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Dariusz Kubinowski 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

OD PEDAGOGIKI KULTURY DO STUDIÓW KULTUROWO-EDUKACYJNYCH  

- WPROWADZENIE -  

 

 

 W 1995 roku odbyła się w Dęblinie konferencja zatytułowana 

„O powrót do pedagogiki kultury”1, a w 1997 roku kolejna, tym razem 

w Lublinie, pod hasłem „Pedagogika kultury – aktualnośd i perspektywy”2. 

Zostały one zorganizowane z inicjatywy Janusza Gajdy, ówczesnego 

kierownika Zakładu Teorii Upowszechniania Kultury Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były to intencjonalne i - jak się później 

okazało – owocne działania nastawione na przywrócenie pedagogiki kultury 

jako istotnego: żywego nurtu dyskursu pedagogicznego w Polsce, 

w nawiązaniu do jego przebogatego dorobku okresu międzywojennego 

i z próbą nadania mu współczesnego wymiaru: a nawet przekształcenia go 

w odrębną subdyscyplinę nauk pedagogicznych3.        

                                                 
1 Zob. Pedagogika kultury a edukacja kulturalna: rozwój historyczny, aktualnośd, 
perspektywy, red. J. Gajda, Lublin – Dęblin 1996;   
2 Zob. Pedagogika kultury – historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół 
edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, Lublin 1998.   
3 Por. m.in. O nowy humanizm w edukacji: red; J; Gajda: Kraków 2000; Edukacja 
zorientowana na XXI wiek, red. J. Gajda, Lublin 2000; Kultura – wartości – kształcenie. 
Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Gajdzie: red; D; Kubinowski: Toruo 2003; 
Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości: red; B; Żurakowski: Kraków 2003; 
Kultura współczesna a wychowanie człowieka, red. D. Kubinowski, Lublin 2006; J. Gajda, 
Pedagogika kultury w zarysie: Kraków 2006; D; Jankowski: Pedagogika kultury – studia 
i koncepcja: Kraków 2006; Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury – 
konsekwencje dla teorii i praktyki, red. J; Gajda: Kraków 2009;  
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 Częścią tych działao był rocznik „Pedagogika Kultury”, prowadzony 

przez Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

pod patronatem naukowym Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji 

Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; W latach 2005 – 

2009 ukazało się w Wydawnictwie UMCS pięd jego obszernych tomów1. 

Jako inicjator i redaktor naczelny „Pedagogiki Kultury” –  uwzględniając 

założycielskie intencje i rzeczywiste dokonania – mogę z pełnym 

przekonaniem dziś stwierdzid: że rocznik był udaną próbą ugruntowania 

i rozwoju współczesnej pedagogiki kultury w naszym kraju: ale jednocześnie 

dobitnie wykazał ograniczenia zbyt wąsko traktowanych jej założeo 

paradygmatycznych oraz coraz bardziej widoczną potrzebę stosowania 

w studiowaniu i badaniu aktualnych relacji między kulturą a edukacją 

znacznie szerszej, a przede wszystkim całkowicie otwartej perspektywy 

poznawczo-interpretacyjnej.  

 Współczesna pedagogika kultury w Polsce uprawiana była i nadal jest 

w dialogu – czasem w integrującej współpracy: a czasem w zasadniczym 

sporze – z wybranymi prądami i kierunkami myśli pedagogicznej (m.in. 

pedagogiką religii czy chrześcijaoską, pedagogiką krytyczną: feministyczną 

i emancypacyjną: postmodernistyczną czy pedagogiką zorientowaną 

kulturowo, humanistycznie) oraz z pokrewnymi subdyscyplinami 

(m.in. pedagogiką filozoficzną: edukacją/pedagogiką międzykulturową  

i wielokulturową: medialną: edukacją kulturalną: estetyczną czy artystyczną: 

regionalną: pedagogiką twórczości: animacją kultury); Wykształciły się u nas 

charakterystyczne orientacje kulturowe niemalże we wszystkich 

subdyscyplinach współczesnej pedagogiki, w tym przede wszystkich 

w obrębie pedagogiki ogólnej: teorii wychowania i dydaktyki, pedeutologii 

i pedagogiki szkolnej, pedagogiki specjalnej, andragogiki, pedagogiki 

porównawczej: socjologii edukacji i polityki edukacyjnej: historiografii 

pedagogicznej czy metodologii badao pedagogicznych; Kulturowo 

zorientowane studia i badania edukacyjne/pedagogiczne korzystają dziś 

                                                 
1 Zob. http://www.umcs.lublin.pl/pedagogika_kultury 

http://www.umcs.lublin.pl/pedagogika_kultury
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szeroko z dorobku i najnowszych osiągnięd różnych dyscyplin nauk 

humanistycznych i społecznych: chod nie tylko; Aktywnie starają 

się uczestniczyd w coraz bardziej otwartym dyskursie inter- 

i transdyscyplinarnym współczesnej nauki: humanistyki: sztuki, etyki 

i praktyki; W rezultacie rozpowszechniły się studia w-poprzek-

(sub)dyscyplinarne różnego rodzaju: współtworząc zazębiające się 

„życiodajne pogranicza” wiedzy o człowieku/ludziach i jego/ich 

świecie/światach: która przyczyniad się może do konstruktywnych 

humanistycznie zmian społecznych;             

Najważniejszą jednak: fundamentalną okolicznością – wręcz 

dramatycznie dopominającą się kolejnej transgresji, nie tylko od wspólnoty 

pedagogów kultury - jest dokonujący się aktualnie przełom 

paradygmatyczny w naukach humanistyczno-społecznych na świecie, wraz 

z niezbędnym uwzględnieniem dynamicznych przemian kulturowo-

cywilizacyjnych: których nasz kraj jest pełnym i aktywnym uczestnikiem.    

 W tych okolicznościach w 2010 roku zapadła decyzja o przekształceniu 

rocznika „Pedagogika Kultury”: wydawanego w wersji papierowej: na 

hipermedialne czasopismo on-line pod nazwą „Studia Kulturowo-

Edukacyjne”: z zachowaniem ciągłości organizacyjno-edytorskiej rozumianej 

jako transgresyjna kontynuacja; Pierwszym krokiem w tym kierunku było 

zaproszenie do składu Rady Naukowej „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” 

wszystkich członków Rady Naukowej „Pedagogiki Kultury”: a także nowych 

osób; Członkowie Rady: którzy zaakceptowali to zaproszenie: stanowią 

jednocześnie zespół recenzentów poszczególnych tekstów nadsyłanych do 

redakcji; Patronat naukowy nad czasopismem nadal sprawuje Zespół 

Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk 

Pedagogicznych PAN; Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękowad jego 

przewodniczącemu Jerzemu Nikitorowiczowi oraz wszystkim członkom Rady 

Naukowej „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” za poparcie naszych działao 

i chęd współpracy; Szczegółowe założenia merytoryczno-redakcyjne pisma 

znajdują się na jego stronie internetowej pod adresem www.skeces.pl; Skrót 

„skeces” powstał z pierwszych liter nazwy polskiej i angielskiej czasopisma. 

http://www.skeces.pl/
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Planujemy bowiem uruchomienie także jego edycji angielskiej o zasięgu 

międzynarodowym pod nazwą „Cultural-Educational Studies”; Na stronie 

naszego pisma – oprócz kolejnych numerów – zamieszczad będziemy bieżące 

informacje o ważnych wydarzeniach życia akademickiego: związanych 

bezpośrednio z jego profilem merytorycznym. Podkreślid w tym miejscu 

należy: że czasopismo – zarówno dawny rocznik „Pedagogika Kultury” jak 

i jego kontynuacja w postaci  „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” - posiada 

stałe wsparcie finansowe z budżetu Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

UMCS: za które jego poprzednim oraz obecnym władzom w imieniu zespołu 

redakcyjnego pragnę serdecznie podziękowad;  

„Studia kulturowe” („cultural studies”) oraz „studia edukacyjne” 

(„educational studies”) uprawiane są intensywnie – zarówno na świecie jak 

i w Polsce – stosunkowo od niedawna. Pierwszym w naszym kraju centrum 

naukowym: które postanowiło uczynid pogranicze studiów kulturowych 

i studiów edukacyjnych głównym obszarem badao i tematem publikacji był 

Ośrodek Studiów Kulturowych i Edukacyjnych założony w 1989 roku przez 

Zbigniewa Kwiecioskiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu1. 

Analogiczne nazwy pojawiają się także w innych rodzimych ośrodkach 

pedagogicznych jako tytuły czasopism2 oraz wydziałów i katedr 

akademickich3.  

                                                 
1 Ośrodek ten najpierw przekształcony został w Pracownię Studiów Kulturowych 
i Edukacyjnych w Instytucie Pedagogiki UMK: a obecnie nosi nazwę Pracownia 
Międzykulturowych Studiów Edukacyjnych w Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki 
Społecznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Funkcję kierownika wszystkich tych 
jednostek naukowych niezmiennie pełnił i nadal pełni Zbigniew Kwiecioski;  
[http://www.pedagogika.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemi
d=118] 
2 M;in; „Studia Edukacyjne” [http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/index.html] 
czy „Studia Kulturowe”  *http://www.studia.kulturowe.ug.gda.pl] 
3 M;in; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
którego pierwszym dziekanem był Zbigniew Kwiecioski: a obecnym – Zbyszko Melosik 
[http://www.wse.amu.edu.pl+: Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych 
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdaoskiego: którego kierownikiem jest Tomasz 
Szkudlarek [http://www.pedagogika.ug.edu.pl/podstrony/zaklady.htm+: Zakład Edukacji 
Dorosłych i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego: 
kierowany przez Witolda Jakubowskiego 
[http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?s=s01&type=zaklad] czy Międzynarodowy 
Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu: 
którego dyrektorem jest Hana Červinkovà *http://www.dsw.edu.pl/index.php?id=108]. 

http://www.pedagogika.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=118
http://www.pedagogika.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=118
http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/index.html
http://www.studia.kulturowe.ug.gda.pl/
http://www.wse.amu.edu.pl/
http://www.pedagogika.ug.edu.pl/podstrony/zaklady.htm
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?s=s01&type=zaklad
http://www.dsw.edu.pl/index.php?id=108
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Pojęcie „studia kulturowo-edukacyjne” jest to neologizm (także 

w wersji angielskiej jako „cultural-educational studies”); Szeroko dziś 

rozpowszechniona w terminologii naukowej nazwa „studia” ma wyrażad - 

przede wszystkim - programową troskę o perspektywę inter- 

i trans(sub)dyscyplinarną w rozumieniu badanych zjawisk i procesów 

humanistycznych: społecznych: przyrodniczych: technologicznych etc; jako 

adekwatnej w stosunku do ich wielowymiarowości: złożoności: 

niejednoznaczności: pograniczności etc; Natomiast określenie „studia 

kulturowo-edukacyjne” jest to propozycja nazwy programowo otwartego, 

inter- i trans(sub)dyscyplinarnego obszaru różnego rodzaju dociekao: 

studiów: badao, analiz etc. nad wielorakimi: często skomplikowanymi: 

zawsze dynamicznymi, uwikłanymi w ambiwalencje i aporie etc. relacjami 

między kulturą a edukacją: z wyraźną koncentracją na ich najbardziej 

współczesnych przejawach: reprezentacjach: interpretacjach: aplikacjach etc; 

Podkreślid przy tym należy: że studia kulturowo-edukacyjne - w naszym 

rozumieniu – są immanentną częścią otwartej humanistyki naukowej, co 

implikuje ich zasadnicze profile paradygmatyczne.                    

 Spróbujmy zatem w tym miejscu wyartykułowad nasze wizje nowej 

formuły pisma: a jednocześnie podkreślid te elementy aktualnego przełomu 

paradygmatyczno-cywilizacyjnego: na których zamierzamy ją opierad 

i rozwijad w przyszłości.  

 

Od ścisłej (sub)dyscyplinarności do otwartej trans(sub)dyscyplinarności  

 

Perspektywa dyscyplinarna i tym  bardziej subdyscyplinarna, a także 

perspektywa paradygmatyczna nie da się dogłębnie uświadomid ich 

reprezentantom, jeśli nie interesują ich inne perspektywy – pokrewne czy 

alternatywne – i nie starają się oni wchodzid w dialog: często intencjonalnie 

skonfliktowany. Dopiero w konstruktywnym sporze – jednak toczonym 

w ramach racjonalnego dyskursu - zaistnied może okazja do dokonao 

i ustaleo odkrywczych i rzeczywiście istotnych w humanistyce naukowej, 

chod nie tylko. 
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Jednak tak naprawdę: nie da się do kooca wyzbyd własnej tożsamości 

dyscyplinarnej czy subdyscyplinarnej. Pedagogika czy pedagogika kultury 

pozostanie głównym punktem odniesienia w myśleniu i działaniu tego: kto 

się w ich obrębie kształtował naukowo. Podobnie jest z innymi dyscyplinami 

i subdyscyplinami; Jednak nie możemy pozwolid: aby stały się one dla nas 

rodzajem „więzienia intelektualnego”: z którego nie da się wyjśd: a jeśli się 

ktoś odważy: to będzie to odbierane przez ich ortodoksyjnych 

reprezentantów jako zdrada czy nielojalnośd; Właśnie dopiero wyjście poza 

„opłotki” pierwotnej socjalizacji akademickiej otwiera badacza 

humanistycznego i społecznego na możliwości innego czyli dogłębnego 

rozumienia tego samego; Świat ludzki i sam człowiek jest zbyt 

skomplikowany w swej istocie: aby możliwy był jego holistyczny: 

adekwatny ogląd wyłącznie z perspektywy jednej dyscypliny czy 

subdyscypliny naukowej, humanistycznej.      

Redakcja „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” oczekuje zatem na 

opracowania: które podejmą trudne wyzwanie inter- 

i trans(sub)dyscyplinarności jako podstawy wszelkich analiz i interpretacji 

wybranych relacji między współczesną kulturą a edukacją: przygotowywane 

nie tylko przez pedagogów i nie tylko przez naukowców; Otwarta 

trans(sub)dyscyplinarnośd to zaproszenie także dla wszelkich twórców – 

w tym dokumentalistów: pisarzy: artystów: dziennikarzy: animatorów: 

nauczycieli etc. – którzy interesują się kulturą ludzką oraz edukacją człowieka 

i pragną zamanifestowad w sferze publicznej swoją krytyczną troskę 

o przyszłośd cywilizacji humanistycznej;       

 

Od scjentyzmu do humanistyczności  

 

Scjentyzm jest to stanowisko opierające się – co najmniej – na dwóch 

dogmatach; Pierwszy z nich to wiara w naukę jako najdoskonalszą - spośród 

wszelkich możliwych - postad konstruowania wiedzy o człowieku/ludziach 

i jego/ich świecie/światach; Drugi to z kolei przekonanie: że wszelka 

działalnośd badawcza – w tym w obrębie nauk humanistycznych 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 10 

i społecznych – opierad się winna na metodach wypracowanych na gruncie 

przyrodoznawstwa: aby można było ją uznad za istotnie naukową; 

Dogmatycznośd tych twierdzeo wyraża się – między innymi – w tym: że 

nauka społeczna w jej pozytywistycznej wykładni stała się dla scjentystów 

wręcz „nienaruszalną świętością”: mimo często oczywistej nieadekwatności 

w odniesieniu do badania niepowtarzalnych i idiomatycznych w swej istocie 

zjawisk humanistycznych.     

Zapraszamy zatem do współpracy szczególnie tych autorów: którym 

bliskie jest uprawianie studiów i badao nad kulturą i edukacją w duchu 

otwartej humanistyki integralnej: czyli między nauką: humanistyką: sztuką: 

etyką i działaniem. Nauka w tym paradygmacie pozostaje programowo 

„zdetronizowana” i nie ma już statusu najdoskonalszej metody poznawania; 

Staje się jednym z wielu istotnych źródeł wiedzy społecznej 

i humanistycznej, obok systemów wierzeniowo-religijnych, dzieł literatury 

pięknej: wszelkich rodzajów zaangażowanej sztuki i publicystyki: różnych 

filozofii, zaawansowanych praktyk kulturowych czy profesjonalnych etc.     

Szczególnie dla nas ważna jest troska o humanistycznośd 

współczesnych nauk społecznych i ich metodologii, co oznacza przyjęcie 

Dilthey’owskiej zasady ontologicznej swoistości istoty świata 

humanistycznego i adekwatnej odrębności metod poznania humanistycznego 

w stosunku do metodologii przyrodoznawstwa. Kierujemy tym samym 

uwagę potencjalnych autorów – przede wszystkim - na współczesną synergię 

studiów kulturowo-edukacyjnych i badao jakościowych oraz 

humanizujących paradygmatów nauk społecznych; Nie wyklucza to 

jednocześnie naszej otwartości na konstruktywny dialog z przedstawicielami 

paradygmatu pozytywistycznego.              

 

Od poznawania do zmieniania  

 

We współczesnych naukach humanistycznych i społecznych oraz 

w całej otwartej humanistyce integralnej nadal istotne pozostaje pytanie – 

wyartykułowane po raz pierwszy tak wyraziście przez teoretyków 
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krytycznych Szkoły Frankfurckiej – o sens: czyli zasadniczy cel działalności 

badawczej; Tradycyjnie pozostawało nim: a w wielu środowiskach 

akademickich  nadal pozostaje: poznawanie rzeczywistości ludzkiej; Jednak 

Frankfurtczycy zaproponowali generalne jego przeformułowanie na 

konstruktywne humanistycznie zmienianie rzeczywistości ludzkiej: 

oczywiście w połączeniu z bazowym dla owego zmieniania dotychczasowym 

poznawaniem; Tym samym przyczynili się do rewizji mapy 

paradygmatycznej nauk społecznych oraz poszerzenia możliwości 

konstruowania i realizowania społecznych praktyk badawczych: w których 

coraz istotniejsze znaczenie zyskiwała perspektywa pedagogiczna, nie 

w rozumieniu dyscyplinarnym a teleologicznym.  

Zespół Redakcyjny „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” złożony jest 

z pedagogów; Bliskie jest nam rozumienie pedagoga jako animatora zmiany. 

Zwracamy się więc z apelem o nadsyłanie opracowao zaangażowanych 

społecznie: nastawionych krytycznie i zarazem konstruktywnie w stosunku 

do kryzysu sfery publicznej, emancypacyjnych w swojej ideowości, 

perswazyjnych: interwencyjnych: humanistycznie wyczulonych na zło 

patologii, stygmatyzacji, wykluczenia, marginalizacji, kolonizacji, 

wpisujących się w troskę o pożądane zmiany w kierunku dojrzałej 

demokracji i znoszenia nierówności społecznych: a także ochrony 

i upowszechniania wartości humanistycznych;      

 

Od schematyzmu do idiomatyczności  

 

Schematyzm jest zaprzeczeniem kreatywnego myślenia i działania; 

Jeśli uprawianie nauki ma byd płodną twórczością humanistyczną, to musi – 

moim zdaniem -  unikad schematów: we wszelkich jego postaciach; Czasami 

badacze humanistyczni i społeczni – szczególnie początkujący – oczekują na 

gotowe wzorce: sprawdzone metody: mechanistyczne reguły: podręczniki 

metodyczne opisujące krok po kroku – jak w książce kucharskiej – jakie 

czynności i w jaki sposób należy zaplanowad i zrealizowad w ramach 

projektu badawczego: aby zapewnid sobie pewny sukces: jak „po dotknięciu 
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czarodziejską różdżką”; Schematyzm pojawia się także czasami w wytycznych 

redakcyjnych niektórych czasopism: kiedy wymaga się od wszystkich 

jednolitej struktury artykułów napisanych na podstawie badao 

empirycznych czy ścisłego ujednolicenia wszelkich kwestii edytorskich; 

Zdarza się i tak: że redaktorzy techniczni zatrudniani przez wydawnictwa 

„niszczą” osobiste style autorskie w imię rzekomej dbałości o poprawnośd 

językową tekstów i obowiązujące w danym środowisku normy publikacyjne; 

Mając za sobą wiele takich doświadczeo: proponujemy programową 

rezygnację z ujednoliceo tego typu: traktowanych przez nas jako szkodliwy 

schematyzm blokujący rozwój współczesnej humanistyki naukowej; Kierując 

się zasadą idiomatyczności jako kluczową dla wszelkich metodologii 

humanistycznych, nie ustanawiamy zatem stałych działów naszego 

czasopisma, przy tym dodatkowo zachęcając do zmierzenia się z gatunkami 

opracowao naukowych o nietypowej formule; Przykładem takiego tekstu 

jest esej recenzencki: w którym opisywane i oceniane dzieło staje się dla 

autora inspiracją do poszerzonego wywodu teoretyczno-krytycznego, 

z wieloma odniesieniami do różnych źródeł: a pozwalającego na głębsze 

rozpatrzenie danej problematyki przy użyciu różnych form artykulacji treści; 

Nie ustanawiamy także norm edytorskich: dotyczących na przykład objętości 

opracowao: systemu przypisów czy tym bardziej struktury i zawartości 

opracowania; Przyjmujemy jednak za niezbywalny standard pomyślne 

przejście krytycznej: wymagającej procedury recenzenckiej przez wszystkie 

zamieszczane w naszym czasopiśmie publikacje; Jednocześnie krótkie: 

sprawozdawcze teksty o nowych książkach: organizowanych konferencjach: 

ważnych wydarzeniach życia akademickiego zamieszczad możemy na stronie 

internetowej czasopisma jako bieżące komunikaty: poza zasadniczą 

zawartością poszczególnych numerów;      

 

Od werbalizmu do multimedialności  

 

Tradycyjne opracowanie z zakresu nauk humanistycznych 

i społecznych wykorzystuje werbalizm jako dominującą: a czasem jedyną 
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strategię reprezentacji poznawczej. Pojawienie się i rozwinięcie w ostatnich 

latach idei humanistyki cyfrowej: wzmocniło wysiłki tych badaczy: którzy od 

dawna starali się zmienid proporcje między słowem a innymi formami 

przekazu w opracowaniach naukowych; Rozwój nowych mediów wydatnie 

przyczynił się do powstania dotąd niespotykanych możliwości 

technologicznych zasadniczego przeformatowania tradycyjnego raportu 

badawczego i opracowania naukowego; Oczywiście wszelkie materiały 

ikonograficzne: w tym fotografie: publikowano w książkach i czasopismach 

naukowych od początku XX wieku; Wydawano również materiał muzyczny 

czy filmowy o znaczeniu naukowym czy popularnonaukowym. Z czasem 

pojawiły się tradycyjne książkowe publikacje naukowe  wraz z dodatkowym 

załącznikiem w postaci nośnika audialnego: wizualnego czy 

audiowizualnego; Zaistniała więc okazja do efektywnego znoszenia 

dominacji werbalizmu w opracowaniach z zakresu nauk humanistycznych 

i społecznych: chod nie tylko; Słowa zapewne pozostaną nadal 

najważniejszym nośnikiem treści naukowych: jednak – moim zdaniem - 

mogą i powinny byd dopełnione przekazem niewerbalnym za pomocą 

różnorodnych mediów; Wierzę w to: że zabieg taki pozwoli lepiej wyrazid 

sensy i znaczenia w sposób idiomatyczny: dla których słowa będą tylko 

nieadekwatnym uproszczeniem.               

 Zapraszamy zatem do nadsyłania opracowao multimedialnych: a także 

wykorzystywania możliwości takich gatunków naukowych: które 

multimedialnośd czynią swoją istotą; Przykładem takiego opracowania może 

byd esej fotograficzny: w którym badacz-fotograf prowadzi nas ścieżkami 

wizualności w oglądzie światów społecznych i zjawisk humanistycznych, 

i tylko gdy jest to niezbędne nasyca logicznie skonstruowaną i istotną 

semantycznie sekwencję fotografii zwerbalizowanymi komentarzami 

i interpretacjami; Podobną funkcję może pełnid przekaz filmowy: dostarczając 

przekonujących argumentów poznawczych udokumentowanych badawczo, 

a także wiele innych – jeszcze nie odkrytych - hybryd filozoficzno-naukowo-

artystyczno-pisarsko-pedagogicznych.  
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Od linearności wydruku do hipermedialności on-line  

 

Wydruk papierowy w postaci książkowej był przez całe wieki jedynym 

obowiązującym wzorcem prezentowania wiedzy naukowej. Wiąże się on 

jednak z istotnymi ograniczeniami: zarówno formalnymi jak i finansowymi; 

Nie bez znaczenia jest także aspekt ekologiczny; Pojawienie się publikacji 

elektronicznych: przykładowo książek w formacie PDF czy różnorodnych 

opracowao zamieszczanych w Internecie: z jednej strony stanowi dziś wielkie 

wyzwanie dla tradycyjnych wydawnictw: będąc dla nich skuteczną 

konkurencją: a z drugiej – przyczynia się niewątpliwie do znacznie szerszego 

upowszechnienia wiedzy naukowej, humanistycznej. W przypadku publikacji 

elektronicznych nasilają się jednak problemy z przestrzeganiem standardów 

prawa autorskiego.  

W rezultacie rewolucji technologicznej doczekaliśmy się raportu 

naukowego najnowszej generacji w postaci opracowania hipermedialnego 

zamieszczanego w Internecie; Istotną częścią tej transformacji stały się 

hipermedialne czasopisma on-line funkcjonujące w ruchu naukowym Open 

Access. Mamy nadzieję: że jednym z nich stanie się trwale czasopismo 

„Studia Kulturowo-Edukacyjne”; Zapraszamy więc wszystkich autorów do 

nadsyłania opracowao hipermedialnych: proponowania nam 

wykorzystywania najnowszych rozwiązao technologicznych: włączania do 

swoich tekstów reprezentacji muzycznych: fotograficznych: plastycznych: 

filmowych, teatralnych, tanecznych, poetyckich: a także zaskakiwania nas: 

a następnie naszych czytelników kreatywnością naukowo-humanistyczno-

technologiczną; Włączenie nowych mediów do otwartej humanistyki 

integralnej traktujemy jako kolejne wyzwanie nie tylko techniczne, ale 

przede wszystkim programowe. Skoro chcemy rozumied współczesny świat 

i współczesnego człowieka: nie będziemy w stanie tego osiągnąd bez 

znajomości i stosowania najbardziej aktualnych sposobów komunikacji;          
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*   *   * 

 

W niniejszym numerze publikujemy – oprócz tekstu wprowadzającego 

redaktora naczelnego – sześd opracowao; Krzysztof Maliszewski podejmuje 

w swoim artykule problematykę relacji między „zwrotem etycznym”, 

dokonującym się we współczesnej humanistyce, a pedagogiką jako 

dyscypliną nauk humanistycznych i tym samym istotną częścią tejże 

humanistyki; Z kolei Łukasz Michalski przedstawia swoje przemyślenia po 

lekturze książki Lecha Witkowskiego zatytułowanej Wyzwania autorytetu. 

W eseju recenzenckim ustosunkowuje się nie tylko do warstwy 

merytorycznej przestudiowanego tekstu: ale także do jego struktury 

formalnej: a w tym przede wszystkim normatywności: perswazyjności jego 

humanistycznego: pedagogicznego przesłania; Agata Świdzioska próbuje 

przedstawid panoramę aktualnych problemów pedagogiki/edukacji 

międzykulturowej w naszym kraju: wychodząc od lektury jednej 

z najnowszych publikacji zbiorowych z tego zakresu wydanej przez ośrodek 

białostocki; Inspiracją do wypowiedzi Anety Pepaś stał się z kolei unikalny 

film fabularny, którego główne wątki odnoszą się wprost do  wybranych 

zagadnieo metodologicznych i różnic paradygmatycznych w uprawianiu 

badao społecznych; Ewa Łaskarzewska przedstawia natomiast recenzję 

książki poświęconej analizie wybranych zjawisk kultury popularnej: czyniąc 

dodatkowo kilka uwag natury pedagogicznej. Ostatnim z publikowanych 

opracowao jest esej fotograficzny Waldemara Frąckiewicza: w sugestywny 

sposób przekonujący o zanikaniu ale i odradzaniu się dziedzictwa kultury 

materialnej i duchowej Lubelszczyzny oraz ukazujący potrzeby i możliwości 

jego współczesnego rekonstruowania i przekazywania następnym 

pokoleniom.           

W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego oraz członków Rady 

Naukowej pragnę serdecznie zaprosid wszystkich zainteresowanych do 

współtworzenia „Studiów Kulturowo-Edukacyjnych” w zaproponowanej 

formule oraz wyrażam nadzieję: że nasze czasopismo znajdzie swoich stałych: 

wiernych czytelników. 
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STUDIA KULTUROWO-EDUKACYJNE 
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Krzysztof Maliszewski 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

„ZWROT ETYCZNY” A PEDAGOGIKA   

 

 
  To: że pedagogika ma do czynienia z wartościami i normami: nie budzi 

niczyich wątpliwości i jest raczej prawdą banalną; Jednak to: że kwestie 

etyczne nie są po prostu jednymi z wielu innych: ale że są w nauce 

o wychowaniu kluczowe i że – skoro tak – musi to mied konsekwencje dla 

metodologicznej architektoniki dyscypliny: dopiero zaczyna przebijad się do 

świadomości pedagogów; Wiemy: że mniemanie: jakoby wiedza – nawet 

czysto techniczna – wolna była od ideologii to mit: chociażby dlatego: że 

każda wiedza wyznacza pewien horyzont tego: co można i warto zdziaład1. 

Wiemy za sprawą przełomu antypozytywistycznego: że uprawianie 

humanistyki na wzór nauk przyrodniczych czyni niewidocznymi 

najistotniejsze ludzkie doświadczenia; Bogusław Śliwerski pisał: „Nie 

powiodło się zbudowanie pedagogiki jako nauki eksperymentalnej: 

odwołującej się do ścisłych metod naukowych: a więc spełniającej kryteria 

nauk przyrodniczych; Nie pomogło w tym zastosowanie metod 

statystycznych w metodologii szczegółowej; Rola badao empirycznych 

w pedagogice jest podrzędna w stosunku do badao  w naukach 

przyrodniczych z tego względu: że jej główne problemy badawcze: dotyczące 

wychowania: mają charakter moralny i wymagają oceny etycznej”2.  

                                                 
1
 Por. T. Hejnicka-Bezwioska: Pedagogika ogólna. Warszawa 2008, s. 50-52. 

2 B; Śliwerski: Wprowadzenie do pedagogiki. W: Pedagogika; Red; B; Śliwerski; T; 1; 
Gdaosk 2006: s; 87;  
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Wiemy: że studiowanie pedagogiki to coś więcej niż opanowywanie 

pewnego korpusu wiedzy i zestawu technik oddziaływania: „Studia 

pedagogiczne są także uczeniem się swoistego dla nich kanonu: ale są też 

ciągłym jego przekraczaniem: zarazem są drogą ku mądrości i etyczności, to 

znaczy do samodzielnego rozumienia świata: odkrywania innego człowieka 

i do pomagania mu w rozstrzyganiu najważniejszych dylematów 

moralnych”1; Niemniej jednak uprawianie pedagogiki w horyzoncie uwikłao 

światooglądowych2, etycznej optyki badao: egzystencjalnej przemiany wciąż 

jest rzadkie; Metodologiczne skostnienie w badaniach: nikłośd odniesieo 

kulturowych w tekstach: utylitaryzacja studiów sprawiają: że większa częśd 

dyskursu edukacyjnego pozostaje poza orbitą tego: co we współczesnej 

humanistyce najciekawsze i najbardziej ważkie: na przykład poza orbitą 

„zwrotu etycznego”; 

 

Etyczna perspektywa 

  

Etyka: o jakiej mówimy: to nie tylko jedna z filozoficznych dyscyplin 

poświęcona moralnej słuszności czy powinności: ale szeroka refleksja 

wartościująca o tym: co ważne: znaczące: a co mniej istotne: co sprzyja 

egzystencji pełnej i szczęśliwej: a co nie – czyli namysł nad tzw; modelem 

dobrego życia;  

Charles Taylor przekonywał: że empiryści i niektórzy filozofowie 

postnietzscheaoscy mylą się: gdy sądzą: że osiągnęli punkt widzenia: 

z którego da się orzec arbitralnośd wszelkiego ładu; „Jeśli ktoś sądzi: że nie 

wypowiada się z punktu widzenia pewnej orientacji moralnej: którą uznaje 

za słuszną: również w pewien sposób oszukuje samego siebie; Nie jest to 

                                                 
1 Z; Kwiecioski: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza; Poznao-
Olsztyn 2000, s. 266. 
2 Lech Witkowski w tekście Anty-światopoglądowe skutki peregrynacji humanistycznych 
w kulturze przekonuje: że ani szkoła: ani kultura nie potrzebują roszczeo 
światopoglądowych – głuchych na zróżnicowanie świata; O wiele pożyteczniejsze są 
terminy takie: jak: „światoobraz”: „światoodczucie”: „światoogląd” – umożliwiające 
wyrażenie przenikliwego: głębokiego stanowiska: ale bez uzurpacji do objęcia całości 
świata; Por; L; Witkowski: Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Warszawa 2007, s. 291-
300.   
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bynajmniej metafizyczny pogląd: który można przyjąd lub odrzucid: lecz 

jeden z warunków niezbędnych do tego: by byd funkcjonującym 

podmiotem”1; Kanadyjski filozof pokazał: że podmiotowośd jest 

nierozerwalnie związana z wyobrażeniem dobra; 

Etyka penetruje humanistyczne dyskursy, stanowi ich podskórne 

źródło; Pisał kiedyś Józef Tischner: „Każdą filozofię przenika pewien jej tylko 

właściwy aksjologiczny Ethos; Ujawniają go pośrednio: styl: rytm płynących 

zdao: dobór słów: stawiane znaki zapytania: momenty przemilczeo: 

kwalifikacja problemów według ich ważności lub nieważności: jakaś idea 

tego: komu i czemu to wszystko ma służyd lub nie służyd”2; Można czasem 

wyodrębnid jakąś wartośd nadrzędną danego kierunku myślenia: jakiś 

aksjologiczny wspólny mianownik wysiłku intelektualnego; Richard Rorty: 

na przykład: wyróżniał filozofie oparte na wizerunku człowieka jako: 

poszukiwacza prawdy (Platon), poszukiwacza władzy (Nietzsche: Foucault) 

i poszukiwacza harmonijnego współżycia (Dewey: Habermas)3. Stefan 

Kunowski światopoglądy i zbudowane na nich systemy wychowawcze 

wywodził z centralnych idei: miłości: wolności i walki4. W humanistyce 

ostatnich lat: wbrew długo lansowanym przekonaniom o aksjologicznej 

neutralności praktyk poznawczych: wzrosła znacznie świadomośd ich 

ideowego zaplecza; Wytwarzana przez naukowców: intelektualistów czy 

artystów reprezentacja (tekst: dzieło: spektakl) nie jest wszak po prostu 

odzwierciedleniem rzeczywistości: ale jej „ustawieniem” wedle naszych 

zainteresowao: potrzeb: pragnieo: jednym słowem – priorytetów; Michał 

Paweł Markowski pokazał cztery modele (ideologie): wedle których za 

pomocą tekstu (albo innej reprezentacji) układamy sobie relacje ze światem:  

                                                 
1 Ch. Taylor: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa 2001, 
s.195. 
2 J. Tischner: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975; Kraków 1992: 
s.183. 
3 Por. A. Szahaj: Ironia i miłośd. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu  
o postmodernizm; Wrocław 2002: s; 87; 
4 Por. S. Kunowski: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993, s. 88-93. 
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1. Model epistemologiczny – rzeczywistośd zostaje przed-stawiona jako 

przedmiot poznania: nad którym podmiot panuje za pomocą 

adekwatnych znaków; 

2. Model ontologiczny – rzeczywistośd jest wy-stawiona, 

samoprezentująca się w reprezentacji; 

3. Model apofatyczny – rzeczywistośd jest od-stawiona (reprezentacja jest 

radykalnie niewspółmierna): wymyka się zapisowi; 

4. Model estetyczny – reprezentacja jest pod-stawiona w miejsce 

rzeczywistości: która zostaje unieważniona1.   

W ten sposób – a jest to przecież tylko jedna z wielu możliwych typologii – 

cztery różne ideologiczne perspektywy rządzą procesem poznawczym. 

Epistemologowie potrzebują porządkowania świata (reprezentacja staje się 

dla nich narzędziem katalogowania rzeczywistości): ontologowie – 

niezapośredniczonego kontaktu z bytem (reprezentacja jest tu wehikułem 

rewelacji bytu), apofatycy – milczenia lub pisania w nieskooczonośd 

(przedstawienie staje się błądzeniem po granicy: palimpsestem): estetycy – 

swobodnej gry władz estetycznych (reprezentacja sama staje się „światem”); 

Każda z ideologii hołduje innym wartościom i gdzie indziej poszukuje sensu: 

w podmiocie: w rzeczywistości: w ukryciu: w samej reprezentacji; 

 We współczesnej humanistyce rośnie zainteresowanie nie tylko ukrytą 

aksjologiczną orientacją myślenia: swego rodzaju podskórnym 

kierownictwem wartościowania: lecz także zagadnieniami etycznymi 

obecnymi bezpośrednio; Jacqueline Russ odnotowała: „Po kuracji snem – czy 

milczeniem – współczesna myśl etyczna jest dzisiaj w stanie pełnego 

przebudzenia”2; Etyka staje się ważną kategorią interpretacyjną w szeroko 

pojętych naukach o kulturze3. 

 

                                                 
1 M.P. Markowski: O reprezentacji. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia  
i problemy. Red. M.P. Markowski: R; Nycz; Kraków 2006; 
2 J. Russ: Współczesna myśl etyczna. Warszawa 2006, s. 164. 
3 O zwrocie etycznym w historiografii pisałem w artykule Historiografia jako przestrzeo 
etycznej wrażliwości. W: Edukacja, moralnośd, sfera publiczna. Materiały z VI 
Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP. Red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, 
M. Nowak. Lublin 2007. 
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Ethical turn 

  

„Zwrot etyczny” można potraktowad jako kolejną odsłonę przełomu 

antypozytywistycznego, czyli oporu wobec traktowania humanistyki jako 

przybudówki nauk przyrodniczych1; Dokonał się pod przemożnym wpływem 

filozofii kultury i antropologii kulturowej: a szczególnie wyraziście 

wyartykułowany został w naukach o literaturze lat 90; XX wieku; 

 Ethical turn jest wyrazem przekonania: że każda interpretacja to 

działalnośd aksjologiczna potwierdzająca i zarazem podważająca jakieś sądy 

etyczne; Już decyzja co do użycia określonej metody badao poprzedzona jest 

milczącym wyborem zespołu wartości: wspólnoty interpretacyjnej: która 

podziela i sankcjonuje daną perspektywę; Każda orientacja interpretacyjna 

jest zaangażowana etycznie (także politycznie): ale nie znaczy to: że każde 

zaangażowanie jest tyle samo warte; Nie chodzi o promocję zasady anything 

goes: tylko dostrzeżenie: że w humanistyce zgoda zawsze ma charakter 

ograniczony (zorientowana jest tylko na niektóre wartości z całego 

uniwersum) i prowizoryczny (nie jest nigdy gwarantowana); „Zwrot etyczny 

– pisał Andrzej Szahaj – byłby zatem znakiem porzucenia nadmiernych 

(boskich) roszczeo nauki wylansowanych przez dziewiętnastowieczną 

ideologię scjentyzmu i przejście do postrzegania jej w kategoriach 

zaangażowanej etycznie: a nawet politycznie działalności poznawczej: 

mającej na celu nade wszystko realizację naszych ideałów »dobrego życia« 

i »dobrego społeczeostwa«”2.  

 W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku doszło do głosu przekonanie: 

że w humanistyce nowoczesnej (i ponowoczesnej) brakuje refleksji etycznej, 

że myśl naukowa zobojętniała na kwestie moralne: została w swoich 

scjentystycznych ambicjach i hermetycznych językach wyzuta z moralnej 

wrażliwości: a jeśli nawet etyka była gdzieniegdzie w dyskursie obecna, to 

w sposób niedobry: chybiony: niewydolny: bo sprowadzona do 

                                                 
1 Por. A. Szahaj: Zwrot antypozytywistyczny dopełniony. W: Filozofia i etyka interpretacji. 
Red; A;F; Kola: A; Szahaj; Kraków 2007;  
2 Ibidem, s. 12. 
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pokantowskiej etyki praw; Pojawiły się zatem apele o „moralne 

przebudzenie” albo o przebudowę podstaw etycznych odwołao 

w humanistyce1. 

 Ożywienie aksjologicznej problematyki było także konsekwencją 

wątków: jakie do kultury wprowadziły postmodernizm: neopragmatyzm 

i dekonstrukcja; Podważenie wiarygodności fundamentów nieuchronnie 

prowadziło do pytao o ryzyko nihilizmu: o granice interpretacji i ich 

praktyczne konsekwencje (zwłaszcza ewentualnego braku tych granic), o los 

człowieka w świecie kolizyjnych różnic; Po załamaniu uprawomocnieo 

teoretycznych i wiary we wszelki ład niezawodnie gwarantowany kwestią 

pierwszorzędnej wagi stała się etyczna odpowiedzialnośd; Na przykład: 

kultura ironii Richarda Rorty’ego – której sednem jest wszak dystans wobec 

własnego słownika i niewiara w jakikolwiek słownik finalny – daleka jest 

od intencji obśmiania: lekceważenia: pomniejszenia: unieważnienia: co 

mogłoby sugerowad potoczne znaczenie słowa ironia; „Przeciwnie – można 

wręcz mówid o »powadze ironii« i o niechęci: jaką żywi Rorty do ranienia 

innych przez ironię; Ironia nie jest dlao sposobem obrony przed światem: lecz 

drogą do rozwinięcia wrażliwości etycznej; Służy jedynie obronie przed 

pułapką dogmatyzmu; zabezpiecza przed całkowitym uwiedzeniem przez 

jakiś słownik”2. Podobnie w dekonstrukcji nie chodzi o cyniczną 

i nihilistyczną tekstualną grę: ale o odpowiedzialne czytanie; Tłumaczył to 

wielokrotnie Michał Paweł Markowski: „Zwrot etyczny w badaniach 

literackich pokazuje wyraźnie: że jak w metafizyce po Lévinasie etyka 

poprzedza ontologię: tak w literaturoznawstwie po Derridzie (czy szerzej: po 

dekonstrukcji) odpowiedzialnośd powinna poprzedzad tekst”3. 

 Ethical turn oznacza zatem świadomośd: że w procesie czytania 

(lektury: prowadzenia badao: tworzenia reprezentacji) w sposób 

nieunikniony uruchamiamy oceny etyczne, zajmujemy moralne stanowisko. 

                                                 
1 Por. D. Ulicka: Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii 

literatury w Europie środkowo-wschodniej. Kraków 2007, s. 355-356.  
2 A. Szahaj: Ironia i miłośd…: s; 85; 
3 M.P. Markowski: Zwrot etyczny w badaniach literackich; „Pamiętnik Literacki” 2000: z; 1: 
s; 242; Por; też: Ch; Norris: Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi; Kraków 2006; 
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Oznacza również poszukiwanie punktów stycznych tekstu i czytelnika: czyli 

na przykład naszą odpowiedzialnośd za innośd: idiomatycznośd tekstu (która 

może zostad zniszczona przez pochopne: lekceważące: aroganckie: 

zawłaszczające odczytanie) albo świadectwo doświadczenia przemiany pod 

wpływem problematyki utworu (ważności lektury dla projektu życia: a nie 

tylko dla sytuacji szkolnej czy konwencji metodologicznej). Chodzi tutaj – jak 

tłumaczyła Krystyna Koziołek – o przełamanie alienacji czytania prywatnego 

(subiektywnego) i włączenie go do obiegu dyskursu literatury (dodajmy: 

humanistyki w ogóle); Nie polega to na simplicystycznym analizowaniu 

dzieł kulturowych pod względem poprawności politycznej czy moralnej: ale 

na rozpatrywaniu konsekwencji tych wytworów dla życia człowieka – tego, 

jak kształtują jego wyobraźnię i pragnienia: jakiej egzystencji sprzyjają 

(bogatej/zubożonej: uważnej/zobojętniałej: uładzonej/chaotycznej: zdolnej do 

miłości/niezdolnej) i tym samym na wyzyskaniu możliwości tekstu do 

budowy „dobrego życia”1; To: co inne: wymyka się całkowitej kontroli 

intelektu i dzięki temu zmienia świat podmiotu; Właśnie lektura jest 

zdarzeniem: w którym ujawnia się nieoswajalna w pełni innośd tekstu 

i otwarta zostaje możliwośd (prze)kształcenia czytelnika; Michał Paweł 

Markowski pisał: że zwrot etyczny to w gruncie rzeczy powrót autora: 

powrót dzieła i powrót czytelnika; Autor jako twórczy „inny” i dzieło jako to: 

co „inne”: domagają się odpowiedzialności, czyli w praktyce inwencji 

czytelnika: który nie przemyka nad tekstem: nie panuje nad nim 

absolutystycznie, nie wpycha w schematy z góry przygotowane. Czytanie nie 

jest ani skutecznym ujawnianiem programu tekstu: ani dowolnością 

interpretacyjną: tylko inwencją i odpowiedzialnością – zwrot etyczny 

prowadzi w ostatecznym rachunku do pochwały twórczości2. 

 

 

 

 

                                                 
1 Por; K; Koziołek: Czytanie z innym. Etyka – lektura - dydaktyka. Katowice 2006, s. 14-15. 
2 M.P. Markowski: Zwrot etyczny… 
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Ryzyko zwrotu etycznego 

  

Oczywiście praktyka intelektualna spod znaku ethical turn - jako 

kreacja - jest czymś nieuleczalnie ryzykownym; Interpretacja to wszak 

napięcie między obecnością i nieobecnością1: oscylacja między zrozumieniem 

i niezrozumieniem: odsłonięciem sensu i nieadekwatnością tegoż – zamiera 

zarówno w apodyktycznej oczywistości: jak i w retoryce rezygnacji: „*…+ 

każdy akt interpretacji rozgrywa się między dwoma niemożliwościami: 

niemożliwością ostatecznego wypowiedzenia sensu i niemożliwością jego 

niewypowiedzenia; Ta podwójnośd: sprzecznośd i paradoksalnośd odsłania 

skomplikowaną naturę naszej egzystencji: przeglądającej się w sztuce: 

literaturze i filozofii”2; Aliści ryzyko zwrotu etycznego związane jest nie tylko 

z chybotliwą naturą twórczości: która grozi nam nieustannie albo 

ześliźnięciem się w schemat: śmiercionośne uproszczenie: złudną oczywistośd: 

albo w zerwanie komunikacji: hermetyzm i niewyrażalnośd; Chodzi również 

o niebezpieczeostwo redukcji aksjologicznych; Angażując się etycznie: 

balansujemy między własną tożsamością a uznaniem dla różnorodności; 

Łatwo z roszczenia do ważności osunąd się w dogmatyzm: w gubiące 

złożonośd świata uniwersalizowanie własnej perspektywy: łatwo też 

z pochwały różnicy upaśd w indyferentyzm jednako bladej nieważności; 

W ten sposób nieustannie ryzykujemy albo redukcją aksjologicznej 

wielowymiarowości: albo znieczuleniem na obowiązywalnośd: moc i smak 

wartości; Humanistyka z racji swego nieusuwalnego światooglądowego 

uwikłania narażona jest stale na popadanie w kiczowatą górnolotnośd stylu: 

łatwy moralizm: ideologiczne okopywanie się na upatrzonych pozycjach; 

 Świadomi niebezpieczeostwa pryncypialnych uproszczeo teoretycy 

ethical turn – przede wszystkim w naukach o literaturze – piszą o tzw; 

przemieszczeniu krytyki etycznej; Aby uniknąd dogmatycznego oceniania 

dzieł wedle zewnętrznych kryteriów normatywnych: trzeba:   

                                                 
1 Por. G. Steiner: Gramatyki tworzenia; Poznao 2004; K; Maliszewski: Cieo nieuchwytnego. 
O twórczości w perspektywie pedagogiki kultury; „Pedagogika Kultury” 2007; T; 3; 
2 M.P. Markowski: Nieobliczalne. Eseje; Kraków 2007: s; 59; 
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 kategorię „etyczności” pojmowad w sensie szerokim jako koncepcję 

„dobrego życia” (pytamy nie tylko: „jaki obowiązek moralny wynika 

z lektury?”: ale „jaka jest relacja między dziełem a moim zamiarem: by 

dobrze żyd?”); 

 dokonywad oceny nie poszczególnych zdao czy postaci (wtedy pojawia się 

ryzyko: że umknie naszej uwadze forma: literacka struktura utworu): ale 

sensu życia wyrażonego przez dzieło jako całośd (krytyk musi byd 

wrażliwy na formę); 

 interpretacje opierad nie na jednej teorii: wedle której literatura ma byd 

tworzona: ale na wielości punktów widzenia i dóbr1.  

O tym: jak trudno dokonad takiego „przesunięcia”: jak wiele krytycznej 

samoświadomości wymaga interpretacja wolna od redukowania obrazu 

świata do własnej perspektywy: pisała Agata Bielik-Robson; Zauważyła: że 

często nawet obroocy pluralizmu interpretują teksty wedle obranego 

schematu z roszczeniem do powszechnej ważności; Nie ma wtedy wielkiej 

różnicy między tendencyjną praktyką humanistyki marksistowskiej: w której 

oceniano dzieła wedle ich przydatności dla rewolucji: a współczesnymi 

krytykami literatury ze względu na jej zaangażowanie w promocję 

demokratycznej polityki: równouprawnienia płci czy jakiegoś innego ideału; 

W zwrocie etycznym dochodzą permanentnie do głosu dwa modele dobrego 

życia: taki: który ceni różnorodnośd: sceptycyzm i zindywidualizowaną 

wrażliwośd: oraz taki: który naznaczony jest purytaoskim dydaktyzmem: 

wolą zaprowadzenia porządku w chaosie spraw ludzkich; Pogodzid ich nie 

sposób: dlatego – aby przesunięcie krytyki etycznej było rzeczywiste: a nie 

deklaratywne jedynie – potrzebujemy alternatywnego dydaktyzmu: „*…+ 

paradoksalnie polegającego na antydydaktyzmie; Na rozwijaniu wrażliwości: 

która bardziej skłania się ku epoche wobec świata niż ku jednoznacznym 

ocenom”2.  

 

 

                                                 
1 Por. M. Nussbaum: Czytad, aby żyd; „Teksty Drugie” 2002: nr 1-2, s. 10-12. 
2 A. Bielik-Robson: Romantyzm, niedokooczony projekt. Eseje; Kraków 2008: s; 191; 
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Pedagogika jako przestrzeo odpowiedzialności 

  

Refleksja pedagogiczna przeniknięta jest problematyką aksjologiczną 

szczególnie intensywnie; Wszak wychowanie – jej główny przedmiot – 

zanika poza etycznością; Można „hodowad” przestępców: propagandą 

i manipulacją kooptowad wyznawców (marionetki „sprawy”): lecz niewiele 

będzie to miało wspólnego z wychowaniem; W wychowanie bowiem 

wpisany jest nieusuwalnie moment humanizmu1; Jak pisała Krystyna 

Ablewicz: „*…+ kryterium przeobrażającym zwykłą sytuację w sytuację 

wychowawczą nie jest moment świadomego: intencjonalnego i celowego 

oddziaływania: lecz moment byc ia  odpowiedz ia lnym za drugiego ”2. 

Wychowanie ufundowane jest na odpowiedzialności; A ta wartośd 

nierozerwalnie łączy się z więzią i odpowiedzią; Niezwykle trafnie pokazał tę 

afiliację Martin Buber; Według niego, przeciwieostwem przymusu nie tyle 

jest wolnośd: ile więź; Przymus: który niszczy prawdziwe wychowanie: 

polega na nie-byciu-powiązanym, na naginaniu karku i buntowaniu się; 

Nasze kruche życie może osiągnąd spełnienie tylko wtedy: gdy staje się 

dialogiem: „Żyjąc: jesteśmy tymi: którzy zostają zagadnięci; myśląc: mówiąc: 

działając: tworząc: wywierając wpływ: możemy się stad tymi: którzy 

odpowiadają; Przeważnie jednak puszczamy zagadnięcie mimo uszu: bądź 

pozwalamy mu się rozpłynąd w codziennej paplaninie; Jeśli jednak słowo 

dociera do nas i jeśli otrzymuje od nas odpowiedź: to istnieje na świecie – 

jakkolwiek jeszcze ułomne – ludzkie życie; Rozpalenie się odpowiedzi w owej 

»iskierce« duszy: każdorazowe rozpłomienienie odpowiedzi na 

niespodziewanie napierającą mowę nazywamy odpowiedzialnością”3. 

W optyce etycznej wychowanie to wypływające z dialogu pielęgnowanie 

więzi: w którym ludzie pomagają sobie usłyszed zagadnięcia – płynące od 

                                                 
1 Por; Z; Mysłakowski: Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z filozofii 
wychowania. Warszawa 1965, s. 446. 
2 K. Ablewicz: Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. 
Studium sytuacji wychowawczej; Kraków 2003: s; 138; 
3 M. Buber: O tym, co wychowawcze. W: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty 
źródłowe; Red; J; Filek; Kraków 2004: s; 48; 
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innego: z własnego wnętrza: z tekstu etc; – sformułowad na te impulsy 

odpowiedź i tym samym przebudzid się do odpowiedzialności; Monika 

Jaworska-Witkowska pisała: „Nie sposób lekceważyd dłużej 

odpowiedzialności powszechnych praktyk edukacyjnych za zagrożenie 

jakości życia społecznego i przyszłej kondycji pokoleo w ich 

człowieczeostwie: cywilizacyjnej dojrzałości kulturowej: dynamice 

rozwojowej i politycznej podmiotowości obywatelskiej (w kontekście troski 

o demokrację: wolnośd i solidarnośd społeczną). Staje przed nami zadanie 

mobilizacji umysłów i ducha przeciw groźbom nienawiści: wojny: 

terroryzmu: głodu: a w mniejszej skali wobec rytualizacji pozoru: jałowości 

codziennego zanurzenia w zaawansowaną technologicznie multimedialnośd: 

egoizmu, cynizmu i zapomnienia o jakości słowa: przeżycia: wyobraźni i woli 

kształtowania losu ludzkiego i sensu egzystencji”1.  

Analogicznie do praktyki wychowawczej: myślenie pedagogiczne 

zaangażowane jest w realizację dążeo do „dobrego życia” – ono stanowi filtr, 

od którego zależy: jaką „mowę” w przestrzeni edukacji usłyszymy i jakie 

odpowiedzi będziemy zdolni wygenerowad; Lech Witkowski pisał o czterech 

polach szczególnej odpowiedzialności współczesnej pedagogiki:  w sferze 

ludzkiej autentyczności (wobec pułapki nieautentyczności: problemów 

z „niedoczłowieczeniem”): w kulturze symbolicznej (jako rezerwuarze 

życiodajnych impulsów i miejscu zdobywania samowiedzy), 

w uniwersytecie (z racji degradacji jego misji kulturowej i wynikłej z tego 

potrzeby tworzenia oaz wiedzy oraz nisz przebudzeo kulturowych): 

w edukacji wreszcie (predestynowanej do wydobywania człowieka z wiru 

redukcji kulturowej: z przypadkowości jego lokalnego usytuowania)2. 

 

 

 

 

                                                 
1 M. Jaworska-Witkowska: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcie. 
Kraków 2009: s; 15; 
2 Por. L. Witkowski: O nowych polach i wymiarach odpowiedzialności etycznej  
w pedagogice. W: Po co etyka pedagogom? Red; W; Sawczuk; Toruo 2007: s; 36-37. 
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Studnie teoretyczne  

  

Istnieją rozmaite punkty styku refleksji etycznej z namysłem 

pedagogicznym; Bliskośd teoretyczna obu pól jest od początków tzw; 

naukowej pedagogiki ewidentna: skoro uchodzący za jej fundatora Jan 

Fryderyk Herbart za filar nauki o wychowaniu uznawał właśnie filozofię 

praktyczną1. Ale gdy mowa o „zwrocie etycznym”, nie chodzi jedynie 

o współpracę dyscyplin: o przejmowanie z pobliskiego terytorium 

poznawczego celów wychowania czy kodeksów norm zawodowych; Raczej 

gra toczy się o te obszary badao: w których etyka staje się językiem 

pedagogiki albo – inaczej rzecz ujmując – perspektywą myślenia 

o wychowaniu; Oto kilka przykładów takich studni teoretycznych (czyli 

miejsc czerpania semantycznych zysków): z których etycznego kolorytu 

warto: jak sądzę: brad inspiracje dla konstruowania odnowionej 

(„orzeźwionej”) pedagogiki w duchu ethical turn.  

 Po pierwsze: na uwagę zasługują te tropy: w których dochodzi do 

głosu etyczny wymiar zaangażowania w uniwersum symboliczne. Na 

przykład: włoski teolog i psycholog Alessandro Manenti mówi o pragnieniu 

jako działaniu symbolicznym; Pragnienie w tym ujęciu to nie ślepa siła w 

człowieku: pchające ku uległości pożądanie: mroczny zew podświadomości: 

lecz erotyczne i semantyczne nastawienie na wartośd; Manenti cytuje Rollo 

Maya: „Pragnienie ludzkie stanowi szczególne połączenie energii i sensu”2. 

Poszukiwanie sensu staje się warunkiem doświadczania pragnieo i tym 

samym podstawowym samokształceniowym wyzwaniem: „Nie chodzi tu 

zatem o zwykły apetyt; Pragną tylko ci: którzy coś rozumieją: którzy szukają 

sensu: a znalazłszy go: nie ustają; Jest to zadanie dla młodzieoców 

i starców”3; Otóż to: pragną ci: którzy szukają  z rozumienia ; Świadectwo 

strategii lekturowej: w której stawką nie jest porcja informacji wydobyta 

z tekstu, ale emocjonalno-intelektualny projekt życia: złożył Michał Paweł 

                                                 
1 Por. J.F. Herbart: Pisma pedagogiczne; Wrocław – Warszawa - Kraków 1967: s; 24; 
2 A. Manenti: Żyd ideałami. T. 1: Między lękiem a pragnieniem; Kraków 2005: s; 80; 
3 Ibidem, s. 83. 
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Markowski: „Gdybym miał powiedzied: dlaczego tyle czasu spędzam na 

czytaniu: dlaczego zamykam się z książką w domu: dlaczego czytam ją 

w parku: w metrze: w samolocie: w hotelu: to nie widzę innego powodu niż 

ten podkreślony przez Prousta; Nie chodzi mi o wiedzę: nie chodzi mi 

o pamięd: nie chodzi mi o przetrwanie: nie chodzi mi o ucieczkę; Czytam: by 

podtrzymywad swoje pragnienia *…+: otwieram szeroko okno: by znad 

książki unosid głowę i wpatrywad się pilnie w to: co się dzieje dookoła”1. 

Emmanuel Lévinas w języku filozoficznej metafory mówił o ontologicznym 

odniesieniu człowieka do książki: stanowiącej nie tyle źródło wiadomości 

o świecie: ile ludzki sposób bycia. To, co zapisane jest w duszach, wpierw 

zapisane zostało w tekstach; Ten ontologiczny związek ma normatywny 

charakter; W całej literaturze wypowiada się lub walczy ze swą karykaturą – 

twarz ludzka2. Dlatego Krystyna Koziołek nazywa czytanie jednym 

z podstawowych „dwiczeo etycznych”: które przygotowuje jednostkę do 

dialogu z realnym światem oraz z odmiennością ludzi; „Zaproszenie (a tym 

bardziej przymuszenie) do lektury Makbeta, Dziadów czy Lalki jest 

każdorazowo braniem odpowiedzialności za wyjątkowośd i ważnośd tych 

dzieł dla życia: tak: właśnie dla życia: a nie tylko dla pokonania 

edukacyjnych stopni”3. Z kolei Monika Jaworska-Witkowska artykułuje 

potrzebę wypracowania kulturowej koncepcji pedagogiki skoncentrowanej 

na jakości czytania4; Możemy do tego dodad trop etyki dobrej roboty 

Richarda Sennetta – mający w tradycji polskiej wsparcie w twórczości 

Tadeusza Kotarbioskiego – w którym fachowośd oznacza zaangażowanie 

w jakośd: między innymi przez świadomośd materiału: na którym dokonuje 

się operacji: oraz przez zdolnośd do wypracowywania procedur i narzędzi: 

zamiast podminowującego profesjonalizm korzystania z rozwiązao 

gotowych. Etyka pragnienia, etyka lektury, etyka dobrej roboty – to wątki: 

które akcentując przekładanie się jakości zaangażowania w kulturę na szanse 

                                                 
1 M.P. Markowski: Słooce, możliwośd, radośd; Wołowiec 2010: s; 23; 
2 Por. E. Lévinas: Etyka i nieskooczony. Rozmowy z Philipp’em Nemo; Kraków 1991; 
3 K; Koziołek: Czytanie z innym…, s. 64. 
4 Por. M. Jaworska-Witkowska: Ku kulturowej koncepcji…: s; 16; 
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dojrzewania osobowości: stanowią składniki języka pedagogiki w duchu 

„zwrotu etycznego”.  

 Po drugie: warto zwrócid uwagę na normatywne aspekty komunikacji. 

Zysk pedagogiczny tkwi w koncepcji etyki dyskursu Jürgena Habermasa; 

Wskazywał on: że w ramach społeczeostw pluralistycznych – gdzie nie łączy 

członków odziedziczony: oczywisty i pozostający w tle konsens – 

rozwiązywanie sporów moralnych omijające drogę przemocy i pragmatyczny 

kompromis na rzecz rzeczywistego porozumienia odbywa się przez 

przystąpienie do debaty; Jeśli uczestnicy takiego przedsięwzięcia nie 

rezygnują od razu, rozczarowani konfliktami konkurencyjnych dóbr: 

odkrywają: że dzielą ze sobą przynajmniej jedno – komunikacyjną formę 

życia; Działanie komunikacyjne niesie treśd normatywną: jest przeniknięte 

stosunkami wzajemnego uznania roszczeo: inkluzji innego; Moralnośd czerpie 

z komunikacji pewien sens własny: niezależny od indywidualnych koncepcji 

dobra; O ile dzielą ludzi ich tradycje: o tyle łączy to: że wdali się 

w kooperatywne przedsięwzięcie debatowania1. Lech Witkowski 

spożytkował koncepcję niemieckiego filozofa dla pedagogiki: pokazując: jak 

ważna w procesie kształcenia jest troska o warunki mowy, w miejsce 

milczącego założenia automatycznego spełnienia wysuwanych w aktach 

komunikacji roszczeo (do czytelności wyrazu: prawdy: wiarygodności: 

słuszności); Można brad udział w zakłócaniu porozumienia i niweczyd 

etycznośd mowy: nawet doprowadzając do konsensusu: jeśli – na przykład 

w imię „świętego spokoju” czy wygody – zabraknie autentycznego 

odniesienia do roszczeo mowy; Często zadawanie pytao o zrozumiałośd: 

możliwośd zgody: wiarygodnośd postawy i akceptowalnośd normatywnych 

przesłanek to jedyna szansa: aby wykryd i naprawid pozorowaną zgodę: 

której niemało jest w klasach szkolnych: salach wykładowych i sytuacjach 

codziennych2.  

                                                 
1 Por. J. Habermas: Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej. Warszawa 2009, 
s. 51-53. 
2 Por. L. Witkowski: Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty, postacie, pojęcia, 
próby. Odpowiedź na Księgę Jubileuszową; Toruo 2009: s; 287-289. 
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 Po trzecie, bezcenny dla pedagogiki jest trop typów zaangażowania 

etycznego; Witkowski skojarzył także działanie komunikacyjne Habermasa 

z teorią stopni rozwoju uzasadnienia sądów moralnych Lawrence’a 

Kohlberga: budując pionowy profil struktury działania: obejmujący trzy jego 

warianty:  

1) świat zostaje zredukowany do efektów działao (normy i wartości zlewają 

się z celami/interesami) – podstawą oceny zachowania jest tutaj zgodnośd 

efektu z zamierzonym celem; 

2) świat odniesiony jest do założonych norm z wyłączeniem 

problematyczności tych norm – podstawą oceny działania staje się jego 

zgodnośd z założonymi dyrektywami; 

3)  świat uznany zostaje za dopuszczający problematycznośd kontekstu 

aksjologicznego i definicji sytuacji – podstawa oceny to preferencja dla 

uniwersalnych wartości tradycji humanizmu; 

Te warianty reprezentują stadia dojrzałości moralnej człowieka1. 

Wcześniej podobną typologię etapów rozwoju moralnego proponował 

Sergiusz Hessen: opisując proces przechodzenia od anomii: przez 

heteronomię: do autonomii moralnej2; Warto także wskazad na koncepcję 

moralności zamkniętej i moralności otwartej Henri’ego Bergsona oraz etyki 

prawa i etyki łaski Mikołaja Bierdiajewa: w których dochodzi do głosu 

motyw „przeskoku” w rozwoju moralnym: czyli de facto odniesienie do 

pedagogicznych „przebudzeo”; Według Bergsona, moralnośd społeczna ma 

charakter „zamknięty” – związuje ze sobą członków społeczności za pomocą 

dyscyplinującej powinności: aby utrzymad zwartośd grupy; Treśd norm jest 

drugorzędna wobec obowiązku ich przestrzegania: a same normy odnoszą się 

tylko do członków wspólnoty i zostają zawieszone – wraz z uruchomieniem 

prawa do nienawiści i walki – w stosunku do obcych; Moralnośd pełna 

z kolei jest „otwarta” i „uniwersalna”. Reprezentowana przez ludzi 

wyjątkowych stanowi wezwanie do wrażliwości i heroizmu; Wychowanie 

                                                 
1 L. Witkowski: Tożsamośd i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów 
edukacyjnych; Toruo 1988: s; 131; 
2 Por. S. Hessen: Podstawy pedagogiki. Warszawa 1997, s. 125. 
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dysponuje zatem dwiema drogami: wpajania bezosobowych reguł albo 

nawiązywania więzi z duchowymi mistrzami: których obecnośd może 

przełamad instynktowną moralnośd społeczną i wywindowad etyczne 

aspiracje jednostki1. Nota bene, podobny wydźwięk ma odróżnienie przez 

Bierdiajewa trzymającej człowieka w lęku etyki prawa od opartej nie na 

normach: lecz na wydarzeniu istnienia i więzi osobowej: ewangelicznej: 

energetycznej etyki łaski2; Ciekawie wykorzystał koncepcję Bergsona do 

interpretacji zjawiska wykluczenia w instytucjach oświatowych Piotr 

Kostyło: pokazując: że z punktu widzenia moralności zamkniętej ekskluzja to 

proces nieunikniony i naturalny: a wrażliwośd w odniesieniu do 

wykluczanych to kwestia niewymuszalnego środkami społecznymi 

przebudzenia świadomości etycznej3.  

Po czwarte: ważny dla refleksji o wychowaniu obszar to 

doświadczenie etyczne; Mamy w tym zakresie do dyspozycji chociażby 

dorobek Józefa Tischnera: Leszka Kołakowskiego: Richarda Rorty’ego; Autor 

Myślenia według wartości podkreślał: że etyka ulega wpływom myślenia 

technicznego – formułuje mające zapewnid ład w społeczeostwie „normy 

działania” niczym instrukcje funkcjonowania maszyn; Tym samym odrywa 

się od doświadczalnych źródeł; Niestety: w ten sposób można nauczyd 

jednostkę co najwyżej udawad moralnośd; Źródłowym doświadczeniem dla 

samowiedzy etycznej jest doświadczenie drugiego człowieka (różne od 

doświadczania czegokolwiek innego: rzeczy czy zwierząt); Jeśli ktoś pozwoli: 

by stępiła się w nim wrażliwośd na drugiego człowieka: cała jego moralnośd 

i myślenie etyczne zawisną w próżni; Tischner pisał: „Spotkanie drugiego 

człowieka w jego tragiczności otwiera naszą świadomośd na świat 

obiektywnego dobra i zła: obiektywnych wartości i antywartości – 

obiektywnych, bo wkorzenionych w realne ludzkie tragedie; Aby operowad 

normami z sensem: trzeba dobrze widzied ów świat; Etyka technologiczna: 

                                                 
1 Por. H. Bergson: Dwa źródła moralności i religii; Kraków 1993;  
2 Por. M. Bierdiajew: O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej; Kęty 2006; 
3 Por; P; Kostyło: Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badao 
empirycznych; Kraków 2008; 
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która usiłuje zaczynad od normy: stawia całą sprawę na głowie”1. Wiele 

tłumaczy w tej kwestii znakomity esej Leszka Kołakowskiego Etyka bez 

kodeksu. Burzy bowiem potoczne wyobrażenia o promowaniu etyczności za 

pomocą zbiorów zasad i zawieranych kontraktów; „Kodeks ma przeobrazid 

świat wartości w kryształowy pejzaż: gdzie dowolna wartośd daje się zawsze 

zlokalizowad i zidentyfikowad bez wątpliwości”2; To próba unicestwienia 

pola wahao i zbudowania warunków pewności; Jednak pragnienie 

bezpieczeostwa moralnego jest antagonistyczne względem tych składników 

naszej świadomości aksjologicznej: które przeciwdziałają społecznej 

i moralnej degradacji. Kodeksy moralne – na przykład etyki zawodowej 

nauczyciela czy etyki badao naukowych – odwodzą od indywidualnej: 

refleksyjnej odpowiedzialności i zasłaniają najbardziej istotne aspekty 

działania etycznego: asymetrię powinności i roszczeo (niezależnośd 

powinności etycznej od uznania jej ze strony innych): niewspółmiernośd 

wartości (fakt: że czyniąc w pewnym zakresie dobrze: w innym możemy 

czynid źle jednocześnie): asymetrię powinności i wartości (świadomośd: że 

wybór mniejszego zła: nawet jeśli czasem słuszny: nie przestaje byd złem); 

Trop doświadczenia etycznego zdobywanego w spotkaniu z dramatem 

człowieka i w indywidualnej, imiennej etyce bez kodeksu znajduje 

dopełnienie w postawie nazwanej przez Milana Kunderę duchem powieści, 

która polega w gruncie rzeczy na uwalniającej od moralizatorstwa mądrości: 

jaką przynosi niepewnośd wpisana w konfrontację z cierpieniem 

i złożonością losów ludzkich3; Ten trop podjął Richard Rorty: dla którego 

myśl czeskiego pisarza stanowi przypomnienie: że nie istnieje jeden najlepszy 

sposób bycia człowiekiem i zamiast roszczących pretensje do pewności 

religijnych i filozoficznych modeli ludzkiego życia: lepiej szukad potencjału 

człowieczeostwa w literackiej optyce idiosynkrazji4; Amerykaoskiemu 

myślicielowi bliska jest zatem poszerzająca wyobraźnię społeczną etyka 

                                                 
1 J. Tischner: Myślenie według wartości; Kraków 1994: s; 389; 
2 L; Kołakowski: Kultura i fetysze. Warszawa 2000, s. 153. 
3 Por. M. Kundera: Sztuka powieści. Esej. Warszawa 2004, s. 11-24. 
4 Por. Liberalizm, lewica i mądrośd powieści. Rozmowa z Richardem Rortym. 
W: L. Witkowski: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesnośd. Warszawa 1997. 
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wrażliwości i ufundowana na niej rozszerzająca współczucie edukacja 

sentymentalna
1.  

Po piąte: istotną dla edukacji etyczną perspektywą jest krytycznośd, 

realizowana na przykład w pedagogice radykalnej Henri’ego Girouxa 

i Petera McLarena. Nie chodzi tutaj w gruncie rzeczy o teoretyczny kierunek, 

jeden z wielu, jako tematyczne pole zainteresowania grupy badaczy, ale 

właśnie o uniwersalną optykę: której stawką jest etyczne zaangażowanie 

pedagogiki; Jak to za Giroux ujął Lech Witkowski: pedagogika nie 

mobilizująca do walki z kulturowym upośledzeniem: nie dająca oręża 

piętnującego zło: krzywdę: niesprawiedliwośd: de facto sankcjonuje świat 

sprzeczny z jej własnymi szczytnymi ideałami; Płaci za to nie tylko 

pojedynczymi głosami nawołującymi do deschooling, ale przede wszystkim 

zbiorowym: milczącym oporem (nudą i stępieniem chłonności w klasie 

szkolnej oraz cynicznym, agresywnym buntem na ulicy)2. Dlatego 

pedagogika radykalna w imię aksjologicznie zorientowanego krytycznego 

zaangażowania w kulturę akcentuje dyspozycje do dostrzegania 

i respektowania różnic (politics of difference): warunki umożliwiające 

stworzenie demokratycznej sfery publicznej przez uczenie się zabierania głosu 

(politics of voice) oraz upełnomocnienie (empowerment) jako zdolnośd 

tworzenia możliwości: podejmowania ryzyka przemiany nieakceptowalnych 

stron życia społecznego3.  

Po szóste: warto wykorzystad te ślady kulturowe: w których zaznacza 

się obecnośd przygodności: kruchości: zwichnięcia (out of joint) wpisanego 

w myślenie i działanie etyczne; Takie wątki odnajdujemy w przywołanych 

już pojęciach mądrości powieści czy uczulonej na nieusuwalnośd dylematów 

etyki bez kodeksu; Ale można dodad też do tej listy kategorię ambiwalencji 

moralnej Zygmunta Baumana: który tłumaczył: że działanie etyczne jest 

                                                 
1 Por. R. Rorty: Etyka zasad a etyka wrażliwości; „Teksty Drugie” 2002: nr 1-2; A. Szahaj: 
Ironia i miłośd…: s; 96; 
2 Por. H.A. Giroux, L. Witkowski: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia 
pedagogiki radykalnej; Kraków 2010: s; 330; 
3 Por. T. Szkudlarek: Pedagogika krytyczna. W: Pedagogika. Red. Z. Kwiecioski:  
B. Śliwerski; Warszawa 2003. 
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z natury wieloznaczne – balansuje na cieniutkiej ścieżce między przepaścią 

dominacji i otchłanią obojętności: a dobra ludzkich czynów nie można 

w żaden sposób zagwarantowad: chociażby dlatego: że nigdy nie znamy ich 

dalekosiężnych skutków; Bezcenny dla narracji pedagogicznej (w której 

często dochodzą do głosu szermierze cnoty i strażnicy czystości) jest – obok 

pochwały niekonsekwencji: jaką znajdujemy u Leszka Kołakowskiego 

i Charlesa Taylora1 – zaznaczany przez Baumana dystans do harmonii 

moralnej: „Istotnie: jaźo moralną po tym się najlepiej poznaje: że nie jest 

pewna: czy uczyniła wszystko: co winna była uczynid i co uczynid mogła”; 

i jeszcze: „Jaźo moralną nęka nieustanne podejrzenie: że jest nie dośd 

moralna”2; Dysponujemy tylko moralnością ograniczoną: arbitralną: 

niesprawiedliwą: zawodzącą wobec ogromu powinności: zatrzymującą się 

w pół kroku przed czyjąś udręką – moralnością ziarnistą: wołał Witold 

Gombrowicz w słynnym fragmencie o żukach3; Warto też pamiętad: że 

Henryk Elzenberg mianem homo ethicus określał nie człowieka 

„porządnego”: lecz kogoś: kto do moralności aspi ru je : „*…+ to człowiek: 

któremu własna moralnośd szczególnie jakoś leży na sercu i który do niej 

dąży świadomie: oczywiście właśnie dlatego: że się całkiem w porządku nie  

czuje”4.  

Jakośd zaangażowania w kulturę: etycznośd dyskursu: profile działania: 

zanurzenie w ludzkim doświadczeniu: perspektywa krytyczna: kondycja out 

of joint – to: rzecz jasna: tylko przykłady: bez żadnych aspiracji do 

kompletności: owych styków myśli etycznej i wychowawczej: które mogą 

pomóc wypracowad etycznie zorientowany język pedagogiki.                 

 

 

 

 

                                                 
1 Por; L; Kołakowski: Pochwała niekonsekwencji. T. 2. Londyn 2002, s. 252-262; Ch. Taylor: 
Źródła podmiotowości…, s. 924. 
2 Z. Bauman: Etyka ponowoczesna. Warszawa 1996, s. 19, 109. 
3 Por. W. Gombrowicz: Dziennik. T. 2: 1957-1961; Kraków 2004, s. 54-55. 
4 H. Elzenberg: Pisma etyczne. Lublin 2001, s. 49. 
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Etyki (za)słanianie 

 

Uświadomienie sobie: że edukacja ma charakter moralny: że jej stawką 

jest odkrycie swojego miejsca w świecie: rozpoznanie własnej kondycji, 

przebudzenie do głębokich relacji z ludźmi i wysokowartościowych 

zachowao w kulturze to punkt newralgiczny pedagogiki: z daleko 

posuniętymi konsekwencjami dla sposobu jej uprawiania; Okazuje się 

bowiem: że niewiele rozumiemy z problematyki wychowania: jeśli 

ujmujemy je w kategoriach zewnętrznych praktyk wpływu: a z pominięciem 

egzystencjalnych pól oraz ideowego zaplecza: którym w istocie praktyki te 

służą; Nie sposób poważnie zajmowad się myśleniem o edukacji 

w oderwaniu od modelu dobrego życia; Kto próbuje to robid: ryzykuje: że – 

wbrew najlepszym intencjom – pomyli kształcenie z propagandą: 

wychowanie z manipulacją: rzeczywistośd z iluzją deklaracji; Wystarczy 

uruchomid etyczną optykę: aby się okazało: że dominujące pedagogie: 

z jakimi mamy do czynienia w szkołach: rodzinach: popularnych 

wydawnictwach: medialnych głosach polityków i ekspertów: to nie 

pedagogie skonstruowane na wzorcach mądrego i dobrego życia: lecz na 

libidalnej dominacji i libidalnej chciwości1. Wystarczy porcja krytycznej, 

aksjologicznej refleksji: aby się okazało: że to: co uchodzi niemal powszechnie 

za doskonalenie akademickiego kształcenia: w gruncie rzeczy jest 

utrwalaniem patologii i sankcjonowaniem pozoru2. Dyskurs edukacyjny 

może (za)słaniad fenomen wychowania i sprawiad: że jego fundamentalny 

aksjologiczny wymiar pozostaje niewidoczny albo obecny jest źle: 

naskórkowo: kiczowato: wątle: słaniająco się. Badania pedagogiczne 

z roszczeniem do neutralności aksjologicznej i obiektywizmu nie są – bo nie 

mogą byd – naprawdę niezaangażowane; Maskują jedynie własne zaplecze 

światopoglądowe: najczęściej petryfikując najbardziej rozpowszechnione 

                                                 
1 Por; Z; Kwiecioski: Pedagogie przekorne wobec pedagogii głównych nurtów. Problem, 
model, zachęta do dyskusji. W: Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. 
Red. T. Hejnicka-Bezwioska: R. Leppert. Bydgoszcz 2005. 
2 Por. L. Witkowski: Jaka kultura? (tezy, dopowiedzenia i podsumowanie). W: Edukacja – 
moralnośd – sfera publiczna…  
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w danym czasie, najbardziej oczywiste – i tym samym przezroczyste – 

rozstrzygnięcia etyczne;  

Aleksander Nalaskowski ostrzegał przed odchodzeniem od 

intelektualnego charakteru pedagogiki: czyli jej zdolności do generowania 

idei; Idea pozwala nie tylko rozpoznad jakiś fragment rzeczywistości: ale 

również – przez emocjonalne zabarwienie – dostarcza energii do jego zmiany. 

Tymczasem teksty pedagogiczne pełne są pojęd teoretycznie wypranych 

z głębszego znaczenia: „Dają się one bowiem rozumied (po niezbędnych 

zabiegach upraszczających i interpretacyjnych): ale nie dają się przeżywad ani 

odczuwad; W tym też wymiarze można powiedzied: że pod wieloma 

względami pedagogika staje się nauką bezideową”1; Powiązane jest to 

z procesem banalizacji treści humanistycznych: trawiącym zarówno kreację 

naukową: jak i dydaktykę szkolną i akademicką; Niejednokrotnie 

najwybitniejsze, najtrudniejsze i najbardziej dramatyczne osiągnięcia 

i wydarzenia kulturowe sprowadzane są w tekstach i nauczaniu do formatu 

trywialnego akapitu lub zdania: a  więc do wersji zwulgaryzowanej: 

spłaszczonej: fałszywie oczywistej: a tym samym w gruncie rzeczy 

nieistotnej; „Taki jest los rzeszy filozofów: pisarzy: odkrywców 

»przemielonych« przez pedagogiczne żarna” – pisał Nalaskowski2. 

Potrzebujemy w humanistyce zdecydowanie większej dawki odważnego 

respektu: który nie wahając się mierzyd ze zobowiązującymi tekstami: 

z najbardziej znaczącymi wytworami kultury: nie starałby się jednak 

postawid łatwo ponad nimi: sprowadzad je do własnej skali oglądu 

rzeczywistości; Więcej nawet: potrzebujemy tego: co Krystyna Koziołek 

nazwała lękiem rekomendacji; Szkolna praktyka nauczyła nas: że właściwie 

każde ludzkie doświadczenie można – jakby powiedział Nalaskowski – 

„przemielid” w papkę-notatkę; Jednak poruszając się w kulturze mamy do 

czynienia z najdziwniejszymi: najtragiczniejszymi: najgłębszymi i najbardziej 

skomplikowanymi aspektami ludzkiej kondycji: mamy często kontakt 

z czymś: co nas przerasta: trwoży: frapuje; Pisała wnikliwie i mądrze 

                                                 
1 A. Nalaskowski: Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje; Kraków 2009: s; 9; 
2 Ibidem. 
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Krystyna Koziołek: „Poznawcza pokora: przyzwoitośd wrażliwości nakazuje 

mi: abym nie wyjaśniała za wszelką cenę świata: którego sama nie 

rozumiem; Lepiej zatrzymad się z obawą i niepewnością przed grozą takich 

słów: jak: »życie jest opowieścią idioty«; »bodaj ty mnie nie umierała: albo 

nie rodziła«; »proszę paostwa do gazu«: niż w bezmyślnym zadufaniu lub 

belferskiej obojętności sprawnie je »przerobid«; Chciałoby się zapytad: jakim 

prawem mamy udawad i obiecywad łatwe porozumienie z tekstem: który 

przeraża zapisem doświadczeo budzących lęk: o których nie chcemy myśled 

w realnym życiu?”1; Trywializacja humanistyki polega w dużym stopniu na 

tym: że zamiast zmagad się z kulturą: mierzyd z problemem: redukujemy 

aktywnośd poznawczą do bezpiecznych: przewidywalnych: wymiernych: ale 

przez to sztucznych: arbitralnie konwencjonalnych i w efekcie często pustych 

sytuacji szkolnych, akademickich czy badawczych.   

Georg Simmel uczulał na tzw. jałowy bieg metody w nauce, czyli 

rozdźwięk między profesjonalnymi: formalnymi kryteriami poprawności 

a wartością kulturalną; Prowadzi to w badaniach do niepotrzebnej 

pedanterii: opracowywania elementów mało istotnych: tworzenia wiedzy 

zgodnej z regułami metodologicznego rzemiosła: ale pozbawionej 

kulturowego i egzystencjalnego znaczenia; „W wielu obszarach nauki 

powstaje w ten sposób coś: co można nazwad zbyteczną wiedzą – suma 

metodycznie pozbawionych zarzutu: niepodważalnych z punktu widzenia 

abstrakcyjnego pojęcia nauki rezultatów: które jednak są wyobcowane 

z właściwego: celowego sensu wszelkich badao *…+; Niesamowita 

mobilizacja mocy *…+ doprowadziła do przeceniania wszelkiej pracy 

naukowej: której wartośd jest właśnie często konwencją: niemal spiskiem 

kasty uczonych: zmierzających do wewnętrznej hodowli ducha naukowego, 

a ich wytwory są w wewnętrznym sensie: na przykład w sensie dalszego 

oddziaływania: bezpłodne”2.  

 

 

                                                 
1 K; Koziołek: Czytanie z innym…: s; 51; 
2 G. Simmel: Filozofia kultury. Wybór esejów; Kraków 2007: s; 47; 
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*  *  * 

 

Nasycenie tekstów pedagogicznych pojęciami scholastycznie 

odbarwionymi, funkcjonującymi na poziomie schematycznych formuł albo 

bezkrytycznych zaklęd1, brak respektu w badaniach edukacyjnych oraz 

w dydaktyce dla rozległości i stopnia skomplikowania kultury: 

konwencjonalna i koniunkturalna produkcja naukowa – to wszystko nie 

sprawia: że etyczna perspektywa jest w pedagogice nieobecna: tylko że jest 

obecna w sposób zmistyfikowany i okaleczony; Każdy słownik – tak poucza 

doświadczenie „zwrotu etycznego” – wyraża jakąś opcję aksjologiczną; 

Bezideowa i wydziedziczona z kultury, nadal-pozytywistyczna, uporczywie-

scjentystyczna pedagogika najczęściej wspiera logikę myślenia 

technokratycznego: a tym samym staje się promotorem kolonizacji ludzkiego 

życia przez wartości utylitarne i hedoniczne;  

Refleksja inspirowana optyką ethical turn pokazuje: że nie musi tak 

byd; Pedagogika może byd miejscem niezgody na dominujący: rzekomo 

bezalternatywny model funkcjonowania: może stad się przestrzenią 

podejmowania spraw ważnych: doświadczeo dotykających/dotkliwych: 

a trudno uchwytnych – tego wszystkiego: co o dobrym życiu stanowi: a co 

wymyka się banalnej komunikacji codziennej czy żargonowi technicznemu; 

Jest to możliwe tylekrod: ilekrod odpowiedzialnośd i inwencja zwyciężą 

z konwencjonalną poprawnością; Dojrzałośd dyscyplinarna pedagogiki zależy 

w dużej mierze od tego: czy jej język zdolny będzie do humanizowania 

(etycznego otwierania) procesu wychowania: a to: oczywiście: nie może 

polegad na górnolotnym zaklinaniu rzeczywistości w imię Prawdy: Dobra 

i Piękna: tylko musi oznaczad pogłębiony aksjologiczny wgląd – taki: który 

potrafi operowad kategoriami etyki pragnienia, etyki czytania, etyki dobrej 

roboty, etyki komunikacji, typów zaangażowania i poziomów moralności, 

źródłowego doświadczenia etycznego, etyki bez kodeksu, mądrości powieści, 

etyki wrażliwości, polityki różnicy, polityki głosu, upełnomocnienia, 

                                                 
1 Por. M. Dudzikowa: Mit o  szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje 
etnopedagogiczne; Kraków 2001; 
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krytyczności, ambiwalencji moralnej, pochwały niekonsekwencji, etyki 

ziarnistej, homo ethicus, lęku rekomendacji etc.     

 Michał Heller tak pisał o twórczości naukowej: „Jednakże nowe 

wielkie idee powstają zawsze we wnętrzu jednego człowieka: z jego pasji: 

przemyśleo: wielu osobistych kryzysów; Mimo twardych reguł konkurencji 

uprawianie nauki nie przestało byd sprawą egzystencjalną: sprawą sięgającą 

samych trzewi ludzkiej osobowości; Fakt: że wielu »uprawiaczy nauki« o tym 

zapomniało: w niczym nie zmienia istoty rzeczy”1. „Zwrot etyczny” dokonuje 

się w pedagogice wtedy: gdy jest ona uprawiana jako dyscyplina 

„egzystencjalna”: sięgająca „samych trzewi ludzkiej osobowości”;       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 M. Heller: Jak byd uczonym; Kraków 2009: s; 44; 
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„CIĄGŁOŚĆ PARKÓW”,  

CZYLI „PRZECHADZKA” WOKÓŁ WYZWAŃ AUTORYTETU LECHA WITKOWSKIEGO 

  

 

 Niniejszy tekst jest esejem recenzenckim książki Lecha Witkowskiego 

pod tytułem Wyzwania autorytetu
1
 i już z racji swojego statusu wydaje się 

problematyczny; Po pierwsze: recenzja: w moim głębokim przekonaniu: 

winna wkładad sporo wysiłku w to: by właśnie „recenzyjności” uniknąd; 

Sprzeciw wobec gatunkowych wyznaczników: punktowe ucieczki spod ram 

konwencji mogą oczyścid przedpole dla autentyczności opisu lekturowych 

przygód2; Po drugie: problematyczna jest kwestia absorbującej uwagę formy 

wspomnianej książki; Widzieli Paostwo to wydawnictwo? Trzymali Paostwo 

w rękach marmurowo-blaknący melanż twardej oprawy: zsuwający się 

w tonację sepii: kości słoniowej i papirusu; z tytułowymi literami o kroju jak 

z „podziemnych” broszur – rozdygotanym acz stanowczym? Przebiegli 

Paostwo wzrokiem po rozlewającym się po papierze gęstym druku: który nie 

nadyma się przerośniętą czcionką i zamaszystym marginesem (ostatnio częsta 

praktyka wydawnicza) i nie udaje: że kryje się za nim więcej treści niż w 

rzeczywistości? Można by rzec: cóż po okładce: jeśli w lekturze idzie o treśd?! 

                                                 
1
 L. Witkowski: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej 

(przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009; 
2 Chod owa autentycznośd także jest pewną estetyką (konwencją): to jednak jakby bardziej 
„znośną”; myślę: że nieporównanie lepszą niż silenie się na obiektywizm o bezduszności 
raportu; Poza tym: jakaż byłaby inna droga „zarażania” czytaniem lub „zrażania” do niego: 
jeśli nie przez posmak subiektywności odczytania; 
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Słusznie; Byd może jednak potocznie-romantyczna powszechnośd tego 

stwierdzenia: w jakiś sposób dziedzicząca wyobrażenie o wzniosłości 

„istotnego” ducha i niskości „nieważnego” ciała: zbyt łatwo sankcjonuje 

bagatelizowanie („uprzezroczystwienie”) formy: w którą ubiera autor treśd; 

Co do kwestii pierwszej: starając się: mimo wszystko: chod w części 

czynid zadośd recenzyjnym obowiązkom: chciałbym od razu podkreślid: to 

świetna książka; Napisana z rozmachem wertykalnym (pułap i głębia analiz) 

i horyzontalnym (erudycyjna wielokontekstowośd – bez respektu dla 

dyscyplinarnych granic): który spięty jest autorską wizją idei autorytetu: 

zatem idei kluczowej (jeśli nie definicyjnej) dla myślenia o wychowaniu i dla 

myślenia w ogóle; O randze tej publikacji świadczy także rozwijany wachlarz 

kategorii – tych niepozornych fragmentów w cudzysłowie lub pogrubieniu: 

w których mieści się czyjaś teza: nieraz tom cały czy półka książek – oraz 

grono bohaterów: których twórczości autor poświęca swe nieraz burzliwe 

analizy, których zaprasza do współmyślenia
1. Mamy tu zatem do czynienia 

nie tylko z poszerzaniem semantycznej pojemności kategorii istotnych: ale 

także ze zwiększaniem puli możliwości „myślenia kimś”; Idzie zatem nie 

                                                 
1 Wymienianie twórców: o których pisze Lech Witkowski: wywoład może przyjemnośd 
nieczęsto towarzyszącą enumeracjom; Jest bowiem czymś wręcz nieprzyzwoitym 
zgromadzenie tylu istotnych osób w jednym miejscu – i nie mówimy tu o wzmiankach: lecz 
o „gęstej” obecności; Na kartach Wyzwao autorytetu można się zatem spotkad (lub zderzyd 
się) m;in; z takimi postaciami: jak: Leszek Kołakowski: Jacek Żakowski i Adam Michnik: 
Rafał Ziemkiewicz: William Szekspir: René Girard: Artur Koestler: Anthony Giddens: 
Stanley Milgram, Erich Fromm, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, 
Hans-Georg Gadamer: Jürgen Habermas: Richard Sennett: Max Weber: Zygmunt Freud: 
Zygmunt Bauman: Janusz Godkowski: Robert Nisbet: Erik Erikson i Lawrence Kohlberg: 
Carl Gustav Jung: Hermann Hesse: Slavoj Žižek z Jacquesem Lacanem: Mieczysław Łobocki: 
Henryka Kwiatkowska: Maria Dudzikowa: John Holt: Stefan Baley: Bolesław Niemierko: 
Jolanta Miluska: Zygmunt Mysłakowski: Larry Grossberg z Henrym A; Griouxem i Peterem 
McLarenem. 

Koniecznie należy wspomnied także tych: którzy towarzyszą Witkowskiemu niemal 
na całej linii rozważao: Pierre Bourdieu: Georg Wilhelm Fridrich Hegel: Martin Heidegger: 
Monika Jaworska-Witkowska: Immanuel Kant: Søren Kierkegaard: Karol Marks: Fryderyk 
Nietzsche: José Ortega y Gasset; Ponadto: już pierwsze wydanie Wyzwao autorytetu 
zaopatrzone zostało także w dodatkową częśd recenzyjno-polemiczną: którą stanowią 
naprawdę dobre teksty (bez sztampy i sztucznego hołdowania konwencji); zresztą 
wystarczy wymienid nazwiska: które je firmują: Maria Dudzikowa: Stanisław Zbigniew 
Kowalik: Zbigniew Kwiecioski: Bogusław Śliwerski. Niniejszy esej jest tylko nieśmiałą 
próbą dopowiedzenia kilku zdao do tego: co zamieszczone zostało już w samej książce; 
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o teorię w pierwszym rzędzie: lecz o język teorii; książka tak zaprojektowana 

ma szansę czynid rzecz bezcenną – rozszerzad możliwości dyskursu; 

Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej 

(przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii) – bo takie jest 

pełne brzmienie tytułu dzieła Lecha Witkowskiego – jest także pewnym 

wydarzeniem: a właściwie lektura tego dzieła nosi znamiona 

„wydarzeniowości”; Otóż wydaje mi się: że jest to tekst: który nie tylko nosi 

w sobie pewną fabułę: ale także w znaczny sposób fabularyzuje akt jego 

czytania – udramatycznia recepcję; Dlatego też: mam poczucie: że Wyzwania 

autorytetu są niemożliwe do streszczenia bez „zarżnięcia” wartości dzieła i od 

tego miejsca: chciałbym już nieco swobodniej „przejśd się” po parkach 

i lasach dzieła Witkowskiego; „Przechadzkę” tę chciałbym rozpocząd od 

drugiej z wymienionych na wstępie kłopotliwości: kwestii kształtu: wnosząc 

jednocześnie protest przeciwko rozłącznej ekonomii formy i tego: co ona 

ujmuje – treści; 

Julio Cortázar jedno ze swych krótkich opowiadao – Ciągłośd parków – 

rozpoczyna dośd szerokim opisem sytuacji lektury1. Na pierwszy rzut oka 

natykamy się tu na mało wysublimowane wyobrażenie aktu czytania jako 

przenoszenia się z rzeczywistej sytuacji w świat fikcji literackiej; Traktowanie 

tekstu jako środka transportu w podróży (czy też ucieczce) od rzeczywistości 

ku literackim światom można uznad za wyobrażenie dośd powszechne (co nie 

ma w tym wypadku brzmied deprecjonująco); Niemniej: w analizie 

wspomnianego opowiadania prowadzący ją Algirdas-Julien Greimas 

wskazuje na pewne szczególne momenty owego opisu: który domaga się już 

pełnego przytoczenia2; oto rzeczony fragment prozy Cortázara: „Zaczął czytad 

tę książkę parę dni przedtem; Przerwał z powodu pilnych spraw i otworzył 

znowu: wracając pociągiem na wieś; z wolna wciągał się w wątek: 

w rysunek postaci; Tegoż popołudnia: po napisaniu listu do pełnomocnika 

i przedyskutowaniu z rządcą kwestii dzierżaw: wrócił do niej w ciszy swojego 

                                                 
1 J; Cortázar: Ciągłośd parków: *w:+ tegoż: Opowiadania: przeł; Z; Chądzyoska: Warszawa 
1994. 
2 A-J. Greimas: O niedoskonałości, przeł; A; Grzegorczyk: Poznao 1993; 
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gabinetu: wychodzącego na dębowy park; Zagłębiony w ulubionym fotelu: 

plecami do drzwi: żeby mu nie przeszkodziło ewentualne pojawienie się 

intruza: lewą ręką raz i drugi gładząc zielony aksamit: zabierał się do 

ostatnich rozdziałów; Jego pamięd bez wysiłku zatrzymywała imiona 

i obrazy bohaterów: atmosfera powieści ogarniała go prawie od razu. Niemal 

perwersyjnie rozkoszował się świadomością: iż każda linia odrywa go od 

tego: co go otacza: że głowa jego wygodnie spoczywa na aksamicie oparcia: 

że papierosy leżą w zasięgu ręki: że za oknami taoczy powietrze popołudnia 

pod dębami”1. Greimas sugeruje: iż w cytowanym fragmencie opowiadania 

dokonuje się jakby podwójna gra: powierzchowna i pozorna ucieczka 

w świat fikcji z jednej strony („atmosfera powieści ogarniała go”: 

„rozkoszował się świadomością: iż każda linia odrywa go od tego, co go 

otacza”) oraz prawdziwsze „przelewanie się” przyjemności tekstu na 

pragnienie przyjemności doznao płynących z faktycznego: 

zewnątrztekstowego otoczenia z drugiej („rozkoszował się świadomością: *…+ 

że głowa jego wygodnie spoczywa na aksamicie oparcia: że papierosy leżą w 

zasięgu ręki: że za oknami taoczy powietrze popołudnia pod dębami”); 

Okazuje się zatem: że doznanie lektury chce formowad rzeczywistośd: że 

przeważająca podczas lektury dynamika: to nie koniecznie ta: w której 

czytelnik „wchodzi” w treśd: lecz ruch: w którym treśd „wychodzi” z tekstu; 

W tym miejscu zarysujmy sobie zatem w pamięci obraz czytającego 

w zielonoaksamitnym fotelu mężczyzny: bo przyjdzie nam jeszcze do niego 

powrócid i skupmy się na owej ekonomii formy i treści; 

Oczywiście: powyższe rozważania nie mają wulgarnie wskazywad na 

analogicznośd sposobu wydania i treści omawianej tu książki; Wyzwania 

autorytetu są świetnie wydane i zostało to podkreślone w wystarczający 

sposób we wstępie niniejszych rozważao; Wciąż jednak idzie o formę tekstu – 

tym razem jednak w trybie uruchomienia perspektywy wskazującej 

semantyczną gęstośd sposobu narracji i uprzedmiotowienia dyskursu. 

W wypadku tekstu(ów) Lecha Witkowskiego niezwykle cenne – jeśli nie 

                                                 
1 J; Cortázar: Ciągłośd parków…, s. 301. 
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najcenniejsze – okazuje się bowiem rozgrywanie głębszych struktur tekstu, 

które to służą jako swego rodzaju naczynia: precyzyjnie przygotowane pod 

konkretne sensy; Idzie m;in; o gatunki narracji i strategie dyskursu: które 

autor wykorzystuje lub wręcz stwarza; Nie mówimy tu zatem o treści 

rozważao Witkowskiego; nie zastanawiamy się nad pominięciami: 

nadużyciami analitycznymi czy spektakularnymi zwycięstwami; nie 

rozpatrujemy podkradania się czy też otwartej dyskusji Witkowskiego 

z konkretnymi autorami; Przedmiotem rozważao jest tutaj styl narracji: a że 

forma przekazu jest także jakąś treścią – wszak dużo już o tym napisano – 

z owego stylu można także wyłonid pewne informacje (ba! wręcz 

normatywnośd); 

Gatunkowośd narracji Wyzwao autorytetu jest jedną z ciekawszych 

warstw tekstu – myślę: iż można bronid tezy: że także najlepszym ujęciem 

sformułowanej i promowanej przez Witkowskiego idei autorytetu 

symbolicznego; Książka bowiem realizuje zamysł: który jednocześnie stanowi 

treśd jej rozważao teoretycznych; Nie wolno już zatem odwlekad przywołania 

zarysu owego organizującego dzieło konstruktu: by dopiero potem pokazad: 

jak ową koncepcję przyjmuje sama forma dzieła; W ryzykownie skąpym 

skrócie warto zatem podkreślid: że autorytet symboliczny uwydatnia 

dyskursywny – a w konsekwencji metaaksjologiczny – zysk czerpany 

z kultury pojmowanej jako „pamięd symboliczna tekstów”; Myśląc w duchu 

Łotmanowskim: kultura byłaby zatem „wzbogacaniem słownika”: 

poszerzaniem puli dostępnych narzędzi „myślenia”: rozważania wartości; 

Autorytet jest więc w pierwszym rzędzie nośnikiem języka – a właściwie 

języków – wartości: a co za tym idzie: nie musi byd konkretną postacią: 

obarczoną konkretem biografii i osobistych cech; idzie o rezerwuar 

przypowieści: które ułatwiają myślenie o sobie w świecie; Żywioł 

interpretacji: który tym samym idea autorytetu ewokuje: staje się swoistym 

punktem oporu: wobec zaprzepaszczania szans na autonomię drogą łatwości 

mimetyzmu. „Chodzi o autorytet symboliczny – pisze Witkowski – który 

zamiast wzorca do imitowania (irytującego w wielu tekstach) 

bezrefleksyjnego operowania postulatem naśladowania: funkcjonuje jako 
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ważne źródło inspirowania: czyli dawania do myślenia: nie na zasadzie 

podawania i zadawania treści gotowych do przejęcia lub przejęcia się nimi: 

ale do pobudzania nawet wstrząsem i chodby wywołanym w nas znaczącym 

sprzeciwem: w zderzeniu z innymi impulsami: lekturami i doświadczeniami”1. 

W takiej strategii postrzegania autorytetu kategoria ta funkcjonuje w aurze 

ambiwalencji – niebezpieczny jest zatem zarówno nadmiar jej obecności: jak 

i niedomiar. Co więcej: jak wskazuje przytoczony fragment: estetyka 

życiodajności autorytetu symbolicznego – estetyka życiodajności tekstu – 

operuje ekonomią wstrząsu! Jest wystawieniem się na doświadczenie trudne: 

wymagającym punktem transpozycji: „rzuceniem na kolana”: „strzałem 

między oczy”: „podcięciem nóg”: budzeniem niepokoju (Lech Witkowski 

poszukuje dyskursu: więc i języków opisu w jego tekście jest wiele); Zresztą 

przez ową bujnośd określeo „wydarzania się” czytania teksów kultury można 

czasem odnieśd nawet wrażenie: że owa romantyczna retoryka bywa 

pociągająca aż nazbyt: gdy: poruszając opisem lektury książek: odciąga od 

ewentualnego poruszenia samymi książkami; Przyjemnośd obserwowania: 

jak Lech Witkowski „rozprawia się” z nie tylko pedagogicznymi nadużyciami: 

może byd przyjemnością ostatnią – nie spuentowaną sięgnięciem po obiekt 

analiz; Zostaliśmy nasyceni i dośd na tym! – oto możliwe koszty świetnego 

pióra autora: który: jakby mając cichą tego świadomośd: nieustannie 

podkreśla pierwszorzędne znaczenie kontaktu właśnie ze źródłem (chod 

główne powody tego dopominania się o oryginał są z pewnością inne); 

W kontekście powyższej koncepcji autorytetu symbolicznego dośd 

wyraźnie krystalizuje się koniecznośd rozpatrzenia perspektywy zasadzającej 

się na pytaniu o praktykę narracji Witkowskiego: jak wobec tak silnego 

uwydatnienia znaczenia charakteru obecności tekstu: jakości lektury 

i prowadzonej narracji rozgrywa autor status własnego dzieła? Lech 

Witkowski w dośd rzadko spotykany sposób nasyca narrację węzłami pytao 

lub wątpliwości odnośnie przyjętych ścieżek analitycznych oraz akcentami 

                                                 
1 L. Witkowski: Wyzwania autorytetu…, s. 16. 
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sygnalizującymi charakter przyjmowanej normatywności1. Autor sytuuje 

zatem swoje dzieło w pozycji otwartej: uwydatniając koniecznośd jego 

interpretacji: wysiłku lektury: co jest realizacją wspomnianej koncepcji 

autorytetu; Jednakże odpowiedź na pytanie: czy tekst robi to: o czym mówi?: 

zdaje się także tkwid w gatunkowości Wyzwao autorytetu. Zauważmy raz 

jeszcze: że cały tom ujęty jest podtytyłową kategorią: przechadzki krytyczne 

– klasyfikacją oksymoroniczną (przechadzka – lekkośd: przyjemnośd; krytyka – 

powaga: odpowiedzialnośd) i jakby skrojoną na miarę koncepcji w książce 

przedstawianej; Wewnętrzna struktura także nasycona jest podobnymi 

osadzeniami modalności tekstów; Znajdujemy tutaj takie kategoryzacje, jak: 

trudności analiz, pułapki, pytanie, błąd, spór, fiasko, problem, przeszkody, 

casus/przypadek, trop historyczny/socjologiczny, postulat, zapiski z lektury, 

dwiczenie filozoficzne, ślad, impulsy myśli, ujęcie/wariant, przymiarki 

pedagogiczne, wizja, sposób widzenia, źródło, pułapy, profile, typy, a także 

pochwała i często obecny w dziele sprzeciw; Poza tym: że uderzająca jest 

bujnośd subgatunków: których używa Witkowski: nietrudno dostrzec: że 

w większości sugerują one „niedomknięcie” treści: które są ich 

wypełnieniem; Kładą zatem większy nacisk na odpowiedzialne 

formułowanie problemu – przy użyciu potężnego bagażu erudycji i bogactwa 

kontekstów – niż jego definitywne rozwiązanie; częściej mają status 

propozycji niż domkniętych koncepcji; pozwalają na jawnośd subiektywności: 

nie nadymając się sztucznym blichtrem obiektywizmu; Zresztą: obecna tu 

w dośd znacznej kondensacji strategia konstrukcji dzieła nie jest dla autora 

„dziewicza” – by wspomnied chodby Etiudę z postmodernizmem w tle 

i Dekalog ukrytych utrudnieo i uzurpacji edukacyjnych czy też aksjologiczne 

AIDS z I i II tomu Tryptyku edukacyjnego *podkr; Ł; M.]2. 

                                                 
1 Jest to zresztą ten poziom rozważao – rzadki i cenny – w którym wątpliwości wobec 
własnego tekstu nie funkcjonują w formie kompleksów (co prowadzi do ich ukrywania): 
lecz stanowią ważne wzbogacenie treści: znak badawczej uczciwości i dostrzeżenia 
podmiotowości czytelnika: troskę o myśl – a nie tylko dorobek. 
2 L. Witkowski: Estetyka jako perspektywa antropologiczna, kulturoznawcza i pedagogiczna 
pedagogiczna (Etiuda z postmodernizmem w tle) oraz Pedagog na polu minowym kultury 
(Dekalog ukrytych utrudnieo i uzurpacji edukacyjnych), *w:+ tegoż: Edukacja i humanistyka 
– nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2007; L Witkowski: 
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Podobnie twórczą „przemoc” wywieraną na formie odnaleźd można 

w pozornie tylko odległym kontekście: jakim jest tutaj twórczośd Mozarta; 

Jego muzykę w ogóle: a opery w szczególności – jak pisze Madlen Dolar – 

„należałoby interpretowad *…+ jako kombinację oraz splot rozmaitych 

i niejednorodnych tradycji: opery włoskiej: niemieckiego singspielu: 

francuskiej muzyki dworskiej i łacioskiej muzyki kościelnej”1; Podkreślmy 

jednak: że także i w tym wypadku nie idzie o proste porównanie – tym 

razem twórczości Witkowskiego do Mozarta – co byłoby tanim retorycznym 

efekciarstwem: lecz o zwrócenie uwagi na doniosłą pracę nad warsztatem 

wyrażalności; Odniesienie do opery uwydatnia postulowane tutaj 

niebagatelne znaczenie formy tekstu dla wydźwięku treści dzieła; Jeśli 

bowiem kształt treści jest tylko pozornie asemantyczny: to z podobną 

sytuacją mamy do czynienia w przypadku utworów muzycznych – z tą 

jednak różnicą: że w muzyce znaczenie formy wydaje się bardziej 

wyeksponowane; Właśnie dlatego wyzyskiwanie kontekstów sztuki 

w rozważaniach nad literaturą naukową wytwarza kontrast: który 

wpuszczany w zbyt łatwo przyjmowaną przezroczystośd przekazu: czyni ów 

przekaz widocznym2; Ponadto: odniesienie do opery wydaje się odsłaniad 

kolejną właściwośd narracyjnego projektu autora Wyzwao autorytetu – 

dramatycznośd; Oto kolejny fragment z cytowanych już analiz Madlen 

Dolar: „Kwintesencją jego stylu *Mozarta – przyp. Ł. M.], jego 

najpotężniejszym narzędziem i bronią: była forma sonatowa: ze swej natury 

struktura dramatyczna par excellence. Z technicznego punktu widzenia polega 

ona na szczególnym sposobie traktowania tematów muzycznych 

i opracowania motywów: zasadzającego się na metodzie tworzenia 

i rozwiązywania napięd harmonicznych; Ponieważ sonata pod względem 

swej podstawowej struktury (ekspozycja – przetworzenie – repryza) 

                                                                                                                                                         
Kwadratura aksjologicznego AIDS w pedagogice: *w:+ tegoż: Edukacja wobec sporów 
o (po)nowoczesnośd, Warszawa 2007. 
1 M; Dolar: S; Žižek: Druga śmierd opery: przeł; S; Królak: Warszawa 2008: s; 51-52. 
2 Chodzi oczywiście o odniesienie do pewnego rodzaju substancji (kontrast): dzięki której 
(m;in; w medycynie) wyniki badao stają się wyraźniejsze; 
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przypomina dramat: należy ją rozpatrywad w kategoriach dramatycznych”1. 

Forma sonatowa (a fuga w stopniu jeszcze większym) wydaje się tropem 

niezwykle cennym w myśleniu o tekście – wartym rozwinięcia i głębszego 

roz-myślenia subtelności; Póki co: zaznaczę jedynie ów punkt styczny 

z naszymi rozważanymi; Otóż „dramatycznośd” pojmuję tu jako modalnośd 

literacką „małej odległości”: gdzie dystans dzielący pozatekstowego odbiorcę 

od tekstowych wydarzeo – poprzez łudząco życiową dynamikę wydarzeo 

i dialogicznośd przedstawienia – jest wyjątkowo nikły; w tym ujęciu dramat 

byłby zatem najbardziej autentyczną formą sztuki; Jak realizuje się ów 

„półdystans” u Witkowskiego? Zwródmy uwagę na jeszcze jeden komentarz 

czyniony Mozartowskim dziełom: „*…+ nawet jeśli każdy element wywodzi 

się z innego idiomu: związek między nimi pozostaje całkowicie logiczny 

i zrozumiały: a przejście między nimi dokonuje się gładko i płynnie”2; Otóż 

nie! – w tym wypadku już nie można tak „gładko i płynnie” dokonad 

przełożenia wniosków z analiz opery na „wirtuozerię” Witkowskiego3 – 

bliższa byłaby mu strategia przeciwna; można by ją ująd następująco: 

„Interesuje nas ta funkcja fragmentu: która polega na twórczym oporze 

wobec gładkiego przepływu znaczeo: jakie bywają sankcjonowane 

w każdym mimowolnym powtórzeniu i utrwaleniu”4; Zauważmy: że logika 

„wybuchowej lektury” oraz jej „dramatyczności” w pierwszej linii jest logiką 

fragmentu: który staje się zapalnikiem wewnętrznej mobilizacji (a nie 

archiwizacji): dlatego też dynamika „pereł myślowych” rozbija strategię 

opartą na klasycznej odpowiedzialności wobec tekstu: która zasadza się na 

roszczeniu do o-panowania całości – na fetyszyzacji streszczenia oraz dyktacie 

autorskich intencji; Podobną tezę: która jest tutaj jedynie mglistą intuicją: 

z merytorycznym rozmachem rozgrywa w swojej książce Monika Jaworska-

                                                 
1 M; Dolar: S; Žižek: Druga śmierd opery…, s. 52. 
2 Tamże: s; 52; 
3 Zwrot „wirtuozeria Witkowskiego” pojawia się tu jakby w podwójnym znaczeniu: poprzez 
dośd jasny związek terminu z implikowanym tu kontekstem muzykologicznym oraz 
w znaczeniu „pochodzenia” pedagogicznego odczytania kategorii zaczerpniętej z tekstów 
Maxa Webera: którego dokonał właśnie Lech Witkowski w swoim wystąpieniu p;t; Etyka 
wirtuozerii i jej wartości i ograniczenia dla pedagogów, przedstawionym podczas XXV 
Letniej Szkole Młodych Pedagogów (Kazimierz Dolny: 2011); 
4 M. Jaworska-Witkowska: Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków 2009: s; 249; 
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Witkowska. Oto fragment (sic!) utrzymanych w tym duchu rozważao: „Całośd 

zestawiona z fragmentów: spośród których każda z własną siłą wymowy 

powoduje (ma powodowad) szok: często bywa skutecznym środkiem do 

wydobycia różnic w zamkniętej i jednorodnej całości świata; 

Fragmentarycznośd jako proces wydobywania różnic: koncentrując się na 

relewantnym i arbitralnie wybranym fragmencie: jest nie tylko samoobroną 

przed zniwelowaniem i monotonią uśpionej socjalizacji: ale paradoksalnie – 

środkiem scalającym te małe tożsamości naszych poznawczych peregrynacji”1. 

peregrynacji”1; W nieco innym duchu: lecz w aurze podobnych wniosków 

organizuje swój komentarz do tekstów Lecha Witkowskiego Dariusz 

Kubinowski: który ową „wybuchowośd fragmentu” tekstów autora Wyzwao 

autorytetu traktuje jako oręż „humanistycznego terroryzmu”: zatem 

desperackiej walki o „humanistycznośd humanistyki”2. Tak i tutaj, w 

formułowanym eseju wokół książki Lecha Witkowskiego: bliska jest mi 

myśl: iż odpowiedzialnośd wobec tekstu jest kwestią estetyki fragmentu 

(„perły”) – nie streszczenia – jest też ratowaniem go przed konwencją: nie zaś 

wkładaniem w gatunkowe szufladki (nawet za cenę przemocy na tradycji i 

prawomyślności); i wreszcie: „Dzieło autora nie jest zakładnikiem intencji 

twórcy: jest zakładnikiem wysiłku twórczej rozmowy odbiorcy z nim: który 

ukazuje znaczenia znaków: o jakich autor mógł nawet nie pomyśled: jeśli jest 

odpowiednio zdolny do… dekonstrukcji”: jak inspirowany Zygmuntem 

Baumanem pisze Lech Witkowski3; W owej „twórczej rozmowie” z autorem 

warto zatem także zapytad o to: jaką muzykę pisze dla swego libretta;  

 Krótki dystans wprowadzony przez udramatycznienie narracji realizuje 

się także w innym jeszcze aspekcie; Inicjując jego poszukiwanie: wródmy do 

mężczyzny w zielono-aksamitnym fotelu: bowiem czas: który spędziliśmy na 

innych rozważaniach: przesunął już bieg tkającej opowiadanie Cortázara 

intrygi do momentu jej rozwiązania; Oto mężczyzna wciąż czyta książkę 

                                                 
1 Tamże: s; 249. 
2 D. Kubinowski: Humanistyczny terrorysta. Moja „fenomenologia czytania” Lecha 
Witkowskiego, [w:] Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga jubileuszowa dla Lecha 
Witkowskiego, red; Z; Kwiecioski: M; Jaworska-Witkowska: Toruo 2009; 
3 L. Witkowski: Wyzwania autorytetu..., s. 243. 
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i w niej to natrafia na następujący fragment: „Na górze dwoje drzwi: 

w pierwszym pokoju nikogo, w drugim nikogo, potem drzwi do salonu – 

a wtedy sztylet w rękę: światło wielkich okien: wysokie oparcie fotela 

wybitego zielonym aksamitem: głowa człowieka czytającego w fotelu 

książkę”1. To jeden z bardziej efektownych „wyskoków” fikcji 

w rzeczywistośd; Cortázar świetnie oddaje tutaj to ważkie uczucie: gdy 

podczas lektury przychodzi ukłucie myśli: to chodzi o mnie – tym bardziej 

zaskakujące: że dopada nas w bezpiecznym fotelu i (pozornie) nie naszym 

świecie; Także Witkowski czyni takie „wyskoki” czy też – używając określenia 

byd może nieco bardziej fortunnego – „tknięcia”: „draśnięcie”: „muśnięcie”; 

a może „położenie ręki na ramieniu”: podobne do tych: które pojawiają się: 

gdy ktoś chce nam zwrócid na coś uwagę: pomijając informacyjnie 

zaszumiony słuch i wzrok: celujące bezpośrednio w ewidentnośd dotknięcia2. 

Autor Wyzwao autorytetu dokonuje tego drogą dydaktyzmu: czasem byd 

może nawet nazbyt przerysowanego i dosłownego (Czytajcie! Myślcie!): lecz 

nie o to tutaj idzie – zbyt to ewidentne i powszechne w różnych tekstach: by 

czytelnik miał kłopoty z szybkim odczytaniem i zabezpieczeniem się przed 

autorskimi „wytykaniami” bogatym repertuarem wymówek: standardowych 

pominięd i bagatelizacji; Bardziej interesująca jest inna droga wymykania się 

treści Wyzwao autorytetu ramom okładek dzieła – znacznie szerzej zakrojona 

i głębiej eksploatująca pokłady lektury – wymaga ona jednak nieco 

dłuższych rozważao; 

Lech Witkowski stosunkowo często wykorzystuje metaforę spojrzenia 

jako narzędzie ujmujące naturę bycia w tekstowym świecie; idzie zatem 

o poszerzanie perspektyw: ich wielośd i wysubtelnianie: o Gadamerowski 

horyzont czy światoogląd (kategorię wywiedzioną z pism Sergiusza 

Hessena); Także morfologia narracji ujawnia tę skłonnośd; Gdy autor 

wskazuje „białe plamy” naukowej refleksji: stwierdza: „Zajmę się kilkoma 

                                                 
1 J; Cortázar: Ciągłośd parków…, s. 302. 
2 Zapewne utrudnia to próby recenzji tej książki: bowiem przez każdą niemal podjętą 
wobec niej strategię lektury przebija się owe „tknięcie w ramię” – wyzwolenie lektury 
zaangażowanej: która „przyzwoity” dystans analitycznego spojrzenia czyni wręcz 
niemożliwym; Sęk w tym: że to roszczenia lektury obiektywnej wydają się nie na miejscu; 
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tropami: na które sam wcześniej nie zwróciłem dostatecznej uwagi: ani nie 

widzę nikogo: kto by to wcześniej uczynił”1, w innych miejscach natrafiamy 

na „pokazywanie” („Pokazywałem uogólnienie tej paradoksalnej sytuacji”2) 

czy często podejmowaną strategię wypatrywania śladów („Dalej prześledzę 

inne wymiary tej problematyki”3) i koniecznośd „krytycznego spojrzenia”4 

(wszystkie podkreślenia – Ł. M.); Zatem akt patrzenia: wpatrywania się: 

spoglądania – także z Lacanowskiego „ukosa” – czy śledzenia wydaje się byd 

ważnym: a byd może także organizującym rozważania czynione 

w Wyzwaniach autorytetu – zarówno w warstwie treści jak i formy. 

Niemniej: zarzut wobec tak postawionej tezy wydaje się dośd jasny 

(wyraźnie widoczny!): czyż można o percepcji mówid inaczej: niż używając 

kodu wzroku? …chyba tak; By rozwinąd tę sugestię: skierujmy 

poszukiwawcze spojrzenie (sic!) na dośd obszerny i – proszę wybaczyd – nieco 

makabryczny opis pióra Michela Foucaulta: w którym francuski myśliciel 

analizuje początki nowoczesnej medycyny. Oto rzeczony fragment: 

„Współczesna medycyna sama wyznaczyła datę swych narodzin mniej 

więcej w ostatnich latach XVIII wieku; Gdy zaczęła badad samą siebie: 

początek swej pozytywności utożsamiła z powrotem: ponad jakąkolwiek 

teorią: do efektywnego umiaru tego, co postrzegane; *…+ W roku 1764 

J. F. Marcel chciał zbadad zmiany mózgowe zachodzące przy niektórych 

schorzeniach (apopleksja: mania: gruźlica); zastosował racjonalną metodę: 

która polegała na porównywaniu wagi takich samych objętości w celu 

stwierdzenia: jakie części mózgu zostały odwodnione: a jakie obrzękły: 

i w przypadku jakich chorób; Z badao tych medycyna współczesna 

praktycznie nic nie zachowała; Patologia mózgu przyjęła: jak sądzimy: swoją 

postad »pozytywną« wówczas: gdy Bichat: a zwłaszcza Récamier oraz 

Lallemand użyli słynnego »młotka zakooczonego cienką i dużą powierzchnią 

*…+«”5. W tym miejscu pomiomy soczyste szczegóły użytkowania 

                                                 
1 L. Witkowski: Wyzwania autorytetu..., s. 239. 
2 Tamże, s. 244. 
3 Tamże, s. 231. 
4 Tamże, s. 247. 
5 M. Foucault: Narodziny kliniki: przeł; P; Pieniążek: Warszawa 1999: s; 8-9. 
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wspomnianego narzędzia: których Foucault nie szczędzi czytelnikom: 

i przejdźmy do wniosków: „Wówczas owoc otwiera się – pod całkowicie 

rozbitą na kawałki skorupą coś się pojawia: miękka i szarawa masa: otoczona 

lepka skórą z ukrwionymi żyłkami: ciemna delikatna miazga: z której 

promieniuje wreszcie uwolniony: wreszcie wydobyty na światło dzienne 

obiekt naukowego badania; *…+ Przestrzeo doświadczenia wydaje się 

tożsama z zasięgiem uważnego spojrzenia: tej empirycznej uwagi: która 

skierowana jest na oczywistośd widzialnych treści”1; Przyzwoitośd wymaga: 

by długośd cytatu zrekompensowad teraz krótkim komentarzem; Mógłby on 

brzmied następująco: oparta głównie na deskrypcji „widzianego” pedagogika 

scjentystyczna do badania natury wychowania (głów ludzkich) używad 

zwykła osprzętu metodologicznego pokroju „młotka”; Witkowski natomiast 

strategię spojrzenia (aspectus) przeplata spokrewnioną z dziedzictwem 

Marcela strategią wagi (gravitas) – rozważaniem ciężaru aksjologicznego 

myśli; Więcej: rezerwuar zawartych w dziele kontekstów współwystępuje 

z instrumentarium rozgrywania statusu tychże treści – z narzędziami 

„ważenia” treści – zatem charakter Wyzwao autorytetu jest nie tylko 

metanarracyjny (poszukiwanie dyskursu), ale i metaaksjologiczny. 

Gdzież w związku z tym owo niespodziewane „tknięcie w ramię”: które 

wyprowadzad mają Wyzwania autorytetu? Hans-Georg Gadamer swój esej 

O możliwościach etyki filozoficznej
2 zasadza na kłopotliwości praktycznego 

uwikłania filozofii moralności – czyż nie jest bowiem tak: iż o wartościach 

chcemy wiedzied nie dla wiedzy samej: lecz po to: by odnieśd je do własnych 

postaw? Wiedza ta nie jest zatem anonimowa: lecz nasyca się konkretnością 

postaw ludzkich3; Idzie zatem o to: że kontekst wartości (waga!) ma charakter 

lekturowo ofensywny – prowadzi do projekcji koncepcji: z którymi się 

                                                 
1 Tamże: s; 9-10. 
2 H.-G. Gadamer: O możliwościach etyki filozoficznej: *w:+: tegoż: Teoria, etyka, edukacja. 
Eseje wybrane: Wyb; R; Godoo: red; P; Dybel: Warszawa 2008; 
3 Tym samym Gadamer „zaprzęga” do swego wywodu m;in; potężną myśl Arystotelesa: ale 
także kontekstowo – acz w sposób znaczący – Sørena Kierkegaarda (wszelka „wiedza na 
dystans” nie czyni zadośd sytuacji moralnej) i Nicolai Hartmanna (filozofia wartości jest 
majeutyką dla moralnej świadomości); „rozprawia się” także z Kantowskim imperatywem 
kategorycznym. 
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człowiek styka: na matrycę własnych wartości (zatem konfrontacja); dysputy 

rozgrywające się w przestrzeni moralności: odpowiedzialności noszą w sobie 

potencjalnośd „krótkiego dystansu”; Dzieła Witkowskiego – szczególnie 

książka tu omawiana – podejmując wysiłek pogłębiania języka wartości: 

dopominania się o jakośd autorytetu i odpowiedzialnośd pedagogiczną oraz 

akcentując koniecznośd autonomii poznawczej: wydaje się wywoływad także 

ten efekt; Oto owe niespodziewane: wymierzone w czytelnika „tknięcie” – 

dotyk tekstu: który jest także „przechadzką”: z parku teorii wysadzanego 

mozaiką wątków: drogą formy i zdarzenia lektury: ku życiowej konkretności; 

Na koniec jeszcze dwie uwagi. Lech Witkowski w Posłowiu do swojej 

książki przystaje na koniecznośd podniesienia poziomu systematyzacji 

przedstawianego materiału: co sugerują w swoich recenzyjnych uwagach 

znamienite postaci polskiej nauki; Autor książki zapowiada ukierunkowanie 

najbliższych wysiłków badawczych na niwelowanie rzekomej chaotyczności 

treści; Zauważmy jednak – wyzyskując ważną kategorię literaturoznawczą 

Katarzyny Kasztennej – że Wyzwania autorytetu są formą niemożliwą1. 

Ambiwalencja postaci mistrza czy kategorii autorytetu wydaje się nie tylko 

aksjologiczna: gdzie nie sposób o jednoznacznośd ocen: ale nade wszystko – 

epistemologiczna; Doświadczenie autorytetu w przestrzeni codzienności 

roztrząsa jego teorię na niezliczone odcienie praktyk; Poza tym: 

systematyzowanie wiedzy wydaje się byd silnym fetyszem: stąd byd może 

zasadna jest merytoryczna nieufnośd wobec znaczącej przyjemności: jaką daje 

ułożenie świata w wyraźne (najlepiej symetryczne) struktury; Świetnie ujął 

to Paul Feyerabend: „Unikam »systematycznych« analiz: w których 

poszczególne elementy pięknie się układają: ale sama argumentacja jest 

jakby z innego świata: jeżeli nie łączy się z życiem i zainteresowaniami 

jednostek czy poszczególnych grup ludzkich; Oczywiście takie połączenie 

zawsze występuje: bo inaczej tekst byłby niezrozumiały: ale jest ukryte: czyli: 

ściśle rzecz biorąc: „systematyczna” analiza jest oszustwem”2; Wolałbym 

                                                 
1 K. Kasztenna: Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej 
powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995; 
2 P. Feyerabend: Zabijanie czasu, przeł; T; Bieroo: Kraków 1996: s; 167; 
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zatem „myśled” dzieło Witkowskiego raczej w duchu hagady – zbioru 

przypowieści: których sensem jest przede wszystkim samo ich opowiadanie: 

niż w estetyce halachy – zbioru prawa: który wyłonid może synteza1. 

Chodziłoby zatem o podtrzymywanie narracji o kategorii autorytetu: zaś jej 

syntetyczne wy-jaśnienie wiązałoby się z zaniechaniem opowieści; 

W Baśniach tysiąca i jednej nocy król Szachrijar po nocy poślubnej zabija 

każdą nowo poślubioną żonę: w obawie przed czym księżniczka Szeherezada 

opowiada mu baśo: którą nad ranem pozostawia bez zakooczenia – król 

z ciekawości odracza śmierd; Stawka toczenia opowieści o autorytecie wydaje 

się równie wysoka (Niemniej: rozsądnym byłoby zachowad pokłady 

ostrożności w przewidywaniach: co do przyszłych odsłon Wyzwao 

autorytetu. Dotychczasowa biografia pisarska Lecha Witkowskiego uczy 

pokory; nie jedna z jego książek: nim zawędrowała na księgarskie półki: była 

na gruncie polskiej humanistyki nie do pomyślenia);  

Drugą uwagę dobrze obrazuje kontynuacja myśli cytowanego już tutaj 

Feyerabenda: „Po co więc popełniad oszustwo: skoro można od razu przejśd 

do anegdoty”2? Ilośd słów potrzebnych do chodby zaznaczenia 

funkcjonowania myślenia ironicznego jako strategii badawczej: postawy 

moralnej: sposobu ujmowania świata w randze paradygmatu wykracza poza 

ramy przyjętej tu formy tekstu3; Zwródmy jednak uwagę na samą „wisienkę” 

tego analitycznego „tortu”: który tworzy refleksja humanistów najwyższej 

próby4; Michał Paweł Markowski: zastanawiając się nad przeciwstawieniem 

ironii metafizyce: którego dokonuje Richard Rorty, dochodzi do takiego oto 

                                                 
1 Porównanie dotyczy zawartości Talmudu: jednak inspirowane jest przede wszystkim 
świetnym jego wykorzystaniem przez Waltera Benjamina w analizie opowiadania Franza 
Kafki [por. M. P. Markowski: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka, „Teksty 
Drugie” 2002: nr 1-2 (73-74)].  
2 P. Feyerabend: Zabijanie czasu…, s. 167. 
3 Zaznaczę tylko rzecz podstawową: ironia: zawierając w sobie ów pierwiastek 
anegdotyczny: w wielu swych odcieniach tym różni się np; od sarkazmu: iż jest także 
nośnikiem projektu pozytywnego – pewnej nadziei; Ironię – jako instrument poszerzania 
spektrum możliwości refleksji o wychowaniu i tym samym narzędzie pedagogiczne 
o kapitalnym znaczeniu – w swoich tekstach analizuje Andrzej Szahaj [por. np. A. Szahaj: 
Ironia, majsterkowanie i miłośd, [w:] Moralnośd i etyka w ponowoczesności, red; Z; Sareło: 
Warszawa 1996]. 
4 Wymieomy kilku: Arystoteles: Georg Hegel: Søren Kierkegaard: Leszek Kołakowski: Paul 
de Man: Michał Paweł Markowski: Richard Rorty, Sokrates, Andrzej Szahaj. 
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wniosku: „*…+ ironia i metafizyka to dwa dyskursy: dwa sposoby użycia 

języka: albo też – by użyd sformułowania samego Rorty’ego – dwa odmienne 

słowniki: które »jako takie nie tworzą żadnej opozycji: lecz tylko dwie różne 

możliwości: z jakich możemy korzystad: starając się uzasadnid nasze 

przekonania«”1; Chod nie miejsce tu na szersze rekonstrukcje analiz 

Markowskiego, mimo to – bez przygotowania kategorialnego gruntu – byd 

może postawienie pytania o przynależnośd Wyzwao autorytetu: do któregoś 

ze wspomnianych dwóch słowników: nie będzie zbytnim nadużyciem; Ironia 

czy metafizyka zatem? Odpowiedzmy w duchu ironii: metafizyka – co 

zapewne jest nie dośd zasadne; Acz: wątpliwośd wybrzmiała i byd może: 

dopiero teraz można się zastanawiad: czy mimo wszystko – wobec 

różnorodności erudycyjnych kontekstów: wobec podkreślania przez autora 

ambiwalencji sensów i „migotania znaczeo”: przy całej świadomości 

uwikłania w język – poszukiwania Witkowskiego nie są poważnym 

tropieniem epistemy
2
, wyprawą po esencję – bardzo „na serio” i obarczoną 

udręką tego: iż jeszcze nie wszystko udało się wypowiedzied; Jeśli tak: to 

z pewnością mamy do czynienia ze świadomym doborem modalności: który 

możne nasunąd następujący wniosek: polska pedagogika jest wciąż zbyt 

dosłowna; przez swój deskryptywny charakter: który chyba zbyt łatwo 

tłumaczy się spadkiem po zeszłoustrojowych tendencjach: nie jest jeszcze 

gotowa na dyskurs ironiczny. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 M. P. Markowski: Ironia i metafizyka, [w]: Powaga ironii, red. A. Doda: Toruo 2009: s; 24-
25 [Por. tegoż: Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Kraków 2004+; 
2 „Epistema zatem to ta fundamentalna warstwa myśli: która przenika dany tekst w całości; 
Jest ona rdzeniem myśli: tym: co ją ukierunkowuje i nadaje kształt: uczula na takie: a nie 
inne kwestie: takie: a nie inne sprawy każe brad pod uwagę: do takich: a nie innych 
sposobów ujmowania nakłania; Odsłania się przez analizę tekstu i jednocześnie go 
wyjaśnia” *B; Skarga: Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 190]. 
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O POSZUKIWANIU I POSZUKIWACZACH NIEJEDNOZNACZNOŚCI (INNOŚCI).  

KONTEKSTY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ W POLSCE 

 

 

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron oraz Kanclerz Niemiec 

Angela Merkel otwarcie określając politykę wielokulturowości jako 

„nieudany eksperyment” udowodnili: że potężne europejskie paostwa nie 

rozumieją idei międzykulturowości: a tym samym wywołali burzliwą debatę 

na jej temat; Po raz kolejny w mediach obnażono obszary niewiedzy, 

ignorancji i braku tolerancji, a także bezsilności wobec kulturowej 

różnorodności uosabiane przez znaczące postaci europejskiej i światowej 

polityki; Wdrażane strategie społeczne nie dają spodziewanych efektów, 

zakładanych w integracyjnych projektach i programach (często 

asymilacyjnych) poszczególnych paostw europejskich; 

Skuteczną pomocą powinny byd wielostronne badania, różnorodne 

publikacje naukowe i raporty o europejskiej wielokulturowości oparte na 

żywym „laboratorium wielokulturowości” – jak często nazywa się zjawisko 

różnorodności kultur; Nie zawsze efekty badao naukowych mają status 

przydatności do realizacji politycznych celów poszczególnych rządów;  

Należy podkreślid: że nie jest to jedno „laboratorium”: ale kilka jego 

wariantów – żywy organizm zmieniający się i funkcjonujący w warunkach 

historycznie: geograficznie: językowo: religijnie i wyznaniowo różnych: gdyż 

nie da się odizolowad zjawisk społecznych od siebie i badad ich 
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w „sterylnych” warunkach: zatem maksymalnie dokładnie: aby posiąśd 

kompletną wiedzę na dany temat; Jest to trudne badanie dynamicznych 

interakcji z wieloma możliwymi wariantami rozwoju i funkcjonowania; 

Polskie „laboratoria wielokulturowości” mają swoje historyczne 

uwarunkowania, a obecnie wzbogacane są poprzez intensywne migracje 

i rewitalizację lokalnej specyfiki kulturowej (wielokulturowej). Wiele 

publikacji polskich badaczy – socjologów: antropologów i pedagogów – 

dotyczy zagadnieo wielo- i międzykulturowości; Jest to polski wkład 

w budowanie wiedzy o różnorodności kulturowej: który stał się już 

znaczącym dorobkiem publikacyjnym w wyniku studiów teoretycznych 

i badao empirycznych. 

Obszary edukacji międzykulturowej obejmują zagadnienia: które Jerzy 

Nikitorowicz określił jako: „ogół wzajemnych oddziaływao jednostek i grup, 

instytucji: organizacji: stowarzyszeo: związków: sprzyjających takiemu 

rozwojowi człowieka: aby stał się on w pełni świadomym i twórczym 

członkiem wspólnoty rodzinnej: lokalnej: regionalnej: wyznaniowej: 

narodowej, kontynentalnej, kulturowej i globalnej – planetarnej oraz był 

zdolny do aktywnej samorealizacji własnej niepowtarzalnej i trwałej 

tożsamości i odrębności”1; Przegląd najczęściej eksplorowanych problemów 

umożliwia również dwutomowa publikacja Edukacja międzykulturowa  

wydana pod szyldem czasopisma „Pogranicze. Studia Socjologiczne” przez 

Uniwersytet w Białymstoku2. Umieszczone w niej teksty zapraszają na 

„wycieczkę” po obszarach badawczych polskich „koneserów różnorodności” – 

jak pisał o antropologach Wojciech J; Burszta3. Ja chcę opowiedzied 

o pedagogach międzykulturowych; Można powiedzied - parafrazując Bursztę 

                                                 
1 J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, 
Wydawnictwo GWP: Gdaosk 2005: s; 45; 
2 Edukacja międzykulturowa, cz. 1, (red.) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk, 
„Pogranicze; Studia Społeczne”: Tom XVII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 
Białystok 2011; Edukacja międzykulturowa, cz. 2, (red.) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, 
J. Muszyoska: M. Sobecki, „Pogranicze; Studia Społeczne”, Tom XVII, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok 2011.  
3 W. J. Burszta, Od wielokulturowości do międzykulturowości, z monokulturą w tle: „Kultura 
Współczesna” 2008: nr 2, s. 19. 
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-  są oni „przewodnikami po wielokulturowości”1. Nie jest to metafora zbyt 

oryginalna: ale oddaje zapał i włożony trud badaczy: nie tylko pedagogów: 

w poznawanie, rozumienie i wyjaśnianie wielo- i międzykulturowości w jej 

humanistycznym wymiarze. 

Sięgając wstecz: do historii rozwoju idei edukacji międzykulturowej 

w Polsce: należy mocno podkreślid: że zawdzięczamy ją Profesorom: 

Tadeuszowi Lewowickiemu i Jerzemu Nikitorowiczowi. Pod ich kierunkiem 

powstał znaczący już dorobek teoretyczny pedagogiki międzykulturowej 

i ciągle rozwijane oraz eksplorowane są nowe obszary badawcze; 

Z ogromnym zaciekawieniem obserwuję działania Zakładu Edukacji 

Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakładu i Katedry 

Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Wydziału 

Etnologii i Nauk o Wychowaniu w Cieszynie oraz innych ośrodków i osób 

włączających się aktywnie do prac nad polską myślą pedagogiczną 

w zakresie pedagogiki/edukacji międzykulturowej; 

Powołanie Federacji Zespołów Badao Pogranicza było inicjatywą 

podstawową w upowszechnieniu i zainspirowaniu szerszej grupy 

naukowców; Jerzy Nikitorowicz napisał: iż podejmowano „wiele inicjatyw 

badawczych indywidualnych i zespołowych: tworząc społeczną grupę 

naukowo-dydaktyczną zainteresowaną szeroko pojętą edukacją 

międzykulturową; Każdy z ośrodków prowadził działania specyficzne dla 

regionu i problemów w nim występujących”2; Powstający od 1995 roku 

bogaty dorobek w postaci realizowanych konferencji oraz twórczej 

                                                 
1 Mały Słownik Języka Polskiego podaje (celowo pominęłam kwalifikator z zakresu fizyki): 
iż „przewodnik” to: 1; „ten: kto prowadzi kogo idąc przodem” a) „wskazuje komu drogę 
kierując do obranego celu” b) „wyszkolony człowiek oprowadzający turystów” 2; „ten: kto 
stoi na czele, nadaje kierunek czyjejś działalności: wpływa na kogo; wzór dla kogo: 
przywódca: mistrz”: Przewodnik narodu; 3; „osobnik z grupy tego samego gatunku ptaków 
lub zwierząt idący (lecący) na czele stada: klucza” 4; „książka zawierająca praktyczne 
wiadomości: instrukcje dotyczące jakiejś dziedziny: także książka krajoznawcza zapoznająca 
turystę z wybranym regionem kraju: miasta": Przewodnik geograficzny: turystyczny *Mały 
Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie XI, Warszawa 1994, 
s. 742]. 
2 J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa wobec zjawisk wykluczenia społecznego 
i piętna, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s; 7; Wśród zaangażowanych ośrodków 
Nikitorowicz wymienia: warszawski: cieszyoski: katowicki: opolski: lubelski: gdaoski: 
poznaoski: bydgoski: toruoski: olsztyoski: białostocki; 
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współpracy między ośrodkami przełożył się na kilkadziesiąt publikacji 

naukowych: monografii i dzieł pod redakcją Jerzego Nikitorowicza; Wskazuje 

on na wciąż poszerzające się pole badao: mimo iż przeprowadzone „badania 

i analizy wzbogaciły badania nad kulturami pograniczy: edukacji grup 

mniejszościowych: procesami kształtowania tożsamości kulturowej: 

problemami edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej”1; Wśród 

nowych problemów: którymi zajmują się pedagodzy należy wymienid 

wykluczenie społeczne i edukacyjne; Zdaniem Nikitorowicza, przyszłośd 

badao nad edukacją międzykulturową tkwi w sile i możliwości wspólnoty 

tworzonej przez naukowców skupionych między innymi w Stowarzyszeniu 

Wspierania Edukacji Międzykulturowej: w które przekształciła się Federacja: 

czy Zespole Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk 

Pedagogicznych PAN oraz współpracy z badaczami sąsiednich paostw: Czech: 

Słowacji: Białorusi: Ukrainy: Litwy: Niemiec;  

Wysiłki polskich badaczy w obszarze praktyki edukacji 

międzykulturowej: określanej dziedziną interdyscyplinarną czy wręcz 

transdyscyplinarną, oraz pedagogiki międzykulturowej wzmacnia także praca 

Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej; Janusz Gajda 

przedstawił argumenty na rzecz trwania inicjatywy powstałej sześd lat temu: 

podkreślając zarówno walory jej działalności: jak też stawiając pytania 

o perspektywy. Zdaniem Gajdy, perspektywy te określają co najmniej dwie 

przesłanki; Po pierwsze „(…) nasilanie się zjawisk patologicznych; Powiększa 

się stratyfikacja ekonomiczna: wzrasta liczba osób zubożałych i społecznie 

wykluczonych; Dają o sobie znad wzmagające się tendencje nacjonalistyczne 

i separatystyczne; fanatyzm ideologiczny i religijny; boleśnie odczuwane są 

akty terroryzmu, nietolerancji: ksenofobii”2 oraz po drugie: „odczuwana jest 

słabośd edukacji: a w tym edukacji międzykulturowej: której nie udaje się 

integrowad społeczności wielokulturowych; budowad mosty porozumienia 

i dialogu przez eliminowanie tendencji hegemonistycznych 

                                                 
1 Tamże: s; 9; 
2 J. Gajda, Sześciolecie Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej i jakie 
perspektywy?, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 23. 
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i separatystycznych”1; Gajda: pedagog kultury: widział siłę i kierunek 

rozwoju badao nad wielo- i międzykulturowością w relacji do wartości 

uniwersalnych, humanistycznych – greckiej „paidei” i rzymskiej „humanitas”; 

Dostrzegalna słabośd edukacji: w tym edukacji międzykulturowej: co 

podkreśla również Tadeusz Lewowicki: tkwi w chaosie świata wartości 

i różnych form wykluczenia społecznego i edukacyjnego2.  

Tadeusz Lewowicki, honorowy prezes Stowarzyszenia Wspierania 

Edukacji Międzykulturowej: od 1992 roku jest współredaktorem większości 

publikacji ukazujących się w serii wydawniczej „Edukacja 

Międzykulturowa”: w ramach której do chwili obecnej ukazały się 43 tomy; 

Opracowana przez Lewowickiego Teoria Zachowao Tożsamościowych jest 

twórczo rozwijana przez badaczy zagadnienia: m;in; Alinę Szczurek-Boruta, 

Ewę Ogrodzką-Mazur: Barbarę Grabowską; Lewowicki proponuje cztery 

podejścia do edukacji/pedagogiki międzykulturowej jako inspiracji dalszych 

poszukiwao teoretycznych czy analiz badawczych; Traktując 

edukację/pedagogikę międzykulturową jako obszar/subdyscyplinę 

o charakterze interdyscyplinarnym warto zatem, zdaniem Lewowickiego, 

przyjąd spojrzenie socjologiczne: psychologiczne: pedagogiczne i skierowane 

na wytwory ludzi – kulturę duchową i materialną; Przedstawia on również 

typologię postaw na użytek analizy zagadnieo edukacji międzykulturowej:  

 „wiedza i stosunek wobec Innych (relacje z Innym); 

 spostrzeganie siebie i własnej tożsamości w wielokulturowym świecie; 

 znajomośd i stosunek do kultury duchowej Innych (do świata idei: 

wartości: dorobku kultury umysłowej); 

 wiedza i stosunek do kultury materialnej (i przyrody) Innych”3. 

                                                 
1 Tamże; 
2 T. Lewowicki, Wprowadzenie, [w:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia 
społecznego i edukacyjnego, (red.) T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska, 
Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruo 2011: s; 9-13. 
3 T. Lewowicki, Cztery spojrzenia na wielokulturowośd i edukację międzykulturową, [w:] 
Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 34. 
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Powyższe ramy badawcze nie stanowią formy zamkniętej: lecz 

umożliwiają uporządkowanie interdyscyplinarnej wiedzy i nadanie jej 

teoretycznego statusu. 

Pytania o teoretyczny status edukacji międzykulturowej wymagają 

odpowiedzi co do usytuowania i funkcji tej subdyscypliny: obszarów jej 

zainteresowao: struktury i wątków interdyscyplinarnych: a także jej 

swoistych obszarów badawczych. Krystyna Błeszyoska1 podkreśla 

odmiennośd podejścia zarówno teoretycznego jak też badawczego do 

edukacji międzykulturowej w poszczególnych rejonach świata; Wskazuje 

również na wachlarz kompetencji międzykulturowych: których zakres 

wykracza poza pierwotną specjalizację nauczyciela czy trenera; Błeszyoska 

uważa: iż edukacja międzykulturowa „jest młodą i dynamicznie rozwijającą 

się dyscypliną docenianą jako niezbędny komponent kształcenia ogólnego 

w licznych krajach świata; Jej sytuacja w Polsce jest jednak słabsza: niż 

w krajach Nowego Świata czy Europy Zachodniej; (…) Do chwili obecnej 

przedmiot ten nie jest przy tym wprowadzony do programów kształcenia 

przyszłych nauczycieli i osób zarządzających placówkami oświatowo-

wychowawczymi: co przekłada się m;in; na dramatyczną sytuację uczniów 

cudzoziemskich pobierających naukę w polskich szkołach”2. Smutna 

konstatacja jest taka: że tą subdyscypliną w Polsce zajmują się grupy 

badawcze „w ośrodkach zlokalizowanych na terenach pogranicza 

kulturowego”3; Wśród obszarów zainteresowania edukacji międzykulturowej 

umieszcza się: edukację wielokulturową: edukację globalną: edukację 

europejską i regionalną oraz wychowanie dla pokoju;  

Przy tworzeniu warunków dla rozwoju poszczególnych pól edukacyjnej 

praktyki społecznej nie można pominąd działalności Rady Europy i Unii 

Europejskiej. Wiktor Rabczuk4 śledzi aktywnośd tych organizacji na rzecz 

promocji edukacyjnej polityki międzykulturowości; Wkład pierwszej 
                                                 
1 K; Błeszyoska: Teoretyczny status edukacji międzykulturowej, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 1…: s. 39-53. 
2 Tamże: s; 51; 
3 Tamże; 
4 Por. W. Rabczuk, Edukacja międzykulturowa z perspektywy Rady Europy i Unii 
Europejskiej, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 54-68. 
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europejskiej organizacji politycznej ustanowionej po drugiej wojnie 

światowej w celu upowszechniania podstawowych wartości 

humanistycznych przekładała się na tworzenie programów społeczno-

kulturowych ewoluujących wraz z potrzebami i możliwościami ich realizacji 

na naszym kontynencie uwieoczonych np; „Europejską Kartą Języków 

Regionalnych lub Mniejszościowych” czy „Konwencją Ramową o Ochronie 

Mniejszości Narodowych”; Inne: równie ważne inicjatywy postulowane 

i wdrażane przez Radę Europy miały i mają istotny wpływ na kształt 

i zmianę sfery edukacji krajów Wspólnoty; Rabczuk pisze: że „edukacja 

międzykulturowa w ujęciu Rady Europy i instancji Unii Europejskiej jest 

uznaniem współzależności kultur i społeczeostw: dotyczy nie tylko 

imigrantów: mniejszości, lecz całego społeczeostwa: jest opowiedzeniem się 

za społeczeostwem humanistycznym”1. Podkreśla również: że „zarówno Rada 

Europy: jak i Unia Europejska dysponują ograniczonym instrumentarium 

prawnym w dziedzinie edukacji: toteż problem współpracy edukacyjnej ma 

wybitnie charakter polityczny”: ale dzięki tym organizacjom stworzone 

zostały możliwości budowania wizji nowoczesnego społeczeostwa 

i częściowej jego realizacji; 

Agatę Cudowską2 pasjonuje jeden z obszarów analitycznych 

postulowanych przez Tadeusza Lewowickiego – relacje z Innym; Określa 

swoje fascynacje następująco: „Dialogicznośd przestrzeni edukacyjnej jest 

obecna w mojej narracji od początku (…)”3. Zatem i w przestrzeni edukacji 

międzykulturowej odnajduje aksjologiczny sens spotkania z Innym; 

Cudowska - wspierając swoje rozważania tezami Emanuela Lévinasa: Józefa 

Tischnera czy Tadeusza Gadacza - tworzy mapę znaczeo i sensów: którymi 

powinien kierowad się pedagog kultury/międzykulturowy: przekazując je 

swoim wychowankom w procesie wrastania w świat wartości i – jak chce 

                                                 
1 Tamże: s; 66; 
2 A. Cudowska, Dialog w edukacji międzykulturowej – kształtowanie przestrzeni spotkania 
z Innym, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 69-82. 
3 Tamże: s; 73; 
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Cudowska – tworzenia „możliwości stawania się człowiekiem wolnym 

i dobrym”1. 

Należy podkreślid istotny wkład zespołów naukowych zajmujących się 

edukacją międzykulturową w „poszukiwaniu wartości wspólnych: 

możliwych do zaakceptowania i realizacji przez przedstawicieli różnych 

kultur”2. Aksjologiczny wymiar edukacji międzykulturowej jest obecny 

w rozważaniach Ryszarda Rosy3: który odwołując się do uniwersalnych 

wartości: wskazuje na ich teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje w innych 

systemach: arabskim: islamskim: afrykaoskim czy azjatyckim; Ta wiedza 

umożliwia badaczom międzykulturowości tworzenia pomostu wzajemnego 

porozumienia oraz tworzenia i wchodzenia w przestrzenie dialogu 

międzykulturowego; 

Inne dylematy wielokulturowości ujawnia Jerzy Stochmiałek4, pisząc: 

„dorobek edukacji wielo- i międzykulturowej pozwala w nowym świetle 

spojrzed na występowanie zjawisk nierówności: marginalizacji: ekskluzji 

społecznej dotyczących na przykład mniejszości narodowych i etnicznych: 

diaspor: emigrantów czy też uchodźców politycznych”5. Zdaniem autora, 

analiza rozmaitych mechanizmów wykluczenia społecznego: stereotypów 

i uprzedzeo oraz piętnowania umożliwia skuteczniejsze niwelowanie tych 

zjawisk dzięki edukacji międzykulturowej: a tym samym humanizację 

międzyludzkich relacji „bez konieczności uciekania się do – kosztownych 

i z reguły mało skutecznych – mechanizmów formalnej kontroli społecznej”6. 

Dominika Łukoszek stawia pytania o możliwości zaistnienia filozofii 

międzykulturowej7; Refleksje nad tym zagadnieniem opiera na twórczości 

filozofów latynoamerykaoskich oraz pracach Franza Wimmera; Aby oddad 

                                                 
1 Tamże: s; 70. 
2 R. Rosa, Godnośd i prawa człowieka w edukacji międzykulturowej, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 1…: s. 84-101. 
3 Tamże: s; 96; 
4 J; Stochmiałek: Edukacja międzykulturowa wobec zjawisk społecznego wykluczenia 
i piętna, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 102-112. 
5 Tamże: s; 102; 
6 Tamże: s; 110; 
7 M; Łukoszek: Filozofia międzykulturowa – nowe spojrzenie na filozofię, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 203-213. 
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istotę sprawy, posłużę się słowami Marka Szulakiewicza: które przytacza 

badaczka: „Pojęcie „filozofia” pochodzi od Greków: lecz „sprawy” jakimi 

zajmuje się ona wcale nie są ograniczone do języka i kultury greckiej; 

Filozofia i filozofowanie rodzi się: powstaje i rozwija w pewnej sytuacji; Stąd 

też mamy zawsze do czynienia z kulturowym kontekstem odpowiedzi; (…) 

pytania są uniwersalne: a odpowiedzi są wyrazem kultur i historii”1. 

Postulaty filozofów nie-Europejczyków zaprezentował przywoływany przez 

Łukoszek Wimmer: „Przede wszystkim filozofia powinna zrekonstruowad 

swoją własną ideologię: aby ustanowid egalitarną podstawę do komunikacji 

pomiędzy różnymi systemami filozoficznymi z różnych części naszego globu: 

podstawę do komunikacji polilogicznej. Sukces w tej materii przewiduje 

Wimmer tylko w tej sytuacji: jeśli zostanie przyjęte założenie: że wszystkie 

tradycje i sposoby myślenia są względem siebie epistemologicznie 

równoważne”2. Zadanie: które staje przed filozofią – uważa - jest trojakie: 

„refleksja nad kulturowością i regionalnością każdego sposobu myślenia na 

każdym poziomie: poszukiwanie uniwersalnie ważnych argumentów 

i koncepcji oraz sprawiedliwe odnoszenie się do poszczególnych regionalnych 

tradycji filozoficznych”3. 

Dorobek teoretyczny pedagogiki międzykulturowej kształtuje się dzięki 

badaniom prowadzonym intensywnie w poszczególnych regionach 

pogranicza: zarówno w sensie terytorialnym i treściowego w kulturze: jak też 

interakcyjnego i osobowego4. 

Zespół naukowy pod kierunkiem Jerzego Nikitorowicza (mam tu 

przede wszystkim na myśli znanych badaczy edukacji międzykulturowej: 

Dorotę Misiejuk: Jolantę Muszyoską i Mirosława Sobeckiego) poszukuje 

odpowiedzi na problemy pogranicza wschodniego Polski: kierując swoje 

zainteresowania na wytwory ludzi – kulturę duchową i materialną; 

                                                 
1 Tamże: s; 205; 
2 Tamże: s; 206; 
3 Tamże: s; 207; 
4 Por. J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 124-139. 
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Badania Mirosława Sobeckiego skupiają się głównie na kontekstach 

edukacji    międzykulturowej na pograniczu polsko-białoruskim; Przykładem 

zaangażowania badacza w ten obszar eksploracji jest tekst Niemen – centrum 

czy peryferia kultury symbolicznej? Kontekst edukacji międzykulturowej. 

Rzeka Niemen - jako znaczący symbol dla trzech kultur: polskiej, litewskiej 

i białoruskiej - jest w rozważaniach autora miejscem możliwego 

współcześnie spotkania w odmiennym kontekście historycznym. Pisze on: 

„Kulturowe losy położonych nad Niemnem ziem symbolizują losy trzech 

miast: położonych dziś w trzech krajach: ale niegdyś współstanowiących 

jedną: ale wielokulturową przestrzeo polityczną – Rzeczpospolitą; (…) 

Niestety dzisiaj efekt owego przenikania często stanowi przedmiot 

przetargów i jednostronnego zawłaszczania”1: mimo wyraźnego przenikania 

się kultur w przeszłości w sferze materialnej i symbolicznej. Sobecki 

podkreśla edukacyjny potencjał relacji między kulturami: praktycznie 

możliwy do wyzyskania poprzez działania w ramach Euroregionu Niemen; 

Do uniwersalnych wartości ekumenicznych pogranicza polsko-

ukraioskiego nawiązuje Marek Melnyk2, pisząc: „Pogranicze istniało tam 

gdzie to: co łacioskie i greckie: polskie i ukraioskie ulegało nałożeniu się na 

siebie: przemieszaniu w wymiarze: etnicznym: religijnym i kulturowym”; 

Takie pogranicze ma już wymiar historyczny - zdaniem Melnyka - gdyż 

„obecna wymiana wartości między chrześcijaoskim Wschodem i Zachodem 

w Europie nie dokonuje się na konkretnych obszarach styku ich peryferiów; 

Takie miejsca nie są już potrzebne w takim stopniu jak to było wcześniej”3. 

W dorobku naukowym Doroty Misiejuk odnajdujemy analizy procesu 

wychowania w przestrzeni symbolicznej pogranicza kulturowego. 

Interesujące ją obszary to tradycja i sposób przekazu treści etnicznych. 

Badaczka przedstawia te kwestie między innymi na przykładzie twórczości 

regionalnej Podlasia, koncentrując się na „analizie dziedzictwa kultury 

                                                 
1 M. Sobecki, Niemen – centrum czy peryferia kultury symbolicznej? Kontekst edukacji 
międzykulturowej, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 121. 
2 M. Melnyk, Ekumeniczny wymiar dialogu polsko-ukraioskiego, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 84-98. 
3 Tamże, s. 95. 
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materialnej i duchowej historycznych mieszkaoców tego terenu 

stanowiących mniejszośd: których dziedzictwo kulturowe było 

marginalizowane i niedoceniane z przyczyn politycznych”1. Autorka 

podkreśla nasilenie działao rewitalizacyjnych: których efektem jest 

przerwanie „zaklętego kręgu mitów narodowych: uprzedzeo i stereotypów 

międzygrupowych”2; Misiejuk przywołuje koncepcję transkulturowości 

niemieckiego filozofa Wolfganga Welscha jako teoretycznego modelu 

przydatnego do analizy kulturowych procesów na pograniczu czy 

peryferiach. W tych kontekstach omawia zwyczaje: obyczaje i twórczośd 

regionalną Podlasia; Takie ujęcie umożliwia nowe spojrzenie na dziedzictwo 

kulturowe z perspektywy badacza i daje inspiracje do twórczych rozwiązao 

w tym zakresie. 

Twórczośd artystyczna jako medium edukacji leży w kręgu 

zainteresowao Katarzyny Niziołek: która proponuje w koncepcjach Johna 

Deweya, Herberta Reada oraz Josepha Beuysa odnaleźd punkt wyjścia do 

zdefiniowania roli sztuki w edukacji międzykulturowej; Autorka stwierdza: że 

„sztuka: jako środek edukacji (wychowania): w koocowym efekcie odnosi się 

do doświadczenia społecznego: uczestnictwa w relacjach społecznych; Nie 

ulega wątpliwości: że we współczesnym świecie relacje te coraz częściej mają 

charakter międzykulturowy – w wąskim znaczeniu: gdy mówimy o różnych 

grupach etnicznych czy religijnych, i w szerokim – gdy kulturę wiążemy także 

z płcią społeczną: orientacją seksualną: przynależnością klasowo-warstwową: 

subkulturą czy stylem życia”3. Proponuje traktowanie sztuki w edukacji 

międzykulturowej jako zintegrowania podejśd Deweyowskiej „sztuki jako 

doświadczenia”: Readowskiego „wychowania przez sztukę” oraz 

Beuysowskiej „rzeźby społecznej” do kształtowania wrażliwości na drugiego 

człowieka: rozwijania umiejętności komunikacyjnych czy socjalizowania do 

                                                 
1 D. Misiejuk, Transkulturowośd w świetle zwyczajów, obyczajów oraz twórczości 
regionalnej Podlasia, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 135. 
2 Tamże: s; 136; 
3 K; Niziołek: Edukacja międzykulturowa poprzez sztukę, [w:] Edukacja międzykulturowa, 
cz; 1…: s. 155. 
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konstruktywnego wspólnego działania: czego ciekawe egzemplifikacje 

znajdujemy w jej tekście; 

Przemyślenia Jolanty Muszyoskiej nad zagadnieniami pogranicza 

możemy odnaleźd w wielu jej artykułach1. Badaczka analizuje pogranicze pod 

pod kątem istniejącego tam kapitału społecznego; Zastanawia się nad 

cechami konstytutywnymi pogranicza przyjmując: że jest to zasada 

wspólnotowa i zrzeszeniowa. Z kolei kapitał społeczny pogranicza - zdaniem 

Muszyoskiej -  stanowi jego różnorodnośd kulturowa i wyznaniowa: zawarta 

w dziedzictwie kulturowym pogranicza:  którego cechami są 

komplementarnośd: wymiana i podobieostwo; Inkluzyjny charakter więzi 

społecznych (wspólnoty) budowanych na kapitale społecznym pogranicza 

umożliwia tworzenie silniejszych powiązao społecznych: których 

wzmocnienia i rozwoju upatruje ona w realizacji zadao edukacji regionalnej 

jako celowej i spontanicznej aktywności na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego; Podkreśla w tym kontekście rolę edukacji regionalnej jako 

edukacji do odpowiedzialności – istotnej wartości w dążeniu od wspólnoty 

„ojczyzny prywatnej” do szerszej – europejskiej. 

Instytucjonalne formy wzmacniania edukacji międzykulturowej 

prowadzą regionalne ośrodki i muzea; Przykładem może byd analiza takiej 

działalności przeprowadzona przez  Barbarę Miszkiel2; Muzea stanowią 

obecnie ważny element w procesie edukacji formalnej, udostępniając swoje 

przestrzenie oraz zbiory dzieciom i młodzieży; Muzeum Ziemi Sejneoskiej 

jako regionalna instytucja realizując swoje zadania statutowe, takie jak: 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów: prowadzenie badao: upowszechnianie 

kultury (różnorodności narodowościowej mieszkaoców Sejneoszczyzny): 

opieka nad zabytkami, podejmuje również działania edukacyjne; Tu również 

                                                 
1 Zob. m. in. J; Muszyoska: Więzi społeczne na pograniczu – rozważania teoretyczne. 
Konteksty edukacji regionalnej, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 164-174; 
J. Muszyoska: Kapitał społeczny pogranicza – jego możliwości i znaczenie w zapobieganiu 
wykluczeniu społecznemu, [w:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia 
społecznego i edukacyjnego, (red.) T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska, 
Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruo 2011: s; 111-121. 
2 B. Miszkiel, Rola Muzeum Ziemi Sejneoskiej w realizacji edukacji międzykulturowej, [w:] 
Edukacja międzykulturowa, cz; 1…: s. 175-182. 
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widoczna jest dbałośd o rewitalizację kultury materialnej jak i symbolicznej. 

Ponadto instytucje tego typu tworzą programy edukacyjne dla różnych grup 

odbiorców: głównie dzieci i młodzieży szkolnej; Działalnośd Muzeum Ziemi 

Sejneoskiej ze względu na specyfikę regionu: wpisuje się swoimi 

propozycjami edukacyjnymi w obszar praktycznej realizacji zarówno edukacji 

regionalnej jak i edukacji międzykulturowej;  

Symboliczne zaistnienie w Polsce ważne jest dla mniejszości 

białoruskiej: o czym donosi Alicja Siegieo-Matyjewicz1. Jej badania nad 

dwujęzycznością wskazują na szereg dylematów zarówno natury społecznej 

jak i politycznej, mimo prawnych instrumentów realizacji prawa językowego; 

Badaczka konstatuje swoje badania stwierdzeniem: iż „wdrożenie w życie 

ustawowych regulacji dotyczących dwujęzyczności może okazad się 

skomplikowane (…); Wymagad będzie ono czasu: pozytywnego nastawienia 

opinii publicznej: wstępnej pracy edukacyjnej oraz współdziałania 

ugrupowao politycznych na poziomie krajowym i lokalnym”2. 

Wśród nowych wyzwao edukacji międzykulturowej znajdują się 

przede wszystkim problemy migrantów oraz procesy społecznej wymiany 

przebiegające pomiędzy „gośdmi” i „gospodarzami”3; Przedmiotem badao są 

tu relacje dwojakiego rodzaju: kultura migrantów versus kultura polska 

i kultura polska versus kultura krajów emigracyjnych4; Pytania o gotowośd 

obydwu stron do interakcji na poziomie wartości kulturowych oraz przebieg 

zachodzących procesów towarzyszą badaczom tej problematyki; Wśród 

pedagogów budzi ona zainteresowanie w kontekście kreowania tożsamości 

emigrantów i ich dzieci: „eurosieroctwa”, a tym samym roli i funkcjonowania 

rodziny czy problemów akulturacyjnych; 

                                                 
1 A; Siegieo-Matyjewicz, Prawo do dwujęzyczności – zgoda czy konflikt? Raport z badao 
dotyczących dwujęzyczności osób pochodzenia białoruskiego zamieszkujących tereny 
wschodniego Podlasia, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 229-244. 
2 Tamże: s; 242; 
3 Określenie zaczerpnięto z książki H; Grzymały-Moszczyoskiej i E; Nowickiej, „Goście” 
i „gospodarze”. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je 
społecznościach lokalnych: Wydawnictwo „Nomos”: Kraków 1998; 
4 Efektem zainteresowania problematyką migracji w Polsce było m;in; utworzenie na 
Uniwersytecie Warszawskim Ośrodka Badao nad Migracjami: którego kierownikiem jest 
Marek Okólski; 
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Zdaniem Leona Dyczewskiego1, każdy emigrant: który znalazł się 

w nowym społeczeostwie doświadcza odmienności i niezgodności postaw; 

Analizuje on zjawisko „trwałości przy swojej dotychczasowej tożsamości 

społecznej i proces wchodzenia w nowe społeczeostwo-paostwo” na 

przykładzie polskich emigrantów w Niemczech: Francji: USA i Wielkiej 

Brytanii. Analiza przeprowadzonych badao sprowadza się do wniosków 

o dużym poziomie świadomości naszych rodaków „do jakiej grupy etniczno-

kulturowej należą i w jakim społeczeostwie żyją; (…) Żyją więc niejako 

w dwóch światach: w sferze życia prywatnego, w dziedzinie symbolicznej, 

w domu: w miejscach kultu religijnego nadal są Polakami; Tu przede 

wszystkim wyrażają swoją tożsamośd etniczno-kulturową; Natomiast 

w dziedzinie kultury bytu i kultury społecznej: w życiu publicznym starają 

się dostosowywad do społeczeostwa, w którym żyją; Trudno określid, 

w jakim punkcie tego swoistego kontinuum tożsamości i procesu 

przystosowania znajdują się poszczególne jednostki: a tym bardziej cała 

polska społecznośd emigrantów w poszczególnych krajach; Trudnośd tę mają 

osoby: których ta sprawa dotyczy: jak też badacze: którzy się nią zajmują”2. 

Badacz widzi możliwości rozwiązania tej sytuacji poprzez edukację 

międzykulturową; Optymizmem napawa fakt świadomości części polskich 

emigrantów co do wysiłku: który przychodzi i przyjdzie im włożyd w proces 

adaptacji (akulturacji?) do nowych warunków społeczno-kulturowych. 

Pojawia się bowiem wiele obaw co do postrzegania Polaków w niektórych 

krajach europejskich jak Holandia, Irlandia czy Wielka Brytania. 

Problemy migracji to także zmiana sytuacji rodzinnej i zaspokajania 

potrzeb jej członków: zwłaszcza dzieci; W kręgu zainteresowania badaczy leżą 

takie zagadnienia jak: przebieg socjalizacji w przypadku nieobecności rodzica 

czy rodziców: problemy adaptacyjne w nowych miejscach – „nie-miejscach”: 

kwestie „zakorzeniania” i kreowania tożsamości: edukacja poza granicami 

                                                 
1 L. Dyczewski, Tożsamośd emigranta w nowym społeczeostwie-paostwie: pomiędzy 
trwałością i zmianą, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 9-28. 
2 Tamże: s; 26; 
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kraju; Dla wielu pedagogów jest to obszar empirycznych eksploracji1. 

Pojawiające się problemy umiejscowione są w obszarze pedagogiki 

międzykulturowej;  

Ciekawą perspektywę badawczą stanowi w tym kontekście koncepcja 

transnarodowej przestrzeni społecznej: którą charakteryzują: 

 „więzi o charakterze społecznym i symbolicznym oraz ich treści; 

 adaptacja i akceptacja życia w dwóch światach przy równoczesnej 

działalności na rzecz obu krajów; 

 dynamika procesu, gdyż następujące w nim akumulacja różnych 

kapitałów i ich skutków; 

 relacje i więzi rodzinne mające charakter ponadterytorialny – 

odbywają się nie w miejscu (place), ale w przestrzeni (space); 

 konstruowanie tożsamości w oparciu o doświadczenia wynikające 

z funkcjonowania migrantów w więcej niż jednym kraju”2. 

Pytanie o rodziny transnarodowe jest zaskakujące z perspektywy 

postulowanej przez pedagogów dotychczasowej jej roli i funkcji 

wychowawczej; Wioletta Danilewicz jako główną przyczynę tworzenia się 

transnarodowych rodzin wskazuje tzw; kulturę migracji3; Wśród 

wewnętrznych powodów tworzenia rodzin transnarodowych Danilewicz 

dostrzega „rodzinną orientację migracyjną”: która budowana jest przez m;in;: 

„rodzinne tradycje migracyjne”: wpływ środowiska macierzystego: w którym 

funkcjonują „sieci migracyjne” oraz „przekaz społeczny”; Dodatkowym 

stymulatorem jest tzw; czynnik wewnątrzrodzinny: czyli „zarobkowa 

orientacja migracyjna”; Badania nad rodzinami transnarodowymi pozwalają 

wnioskowad: że migrujący rodzice nadają nowy wymiar rodzicielskim 

powinnościom; „Sprawują swoje role pomimo dzielącej odległości 

geograficznej: zapobiegając emocjonalnemu rozdzieleniu rodziny; Migranci 

podejmują próby konstruowania alternatywnych strategii rodzicielskich 

                                                 
1 Zob. m. in. A. Hruzd, Rodzina jako obszar zainteresowao pedagogiki międzykulturowej, 
[w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 43-53. 
2 W. Danilewicz, Tożsamośd rodzinna „ponad granicami” w świetle koncepcji 
transnarodowej przestrzeni społecznej, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s; 31-32. 
3 Tamże: s; 34; 
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(macierzyoskich: ojcowskich) mimo że jest to proces pełen napięd: nie zawsze 

kooczący się powodzeniem”1. 

Polska jest tym krajem Unii Europejskiej: gdzie emigracja przeważa 

nad imigracją; Przyjmujemy wielu imigrantów: głównie ze Wschodu; Są to 

Białorusini: Rosjanie i Ukraiocy; Mariola Badowska zajęła się analizą 

polskiej polityki społecznej w kontekście obecności imigrantów i uchodźców2. 

Polska polityka wobec migracji i cudzoziemców zawiera trzy filary: 

gospodarczy: społeczny i prawny; W Polsce pojawiają się dwie grupy 

migrantów: tj; uchodźcy i imigranci; „Obie kategorie pomimo wspólnoty 

doświadczenia: jakim jest migracja oraz koniecznośd adaptacji w kulturowo 

i językowo odmiennym środowisku: różnią się statusem prawnym oraz 

specyfiką i nasileniem potrzeb związanych z problemami o charakterze 

zdrowotnym i emocjonalnym”3; Istniejące narzędzia prawne w formie ustaw 

i dyrektyw unijnych umożliwiają realizację działao integracyjnych: jednak 

zdaniem badaczki powinniśmy wychodząc naprzeciw zwiększonej imigracji: 

podjąd szersze działania w ramach edukacji międzykulturowej; W ten sposób 

zwiększyłaby się świadomośd społeczna i zaistniały warunki do zmniejszenia 

stereotypów i uprzedzeo wynikających z obaw przed Innością;  

Pojęcie akulturacji spopularyzował kanadyjski psycholog John Berry4. 

Stała się ona przede wszystkim kategorią analityczną dla psychologów 

międzykulturowych5; W badaniach pedagogów omawiana kategoria 

wykorzystywana jest sporadycznie i to głównie w celu wskazania istnienia 

takiego procesu; Ewa Dąbrowa i Urszula Markowska-Manista6 postulują 

uznanie akulturacji i włączenie do perspektywy myślenia pedagogicznego; 

Zdaniem badaczek, „eksploracje podejmowane w obrębie pedagogiki 

                                                 
1 Tamże: s; 40; 
2 M. Badowska, Polityka społeczna a edukacja międzykulturowa, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 214-228. 
3 Tamże: s; 219; 
4 Zob. J. Berry, Akulturacja: harmonijne życie pośród dwóch kultur: tłum; Agata Mleczko: 
„Rocznik Pedagogiczny” 2006: t. 29, s. 157-175. 
5 P. Boski, Kulturowe ramy zachowao społecznych. Podręcznik psychologii 
międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
6 E; Dąbrowa: U; Markowska-Manista, Problemy akulturacji migrantów w edukacji 
międzykulturowej, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 54-68. 
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międzykulturowej wiodą nas głównie ku identyfikacji tożsamości oraz ku 

współistnieniu osób i grup w środowisku międzykulturowym; W nikłym 

stopniu uobecnia się dyskurs poświęcony problemom akulturacyjnym: który 

dotychczas dotyczył głównie mniejszości narodowych i etnicznych żyjących 

na pograniczach; Ten wybiórczy i w związku z tym fragmentaryczny obraz: 

uniemożliwia zaangażowanie pedagogiki w rozwiązywanie problemów 

akulturacyjnych”1. 

Zagadnienie tożsamości traktowane jest współcześnie przez badaczy: 

w tym pedagogów: jako problem i zadanie; W obszarze edukacji 

międzykulturowej tożsamośd jest podstawowym obszarem eksploracji 

naukowych: gdyż pojawiające się w zróżnicowanym świecie i zmieniającej 

się przestrzeni społeczno-politycznej dylematy tożsamościowe wpływają 

istotnie na edukacyjne konteksty jej kreowania. 

Widoczna interdyscyplinarnośd w budowaniu teoretycznych ram 

współczesnej tożsamości w pedagogice umożliwia objęcie szerokiej gamy 

zjawisk i procesów zachodzących nie tylko na pograniczach: ale również 

w sytuacji migracji; Pytania o to „kim jestem?” w dużej mierze zależy od tego 

„gdzie jestem?”: „z kim jestem?” i „kiedy jestem?”; Celem edukacji 

międzykulturowej jest dążenie do tożsamości otwartej; Obszerne analizy tego 

zagadnienia odnajdujemy w publikacjach zespołu naukowców 

z Białegostoku i Cieszyna2.  

Takie dylematy dotyczą współcześnie wszystkich krajów europejskich. 

Powołajmy się na przykład Francuzów: którzy na przełomie 2009/2010 

debatowali nad własną tożsamością narodową; Analizą tej debaty zajęła się 

Iwona Pugacewicz3: wskazując na dwie osie tematyczne szeroko zakrojonej 

dyskusji społecznej; „Pierwsza dotyczyła kwestii wspólnego życia: 

                                                 
1 Tamże: s; 66; 
2 Zob. m. in. Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązao, 
(red.) T; Lewowicki: B; Grabowska: A; Różaoska (red;): Wydawnictwo Adam Marszałek: 
Toruo 2008; J; Nikitorowicz: Kreowanie tożsamości dziecka...; M; Wróblewska: 
Kształtowanie tożsamości w perspektywie rozwojowej i edukacyjnej, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 176-186. 
3 I. Pugacewicz, O nową jakośd francuskiej tożsamości narodowej w zmieniającej się 
przestrzeni społeczno-politycznej, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 71-83. 
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patrymonium narodowego; Próbowała zdefiniowad francuską tożsamośd 

w kategoriach socjohistorycznych; (…) Druga oś dyskusji dotyczyła 

francuskiej wielo- i międzykulturowości; Podkreślano historycznie 

i ideologicznie uwarunkowaną otwartośd na wzajemnie przenikanie się 

kultur: republikaoską gotowośd do dialogu: do akceptacji i przyjmowania 

innych”1; Jak podaje Pugacewicz: 60% francuskiego społeczeostwa 

potwierdziła zasadnośd tej debaty: uznając wspólną potrzebę wymiany 

poglądów i opinii co do dalszych odpowiedzialnych reform rządowych; Czy 

taka debata miałaby szanse powodzenia w innych krajach: w tym w Polsce? 

W jakim stopniu Polacy są świadomi Innego? 

Zauważamy Innośd z perspektywy etnocentrycznej: często traktując 

jako zagrożenie; Przykładem tego są postawy braku akceptacji mniejszości 

religijnych: językowych czy etnicznych wyrażane chodby w mediach 

i komentarzach na forach internetowych.  

Jolanta Horyo2 porusza problemy dziecka romskiego w polskiej szkole. 

„Pierwszy kontakt ze szkołą jest dla dziecka romskiego wejściem w inny: 

nieznany mu dotąd świat; Często w przeciwieostwie do kolegi z ławki: uczeo 

pochodzenia romskiego nie zna (nie rozumie) języka: którym mówi do niego 

nauczyciel: nie potrafi sprawnie porozumied się z rówieśnikami. Nierzadko 

sami rówieśnicy: ale i ich rodzice są do niego wrogo nastawieni; Zatem swoją 

romskośd musi pozostawid w domu i stad się kimś innym w szkole”3. 

Z kolei Beata A; Orłowska4 analizuje przyczynę zakłócenia relacji 

między Polakami i Łemkami; Historyczna zasiedziałośd Łemków 

w południowo-wschodniej części Polskiej po drugiej wojnie światowej 

zmieniła się w wyniku Akcji „Wisła” i była częścią procesu tworzenia 

paostwa jednonarodowego; W nowych miejscach musieli zmagad się 

z nieuzasadnionymi uprzedzeniami nowych sąsiadów i tęsknotą za 

rodzinnymi stronami; Uznanie w 1995 roku Łemków za mniejszośd etniczną 
                                                 
1 Tamże: s; 72; 
2 J; Horyo: Spotkanie z innym w szkolnej ławie. Romska tożsamośd, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 99-114. 
3 Tamże: s; 103; 
4 B. A; Orłowska: Polak – Łemek dwa bratanki (o życiu w wielokulturowym społeczeostwie 
– dawniej i dziś), [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 115-127. 
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pozwoliło na rewitalizację ich tradycji: jednakże rozproszenie geograficznie 

istotnie wpłynęło na asymilację z kulturą polską; 

Fakt istnienia odmiennych tradycji oraz ich równoprawności powinien 

byd elementem zadao wychowawczych szkoły; Kwestię tę ciekawie 

prezentuje Barbara Dobrowolska1, pisząc o kulturze szkoły; Większośd 

polskich szkół to monokulturowe instytucje: natomiast „w szkole 

wielokulturowej pojawiają się sytuacje: których złożonośd wynika właśnie 

z różnic kulturowych nie tylko w sferze interakcji: ale wartościowania 

‘innych’: ich zachowao: postaw: myślenia: cech zewnętrznych”2; Problemową 

- zdaniem badaczki - jest sytuacja nagłej zmiany ustalonych tradycji 

i zwyczajów poprzez zetknięcie z nową kulturą reprezentowaną przez dzieci 

migrantów lub uchodźców; Pojawia się pytanie nie tyle o szacunek dla 

inności i respektowanie jej w rytuałach szkolnych: ile o kompetencje 

międzykulturowe nauczycieli: którzy wspomagają proces socjalizacji swoich 

uczniów; Widoczna potrzeba włączania edukacji międzykulturowej do 

programów nauczania na studiach pedagogicznych jest już nie tylko 

wyzwaniem i ciekawą propozycja: ale potrzebą: którą należy zapewnid 

przyszłym nauczycielom. 

Edukacja międzykulturowa jest również ważnym elementem 

w procesie socjalizacji mniejszości polskiej na Białorusi: czego przykład 

możemy odnaleźd w publikacji Zinaidy Lewczuk3; Omawia ona działalnośd 

organizacji Polska Macierz Szkolna „Polesie”: której różnorodne formy (Klub 

Młodej Polonii: Drużyna Harcerska im; Knahelskiej, Klub Polskich Kobiet, 

Drużyna Zuchowa „Tygryski” czy Uniwersytet Trzeciego Wieku) umożliwiają 

integrację i kształtowanie otwartości wobec innych kultur; 

Potrzeba kształtowania kompetencji międzykulturowych pojawia się 

w artykułach wielu pedagogów międzykulturowych: w tym przywoływanej 

już Krystyny Błeszyoskiej; Szeroki zakres wiedzy i umiejętności nabywanych 

                                                 
1 B. Dobrowolska, Kultura szkoły a różnorodnośd kulturowa jej uczniów, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 128-138. 
2 Tamże: s; 129; 
3 Z. Lewczuk, Mieżdukulturnoje obrazowanje faktoram socjalizacji czełowieka, [w:] 
Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 245-255. 
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w trakcie edukacji podkreśla także Marta Bem1; Wspominana już 

samoświadomośd nauczycieli w zakresie dalszego rozwoju oraz osobiste 

zaangażowanie są mocno eksponowane przez badaczkę; Wyraża to 

w następujący sposób: „Nauczyciel: którego nową rola jest bycie opiekunem, 

przewodnikiem w ‘nowym świecie’ powinien rozwijad u siebie następujące 

cechy: świadomośd i wiedzę na temat własnej tożsamości kultury: wiedzę na 

temat procesów psychologicznych: takich jak: stres akulturacyjny oraz 

znajomośd dynamiki adaptacji do nowej kultury: znajomośd różnid 

kulturowych (wymiary kultury), holistyczne podejście do wiedzy: 

umiejętnośd płynnego przechodzenia w sposobie myślenia od abstrakcji do 

konkretu i na odwrót”2. 

Zadaniem szkoły i nauczycieli jest kształtowanie poczucia tożsamości 

kulturowej; Rozległe badania tego zagadnienia na pograniczu polsko-czeskim 

prowadzi Alina Szczurek-Boruta3; Problemem: który jest ciągle aktualny, są 

pytania o treści przekazywane w ramach edukacji wielo- i międzykulturowej; 

Badaczka skoncentrowała się na grupie nauczycieli pracujących 

w gimnazjach na terenie województwa śląskiego; Analiza wyników badao 

umożliwiła sformułowanie wniosków o realizacji przez badanych zadao 

edukacji wielo- i międzykulturowej; Szczurek-Boruta zauważa: że 

„w kontekście analizy podstawy programowej: treści edukacji narodowej 

realizowane w gimnazjum mają charakter ugruntowany; Natomiast treści 

edukacji wielo- i międzykulturowej nie są doprecyzowane”4; Jednakże badani 

nauczyciele potwierdzają wykorzystanie treści kształcenia z podręczników do 

rozwoju kompetencji międzykulturowych swoich uczniów: co napawa 

ogromnym optymizmem; Badaczka wskazuje na odmiennośd opinii 

nauczycieli gimnazjów województwa podlaskiego: których zdaniem edukacja 

wielo- i międzykulturowa należy do obszaru zajęd pozalekcyjnych; 

                                                 
1 M. Bem, Kompetencje międzykulturowe – perspektywa i podejście na przykładzie Wielkiej 
Brytanii, USA, Francji, Włoch oraz Polski, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 166-175. 
2 Tamże: s; 174; 
3 A. Szczurek-Boruta, Edukacyjne konteksty kształtowania poczucia tożsamości kulturowej 
młodzieży – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, [w:] Edukacja 
międzykulturowa, cz; 2…: s. 141-165. 
4 Tamże: s; 150; 
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Może to wynikad z faktu: że „problematyka doboru treści w ogóle nie 

cieszy się popularnością w badaniach naukowych”, jak pisze Alina Szwarc-

Adamiuk1. Charakteryzuje je „encyklopedyzm: werbalizm: uniformizm: 

jednostronnośd”2. 

Problematyka: którą coraz częściej podejmuje Przemysław Grzybowski, 

umiejscawiana jest na pograniczu idei pedagogiki międzykulturowej3. Pisze 

on: że „w sytuacjach krytycznych: a do takich należą cierpienie: choroba 

i śmierd: rozumienie zachowao ludzi jest wartością nie do przecenienia; 

Poszukiwanie tego rodzaju wartości jest możliwe na styku pedagogiki 

międzykulturowej i tanatopedagogiki”;4 Wskazuje on na dwie podstawowe 

wspólne kategorie pojęciowe obu dyscyplin: obcośd i odmiennośd kulturową. 

Zbyt łatwo z perspektywy własnej kultury oceniamy zachowania Innych 

w sytuacji śmierci osoby bliskiej, cierpienia czy choroby; A przecież „obcośd 

związana z chorobą i śmiercią jest nieuniknioną cechą człowieczeostwa – 

zarówno w sferze indywidualnej: jak i zbiorowej: etnicznej: kulturowej”5. 

Porównanie podejśd do tych zagadnieo w kulturze zachodniej i innych 

kulturach świata wskazuje na ich nastawienie etnocentryczne. Kultura 

zachodnia wykreowała wręcz komercyjne podejście do śmierci: czego 

przykładem jest rozwój przemysłu pogrzebowego (targi Necroexpo); Zatem 

jedynie odwołanie do wspólnych wątków tanatopedagogiki i pedagogiki 

międzykulturowej jest szansą na dialog i zrozumienie Obcego. 

Podsumowanie wędrówki po obszarach edukacji międzykulturowej nie 

wydaje mi się potrzebne; Będą one odkrywane ciągle i na nowo 

w sytuacjach indywidualnego i społecznego zetknięcia się z kulturową 

Odmiennością: Innością: Obcością; Edukacja międzykulturowa będzie 

towarzyszyła pytaniom o drogę: tożsamośd: miejsce w świecie. I bardzo 

dobrze: że będzie… 

                                                 
1 A. Szwarc-Adamiuk, Edukacja międzykulturowa w pozalekcyjnych formach kształcenia – 
komunikat z badao, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 188-199. 
2 Tamże: s; 189; 
3 P. P. Grzybowski, Obcośd nieunikniona. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej 
i tanatopedagogiki, [w:] Edukacja międzykulturowa, cz; 2…: s. 256-268. 
4 Tamże: s; 257; 
5 Tamże: s; 258. 
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HISTORIE KUCHENNE
1
  

OD OBSERWACJI POZYTYWISTYCZNEJ (MONTOWANIE STAŁEGO PUNKTU 

ODNIESIENIA) DO DOŚWIADCZENIA OBECNOŚCI „INNEGO”  

(BYCIE WOBEC ZMIANY PARADYGMATYCZNEJ) 

 

 

 „W latach pięddziesiątych szwedzki Instytut Badao Domowych 

prowadził szczegółowe badania mające na celu zapewnienie maksymalnej 

wygody w korzystaniu z urządzeo kuchennych. W tym celu przepytywano 

i obserwowano gospodynie domowe, a na podstawie ich odpowiedzi 

i zachowao określano np; optymalną wysokośd i ustawienie szafek; O tych 

średnio potrzebnych eksperymentach dowiedział się norweski reżyser Bent 

Hamer - ubawiły go do tego stopnia: że pośrednio uczynił je tematem 

nowego filmu; W swojej fabule poszedł nieco dalej i wysłał kilkunastu 

badaczy do Norwegii (zaszłości szwedzko-norweskie to jedyny nie 

uniwersalny element filmu): gdzie tym razem mają zbierad dane na temat 

ogólnokulinarnych przyzwyczajeo tamtejszych kawalerów; w dośd 

specyficzny jednak sposób; Do dyspozycji mają coś na kształt ambony 

ustawionej w rogu kuchni i gruby zeszyt”2. 

                                                 
1 Film Historie kuchenne miał swoją premierę w Polsce 20 lutego 2004 roku; Reż;: Bent 
Hamer, wyk.: Joachim Calmeyer, Tomas Norstrom, prod.: Szwecja/Norwegia, zob.:  
http://www.gutekfilm.pl/historie-kuchenne/     
2 M. Grzybowski, Recenzja filmowa Historie kuchenne,  http://dk.tlen.pl/recenzje/?id_r=142 
(15.11.2010) 

http://www.gutekfilm.pl/historie-kuchenne/
http://dk.tlen.pl/recenzje/?id_r=142
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Podobnie zaczyna się wiele recenzji interesującego nas tu filmu; 

Autorzy  streszczają jego fabułę: po czym rozpoczynają mozolną interpretację 

z własnego punktu widzenia: czyli „miejsca siedzenia”; Wydawałoby się: że 

podobnie jak szwedzki badacz/obserwator w filmie - recenzenci wygodnie 

ustawiają „krzesełko w rogu kuchni”: aby przystąpid do badania tego: co daje 

się zarejestrowad jedynie okiem; co daje się uchwycid jedynie „tu i teraz”;  

W niniejszym tekście „coś na kształt ambony” nie będzie miało 

swojego stałego miejsca - pozostanie w ciągłym „przesuwaniu: 

przemieszczaniu: ustawianiu wciąż na nowo”. To bycie w ruchu pozwoli: byd 

może: analizowad wrażenia z różnych punktów widzenia1; Podobne podejście 

towarzyszy mi również podczas zaangażowania w działalnośd społeczno-

naukową; 

W opracowaniu pragnę zwrócid uwagę na kilka istotnych wątków 

w fabule filmu: które są ważne z punktu widzenia badacza podzielającego 

założenia paradygmatu partycypacyjnego2. Ponadto skupię się w nim na 

omawianiu tych dylematów/problemów badawczych: wynikających z fabuły 

filmu: z którymi spotkałam się osobiście: będąc w procesie doświadczania 

„Innego” nie tylko podczas realizacji projektu badawczego: ale również 

w codziennym życiu; Takie podejście do badao reprezentuje m;in; Judi 

Marshall: która pisze: „Moje badanie jest również moim sposobem życia: 

zarówno ja: jak i ‘ono’ musimy nadal rosnąd i się rozwijad: w przeciwnym 

razie moje życie utknie w miejscu, a muszę umied traktowad to: co wynoszę 

z badao: jako uczenie się; Wiedza intelektualna jest niewystarczająca sama 

w sobie; najlepiej odzwierciedla się w działaniu i istnieniu; Moje badanie to 

również moje życie; W najlepszym wydaniu zdobywanie wiedzy i rozwój 

osobisty przeplatają się: jedno podtrzymuje i żywi drugie”3.  

                                                 
1 Zob. E. Mach, Analiza wrażeo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
2 Zob. D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia - metodyka - ewaluacja, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 2010: s; 98-107. 
3 J. Marshall, Researching Women in Management as a Way of Life: „Management 
Education and Development” 1992: 23(3): s; 281-289. Za: P. Reason, W. R. Torbert, Zwrot 
działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, [w:] Badania w działaniu. Pedagogika 
i antropologia zaangażowane: (red;) H; Červinkovà, B; D; Gołębniak, Wydawnictwo 
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: Wrocław 2010: s; 138. 
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Słowa Judi Marshall sprowokowały mnie do poszukiwania 

doświadczeo - „siebie jako badacza” poprzez własne życie; Natomiast film 

Historie kuchenne dodał mi odwagi do tych poszukiwao; Byd może stał się 

też kropką nad „i” w podjęciu życiowej decyzji przy równoczesnym byciu 

znakiem zapytania co do dalszej pracy naukowej.     

 

Ze Szwecji do Norwegii  

– doświadczanie bycia wobec zmiany paradygmatycznej 

 

„Historie kuchenne są (…) satyrą na społeczną kontrolę i delikatną 

farsą na narodowe nieporozumienia. Precyzyjni, skrupulatni Szwedzi 

zupełnie sobie nie radzą w bardziej zdezorganizowanym klimacie Norwegii 

i chod Norwegowie robią sobie żarty ze Szwedów: to ci z kolei odgryzają się 

Finom; Świetnym żartem jest absurdalna próba inżynierii idealnie 

skalibrowanego społeczeostwa i chod Hamer ukazuje anarchię: jaka musi 

wyniknąd z takiego przymusu: to jego styl reżyserski wyraźnie sugeruje jego 

przywiązanie do czystości i precyzji”1. 

Film rozpoczyna się od przyjazdu grupy szwedzkich 

badaczy/obserwatorów z Instytutu Badao Domowych do Norwegii; W małej 

wiosce Landstad mają za zadanie przeprowadzid skrupulatne obserwacje 

18 kawalerów: którzy zgodzili się przez okres sześciu tygodni (od października 

do dnia Wigilii) byd obiektami badao; Realizację całodobowego zapisu 

zachowao ma ułatwid ustawienie przyczepy kempingowej przed domem 

obserwowanych; Celem badao była racjonalizacja kuchni poprzez zmianę 

ustawienia sprzętów; Ponadto kluczem do sukcesu miało byd przestrzeganie 

dwóch najważniejszych zaleceo: po pierwsze: zakaz rozmowy 

z obserwowanym obiektem; po drugie: obserwowanym mężczyznom 

zabroniono włączad badaczy do codziennych zajęd bez względu na to, jak 

może ich to kusid;  

                                                 
1 R. Jonathan, fragment recenzji Historii kuchennych zamieszczonej w „Screen Daily”: 
http://www.gutekfilm.pl/historie-kuchenne/prasa.asp (13.11.2010) 

http://www.gutekfilm.pl/historie-kuchenne/prasa.asp
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Jak się łatwo domyślid, przy tak absurdalnych założeniach badawczych: 

pomijających naturalne ludzkie potrzeby nawiązywania kontaktu z drugim 

człowiekiem: relacje między badaczem a obserwowanym będą w filmie 

ewaluowały; Widzimy to na przykładzie interakcji, jakie zachodzą pomiędzy 

Szwedem Folke Nillsonem (badaczem) a siedemdziesięcioletnim Izakiem 

(obiektem obserwacji): który od dawna prowadzi życie samotnika;   

Reżyser: Bent Hamer stwierdza: „Wydarzenia oplatają się wokół 

narastającego konfliktu: nieznajomy pojawia się w obcym domu: powoli się 

zaznajamia i w koocu staje się coraz bliższy obserwowanemu; W rezultacie 

dzieo wyjazdu okazuje się byd dla nich tak samo trudny: jak dzieo przyjazdu; 

Moim pomysłem było pokazanie w humorystyczny sposób tego: co dzieje 

się: kiedy wkraczamy w prywatną sferę innej jednostki; Chciałem opisad 

mechanizmy znajdujące się wewnątrz człowieka i pokazad jak 

najintymniejsze jego części odsłaniają się w nieuniknionym procesie 

socjalizacji; Film może również zostad odebrany jako krytyka 

pozytywistycznych tendencji i współczesnych reality show”1. 

W tym miejscu zastosuję przejście do „innego” typu języka: aby ukazad 

złożonośd omawianych przeze mnie wątków w filmie; Zastosowanie 

terminów: badacz-obserwator; interakcje, relacje, obiekt obserwowany nie 

wystarczą: aby „wejśd płynnie” do świata intymnych przeżyd dwóch 

mężczyzn: którzy przez okres sześciu tygodni doświadczają swojej obecności; 

W tym miejscu tekstu odczuwam naturalną potrzebę zmiany swojego 

sposobu myślenia: czyli pisania (paradygmatu); Chcę „uchylid drzwi do 

nieznanego”; chcę spróbowad opisad doświadczenie, jakie towarzyszy „byciu” 

wobec zmiany paradygmatycznej; Podobnie zrobił Izak w filmie – uchylił 

drzwi: aby obcy człowiek: innej narodowości wszedł do jego domu 

i obserwował go przez sześd tygodni; Ten czas wspólnie spędzony z „Innym” 

(również z „innej” kultury) w kuchni (kuchnia staje się miejscem intymnym: 

miejscem „wymiany”2) sprawił: że on sam oraz badacz staje wobec zmiany 

paradygmatycznej. W przypadku badacza następuje przejście do „innego” 

                                                 
1 H. Bent, http://www.gutekfilm.pl/historie-kuchenne/historie.asp, (13.11.2010) 
2 Y.-F. Tuan, Przestrzeo i miejsce, Paostwowy Instytut Wydawniczy: Warszawa 1987: s; 179. 

http://www.gutekfilm.pl/historie-kuchenne/historie.asp
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sposobu myślenia: patrzenia: działania; Jednak nie jest to sposób myślenia: 

patrzenia i działania obserwowanego; Jest to typ przemiany: którą można 

znaleźd w świecie przyrody np; zrzucanie skóry przez węże w momencie: 

w którym przychodzi na to czas. Czas rytmu trwania natury. 

 Folke „zrzuca” z siebie sposób patrzenia na świat: w którym tkwił 

w okresie poprzedzającym przyjazd do Norwegii; Fizyczna granica innego 

paostwa: którą przekracza staje się równocześnie symbolem bycia na 

„pograniczu”; na przejściu pomiędzy różnymi punktami widzenia; na „byciu 

przemieszczającym się”: ale nie w sposób planowy – raczej zgodnie z rytmem 

własnej natury: której nie można powstrzymad;  

Inny rodzaj bycia wobec zmiany paradygmatycznej zauważam 

w przypadku Izaka; Jednak: aby móc go przedstawid: w pierwszej kolejności 

muszę opisad wrażenia, jakie wyniosłam oglądając pierwsze 30 minut filmu; 

W tym miejscu przyznaję się: że nie jest to analiza wrażeo uzyskana po 

pierwszym obejrzeniu Historii kuchennych; Raczej jest to komplet wrażeo: 

obrazy z filmu korespondują z wrażeniami: które odbierałam w codziennym 

życiu; Wrażeo tych doświadczałam w przeciągu dwóch tygodni: czyli od 

pierwszego do ostatniego obejrzenia filmu.  

    Spotkanie Folke i Izaka można opisad w następujący sposób:  

 

Pierwsze sceny w filmie, na początku, są dla mnie mało zrozumiałe. Widzę sznur 

samochodów – przyczep kempingowych, które przekraczają granicę szwedzko-

norweską. Wszystkie przyczepy są w tej samej pastelowej kolorystyce. Przypomina 

to najazd wielkich ślimaków na pole kapusty albo monotonny przejazd wojsk-

badaczy przez pole obserwacji. Wydaje mi się nawet, że słyszę tłumy gapiów-

naukowców, które skandują na cześd zwycięzców – „niech żyją konkwiści-badacze”, 

„niech żyją dzielni respondenci”. Szwed Folke dostaje przydział: jego obiektem 

obserwacji ma byd Izak. Miejscowy farmer pomaga badaczowi dotrzed pod dom 

norweskiego gospodarza. Przyczepa zostaje ustawiona tuż pod oknem 

obserwowanego i wszystko wydaje się przebiegad zgodnie z planem badao. Niestety 

Izak nie pokazuje się przez okres dwóch dni. Dom jest zamknięty, chod słychad jakiś 

ruch dobiegający ze środka. Folke po różnych nieudanych próbach kontaktu 

z gospodarzem myśli o zmianie obiektu swoich obserwacji. Z taką prośbą zwraca się 
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do swojego przełożonego. Ten jednak namawia go, aby dał sobie jeszcze trochę 

czasu. Jednak mieszkanie w przyczepie kempingowej, w środku zimy, nie należy 

zapewne do ulubionych czynności badaczy szwedzkich. Folke postanawia więc 

zajrzed do domu przez okno na strychu. W tym celu przystawia do domu drabinę i ku 

jego zaskoczeniu nagle w oknie pojawia się twarz Izaka, który jest tak samo 

wstrząśnięty tą sytuacją co Szwed. W ciągu kilku godzin gospodarz wychodzi 

z domu nakarmid chorego konia, jakby sprowokowany determinacją Szweda. 

Notabene Instytut Badao Domowych za udział w badaniach obiecał mu nowe 

zwierzę. Jednak, jak się później okazuje, Izak dostaje drewnianego konika, którym 

bawią się mali chłopcy w dzieciostwie. Gospodarz w powrotnej drodze zamyka 

ponownie drzwi do domu. Jestem przekonana, że przez następne pół godziny filmu 

będę obserwowad narastający konflikt między mężczyznami. Nic podobnego. IZAK 

PONOWNIE OTWIERA DRZWI, PO CZYM ZOSTAWIA JE UCHYLONE.  

 

Przez długi okres czasu w moich planach badawczych nie miałam 

wyobrażenia, z kim będę miała do czynienia w trakcie ich realizacji; 

Zazwyczaj był to jakiś rodzaj informatorów: rozmówców; Mieli oni za 

zadanie: przede wszystkim: udzielad mi odpowiedzi na pytania: które 

rzetelnie opracowywałam; Nie myślałam o „Nich” jako o kimś: kto 

przychodzi do mnie z „innego” świata społecznego; Nie myślałam o sobie: że 

jestem „Inną” dla „Nich” osobą; Zakładałam otwartą wobec „Nich” postawę; 

A „Oni-Inni” mieli ułatwiad mi pracę poprzez udzielanie odpowiedzi: których 

oczekiwałam; Byłam przekonana: że zawsze tak się dzieje; że zawsze w ten 

sposób uzyskuje się wiedzę na interesujący badacza (no oczywiście: że 

badacza: a nie badanego) temat; W okresie: o którym piszę nie przyszłoby mi 

do głowy, żeby poinformowad mojego rozmówcę o wynikach badao lub 

skonsultowad z nim wnioski; Myślałam: owszem informacje, jakie posiada 

mój rozmówca wniosą cenną wiedzę do nauki (po uprzednim zastosowaniu 

analiz: które tylko „Ja” rozumiem: bo to „Ja” jestem naukowcem): ale wiedza 

w ten sposób uzyskana ma się nijak do jego życia;  Proste: cóż mogłoby pójśd 

nie tak: skoro plan był iście doskonały; I wszystko zawsze przebiegało 

gładko; Dlaczego? A dlatego: że „Ja” byłam doskonale wyszkolona w swoim 
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postrzeganiu świata: sposobach myślenia i działania; Ponadto plan zakładał 

ścisłą realizację wyznaczonych celów; Zatem: to co działo się na tzw. 

marginesie: automatycznie przesuwałam do kategorii: nieistotne z punktu 

widzenia badao; Nic nie mogło tego zakłócid; Nawet gdyby mój informator 

z dnia na dzieo z mężczyzny zmienił się w kobietę: to pewnie nie 

zauważyłabym tej przemiany; Zresztą jakie to mogłoby mied znaczenie 

w moich badaniach, skoro z założenia nie zajmowałam się: oczywiście 

przypuszczalnie: badaniem zmiany płci; Do czego zmierzam? Zastanawiam się 

nad taką oto sytuacją:  

 

Izak przebywa w swoim domu samotnie od wielu lat. Jego życie przebiega zgodnie 

z rytmem przyrody, ponieważ jest rolnikiem. Troska o chorego konia pokazuje, że od 

lat trwają w specyficznej zażyłości, która zakłada, że śmierd jednego z nich 

spowoduje przerwanie rytmu pracy i życia na farmie. Stworzył sobie dom, w którym 

- jak się później okaże - brakowało mu czyjejś obecności. Niestety powyższych 

informacji nie będzie posiadał nasz badacz/obserwator ze Szwecji, gdyż całe dnie 

będzie spędzał siedząc na wysokim krześle w kuchni Izaka. Jakie znaczenie dla 

norweskiego gospodarza będzie miała zmiana ustawienia mebli kuchennych, gdy 

jego koo zdechnie z powodu długotrwałej choroby? Na to pytanie odpowiedź jest 

oczywista i widzowie od początku dostrzegają nonsens obserwacji w miejscu 

zwanym kuchnią. Dlatego zdziwiła mnie postawa samotnego mężczyzny, który 

musiał zdawad sobie sprawę, że badania, w których zgodził się wziąd udział są 

absurdalne, a jednak na wyraźne przyzwolenie z jego strony Folke wchodzi do jego 

domu. Norweski gospodarz pozostawiając uchylone drzwi swojego domu wiedział, 

że Szwed będzie musiał kolejny raz przekroczyd granicę, tym razem przejśd przez próg 

jego domu. To przejście przez „próg” wymagało od Izaka przygotowania. Mężczyzna 

przeczuwał, że pierwszy krok należy do niego. Mógł pomyśled: „Uchylę drzwi. Ten 

Szwed już dośd się namarzł. Widad, że zależy mu, skoro chciał dostad się do domu 

przez okno. Wyjdę przed dom, niech mnie sobie dobrze obejrzy. I ja przyjrzę mu się 

uważnie. Wejdę do domu pierwszy, bo to ja jestem gospodarzem. To przecież on 

przychodzi do mnie”. Ta sytuacja symbolizuje i zapowiada zmianę 

najintymniejszych przeżyd w obydwu mężczyznach. 
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W tym momencie następuje zmiana paradygmatyczna: na 

symbolicznym „progu” domu spotykają się ze sobą paradygmat 

„samotności/intymności jednoosobowej” z paradygmatem 

„obecności/intymności dwuosobowej”; Obydwaj mężczyźni doświadczą bycia 

wobec tej zmiany: jednak każdy z nich w odmienny sposób; Ta sytuacja 

pokazuje: że nie da się ustawid „punktu obserwacyjnego” w stałym miejscu 

tak, aby zauważyd tę przemianę; Ponadto każdy z tych paradygmatów 

posługuje się różnymi językami; Zatem nie można skonstruowad raportu 

z badao: który nie zawierałby owych języków; Jednak najgorzej jest wtedy: 

gdy raport pisany jest w języku totalnie odseparowanym od języka: którego 

badacz doświadcza będąc wobec zmiany paradygmatycznej; Zatem ponownie 

należy powiedzied: że nie tylko niebezpieczne jest montowanie „punktu 

obserwacji” w stałym miejscu: ale również stosowanie 

niewłaściwego/jednowymiarowego języka;  A to z jednego: prostego 

powodu; Można to wytłumaczyd pozostając w symbolice domu; I tak „próg” 

- jak pisze Maciej Cisło - „odpierał ataki zewnętrznego świata na wnętrze 

domu”: ale domu: który oznacza „budowanie”: „tworzenie” – jednym 

słowem: „ochronę wzrastania”1; Ta sytuacja odnosi się do rozwoju życia 

osobistego/intymnego poprzez „budowanie” różnych relacji ze światem: 

również z drugim człowiekiem; Zatem w tym przypadku: jak również 

w innych - zmiana paradygmatyczna zachodzi na „pograniczu”: na „stykach” 

światów: które jedynie możemy przeczuwad: dopóki sami ich nie 

doświadczymy; Dlatego dobrze jest zostawid „otwarte drzwi” głowie: oczom: 

słowom: zapachom: dźwiękom itd; Dlatego też badania: które zakładają 

ustawianie/montowanie „stałego punktu odniesienia” nie wnoszą nic 

nowego lub wnoszą wiedzę średnio potrzebną; W dodatku nie wiadomo za 

bardzo: komu potrzebną? 

 

 

 

                                                 
1 M. Cisło: Budowad – „chronid wzrastanie”: „Więź”: 1983, nr 2(292), s. 104-105. 
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„Pora na kawę”  

– porzucenie „miejsca siedzenia”/obserwacji przez badacza: 

„budowanie i ochrona wzrastania” 

 

 

„Pora na kawę” – tymi słowami Izak zwraca się po raz pierwszy do Folke, który od 

kilkunastu dni, od rana do wieczora, gapi się na niego z wysokiego krzesła 

ustawionego w rogu  kuchni i notuje jego zachowania. Podczas dni poprzedzających 

tę sytuację Izak eksperymentuje na Szwedzie na różne sposoby. Mam wrażenie, że to 

rodzaj prowokacji do rozmowy; do przerwania monotonnej ciszy. Prowokacja, która 

ma na celu wywołanie  jakiejkolwiek reakcji ze strony badacza na zaistniałą 

sytuację. Jednak nic nie jest w stanie „poruszyd” naukowca. Trzyma się 

konsekwentnie zasady: „nie nawiązywad żadnego kontaktu z obiektem obserwacji”. 

Izak czasem siada naprzeciwko Folke i patrzy się na niego jedząc czekoladę, albo po 

wyjściu z kuchni, w której notabene przebywa coraz rzadziej, gasi światło. Wówczas 

postad siedząca na krześle pozostaje w zupełnej ciemności. Innym razem widzę 

gospodarza włóczącego się po kuchni zupełnie bez celu, jakby czegoś szukał, ale 

ostatecznie okazuje się, że to jakaś drobnostka. Wyraźnie wyczuwam, że szuka 

towarzystwa; że milcząca postad w rogu  kuchni zaczyna go irytowad. Ciekawośd 

jaką wzbudza w nim Szwed sprawia, że w sypialni nad kuchnią, dokładnie nad 

głową badacza – wywierca dziurę w podłodze, aby móc go obserwowad. W ten 

sposób gromadzi wiedzę o „obiekcie”, który zagnieździł się w jego kuchni jak insekt. 

Z czasem posuwa się jeszcze dalej i przenosi się z gotowaniem do sypialni. Folke nie 

wie jednak, co dzieje się tuż nad jego głową, bo nigdy tam nie był. Dolatują do niego 

tylko zapachy z pomieszczenia nad kuchnią. I nawet ta sytuacja nie jest w stanie 

zmienid sposobu myślenia naukowca ze Szwecji. Dlatego Norweg podejmuje decyzję 

użycia „broni” wielkiego rażenia: SŁÓW.  

 

Od tego momentu obydwaj mężczyźni rozpoczynają wymianę tego: co 

osobiste; co rozwija się w relacji z osobami: którym nadajemy znaczenie 

„bliskości”; Można powiedzied również: że to kolejny moment zmiany 

paradygmatycznej w sposobie myślenia i działania obydwu mężczyzn; 

Przekraczają kolejny raz symboliczny „próg” domu – z obserwatorów 
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(zewnętrzne patrzenie) stają się (w procesie tworzenia/patrzenia 

wewnętrznego) świadkami swojego (nawzajem) życia; Od tego momentu 

również „dom” Izaka nabiera „innego” znaczenia – przestaje byd miejscem 

tylko mieszkania; Będzie stawał się miejscem „budowania i tworzenia”; 

A w późniejszym etapie – miejscem „chroniącym wzrastanie” nowego życia 

Folke; Jednak do tego wątku powrócę na koocu moich rozważao;  

 

„Skąd jesteś” – pyta Izak, zaraz po tym jak zaproponował kawę swojemu gościowi. 

W naturalny sposób rozpoczyna się rozmowa. Padają co chwilę jakieś nazwiska, 

nazwy miast i regionów. Folke nadal siedzi w swoim „krześle obserwacyjnym”. 

Dostrzegam jednak zmianę w jego sposobie siedzenia. Trzyma w rękach kubek 

z kawą, co „dekonstruuje” jego poprzednią pozycję siedzenia. Od początku filmu 

widziałam go tylko z notatnikiem, a tu nagle „porzuca” zajęcie, któremu oddawał się 

z wielkim zaangażowaniem i rzetelnością. Rozmowa przebiega płynnie, jakby od 

dawna ją prowadzili. Byd może nawet każdy z nich miał już jej jakieś wyobrażenie; 

może nawet w myślach układali sobie słowa, których należałoby użyd, aby ta 

pierwsza wymiana myśli nie była dla drugiej strony rozczarowaniem. Teraz, pisząc 

ten tekst, myślę, że w ich głowach, poprzedzających tę rozmowę, nie było 

zaplanowanych słów. Słowa pojawiły się w podobny sposób, w jaki odeszła z ich 

twarzy samotnośd – nieśmiało.  

 

Wielokrotnie „porzucam” swój „punkt siedzenia/myślenia” 

w rozmowie z ludźmi: którzy towarzyszą mojemu życiu na różne sposoby; 

I nie jest istotne to: czy są to ludzie: którzy współpracują ze mną przy 

realizacji różnego rodzaju pomysłów badawczych/artystycznych (czasem są to 

osoby: które spotykam przypadkowo: ale jednak rozmowa z nimi pomaga mi 

zrozumied: skąd wziął się taki: czy inny sposób myślenia: patrzenia na świat: 

działania): czy bliscy/na stałe (rodzina: przyjaciele itd;); To „porzucanie” 

jednak nie oznacza: że tracę wiedzę na temat: „skąd przychodzę” do mojego 

rozmówcy i jakie czynniki spowodowały: że jestem „tu i teraz” taką: a nie 

inną osobą; Owo „porzucanie” nie oznacza zatem utraty tożsamości; Wręcz 

przeciwnie wzmacnia to, co jedynie przeczuwałam/podejrzewałam, 

o istnienie: a co „dopełnia się/ujawnia” przez doświadczenie „utraty” 
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stabilnego: oczywistego: stałego „punktu siedzenia”; Podobna sytuacja 

wydarzyła się w domu norweskiego gospodarza; Pytanie: które otwiera ich 

dalsze relacje brzmi: „skąd jesteś?” I jak się okazuje w ich dalszej rozmowie: 

nie chodzi o podanie adresu stałego zameldowania – raczej o przedstawienie 

ich wzajemnych historii życia (w odróżnieniu od „historii kuchennych”) 

poprzez nawiązanie do miejsc i ludzi: którym mogą nadad kategorię: 

„znaczące/znaczący”; Od tego pytania mógłby rozpocząd się nowy 

„jakościowy” etap badao w karierze naukowej Folke: ale wtedy to byłby już 

zupełnie inny film; A właściwie dlaczego nie przyjąd: że od tego momentu: 

z punktu widzenia badacza podzielającego założenia paradygmatu 

partycypacyjnego – zaczyna się nowy film;  

Wielokrotnie w podobny sposób: w moim życiu: rozpoczynał się etap 

odkrywania nowego sposobu myślenia i działania podczas realizacji procesu 

badawczego (w odróżnieniu od projektu badawczego: a zwłaszcza 

w odróżnieniu od terminu „projekt”: który współcześnie kojarzy się ze 

sztywnymi procedurami); Ten pojawiający się nowy sposób patrzenia na 

„celowośd” podejmowanych działao w trakcie badao – czasem można 

porównad do „olśnienia”: które „wybija szyby w nowoczesnych centrach 

mózgu” przyzwyczajonego do odbioru prosto skonstruowanego języka 

i obrazów; Bez takich momentów „olśnienia” w podejmowanych przeze mnie 

badaniach jest prościej: ale mniej ciekawie i prawdziwie; I znów: aby 

wytłumaczyd, dlaczego z „olśnieniami” jest problem: muszę zastosowad język 

poezji; Tak jest prościej: bo wówczas „nie trzeba wdychad pyłów krążących 

w żyłach pustych pokoi”; Co to oznacza? To: że momenty „olśnieo” otwierają 

drzwi do „nieznanego”: które może wpłynąd zasadniczo na zmianę naszego 

sposobu życia i myślenia bezpowrotnie; Nie będzie można powrócid do tego: 

co już było; Zdarzyło mi się kilkakrotnie: że wraz z „otwarciem drzwi do 

nieznanego”: czasem czyjegoś samotnego życia – „pustego pokoju” 

nawdychałam się „pyłów”: które rozsiały w mojej głowie myśli piękne 

i straszne zarazem; I od takich momentów moje życie zaczynało rozwijad się 

jakimiś „siedmiomilowymi krokami”: co nie zawsze bywało zrozumiałe dla 

ludzi: którzy mi towarzyszą; Oni też: niestety (nie dla wszystkich to było 
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łatwe i przyjemne) musieli dokonad w sobie różnego rodzaju transformacji: 

które ostatecznie wszystkim wychodziły na dobre: oczywiście wraz ze mną; 

 

Dzieo odjazdu badacza 

- zmiana paradygmatyczna a zmiana życia 

 

 

Okres sześciu tygodni, jaki spędzają ze sobą dwaj mężczyźni sprawia, że Izak zwraca 

się z prośbą do przyjaciela, aby został u niego na Wigilię. Folke wyraża na to zgodę 

i wydaje się, że nic nie może zakłócid planu wspólnego świętowania. Szwedzki 

badacz powiadamia swoich przełożonych, że rezygnuje z pracy, a tym samym 

zamierza spędzid kolejny tydzieo w domu swojego gospodarza. Kierownik projektu 

badawczego informuje go jednak, że przyczepa kempingowa, którą otrzymał na 

początku badao musi wrócid na swoje miejsce jeszcze przed świętami. W innej 

sytuacji nie zostanie wypłacone mu honorarium. Folke decyduje się na opuszczenie 

przyjaciela, aby dopełnid wszystkich formalności związanych z badaniami. Widzimy 

Szweda, jak włącza się w korowód samochodów z przyczepami kempingowymi, 

które wyruszają z Landstad w kierunku granicy. Jednak Folke w ostatniej chwili, tuż 

przed granicą norwesko-szwedzką porzuca przyczepę kempingową i zawraca 

samochód. Jak się łatwo domyślid, wraca do Izaka. Niestety jego przyjaciel umiera. 

Samochód Folke wjeżdża na posesję w tym samym momencie, w którym odjeżdża 

karetka pogotowia. Ostatnie sceny w filmie rozwijają się bardzo szybko. 

Niewiadomo kiedy wspólnie z bohaterem filmu docieramy do kooca „historii 

kuchennej”. Widzimy, jak wchodzi do znajomego nam pomieszczenia w domu. 

W jego ruchach odkrywamy coś znajomego, kogoś nam ewidentnie przypomina. 

Kilka sekund zajmuje nam zrozumienie sensu tej sceny. A kiedy już wiadomo, że 

Folke zamieszkał w domu swojego przyjaciela na stałe – nagle odczuwamy jakiś 

rodzaj spokoju.  

 

Czym jest zmiana paradygmatyczna? Świadomie nie wprowadzam 

definicji tego pojęcia; Moim zamiarem była jedynie próba przedstawienia 

własnego sposobu myślenia na ten temat: a raczej próba opisu 

doświadczenia bycia wobec zmiany paradygmatów; Temat: którego się 
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podjęłam, nurtował mnie od dawna; Po obejrzeniu filmu Historie kuchenne 

zrozumiałam, z czym miałam do czynienia podejmując się realizacji kilku 

pomysłów badawczych; Dowiedziałam się także, dlaczego podzielam 

założenia paradygmatu partycypacyjnego oraz dlaczego moje badania stały 

się również moim sposobem życia; Wiedza ta sprawiła: że doznałam jakiegoś 

rodzaju spokoju; Wzmocniłam w sobie przekonanie: że nie muszę ciągle 

przekraczad kolejnych „granic” intelektualnych; że czasem trzeba zawrócid 

z drogi i pozwolid sobie na „ochronę wzrastania” w warunkach, jakie są mi 

dane „tu i teraz”; Nie potrafię: na ten moment: rozstrzygnąd: czy nadal jestem 

badaczem: czy tylko/aż człowiekiem refleksyjnie podchodzącym do swojego 

życia;   

Podobną sytuacje dostrzegam w życiu filmowego naukowca. 

W przeciągu kilku tygodni życia w Norwegii staje wobec sytuacji: w czasie 

trwania procesu badawczego: które „uchylają mu drzwi” do zmiany jego 

życia; Oznacza to: że doświadczył „bycia” na „pograniczu” kilku ścierających 

się ze sobą paradygmatów; Wielokrotnie przekracza ich „granice” 

w naturalny sposób: ale jakby nieświadomie; I ostatecznie dokonuje wyboru 

takiego sposobu myślenia i działania: które odpowiada jego aktualnemu 

położeniu „tu i teraz”; Nareszcie jest we właściwej „perspektywie” patrzenia 

na swoje życie i badania; Nie jest już obserwatorem: a  świadkiem życia; Jak 

się później okazuje - ostatnich chwil „bycia” Izaka: które poprzedzone były 

latami samotności; W koocu jest świadomy swoich wyborów; Rozumie 

wówczas: że nie może przekroczyd kolejny raz tej samej „granicy”, ponieważ 

jest po właściwej stronie; Będąc zanurzonym w paradygmacie 

„obecności/intymności dwuosobowej” (przekraczając „próg” domu swojego 

gospodarza) nadawał – wielokrotnie - Izakowi i jego domowi znaczenia, 

które ostatecznie sprawiły: że pojawił się nowy sens jego życia; Do takiego 

stopnia nastąpiła w nim zmiana: że w ostatniej scenie filmu: na pierwszy 

„rzut oka” mamy wrażenie: że to Izak wchodzi do kuchni: a nie Folke; 

Kuchnia nagle jakby „rozrasta” się; Już nie dzieje się „historia kuchenna”: 

a rozpoczyna się nowa historia życia Folke; Dom staje się miejscem 

„chroniącym wzrastanie” w paradygmacie „samotności/intymności 
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jednoosobowej”; Ktoś jednak powie: „no tak: facet znów jest samotny”; Tak: 

tylko to już nie jest samotnośd pozbawiona sensu: gdyż Folke dziedziczy po 

Izaku nie tylko dom: ale również wspomnienie „bycia” z nim w tym domu;  
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O POTRZEBIE OPORU WOBEC „SYNDROMU LOLITY” 

 

 

Dr Meenakshi Gigi Durham wykłada dziennikarstwo i komunikację 

masową na University of Iowa; W pracy badawczej zajmuje się analizą 

przekazów medialnych dotyczących ciała i seksualności, ze szczególnym 

uwzględnieniem płci: orientacji seksualnej: rasy i wpływów współczesnej 

kultury. Jej artykuły dotyczące mediów: dziewcząt i seksualności były 

publikowane w czołowych czasopismach naukowych: w tym „Critical Studies 

in Media Communication”: „Communication Theory”: „Journalism and Mass 

Communication Quarterly”: and „Women#s Studies in Communication”; 

W 2001 roku otrzymała doroczną nagrodę dla najlepszej pracy badawczej 

University of Texas Austin College of Communication; Książka Efekt Lolity. 

Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach i jak sobie z nim radzid jest 

wynikiem 13 lat badao autorki nad problemem szeroko rozumianej 

wiktymizacji kobiet poprzez przekazy medialne.1 

Publikacja ta wpisuje się w aktualną problematykę społeczno-

kulturową wynikającą z czerpania przez młodych ludzi wzorców 

kulturowych ze świata popkultury prezentowanej w mediach; Pierwsze 

dziesięciolecie XXI wieku jest okresem szczególnego rozwoju 

                                                 
1
 M. Gini Durham, Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych mediach i jak sobie 

z nim radzid: przełożył M; Glioski: Warszawa: Prószyoski i Sp; z;o;o 2010: ss; 238;  
http://ksiegarnia.proszynski.pl/product,47713  
 
 

http://ksiegarnia.proszynski.pl/product,47713
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nowocześniejszych środków masowego przekazu i różnorodnych przemian 

medialnego otoczenia współczesnego człowieka; Współcześnie coraz silniej 

zaznacza się oddziaływanie nowych mediów na rozwój osobowości 

najmłodszych odbiorców; Środki przekazu i informacje w nich zawarte 

w niektórych sytuacjach zaczynają odgrywad rolę bardziej istotną niż opinia 

rodziny czy środowiska rówieśniczego; 

W dzisiejszym, przesiąkniętym przez media świecie dzieci od 

najmłodszych lat przyzwyczajane są do obrazów i treści o charakterze 

seksualnym; Prym wiodą w tym media mainstreamowe: których głównym 

zadaniem jest zaproponowad taką ofertę programową: która jednocześnie 

przykuje uwagę widowni i przyciągnie reklamodawców; W przemyśle 

medialnym najważniejszą wytyczną jest socjalizacja dzieci i młodzieży do 

konsumpcji; Treści reklamowe: kiedyś zarezerwowane dla dorosłych: są 

obecnie kierowane do coraz młodszych odbiorców; Specjaliści od marketingu 

medialnego nazywają to zjawisko „Kids Getting Older Younger” - dzieci 

dorastają młodziej; Z tego powodu niesłychanie ważną rolę odgrywa 

kształtowanie świadomego odbioru mediów: zdobywanie wiedzy na temat 

wzorów przez nie prezentowanych i szukanie możliwości przeciwstawienia 

się wszechobecnemu wpływowi mediów; 

M; Gigi Durham podjęła się ważnego zadania i wskazała: że na 

przełomie wieków zrodził się nowy intrygujący fenomen prezentowany 

w mediach: mała seksowna dziewczynka; W dzisiejszym krajobrazie 

medialnym postad ta jest nam aż nazbyt dobrze znana ze stylistyki 

japooskich komiksów i filmów animowanych; Stanowi ona połączenie 

w wizerunku dziewczęcym ładunku niewinnośd z przesadnym 

eksponowaniem fizycznych atrybutów kobiecości tych nastoletnich postaci, 

dzięki czemu powstaje nimfetka o oczach dziecka z nienaturalnie zaokrągloną 

figurą; Tytułowy „efekt Lolity” odwołuje się przede wszystkim do 

produkowanych przez media mitów dotyczących seksualności młodych 

dziewcząt: którymi je zniekształcają i wypaczają: „Media nieustannie próbują 

nas przyuczad: żebyśmy byli rozbawieni widokiem kostiumu francuskiej 

pokojówki w rozmiarze dla najmniejszych brzdąców: podobnie jak widokiem 
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T-shirtów dla dziewczynek z napisami o podtekście seksualnym albo 

zestawów do taoca na rurze sprzedawanych jako zabawki: są to zaś 

symboliczne oznaki normalizacji chorobliwego stanu kultury: który na dzieci 

projektuje seksualnośd dorosłych” (s; 12).  

Autorka książki wskazuje różnorakie sposoby: w jakie media 

konstruują dyskurs o seksualności, przyczyniając się do jego wykrzywienia; 

„Syndromem Lolity” nazywa zbiór wypaczonych i chorobliwych mitów 

z zakresu seksualności dziewcząt: który swobodnie krążąc w przestrzeni całej 

światowej kultury ogranicza ich zdrowy rozwój; M; Gigi Durham - oprócz 

teoretycznej analizy zjawiska - proponuje również strategie działania: które 

mogą pomóc dziewczynkom i ich rodzicom zająd krytyczne stanowisko 

wobec medialnych mitów i im przeciwdziaład; Do takiego podejścia 

zainspirował badaczkę jeden z esejów Stuarta Halla: w którym ten brytyjski 

socjolog określał kulturoznawstwo jako „praktykę: która za cel stawia sobie 

wywarcie wpływu na rzeczywistośd” (s; 10). 

Książka Efekt Lolity rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do 

mitów seksualności na temat dziewcząt; Autorka zwraca w nim uwagę: że to 

media indukują młodym ludziom wizję seksu jako czegoś „fajnego”: 

spontanicznego: ekscytującego i nieskomplikowanego; Wersja lansowana 

przez media jest nastawiona na zysk: a to całkowicie nie daje się połączyd 

z przekazywaniem realistycznych informacji; Media za pomocą „syndromu 

Lolity” rozmyślnie konstruują własną definicję dziewczęcej seksualności: zaś 

sam „syndrom Lolity” działa na skutek operowania kilkoma potężnymi 

mitami: tak ważnymi: że obecnie rzadko się je bada czy poddaje 

w wątpliwośd, ponieważ wbudowane są w naszą rzeczywistośd;  

Istotna jest tu wszechobecna moda na zjawisko „be hot”- bądź sexy; To 

pierwszy mit „syndromu Lolity” - przetwarzanie przez media dziewczęcej 

seksualności w wizualną metaforę seks-pracy. Media bardzo szybko 

zorientowały się w opłacalności takiego wizerunku i robią co mogą: aby 

utrzymad dziewczęta w przekonaniu: że byd sexy to najważniejsza rzecz na 

świecie; Ten przekaz adresowany jest do coraz młodszej grupy odbiorców; 

Dziewczynki stanowiące tę widownię wiedzą dobrze: że seks jest ważny: 
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sukces towarzyski zależy od tego: jak bardzo są pociągające: zaś stwierdzenie 

„jesteś hot” to najwyższa pochwała, jaką w ich świecie można zdobyd; Media 

obwieszczają wszem i wobec kto jest „hot” a kto nie. Ta etykietka 

przyczepiana jest zarówno do ludzi (celebrytów: muzyków: aktorów) jak i do 

najnowszych produktów czy trendów w modzie lub kosmetyce; Ten problem 

jest tak istotny: że w 2007 roku Amerykaoskie Stowarzyszenie 

Psychologiczne stworzyło specjalną jednostkę badającą jawną 

i problematyczną obecnośd treści seksualnych w kulturze masowej 

adresowanej do dziewcząt; Autorka wnioskuje: że zdiagnozowanie 

medialnych mitów i zestawienie ich z prawdziwym życiem to pierwszy krok 

w kierunku podniesienia świadomości odbioru przekazów popkultury; 

Autorka zajmuje się też analizą drugiego mitu - anatomii bogini seksu. 

Ideałem jest tu lalka Barbie o proporcjach niemożliwych do osiągnięcia przez 

człowieka; Media upodobały sobie taki wzór kobiecego piękna: którego 

osiągnięcie możliwe jest tylko poprzez sztuczne procedury i niewolnicze 

oddanie pracy nad wyrobieniem ciała: które w przyrodzie nie istnieje; 

Sprzyja temu również fakt: że niemal wszystkie zdjęcia w publikacjach 

o modzie i urodzie (współcześnie także w pismach dla młodszych 

czytelniczek) to w zasadzie twory technologii cyfrowych. Coraz częściej 

cyfrowo modyfikowane są również teledyski czy inne materiały 

audiowizualne. Ten mit sprawia: że dziewczyny z jakimikolwiek 

ułomnościami postrzegają siebie jako istoty aseksualne i nieatrakcyjne. 

Autorka stawia śmiałą tezę: że modelka to na równi genetyczna anomalia 

i produkt technologii: rzutujący na całe społeczeostwo typ fizyczny: który dla 

większości dziewcząt jest nieosiągalny; Całe gałęzie przemysłu uzależnione są 

od dążenia dziewcząt do wymarzonego wizerunku: wszystkie te obszary 

przynoszą krociowe zyski; Wzorów konsumpcji wypracowanych za młodu 

nie sposób zmienid w późniejszym wieku i pozostają z nami na zawsze; 

Mit ślicznej dziewczynki działa na zasadzie - im młodsza tym bardziej 

sexy; Jest to wyobrażenie małej seksownej dziewczynki: które w ostatnich 

latach coraz wyraźniej zaznacza się w medialnym mainstreamie, ale też 

w alternatywnych do niego propozycjach; Ten mit ujmuje seksualnośd 
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kobiety w kategoriach „podobania się”: zaś z drugiej strony czyni 

z dziewczynek pełnoprawne uczestniczki seksualnej gry dorosłych; Zestaw 

coraz bardziej dorosłych motywów wdziera się do coraz wcześniejszego 

dzieciostwa; Kultura kształtuje takie otoczenie: w którym nawet te 

najmniejsze dziewczynki zaczynają byd postrzegane jako obiekt seksualny; 

Autorka przywołuje liczne przykłady nad wiek rozwiniętej zmysłowości: 

którą epatuje się szczególnie w produkcjach filmowych; Zachodni ideał 

kobiecego piękna uosabia idea wiecznej młodości: zaś dzięki społecznemu 

przyzwoleniu dziewczynki są regularnie pokazywane w mediach 

w seksualnych kontekstach i pozach. Autorka przypomina także: że 

w kwestiach seksualności dzieci w większości paostw brakuje jasnych 

i przejrzystych uregulowao prawnych - nie ma jasności od jakiego momentu 

zaczyna się w mediach pornografia dziecięca; 

Czwarty mit to twierdzenie: że „przemoc jest sexy”; Przemoc zwłaszcza 

seksualna wobec dziewcząt i kobiet jest wokół nas - obrazy przemocy wobec 

kobiet widad wszędzie: na bilbordach: w czasopismach: w telewizji; W tym 

kontekście wpływ mediów działa bardziej subtelnie i stopniowo zakorzenia 

się w człowieku; Media nie kierują naszym zachowaniem, ale wytwarzają 

kulturowe mity: które przenikają do naszej świadomości; Skala tego 

procederu przeraża, a jego konsekwencje są bardzo realne; 

Mit tradycyjnej heteroseksualności to piąty i ostatni mit „syndromu 

Lolity”; Narzuca on dziewczętom rolę: w której ich jedynym celem jest 

zastanawianie się nad tym: co lubią chłopcy: spełnianie męskich fantazji 

i ustawiczne służenie wszelkim zachciankom; Tak rozumiane role sytuują 

dziewczęta w pozycji „niewolniczo służących” mężczyznom. W ramach takiej 

konstrukcji nie ma miejsca na otwarty i równorzędny dialog między 

mężczyzną a kobietą; 

Kobiecośd stała się spektaklem w mediach: ekshibicjonistycznym 

przedstawieniem dla masowej publiczności; Jak wskazuje autorka, ten 

spektakl napędzany jest przez pięd mitów „syndromu Lolity”: pokaż to co 

masz najlepsze: twoje ciało musi byd ciałem bogini: im jesteś młodsza tym 

lepiej: rób wszystko tak: by podobało się chłopakom i pozwalaj na przemoc, 
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bo ona czyni wszystko jeszcze lepszym. Te narracje powtarzane w naszej 

kulturze bez przerwy i w różnych postaciach stają się w koocu tak oczywiste 

i naturalne: że wydają się niemal samoistnie bytowad poza kulturowymi 

konstrukcjami; Media konstruują spektakl: który musi byd ekscytujący: 

kolorowy: pełen błyskotek i fajerwerków: a zarazem łatwy w odbiorze 

i profesjonalnie wykonany; Spektakl medialny tworzy się nie tylko z myślą 

zabawienia widza, ale przede wszystkim po to, abyśmy stali się 

konsumentami różnych produktów; Pojawienie się gwiazd na ekranie 

w filmie czy teledysku lub na okładce pisma automatycznie zwiększa 

sprzedaż: podobnie produkty: których używają gwiazdy, z miejsca stają się 

modne; Nawet mniejsze dzieci znają współcześnie twarze ikon popkultury; 

Autorka podkreśla: że w zmediatyzowanej kulturze współczesnej kluczowe 

jest: żeby każdy znał język mediów i miał kontrolę nad obrazami i relacjami: 

które budują media; Dziś szczególnie ważne staje się wykazywanie 

w naszych konsumenckich postawach inteligencji: zaangażowania i zmysłu 

krytycznego.  

Żyjemy w globalnej wiosce połączonej kanałami masowej komunikacji 

i siecią mediów; Dzięki temu młodzi ludzie na całym świecie oglądają tę 

samą telewizję i filmy: słuchają tej samej muzyki: czytają te same strony 

w Internecie; „Syndrom Lolity” wyklucza dziewczęta: które nie mają szczęścia 

cieszyd się przywilejami wyższych klas oraz te żyjące w kulturach 

tradycyjnych: z którymi mity „syndromu Lolity” wchodzą w otwarty 

konflikt; Dla wielu dziewczynek pogoo za marzeniami może eskalowad 

w sytuację: która przerasta je pod względem emocjonalnej gotowości oraz 

materialnych zasobów; Ważne jest podkreślenie: że „syndrom Lolity” pojawia 

się w sferze całkowicie skomercjalizowanej i zdominowanej przez 

korporacyjny model biznesu; Dlatego nie może tu byd mowy o żadnym 

kodzie etycznym: ponieważ twórcy i promotorzy „syndromu Lolity” to ludzie: 

którzy czerpią z niego zyski; Kreatorzy mody: potentaci w branży 

kosmetycznej, chirurgii plastycznej, a także na rynku ofert dietetycznych: 

fitness i giganci przemysłu medialnego - czerpią te zyski legalnie; Twórcy 

zdjęd i filmów pornograficznych, handlarze dziedmi  - robią to nielegalnie; 
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W jednym i w drugim przypadku w tych biznesowych kalkulacjach interes 

dziewczynki nie jest uwzględniany; 

Jako reakcję na to wszystko autorka proponuje strategię oporu wobec 

„syndromu Lolity”; Wymienia cztery podstawowe narzędzia pozwalające na 

skuteczną konfrontację z tym problemem. Pierwsze z nich to edukacja 

w zakresie krytycznego odbioru mediów; Istotna jest próba krytycznej 

analizy treści medialnych i zdolnośd dystansowania się wobec medialnych 

konstrukcji; Kolejne narzędzie to kreatywnośd i zachęcanie do rozbudzania 

własnych talentów: ekspresji twórczej; Dzięki temu dziewczęta przestają byd 

tylko biernymi odbiorcami mediów, a zaczynają aktywnie uczestniczyd w ich 

tworzeniu; Trzecie narzędzie to wielowymiarowośd: która ma nauczyd 

dziewczyny umiejętności cieszenia się i doceniania własnych talentów na 

innych polach niż te lansowane przez mity „syndromu Lolity”. Czwartym jest 

aktywna postawa konsumencka: która pozwala na przykład na wyłączenie 

telewizora lub też bojkotowanie czy odseparowanie się od mediów 

propagujących zakłamany obraz nastolatek; Możemy także wysyład mediom 

informacje zwrotne; Ostatnim narzędziem jest zaangażowanie społeczne: 

swoista relacja odpowiedzialności łącząca kobiety na całym świecie i we 

wszystkich kulturach czy religiach. 

Publikacja uzupełniona jest o bogatą bibliografię, na jakiej opierała się 

Meenakshi Gigi Durham; Dodatkowo zamieszczony został wybór źródeł: 

raportów: użytecznych stron w Internecie (zarówno publikacji zagranicznych 

jak i polskich) oraz wykaz organizacji działających na zasadzie non profit 

i oferujących praktyczne porady w zakresie problemów opisywanych przez 

autorkę; Publikację tę można odebrad jako głośny i bardzo stanowczy apel 

o nowe spojrzenie na wpływ mediów na życie i wybory kulturowe młodych 

odbiorców: szczególnie dziewcząt; Autorka nie daje łatwych recept i nie 

sugeruje: że zmiany (zarówno w medialnych wizerunkach nastolatek jak 

i w myśleniu całego społeczeostwa) można wprowadzid szybko i łatwo; To 

proces: który właściwie nie ma kooca – wymaga nieustannej kontynuacji 

i uwagi w dostrzeganiu kolejnych problemów: które w medialnym przekazie 

wysuną się na plan pierwszy; 
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Fot. 1; Punkt rozpowszechniania informacji na rozstajach dróg; W; Frąckiewicz 2011 
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Wstęp 

 

Znaki wizualne w poznaniu: przekazywaniu doświadczeo: wierzeo: 

informacji: wiedzy używane były przed wynalazkiem pisma; Z niektórych 

powstało pismo obrazkowe; „Jeden obraz jest wart tysiąca słów” – głosi 

mądrośd chioska; W poznaniu naukowym – zajmującym się także 

człowiekiem i jego relacjami społecznymi – zapisów wizualnych używano 

przed wynalazkiem fotografii. W dziele Darwina Wyraz uczud u człowieka 

i zwierząt (1873) analityczne rysunki i fotografie z komunikacji niewerbalnej 

rejestrują i przekazują to: co słowami jest bardzo trudne lub niemożliwe 

do przekazania; Techniki obrazowania przyczyniły się do rozwoju wielu nauk 

przyrodniczych (Frąckiewicz 1982). Od dawna są też wykorzystywane 

w humanistyce; Mamy zdjęcia z obserwacji uczestniczących polskiego 

antropologa – Bronisława Malinowskiego z początku XX wieku; Ostatnimi 

laty: chyba przez dostępnośd  i techniczną łatwośd wykonywania fotografii 

i filmów: stają się one częstym materiałem lub narzędziem badawczym 

i przekazywania wiedzy; Pogłębia się także refleksja nad obrazami i ich 

zastosowaniami w nauce.  

Jednocześnie w humanistyce: nie naśladując tylko obiektywnych 

statystycznych metod nauk przyrodniczych: rozwijają się badania jakościowe 

(Kubinowski 2010). Heisenberg twierdził: że "przedmiotem badania nie jest 

już natura sama w sobie, lecz natura wystawiona na ludzkie zapytywanie 

i w tym sensie człowiek także i tutaj spotyka samego siebie [...]. Prawa 

naukowe stosują się tylko do ograniczonych zakresów doświadczenia; 

Przestrzeo: w której rozwija się człowiek jako istota duchowa: ma więcej 

wymiarów niż tylko ten jeden: w którym dokonał się rozrost człowieka 

w ostatnich stuleciach" (Heisenberg 1979, s. 120). Parafrazując słowa fizyka 

„od zasady nieoznaczoności”: człowiek badając innych nie jest w stanie 

(a może i nie powinien) pozbywad się swojej indywidualnej wrażliwości: 

osobowości: tożsamości: ale i otwartości na tajemnicę nieznanego; 

Przedstawione tu opracowanie wpisuje się w aktualne trendy 

poznawcze: chod przedmiotem badania jest rzeczywistośd: która wielu 
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wydaje się już przeszłością; Ta moja - po części - „autoetnografia” (Pink 2009) 

wyrasta z przednaukowych zainteresowao rzeczywistością religijnych 

symboli wizualnych; Wydaje mi się: że najczęściej spotykane w pejzażu poza 

miastem niekomercyjne, nieutylitarne ekspresje wrażliwości estetycznej 

i tożsamości kulturowej: to: kapliczki: figury: krzyże przydrożne; 

„Nieutylitarnośd”: „bezinteresownośd” rozumiana jest tu w przeciwstawieniu 

do kulturowych działao komercyjnych, ale i sponsorowanych, dotowanych. 

Obiekty te mają jednak służyd uszczęśliwianiu przechodzących ludzi a i ich 

budowniczych tu na ziemi: a także zbliżad ich do szczęścia w niebie. Tworzone 

ad maiorem Dei gloriam: bywają też upamiętnieniem fundatorów; Stawiane 

są w dowód wdzięczności za uratowanie życia ale i jako przebłagalne: 

chroniące przed zarazą: wojną; Poza nabożeostwami majowymi: 

czerwcowymi: przy niektórych mają miejsce obrządki święcenia przez księdza 

pokarmów w Wielką Sobotę i pól w maju; 

Dla uproszczenia – w tej, jak i w innych publikacjach – wszystkie takie 

obiekty hasłowo nazywane są kapliczkami; W terenie możemy natknąd się 

na niejednoznaczności terminologiczne; Osoba zapytana o kapliczkę wskazała 

mi kaplicę: w której ksiądz odprawia nabożeostwa; w innym miejscu 

powiedziano mi: że kapliczki tu nie ma, ale jest figura; a gdzie indziej osoba 

pytana o figurę – wskazała na krzyż;  

Moją pierwotną intencją było fotograficzne rejestrowanie naturalnych 

destrukcji ludzkich dokonao: głównie pod wpływem oddziaływao 

atmosferycznych i mikroorganizmów: które nadają indywidualne, osobne (by 

nie powiedzied osobowe) rysy - też sztampowym - figurkom. Destrukcje te, 

jak zmarszczki na twarzy mówiące o doświadczeniach życiowych osoby – 

w moim odczuciu – nadają „życia” martwym przedmiotom: często 

przemysłowo produkowanym. Tym nieuchronnym oddziaływaniom natury 

towarzyszą zadziwiające zabiegi człowieka; Raczej nie będę zajmował się 

tutaj analizami ich – czasem kontrowersyjnych – wartości estetycznych: chod 

warto zwrócid uwagę: na przykład na współczesne akcenty w postaci lampek 

solarnych, plastikowych kolorowych kwiatów - konwencjonalnie bliskim 

ulicznym reklamom. 
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W moich poszukiwaniach kapliczek zetknąłem się też ze wspólnotą 

budowaną przy nich za pomocą symboli niezapośredniczonych w rzeczach; 

Wspólne śpiewanie – poza przekazem tożsamości religijnej: narodowej – 

wymaga otwartości na drugą osobę: jest szukaniem współbrzmienia 

z innymi: też tego najbardziej dosłownego konkretnego: zsynchronizowania 

oddechów; To próbowałem zapisad językiem najbardziej adekwatnym – 

filmem z dźwiękiem; Słowa: liczby: nuty zapisują tylko sobie właściwe 

struktury pojęciowe: które mogą wytworzyd w odbiorcy jakąś wizję: 

ale jednocześnie odgradzają go od rzeczywistości: mogącej byd odbieraną 

bezpośrednio czy za pośrednictwem medium (fotografia: fonogram: wideo), 

przekazującym więcej niż abstrakt – stąd moja „etnografia audiowizualna”; 

Obecne poznanie bez multimediów byłoby jak wiedza analfabety w epoce 

Gutenberga; We współczesnych badaniach kulturoznawczych: etnologicznych 

nie można pomijad powszechnej amatorskiej twórczości wizualnej 

w Internecie (fotograficznej, filmowej) ale i tej kontynuowanej od wieków 

w realnym krajobrazie; Kapliczki są kulturowymi akcentami w krajobrazie: 

ekspresjami: znakami: symbolami najwyższych wartości; 

 

Relacja z wypraw 

 

Żyjąc w świecie globalizujących massmediów wydaje nam się: 

że lokalna kultura tradycyjna umarła: że kapliczki to tylko rozpadające się 

relikty. Z takim przeświadczeniem i z intencją „uwieczniania odchodzącego 

świata”: zacząłem je fotografowad;  

Krzyże stawiane były w szczególnych miejscach: związanych 

z ważnymi wydarzeniami ale i w punktach istotnych dla komunikacji, 

na przykład na rozstajach dróg: miejscach podejmowania decyzji o kierunku, 

miejscach spotkania tras podążających z i do różnych światów; Te lokalizacje 

są nadal wykorzystywane do rozpowszechniania rozmaitych informacji, 

jak na rozstajach między wsiami: Zakrzówek, Rudnik, Majdan-Grabina 

(fot. 1).  
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Rzadko można natknąd się na sytuację całkowitej destrukcji obiektu, 

jak na fotografii nr 2 z północno-zachodnich granic Lubelszczyzny; Krzyż ten – 

prawdopodobnie w sposób naturalny – rozpadł się, a jego szczątki zostały 

zebrane przez człowieka w jedno miejsce; Może czekają na jakąś 

rekonstrukcję;  

 

 

 

 

 

 
Fot; 2; Destrukcja u północno-zachodnich granic Lubelszczyzny; W; Frąckiewicz 2007 

 
 
 
 
 

Między wsiami Wymysłówka i Czółna - obok pozostałości po starym 

krzyżu - stanął nowy: też drewniany (fot; 3;); 
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Fot; 3; Szczątki starego i cieo nowego krzyża - Wymysłówka / Czółna; W; Frąckiewicz 2010 

 

 

 
 

Fot; 4; Obcięty i nowy krzyż - Ludwików / Nowogród; W; Frąckiewicz 2009 
 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 104 

Między Ludwikowem a Nowogrodem nowy krzyż stoi obok obciętego 

u dołu drewnianego krzyża (fot; 4; i 5;);  

 

 
 
Fot. 5. Ogrodzony obcięty i nowy krzyż Ludwików / Nowogród. W; Frąckiewicz 2009 
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W Malinówce trzy stare krzyże oparto o drzewo, a obok postawiono 

nowy – żelazny (fot; 6.). 

 

  
 

Fot. 6; Nowy żelazny i trzy: oparte o drzewo stare krzyże - Malinówka; 
W. Frąckiewicz 2009 
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Czasem: uprzedzając upadek starego krzyża: stawiany bywa obok nowy lub 

murowana jest kapliczka: jak między Spławami a Tarnawką (fot; 7.). 

 

 

 

 

Fot; 7; Kapliczka w miejsce krzyża? Spławy / Tarnawka; W; Frąckiewicz 2009 

 

 

W Polichnie w stawianych w jednym miejscu kolejnych krzyżach (fot. 8.) 

możemy zauważyd powrót do drewna po „epoce żelaza”; Najstarszy: oparty 

o drzewo: i najnowszy są drewniane; 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 107 

 

Fot. 8; Kolejno stawiane krzyże – Polichna Pierwsza.                               
W. Frąckiewicz 2010 
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Na skraju Wyryk od strony Adampola: koło prawosławnego cmentarza 

stał – chyba tylko dlatego: że był podtrzymywany konarami rosnącego 

przy nim dębu – drewniany krzyż; Grupa młodych ludzi – porządkujących 

zaniedbane cmentarze pogranicza – z pomocą fachowców wykopywała 

zniszczone u dołu krzyże (fot; 9;): dokręcała dębowe „szczudła” i zakopywała 

z powrotem; Ten krzyż został wkopany jednak parę metrów od pierwotnego 

miejsca i dębu (fot; 10 i 11., film 7.); Przekroczone zostało ludowe tabu, 

o jakim słyszałem – o nieprzestawianiu raz postawionego krzyża; Za zgodą 

proboszcza krzyż można przestawid: jednak z ważnych powodów i w sposób 

godny – dowiedziałem się od księdza spotkanego w pociągu; 

 

 

Fot. 9; Człowiek w kurtce wojskowej z polską narodową naszywką wzmacnia krzyż       
prawosławnych - Wyryki Adampol; W; Frąckiewicz 8 lipca 2010 

 

http://youtu.be/GTqkrf4_d8A
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Fot. 10 i 11; Przeniesiono krzyż - Wyryki Adampol.                  

W. Frąckiewicz 7 i 8 lipca 2010 
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Fot. 12; Stary pochylony i nowy prosty krzyże obok siebie - okolice Strycha. 
W; Frąckiewicz 2007 

 

 

Krzyż koło Strycha (fot; 12.) jest z karpą: czyli zrobiony z drzewa 

bez całkowitego obcięcia korzeni; Procesy gnilne najsilniejsze w najwyższym 

poziomie gleby – w takim rozwiązaniu muszą potrwad dłużej: zanim powalą 

krzyż; Posadowienie jednak może okazad się mniej stabilne; Tu jakieś 

miejscowe tabu nie pozwoliło chodby na jego podparcie, jak w Lasach 

Kozłowieckich (fot; 13.).  
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Fot. 13. Podpora - Lasy Kozłowieckie;  W; Frąckiewicz 2009 
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Chwiejący się krzyż bywa przywiązywany drutem lub łaocuchem 

do drzewa (fot. 14.).  

 

 

 
 

Fot; 14; Krzyż przywiązany łaocuchem do drzewa - Konopnica; W; Frąckiewicz 2010 

 

 

 

Z okazji uroczystości: jak w Kępie podczas nawiedzenia obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej, czasem dokonuje się rekonstrukcji starego krzyża 

i umieszcza informację o tym (fot. 15.); Obecnie drewniane krzyże: 

dla większej trwałości: często mocuje się na betonowym cokole; Z tyłu 

zatknięto tutaj figurę Chrystusa – prawdopodobnie ze starego krzyża (fot; 15;: 

16.).  
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Fot; 15; Tabliczka na nowym krzyżu z informacją o starym – Kępa; W; Frąckiewicz 2010 
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Fot; 16; Z drugiej strony krzyża – Kępa; W; Frąckiewicz 2010 
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Przy żelaznych krzyżach lub murowanych kapliczkach można spotkad 

oparty żelazny krzyżyk (film 11; 4’14”- 4’53”) – pamiątkę po starym 

drewnianym krzyżu: na szczycie którego był wbity; W Pliszczynie taki 

krzyżyk był zamaskowany dekoracją ze sztucznych kwiatów: z której 

wystawała figurka. Fotografię nr 17; zrobiłem po ich usunięciu; 

 

 

 

 

Fot; 17; Za kapliczką – Pliszczyn; W; Frąckiewicz 2009; 

http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=4m14s
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Poświęcone ale nieprzydatne: uszkodzone dewocjonalia: by nie były 

profanowane czasem się pali a czasem – zwłaszcza niepalne – zostawia 

w poświęconym: ale nieeksponowanym miejscu (np; za kapliczką); 

Uszkodzone różaoce mogą stad się elementem dekoracji: jak pod metalowym 

krzyżem w Kooskowoli przy drodze do Sielc (fot; 18;);  

 

 
 

Fot; 18; Różaoce – Kooskowola; W; Frąckiewicz 2010; 
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Czasem figurki uszkodzone lub z innych powodów nieprzydatne 

w domu: wstawia się do kapliczek – prawdopodobnie stąd ich 

nagromadzenie: na przykład we Wronowie (fot; 19;); Takie: nie w pełni 

świadomie tworzone: surrealistyczne scenografie (fot; 19. – 21.) z czasem mogą 

przybierad formy na granicy groteski: czy profanacji; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 19. Nagromadzenie figurek - Wronów; W. Frąckiewicz 2010 
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Fot. 20. Surrealna scenografia - Słupie;                 Fot. 21. W kieliszku - Stojeszyn Pierwszy. 
W; Frąckiewicz 2010                                    W; Frąckiewicz 2010 

 

 

 
 

Fot. 22. Na posadzce kapliczki - Kopce; W; Frąckiewicz 2010 
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Pozbywanie się „babcinych świętości” z domu jest jednak czymś innym 

niż celowe profanowanie i niszczenie obiektów sakralnych; W 2005 roku 

między Kozubszczyzną a lotniskiem w Radawcu jednego dnia zdewastowano 

dwa krzyże; Lotnisko leży na dawnych włościach hrabiego Stadnickiego: 

który w 1932 roku był fundatorem jednego z nich – stojącego przy granicy 

lotniska, przy nieistniejącym obecnie przejeździe przez tory drogi 

wojciechowskiej z Lublina; Znam współczesną historię o narzeczeoskich 

oświadczynach pod tym krzyżem; Miejsce to (fot. 23.) bywa przystankiem 

(na odmówienie części różaoca) dla pielgrzymek rowerowych z Lublina 

do Wąwolnicy i Kębła; W 2007 roku stanął w tym samym miejscu między 

drzewami nowy (po zdewastowanym) krzyż ufundowany przez J;Ł; (inicjały 

na nim wyryte) – właściciela pola obok lotniska (fot; 24.). W Kęble: w chyba 

najbardziej znanym od 1278 roku świętym miejscu koło Lublina: w 2008 roku 

postawiono kaplicę: zastępującą tam już co najmniej piąty z kolei mały 

obiekt sakralny.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 23. Pielgrzymka rowerowa - Radawiec lotnisko, przy torach. W. Frąckiewicz 2005 
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Fot. 24. Nowy krzyż w miejscu zniszczonego między drzewami - Radawiec 
lotnisko, koło torów; W; Frąckiewicz 2007 

 

 

Drugi ze zdewastowanych krzyży (fot; 25;) stał przy skrzyżowaniu dróg: 

Wojciechowskiej i Kozubszczyzna-Motycz.  

 

 
 

Fot; 25; Zestaw zdjęd zrobiony dla Teresy Misztal: krzyż stary (2007): nowy i tabliczka 
na nim - Motycz; W; Frąckiewicz 2008 
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Fundatorką nowego krzyża w miejsce zdewastowanego jest Teresa 

Misztal. W 1946 roku został zabrany z domu jej ojciec przez UB za to: że ktoś 

zatrzymał się u niego: by naprawid rower; Gdy zdjął czapkę przed tym 

krzyżem: został przez funkcjonariuszy uderzony w głowę; „Z UB wrócił tak 

pobity: że nie było na nim miejsca: które nie byłoby tak sine: jak te bzy” – 

opowiedziała mi: mieszkająca nieopodal Teresa Misztal: którą spotkałem pod 

krzyżem: niosącą naręcze kwiatów; Na tabliczce nie wspomina o sobie, 

lecz o poprzedniej fundatorce. Na zdjęciu z 2007 roku stary krzyż stoi dzięki 

oparciu go o konary drzewa. W tych okolicach spotkałem wiele krzyży 

z rokiem 1932 – 1934.  

 

 

Na zdjęciach z domowego archiwum Teresy Misztal (fot. 26. – 28.) 

widzimy miejsce z drzewami pozbawione krzyża: okolicznych mieszkaoców 

i – podczas poświęcenia – miejscowego proboszcza i biskupa: o którym 

informuje tabliczka. 
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Fot. 26. - 28. Przed postawieniem nowego krzyża i jego poświęcenie – Motycz.  
Z archiwum T. Misztal 2008 
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 Idąc dalej Wojciechowskim Gościocem w kierunku Lublina 

koło Gawidzielówki można było zobaczyd Frasobliwego wyrzeźbionego 

w drewnie, przyczepionego przeze mnie do brzozy.  

 

 

 

 

Fot; 29; Ja i Frasobliwy J; Sekuły; A Siczek 2000 

 

 

Nie była to jedna rzeźba; Pierwszą ktoś ukradł: niszcząc ją przy tym; Drugą 

z napisem „nie niszcz: zamów darmo” i numerem telefonu: przymocowaną 

w 2000 roku (fot. 29) – też z lipowego drewna – po kilku latach uszkodziły 

i oderwały od brzozy oddziaływania natury; Udało się urządzid przy tej 

figurce jedną majówkę w 2005 roku (film 2. kadr fot; 30;); Uczestniczyły 

w niej osoby: które przyjechały lub przyszły z Lublina: zatrzymując się 

po drodze przy krzyżach na jedną pieśo;  

http://youtu.be/cyikXY_XKWc


 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 124 

 
 
 

 
 

 
Fot 30; Majówka – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2005 

 

 

 

Trzecią figurkę Frasobliwego postanowiłem umieścid pod daszkiem, 

więc z pomocą znajomych: wymurowaliśmy kapliczkę w krzakach koło 

brzozy w 2009 roku (fot; 31; i 32;); Wszystkie te trzy rzeźby wykonał Jarosław 

Sekuła (fot; 35;) – samorodny talent: którego poznałem: gdy pasł kozy 

na skraju Starego Lasu koło Lublina; Obecnie odnawia stare i tworzy nowe 

kapliczki w parafii Borów: gdzie zamieszkał w Janiszowie; 
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Fot. 35. J. Sekuła rzeźbi; W; Frąckiewicz 
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Fot. 31. i 32. Budowa kapliczki – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2009 
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W kapliczce zamurowane zostały zdjęcia z dwudziestu lat 

fotografowania najbliższej okolicy (gmina Konopnica koło Lublina); Zdjęcia 

robione były przeze mnie i moich studentów; Były to fotografie „dzikiej 

przyrody”, ale i krajobrazy współtworzone przez naturę i człowieka; 

Gdy odsłoniłem widok kapliczki od drogi: wycinając krzaki: niektórzy 

najnowsi mieszkaocy-osadnicy z okolicy byli przekonani: że ktoś 

uporządkował teren przy starej kapliczce; 

 

 

 

 

Fot; 33; Frasobliwy J; Sekuły (złamaną wyrzeźbioną trzcinę zastąpiłem trawą) 

w murowanej kapliczce – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 
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W koocu kwietnia 2010 roku: przygotowując się do poświęcenia 

kapliczki: powiesiłem koło niej swoją wystawę fotografii Z czasem przybywa 

życia –  Kapliczki wokół Lublina (film 5.); Eksponowane tam zdjęcia (niektóre 

zamieszczam w tej publikacji): to więcej niż inwentaryzacyjne dokumenty 

czy widoki z samochodu; Dzięki nim można  zajrzed do wnętrza kapliczek: 

których nie mamy śmiałości lub możliwości otworzyd; Zobaczymy tam jakby 

surrealistyczne scenografie budowane ręką ludzką: przyrody i upływającego 

czasu; Wiatr: światła i cienie wśród drzew tworzyły żywe fotomontaże 

na wystawie rozwieszonej w lesie; Natura budowała też kolaże: łącząc 

fotografię z kroplami: pajęczyną: winoroślą: ptakami: śniegiem: … (fot; 35;-

40;); Żywioły zmuszały mnie do zmiany kompozycji ekspozycji – jesienny 

wiatr obrywał niektóre zdjęcia jak liście z drzew; Otwarty dostęp pozwalał 

nieznanym osobom na naprawianie uszkodzeo wystawy i stawianie 

bukietów przy kapliczce; Dołączałem nowe zdjęcia z ostatnich wycieczek – 

w sumie do zimy pokazałem ponad 300 zalaminowanych fotografii: 

przeważnie w formacie 30x42 cm (film 12. ).  

 

 

 

 

Fot. 34. Afisz przy wystawie –  Gawidzielówka. W. Frąckiewicz 2010 

http://youtu.be/Li3ZMBmzZxg
http://youtu.be/CgrNPbWkBY8
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Fot. 35. - 40; Wystawa ożywiana przez naturę – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 130 

Życie kapliczek to też łopoczące – najczęściej w maju – flagi (fot. 78.) 

narodowe: biało-czerwone; maryjne - biało-niebieskie; papieskie - biało-

żółte; kwiaty wokół nich, a przede wszystkim śpiewy ptaków i ludzi na 

majówkach: czerwcówkach: przy poświęceniu pól; Przygotowując się do 

oficjalnego otwarcia wystawy 13 maja 2010 roku, jak rok wcześniej (film 4.), 

szukałem w okolicy tradycyjnych majówek: by śpiewad ale i zapisywad je 

na fotografiach, filmach (film 11., fot. 45. - 59.). Punktem „wypadowym” 

rowerowych objazdów okolicy była chatka na mojej działce za nowo 

postawioną kapliczką; Na ścianach domu znalazła się częśd stała wystawy, 

a wnętrze tarasu zamieniło się w „kapliczkę domkową” z obrazami-

fotografiami (fot. 41. - 43.).  

 

 

 

 

Fot; 41; Punkt wypadowy objazdów – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 

http://youtu.be/jyls6wUsXJo
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw
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Fot. 42. - 43; „Kapliczka domkowa” z wystawą fotografii – Gawidzielówka; 

W; Frąckiewicz 2010 
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Na okolicznych majówkach poznałem zróżnicowane warianty 

melodyczne i tekstowe znanych i nieznanych pieśni: nie tylko religijnych; 

Na przykład na granicy wsi: Radawiec Duży / Marynin naprzeciw lotniska 

śpiewano „Polskie kwiaty” (słowa i melodia – Magdalena Nazaretanka). 

Tu wśród młodzieży nie były tylko dziewczęta; Chłopcy byli zainteresowani 

raczej nimi niż śpiewaniem; Stali w ostatnim rzędzie, a z ich postawy ciała 

(odchylanie głowy) poznałem: że nie chcą byd fotografowani: więc 

przyciąłem kadr: na którym się znaleźli (fot; 45;); Występując wobec tych 

znających się nawzajem osób z lokalnych społeczności: jako ktoś z zewnątrz 

i w co najmniej podwójnej roli: „majówkowicza” i przypadkowego 

rowerzysty-fotografa: w różny sposób próbowałem się tam znaleźd; Tu będąc 

przed czasem (początek o godzinie 20): nawiązałem rozmowę z osobą 

prowadzącą (na której własności stoi kapliczka) i mówiłem: że chciałbym 

nagrad nieznane mi pieśni; Pani ta opowiedziała mi: jak w czasach PRL-u 

po zastąpieniu nocą zniszczonego drewnianego krzyża nowym żelaznym: nikt 

przed milicją: która robiła przesłuchania w tej sprawie: nie przyznawał się 

do tego (film 11; 4’13”- 9’19”); Do śpiewania wyciągnąłem swój zestaw 

tekstów: pokazując: że nie jestem przypadkowym „podglądaczem”; 

Po wspólnych śpiewach w Zemborzycach Wojciechowskich 

powiedziałem: że następnym razem chciałbym nagrad konkretną pieśo; 

Przyjechałem z kamerą (film 3. kadr fot; 47;); Tu majówki prowadziły 

nastoletnie dziewczęta: które przyszły ze swoim zeszytem o godzinie 19.  

Czasem dołączałem w trakcie nabożeostwa: i w czasie pieśni – stojąc 

z tyłu – utrwalałem jej fragmenty kieszonkowym aparatem (Tereszyn 

po godzinie 20  – na filmie błędny napis: „Radawczyk Kolonia” film 4; 6’41”- 

7’55”: kadr fot; 55;);  

Na majówkę w Sporniaku (fot; 49.) – nowe dla mnie miejsce na skraju 

wsi od strony lotniska – w deszczowy wieczór o godzinie 19 przyjechałem 

pierwszy i doszła tylko jedna pani: mieszkająca przy kapliczce; Majówka się 

nie odbyła;  

W Rudniku po dworze Żeleźnickich został tylko zapuszczony park, 

a w nim figura Matki Boskiej; Kilkaset metrów od tego miejsca przed 

http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=4m13s
http://youtu.be/RoVOWt6xqcg
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=6m41s
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domem siedziała pani: którą zapytałem o to: czy śpiewa się tam majówki; 

Odpowiedziała: że czeka na drugą panią: z którą przeważnie tylko we dwie 

śpiewają (fot; 56;): bo „gdy dwie osoby spotykają się w moim imieniu, tam 

ja jestem pośród nich”; Jednak druga z nich tym razem nie przyszła: a ta 

ze mną nie chciała się udad do tego zarośniętego parku; Innym razem: gdy 

przyjechałem pod tę figurę z moją przyjaciółką: obie zapraszały też na inne 

dni na godzinę 18;30;  

Pod kapliczką domkową przy skraju lasu koło Urzędowa jest Źródło 

Św; Otylii; Woda z niego – za wstawiennictwem świętej – ma leczyd choroby 

oczu: głowy: gardła; Do kapliczki prowadzi aleja z dwoma szeregami białych 

figur świętych; Kiedyś wandale poutrącali głowy tym figurom; Zatrzymuje 

się tu lubelska pielgrzymka do Częstochowy (fot; 57: film 8; 3’46”- 4’45”) 

i obok kapliczki odprawiana jest msza. Wierni licznie gromadzą się także 

w drugi dzieo Zielonych Świąt. Przychodzą po wodę także w inne dni 

(fot. 58.), szczególnie w Wielki Czwartek; Przekazują tę wodę rodzinom 

i znajomym spoza Urzędowa;  

1 maja mszą z poświęceniem pól (film 9. fot. 54.) od kilku lat przy 

figurze na peryferiach Lublina przy ulicy Palmowej inaugurowane są 

codzienne majówki o godzinie 19;  

Krzyż w Lipniaku stoi przy granicy miasta Lublina. Tu w 2009 roku 

spotkali się niektórzy członkowie lubelskiej parafii p. w. Świętej Urszuli 

Ledóchowskiej łącznie z księdzem (fot; 59;: film 4; 0”-  8”);  

Ogólnoparafialne nabożeostwa odbywają się normalnie w kościołach; 

Ale w parafii Św; Rodziny na Czubach w Lublinie organizowane są nie przez 

księży przy figurze koło kościoła (o godzinie 20.30). Czasem proboszcz 

przyjdzie pod koniec na Apel Jasnogórski o godzinie 21 zaśpiewad pieśo: 

powiedzied kilka słów: pobłogosławid swoich parafian; Tu uczestniczyłem 

w najliczniejszych majówkach (film na WWW i film 4. 7'55"-8'29"). 

Przed majówką odmawiany bywa różaniec. Kiedyś spotkałem jednego 

z uczestników: jak grał na organkach melodie maryjnych pieśni (film 1.). 

Przy tym kościele – w rocznicę wizyty w tym miejscu Ojca Świętego Jana 

Pawła II 9 czerwca 1987 roku – w 2010 roku został poświęcony ogród 

http://youtu.be/W9blURvcLoo?t=3m46s
http://youtu.be/MUWMXsr5A5g
http://youtu.be/jyls6wUsXJo
http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/jp.htm
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=7m55s
http://youtu.be/ubaKe0H0lyM
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różaocowy z 23 kapliczkami z 80 figurami (film 6.), przeważnie naturalnych 

rozmiarów, wyrzeźbionymi w drewnie w darze ad maiorem Dei gloriam 

przez tutejszą nauczycielkę plastyki Teodorę Pikułę; Miejscem papieskich 

spotkao jest krzyż z żelaznej konstrukcji: jaki został po wizycie Jana Pawła II 

(WWW).  

W Lublinie dośd licznie na regularnych osiedlowych majówkach 

o godzinie 19 pojawiają się ludzie przy nowej kapliczce poświęconej w Boże 

Ciało 2009 roku przy ul; Przyjaźni;  

W 2010 roku znajoma zwołała majówkę jako jednorazowy „happening 

artystyczny” przy kapliczce w centrum Lublina u zbiegu ulic Nadbystrzyckiej 

i Plażowej;  

W kościele parafii p. w. Św; Teresy na ul; Krochmalnej ogłaszana była 

majówka u paostwa przy ulicy Wąwozowej 8 o godzinie 19.30. Tu ołtarzyk 

z figurką Matki Boskiej ustawiany był na podwórku tuż przed 

nabożeostwem i otwierana była brama prywatnej posesji (film 10 0'29"-

8’14”;);  

W Stasinie od godziny 19.30 odbywają się równocześnie majówki 

w dwóch miejscach (fot; 46., 46., film 4. 28"-56”);  

Na kraocach wsi Kozubszczyzna „gdzieś po szóstej: jak się ludzie zejdą” 

(film 4.1'18"-1’59” kadr fot; 46;) i o godzinie 19 blisko Urzędu Gminy (film 4. 

1'59"-2’49”): tak że z małym spóźnieniem mogłem uczestniczyd w dwóch;  

Majówki są też w Motyczu w kapliczce domkowej nad rzeczką 

o godzinie 18 (film 11. 3'--3’20”: fot; 52;), a o 19 w Motyczu Góry (film 4. 56"-

1’18” kadr fot; 47;) i w Motyczu Józefinie (film 4. 2'49"-4’31” kadr fot; 53;);  

Rzadko można zobaczyd afisz-zaproszenie na majówki: jak między Lipą 

a Łążkiem Ordynackim (fot; 44;); Trwają one około pół godziny: czasem 

krócej: na przykład z powodu deszczu: a czasem dłużej – w zależności 

od ochoty uczestników; „Obowiązkowa” jest (przeważnie odśpiewana) 

Litania Loretaoska; Zestawy pieśni zmieniają się w zależności od preferencji 

uczestników danego dnia; Programy lokalnych - stałych i zmiennych - pieśni 

i modlitw są różne; Czasem uwzględniane są aktualne wydarzenia 

(np. powodzie w 2010 roku) i wprowadzane modlitwy: pieśni w intencji 

http://youtu.be/QgnxBtNma7M
http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/jp.htm
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=29s
http://youtu.be/GrjAtMl-dDI?t=29s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m28s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m18s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m59s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=1m59s
http://youtu.be/FW-y_iIPmsw?t=3m
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m56s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=0m56s
http://youtu.be/jyls6wUsXJo?t=2m49s
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poszkodowanych; Plenerowe majówki są miejscem: gdzie jeszcze można 

spotkad ludzi śpiewających pełnym głosem: bo słyszących siebie nawzajem: 

bo nie zagłuszanych organami czy głosem organisty z głośników. 

Wprowadzenie do kościołów organów: wzmacniaczy przyczyniło się 

do degradacji śpiewu ludu – ludzie przestali słyszed siebie nawzajem 

a i siebie samych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot; 44; Zaproszenie; W; Frąckiewicz 2010 

 

Rzadziej można spotkad nabożeostwa czerwcowe – z litanią 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa; Przy krzyżu we wsi Warszawiaki parafii 

Niedrzwica Kościelna odbywały się one w 2011 roku o godzinie 20 w piątki 

i niedziele (film 13.), a codziennie przy kapliczce w Lubartowie (Budzyoska 

2010). 

http://youtu.be/330Pln9OC6g
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           Fot. 45. Marynin / Radawiec.                          Fot. 46. Stasin 33a.  
           W; Frąckiewicz 2010                                       W; Frąckiewicz 2010    
 
 

 
 
          Fot; 47; Motycz Góry;                                         Fot. 48. Kozubszczyzna.  
          W; Frąckiewicz 2009                                          W; Frąckiewicz 2009 
 
 

 
 
Fot. 49. Stasin.            Fot. 50. Zemborzyce Wojciechowskie.  
 W; Frąckiewicz 2010                                     W; Frąckiewicz 2009 
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    Fot; 51; Sporniak; W; Frąckiewicz 2010           Fot; 52; Motycz; W; Frąckiewicz 2010 

 
 
 

 
 
     Fot; 53; Motycz; W; Frąckiewicz 2009        Fot. 54. Poświęcenie pól; W; Frąckiewicz 2010 

 
 
 

 
 
   Fot; 55; Tereszyn; W; Frąckiewicz 2009              Fot; 56; Rudnik; W; Frąckiewicz 2010 
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Fot; 57; i 58; U Źródła Św; Otylii Pielgrzymka do Częstochowy 2010 i nowożeocy 2009; 
W; Frąckiewicz 

 
 
 
 

 
 

Fot. 59. Lipniak: 30 maja 2009; W; Frąckiewicz 
 

 

 

 

Marzyło mi się: by przy okazji otwarcia wystawy zrobid i u mnie 

tradycyjną majówkę; Jednego wieczoru: ruszając na kolejny objazd: 

usłyszałem dobiegające z niedaleka śpiewy; Okazało się: że od początku 

maja, codziennie o godzinie 19 przy mojej kapliczce gromadzą się okoliczni 

mieszkaocy (dorośli z dziedmi) i śpiewają majówki (fot; 60;); 
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Fot; 60; Majówki przed poświęceniem kapliczki – Gawidzielówka; W; Frąckiewicz 2010 
 
  

 

 

Teksty pieśni – wybrane z oficjalnych śpiewników kościelnych 

i z ręcznie zapisanych zeszytów z okolicy – powieliłem i zostawiłem 

pod brzozą przy kapliczce; Na poświęceniu przez zaproszonego miejscowego 

proboszcza (majówce: otwarciu wystawy) pojawiły się też osoby 

z odwiedzanych przeze mnie okolicznych majówek i znajomi z Lublina (film 

5.: fot; 61;: 62;); W 2011 roku nabożeostwa majowe tu organizowały same 

dzieci (film 14.). 

http://youtu.be/Li3ZMBmzZxg
http://youtu.be/Li3ZMBmzZxg
http://youtu.be/lSjEKfWqriU
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Fot; 61;: 62; Poświęcenie kapliczki z majówką – Gawidzielówka; 
W; Frąckiewicz: M; Kruk 2010 
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Poza religijnym: nie mniej ważny jest aspekt wspólnotowy: 

integracyjny tych spotkao; Zauważyłem – też na innych majówkach – 

młodzież: która przychodziła raczej w celach towarzyskich: niż religijnych; 

Opisywana wystawa ma swoją stronę w Internecie; Tam też zamieściłem 

ponad 1000 fotografii z lokalizacjami na mapie i filmy z majówek oraz 

innych spotkao: w których uczestniczyłem: poświęconych kultywowaniu 

tradycji. Kanał YouTube „Majówki kapliczki krzyże” poświęcony jest 

tytułowej tematyce; Przez Internet: dzięki tej wystawie nawiązałem 

kontakty i spotkałem się z osobami o podobnych zainteresowaniach. 

Dostarczały mi one swoje zdjęcia: oglądałem ich fotograficzne galerie 

internetowe z kapliczkami; Za moją kapliczkę ktoś zatknął karteczkę 

o starotestamentalnym zakazie czynienia obrazów: rzeźb – może Świadek 

Jehowy. Zdjęcia podlubelskich kapliczek powiewały na wietrze, 

jak buddyjskie chorągiewki modlitewne: zawieszone obok fallicznej stupy 

łącząc najdalsze konteksty z umiłowaniem najbliższych; Towarzyszący 

wystawie album Kapliczki wokół Lublina (fot; 64; Frąckiewicz: 2010) 

i pojedyncze zdjęcia dawałem osobom spotykanym: fotografowanym 

podczas moich włóczęg (fot; 63;): zostawiałem w „uwiecznionych” w albumie 

miejscach (fot. 65;) i miejscach majówek: w których uczestniczyłem;  

 

 
 

Fot; 63;: 64; Przesyłka z albumem „dla pana ze zdjęcia”; W; Frąckiewicz 2010 

http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/kapliczki.htm
http://www.youtube.com/majowki
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Fot; 65; Album w kapliczce; W; Frąckiewicz 2010 

 
 

W Pliszczynie wnętrze starej drewnianej kapliczki: stojącej na cokole 

z betonowej rury, przeniesiono do nowej, postawionej w tym samym 

miejscu (fot. 66. - 68;); Oprócz najwyższej jakości tradycyjnych materiałów 

budowlanych (np; modnej ostatnio cegły klinkierowej): spotkałem 

adaptowane opony: częśd ciągnika jako cokół: miednicę jako dach (fot; 66. -

 71.). 
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Fot. 66. - 68; Wnętrze starej kapliczki przeniesiono do nowej - Pliszczyn.  

W; Frąckiewicz 2009 – 2010 
 
 
 

 
 
 
  Fot. 69. Budowa - Brzeziny.     Fot; 70; Z ciągnika - Irena.    Fot. 71. Z miednicy - Ryczydół;                      
  W. Frąckiewicz 2010                  W; Frąckiewicz 2010             W; Frąckiewicz 2010 
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Małe społeczności integrują się także przy remontach i budowach 

kapliczek. Do budowy kapliczki koło rodzinnego gospodarstwa w Motyczu 

Józefinie (filmy: 15., 16., fot. 73. - 74.) wykorzystano polodowcowe otoczaki, 

przywożone przed laty z Olsztyoskiego przez synów fundatora: dokąd wozili 

na sprzedaż owoce z rodzinnego sadu oraz kamieo zza oceanu: dokąd za 

chlebem wyjechał jeden z synów; Przed kapliczką położony został kamieo 

z żarn (fot; 72.), zrobionych przez ojca fundatora w czasie okupacji, gdy nie 

wolno było mled mąki; „KRÓLOWO  POLSKI  RATUJ  OJCZYZNĘ  2009” – to 

napis na tej kapliczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 72; Kamieo z żarn sprzed kapliczki; W; Frąckiewicz 2009 

http://youtu.be/Jp3PSvIgM_A
http://youtu.be/Kn-YDQyeHak
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Fot. 73., 74. Budowa kapliczki – Motycz Józefin; W; Frąckiewicz 2009 
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Fot; 75: 76; Rozpadająca się i rekonstruowana kapliczka – Dębiny; 

W. Frąckiewicz 2009, 2010 



 

 

© Autor/Autorzy         © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2011 Tom VI Numer 1 

www.skeces.pl 

 147 

W Majdanie Krasienioskim w odległości kilku metrów stoją dwie 

kapliczki: nowa – murowana i stara – drewniana: którą ściskają lipy (fot; 77.). 

W starej zachowano dawne wyposażenie wnętrza; Nie remontowana - 

przypuszczam - została zostawiona naturalnym procesom destrukcji.  

 

  

Fot. 77. Nowa i stara kapliczki obok siebie – Majdan Krasienioski; W; Frąckiewicz 2009 

 

I tak: kapliczki naturalnie umierają i odradzają się w innym miejscu. 

Powstają też w nowych: dawno lub świeżo zasiedlonych; Podobnie 

z majówkami; Profesor Wiktor Zin (2004) zauważył: że tyle „świętych 

domków”: co na polskiej ziemi: można spotkad tylko w Nepalu, Indiach. 

Kapliczki – ich budowy: dekoracje: rekonstrukcje: majówki: wystawy 

fotografii: zdjęcia i filmy w Internecie: to podobne owoce oddolnej 

inicjatywy: tworzącej duchowe akcenty w naszej codzienności; 

Pozainstytucjonalne, nie dotowane, nie sponsorowane – niezależne; 

Z każdym z takich obiektów związana jest indywidualna i rodzinna historia 

osób zanurzonych w historii narodu; Kapliczki: krzyże, charakterystyczne 

dla polskiego krajobrazu: to integrujące elementy naszej tożsamości; Nic 

dziwnego: że np; „(…) po powstaniu styczniowym generał-gubernator, 
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Michaił Murawjow wydał oficjalny dekret o niszczeniu krzyży i zakazie ich 

konserwacji. Wydanie zarządzenia uzasadniono bezpieczeostwem ludzi (sic!) 

(…)” (Zin 2004, s. 9). W PRL-u – mimo braku pozwolenia władz – kapliczkę 

potrafiono wymurowad w jedną noc: jak przy ul; Raszyoskiej na peryferiach 

Lublina; W 2010 roku mówiono mi na wsi: że obecne władze też będą 

likwidowad krzyże i kapliczki w Polsce; Może przez taką świadomośd 

niezależny: przekorny polski lud dba o stare i stawia dużo nowych?  

Kapliczki budowane w związku z jakimś ważnym osobistym lub 

społecznym doświadczeniem: jako ofiara dla Boga ale i dla upamiętnienia 

doczesnych wydarzeo i osób (chod tylko czasem z podaniem imienia 

fundatora): są przekazem dla innych i dla przyszłości –  jak cała kultura; 

Są kulturowym przekazem najwyższych wartości w osobistym 

doświadczeniu; Czyli pełnią to: co może pełnid edukacja, wychowanie, 

sztuka, kultura w najlepszym rozumieniu.  

Moim pierwotnym przekonaniom – płynącym z naukowych 

i popularnych publikacji oraz potocznych opinii: przypuszczeo – zaprzeczyło 

osobiste ugruntowanie w rzeczywistości; Świat kapliczek jest nadal żywym 

światem;  

 

 

 
 

Fot. 78. Flagi – Osmolice; W; Frąckiewicz 2008 
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Frąckiewicz W;: Kapliczki – wystawa fotografii, ekspozycje:  

1. Zagajnik  autora: Gawidzielówka: kwiecieo – grudzieo 2010, 

2. Galeria Stowarzyszenia Twórców Ludowych: Lublin  ul; Grodzka 14, 

styczeo-luty 2011,  

3. Stacja Kolejowa Dynów: podczas Festiwalu SztukAtak organizowanym  

przez Stowarzyszenie DE-NOVO, lipiec 2011. 
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