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Od redakcji
Niniejszy – dziesiąty już – numer naszego czasopisma poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania kultury (rozumianej w kontekście zarówno antropologicznym, jak i humanistycznym) w świecie przemian społecznych
i technologicznych.
W pierwszym z zamieszczonych artykułów Dariusz Kubinowski podejmuje
próbę doprecyzowania istotnych dla teorii i praktyki animacji kultury w Polsce
zagadnień związanych z pedagogicznym aspektem funkcjonowania tego pojęcia.
Kolejne opracowanie, autorstwa Anny Żukowskiej, poświęcone jest zagadnieniom związanym z rolą sztuki w kształtowaniu osobowości współczesnego
człowieka i wzbogacaniu jego życia. Omówione tu zostały podstawowe pojęcia
związane z podjętą problematyką oraz dokonano przeglądu głównych koncepcji
dotyczących funkcjonowania sztuki w kontekście pedagogicznym.
Roman Jaciv swój tekst poświęcił oddziaływaniu pedagogicznych idei szwajcarskiego kompozytora i nauczyciela Émile’a Jaques-Dalcroze na twórczość polskich i ukraińskich tancerzy i choreografów w pierwszej połowie XX w.
W kolejnym artykule Ewa Radomska podejmuje istotny z punktu widzenia aksjologicznego temat związany z obniżajcym się etosem kształcenia współczesnego uniwersytetu. Autorka zwraca uwagę na liczne problemy, z którymi borykają
się polskie uczelnie w XXI wieku i stawia pytanie o rolę uniwersytetu w ponowoczesnej, pluralistycznej rzeczywistości.
Alicja Lisiecka swoje opracowanie poświęciła funkcjom kształcenia literackiego w kontekście gwałtownych przemian współczesnej cywilizacji. Zwraca ona
uwagę na istotne funkcje, które pełni czytelnictwo we współczesnym świecie,
odnosząc je zarówno do osób młodych, jak i dojrzałych.
W ostatnim z prezentowanych w bieżącym numerze artykułów Dagobert Lewczuk zwraca uwagę na istotne z punktu widzenia współczesnej pedagogiki zjawisko mediatyzacji życia dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń, które niesie ze sobą to zjawisko.
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Dariusz Kubinowski
Uniwersytet Szczeciński

Istota animacji kultury jako idei pedagogicznej
Idea animacji społeczno-kulturalnej zrodziła się i wydatnie rozwinęła – zarówno na gruncie teoretycznym, jak i w praktyce – we Francji. Szczyt zainteresowań naukowych tą ideą humanistyczną przypadł w tym kraju na lata 70. i 80. XX
wieku [m.in. Limbos 1977; Besnard 1980, 1986; Maccio 1983].
Do Polski wiedza o niej docierała wybiórczo za sprawą nielicznych artykułów przeglądowych [m.in. Czerniawska 1974, 1984; Mioduszewska 1979; Bielas
1980; Żebrowski 1981; Dąbrowska 1986] i przekładów pojedynczych tekstów
oryginalnych [m.in. Besnard 1988; Poujol 1988]. Dopiero ukazanie się w druku
dwóch pedagogicznych monografii autorstwa - Jana Żebrowskiego [1987] i Małgorzaty Kopczyńskiej [1993] - w całości poświęconych francuskim doświadczeniom i koncepcjom animacji społeczno-kulturalnej oraz animatora kultury
wpłynęło na zasadniczy przełom w recepcji wykładni francuskich i następnie
intensywny rozwój studiów teoretycznych i badań empirycznych nad animacją
społeczno-kulturalną/kulturalną/kultury w naszym kraju. Moment ten zbiegł się
z przełomem transformacyjnym, jaki dokonał się w Polsce po roku 1989, co znalazło odzwierciedlenie w zasadniczej zmianie ustrojowej także w sferze kultury.
Idea animacji kultury stała się na tyle nośna, że bardzo szybko została systemowo
i spontanicznie rozpowszechniona zarówno w praktyce instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej, jak również pojawiła się na uniwersytetach w nazwach specjalności studiów wyższych, a potem osobnych kierunków
kształcenia akademickiego, a także w nazwach jednostek naukowych, tytułach
wielu konferencji czy publikacji. Wraz ze wzrostem zainteresowania animacją
kultury w praktyce, zasadniczo zaawansowano także studia teoretyczne i badania
empiryczne w zakresie tej problematyki, co skutkowało opublikowaniem wielu opracowań naukowych na ten temat [m.in. Kargul 1993, 1996, 2012; Gajda
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(red.) 1993, 1994; Jedlewska 1999; Hrycyk (red.) 2000, 2004; Gajda, Żardecki
(red.) 2001; Godlewski, Kurz, Mencwel, Wójtowski (red.) 2002; Żebrowski (red.)
2003; Mendel (red.) 2004, 2005; Jedlewska (red.) 2006; Zierkiewicz, Wnuk (red.)
2006; Červinková (red.) 2008; Kurz (red.) 2008; Matyjewicz 2010; Kubinowski,
Lewartowicz (red.) 2013; Delecka-Bury 2015].
Zauważyć jednak należy, że zarówno w komunikacji potocznej, jak i terminologii profesjonalnej działalności kulturalnej, a także w opracowaniach naukowych nie ma jednoznaczności w posługiwaniu się terminami „animacja kultury”
czy „animator kultury”. Omówienie tych wszystkich rozbieżności, tym bardziej
w wersji poszerzonej o analogiczną niejednoznaczność stosowania takich pojęć
jak „animacja społeczno-kulturalna”, „animacja społeczno-kulturowa”, „animacja kulturalna”, „animacja społeczna”, „animacja społeczno-wychowawcza”
i nazw wielu innych odmian działalności animacyjnej, wykracza poza cel i zakres
niniejszego opracowania. Zaistniała jednak – moim zdaniem - potrzeba dookreślenia istoty animacji kultury rozumianej jako idea pedagogiczna, a wywiedzionej
z bogatej praktyki instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej
w naszym kraju. W niniejszym tekście podejmuję próbę konstruktywnej odpowiedzi na tę potrzebę z myślą o podjęciu debaty nad wypracowaniem stanowiska
względnie ujednoliconego w gronie teoretyków animacji kultury, co uważam za
niezbędny warunek racjonalnego dyskursu naukowego na jej temat.
Proponowana tu wykładnia istoty animacji kultury opiera się na zidentyfikowaniu i dookreśleniu sensu pięciu jej cech konstytutywnych, odnoszących się do:
(1) rozumienia animacji jako ożywiania, aktywizowania, zmieniania etc.; (2) traktowania kultury własnej jednostek i wspólnot jako zasadniczego przedmiotu jej
oddziaływań; (3) realizowania wszelkich działań animacyjnych w oparciu o zasady humanistycznej metodyczności; (4) przyjęcia minimum aksjologiczności jako
niezbędnego warunku postrzegania animacji kultury jako idei pedagogicznej;
oraz (5) sprecyzowania swoistości roli społecznej animatora kultury.

Ożywianie, aktywizowanie, zmienianie…
Animacja kultury oznacza przede wszystkim jej ożywianie, pobudzanie, przywracanie do aktywnego funkcjonowania społecznego, reanimowanie, rekonstruowanie i rewitalizowanie dziedzictwa kulturowego oraz inicjowanie, inspirowanie
i nadawanie impulsów rozwojowych nowym zjawiskom kulturowym, ale także
stymulowanie zaangażowania jednostkowego i wspólnotowego w życie kulturalne. Celem zabiegów animacyjnych w tym wypadku jest aktywność kulturalna
ludzi, aktywizowanie środowisk społecznych mało zaangażowanych w ochronę,
tworzenie i upowszechnianie kultury, mobilizowanie instytucji i organizacji działalności kulturalnej do podejmowania i realizowania nowych projektów kulturalnych, zachęcanie pojedynczych osób do zintensyfikowania własnego – czynnego
10
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i twórczego – uczestnictwa w kulturze, jak również przyczynianie się do poprawy
warunków sprzyjających efektywności tych wszystkich działań.
Modelowa sytuacja animacyjna w tym wypadku polega na odnalezieniu jednostek, grup czy środowisk społecznych niezaangażowanych kulturalnie, często
o nieuświadomionych potrzebach kulturalnych i własnych potencjałach ich zaspokojenia, czasami jako rezultatu pozbawienia ich odpowiednio ukierunkowanych oddziaływań społeczno-wychowawczych w przeszłości i braku w ich otoczeniu regularnej działalności kulturalnej zorientowanej wychowawczo. W takiej
sytuacji wyzwaniem animatora kultury jest przyczynienie się - za pomocą odpowiednich zabiegów animacyjnych, często wymagających realizacji w dłuższej
perspektywie czasowej - do konstruktywnej humanistycznie zmiany w życiu tych
jednostek, grup czy środowisk, polegającej na ożywieniu ich życia kulturalnego,
wyzwoleniu oddolnych inicjatyw kulturalnych i pojawieniu się konkretnych przejawów uczestnictwa, twórczości, zaangażowania etc. Zmiana tego typu nie może
być tylko chwilowym dokonaniem, wymaga utrwalenia poprzez uruchomienie
mechanizmów społecznych rozpoczętego procesu kulturowego odchodzenia od
marazmu i przechodzenia do względnie ustabilizowanego stanu permanentnej
aktywności kulturalnej z pierwszoplanowym udziałem animowanych jednostek,
grup i środowisk. O ile stan taki uda się animatorowi osiągnąć, może on podejmować kolejne decyzje dotyczące jego animacyjnego zaangażowania w dalsze
podnoszenie poziomu i jakości owej aktywności bądź może uznać swoje zadanie
za wypełnione w konkretnym miejscu i czasie.

Kultura własna
Przedmiotem animacji kultury, w przedstawianym tu rozumieniu, jest wyłącznie kultura własna jednostek i wspólnot. Kategoria „kultury własnej” w odniesieniu do jednostek ludzkich oznacza ich kulturę osobistą, natomiast w odniesieniu
do wspólnot społecznych oznacza ich kulturę lokalną, grupową, środowiskową
etc. Kultura własna jednostek ludzkich, czyli ich kultura osobista, wynika z tożsamości kulturowej danego człowieka, jego własnych zainteresowań kulturalnych
i preferencji kulturowych, także twórczych potencjałów uświadomionych i nieuświadomionych, które za sprawą zabiegów animacyjnych mogą zostać przez
niego odkryte, jak również z decyzji indywidualnych wynikających z biegu życia,
świadomego bądź przypadkowego zaangażowania czy nawet zwykłej ciekawości
poznawczej. Kultura własna wspólnot społecznych to przede wszystkim kultura społeczności lokalnych, czyli kultura lokalna, ale także kultura tych grup czy
środowisk społecznych, które nie tworzą społeczności lokalnych, ale przejawiają
inne postaci integracji społecznej z różnych względów. Mogą to być, przykładowo, grupy czy środowiska społeczne złożone z osób o podobnych cechach etnicznych, religijnych, zawodowych, demograficznych, fizycznych etc., o zbliżonych
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zainteresowaniach, pasjach, poglądach, preferencjach etc., skupione wokół jakiejś
idei, systemu wartości, światopoglądu, wyzwania etc., mieszkające w różnych
miejscach, ale utrzymujące ze sobą ścisły kontakt bezpośredni lub pośredni za
pomocą różnego rodzaju komunikatorów.
W animacji kultury jako idei pedagogicznej nie chodzi o nakłanianie ludzi
do praktykowania innej niż ich własna kultura, choć oczywiście zainteresowania
kulturalne i preferencje kulturowe poszczególnych osób i grup społecznych mogą
ewoluować pod wpływem różnych oddziaływań. Wartością nadrzędną jest w niej
kultura własna – jej uświadomienie, odkrywanie, przeżywanie osobiste, rozwijanie, promowanie, przekazywanie, obrona etc. Animator w tym wypadku staje
przed wyzwaniem tolerancji i szacunku wobec kultury wszystkich ludzi i wszelkich grup społecznych, a jego zadaniem jest jej poznanie i rozumienie oraz dodawanie sił jej nosicielom w pozytywnej waloryzacji własnej tradycji, jej twórczym
pielęgnowaniu oraz zachęcanie do podejmowania aktów twórczych opartych na
wartościach kultury własnej i mobilizowanie do dbania o jej godną obecność
i rozwój zarówno we własnym życiu jak i w obiegu społecznym.

Humanistyczna metodyczność
Cechą konstytutywną animacji kultury jako idei pedagogicznej jest jej humanistyczna metodyczność. Chodzi o stosowanie wyłącznie zabiegów animacyjnych odpowiadających metodyce niedyrektywnej, podmiotowej, zindywidualizowanej, zawsze dopasowanej do kontekstu społecznego i osobowego, emergentnej
o formule otwartej, czyli dalekiej od schematycznych, mechanistycznych, standardowych, normalizowanych etc. rozwiązań, a bliskiej podejściom elastycznym,
empatycznym, kreatywnym, adekwatnym etc.
Jednocześnie niedopuszczalne jest tu wykorzystywanie przymusu czy presji,
a także jakichkolwiek przejawów manipulacji oraz sztucznych zachęt, w tym między innymi rekompensat materialnych czy prestiżowych. O ile dana osoba czy
grupa nie chce się angażować w proponowane i realizowane przez innych działania kulturalne, obowiązkiem animatora jako zaangażowanego pedagoga humanistycznego jest uszanowanie takich postaw, niezależnie od możliwego ich oddziaływania na innych. Postawy odmowy zaangażowania nie zawsze muszą przecież
wynikać z niechęci, sprzeciwu, krytyki czy zamiaru destrukcji. Jednocześnie sygnalizują one animatorowi pojawienie się kolejnych wyzwań w jego działalności,
a czasami także sugerują potrzebę modyfikacji jego postępowania, być może zbyt
pospiesznego, czy zbyt nachalnego. Idea animacji kultury ulega dehumanizacji
w sytuacji, gdy za sprawą nieodpowiedzialnych działań animatora ktoś poczuje
się skonfundowany, urażony, pokrzywdzony, skompromitowany, stygmatyzowany, marginalizowany, wykluczony etc. Podmiotowe prawo każdego człowieka do
12
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indywidualnego wyboru musi pozostać fundamentem wszelkich form animacji
kultury, o ile ma być ona w pełni ideą pedagogiczną.
Pytanie o metodykę tak rozumianej animacji kultury może dotyczyć wyłącznie zasad działania, a z całą pewnością nie może odnosić się do oczekiwania na
podanie uniwersalnych, ścisłych przepisów postępowania animatora kultury,
wyabstrahowanych kontekstualnie, paradygmatycznie czy procesualnie. Przykładowo, odwołując się do klasycznej propozycji H. Thery’ego, że animacja obejmuje trzy zasadnicze procesy: odkrywania potencjałów, inicjowania współpracy
między ludźmi i rozwijania twórczości [Za: Kopczyńska 1993, s. 38], w przypadku animacji kultury w ramach każdego z tych procesów stosować będziemy inne
zabiegi animacyjne, a różnice te będą się pogłębiały w zależności od dziedzin
kultury, typów uczestników, czasu i miejsca działań, możliwości realizacyjnych
etc. Tak samo, w zależności od wybranego paradygmatu animacji kultury, tzn. paradygmatu animacji zabawy, paradygmatu (re)animacji dziedzictwa kulturowego,
paradygmatu zmiany prohumanistycznej czy paradygmatów eklektycznych [por.
Kubinowski 2013], ich wymiar metodyczny będzie odpowiednio dobierany, konstruowany i wdrażany w praktyce zgodnie z przyjętymi założeniami i jako wynik
bieżących decyzji podejmowanych przez animatora w toku realizacji konkretnych
projektów kulturalnych.

Minimum aksjologiczności
Wobec ogromnego zróżnicowania wartości, wzorów, norm kulturowych (dawnych i obecnych) oraz wynikających z nich zachowań społecznych niezbędne jest
- moim zdaniem - dodanie do katalogu cech konstytutywnych animacji kultury
zasady minimum aksjologiczności, o ile rozumieć ją będziemy jako ideę pedagogiczną. Minimum aksjologiczności oznacza w tym wypadku z jednej strony powstrzymywanie się animatorów od bezwzględnego wartościowania konkretnych
wytworów czy przejawów kultury z jednej wyłącznie perspektywy ideologicznej,
estetycznej, etycznej etc., a na to miejsce posługiwanie się konstruktywnym relatywizmem aksjologicznym, co wymaga od nich kompetencji w wielu dziedzinach
kultury, taktu pedagogicznego, zdolności empatycznych, umiejętności adekwatnego rozumienia różnorodności kulturowej oraz otwartości na inność, odmienność, idiomatyczność [por. Kubinowski 2001]. Z drugiej jednak strony niezbędne
jest w tej formule wartościowania pedagogicznego wprowadzenie i stosowanie
w praktyce animacji kultury zasady minimum aksjologiczności. Oznacza ona, że
animator kultury nie może godzić się na bylejakość, powierzchowność czy absurdalność swojej działalności, nie może akceptować zachowań niepożądanych
społecznie, nie może tym bardziej pozwolić na działania destrukcyjne czy wręcz
niszczycielskie na polu kultury i życia społecznego.
© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2015 Tom X Numer 1
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Minimum aksjologiczności animacji kultury jako idei pedagogicznej określa
jednoznacznie, że projektowane i realizowane zabiegi animacyjne, wszelkie działania kulturalne i ich rezultaty oraz postawy, zachowania i nastawienia animatora
oraz wszystkich uczestników projektów kulturalnych muszą być konstruktywne humanistycznie, czyli prowadzić do realizacji idei służenia dobru człowieka.
Humanizm rozumiany jest tu i traktowany dyskursywnie. Animator kultury jako
pedagog nie może w żadnym przypadku legitymizować swoimi działaniami destruktywnych humanistycznie przejawów życia społecznego. Nie chodzi bowiem
o to, żeby „animować dla samego animowania” i satysfakcjonować się jedynie
faktem udanej aktywizacji. Chodzi o to, aby animacja kultury przyczyniała się do
rozwoju proosobowego, prohumanistycznego i prospołecznego ludzi oraz wspólnot. Przy tym należy zdawać sobie sprawę, że stosowanie tej zasady w praktyce
działalności kulturalnej może często przysparzać wielu trudności w doborze adekwatnych kryteriów aksjologicznych i wiązać się z wystąpieniem nieuniknionych
dylematów tak rozumianego wartościowania humanistycznego.

Rola społeczna
Animator kultury to ściśle określona rola społeczna, którą podejmują i realizują ludzie o różnych zawodach i pełnionych funkcjach. Jest to rola społeczna
daleka od zarządzania, kierowania, przewodzenia, instruowania, nauczania, instrumentalnego wpływania czy tendencyjnego kształtowania. Najlepszy animator
kultury to ten, który ożywia, aktywizuje, zmienia etc. życie kulturalne jednostek
lub wspólnot, jednocześnie nie eksponując siebie i swoich dokonań, pozostając
niedostrzegalny w ferworze codziennych działań i oddziaływań. Intencjonalnie
pozostaje jakby w tle, z boku, na marginesie głównych wydarzeń kulturalnych,
ale jednocześnie jest ich prymarnym sprawcą, choć nie bezpośrednim wykonawcą. Jest też strażnikiem misji animacji kultury nasyconej wartościami humanistycznymi i przesłaniem pedagogicznym. Jak każdy wychowawca towarzyszy
i wspiera w razie potrzeby swoich współpracowników w działaniach kulturalnych. Jeśli oni radzą sobie świetnie bez niego, przyjmuje pozycję bacznego obserwatora, z troską przyglądającego się animowanym jednostkom i wspólnotom.
Jeśli jego misja definitywnie się kończy, bo już nie ma czego i kogo ożywiać, aktywizować, zmieniać etc., gdyż cele te zostały w pełni osiągnięte, to czasowo lub
na stałe zawiesza swoją współpracę z poszczególnymi osobami, grupami, środowiskami społecznymi. Nie jest już po prostu im potrzebny, co nie oznacza, że jego
misja kulturowa i wynikająca z niej rola społeczna „umiera”. Animator kultury
staje wobec kolejnych wyzwań, w nowych okolicznościach, poszukując miejsca
„uśpionego” kulturalnie, ludzi potrzebujących aktywizacji, środowisk wymagających „uduchowienia”.
14
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Tym samym można uznać, że animator kultury, rozumiany w kategoriach dobrowolnie podejmowanej i pełnionej roli społecznej, staje się bohaterem naszych
czasów, choć może wydać się postacią tragiczną. Tragizm animatora kultury, wyrażający się w nieuchronności finału zaangażowanego, efektywnego, satysfakcjonującego działania animacyjnego na continuum od beznadziejnego marazmu
do ustabilizowanej aktywności, wyznaczanego autodestruktywną decyzją jego
samego, może być jednocześnie postrzegany jako przejaw wyjątkowej pedagogii,
w której dobro człowieka/ludzi oraz rozwój jego/ich kultury własnej staje się najwyższą wartością humanistyczną.

*

* *

Dziś – po przeszło 25 latach intensywnych studiów i badań - dorobek polskich
teoretyków animacji kultury, w szczególności wywodzących się z kręgu pedagogów akademickich, można uznać za imponujący. O ile we Francji zainteresowanie uczonych animacją społeczno-kulturalną/kulturalną wyraźnie osłabło bądź
przerodziło się w poszukiwanie i wypracowywanie koncepcji alternatywnych czy
komplementarnych, o tyle w naszym kraju nurt ten jest coraz wyraźniej obecny
w dyskursie naukowym, nie tylko w obrębie pedagogiki kultury czy pedagogiki
społecznej, ale także poza pedagogiką.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie własnej propozycji dookreślenia istoty animacji kultury jako idei pedagogicznej realizowanej w sferze
działalności kulturalnej w Polsce poprzez wskazanie pięciu konstytutywnych
jej cech oraz ich scharakteryzowanie i uzasadnienie. Propozycję tę traktuję jako
podstawę krytycznej dyskusji w gronie praktyków i teoretyków animacji kultury
w naszym kraju, ale jednocześnie jako rozwinięcie mojego dotychczasowego zaangażowania w konstruowanie wiedzy o współczesnej animacji kultury z myślą
o wspomaganiu rozwoju praktyki działalności kulturalnej w Polsce.
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Abstrakt
W niniejszym artykule podjęta została próba doprecyzowania istotnych dla teorii i
praktyki animacji kultury w Polsce zagadnień związanych z pedagogicznym aspektem
funkcjonowania tego pojęcia.
Słowa kluczowe: animacja kultury, pedagogika
Abstract
In this article author made an attempt to clarify important issues for the theory and
practice of culture animation in Poland which are related to the pedagogical aspect of
functioning of the term.
Keywords: culture animation, pedagogy
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Pedagogika sztuki. Zarys problematyki
Każda ze sztuk pełni niezastąpioną
rolę w ludzkim życiu i każda je doskonali,
czyli pomnaża – intensyfikuje piękno życia1
o. Mieczysław A. Krąpiec

Podjęty problem, odnoszący się do związku pedagogiki ze sztuką jest przedmiotem wielu nauk, dyscyplin a nawet sztuk. Zajmuje się nim filozofia, psychologia, zatrzymuje się przy nim teologia, jak również nauki humanistyczne i społeczne. Problem jest rozległy historycznie, wielowątkowy.
Encyklopedie i podręczniki definiują pedagogikę jako teorię wychowania. Pedagogika jest teorią w wąskim sensie terminu „teoria”, a mianowicie jest ona
naukowym opisem zgromadzonego doświadczenia wychowawczego, w skład
którego wchodzą okoliczności towarzyszące wychowaniu, metody wychowawcze oraz cele nadrzędne w stosunku do celu pilotującego2. Dokładniej rzecz ujmując na pedagogikę składają się filozoficzna teoria człowieka, opisowe, usystematyzowane doświadczenie pedagogiczne, zespół zasadnie wyodrębnionych
i zalecanych reguł wychowawczych, proces wychowania, czyli mądre pokierowanie wychowankiem do celu, który jest celem właściwym. Domeną pedagogiki jest wychowanie. Wychowanie zaś „jest czynnością rozumnej, czyli celowej
i roztropnej aktualizacji w człowieku tych jego doskonałości, które przysługują
mu „z natury”; bez aktualizacji tych doskonałości człowiek nie osiągnąłby pełni
1
2

O sztuce. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś, Lublin 2012, s. 51.
H. Kiereś, Pedagogika a sztuka, „Człowiek w kulturze”, 1994 nr 3, s.206.
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swego człowieczeństwa”3. To intuicyjne określenie wychowania, sprecyzowane
przez Henryka Kieresia , nie wymaga odwołania się do jakichkolwiek koncepcji pedagogiki, gdyż każde z istniejących jej ujęć, czy to będzie grecka pajdeja
czy też postmodernistyczna antypedagogika, musi je respektować.
D l a
określenia terminu „sztuka” mimo, że historycznie zmieniał swe znaczenie wielokrotnie, przywołuje się klasyczną definicję, mianowicie, że sztuka jest czynnością wytwarzania planu dzieła oraz czynnością wytwarzania dzieła; oznacza
samo dzieło, a następnie dział kultury 4. Potocznie, zwykło się przyjmować definicję, według której sztuka to podstawowy składnik kultury, jeden z głównych
sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka oraz zespół świadomych działań ludzkich, w wyniku których powstaje przedmiot estetyczny (obraz,
rzeźba, utwór sceniczny bądź muzyczny itp.), określany mianem dzieła lub dzieła
sztuki 5. W teorii i praktyce termin sztuka występuje w znaczeniu ponaddziedzinowym, za sztukę uznając wszystkie dyscypliny artystyczne. Każdej z dyscyplin
przynależy określone miejsce i rola w kształtowaniu i wzbogacaniu człowieka.
Dość powszechny jest pogląd przypisywania sztuki do dziedziny sztuk pięknych
(plastycznych), co potwierdza np. krąg zainteresowań dyscypliny określanej jako
historia sztuki. Sztuka, jako zjawisko społeczne zajmuje dość wysokie miejsce
w hierarchii podstawowych form egzystencji człowieka. Jako dziedzina ludzkiej
działalności artystycznej była wyróżniana ze względu na swój wymiar aksjologiczny. Miarą wartości sztuki są przypisane jej funkcje, należą do nich: funkcja
kształtowania moralnego i intelektualnego; funkcje kulturotwórcze, funkcja estetyczna, poznawcza, etyczna, kompensacyjna, ludyczna, komunikatywna i integracyjna oraz funkcja wychowawcza i ściśle powiązana z nią funkcja dydaktyczna.
Oddziaływanie wychowawcze sztuki może występować w dwóch formach:
w percypowaniu i przeżywaniu piękna dzieł sztuki oraz organizowaniu swobodnej aktywności twórczej i działaniu ekspresyjno-kreatywnym. Sztuka w swym
wymiarze wychowawczym skierowana jest przede wszystkim ku siłom duchowym i wnętrzu człowieka. Dzięki sztuce niektóre jego dyspozycje, jak empatia,
wrażliwość, wyobraźnia, zdolność do reagowania na bodźce świata zewnętrznego
ujawniają się ze szczególną intensywnością. Wychowawcze oddziaływanie sztuki na życie człowieka dostrzegali już starożytni Grecy twierdząc, iż sztuka pomaga w kształtowaniu dusz ludzkich. Od czasów wczesnochrześcijańskich istotną
rolę w przekazie pedagogicznym sztuki odgrywał Kościół, co łatwo zauważyć
w cyklach malarskich zdobiących kościoły katolickie aż do początków XX wieku.
Sztukę wykorzystywano w zaplanowanym przekazie eklezjologicznym i teologicznym, dzięki któremu od wejścia do kościoła po jego apsydę, poprzez nawę,
Tamże, s.203.
H. Kiereś, Człowiek i sztuka. Antropologiczne wątki problemu sztuki, Polskie Towarzystwo
Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 25.
5
Popularna Encyklopedia Powszechna, wyd. 2, Warszawa 1982, s. 764.
3
4
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łuk tęczowy, kopułę i kaplice boczne wraz z witrażami, wszystko opisywało,
zgodnie z porządkiem przebywanej drogi, historię zbawienia od jej początków
po Sąd Ostateczny. Sztuka była więc uważana za sposób zdobywania nowej, nieznanej wiedzy, była powołana do popularyzowania Prawdy Objawionej lub jej
przypominania. Wyrażała filozoficzne, teologiczne i teleologiczne poglądy chrześcijańskie, zasady moralne, a także żywoty świętych. Dzieła sztuki cenione były
przede wszystkim jako sposób wypowiadania ważnych prawd do ludzi nieznających pisma. Grzegorz Wielki pisał: Obraz jest bowiem tym dla ludzi prostych,
czym pismo dla umiejących czytać, ponieważ ci, którzy pisma nie znają, w obrazie
widzą i odczytują wzór, jaki powinni naśladować. Toteż obrazy istnieją przede
wszystkim dla pouczenia ludu6. W sztuce średniowiecznej środkiem realizacji
zadań dydaktyczno – moralnych było przedstawienie mimetyczne7 najczęściej
z wykorzystaniem alegorii lub symbolu. Powszechność alegorii w średniowieczu
wskazuje na nauczające przeznaczenie sztuki posługującej się nią. Dzieła architektury gotyckiej lub ich poszczególne elementy miewały nawet wielowarstwowe znaczenia symboliczne, które pouczały i napominały ówczesnego człowieka.
W okresie oświecenia, odrzucono inne niż rozumowe sposoby przedstawiania,
by zakomunikować wiedzę o życiu i świecie. Sztuka była jedynie środkiem dydaktycznym, była łatwym, przyjemnym i popularnym sposobem przekazywania
wiedzy, która istniała poza sztuką. Przedmiotem sztuki były głównie zagadnienia
moralne: propagowanie cnoty i „zwalczanie występku”. 				
W świecie współczesnym natomiast owo pedagogiczne zadanie sztuki chrześcijańskiej zostało zarzucone, gdyż sama sztuka spowodowała kryzys funkcji przekazu plastycznego, aby stać się wydarzeniem samym w sobie. Nowoczesne nauki
uznają jednak wartość pedagogiczną sztuki. Estetyka, psychologia, psychoanaliza , semiotyka, i wiedza z zakresu komunikacji ukazują bezpośrednio i pośrednio jej ogromny potencjał edukacyjny. Przyglądając się etapom wyznaczającym
wyodrębnianie się kilku głównych koncepcji określających sztukę jako składnik
determinujący, czy mający szczególny wpływ na proces pedagogiczny, stykamy
się z metodą wychowawczą opracowaną przez austriackiego pedagoga i teozofa
Rudolfa Steinera (1861- 1925), wynalazcę antropozofii i założyciela szkoły Waldorfa (1919 r.) w Stuttgarcie. Celem metodologii Steinera jest harmonijny rozwój
myśli, woli i uczucia, gdzie sztuka, oddziałując na dobrowolną i nieprzymuszoną naturę człowieka, rozwija coś, co znajduje w ścisłym związku z całym człowiekiem. Zdaniem Steinera nieodzowne jest nauczanie malarstwa czy muzyki
nie z zamiarem naśladowania rzeczywistości, ale odkrywania jej pierwotnych,
skończonych form. Edukacja ta budzi nie tylko zainteresowanie sztuką – ale, co
W. Tatarkiewicz, Estetyka średniowieczna, Ossolineum, Wrocław - Kraków 1960, s. 125.
Problematykę dotyczącą koncepcji mimetycznej w odniesieniu do edukacji plastycznej
przedstawiam w szerszym zakresie w artykule Koncepcje edukacji plastycznej i metody ich realizacji w polskiej pedagogice artystycznej, [w:] Komunikowanie artystyczne, pod red. M. Stępnik, wyd.
WSPA, Lublin 2011, s. 99 - 114.
6
7
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ważniejsze, wytwarza poczucie bliskiego związku z samą formą 8. Gdybym mógł
raz jeszcze zaczynać wszystko od początku, to skierowałbym ster całkowicie na
sztukę9.
We Francji, jeden z pionierów estetyki, Etienne Souriau (1892-1979), określał
siebie samego jako zwolennika edukacji wizyjnej w służbie społeczeństwa; teoria
ta znalazła swoje odzwierciedlenie w wykładach głoszonych przez Souriau na
Sorbonie w pierwszej połowie XX wieku. W podobnym obszarze porusza się
Irena Wojnar, która w latach 60. wydaje książkę Estetyka a pedagogika będącą
analizą doświadczeń pedagogicznych opartych na estetyce od momentu powstania ruchu Edukation Nouvelle (Alfred Binet, Ovide Decroly, John Dewey, Maria
Montessori).
Głos w sprawie związków sztuki z pedagogiką zabierał również krytyk
i historyk sztuki angielskiej Herbert Read, który w 1943 roku opublikował swoją
słynną książkę Education through Art 10. Read twierdził, ze sztuka może stanowić podstawę wychowania - rozwój osobowy następuje bowiem poprzez kontakt
z otaczającym światem, którego organiczny charakter polega na ciągłym tworzeniu oznaczającym zarazem „wiedzieć” i „czynić” ; tak jak dla dziecka rzeczywistość stanowi doświadczenie organiczne, tak wychowanie przez sztukę stanowi
doświadczenie integralne. Z ogólnej tezy Reada, promującej wychowanie przez
sztukę, wynika ważny wniosek na obszarze czysto estetycznym, jakim jest samo
nauczanie sztuki.
Miejscem, w którym dojrzewało znaczenie nauczania sztuki była również zapoczątkowana w 1900 roku w Paryżu, działalność międzynarodowych kongresów
poświęconych nauczaniu rysunku. Gdy poddamy szczegółowej analizie dokumentację kolejnych międzynarodowych kongresów poświęconych tej problematyce, wówczas zorientujemy się, jak wielkiej zmianie uległa koncepcja nauczania
rysunku i jak powiększył się jej zasięg. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Nauczania Rysunku odbył się w sierpniu 1900 roku w Paryżu, z okazji Wystawy Powszechnej. Pomysł zorganizowania takiego kongresu wysunęła Koleżeńska Organizacja Nauczycieli Rysunku miasta Paryża i departamentu Sekwany w tym
celu, by „zgromadzić wszystkie osoby, które zajmują się tymi zagadnieniami,
nabierającymi z dnia na dzień coraz większego znaczenia, i żeby przedstawić poglądy na temat inteligentnego nauczania rysunku, jego zastosowań praktycznych
w stosunku do różnych dziedzin sztuki i nauki” 11. Przedmiotem dyskusji podczas
Kongresu były zagadnienia dotyczące nauczania rysunku w szkolnictwie ogólno8
C De Carli [OBB], Pedagogika sztuki, [w:] Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej, redakcja naukowa Liana Castelfranchi, Maria Antonietta Crippa, Wyd. „Jedność”, Kielce 2013, s.666.
9
C. De Carli[OBB], Arte per la didattica, Milano 1990, s. 12.
10
H. Read, Wychowanie przez sztukę, przełożyła Anna Trojanowska – Kaczmarska, wstępem opatrzyła Irena Wojnar, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1976.
11
Międzynarodowe Kongresy Nauczania Rysunku i Sztuki Stosowanej 1900-1937. Zjazdy
i konferencje nauczycieli rysunku w Polsce 1907-1923, Warszawa 1938.
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kształcącym, specjalnym i technicznym. Sama koncepcja przedmiotu była jeszcze
w owym czasie bardzo tradycjonalna. Obejmowała rysunek imitacyjny, oparty na
metodzie obserwacji, a w konsekwencji prowadzący do graficznego wyrażania
formy. Drugi Międzynarodowy Kongres Nauczania Rysunku zwołany w Bernie
w 1904 roku, podobnie jak poprzedni, podejmował problematykę dotyczącą wychowawczej roli rysunku, metod nauczania rysunku w przedszkolu, szkole powszechnej i średniej, w szkolnictwie wyższym, a także nauczaniu specjalistycznym i kształceniu nauczycieli. Uznając rysunek za powszechny środek ekspresji
i twórczości, a także czynnik rozwijający zdolności obserwowania i refleksji, instrument kształtowania upodobań estetycznych, Kongres podkreślał obowiązkowość edukacji rysunkowej. Powołano też Międzynarodową Federację Nauczycieli Rysunku (Federation Internationale de l’Enseignement du Dessin). Zadaniem
tej organizacji miała być integracja działań wszystkich pedagogów w celu rozpowszechnienia kultury estetycznej na terenie szkół. Trzeci kongres zorganizowany
w Londynie , w sierpniu 1908 roku bardzo mocno zaakcentował społeczną stronę
nauczania rysunku i równocześnie podkreślał potrzebę szerszego niż dotychczas,
rozpowszechniania kultury estetycznej. Podejmowano dyskusję nad sposobami
rozszerzania znajomości sztuki. Obrady Kongresu wskazywały na zerwanie z tradycyjną koncepcją rysunku opartego na wiernej imitacji, na rzecz podążania
w kierunku rysunku bardziej nowoczesnego i ekspresyjnego. Kolejny, czwarty
kongres zwołany w Dreźnie w 1912 roku za cel obrad przyjął problem kultury
ogólnej człowieka, kształtowanego także i dzięki sztuce. Wyraźnie wskazywano
na różnicę między ekspresją tzw. poprawną, odpowiadającą wymogom techniki
rysunkowej, a ekspresją swobodną, związaną w szczególny sposób z formowaniem się osobowości. W refleksji podsumowującej Kongres podkreślono, że celem wychowania jest kształtowanie wszystkich zdolności człowieka, jego harmonijny rozwój, a nauczanie rysunku powinno zająć ważne miejsce w szkołach
średnich 12. Piąty kongres poświecony edukacji rysunkowej, ze względu na działania wojenne, został zwołany dopiero w 1925 roku, w Paryżu. Jakkolwiek przedmiotem obrad były te same kwestie, które niepokoiły już uczestników poprzednich kongresów, to jednak ujęcie było zupełnie odmienne i zdecydowanie
nowocześniejsze. W edukacyjnej przestrzeni międzynarodowej rysunek został
uznany za język uniwersalny. Postrzegany był przez specjalistów nie tylko przez
pryzmat jego funkcji zawodowych, ale też z perspektywy funkcji ogólnych, to
znaczy w odniesieniu do zagadnień kształtowania ogólnej kultury człowieka13.
Następny, szósty kongres zwołany w Pradze w 1928 roku, stanowił konsekwentne
rozwinięcie tendencji i założeń podjętych na kongresach poprzednich. Uchwała
powzięta w wyniku obrad proponowała, by rysunek stał się punktem wyjścia dla
12
13

s.166.

Tamże, s. 14, 15.
I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964,
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pracy ręcznej, by wynikał z ogólnego postulatu wychowawczego kształtowania
ucznia. Akcentowano kwestię kształcenia nauczycieli ze względu na konieczność
koordynacji pracy ręcznej i rysunku w tym celu, by zapewnić „tak jak należy nauczanie żywe, intelektualne lub estetyczne, pozwalające na przygotowanie dobrych wykonawców, przyszłych twórców i wynalazców, wychowanie zupełnie
nowych osobowości”14. Inicjatywa zorganizowania VII kongresu w roku 1935
w Brukseli miała związek z Powszechną Wystawą Międzynarodową i nastąpiła na
skutek zaproszenia skierowanego przez Komisariat Wystawy do Międzynarodowej Federacji Nauczania Rysunku i Sztuk Stosowanych z siedzibą w Szwajcarii.
Obrady Kongresu brukselskiego koncentrowały się wokół następujących zagadnień: Jaki zachodzi związek pomiędzy ogólnym rozwojem inteligencji uczniów,
a rozwojem ich zdolności do rysunku; W jaki sposób nauczanie może realizować
jednocześnie cele wychowawcze, estetyczne i praktyczne? Jaka powinna być rola
barwy w rysunkach uczniów? Jaki jest wpływ współczesnej sztuki dekoracyjnej
na nauczanie kompozycji zdobniczej?15 Na te i inne pytania starano się dać odpowiedź podczas kilkudniowych obrad. Ósmy kongres Międzynarodowej Federacji
Nauczycieli Rysunku, zwołany ponownie w Paryżu w 1937 roku, i tym razem
z okazji odbywającej się tam Wystawy Międzynarodowej, skupił uwagę na relacji
między wychowaniem estetycznym, a życiem społecznym. Postulowano, by programy nauczania rysunku i sztuki stosowanej zostały dopasowane do ówcześnie
kształtującego się nowoczesnego życia, co z kolei przyczyniłoby się do rozwoju
i zharmonizowania kształcenia artystycznego i technicznego. Wśród omawianych
zagadnień znalazła się też ważna z pedagogicznego punktu widzenia problematyka dotycząca rysunku dziecka. W ramach dyskusji wyłonione zostały dwa odrębne stanowiska. Zwolennicy pierwszego, bardziej tradycjonalnego, postulowali, by
rysunek dziecka posiadał cechy twórczości artystycznej właściwej ludziom dorosłym. Drugi pogląd, wyrażał tendencje bardziej nowoczesne i podkreślał konieczność pozostawienia dziecku pewnej swobody twórczej. Akcentował autonomiczną wartość dziecięcej wizji świata, negował ingerencję nauczyciela
i wprowadzanie poprawek. Kongres paryski dużo uwagi poświęcił dyskusji nad
istniejącymi teoriami rysunku dziecięcego, szczególnie nad poglądami Kerschensteinera i Luqueta. Analiza dokumentacji tego kongresu16 wskazuje, że mówiono
także o tych formach działalności wychowawczej, które interesowały pedagogów
już w końcu ubiegłego stulecia, a które dotyczyły wyglądu otoczenia, głównie
szkoły i jego funkcji estetycznych. Padały głosy, by dziecko od najmłodszych już
lat było otoczone przedmiotami o wartości estetycznej. Również otoczenie szkoTamże, s. 167.
Międzynarodowe Kongresy Nauczania Rysunku i Sztuki Stosowanej… , s. 33, 34.
16
Sprawozdanie z obrad kongresowych opracowane przez Wandę Siedlecką, delegatkę
Powszechnego Stowarzyszenia Nauczycieli Rysunku na Kongres Paryski [w:] Międzynarodowe
Kongresy Nauczania Rysunku i Sztuki Stosowanej 1900-1937. Zjazdy i konferencje nauczycieli rysunku w Polsce 1907-1923, Warszawa 1938, s. 59-70.
14
15
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ły, wnętrze wszystkich klas szkolnych miało wygląd estetyczny; sztuki plastyczne, dekoracja wnętrza, muzyka powinny łączyć się z innymi jeszcze formami nauczania po to, żeby wskazywać, rozwijać, wrażenie piękna i harmonii. Warto
jeszcze nieco uwagi poświęcić dziesiątemu kongresowi, zwołanemu w 1958 roku
w Bazylei. Jego celem było przedyskutowanie wychowawczej wartości kształcenia artystycznego, a także wymiana doświadczeń i wiedzy na temat form realizowania tego typu kształcenia w różnych krajach. Hasło przewodnie kongresu sformułowano następująco: „Kształcenie artystyczne jako część integralna ogólnego
wychowania człowieka”17. Dyskurs odwoływał się do powszechnie znanej tezy,
że wychowanie przez sztukę doskonale odpowiada potrzebom współczesnego życia i współczesnego człowieka. Toteż – jak sugerowali uczestnicy kongresu –
trzeba zachęcić go do postawy twórczej, do maksymalnego panowania nad otaczającą rzeczywistością w jakiej żyje. Człowiek powinien zachować swoje
możliwości twórcze, a może to uczynić dzięki wychowawczemu oddziaływaniu
sztuki, która służy, „uaktywnieniu i rozwinięciu sił, bez których życie byłoby niemożliwe”. W 1954 roku, w Paryżu pod patronatem UNESCO ukonstytuowała się
jeszcze jedna organizacja międzynarodowa, zrzeszająca ludzi zainteresowanych
pedagogicznym aspektem sztuki. INSEA (International Society for Education
through Art) - bo o niej mowa - określała się jako ruch edukacyjny posługujący
się własnym narzędziem teoretycznym – czasopismem „Education through Art”.
Jej wstępna działalność została podjęta już trzy lata wcześniej, w formie międzynarodowego stażu, zorganizowanego przez UNESCO w Bristolu na temat sztuk
plastycznych w kształceniu ogólnym. Ciekawy pogląd na temat wychowawczego
oddziaływania sztuki prezentował ówczesny przewodniczący INSEA, Edwin Zigfeld twierdząc, iż wychowanie przez sztukę powinno zajmować w kształceniu
ogólnym miejsce pierwszoplanowe a nie drugorzędne, a to dlatego, by zapewnić
współczesnemu człowiekowi „radość urzeczywistnienia samego siebie, aby mógł
być dumny z tego, że jest sobą, dumny z nieupodabniania się do nikogo innego,
żeby mu umożliwić życie intensywne i pełne wrażeń, a także poczucie spokoju
i harmonii”18 . W tych samych latach na poziomie instytucjonalnym miały miejsce
pionierskie próby zetknięcia publiczności dziecięcej ze sztuką podejmowane we
współpracy ze szkołami i muzeami m.in. muzeum Louvre w Paryżu, muzeum
w Cleveland, Pinacoteca di Brera w Mediolanie. Połączenie teorii i doświadczenia praktycznego sprzyjały rozwojowi nowej świadomości edukacyjnej, która
zmieni, za pośrednictwem dziecięcej publiczności, również zachowania kulturalne dorosłych.				
Również wśród polskich nauczycieli i grona osób zainteresowanych peda
gogiczną rolą sztuki powstał projekt szerszych uzgodnień i wymiany poglądów
w tej dziedzinie. W 1907 roku swoje zaangażowanie w tej kwestii wykazało Mu17
18

I. Wojnar, Estetyka i wychowanie…, s. 170.
Tamże, s. 177, 178.
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zeum Rzemiosła i Sztuki Stosowanej19. Z inicjatywy zarządu Muzeum zwołano w Warszawie pierwszy zjazd polskich nauczycieli rysunku, który zgromadził
około 200 osób ze wszystkich zaborów. Poruszana na zjeździe problematyka
koncentrowała się przede wszystkim wokół zagadnień ówczesnego stanu nauki
rysunku w szkolnictwie polskim, rozwoju tej nauki w innych krajach Europy oraz
spraw związanych z wychowawczą i edukacyjną rolą rysunków, w tym również
kwestii programowo – metodycznych. Wśród wielu sformułowanych wniosków,
szczególnie ważny dotyczył podjęcia próby rozszerzenia dotychczasowych ram
przedmiotu, co jednocześnie wiązało się z umocnieniem jego znaczenia. Z inicjatywy zjazdu, w tym samym roku (1907), utworzona została Sekcja Rysunkowa
przy Towarzystwie Artystycznym w Warszawie, zrzeszająca artystów- pedagogów zainteresowanych podnoszeniem poziomu i rangi edukacji rysunkowej. Zadanie to realizowano poprzez organizowanie odczytów, wystaw, pokazów, kursów dokształcających itp. Sekcja podjęła również zadanie opracowania programu
i metodyki opartej na współczesnych poglądach pedagogicznych20. W 1917 roku
, przy Muzeum Pedagogicznym w Warszawie powstała Komisja Rysunkowa.
Prowadziła ona ożywioną działalność nie tylko na terenie Warszawy lecz także
w pozostałych częściach kraju21. Była również inicjatorką następnego zjazdu nauczycieli rysunku, który odbył się w Polsce Odrodzonej w 1923 roku.
Szczególną rolę wychowawczą nadano sztuce w Polsce po II wojnie światowej. Sztuki piękne stanowiły integralną część wychowania estetycznego lansowanego przez Irenę Wojnar w odniesieniu do całego polskiego społeczeństwa.
Wychowanie estetyczne w swej nieoficjalnej koncepcji pełnić miało rolę zastępczą wobec wycofywanej ze szkół religii. W literaturze pedagogicznej tamtego
okresu, kierowanej do nauczycieli plastyki, pisano: Dawniej filozofię i moralność człowieka kształtowała religia. Obecnie rolę tę przejęła sztuka i częściowo
nauka. W literaturze, w powieści, w sztuce teatralnej, w filmie szukamy analogii
z naszym życiem i naszymi problemami, szukamy aprobaty naszych postaw, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i odpowiedzi na dręczące nas pytania 22. […]
Wychowanie przez sztukę jest więc obecnie nie tylko wychowaniem estetycznym,
lecz również wychowaniem moralnym i wychowaniem umysłowym . Rola, jaką
ma spełniać znacznie przerasta zakres zadań wychowania estetycznego, kształtuPatrz: Międzynarodowe Kongresy Nauczania Rysunku i Sztuki Stosowanej 1900-1937.
Zjazdy i konferencje nauczycieli rysunku w Polsce 1907-1923, Warszawa 1938.
20
Narastające od połowy XIX wieku zainteresowanie edukacją rysunkową było konsekwencja przenikającego na tereny polskie z zachodu Europy ówczesnego zainteresowania pedagogiką sztuki, w której zaczęto upatrywać cenny środek pomocny w przezwyciężaniu jednostronności
dotychczasowego intelektualnego wychowania. Ze sztuką wprowadzaną w działalność pedagogiczną łączono nadzieję na rozwijanie zaniedbywanych w dotychczasowej praktyce wychowawczej sfery uczuć, wyobraźni i zdolności twórczych uczniów.
21
Międzynarodowe Kongresy Nauczania Rysunku…, s. 34.
22
B. Suchodolski, Współczesne problemy wychowania estetycznego, [w:] Wychowanie
przez sztukę.(Zbiór rozpraw opracowany przez i Wojnar), Warszawa 1963.
19
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je światopogląd, rozwija umysł, uczucia i wolę, kształtuje całą osobowość człowieka23.
Na pedagogiczny wymiar sztuki, aczkolwiek z innej perspektywy, zwracał
uwagę Jan Paweł II w liście apostolskim do artystów24. Utożsamiając artyzm ze
sztuką, nazwał ją zadaniem, nadając tym samym sztuce wymiar teleologiczny.
Zadanie to – jak pisze Marek M. Tytko – jest podwójne: podmiotowe dotyczące
formowania człowieczeństwa, czyli w istocie wychowania , samowychowania,
autoformacji, tworzenia człowieka w człowieku oraz przedmiotowe dotyczące
formowania dzieł. Istnieje również trzeci wymiar – formacja odbiorcy25. W twórczości artystycznej człowiek bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się
jako Obraz Boży i wypełnia to zadanie przede wszystkim kształtując wspaniałą
materię własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę
nad otaczającym go światem (Jan Paweł, 1999,s. 5. Jan Paweł II sytuuje artystów
w relacji do procesu wychowania , w odniesieniu do paidagogi, czyli praktycznej umiejętności wychowawczej, sztuki wychowania. Rola artystów polega na
wychowaniu społeczności przez sztukę, przy wykorzystaniu przez artystów różnorodnych środków artystycznych, aby formalnie i treściowo oddziaływać na
odbiorców sztuki26 . Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, […] którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez swą wzniosłą
formę sztuki, jaką jest sztuka wychowania. W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą
dzieła naprawdę wartościowe i piękne, wówczas nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę
społeczną na rzecz dobra wspólnego27 (Jan Paweł II,1999, s.10).
Sztuka współczesna, będąca świadkiem swojej epoki i jednocześnie przechodząca głęboki kryzys, zatraciła niemal zupełnie swój wymiar pedagogiczny, toteż
trudno jest upatrywać w niej jakiekolwiek przesłanki wychowawcze. Zamknięta
w teraźniejszości, efemeryczności i analizie własnych środków czy przeżyć jest
tylko tragicznym odzwierciedleniem pustki i bezsensu egzystencji.

23
K. Bandtke, S. Czajka, Problemy metodyczne wychowania plastycznego, PZWS,
Warszawa 1973, s.16.
24
Jan Paweł II, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów. Do tych, którzy
z pasją i poświeceniem poszukują nowych „epifanii” Piękna, aby podarować je światu w twórczości
artystycznej, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2005.
25
M.M. Tytko, Artysta w koncepcji Jana Pawła II w Liście do artystów, Religious and
Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education, edited by Marek
Mariusz Tytko, Year 1: 2013, Volume2 (2), April-May-June 2013, s.
26
Tamże, s. 127.
27
Jan Paweł II, List apostolski Ojca Świętego …, s. 10.
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Abstrakt
Celem prezentowanego tekstu jest przybliżenie problematyki dotyczącej pedagogicznej roli sztuki w kształtowaniu i formowaniu osobowości człowieka oraz ubogacaniu jego
życia. Wstępem do tekstu jest określenie znaczeń podstawowych pojęć dotyczących wychowania i sztuki. Dalsza jego część ukazuje przegląd koncepcji i poglądów określających
sztukę jako składnik mający szczególny wpływ na proces pedagogiczny.
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Słowa kluczowe:
Pedagogika sztuki, międzynarodowe kongresy nauczania rysunku, wychowanie przez
sztukę, wychowanie estetyczne
Abstract
Object of the presented text is to explain issues on the pedagogical role of art in shaping and formation of human personality and enrichment of his life. An introduction to
the text is determination of the primary concepts about upbringing and art. A further part
presents an overview of the concepts and views defining art as a component which have a
particular impact on the pedagogical process.
Keywords: pedagogy of art, international congresses of drawing teaching, upbringing
through the art, aesthetic education

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2015 Tom X Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

29

Roman Jaciv
Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych

Pedagogiczne idee Emile Jaques-Dalcroze w koncepcjach
polskich i ukrainskich tancerzy i choreografów
В історії українсько-польських культурних взаємин періоду модернізму
галузь танцю є доволі багато цікавих, хоч і маловідомих, фактів. На сьогодні
ще небагато дослідників оприлюднюють матеріали поширення в Центрально-Східній Європі реформаторських ідей видатного швейцарського композитора і педагога Еміля Жак-Далькроза (Emile Jaques-Dalcroze), концепція
ритміки якого стала дуже популярною у мистецтві танцю впродовж першої
половини XX століття. Чимало польських та українських танцівників прагнули потрапити до його школи в Хеллерау, а потім біля Женеви. Деякі з них
(як, наприклад, відома польська артистка Марина Бронєвська, а також українка Оксана Федак-Дрогомирецька, повернулися після відповідних фахових
студій до Львова і розвинули ідеї Жак-Далькроза у Львові у 1920-1930-х роках. Саме тоді інтерес до модерного танцю досягнув апогею. Ритмічної гімнастики, за методологією славного реформатора, навчали в багатьох школах
та на гуртках, а також в Музичному інституті, де безпосередньо викладали
М. Бронєвська та О. Федак-Дрогомирецька.
Про Марину Бронєвську (Maryna Broniewska) відомо небагато. Народилася 1911 р. у Львові, юначкою захопилася виконавським мистецтвом
визначною німецької танцівниці Мері Вігман та поїхала до неї на курси.
Повернувшись, зайнялася у Львові навчанням хореографії за системою
Жак-Далькроза, працюючи у міському Великому театрі у режисера Віляма
Гожици (Wilam Horzycy). Певний час співпрацювала зі славетним Леоном
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Шіллером, який спорадично бував у Львові і ставив деякі вистави1. Як зазначала дослідниця мистецтва танцю М. Пастернак, Марина Бронєвська відіграла чималу роль у формуванні молодого покоління артисток, які тяжіли
до новаторства в актуальній для того часу методології експресіоністичного
танцю. Після Другої світової війни артистка працювала як режисер у театрах Катовиць, Кракова, Вроцлава, Лодзі та інших міст Польщі. Інша відома
вихователька майбутніх танцівниць – Оксана Федак-Дрогомирецька – вела
при Музичному інституті у Львові спеціальні курси ритмопластики. Чимале
значення для молодої генерації артисток мала школа ще однієї львів’янки
Оксани Суховерської. Ця наставниця своїми уроками давала «синтезу дунканівського танцю і евритмії» з націленням на українську тематику.
Щоб зрозуміти суть зусиль цих львівських педагогів, необхідно
прислухатися до самої філософії хореографічних новацій Еміля Жак-Далькроза. У своїй знаменитій праці «Ритм» він, зокрема, писав: «…Наша
самосвідомість формується й міцнішає на ґрунті духовної роботи. Почуття
ритму підпорядковане аналогічному закону: воно розвивається шляхом
ритмічних вправ. Очі дитини ще в колисці відкриваються для сприйняття
сонячного світла, і тоді ж пробуджується життя нашої свідомості. До шести
років і м’язи дитини вже готові для ритмічної роботи і засвоєння ритму.
Ми розкрили фізичну природу ритму: ритм є рухом матерії, логічно і
пропорційно розподіленої в часі і просторі. Життєва задача кожного мускула
полягає в тому, щоб виконувати ряд рухів з певною силою, у визначеному часі
і просторі. Логічний розподіл цих трьох елементів руху сприяє закріпленню
в мозку ритмічних вражень: кожний мускул закріплює своєю роботою ці
враження. Сума цих вражень, що трансформованих у волю, створює ряд
правильних звичок, виховує здатність швидко реагувати на враження і повну
свободу свідомості»2. Оксана Федак-Дрогомирецька навчалася принципів Е.
Жак-Далькроза в його інституті упродовж трьох років. У своїй львівській
школі, як писала М. Пастернак, вона ставила собі за мету «розбудити і
розвинути природні музичні здібності, спираючись на ритмічному первні,
що пов’язує музичні вартості з формами руху і розбудити любов до краси
і мистецтва. Спочатку ритміка була тільки допоміжнім засобом при
навчанні музики, одначе скоро виявилося, що вироблення підсвідомого
відчуття ритму є незвичайно важливе у всіх ділянках мистецтва, в тому
передусім у танку. Внутрішнє відчуття ритму веде до відчуття й розуміння
гармонії, збільшує мистецьку вразливість, легше відкриває шлях до вільної
творчості. У вихованні відчуття ритму впливає на деякі психічні процеси,
як напр[иклад] опанування інстинктивних рухів, виробляє силу волі і
духову дисципліну. Ритмічні вправи підвищують в учнів музикальність,
1
2
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Жак-Далькроз Э., Ритм. Москва: Классика-XXI, 2002, c. 25.
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помагають розуміти музичний твір і вміти передати його рухом та
експресією цілого тіла»3. Оксана Федак-Дрогомирецька не лише глибоко
розуміла всі тонкощі Далькрозівської методології танцю, але й коректно
адаптувала її щодо львівських реципієнтів, вкладаючи навчальні вправи і
«образочки-таночки до народної музики і творів українських композиторів»4
(Нестора Нижанківського, Василя Барвінського, Миколи Колесси). Як
згодом виявилося, це мало вирішальне значення для формування творчої
індивідуальності Заклинської та деяких інших вихованок школи (найбільше
Дарії Кравців і Галі Голубовської-Болтарович) в їх намаганнях надати своїм
креативним танкам виразного національного підґрунтя.
Але для Оленки, нестримної в пізнаннях нового щодо можливостей
сучасної «ритмопластики» (такий термін в 1930-х роках у Львові став
використовуватися вкрай активно), не менший інтерес представляла й
віґманівська естетика танцю, яку дуже глибоко перейняла безпосередньо від
самої авторки львів’янка Марина Бронєвська. Сама емоційна природа Оленки
Заклинської тяжіла до експресивності. На свій молодий вік натхненна танцем
гуцулка ще не знала деяких суперечливих рис творчого кредо Мері Віґман –
з одного боку потягу «до людського, жіночного», а з іншого – до «самотності
і танцю», як ніцшеанської проблеми5, натомість цікавилася методологією
«виразового танцю», який дозволяв через рух виявляти найбільш сокровенні
внутрішні почування.
В такому естетичному синкретизмі – ритмопластики та експресіонізму
– й вибудовувалася індивідуальна манера «креативного танку» молодої
артистки. У той період, коли Оленка Заклинська вивчала засадничі
принципи педагогіки Е. Жак-Далькроза та Мері Віґман опосередковано
через їх учениць, у Львові вона могла побачити й цікаві виступи гостьових
танцювальних колективів. Так, у 1936 році тут дала концерт відома
віденська група під керівництвом Г. Боденвізер. «Це хореографія у великому
стилі із знаменитою технікою, добутою добрим знанням твердої класичної
граматики, – писала тоді фаховий рецензент М. Пастернак. – Додаймо до
того високий архітектонічний змисл у простірних рухах і шляхетнім чистім
рисунку, а мимохіть нагадується нам порцелянова легкість «шпічкових»
[в значенні тоненьких, граціозних. – Прим. Р.Я.] танечниць»6. Того ж року
львів’яни могли познайомитися і з творчістю танцювальної групи Белі
Кацової. На думку рецензента «домінуюче вражіння викликали хасидські
Пастернакова Марія, Українська жінка в хореографії, Вінніпеґ; Едмонтон,
1963, c. 195.
3

4

Ibiem, c. 197.

Вигман Мэри, http://ru.wikipedia.org/w/index.
Пастернакова Марія, На службі Терпсихори, Назустріч – Львів, 1936, Ч. 10
(15 травня), c. 4.
5
6
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танки, оперті на народних жидівських мелодіях, зібраних на Литві, виведені
так прецизійно і з таким знанням жидівського фольклору, що публіка
була щиро захоплена і зворушена»7. Цікаво, що, за наведеними В. Пастух,
дослідницею історії хореографії в Галичині, відомостями, «…міжвоєнний
період у Галичині був багатим на гастрольні виступи представників модерних
танцювальних напрямків. Вігманівську течію репрезентували Р. Сорел, Ґ.
Ґроке, Ю. Маркус (1933, 1937), самобутній віденський стиль – ансамбль
сестер Візенталь (1927). Напрямок комічної пантоміми представляла на
львівській сцені німецька танцівниця В. Ґерт (1935). (…) Подією значної
мистецької вартості стали львівські гастролі трупи «Балети Йосса» (1937),
очолюваної учнем і співробітником Р. Лабана – К. Йоссом. Вперше перед
галицькою публікою було представлено його балети суспільно-політичної
спрямованості – «Зелений стіл» на муз. Ф. Коена, «Велике місто» на муз.
А. Тансмана, що яскраво демонстрували поліаспектний потенціал модерної
хореографії»8.
В такій атмосфері, в активних творчих зв’язках між українськими і
польськими педагогами, а також через безпосередні контакти з видатними
європейськими новаторами в галузі хореографії і виконавства і формувалося
нове покоління танцівників, які відіграли визначну роль в історії культури
України і Польщі XX століття.
Abstrakt
Prezentowany tekst poświęcony jest oddziaływaniu pedagogicznych idei szwajcarskiego kompozytora i nauczyciela Émile’a Jaques-Dalcroze na twórczość polskich i ukraińskich tancerzy i choreografów w pierwszej połowie XX w.
Słowa kluczowe: Émile Jaques-Dalcroze, taniec, choreografia
Abtract
Presented text refers to the impact of the pedagogical ideas of Swiss composer and
teacher Émile’a Jaques-Dalcroze in output of Polish and Ukrainian dancers as well as
choreographers in first half of the twentieth century.
Keyword: Émile Jaques-Dalcroze, dance, choreography

Ibidem.
Пастух Віталіна, Сценічна хореографічна культура Східної Галичини 20-30-х
років XX століття, Автореферат дис. на здобуття звання канд. мистецтвознавства, Київ,
1999.
7
8
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Ewa Radomska
Uniwersytet Jagielloński

Wykształcenie czy kształcenie - jaki jest cel współczesnego
szkolnictwa wyższego ?
Z okazji 650-lecia najstarszego polskiego uniwersytetu w marcu 2014 roku
zorganizowany został w Krakowie Kongres Kultury Akademickiej, pod znamiennym hasłem Idea Uniwersytetu – reaktywacja. Jednym z jego celów było przyjrzenie się obecnej kondycji współczesnych (nie tylko polskich) uniwersytetów,
a w szczególności realizowanych przez nie celów. Otwierający kongres Piotr
Sztompka zwrócił uwagę na postępującą erozję tradycyjnej kultury akademickiej
i związane z nią coraz większe rozprzestrzenianie się w życiu uniwersyteckim
tzw. kultury korporacyjnej. Ta ostatnia zdaniem gospodarza kongresu w znacznym stopniu odpowiedzialna jest za główne problemy dzisiejszych uczelni, takie
jak chociażby: upadek etosu akademickiego, egoistyczny indywidualizm, rozmycie standardów osiągnięć, „finansjalizacja”, edukacyjna bylejakość czy poszerzenie marginesu rzeczywistych patologii. Zaś jedynym sposobem na jej powstrzymanie jest, uwzględniający nowy kontekst ekonomiczny i polityczny, powrót do
korzeni określony przez Sztompkę mianem „odrodzenia kultury akademickiej na
nowe czasy”.1 Jak wykazał podczas tego samego kongresu Björn Wittrock owe
nowe czasy charakteryzuje przede wszystkim masowość edukacji uniwersyteckiej, potrzeba przeznaczania znacznej liczby funduszy na badania oraz globalizacja środowiska uniwersyteckiego. Cechy te powodują między innymi, iż panująca
1
P. Sztompka, Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, wystąpienie na Kongresie
Kultury Akademickiej – „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”, Kraków, 20 - 22 marca 2014 rok,
(http://kongresakademicki.pl/uniwersytet-wspolczesny-zderzenie-dwoch-kultur/).
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przez długi czas ponadnarodowa zgoda w kwestii właściwej roli uniwersytetu,
a mianowicie „misja uczenia i kształtowania osobowości”, uległa znacznemu zachwianiu. A co za tym idzie, odgrywające kluczową rolę w procesie wzmacniania przemysłowych i technologicznych możliwości nowych państw narodowych,
uczelnie przestały stanowić miejsce spotkań dyskursów kulturowych pomocnych
w nadawaniu znaczeń ponowoczesnej, pluralistycznej rzeczywistości.2
Z uwagi na fakt iż, tradycyjnie rozumiana rola uniwersytetu w dużej mierze
opiera się na założeniach przyjętych przez założycieli i reformatorów najstarszej
berlińskiej uczelni – Uniwersytetu Humboldta3, podejmując się redefiniowania
zadań spełnianych przez współczesne uniwersytety warto sięgnąć do zaproponowanej przez jednego z najbardziej uznawanych historyków niemieckich definicji
kształcenia. Reinhart Koselleck, bo o nim mowa, dokonując analizy zmieniającej
się na przestrzeni dziejów specyfiki procesów i praktyk społecznych związanych
z przekazywaniem wiedzy podjął się wyróżnienia składających się na nie konstytutywnych elementów. Przeciwstawiając je, nie podkreślającemu aspektu sprawczego, pojęciu „wykształcenia” i utożsamiając je z „antropologicznie uwarunkowanym postulatem rozumnego samostanowienia”4 zrekonstruował on typ idealny
kształcenia, w rozumieniu weberowskim. W jego zakres zaliczył, przekuwający
uwarunkowania religijne, osobowy rozwój jednostki, generujący autonomię jej
indywidualności oraz, mający na celu wzajemne przyporządkowywanie rozumu
i zmysłów, otwarty i jednocześnie integrujący „sposób prowadzenia życia”. Zaś
za podstawowe budulce jego struktury uznał dobra kulturowe oraz treści szeroko
rozumianej wiedzy. Tak rozumiane kształcenie, z uwagi na swoją historię łączy
w sobie zarówno pierwiastki sakralne, pragmatyczne, jak i związane z wywieraniem władczego przymusu. W związku z czym, zdobywane dzięki niemu informacje i umiejętności pomagają nie tylko w zdobywaniu znaczących społecznie
dokonań, ale również sprzyjać mogą doznaniom o charakterze transcedentalnym
oraz pozyskiwaniu pożądanych przez członków społeczeństwa wpływów politycznych. Co prawda, zdaniem Kosellecka, współczesne kształcenie, nazywane
przez niego kształceniem humanistycznym bądź obywatelskim z uwagi na swą
apolityczność, nie posiada już znamion władzy, a mająca proweniencje religijną
potrzeba zbawienia zastępowana jest w coraz większym stopniu przez refleksyjne samostanowienie się.5 Jednakże, biorąc pod uwagę rangę wiedzy - w szczególności tej naukowej - we współczesnym świecie, nie można zbyt pochopnie
B. Wittrock, The Modern University in Its Historical Contexts: Rethinking Three
Transformations, wystąpienie na Kongresie Kultury Akademickiej – „Idea Uniwersytetu
– reaktywacja”, Kraków, 20 - 22 marca 2014 rok, (http://kongresakademicki.pl/wp-content/uploads/2014/01/Bjorn-Wittrock.pdf), s. 209 - 210.
2

3

Ibidem, s. 201.

R. Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, s. 125.
4

5

36

Ibidem, s. 116 - 170.
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wykluczać ciągłej aktualności powiązań świata nauki ze sferą sacrum oraz panowaniem. A tym samym traktować metaforycznych przedstawień dzisiejszych
instytucji kształcących jako nowoczesnych świątyń, zaś przekazujących wiedzę
profesorów jako kapłanów naszych czasów, jako nazbyt radykalnych i zaciemniających obraz.
Na religijną genezę dzisiejszej nauki wskazywał również Ernest Gellner, według którego bazujący na przekonaniu o istnieniu zewnętrznego, obiektywnego,
przekraczającego granice kultur, poznania, fundamentalistyczny racjonalizm
stanowi swego rodzaju „trzecią drogę”, będącą alternatywą z jednej strony dla
fundamentalizmu religijnego, z drugiej zaś –dla bardzo negatywnie ocenianego
przez Gellnera relatywizmu. Filozof ten, wychodzi z założenia, iż główną cechą
naszej wspólnej sytuacji społecznej jest posiadanie wiedzy, wykraczającej zarówno poza normy kulturowe, jak i moralne, do której zgromadzenia nie doszłoby bez
poprzedzającego ów proces „silnego impulsu religijnego”, i której nie powinno
się w żadnym razie negować z uwagi na przytłaczające nas wyrzuty sumienia,
związane z uprzywilejowaną „pozycją geograficzną”. Przy czym, co warte podkreślenia, do odejścia od tego ostatniego stanowiska nie skłaniają Gellnera nawet,
przywoływane przez niego samego, ograniczenia skrajnie racjonalistycznej postawy wobec świata, będącej „zbyt kruchą i ulotną, by stanowić oparcie w sytuacji
kryzysowej, a także zbyt abstrakcyjną, by być zrozumianą przez więcej niż tylko
grupkę intelektualistów ze skłonnością do teoretyzowania”6. A to dlatego, iż wizja
podważającej wszystkie metody poznania i prowadzącej w sposób nieuchronny
do nihilizmu, perspektywy postmodernistycznej jest według niego znacznie mniej
optymistyczna.7
Nie negując inspirującego charakteru zaproponowanego przez Gellnera podziału, należy zwrócić uwagę na jeden ważny jego mankament. Mianowicie autor
Postmodernizmu, rozumu, religii, nie dokonując wyraźnego rozróżnienia instytucjonalno-społecznych aspektów kształcenia od psychologicznej natury leżących
u jego podłoża procesów poznawczych, wpada mimo wszystko w wytykaną innym pułapkę prowincjonalizmu. Zgodnie bowiem z przywołanymi przez Richarda Nisbetta wynikami badań empirycznych nie można mówić o uniwersalnym
dla całej ludzkości sposobie poznawania świata. Wykorzystywane przez ludzi
narzędzia poznawcze są ściśle powiązane z przyjętym przez nich sposobem rozumienia świata oraz odzwierciadlającymi je praktykami społecznym, które ponadto nie zostają bez wpływu na formę organizacyjną instytucji służących gromadzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy. Aby zobrazować ten ostatni wystarczy
przywołać chociażby charakterystyczny dla studentów ze Wschodu opór przed
publicznym wyrażaniem krytycznego stanowiska wobec prac i działań nauko6
E. Gellner, Postmodernizm, rozum, religia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1997, s. 112.
7
Ibidem, s. 73 – 78, 99 - 124.
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wych kolegów.8 Niemniej jednak, nie można na tej podstawie wyciągać wniosku
na temat bezwzględnego relatywizmu procesów gromadzenia istotnej społecznie
wiedzy. Mianowicie, jak pokazała twórczyni „porównawczej socjologii wiedzy”
– Mary Douglas, „istnieje korelacja pomiędzy typami interakcji społecznych,
a moralnymi i kognitywnymi uniwersami, w których mają one miejsce”9 Mówiąc
inaczej, „pewna jest jedynie ewolucja wzorców poznawczych, skrępowanych
przez kulturę”, w rezultacie której wszystkie stanowiące składową wiedzy znaczenia mają charakter intersubiektywny, a mająca na celu wypracowywanie metod ich poprawnego odczytywania epistemologia zakotwiczona jest w bieżącej
rzeczywistości społecznej. Co więcej, zdaniem autorki Ukrytych znaczeń, nie
zgadzającej się z wprowadzonym przez Emila Durkheima podziałem na wiedzę
post- i pre- naukową, jesteśmy aktywnymi współtwórcami poznawanego przez
nas wszechświata, którego symboliczne przejawy zewnętrzne są jedynie przykrywką dla skrywanych pod nimi prawidłowości na temat ludzkiej natury, które
to tak naprawdę powinny stanowić przedmiot zainteresowania przedstawicieli
nauk społecznych. Jedną z takich prawidłowości, dostrzeżoną przez Douglas, jest
wykazany przez nią związek między zaufaniem pokładanym w systemie społecznym a zaufaniem do legitymizowanej przez niego wiedzy. Za jego przejaw uznać
można zdaniem tej antropolożki między innymi cechujący naszą kulturę „brak
własnego bezpieczeństwa poznawczego”.10
Abstrahując do różnic w podzielanych przez wybitnych humanistów poglądach na temat homogenicznej bądź heterogenicznej natury ludzkiego poznania,
ważną, podzielaną przez większość z nich i podniesioną również podczas wspomnianego kongresu11, cechę kształcenia oraz odpowiedzialnych za nie w dużej
mierze uniwersytetów stanowi ich kulturowy i językowy charakter12, a także
związana z tą ich właściwością specyfika zachodzących w ich obrębie przemian13.
Jak słusznie zauważył Koselleck kultura to nie tylko „swoiście samo indukujący
się sposób zachowania”, ale również „forma wiedzy”14, przejawiająca się głównie w zdolności tworzenia i używania pojęć ogólnych, znaków i symboli15. Zdolność owa, określana przez wielu filozofów po prostu jako „myślenie”, uznawana
8
R. Nisbett, Geografia myślenia, Wydawnictwo „Smak Słowa”, Sopot 2009, s. 13 – 14,
38 – 44, 167.
9
M. Douglas, Ukryte znaczenia, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 5 i 11.
10
Ibidem, s. 25, 37 – 40, 164 - 170 .
11
B. Wittrock, op. cit., s. 210.
12
A. Kapusta, Gry w kulturę: gry w mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2012, s. 22; op. cit., R. Koselleck, s. 153 - 158.
13
J. Łotman, Kultura i eksplozja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999,
14
Op. cit., R. Koselleck, s. 115
15
M. Flis, Język i kultura. Ideologiczne tworzenie rzeczywistości (w:) Szlachta, B. (red.)
Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Markowi Majchrowskiemu:
tom 3, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 366 367.
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jest od czasów Kartezjusza za ogólną zasadę systemową, gwarantującą zarówno
przedmiot, jak i sposób poznania, i która w przypadku cywilizacji europejskiej
stanowi według Leszka Kołakowskiego ucieleśnienie racjonalności poznawczej
i pragmatyzmu w działaniu, umożliwiających jej członkom „wyzbycie się pewności siebie”.16 Krytycyzm ten, co warte szczególnego podkreślenia, pozwala na
stworzenie w naszym kręgu kulturowym systemu kształcenia, pośredniczącego
pomiędzy różniącymi się od siebie kulturami, ale nie dokonującego ich hierarchizacji17. W wymiarze indywidualnym natomiast „myślenie” pozwala jednostce na zrealizowanie celu jej ziemskiej egzystencji, którą zdaniem Spinozy jest
przede wszystkim poznanie siebie, natury i źródła, z którego się wywodzimy,
a także możliwie maksymalne wykorzystanie owoców tego poznania w codziennym życiu. Z tym jednak zastrzeżeniem, że granica użyteczności owej wiedzy
wyznaczana jest przez możliwość jej praktycznej aplikacji. Jak bowiem podkreślał wielokrotnie twórca „teorii afektów”, osiągnięcie pokoju ducha nie zależy od
dogłębności i kompletności poznania natury, a od utwierdzania się w aktach samowiedzy co do własnej istoty i mocy działania, tj. od „afektu radości w którym
umysł-intelekt ogląda siebie jako przyczynę rozwiązania problemu”18.
Kulturowy wymiar kształcenia, poza tym, iż wyznacza treści oraz funkcje
działalności edukacyjnej podejmowanej na obszarze poszczególnych narodowości, decyduje również o rodzaju i charakterze zmian, jakie im towarzyszą. I tak,
konstytuujący go w znacznej mierze „świat semiozy” z uwagi na swoją specyfikę oraz łączące go z „pozasemiotyczną realnością” relacje umożliwia tworzącym kulturę znaczeniom na stadialne przenikanie do obiektywnej rzeczywistości
zmysłowej. Co więcej, czasami owe przenikanie przez „okna w warstwie semiotycznej” - by przywołać użyte przez Jurija Łotmana określenie – przybiera postać
„eksplozji”, powodującej, iż niemożliwym staje się powrót do stanu sprzed „wybuchu”.19 W przypadku systemu kształcenia, za przykłady takich nieodwracalnych
zmian bez wątpienia uznać można wymienione przez Wittrocka: zdominowanie
uniwersytetów przez misję prowadzenia badań, stanie się przez nie kluczowymi
instytucjami nowożytnych państw i gospodarek, jak również odejście od elitarności kształcenia i zwrócenie się ku masowym systemom szkolnictwa wyższego.20
Ponadto w przypadku nauk humanistycznych, głównie z uwagi na brak występowania w ich obrębie typowego dla nauk przyrodniczych „kumulacyjnego” rozwoju oraz niemożliwość zastosowania w odniesieniu do nich leżących u podłoża
fundamentalnego racjonalizmu założeń, zaobserwować można „charakterystyczne dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych sztuczne obumieranie i następowanie po
Ibidem, s. 369 - 374
Op. cit., R. Koselleck, s. 153.
18
J. Żelazna, Spinozjańska teoria afektów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2010, s. 299 - 303, 313 – 314, 317 - 318.
19
J. Łotman, op. cit., s. 55, 162 – 169, 190 - 192.
20
B. Wittrock, op. cit., s. 200.
16
17
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sobie różnych mód”, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wspominany
już postmodernizm.21 Innym z kolei, związanym z symboliczno-kulturowym charakterem kształcenia, czynnikiem determinującym jego zachodzące na przestrzeni
dziejów przemiany jest nadmieniona już istotna rola języka, a konkretnie uzależnienie od niego zarówno skuteczności, jak i zasięgu aktywnego przekazywania
wiedzy („ekspansji idei”)22, stanowiącego podstawę międzynarodowego charakteru współczesnych uczelni wyższych.
Już tak krótki, filozoficzny, antropologiczny i psychologiczny opis pojęcia
„kształcenie” pozwala dostrzec, z jak bardzo skomplikowanym i wieloaspektowym zjawiskiem mamy do czynienia i jak niełatwym zadaniem może być podejmowanie się modyfikowania odpowiedzialnych za jego krzewienie instytucji.
Jeśli chodzi o potrzebę uporania się z kryzysem, na który zwraca uwagę Sztompka za najważniejsze uznać można dwa spośród poruszonych zagadnień, a mianowicie – powszechność szkolnictwa wyższego i związane z nią konsekwencje
oraz znaczenie procesów kształcenia dla jednostki im poddawanej. W przypadku
tej pierwszej największym problemem nie wydają się być przywoływane często trudności związane z przystosowaniem funkcjonowania uczelni, do tak dużej rzeszy potencjalnych absolwentów, lecz wskazana słusznie przez Kosellecka
niemożliwość pełnej realizacji gwarantowanej formalnie w wielu państwach powszechności kształcenia, które zdaniem autora Dziejów pojęć jest mimo wszystko
„treściowo elitarne”, a co za tym idzie „może otworzyć się tylko dla kogoś, kto
uczestniczy w zakładanej wiedzy kształcącej i wykazuje zdolność formułowania sądów na temat dóbr kulturowych”23. Z kolei, jeżeli chodzi o niejednokrotnie
przywoływany przez wielu autorów postulat wzbudzania w kształconych członkach społeczeństwa odpowiednich cnót oraz cech osobowościowych, a w tym
zinternalizowania sobie przez nich „ciekawości świata” oraz ciągłej potrzeby
samodoskonalenia (kształcenia się a nie zdobywania wykształcenia), to napotykanymi przez niego trudnościami nie są jedynie stojące u podłoża kultury korporacyjnej wartości, ale również rozprzestrzeniający się jeszcze na większą liczbę
płaszczyzn życia konsumpcjonizm. Jak się łatwo domyślić zdiagnozowany przez
Zygmunta Bauma „odruch konsumpcyjny”, dotykający wszystkich członków ponowoczesnego świata,24 nie mógł bowiem swoim zasięgiem nie objąć tzw. usług
edukacyjnych. O tych ostatnich można mówić, gdyż mimo wielu szczytnych celów, jakie w swych założeniach powinny pełnić uniwersytety, niemożliwym jest
już zanegowanie ich komercyjnego dzisiaj charakteru.
Kończąc zainicjowane refleksją nad kondycją współczesnych uniwersytetów
rozważania nad zakresem pojęciowym szeroko rozumianego kształcenia, warto
21
22
23
24

2009.
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E. Gellner, op. cit., s. 24.
A. Kapusta, op. cit., s. 20 - 22.
R. Koselleck, op. cit., s. 142.
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jeszcze zwrócić uwagę na nadmieniony już wcześniej „quasi-sakralny” charakter nauki, który pozwala działalności uniwersyteckiej chociaż w pewnym stopniu
wypełniać spowodowaną procesami laicyzacji lukę aksjologiczną. Jak również,
na typową dla nowych oraz przechodzących głębokie przemiany państw, praktykę uprawomocniania porządku społecznego przy pomocy wykształconych zdolnych do uczestniczenia w narodowej kulturze obywateli. Pierwszy w sposób
nierozerwalny związany jest z dynamiczną i uniwersalną specyfiką kształcenia,
druga zaś uwypukla stabilizujący i narodowy charakter podejmowanych przez
uniwersytety działań. Te, tylko z pozoru, wykluczające się differentia specifica
kształcenia przemawiają za tym, iż niezależnie od swojej formy i treści stanowi
ono nieodzowny element naszego życia. W związku z czym, jeszcze ważniejszym
wydaje się pytanie o główną jego rolę, i to nie tylko w wymiarze wspólnotowym,
ale również jednostkowym. Bowiem, mimo tego, iż zarówno przekazywana wiedza, jak i sposób jej transmitowania mają charakter intersubiektywny, to jednak
do skuteczności zinternalizowania zawartych w niej norm i wartości niezbędna
jest indywidualna aktywność każdego człowieka, który powinien być chociaż
częściowo świadomy procesów, którym podlega. W przeciwnym razie będziemy
mieli do czynienia z masową produkcją ludzi „wykształconych” jedynie w formalnym tego słowa znaczeniu.
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Abstrakt
Z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku w Krakowie zorganizowany został Kongres Kultury Akademickiej, którego głównym celem było przyjrzenie się
kondycji współczesnego uniwersytetu. W jego trakcie zwrócona została uwaga na takie
problemy dzisiejszych uczelni, jak: upadek etosu akademickiego, egoistyczny indywidualizm, rozmycie standardów osiągnięć, „finansjalizacja” oraz edukacyjna bylejakość.
Jednym z zaproponowanych na nie remediów był postulat powrotu do korzeni rozumiany
jako „odrodzenie kultury akademickiej na nowe czasy” – nowe czasy charakteryzujące się
masowością edukacji uniwersyteckiej, potrzebą przeznaczania znacznej liczby funduszy
na badania oraz globalizacją środowiska uniwersyteckiego. Ponieważ owe cechy współczesnego uniwersytetu spowodowały, iż panująca dotychczas zgoda co do wypełniania
przez uczelnię wyższą „misji uczenia i kształtowania osobowości” uległa zachwianiu,
niezwykle istotnym stało się pytanie o rolę uniwersytetu w ponowoczesnej i pluralistycznej rzeczywistości, inną niż ta polegająca na wzmacnianiu przemysłowych i technologicznych możliwości nowych państw narodowych.
Słowa kluczowe: kultura akademicka, społeczne funkcje kształcenia, współczesny
uniwersytet, sakralny wymiar nauki
Abstract:
On the occasion of the 650th anniversary of the Jagiellonian University in 2014 the
Congress of Academic Culture was organized in Cracow. It’s main aim was to discuss
about the condition of the contemporary university. During the Congress the following
problems of present-day university was mentioned: the collapse of the academic ethos,
individualism, blur of the standards achievements, financialization and educational mediocrity. One of the proposed remedies was the postulate for coming back to the roots understood as “the revival of academic culture for a new times” – new times characterized by
the mass higher education, the need to allocating a substantial funds for scientific research
and the globalization of academic community. Because these features of the contemporary
university undermine hitherto prevailing consensus about the “mission of learning and
personality development” which modern university fulfills, it became essential to answer
the question about the role of the university in the postmodern and pluralistic reality, other
than strengthening the industrial and technological potential of the new nation-states.
Keywords: academic culture, social functions of education, contemporary university,
the sacred dimension of science
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Funkcje czytelnictwa w perspektywie pedagogicznej
Rozważania dotyczące potencjalnych korzyści płynących z lektury z punku
widzenia pedagogiki, należy rozpocząć od przedstawienia ogólnej klasyfikacji
funkcji, które pełnić może literatura. Jacek Wojciechowski (2000) podjął próbę
stworzenia zestawienia społecznych funkcji literatury. Autor wymienia następujące funkcje: filozoficzno-społeczną, estetyczną, wychowawczą, poznawczą, emocjonalną, werystyczną, rozrywkową, substytutywną.
Funkcja filozoficzno-społeczna (intelektualna, ideologiczna, refleksyjna)
w swojej istocie polega na skonfrontowaniu przekazu literackiego ze światopoglądem odbiorcy. Jej celem jest twórcza refleksja oraz wzbogacenie wyobrażeń,
pojęć i sądów czytelnika. Jej źródłem jest potrzeba samorealizacji i recepcji kultury. Funkcja estetyczna (poetycka, autoteliczna) polega na tym, że dzieło, poza
przekazem określonych treści, charakteryzuje się wyraźną organizacją, zarówno
wewnętrzną, jak i zewnętrzną oraz sposobem przekazu. Kompozycja artystyczna
wywołuje u odbiorcy satysfakcję, przyjemne i wartościowe doznania oraz wzruszenia. Jej źródło stanowią potrzeby estetyczne. Kolejną funkcją literatury jest
funkcja wychowawcza, która realizuje się w powiązaniu z dwiema poprzednimi
funkcjami, a konkretnie należy ją rozumieć jako kierunkowe oddziaływanie na
moralne i ideowe struktury świadomości odbiorcy, rozbudzanie jego wyobraźni,
wrażliwości i umiejętności wartościowania oraz inicjowaniu twórczego myślenia.
Wynika z potrzeb wychowawczych i częściowo z potrzeby samorealizacji. Oczywistym jest, że istotą funkcji poznawczej jest poznanie, a tym samym skierowanie
uwagi na aspekty pozajęzykowe i pozaliterackie, a mianowicie, odwołanie się do
świata rzeczywistego. Należy jednak zaznaczyć, iż odniesienie do rzeczywisto© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2015 Tom X Numer 1
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ści może mieć charakter jedynie uogólniony, gdyż w wielu utworach literackich
podstawową funkcję pełni literacka fikcja. Źródłem motywacji do realizacji tej
funkcji jest potrzeba informacji, innowacji i samorealizacji. Emocjonalna funkcja
literatury przejawia się poprzez uczuciowe zaangażowanie odbiorcy i, w przeciwieństwie do funkcji estetycznej, odczuwane emocjonalne napięcie ma zdecydowanie zabarwienie osobiste. Wywołuje ją potrzeba więzi emocjonalnej. Na
dostarczeniu bezpośredniej, dosłownej i logicznej wiedzy o rzeczywistości polega
funkcja werystyczna literatury. Informacje przekazywanie poprzez dzieło mają za
zadanie potwierdzić wyobrażenie odbiorcy o danym wycinku rzeczywistości lub
je wzbogacić. Założenia te są tożsame z założeniami literatury dokumentalnej.
Potrzebą wiodącą jest w tym przypadku potrzeba informacji o świecie rzeczywistym. Do jednych z najbardziej rozpowszechnionych funkcji należy funkcja
rozrywkowa (rekreacyjna, wczasowa, ludyczna, zabawowa), której istotą jest
przyjemność, zabawa, wypełnienie czasu wolnego, odpoczynek czy też odreagowanie stresów. Ma dosyć pobieżny charakter. Wywołują ją potrzeby ludyczne i rekreacyjne (Hodun 2009). Ostatnią funkcją literatury jest funkcja substytutywna
(kompensacyjna). Jej istotę stanowi rozładowywanie napięć i niepokojów. Służy
marzeniom na jawie, realnej iluzji, utożsamianiu się z bohaterami utworu, np.
dla uzyskania poczucia przynależności społecznej, a także poszukiwaniu wzorów
osobowych. W funkcji tej następuje utożsamianie własnych losów z losami bohaterów lub ich skontrastowaniu (dla odzyskania poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości). Substytutywna funkcja literatury realizuje się także poprzez tzw.
pozorowanie czytania, które sprzyja osiągnięciu prestiżu i społecznej akceptacji
(Wojciechowski 2000).
Należy zaznaczyć, że wszystkie powyższe funkcje mogą realizować się równolegle, jednakże zazwyczaj jedna bądź kilka dominuje.
Inna klasyfikacja zadań literatury wskazuje na następujące jej funkcje:
• edukacyjną (powiązaną z nauczaniem i uczeniem się);
• naukową (pomocną w procesach badawczych);
• estetyczną (nastawioną na przeżywanie piękna);
• kompensacyjną (przeciwdziałającą stanom napięcia, pozwalającą doświadczać niedostępnych w rzeczywistości sytuacji, stanów, emocji) (Dunin 1998).
Jak widać, obie przedstawione klasyfikacje w wielu obszarach są tożsame,
ale także wzajemnie się uzupełniają, prezentując szerokie spektrum funkcji, które może pełnić literatura w życiu czytelnika. Dotychczasowe badania nie doprowadziły do uzgodnienia jednego mechanizmu psychologicznego warunkującego
decyzję o podjęciu lektury. Jednakże większość naukowców zajmujących się tą
tematyką jednogłośnie wyróżnia trzy rodzaje czynników motywacyjnych: celowość czytania, przekonania czytelnicze, samoocena czytelnicza (Dawidowicz-Chymkowska 2011).
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Celowość polega na oczekiwaniu uzyskania określonych korzyści wynikających z czytania. Cele dzieli się zazwyczaj ze względu na stopień autoteliczności,
łącząc je z motywacją wewnętrzną lub zewnętrzną, nastawieniem na uczenie się
lub na ego, przyjemnością lub pragmatycznymi aspektami czytania. Motywacja
wewnętrzna wiąże się z satysfakcją odczuwaną w kontakcie z tekstem (nagrodę
stanowi sam wysiłek czy przeżycie emocjonalne), natomiast motywacja zewnętrzna prowadzi do osiągnięcia celów materialnych, praktycznych lub społecznych.
Należy zauważyć, że motywacja wewnętrzna na ogół ma silniejsze działanie niż
motywacja zewnętrzna, tzn. wpływa na częstsze podejmowanie lektury w czasie
wolnym i łączy się z lepszym przetwarzaniem tekstów (Zasacka 2009). Motywacja zewnętrzna ma znaczenie głównie w przypadkach czytania z obowiązku.
Badacze starają się wyjaśnić kwestię relacji między oboma typami motywacji,
jednakże wyniki ich pracy są niejednoznaczne. Istnieją dowody na to, że obie
motywacje wspierają się wzajemnie, jak i na to, że motywacja zewnętrzna osłabia motywację wewnętrzną. Wśród motywów czytelniczych wymienia się: potrzeby intelektualne i duchowe, własny rozwój kulturalny, powody obywatelskie,
poznanie aktualnych wydarzeń, umiejętności zawodowe, prestiż, obowiązek,
nawyk, rozrywka, wypełnienie wolnego czasu (Misiewicz 2009). Schramm (za:
Wojciechowski 2000) z rejestru potrzeb człowieka wywiódł następujące motywy:
nawyk, relaks, poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa, poszukiwanie wartości
dla wewnętrznego zabezpieczenia, doświadczenie zastępcze, substytut kontaktów
społecznych, przeżycia estetyczne, prestiż, ułatwienie życia codziennego, poradnictwo w postępowaniu, wzbogacenie światopoglądu, pomoc w objaśnieniu informacji.
Drugi typ czynników wiąże się z przekonaniami na temat lektury, z przypisywaniem jej większej lub mniejszej wartości. Punktem odniesienia tychże przekonań mogą być czynniki zewnętrzne (subiektywne postrzeganie wymagań i norm
społecznych) lub wewnętrzne (tożsamość, charakteryzowanie siebie jako czytelnika, a lektury jako nieodzownego elementu życia). Wartości przypisane czytaniu
wpływają na częstość podejmowania lektury, w zależności od punktu odniesienia
(Straus 2008).
Mówiąc o samoocenie czytelniczej, ma się na myśli ocenę przez badanego
własnych kompetencji czytelniczych. Przekonanie o własnych umiejętnościach
(sprawność czytania, dobre rozumienie tekstu) pozytywnie rzutuje na częstość
lektury. Można zobrazować to na następującym przykładzie: częste czytanie podnosi jego sprawność, sprawność zwiększa ochotę na czytanie i tym samym jego
częstotliwość. Podsumowując, znajomość zasad rządzących decyzjami czytelników umożliwia wywieranie na nie pozytywnego wpływu (Dawidowicz-Chymkowska 2011).
Konkludując, czytelnikiem określić można człowieka, który osiągnął tzw. dojrzałość czytelniczą, w skład której wchodzą:
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zaistnienie potrzeb czytelniczych, chęci podjęcia lektury;
techniczna umiejętność czytania ze zrozumieniem, zdolność do samodzielnej interpretacji tekstu;
• umiejętność odczytywania sensów lektury i psychicznego angażowania
się w nie, przewidywanie rozwoju fabuły oparte na znajomości potencjalnych rozwiązań;
• umiejętność doboru lektury stosownie do własnych potrzeb, przejawiające
się umiejętnością selekcji literatury, odrzucaniu pewnych gatunków, autorów, tematów, itp.;
• różnicowanie się potrzeb czytelniczych i występowanie różnych rodzajów
potrzeb na różnych poziomach świadomości – potrzeby poznawcze, światopoglądowe, moralne;
• umiejętność zaspokajania odmiennych potrzeb poprzez różnorodne typy
literatury;
• gotowość do przyjmowania innych funkcji literatury, otwartość, elastyczność odbioru, chęć do rozwoju i poszerzania własnych sprawności czytelniczych (Papuzińska 1988).
Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, zwłaszcza z perspektywy pedagogiki, jest proces kształtowania potrzeb czytelniczych już od wczesnego dzieciństwa.
Śledząc dzieje literatury dziecięcej w ciągu wielu lat, dostrzec można ewolucję
zagadnień, które poruszała – „od spraw kręgu rodzinnego przechodzi do wielkich
diagnoz i opisu systemów społecznych; od apoteozy posłuszeństwa i naiwnej moralistyki do głębokich rozważań aksjologicznych; od prostego, uładzonego obrazu
świata do skomplikowanych wizji i filozoficznych dylematów; od uproszczonej,
szablonowej sylwetki dziecięcego bohatera do postaci bardzo złożonych, o niezwykle głębokim świecie uczuć i prz eżyć, nawiązujących do zjawisk i odkryć
współczesnej psychologii” (Papuzińska 1996, s.12). Treści pozornie przerastające
możliwości dziecięcej percepcji pozwalają dzieciom wkroczyć w świat ludzkich
uczuć, zrozumieć motywy zachowań, zmniejszyć poczucie samotności, zlikwidować napięcia wewnętrzne, a także wzbogacają ich osobowości, zwiększają zdolności komunikacyjne, umiejętności pokonywania trudności i oczywiście budują
zasoby wiedzy.
Jednak, aby dziecko miało możliwość wkroczenia w świat doznań literackich,
ktoś (naturalnie najczęściej są to rodzice) musi wprowadzić książki w jego bezpośrednią sferę doświadczeń. Małe dziecko traktuje książkę w sposób odmienny od
założonego (gniecie, drze, koloruje), dopiero wtedy, gdy „uświadomi ono sobie
korelację między trójwymiarowym przedmiotem, a jego płaskim (dwuwymiarowym) odwzorowaniem na ilustracji, możemy mówić o tym, iż uchwyciło ono jedną
warstwę funkcji książki – funkcję kodowania znaków graficznych, pikturalnych”
(Papuzińska 1988, s.11). Na etapie głośnego czytania dziecku utworów literac46
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kich nie można jeszcze mówić o występowaniu potrzeb czytelniczych. Potrzeby
te pojawiają się później i zazwyczaj są sposobem zaspokajania różnych, innych
potrzeb człowieka, od osiągnięcia stanu odprężenia psychicznego i fizycznego do
uzyskania efektów terapeutycznych. Podstawy związane z szacunkiem do książki
i czytelnictwem kształtuje więc dom rodzinny, natomiast drugi istotny krąg osób
odpowiedzialnych za edukację czytelniczą stanowią nauczyciele i szkoła. „Szkoła dysponuje programami, w których zawarto obowiązek i określono zadania
w dziedzinie edukacji czytelniczej, szkoła organizuje bibliotekę (…), która jako
zadanie służbowe współrealizuje program edukacji czytelniczej” (Pielachowski
2000, s.13). Nie bez znaczenia są także, system egzaminów zewnętrznych oraz
nadzór pedagogiczny, które wymuszają na szkołach wdrażanie edukacji czytelniczej1 (o charakterze dydaktycznym, wychowawczym czy opiekuńczym – np.
zapewnienie potrzebnych wydawnictw na własność). Joanna Papuzińska (1988,
s. 15) oprócz rodziny i szkoły jako potencjalnych dróg inicjacji literackich (czyli:
„poszczególnych układów kultury, za pośrednictwem których dziecko wchodzi
w kontakt z literaturą”) wymienia także: strefę społeczności rówieśniczej oraz
strefę instytucji kultury.
Do najistotniejszych cech charakterystycznych dla dziecięcego kontaktu
z książką należą:
• brak intymności między dziełem a jego odbiorcą na najwcześniejszym
etapie rozwoju czytelnictwa, a mianowicie obecność lektora – pośrednika,
przedstawiającego tekst dziecku, które nie posiadło jeszcze umiejętności
samodzielnego czytania;

1
Obszerne zagadnienie edukacji czytelniczej, na potrzeby niniejszej pracy, najlepiej
zobrazować za pomocą zamierzonych efektów osiąganych w jej procesie. Tak więc, dobrze
wyedukowany czytelnik to osoba, która (za: Pielachowski 2000, s.12-13) :
•
„potrafi czytać ze zrozumieniem komunikaty pisane (teksty w książkach i czasopismach,
gazetach, drukach użytkowych i instrukcjach, na ekranie monitora itd.;
•
umie formułować swoje potrzeby czytelnicze, wie, czego oczekuje od autorów
komunikatów pisanych i ich wydawców;
•
ma rozeznanie co do dawnej i aktualnej oferty słowa drukowanego, rozróżnia rodzaje,
gatunki, formy pisarskie, wydawnicze i multimedialne;
•
umie sprawnie dotrzeć do potrzebnych tekstów, opanowała technikę poruszania
się w systemach informacyjnych, w ich zbiorach oraz instytucjach gromadzących
i udostępniających słowo drukowane;
•
potrafi ocenić przydatność czytanego zapisu i wykorzystać go do swoich celów;
•
opanowała technikę szybkiego czytania, przetwarzania treści i jej porządkowania,
dokumentowania itp.;
•
jest gotowa do samokształcenia, a więc potrafi zaplanować i zrealizować poprzez
czytelnictwo dobrze zorganizowanie potrzeby związane z nowymi kwalifikacjami,
zainteresowaniami, działaniami;
•
postrzega obcowanie ze słowem drukowanym, z ulubionymi gatunkami i formami
piśmiennictwa za samoistną wartość, sposób na życie i sukces”.
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•

kontakt z książką łączy w sobie różne elementy: zabawę manipulacyjną,
ruch, taniec;
• odbiór dzieła przejawia się w sposób spontaniczny, przesycony emocjami,
uzewnętrznianymi przez śmiech, płacz, wykrzyknienia, wyrazistą mimikę
i gesty;
• we wczesnym dzieciństwie motywacja czytelnicza jest nieuświadomiona
bądź słabo rozwinięta. Dzieci cechuje pewna naiwność czytelnicza, charakterystyczna dla niewyrobionych czytelników, którzy nie są w stanie
sprecyzować ani zwerbalizować własnych przeżyć czytelniczych;
• dzieci transmitują swoje przeżycia literackie na zachowania społeczne,
mowę i twórczość, tzn. treści literackie przenikają bezpośrednio do zabaw
czy słownika czynnego małych odbiorców;
• mechanizmy identyfikacji i projekcji u dzieci funkcjonują bardzo intensywnie, co prowadzi do traktowania przeżyć literackich na równi z realnymi (brak odróżnienia fikcji od rzeczywistości);
• brak umiejętności budowania uogólnień, przypisywania znaczeń symbolicznych, czy refleksji nad warsztatem pisarza, trudności w objęciu całokształtu bardziej złożonej fabuły;
• odmienne od dorosłego, szeregowanie problemów według ich ważności.
Dzieci nie wskazują na to co obiektywnie najważniejsze, ale to, co zgodne
jest z ich własnym doświadczeniem, co jest im bliskie i znane. Kryteria
wartościowania są podporządkowanie w najwyższym stopniu wszystkim
emocjonalnym potrzebom odbiorcy;
• młodzi czytelnicy rozpatrują literaturę w oderwaniu od jej historycznego
kontekstu, odrzucając tym samym kryterium oryginalności i niepowtarzalności dzieła (Papuzińska 1988).
Odbiór lektury przez dzieci obejmuje nie tylko słowo pisane, ale także obrazy,
przedmioty i zdarzenia, umożliwiające im zmysłowy kontakt z dziełem literackim, polegający na zabawie postaciami, fabułami i zdarzeniami. Według Alicji
Baluch (1987, s.50-51) „nauka czytania, a właściwie nauka lektury, polega nie na
analizie i interpretacji utworu, ale na mądrym i przemyślanym oczytaniu dziecka,
aby doświadczenie lekturowe narastało stopniowo, od struktur najprostszych do
coraz bardziej skomplikowanych”.
Dorosły odbiór dzieła jest zespołem czynności percepcyjnych czytelnika,
uwarunkowanych jego strukturą wewnętrzną. Zakłada aktywną postawę czytelnika, wymaga interpretacji i konkretyzacji. O jego ostatecznym kształcie decydują
jednostkowe, indywidualne właściwości czytelnika (Słownik terminów literackich, 1998). W Polsce procesem interpretacji dzieła literackiego najszerzej zajmował się R. Ingarden (za: Niedźwiedź 2009), określając go mianem konkretyzacji, rozumianej jako rezultat spotkania dzieła i czytelnika, a w szczególności
jego twórczych i odtwórczych czynności realizowanych podczas lektury. Proces
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konkretyzacji, czyli najprościej rzecz ujmując, przekładu treści dzieła na język
myśli odbiorcy, przebiega w czterech płaszczyznach interpretacyjnych: a) rekonstrukcji układu elementów utworu w aspekcie językowym i treściowym; b) odniesieniu elementów dzieła do doświadczeń zdobytych podczas lektury innych
utworów; c) konfrontacji świata przedstawionego w utworze z rzeczywistością;
d) dopełnieniu dzieła przez przeżycia, opinie i refleksje (Wojciechowski 2000).
Ingarden twierdził, że samo dzieło jest jedynie „szkieletem”, który czytelnik pod
wieloma względami uzupełnia, ale także zmienia, zniekształca, i dopiero wtedy
dzieło w bardziej konkretnej, choć nie zupełnie konkretnej postaci, stanowi obiekt
jego percepcji i rozkoszy estetycznej. Konkretyzacja wychodzi poza samo dzieło
i dzięki temu może dostarczyć czytelnikowi takich wzruszeń, emocji i przeżyć
psychicznych, jakich nie dostarczyłoby mu jedynie w postaci nagiego „szkieletu”.
Michał Głowiński (1998, s.93) stwierdza, że dzieło „jest tak skonstruowane,
że wymaga od odbiorcy uzupełnień i dookreśleń, choć w zasadzie wyznacza ich
zakres i charakter. Wymaga uzupełnień, bo jest ze swej natury tworem schematycznym i zawiera miejsca niedookreślenia. Zadaniem czytelnika w trakcie kontaktu z dziełem jest ich wypełnienie, czyli właśnie dokonanie konkretyzacji”.
Niezwykle ważnym doświadczeniem literackim, znanym już od czasów Arystotelesa, jest katharsis. Założeniem antycznego katharsis było sprowadzenie
duchowego oczyszczenia poprzez litość i trwogę doświadczane podczas odbioru
dramatu. Jego istotą nie było jednak uszlachetnienie uczuć widza, ale dzięki intensywnym przeżyciom, wyzwolenie go od nich, co w rezultacie umożliwiało mu
osiągnięcie spokoju wewnętrznego. Pojęcie katharsis można rozumieć na wiele
sposobów, jako:
• efekt o charakterze terapeutycznym,
• oczyszczenie moralne,
• doświadczenie mistyczne,
• przeżycie o charakterze estetycznym,
• zadowolenie (Czernianin, Czernianin 2012).
Współczesne badania również dowodzą, że istotne miejsce wśród literackich
emocji zajmuje przyjemność czerpana z przeżywania przykrych uczuć wraz z bohaterami. Proces ten polega nie tylko na uzewnętrznieniu emocji, ale także na ich
przekształceniu i nadaniu im sensu (w sposób, w jaki z chaosu rodzi się porządek). Doświadczenie to nazwane przez Mialla i Kuikena (za: Radzik 2001) self
modyfying feeling, zakłada, że czytelnik wplata własne emocje w interpretację
tekstu w taki sposób, że jawią mu się one w zupełnie nowym świetle, zmieniając
wartość i sens Odbiorca włącza własne doświadczenia nie tylko na zasadzie podobieństwa, ale także metafory – pozwalającej na ich wielostronną reinterpretację.
Badacze zaznaczają, że podobne procesy mają miejsce wśród osób tworzących
specyficzną grupę czytelników, takich, którzy charakteryzują się zdolnością głębokiego zaangażowanie w literacki świat oraz znajdują się w stanie psychicznym
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sprzyjającym porządkowaniu swoich doświadczeń (np. doświadczenia straty).
Psychologowie narracyjni dodają, że jednym z najprostszych sposobów ujmowania siebie i świata jest właśnie wpisywanie ich w narrację.
Wiele uwagi psychologów pochłania przebieg relacji między bohaterem literackim i odbiorcą dzieła. Analizując tę relację, badają m.in. podobieństwo między jej uczestnikami, ważność doświadczeń bohatera z punktu widzenia odbiorcy
oraz jego moralne i estetyczne odczucia. Warto zwrócić uwagę na następujące
terminy: empatia i identyfikacja (bywają przypadki stosowania tych terminów
zamiennie). Oba procesy wymagają zdolności odnalezienia się w czyjejś roli, patrzenia na świat z punktu widzenia innego człowieka oraz uzmysłowienia sobie
jego przeżyć i emocji (Zasacka 2009). Różnica między tymi pojęciami polega
na tym, że w przypadku odczuwania empatii czytelnik pozostaje wciąż w roli
obserwatora, tzn. emocje bohatera nie budzą w czytelniku identycznych odczuć
(np. gdy bohater się złości, odbiorca czuje żal). Natomiast identyfikacja oznacza odzwierciedlenie uczuć oparte na podobieństwie – utożsamianiu własnych
odczuć z uczuciami bohatera, lub na jego braku, gdy odbiorca identyfikuje się
z niepodobnym do niego bohaterem, w celu doświadczenia poczucia satysfakcji
lub zaspokojenia ciekawości (Straus 2008).
Podsumowując, wiedza dotycząca potencjalnych funkcji literatury oraz procesów odbioru, zarówno w wieku dziecięcym jak i dorosłym, może pomóc pedagogom oraz wychowawcom bardziej efektywnie aktywizować czytelniczo
swoich wychowanków, edukować ich w tym zakresie, oraz skuteczniej dobierać
dodatkowe lektury, ale także pomagać pokonywać podopiecznym różnego rodzaju trudności. Czytelnictwo bowiem, zwłaszcza w młodym pokoleniu jest marginalizowane, niedoceniane, a przede wszystkim drastycznie niskie. Nieczytające
dzieci i młodzież staną się nieczytającymi dorosłymi. Dotychczasowe działania
wychowawcze podejmowane w szkołach czy w ramach akcji społecznych, nie
wydają się wystarczająco skuteczne. Być może działania bardziej indywidualne,
skierowane do poszczególnych czytelników okażą się bardziej efektywne.
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Abstrakt
Literatura była, jest oraz zapewne będzie powszechnie wykorzystywana w procesie
wychowania i edukacji, dlatego też niezwykle istotne jest zwiększanie świadomości nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, dotyczącej szeroko rozumianego potencjału
pedagogicznego różnych rodzajów literatury. Niniejszy tekst prezentuje informacje obejmujące ogólne funkcje literatury oraz sposoby jej odbioru z punktu widzenia czytelnika,
zarówno młodego jak i dojrzałego, co pozwala na lepsze zrozumienie złożoności zagadnienia oraz skuteczniejsze projektowanie przyszłych działań.
Słowa kluczowe: literatura, czytelnictwo, czytanie, pedagogika
Abstract
Literature was, is and will probably always be widely used in both upbringing and
educational process, which is why it is very important to raise teachers’, educators’ and
parents’ awareness of the broadly-understood educational potential of different types of
literature. This text presents information including the general functions of literature, and
the ways of its reception from the reader’s point of view, both young and mature, which
allows to understand better the complexity of the issues and effective planning the future
educational activities.
Keywords: literature, reading, pedagogy
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W jaki sposób telewizja i Internet kształtuje mózg?
Aktualny problem wychowawczy u dzieci
„Wszystko co słyszymy jest opinią, a nie faktem.
Wszystko co widzimy jest perspektywą a nie prawdą”.
Marek Aureliusz
„Mózg pozbawiony wykształcenia
jest jak książka bez liter”.
Manfred Spitzer

Termin przekaz medialny określa transmisje tworzonych treści za pośrednictwem mediów, czyli środków masowego przekazu, np. telewizji. Analizowany
jest on w aspekcie treści, formy, celu i funkcji przekazu.
W obecnym społeczeństwie informacyjnym, przekaz medialny stał się instrumentem manipulowania myśleniem, zachowaniem, oraz hierarchią wartości.
W ten sposób decyduje on jak dziś postrzegamy świat i co, oraz w jaki sposób się
o świecie dowiadujemy. Przekaz medialny odnosi się współcześnie do elektronicznych mediów (telewizji, internetu).
Znaczącą rolą w tym, odgrywa dziś Internet. Stał się dla dzieci powszechnym
medium edukacyjnym, komunikacyjnym i rozrywkowym. Młodzi ludzie codziennie korzystają z technologii, która w komunikacji i procesie pozyskiwania informacji daje ogromne możliwości, ale zmienia ich przyzwyczajenia i sposób, w jaki
konsumują informacje. Badania naukowe pokazują, jak nowe media zmieniają ich
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samych i otaczającą ich rzeczywistość. Myślenie staje się bardziej powierzchowne i zmienia się struktura mózgu (Carr, 2010, Spitzer, 2013).
Już w latach 60. XX wieku Marshall McLuhan, wybitny znawca teorii mediów,
przekonywał, że media kształtują nasz sposób myślenia, a nie są tylko biernym
przekazem informacji. Dostrzegł zmiany, w jakich przeobrażało się społeczeństwo po wprowadzaniu nowych mediów, ostrzegał przed konsekwencjami tego,
co się niedługo stanie się ze światem. Nowo powstający świat nazywał „Globalną
Wioską”. Świat, w którym społeczeństwo przeniesie się w świat wirtualny (McLuhan, 2004).
Przekaz medialny kształtuje dziś obraz współczesnego społeczeństwa, kreując
wzory i autorytety do naśladowania. Współtworzy system wartości, wpływając
na emocje człowieka, kształtuje jego światopogląd, sposób wypowiadania się
i życiowe aspiracje. Odgrywa ogromną rolę w życiu jednostek i społeczeństw.
Stanowi potężne narzędzie wpływu społecznego. Chciałbym dlatego tu zauważyć, jak słusznie zwraca uwagę Stanisław Dylak że: „świat jednak nie zawsze
jest taki, jak przedstawiają go media. Telewizja jest tylko oknem na świat, a może
najczęściej strumieniem światła rzuconym i skierowanym przez nadawcę danego
komunikatu na wybrany fragment rzeczywistości”(Dylak, 1998, s.23).
Szczególnym znaczeniem w tym kontekście, przekaz medialny kształtuje środowisko życia dzieci. Media pośredniczą dziś w poznawaniu świata, w komunikowaniu się ze światem, a preferując określony język opisu, tworzą własne
środowisko i specyficzne jego funkcjonowanie. Narzucają u dzieci audiowizualne
doświadczanie przez nich świata (Izdebska, 2003, s.91; 2008, s.213).
W trakcie tylko aktywnych czynności dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca zasób własnych doświadczeń, wyobrażeń, pojęć, kształci pamięć, uwagę, myślenie. Aktywny mózg tworzy połączenia neuronalne. Tworzenie
się nowych połączeń między komórkami nerwowymi jest wynikiem tylko bezpośredniego następstwa wykonywanych czynności, które zakotwiczają się w strukturach mózgowych jako umiejętności. Dziecko, które spędza przed telewizorem
kilka godzin dziennie, ma trudności w uczeniu się, tworzeniu umiejętności językowych, zapamiętywaniu, ma problemy z koncentracją, jego wyobraźnia nie jest
rozwinięta (Patzlaff, 2008, s.82).
Brak całościowego do tej pory przedstawienia problematyki, może być też jednym z powodów, dla których owe fakty są mało znane. Rainer Patzlaff wyjaśnia,
że dotychczas stałym przedmiotem badań były objęte programy – ich ukształtowanie i wpływ na różnych odbiorców oraz socjologiczne i pedagogiczne aspekty
korzystania z ekranu. Tylko nieliczni badacze analizowali ukryte w podświadomości fizjologiczne działanie ekranu. Jednak dzięki jego badaniom, poświęconym wpływowi oglądania telewizji na ruchy oczu, powstał po raz pierwszy obraz
działania przekazu medialnego na procesy fizjologiczne (Patzlaff, 2008, s.24-25).
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Badania nad wpływem oglądania telewizji na ruchy oczu, podjęte przez Rainera Patzlaffa1, doprowadziły do pokazania działania jej na procesy fizjologiczne. Aby zrozumieć, o jaki rodzaj wywierania wpływu przekazu medialnego tu
chodzi, trzeba, jak wyjaśnia autor badań, przyjrzeć się nieświadomej czynności
mięśni oczu podczas zwykłego patrzenia. Fizjologia percepcji zmysłowej doszła
w tej dziedzinie w ostatnich latach do nowych odkryć, które rzucają światło na sytuację, jaka ma miejsce przed wyświetlaczem w cyfrowych technologiach na rozwój dzieci. Pochodzący jeszcze z XIX wieku pogląd, że patrzenie jest rodzajem
fotografowania, podczas którego świat zostaje odtworzony na siatkówce oka, okazał się błędny. Oczy nie są narządem, którego receptory biernie odbierają bodźce.
Widzenie, zdolność jaką posiadają oczy, wymaga ogromnego nakładu aktywności, skomplikowanych ruchów oczu. Obraz, powstaje poprzez zatrzymanie się na
jakimś fragmencie przez ułamki sekund, a potem przez przeskoczenie do kolejnego punktu. Trwa to dotąd aż ilość „utrwaleń” – fiksacji – obrazów cząstkowych
stanie się wystarczająco duża, aby utworzyć ogólny obraz obiektu. Obraz, który
w ten sposób wkracza do dziecka świadomości, jest spokojny
i statyczny,
co obraz malarza ustawiony na sztalugach. A przecież jest on rezultatem tysięcy
ruchów ręki malarza. Podobnie też mięśnie oczu musiały być w najwyższym stopniu aktywne, zanim zaistniał w jednym spojrzeniu wyraźny i ostry obraz całego
obiektu. I tak to, co widzimy przed sobą, nie jest fotografią świata. To w sposób
czynny stworzony przez człowieka obraz. Patrzenie ponadto nie przebiega w żadnym wypadku schematycznie lecz jest całkowicie zależne od tego, co jest ważne
w danym momencie dla kogoś, ponieważ coś mu mówi. Oczom nadaje kierunek,
zainteresowanie. Mówi się tu o patrzeniu intencjonalnym. Umiejętność ta nie jest
cechą wrodzoną u dziecka. Uzyskuje ono w wyniku długiego procesu uczenia.
Sposób w jaki będzie patrzeć dziecko, zależeć będzie od wiedzy, jaką dysponuje
w chwili patrzenia (Patzlaff, 2008, s.28-31).
Rainer Patzlaff pisze o zastygłym spojrzeniu podczas oglądania telewizji.
Dzieje się tak dlatego, że jak pisze, obrazy telewizyjne nie są zwykłymi obrazami.
Stałe punkty obrazu, których oko nadaremnie szuka na ekranie, sprawia, że aktywność oczu staje się podczas oglądania telewizji bierna i powstaje na siatkówce
zastygłe spojrzenie (Patzlaff, 2008, s.35-40). Obrazy telewizyjne powstają całkowicie na siatkówce, a nie na ekranie na którym szukają oczy. Powstaje więc niezwykła sytuacja, w której spojrzenie przez cały czas skierowane jest na zewnątrz
i „przyszpilone” do ekranu, a jednocześnie wola widzenia wycofuje się z mięśni
oczu, ponieważ w rzeczywistości nie może odnaleźć obrazów
w świecie
1
Prof. Rainer Patzlaff kieruje w Stuggarcie Instytutem Pedagogicznym IPSUM zajmującym się badaniem wpływu mediów na postrzeganie zmysłowe (Institut für Pädagogik, Sinnen
und Medienökologie). Publikacje książkowe: Bildscirmtechnik und Bewustseinsmanipulation, 1985
(Technika operowania ekranem a manipulacja świadomością), Sprachzerfall und Aggression, 1994
(Upadek mowy a agresja), Medienmargie oder die Herrschtaft über die Sinne, 1999 (Magia mediów,
czyli władza nad zmysłami).
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zewnętrznym. To zjawisko ciekawie przedstawia krótki film autorstwa Godfreya
Reggio zatytułowany „Evidence”. Telewizja poprzez swoją technikę przekazu
medialnego, zmusza do ustawicznej uwagi na niej.
Obrazy czytanej książki mają natomiast zupełnie inną jakość, niż obrazy telewizyjne (Patzlaff, 2008, s.89). Obraz rzeczywistości w głowie, aktywizuje czynności intelektualne. Porównania, przenośnie, metafory, symbole, zawarte w wielu
utworach, implementują nie tylko do rozumienia ich, ale także rozwijają zasoby językowe dziecka. Ta znaczeniowa jakość, bogactwo słownictwa i wielowymiarowość
semantyczna kształtuje rozumowanie przestrzenne, wielokierunkowe. Książki rozwijają umiejętność kojarzenia faktów. Uruchomiona przez książkę wyobraźnia prowadzi
z kolei do ekspresji emocji, które następnie kształtują wrażliwość (Mystkowska, 1978,
s.13, Molicka, 1999).
Dzieci uzależnione od elektronicznych mediów cechują się zaburzonym procesem myślenia (Patzlaff, 2008, Spitzer, 2013). Proces myślenia P.G. Zimbardo
definiuje jako: „złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji. Transformacja ta obejmuje interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość”
(Zimbardo, 2009, s.403).
Dziecko uzależnione od przekazów medialnych odzwyczaja się od potrzeby
samodzielnego myślenia, krytycyzmu i podejmowania decyzji. Telewizja dostarcza gotowych treści, które najczęściej nie wymagają myślenia i dokonywania
wyboru. Rainer Patzlaff wyjaśnia to w ten sposób pisząc: „oko staje się marionetką kamery i zmusza do ustawicznego stymulowania uwagi. Wygląda to w rzeczywistości tak, ze spojrzenie widza nie rusza się
z miejsca, a chwytająca
świat wola to praca kamery. Do kamery do której przyczepione jest odrętwiałe
oko, jak marionetka zależna od kierujących nią sznurków” (Patzlaff, 2008, s.42).
To sprawia, według M. Łobacz, że: „rosną pokolenia dzieci z syndromem tępego warzywa”, nie potrafiące myśleć samodzielnie, uzależnione od telewizji. Żyjąc w wyimaginowanym świecie, tracą poczucie rzeczywistości (Łobacz, 2014,
s.290). Oglądanie bierne sprawia, że taka osoba poddaje się bezwolnie treściom
z telewizji. Obiektywizm w telewizji prezentowanych treści jest iluzją, bowiem,
jak zauważa M. Łobacz: „między kamerą, która rejestruje jakiś fakt a widzem
siedzącym przed telewizorem występuje złożony proces selekcji i konstrukcji obrazów” (Łobacz, 2014, s.291).
Prognoza tego stanu rzeczy jest następująca. Co roku przychodzą do szkoły
nowe pokolenia dzieci − z coraz słabszą wyobraźnią, nieumiejętnością tworzenia samodzielnych wypowiedzi, ubogim słownictwem, a także nadpobudliwych,
bardziej skłonnych do zachowań agresywnych, z rozchwianiem emocjonalnym
(Desmurget, 2012, Patzlaff, 2008).
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Gdyby ktoś nadal uważał, że brakuje jeszcze dowodów szkodliwości telewizji
na rozwój dziecka, to należy powiedzieć, iż dostarczyły ich najnowsze badania
amerykańskich neurofizjologów. Mierzyli oni aktywność mózgu u dzieci stale
oglądających telewizję, w wyniku czego dzieci takie utraciły całkowicie zdolności imaginacyjne. Zarejestrowano przypadki dzieci, które nie potrafiły odtworzyć
z pamięci kształtu przedmiotów codziennego użytku. Umiejętność tworzenia pojęć czy swobodnych fantazji, jest tłumiona przez oglądanie telewizji tym silniej,
im więcej godzin spędza się przed ekranem. Swobodna zabawa czy czytanie zdecydowanie pobudza wyobraźnię. Telewizja, narzuca gotowy obraz, zatem odbiera
możliwość własnego myślenia nad tworzeniem obrazu. Inaczej jest, gdy człowiek styka się z żywym słowem, ponieważ wtedy tworzenie obrazu jest aktem
twórczym, a więc żywą reakcją umysłu na przekazywane treści. W ten sposób
z intensywnej aktywności własnej rozwijają się trwałe umiejętności, stanowiące
podstawy dla wszystkich procesów myślenia
i wyobrażenia (Patzlaff, 2008).
Poprzez zaprzestanie rozbudowywania wykonywanych czynności, uświadamiania sobie celowości działań i analizy sytuacji zadaniowej, dziecko nie kształtuje poprawności myślenia i wysuwania wniosków. Uniemożliwiony jest rozwój
tworzenia i rozumienia złożonych pojęć. Modyfikacji rozwojowej nie są podporządkowane pojęcia potoczne i naukowe. Tym samym, defektom ulega rozumienie istoty danego pojęcia, sposób jego wyrażania, definiowania i określenia
(Ćwiek, 2008, s.2-4). Zaburzony rozwój umiejętności językowych niesie niską
jakość form wypowiedzi.
Bardzo często dzieci uzależnione od telewizji w dzieciństwie nie mają do
dyspozycji wszystkich części mowy, kategorii gramatycznych oraz schematów
składniowych, co prowadzi do wielu utrudnień komunikacyjnych. Jak to dobitnie wykazały badania Sally Ward prawidłowy rozwój mowy u dziecka w wieku
przedszkolnym, w interakcji z głośnikiem nie jest możliwy. Myślenie dziecka,
w tym okresie, jest konkretno-obrazowe. Dziecko operuje obrazem, toteż obraz
ten trzeba stymulować – w tym wypadku – żywym słowem, a dokładnie przede
wszystkim formą dźwiękową. Forma dźwiękowa to zespół bodźców, których oddziaływanie wywołuje czynności umysłowe: spostrzeganie dźwięków, porównywanie ich ze znanymi sobie, wiązanie w słowa. Z tych względów forma dźwiękowa jest czynnikiem, w którym zasadniczą rolę odgrywają wrażenia słuchowe
(Patzlaff, 2008, s.95-120).
Na jakość posługiwania się językiem ma kształtowanie się organizacji funkcji półkulowych i stopień specjalizacji lewej półkuli w funkcjach mowy, poziom
inteligencji dziecka i związany z tym poziom ogólnej wiedzy o świecie, wzorce
językowe, wśród których dziecko się wychowuje, oraz ilość i jakość bodźców
językowych dostarczanych przez rodziców. Brak stymulacji werbalnej wpływa na
zasób środków językowych, jakimi dziecko dysponuje, a więc zarówno na wiel-
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kość słownika umysłowego dziecka, jak i na jego wewnętrzną złożoność, oraz na
liczbę i różnorodność konstrukcji składniowych (Pilikiewicz, 1970, s.92).
Rozwijanie ogólnej sprawności językowej jest możliwy dzięki kształceniu
dłuższych form wypowiedzi i umiejętności dostosowania treści do konkretnej
formy stylistycznej. Sprawność językowa uzależniona jest od sytuacji, w której
dziecko się wypowiada ustnie lub pisemnie (Czelakowska, 2012, s.119-120). Badania Basila Bernsteina pokazują, iż wiele dzieci w środowisku szkolnym posługuje się tzw. mową uproszczoną. Używają one krótkich zdań o nieskomplikowanej budowie i ubogim, przeważnie rzeczownikowym, słownictwie. W ich
wypowiedziach mało jest przymiotników, przysłówków i imiesłowów. Często powtarzają się te same spójniki. Wymowa uczniów może być błędna i niewyraźna.
Dzieci, posługujące się mową ograniczoną bardzo często mają trudności w nauce
szkolnej, które wynikają z tego, że nie rozumieją w pełni treści powtarzanych tekstów ani mowy. Bywa, że uczą się tekstów na pamięć, nie kojarząc ich z właściwą
treścią (Czelakowska, 2012, s.122-123).
Stosunkowo jak rozwija się nauka o mózgu, okazuje się, że ludzki mózg jest
bardzo plastyczny, dostosowując się do zmiany sposobu w jaki funkcjonuje. Mówiąc w dużym skrócie, mózg jest strukturą niezwykle plastyczną, połączenia
międzyneuronalne kształtują się ustawicznie pod wpływem różnych bodźców. To
właśnie neuroplastyczność mózgu powoduje, że tak łatwo przestawiamy się na
inny, wytworzony wskutek korzystania z internetu, tok myślenia. Neurony odpowiedzialne za koncentrację i kontemplację przestają być aktywne, powstają
natomiast połączenia ułatwiające fragmentaryczny charakter działań. W konsekwencji mózg różni się nie tylko umiejętnościami, lecz również pod względem
neurofizjologicznym. Człowiek czytający (homo legens), ma inną strukturę kory
mózgowej niż człowiek sieciowy (homo irretitus). Różnica ma wymiar antropologiczny. Ten drugi jest wyrazem rozwojowego regresu (Bendyk, 2013, s.88).
Mózg to najbardziej dynamiczny organ. Podczas procesu uczenia się zachodzą zmiany w synapsach, czyli w połączeniach między neuronami. Jednocześnie
w hipokampie, odpowiedzialnym za zapamiętywanie nowych informacji, powstają nowe neurony. Kiedy mózg uczy się, zwiększa się jego sprawność, natomiast
gdy go nie używamy, nasze neuronalne połączenia ulegają destrukcji. Potencjał
intelektualny zależy zatem od włożonej pracy umysłowej. Im głębiej przetworzone zostanie zagadnienie, tym lepiej utrwalone będzie ono w pamięci (Spitzer,
2013, s.57).
Zdolność do przenoszenia informacji z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej
i skalaniu ich w schematy myślowe przekłada się na poziom naszej
inteligencji. Przejście te stanowi jednak główną przyczynę spowalniającą pracę mózgu. W przeciwieństwie do pamięci długotrwałej, pamięć robocza może
przechowywać niewiele informacji. Informacja żeby zapisana została w pamięci
długotrwałej, konieczne jest skupienie uwagi. Informacja musi być usystematy58
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zowana i skojarzona znaczeniowo z już zdobytą wiedzą. Inaczej znika, zostawiając niewielki ślad w pamięci lub czasem nie zostawiając żadnego. Wpływające
do pamięci roboczej informacje nazywają się obciążeniem poznawczym. Gdy
przekracza ono zdolności naszego umysłu do przechowywania i przetwarzania
informacji, nie jesteśmy wtedy już wstanie przełożyć nowo zdobytych danych na
schematy poznawcze. Zdolność uczenia staje się nieefektywna, zaś rozumienie
staje się powierzchowne (Carr, 2010, s.156-157).
Internet zakłóca konsolidację wspomnień długotrwałych i rozwój schematów
poznawczych. Proces konsolidacji jest procesem utrwalania nabytych informacji
(śladów pamięciowych, umiejętności) w mózgu. Kluczem do konsolidacji wspomnień jest uwaga. Procesy przechowywania wspomnień jawnych (świadomego
odtwarzania w myślach określonych zdarzeń lub innych informacji) i tworzenia
połączeń między nimi wymagają silnej koncentracji umysłu. Im bardziej wyostrzona jest uwaga, tym wyraźniejsze będzie wspomnienie (odtworzenie określonego umysłowego obrazu). W cyfrowym świecie uwaga jest rozrywana, więc
niewiele informacji zapisuje się w pamięci długotrwałej. Napływ komunikatów,
które otrzymujemy z chwilą wejścia do sieci, nie tylko przeciąża pamięć roboczą,
lecz także utrudnia płatom czołowym skupienie uwagi na czymkolwiek. Proces
konsolidacji nawet nie może się rozpocząć (Carr, 2010, s.237-238). Mózg nie jest
w stanie koncentrować się na wielu rzeczach jednocześnie. Skierowanie uwagi
tylko na jedną rzecz w danym momencie, zwiększa koncentracje. Każda natomiast zmiana zadania powoduję błyskawiczne wypadnięcie z toku myślenia nad
nim. Ponowne skupienie uwagi wymaga więcej czasu. Poruszanie się po Internecie wymaga intensywnej wielozadaniowości umysłu. Jednak umysł wykonujący
wiele zadań naraz, uczy się robić coś sprawnie tylko powierzchownie. Wskutek
plastycznych dróg neuronalnych, mózg uczy się przetwarzać informację szybko
i wydajnie bez skupiania uwagi. Osoby często korzystające z Internetu coraz
częściej napotykają trudności w skoncentrowaniu się, łatwo zapominają i coraz
trudniej pamiętają. Trafnie ujął kiedyś to rzymski filozof Seneka: „kto wszędzie
przebywa, ten nigdzie nie przebywa” (Carr, 2010, s.175).
Internet ciągle odrywa naszą uwagę od wykonywanego jakiegoś umysłowego
zadania. Pojawiające co minutę powiadomienia o następnej rzeczy, która dzieje
się Facebooku, czy nowej wiadomości na nim, powoduje zmniejszenie efektywności nad wykonywanym umysłowym zadaniem.
Internet daje łatwy dostęp do ogromnej ilości informacji, ale jednocześnie
sprawia, że myślenie staje się bardziej powierzchowne i literalnie zmienia się
struktura naszego mózgu. „Doświadczamy właśnie odwrócenia intelektualnej
ewolucji naszego gatunku. Z czcicieli wiedzy i mądrości jako przymiotu ściśle
związanego z osobowością znów stajemy się myśliwymi i zbieraczami, tym razem w elektronicznym lesie pełnym informacji” (Carr, 2010). Rozwój technologii
może przyćmić wyrafinowane spostrzeżenia, myśli i emocje, które pojawiają się
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tylko w drodze kontemplacji i refleksji. Internet pomniejsza dogłębną zdolność do
konstruowania w umyśle licznych i niepowtarzalnych połączeń, z których wyrasta wyjątkowa inteligencja (Carr, 2010, s.178).
Lekkomyślne korzystanie z sieci prowadzi do utraty samodzielnego myślenia
i korzystania z własnej pamięci. Nowe media oszczędzają prace umysłową. Młode pokolenie korzystając z sieci nie zapamiętuje informacji, lecz tylko to, gdzie
można je znaleźć. Ten nowy nawyk może całkowicie zniszczyć zdolność do korzystania z własnej pamięci (Spitzer, 2013, s.95-96).
Szybkie przeglądanie tekstu, jakie daje dziś nowa technologia, zamiast stanowić sposób dotarcia do celu, oceniania i wybierania informacji do zgłębienia,
teraz coraz częściej jest celem samym w sobie. Szybkie przeglądanie staje się
dominującym wzorcem. Dzisiejsze młode pokolenie woli taki sposób od nauki
i szczegółowej analizy. Internet zmienił oblicze współczesnej edukacji. Dzisiejsze
młode pokolenie rozpoczyna poszukiwania informacji od wyszukiwarki internetowej. Nowe media stały się pierwszym i najważniejszym źródłem.
Pamięć wirtualna staje się dominującą nową pamięcią. Wyszukiwarka staje
się dominującą naszą nową inteligencją. Pytanie teraz tylko jaką pamięć wolimy
– naszą czy wirtualną; na jaką inteligencję wolimy się zdać – własną czy wyszukiwarki.
Internet jest kopalnią informacji, ale znacznie więcej jest w niej „śmieci”.
Osoby uzależnieni wyłącznie od zasobów sieci, mają coraz większe trudności
z oceną jakości źródeł wiedzy. Często oni nie odróżniają rzetelnej wiedzy (publikacji naukowych) od mniej wiarygodnych informacji (np. z wikipedii). Ocena
jakości źródeł u nich jest powierzchowna. M. Spitzer pisze „młodzi ludzie nie
radzą sobie z wyszukiwaniem informacji w sieci, gdyż mają zbyt ubogą wiedzę
na temat struktur informacyjnych, logicznych zasad łączenia danych z różnych
źródeł oraz odróżniania rzeczy ważnych od nieistotnych. […] Ten, kto nie posiada
żadnej wiedzy w określonej dziedzinie, nie nabędzie jej również przez wpisywanie
haseł do wyszukiwarki Google. Jedynie wtedy, gdy wiemy już sporo na jakiś temat, możemy wzbogacić tę wiedzę o najnowsze, brakujące nam jeszcze szczegóły,
korzystając z wyszukiwarki Google czy innych źródeł. […] Fachowej wiedzy nie
zastąpią żadne kompetencje medialne.” (Spitzer, 2013, s.183-184).
Czytanie papierowej książki skupia naszą uwagę, sprzyja głębokiemu i twórczemu myśleniu. Czytane słowa w książce tworzą intelektualne „wibracje”
w umyśle. Internet natomiast zachęca do szybkiego konsumowania fragmentarycznych porcji informacji. W ten sposób zmniejsza zdolność do koncentracji
i kontemplacji. Postrzeganie staje się płytkie choć szerokie. Wprawdzie zwiększa
się jego zakres, ale zmniejsza głębokość przetwarzania informacji. Jednocześnie
poziom rozumienia spada wraz ze wzrostem klikniętych linków. Internet prowadzi umysł na umysłową płyciznę (Carr, 2010).
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Nie można zrozumieć całego tekstu bez zrozumienia fragmentu, a fragment nie
może być zrozumiany bez odwołania się do całości. Szukanie informacji w sieci
natomiast, to procesy płytkie. Przyswojone w ten sposób treści są powierzchowne. Jedynie głęboka praca umysłowa nad jakimś tekstem, podczas czytania lektury, pozwala na trwałe utrwalenie treści (Spitzer, 2013, s.185-188). Obraz cyfrowej
demencji u dzieci i młodzieży jest dziś coraz większym problemem. Głęboką pracę umysłową, która jest determinantem procesu uczenia się, zastępuje „ślizganie
się po powierzchni” (Spitzer, 2013, s.193).
Internet umożliwia fingowanie pracy umysłowej. Zjawisko „kopiuj-wklej”
jest dziś wyzwaniem dla systemu edukacji w skali globalnej. Młodzi ludzie coraz
częściej nastawieni są na gotowe rozwiązania i odpowiedzi, kompletnie pomijając
procesy, które do nich doprowadziły. W efekcie zanika u nich proces rozwiązywania problemów, rozumowania
i wyciągania wniosków. W Internecie znajduje
się obecnie mnóstwo serwisów, które ułatwiają odrabianie prac domowych (ściąga.pl, etc). W ten sposób natomiast uczeń dostaje nie tylko rozwiązanie, ale też
sposób dotarcia do niego.
Jednym z działań, uważam, jakie szkoła powinna podjąć w tym zakresie jest
wprowadzenie w szkole procedury antyplagiatowej, podobnej do tej na uczelniach wyższych. Nic jednak nie zastąpi podejmowania skutecznych działań wychowawczych przez nauczyciela, mających na celu kształtowanie właściwych
postaw, w tym zakresie.
Proces głębokiego przetwarzania informacji przebiega jedynie w bezpośredniej komunikacji, w dialogu lub dyskusji. Dziś jednak bezpośrednią wymianę
myśli zastępują portale społecznościowe (Spitzer, 2013, s.94-95).
Coraz bardziej powszechny dostęp do sieci zmienia dziś także proces komunikowania się. Proces komunikowania się:
• to proces społeczny;
• przebiega w określonym kontekście społecznym;
• sprowadza się do budowania nowej struktury wiedzy;
• ma charakter dynamiczny, związany jest z odbiorem, rozumieniem i interpretacją informacji;
• to proces ustawiczny, trwający całe życie;
• jest procesem symbolicznym, polega na posługiwaniu się tymi samymi
znakami i symbolami;
• jest to proces interakcyjny, stanowi określony rodzaj związku – symetryczny, niesymetryczny lub komplementarny;
• kieruje się określonymi motywami;
• to proces nieunikniony – nie można się nie komunikować;
• jest procesem złożonym, może przybierać charakter dwustronny lub jednostronny, werbalny lub niewerbalny, bezpośredni lub pośredni;
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•

to proces nieodwracalny – nie można go cofnąć, powtórzyć, zmienić jego
przebieg (Paszkiewicz, 2014, s.308).
Proces komunikacji społecznej w sieci różni się od tradycyjnej. Niemal wyłącznie stanowi on przekaz werbalny, przekazywanie treści. Natomiast niemal
całkowicie niweluje aspekt niewerbalny, który w komunikacji społecznej stanowi
istotną rolę. Stanowi on sposób mówienia, gesty, mimikę, pozycje ciała, oczy.
Potwierdzają to badania naukowe. (Paszkiewicz, 2014, s.309-310). Komunikacja
niewerbalna odnosi się więc do wszystkich „niewyartykułowanych”, tj. niewypowiedzianych elementów aktu komunikacji. Jest przekazywaniem informacji
i uczuć bez użycia słów, nieświadomego wysyłania informacji o naszych myślach gdzie za każdym gestem kryje się określone znaczenie.
Zastąpienie przez osoby rzeczywistych kontaktów portalem społecznościowym, może doprowadzić w dłuższej perspektywie, do pogorszenia się społecznych modułów w mózgu, odpowiedzialnych za społeczne kompetencje (Spitzer,
203, s.111-112).
Relacje społeczne na Facebooku są płytkie. Nie ma w nich przypadkowości,
spontaniczności i błędu. Pisząc, możemy wszystko kontrolować. Forma komunikacji w wirtualnym świecie jest w rzeczywistości autoprezentacją.
Komunikacja odbywająca się w rzeczywistości wirtualnej cechuje się olbrzymim wehikułem anonimowości – brak bezpośredniej interakcji, powoduje, że
młode pokolenie korzystające z sieci wykazuje się szeregiem nietypowych zachowań w zakresie autoprezentacji (Paszkiewicz, 2014, s.310).
Komunikowanie w Internecie ma wpływ również na umiejętności w języku
pisanym dzisiejszego młodego pokolenia. Osoby te często lekceważą zasady
poprawnej pisowni. Presja szybkich i prostych, a więc skrótowych przekazów
naszych myśli, staje się u dzieci uboga pod względem gramatycznym, składniowym i słownym. Nieużywanie znaków diakrytycznych prowadzi do ich zaniku.
Zwłaszcza dzieci i młodzież, nie zwracają na to uwagi. Jak pisze językoznawca
Jerzy Bralczyk: „dziś dużym zagrożeniem dla polszczyzny jest skłonność do nieużywania charakterystycznych polskich liter”(www.jezykpolskijestae.pl).
Telewizja prezentuje nierzadko wydarzenia spektakularne, wstrząsające, niezwykłe. Nie ukazuje więc świata, w którym wszystko dzieje się normalnie, ale
to, co od normalności odbiega. Prezentowanie takich treści jest związane z komercjalizacją mediów. Presja chwycenia odbiorcy wpływa na obniżanie jakości
programów, w efekcie rzeczywistość jest bez analizy i epatująca sensacją. Wartość prawdy w niej zajęła atrakcyjność (Łobacz, 2014, s.292). Telewizja nadaje
programy, które w przytłaczającej większości stanowią dziś tandetę, kompletnie
fałszywy świat. Tym samym telewizja deformuje moralnie młode osoby łatwą zabawą, uczy lenistwa i marnowania czasu. Wówczas pojawia się tendencja do bezmyślnego spędzania wolnego czasu, oddalenie od zainteresowań nauką. Człowiek
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staje się nie zdolny do myślenia abstrakcyjnego, refleksji i racjonalnej dedukcji
(Łobacz, 2014, s.296).
Z kolei bierna obserwacja agresji, przemocy przyczynia się do powstania zachowań agresywnych. W tym kontekście niebezpieczeństwem, wypływającym
z mediów, jest naśladowanie oglądanych przekazów. Nie zawsze jednak bowiem
przekazy te są dobre i często odpowiadają właśnie za wzrost agresywnych zachowań i przemocy. L. Rowell Huesmann już w pierwszym swoim wykładzie
określił rolę mediów jako ogromny wpływ na ukształtowanie wartości, poglądów
i zachowania dzieci (Kozicka, 2001, s.20-21). Mechanizmem wpływu mediów
na zachowanie jest modelowanie, czyli, jak wyjaśnia S. Dylak: „z zapamiętywaniem a potem zastosowaniem struktury dynamicznej, czyli co robi model, jak robi
i z jakim skutkiem” (Dylak, 1998, s.19). U dzieci do około 4 roku życia dominuje
naśladowanie samych zachowań instrumentalnych bez umieszczania ich w kontekście sytuacji oraz wyniku działań. Poprzez przekaz medialny nabywają zachowania, których nie rozumieją, a naśladują i przyswajają tylko tę instrumentalną
stronę, bez odniesienia do kontekstu (Dylak, 1998, s.19). Im młodsze jest dziecko
oglądające telewizję, tym więcej wzorców z nich czerpie i tym większy mają one
wpływ na jego zachowanie (Kuczyńska, 2001, s.52-550). Kluczowe znaczenie ma
więc fakt, że najbardziej narażone są dzieci w wieku przedszkolnym. Stały kontakt z oglądaną przemocą, powoduje desensytyzację (odwrażliwianie, zobojętnienie), brak reakcji na przemoc, a agresja nie wydaje się niczym złym. Wykształca się nawyk agresywnego zachowania, który z czasem coraz trudniej zmienić
(Braun-Gałkowska, 2002).
W procesie komunikowania ważną rolę odbiera inteligencja emocjonalna, postrzegana jako możliwość monitorowania ludzkich uczuć i emocji w celu wykorzystania owych informacji do przeanalizowania sposobu czyjegoś działania i myślenia. Inteligencja emocjonalna to cecha umożliwiająca skuteczne zachowanie
się wobec ludzi, zadań, sytuacji. Cztery formy inteligencji emocjonalnej:
• spostrzeganie, ocenianie i wyrażanie emocji, czyli rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych na przykład na podstawie obserwacji zachowania czy tonu głosu, adekwatne wyrażanie emocji;
• włączania emocji w procesy myślenia, czyli spostrzeganie informacji ważnych emocjonalnie, wzbudzanie emocji odpowiednich do sytuacji oraz
wykorzystywanie emocji w trakcie rozwiązywania problemów;
• rozumienie i analiza emocji oraz zdobywanie wiedzy o nich, czyli umiejętność nazywania określonych emocji, łączenia słów z niesionym przez
nie przekazem emocjonalnym, rozumienie emocji złożonych, a także
zdolność przewidywania stanów emocjonalnych innych ludzi w określonej sytuacji;
• kontrola emocjonalna, zapewniająca emocjonalny i intelektualny rozwój,
a więc otwartość na emocje pozytywne i negatywne, regulacja własnych
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emocji poprzez umiejętność wyciszania negatywnych, a wzbudzania
pozytywnych emocji u siebie i innych ludzi (Piekarska, 2007, s.83-96).
Mózg kontroluje wszystko, co robimy, mówimy, czujemy czy myślimy. To
przez mózg i dzięki niemu wiemy, jakich emocji i uczuć doświadczamy. W takim
rozumieniu procesów poznawczych badacze bardzo często wskazują na zaburzenia inteligencji emocjonalnej. O zaburzeniach inteligencji emocjonalnej świadczą coraz częściej pojawiające się zdarzenia z udziałem dzieci i młodzieży. Potwierdza to wiele badań zagranicznych i polskich, ukazujących negatywne skutki
długotrwałego oglądania przemocy (Braun-Gałkowska, 2012). Znaczącą rolę odgrywa w tym, w dzisiejszym czasie – Internet. Przemoc rówieśnicza z użyciem
mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną.
Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś
w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów
bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś
w sieci. (za: Ł. Wojtasik, 2008).

Reklama odgrywa również istotną rolę w kształtowaniu zachowania
dzieci w przekazie medialnym. Ma ona wpływ na aspiracje, wartości, cele
i motywację. Kreuje ona modele, zgodnie z którymi należy postępować
i grupy odniesienia, do których należy aspirować. U dzieci zaczyna dominować nastawienie typu „mieć”, zamiast „być”. Przyczynia się to do
zagubienia właściwej hierarchii wartości. Media w ten sposób, kształtują
postawy negatywne. Prawdziwym wartościom, takim jak: troska o własny
rozwój, poznawanie świata i działania prospołeczne – przeciwstawiają
nastawienie na zdobywanie dóbr materialnych i konsumpcję. Poznawane
są antywartości – nienawiść, zemsta, agresja, zamiast – prawdy, piękna
i dobra (www.ppphajnowka.pl/aktualnosci_w_obecnym_czasie.htm, 2003). Media kreują materialistyczny świat u dzieci. W tym celu, próbują zmienić
postawę dziecka, używają narzędzi perswazji i manipulacji. Traktują one
dzieci przedmiotowo, kierunkują myśli, opinie, emocje i zachowania (Kaliszewska, 2005, s.139-150).
Primum non nocere (przede wszystkim nie szkodzić), maksyma starożytnego
lekarza Hipokratesa, obowiązuje także w przypadku mediów. Media powinny być
środkiem do czegoś, a nie celem samym w sobie (Nowakowski, 2002, s.86).
Treści w przekazie medialnym winny mieć na względzie, jak wszelka kultura,
cały rozwój osoby. Podkreślał to Jan Paweł II, że „przedmiotem prawdziwej kultury jest kształtowanie w człowieku osoby, w pełni dojrzałej, zdolnej doprowadzić
wszystkie swoje możliwości do pełnego rozwoju”. Telewizja winna zatem przekazywać treści adekwatne, uporządkowane, zrozumiałe, pozbawione fałszywego
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obrazu świata a przy tym akcentować ważne wydarzenia (Łobacz, 2014, s.297298).
Skuteczną metodą wychowania do wartości jest z pewnością dawanie dobrego
przykładu, pozostawanie w zgodzie z głoszonymi wartościami. Na rozwój dziecka
znaczący wpływ mają dla dziecka rodzice, oraz wzorce przez nich przekazywane.
Dzieci pochłaniają nie tylko wiedzę o otoczeniu i świecie, ale także zauważają
pewne zachowania, szczególnie te w swojej rodzinie, akceptują je i przyswajają
jako te prawidłowe. Badania potwierdzają, że istnieje wyraźna zależność między postawą dziecka, a wzorcem, przekazywanym w rodzinnym domu. Rodzice,
którzy oglądają telewizję codziennie, przeznaczając na to dużo czasu, powodują,
że ich dzieci również siedzą przed telewizorem. W rodzinach, w których ogląda
się telewizję selektywnie, kontakt dzieci z tym medium jest bardziej racjonalny
(Izdebska, 1996, s.213).
Obok własnego przykładu, istotne w przekazie wartości jest także dialog.
Rozwijanie umiejętności odróżniania tego, co dobre, a co złe w przekazach medialnych, uczenie myślenia krytycznego. Wspólna dyskusja podczas oglądania,
pozwala lepiej zrozumieć i ocenić treści płynące z telewizji, a przez to wpływa
na wyrobienie intelektualne, estetyczne i moralne. Służy wykształceniu u dziecka
umiejętności dyskutowania. Krytyczna postawa wobec telewizyjnych treści zapobiegnie uzależnieniu dziecka od nich i będzie wpływała na umiejętność samodzielnego myślenia (Nowakowski, 2002, s.95-96).
Poprzez realne spotkanie, poszukiwanie, dialog, dziecko odkrywa świat i samodzielne gromadzeni doświadczenia. Zdobywa ono w ten sposób zdolność do
samodzielnego myślenia, umiejętność selekcji, krytycznej analizy i twórczego
wykorzystania informacji.
Telewizja jest nie tylko źródłem informacji ale też źródłem rozrywki. Daje
ona możliwości obejrzenia znakomitych kinowych filmów, choć niestety znacznie
więcej w tym przypadku dostarcza obecnie „serialowych śmieci”.
Rolę, jaką odgrywa telewizja w życiu dziecka, zależeć więc będzie od tego,
jak z niej będą korzystać. Telewizja może zainspirować do różnego rodzaju aktywności oraz do tworzenia nowych hobby i zainteresowań. Jest źródłem programów popularnonaukowych, które poszerzają horyzonty.
Telewizja może też jednak wpływać destrukcyjnie na rozwój dziecka. Dzieci
na skutek bierności intelektualnej, nie będą w stanie zdobyć znaczącej wiedzy
o świecie, tworzyć wyobrażeń, gorzej opanują umiejętność czytania, trudniej im
będzie odróżnić świat rzeczywisty od świata fikcji, a przemoc i agresję będą traktować jako fakt oczywisty.

W epoce telewizji i Internetu coraz więcej dzieci nie czyta książek. Negatywnie wpływa to na rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka, zmienia
strukturę mózgu i hamuje jego rozwój w wielu płaszczyznach sfer rozwojowych.
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Mózg jest plastyczną strukturą. Połączenia neuronalne kształtują się
pod wpływem różnych bodźców. Odkrycia naukowe dowodzą jak uczy
się mózg i pozwalają badać co robić, by ten mózg uczył się efektywniej.
Internet i telewizja dokonuje zmian w strukturze umysłowej, stopniowo
tworząc i wzmacniając nowe połączenia między neuronami, jednocześnie
usuwając nie używane. Młode pokolenie staje dziś przed problemem cyfrowej demencji. Cechą charakterystyczną jej jest zanikająca zdolność korzystania z własnego potencjału umysłowego. Problem z koncentracją, coraz
krótsze i uboższe wypowiedzi oraz problem z przyswajaniem złożonych
tekstów. Dlatego mimo ekspansji cyfrowych mediów, nie może zaniknąć
czytelnictwo i uczenie się na podstawie druku. Czytanie książek przyczynia się do kształtowania jakości myślenia, wyrabiania umiejętności budowania abstrakcyjnych konstruktów myślowych i dokonywania skomplikowanych operacji myślowych. Wyniki licznych badań przeprowadzonych
w różnych krajach, sprowadzają do jednoznacznej konkluzji, że dzieci, które

czytają, są bardziej twórcze i lepiej przystosowane potem w szkole i na studiach
(Patzlaff, 2008, s.91). Tylko w ten sposób rozwinie się sieć neuronalna, odpowiedzialna za efektywną naukę.
Internet to też potrzebne medium, źródło wielu cennych informacji, bez którego nie wyobrażamy sobie życia. Warto jednak ograniczyć bezmyślne korzystanie z niego przez młode pokolenie. Prawdziwy potencjał umysłowy znajduje się
w głowie. Cyfrowe media, jeśli używane będą bezmyślnie przez młodych ludzi to
ich zdolności poznawcze pozostaną ograniczone. Sposób myślenia u nich stanie
się płytki. Niski poziom zdolności odnosić się będzie także do woli, uczuć oraz
zachowań społecznych.
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Abstrakt
O aktualności podjętego w artykule zagadnienia, świadczy fakt, że coraz częściej
dzieciństwo współcześnie żyjących dzieci określane bywa mianem dzieciństwa telewizyjnego i internetowego. XX wiek przyniósł niezwykły rozwój technologii informacyjnej, stającej się dziś, w społeczeństwie informacyjnym, nieodłączną częścią współczesnej
rzeczywistości. Jednocześnie prowadzi to do powstawania zmian w sferze intelektualnej,
emocjonalnej i społecznej. Szczególnym znaczeniem w tym kontekście, są więc pierwsze
zdobyte nawyki i przyzwyczajenia dzieci, pozostawiające głębokie ślady w ich procesach
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poznawczych. Fakty, przedstawione w moim artykule, powinny zwrócić uwagę na to jak
istotne jest przeciwdziałanie omawianemu problemowi.
Słowa kluczowe: telewizja, Internet, cyfrowa demencja.
Abstract
The question discussed in the article proves to be valid. It is a fact that childhood of
contemporary children is described as childhood of television and the Internet. The 20th
century brought extreme development of information technology, which in times of information society, becomes inseparable part of contemporary reality. It leads simultaneously
to changes in intellectual, emotional and social sphere. What is particularly important
in this context, there are basic routines and habits, which leave deep traces in children’s
cognitive process.
Facts presented in my article should draw the attention to aspects of how important is
to counter the discussed problem.
Keywords: television, Internet, digital dementia.
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