Kazimierza Sośnickiego - kategorię
autyzmu kulturowego jako stanu wyłączenia się z kultury zakłócającej
wymaganiami parcie na poczucie siły, pewności, wyższości i zadowolenia
z siebie.

Te

jawne

patologie

życia

umysłowego

sprzężone

są

z analfabetyzmem kulturowym, jakim jest kojarzenie głównych funkcji
edukacji z przygotowaniem zawodowym na potrzeby aktualnego rynku
pracy. Ten akcent u Lecha Witkowskiego okazuje się bezcenny, skoro wielu
dziś zareaguje na taką uwagę zdziwieniem, tak oczywiste wydaje się
rynkowe nastawienie szkoły i uniwersytetu. A jednak w efekcie „zbiorowej
ślepoty” - wbrew wszystkiemu, co pisali wybitni pedagodzy - zabijana jest
w ten sposób autoteliczna wartość wiedzy, a dzieci, młodzież i dorośli padają
ofiarami zredukowanej wizji życia. Pisze Autor:
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Zapomina się w szczególności, że edukacja ma również zmieniać nastawienia kulturowe,
rozwijając wrażliwość, wyobraźnię, potrzeby i zainteresowania, a nie tylko im służyć
w postaci niedorozwiniętej [s. 217].

Krytyczny pazur Lecha Witkowskiego, w giętki i ostry słownik
wyposażony, to kolejna ogromna szansa dla pedagogiki. Dzięki niemu
jesteśmy w stanie wyraźniej zobaczyć miejsca uszkodzeń, załamań i regresu.
Trudno po tej lekturze z tą samą niezmąconą „niewinnością” słuchać
opowieści o dyscyplinach, specjalizacjach, nurtach i różnego rodzaju ruchach
geodezyjnych w pedagogice, skoro się wie, że taki dyskurs utrwala niski
standard

jej

funkcjonowania;

trudno

akceptować

kronikarstwo

i przeglądowość, jeśli w perspektywie mamy analizę kategorii i rozwiązań
teoretycznych etc. Zdolność do widzenia w oczekiwaniu recept oraz
jednoznacznych i wymiernych efektów edukacyjnych patologii, wyczulenie
na pozory grasowania, autyzmu, analfabetyzmu kulturowego, bunt wobec
braku odpowiedzialności za kulturę i pełnię strukturalną życia człowieka
w miejscach do takiej troski etycznej powołanych to wstępne warunki
uświadomienia

sobie

wypartej

katastrofy.

Potraktowanie

warstwy

krytycznej Przełomu dwoistości poważnie to szansa na przerwanie letargu –
wyartykułowanie i obronę pedagogicznego punktu widzenia, rewitalizację
rozumu wychowawczego, który nam - jak mówi gorzko Zbigniew Kwieciński
- zmarniał1.
Przywracanie miar
Książka Lecha Witkowskiego niesie ogromny potencjał rozwinięć. Jest
tak wielowarstwowa, że zapewne mogła być napisana na kilka sposobów
w zależności od proporcji poszczególnych narracji. Ta wersja, którą trzymamy
w rękach, przede wszystkim przywraca kulturze wielkie pokolenie pisarzy
pedagogicznych. Jądro jej zamysłu zatem - tak jak jestem w stanie to
1

Z. Kwieciński, Zamiast przedsłowia. W: Z. Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo
Mazzeo, Wrocław 2012, s. 8.
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odczytać - stanowi pamięć teoretyczna i wdzięczność. Ale gdyby tylko
zmienić

trochę

proporcje,

dominujące

mogłyby

stać

się:

krytyka

mechanizmów destrukcji tradycji w PRL-u, nowoczesna metodologia czy
bunt wobec patologii funkcjonowania środowisk edukacyjnych. Każdy z tych
wątków jest napisany tak przenikliwie, że - jak starałem się pokazać otwiera pole twórczego dialogu na poziomie, który może oznaczać skok
jakościowy dla pedagogiki w zakresie zaawansowania odniesienia do
tradycji,

czujności

wobec

typowych

pułapek

wydziedziczenia,

metodologicznej samoświadomości dyscypliny oraz - także przez krytycyzm
nieunikający wskazywania patologii - przywracania troski o człowieka
i kulturę jako prymarnej.
Realny rozwój nauki nie dokonuje się jednak tylko w trzecim świecie,
wymaga też sprzyjającego środowiska. Lech Witkowski cytuje Henryka
Rowida, który tak pisał o słynnym traktacie Bronisława Ferdynanda
Trentowskiego:
„O ile jednak Chowanna jest dla umysłów dojrzałych, krytycznych, prawdziwą kopalnią
zdrowych zasad pedagogicznych, ciekawych pomysłów i wskazówek, o tyle znowu dzieło
to w ręku ludzi niewyrobionych, nieposiadających kultury pedagogicznej, w ręku
młodzieży, w całości swej nie może być czytane z prawdziwym pożytkiem” [s. 201].

Te słowa można odnieść także do Przełomu dwoistości. Potencjał
rewitalizacyjny książki tej rangi może pozostać niewykorzystany, jeżeli
zabraknie twórczych czytelników i szeroko zakrojonej pracy interpretacyjnej,
a także popularyzatorskiej. Nawet najoryginalniejsze idee nie mogą
oddziaływać efektywnie bez otwartego środowiska, zespołu ludzi, którzy się
nimi przejmą, po prostu wspólnoty badawczej i czytelniczej. Czy jest na to
szansa, czy też wizja skoku jakościowego pedagogiki w oparciu o recepcję
tekstu to tylko mrzonki? Z jednej strony owszem, niewątpliwie to tylko
zdarzenie w potoku innych i wiemy, że nawet wybitne dzieła - vide
Chowanna - muszą walczyć o uwagę i mogą zostać niemal zupełnie
zmarginalizowane. Regresy kulturowe są realne i można żyć z poczuciem
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komfortu ze strzępami dawnych światów i w niemal zupełnym zapomnieniu
katastrofy. Z drugiej strony bywa, że iskra przeskakuje i zapłon zadziała.
Renesanse też zdarzają się naprawdę. Wspólnoty - czasem niewielkie zawiązują się i potrafią odmienić klimat epoki. A zatem mrzonki? I tak,
i nie…
Jest o co kruszyć kopie. Dla mnie Przełom to książka, która przywraca
właściwe miary, budzi zmysł proporcji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Lech
Witkowski widzi więcej niż inni, że spogląda z perspektywy niewiarygodnie
rozległego rezerwuaru wartości i znaczeń, a nie tylko aktualnej konstelacji
idei. W tym sensie jego książka jest książką poetycką, jeśli tylko przyjąć
Heideggerowską perspektywę poetyckiego zamieszkiwania jako dyspozycji,
żeby „widzieć szerzej i więcej niż jakakolwiek obecność bezpośrednio dana,
to przez tę obecność doznawać również tego, co za nią ukryte (…)”1.
Przełom

dwoistości,

przemierzając

dorobek

pedagogiki

i przywracając miary wielkiej tradycji, sam staje się paradygmatyczny…, nie
w pełnym sensie Kuhnowskiego „okazu” jako powtarzalnego wzorca
organizującego doświadczenie (bo takich w humanistyce nie ma), ale
z pewnością jako dokonanie niewymijalne, obligujące do studiowania w polu ryzyka automarginalizacji teoretycznej tego, kto nie rozpozna czasu.

1

H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni,
Kraków 2006, s. 163.
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