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ARTYKUŁY
Malwina Rolka
Uniwersytet Śląski

W poszukiwaniu błękitnego kwiatu, czyli o romantycznym
ideale Bildung w Henryku von Ofterdingen Novalisa
Summary
IN SEARCH OF THE BLUE FLOWER OR ROMANTIC IDEAL OF BILDUNG IN HENRY VON OFTERDINGEN
BY NOVALIS

The main aim of the paper is reconstruction of the concept of Bildung (considered as forming
the man’s personality) in an educational novel entitled Henry von Ofterdingen written by Novalis
(Friedrich von Hardenberg). Novalis’s novel – inspired by Goethe’s Wilhelm Meister Lehrejahre – is
one of the most original early romantic works which prove the importance of the idea of Bildung
for German culture at the beginning of the 19th century. In the first part of the text the author
discusses the literary image of Bildung presented in the plot of the novel and then indicates its
inner contradiction. In the second part of the article the author reconstructs the philosophical
roots of this ideal regarding Novalis’s notion of Bildung in light of the thought of German
idealism (transcendental philosophy of Immanuel Kant and Johann Gottlieb Fichte in particular)
because the theory of romantic progressive poetry (elaborated most fully by Friedrich Schlegel)
originates there. The perspective taken in the paper allows the author to reveal the universal
significance of the inner contradiction of the romantic idea of forming man’s personality as a sign
of the fundamental crisis of the modern ideal of humanity.
Key words: personality, forming, poetry, reflection
red. Paulina Marchlik

Choć Novalis (Friedrich von Hardenberg) nigdy nie ukończył pracy nad swoim ostatnim dziełem, Henryk von Ofterdingen wydaje się jednym z najoryginalniejszych utworów, świadczących o szczególnym znaczeniu, jakiego nabrała idea
Bildung dla kultury niemieckiej u progu XIX w. Sam termin, który etymologicznie
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odsyła do czynności nadawania kształtu, już w drugiej połowie XVIII stulecia stał
się synonimem tak kultury, jak i wychowania czy wykształcenia, najczęściej jednak zawierając wszystkie trzy znaczenia jednocześnie. Słowem Bildung zaczęto
określać proces moralnego i intelektualnego kształtowania osobowości, którego
nieodzowną składową stanowiło także dojrzewanie człowieka do życia w kulturze, internalizacji jej norm i wartości oraz pełnienia rozmaitych ról społecznych.
Źródeł niezwykłej popularności i siły oddziaływania, jakich idea Bildung nabrała
w kulturze Niemiec tamtego okresu, należy poszukiwać w programie epoki oświecenia, dążącej do budowy nowego ładu za sprawą walki z przesądami i zbłądzeniami rozumu, w których upatrywano genezy zła moralnego dotykającego człowieka w świecie. Droga do tego ideału wieść mogła jedynie poprzez wychowanie
i wykształcenie nowego człowieka, w którym urzeczywistni się wolność i pełnia
ludzkiej natury. Ostatecznie znalazła ona swój wyraz w osiemnastowiecznych koncepcjach Bildung, które miały „stworzyć osobowość dojrzałą, zindywidualizowaną, duchowo samodzielną i również dzięki temu społecznie użyteczną” (Janion,
Żmigrodzka 1998: 56). Stąd idea Bildung odnosi się nie tylko do czasu dzieciństwa
i wczesnej młodości, lecz do całości ludzkiego życia, „zakładając konieczność
samokształcenia, zdobywania doświadczeń, ale i samorealizacji w toku poznawania świata i sprawdzania siebie przez podejmowanie różnych ról społecznych”
(Janion, Żmigrodzka 1998: 56).
Koncepcja Bildung w Henryku von Ofterdingen wyrasta z krytyki oświeceniowych projektów nowego ładu i wychowania człowieka, wiodących nie do eliminacji zła i cierpienia, lecz przekształcających się w ideologię terroru, która swój
najpełniejszy wyraz odnalazła w przebiegu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wprowadzającej oświeceniowy porządek równości i wolności za pomocą strachu
i przemocy. Rewolucja odsłoniła tym samym rozmiary kryzysu europejskiej kultury, skutkującego wyobcowaniem i dezintegracją osobowości nowoczesnej, którego genezy Novalis upatrywał, podobnie jak wcześniej Jean Jacques Rousseau
czy Friedrich Schiller, w genetycznym rozdarciu kultury nowoczesnej, generującym nieproporcjonalny rozwój jej sił materialnych i moralnych. Romantyczna
koncepcja Bildung stanowi próbę przezwyciężenia kryzysu nowoczesnej idei
człowieczeństwa i w swoim celu zbliża się zasadniczo do postulatów oświeceniowych, przydając kwestiom wychowania i wykształcenia najwyższą rangę, jednak
jego źródeł Novalis nie identyfikuje już – jak krytykowana przez niego myśl
przede wszystkim francuskiego oświecenia – w ignorancji „epok nieoświeconych”, lecz w konsekwencjach płynących z jej antropologicznych założeń.
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Literacki obraz Bildung w Henryku von Ofterdingen
Henryk von Ofterdingen należy do gatunku Bildungsroman (niem. powieść
o formowaniu, powieść edukacyjna), w obrębie którego fabuła koncentruje się
na problemie „wpływu kultury i środowiska społecznego na rozwój duchowy
człowieka, na rozwinięcie i harmonijne ukształtowanie duchowych dyspozycji
(charakteru, woli) w całościową osobowość” (Janion, Żmigrodzka 1998: 65). Niemiecką tradycję Bildungsroman – owocującą w kolejnym wieku dziełami Hermana
Hessego, Tomasza Manna, czy Roberta Musila – zapoczątkował Johann Wolfgang
Goethe powieścią Lata nauki i wędrówki Wilhelma Meistra, która odegrała niebagatelną rolę w powstaniu Henryka von Ofterdningen, stanowiąc dla Novalisa
źródło tak inspiracji, jak i polemiki z jej autorem. Epokowej doniosłości dzieła
Goethego romantycy upatrywali w naczelnym znaczeniu, jakie autor nadał
kwestiom rozwoju i kształtowania osobowości jednostki, wydobywając kategorię indywidualności jako podstawę nowoczesnego obrazu człowieka. W tym
kontekście Henryk von Ofterdingen, nawiązujący do Meistra nie tylko formą i strukturą fabularną, ale przede wszystkim ideą indywidualności odnajdującą swój
wyraz w koncepcji Bildung, odzwierciedla rangę twórczości Goethego dla formowania podstaw romantycznej antropologii. Z drugiej jednak strony z krytycznych uwag Novalisa na temat Meistra wiadomo, że postać Henryka została
pomyślana jako przeciwieństwo ideału arystokratycznej filantropii ucieleśnianego przez Wilhelma, a powieść o jego losach miała prezentować „dokładny
opis wewnętrznego przemienienia duszy” (Novalis 1984: 338), odsłaniający różnicę między Bildung Henryka i drogą kształtowania osobowości Wilhelma jako
„pielgrzymką po szlachecki dyplom” (Novalis 1984: 331). Polemika z ideałem
Bildung Goethego znalazła swój wyraz w ujęciu kluczowego dla powieści z gatunku Bildungsroman motywu wędrówki, oddającego kolejne etapy formowania osobowości człowieka oraz jej wrastania w świat wartości i kultury. O ile
u Goethego motyw ów nasuwa fizyczny charakter podróży, kształtującej dojrzałą i autonomiczną osobowość za sprawą nabywanych doświadczeń i wpływu
autorytetów, o tyle Novalis dąży do nadania mu wymiaru stricte wewnętrznego, w którym ludzka osobowość dopiero osiągnąć może pełną integralność oraz
punkt odniesienia dla rozpoznania się w świecie zewnętrznym, odgrywającym
tu zdecydowanie drugorzędną rolę względem królestwa ekspresji ludzkiego
ducha. Dlatego wędrówki Henryka nie inicjuje ucieczka z rodzinnego domu,
która u Goethego jest symbolem wyzwolenia z krępujących rozwój osobowości
więzów kultury mieszczańskiej (por. Janion, Żmigrodzka 1998: 62). Bohaterowi
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Novalisa towarzyszy zarówno nastrój melancholii i nostalgii, rodzący się z głębokiej świadomości konsekwencji rozstania ze wszystkim, co znane i bliskie
(por. Novalis 2003: 22–23), jak i przekonanie o słuszności powziętej decyzji, podporządkowanej wewnętrznemu imperatywowi odnalezienia samego siebie jako
najwyższemu dążeniu ludzkiej egzystencji.
Wędrówkę Henryka inicjuje sen, stanowiący zarazem jej alegorię, dlatego
w opisie tej fantastycznej wizji można wyodrębnić trzy stadia, które przekładają
się w powieści na kolejne etapy Bildung bohatera. Początkowo towarzyszymy
mu w osobliwej drodze przez rozległe przestrzenie dzikich krain, podczas której „przeżył nieskończenie barwne życie: umierał i ponownie się rodził, kochał
aż po najwyższą namiętność, a potem trwał w wiecznej rozłące od ukochanej”
(Novalis 2003: 9). Następnie Henryk wyrusza w drogę przez ciemny las i odnajduje tajemne przejście do wnętrza góry, gdzie odkrywa magiczną misę, pozwalającą mu przebyć ostatni etap jego podróży. U jej kresu dostrzega rosnący tuż
nad źródłem kwiat, odsłaniający w swym wnętrzu „błękitną rozpostartą kryzę,
w której szybowało delikatne oblicze” (Novalis 2003: 11), należące, jak dowiemy
się z kolejnych rozdziałów powieści, do jego ukochanej. Warstwa symboliczna
snu bohatera założona jest na trzech kluczowych dla całej powieści elementach, które stanowią punkt wyjścia dla rekonstrukcji antropologicznych założeń
Bildung Novalisa. Pierwszym z nich jest idea reinkarnacji, wyznaczająca horyzont
rozumienia pojęcia Bildung jako przede wszystkim drogi wewnętrznego kształtowania człowieka, dla którego podstawę stanowi samopoznanie. Wędrówka
przez szereg kolejnych wcieleń obrazuje drogę Henryka do coraz pełniejszego
odkrywania i poznawania tajemnic własnej duszy, które warunkuje dopiero nadanie właściwego kierunku rozwojowi jego osobowości. W założeniu Novalisa
takie ujęcie problemu kształtowania człowieka nie polega jednak na prostej redukcji wartości ludzkiego doświadczenia do wymiaru czysto wewnętrznego, lecz
stanowi punkt wyjścia dla właściwego rozpoznania się w świecie zewnętrznym,
co w śnie Henryka zostaje zilustrowane opowieścią o poszukiwaniu magicznego kwiatu. Tym motywem Novalis nawiązuje do ludowej baśni o nocy świętojańskiej – w chrześcijańskim kalendarzu poprzedza ona dzień św. Jana, na którą
przypada sen Henryka – głoszącej, że zakwita wówczas magiczny kwiat, a jego
zerwanie wiedzie do pełnego tajemnic i skarbów wnętrza góry. Wreszcie, trzecim istotnym elementem snu Henryka jest symbolika błękitu, zaczerpnięta z wykładni nauki o barwach sformułowanej przez Goethego, wedle której rodzi się
on z syntezy przeciwstawnych kolorów – niebieskiego i żółtego – oddającej
uniwersalną dla całej natury polaryzację światła i mroku (por. Kunicki 2003:
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LXXIV–LXXV). W alegorii błękitnego kwiatu Novalis zawarł tym samym najwyższy
cel wczesnoromantycznego ideału Bildung, jakim jest synteza wewnętrznego
i zewnętrznego doświadczenia człowieka – zmysłów i ducha, bezpośredniości
i refleksji – których rozbrat wiedzie do powszechnego kryzysu kultury, wyrażającego się w zjawiskach dezintegracji i wyobcowania osobowości nowoczesnej.
Sen Henryka pozwala mu rozpoznać istotę jego Bildungsreise jako drogi
wewnętrznej kontemplacji, przeciwstawiającej się drodze doświadczenia, a towarzyszący mu kupcy na tej podstawie nadają mu miano poety, tłumacząc, że właśnie
„w sztuce poetyckiej nie istnieje jakakolwiek zewnętrzność” (Novalis 2003: 29).
W opowieściach kupców wybrzmiewa po raz pierwszy estetyczny charakter
wczesnoromantycznej Bildung, wynoszącej postać poety jako ideał pełni człowieczeństwa i polemicznej tym samym wobec stanowiska Goethego, wedle którego człowiek „dążąc do rozwoju swych możliwości, musi rozumieć, że pełnia
jest ideałem nieosiągalnym. Powinien wybrać jedną drogę działania, by stać się
istotą najbardziej użyteczną społeczeństwu” (Janion, Żmigrodzka 1998: 25). Moralną postawę samoograniczenia w imię społecznego dobra ucieleśnianą przez
Wilhelma Meistra zastępuje u Novalisa romantyczny obraz poety-czarodzieja,
którego powołanie nie może urzeczywistnić się w porządku zewnętrznym, ponieważ „pozostaje on wierny swemu pragnieniu uzyskania hic et nunc łączności
z najwyższą rzeczywistością” (Béguin 2011: 246). Novalis zarzuca Goethemu,
że jego Meister – ten „Kandyd skierowany przeciwko poezji” (Novalis 1984: 331)
– jest książką „w najwyższym stopniu niepoetycką z ducha, choć poetycką
w swej prezentacji” (Novalis 1984: 330). Natomiast swój ideał Bildung zakorzenia w charakterystycznym dla romantyzmu panpoetyzmie, w ramach którego
„poezja staje się nie tylko kluczem do odgadywania tajemnic wszechbytu, ale
i normą życia” (Łempicki 1966: 158). W optyce panpoetyzmu postawione przed
romantycznym poetą doniosłe zadanie zaczarowania świata oznacza, że „sensem i celem nowo romantycznej poezji ma być poetyzowanie życia” (Łempicki
1966: 158), które w twórczości Novalisa najlepiej oddaje ukuty przez niego termin romantyzowanie. Romantyzowanie świata wyraża się w jakościowym potęgowaniu, „nadającym rzeczom pospolitym wyższy sens, znanym – godność rzeczy
nieznanych, skończonym – pozór nieskończoności” (Novalis 1984: 202), w którym realizuje się najwyższa forma ekspresji ludzkiego ducha, poddająca rzeczywistość fantazji poety i pozwalająca nadać jej pożądany kształt. Kategoria
romantyzowania odgrywa u Novalisa rolę naczelnej zasady ludzkiej twórczości, której źródeł należy poszukiwać w duchowym życiu jednostki. W Henryku
von Ofterdingen znajduje ona odzwierciedlenie w nauce kupców dotyczącej we-
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wnętrznego charakteru sztuki poetyckiej, która pozwala bohaterowi postawić
pierwsze kroki na drodze do zgłębiania jej tajemnicy.
Istota powołania poetyckiego i rozpoznanie w nim swojego wewnętrznego
imperatywu, stają się jednak dla Henryka w pełni jasne dopiero wówczas, gdy
na swej drodze spotyka Pustelnika, który należy bez wątpienia do natur kontemplacyjnych, ale przykład jego życia – jednającego harmonijnie porządek
wewnętrzny z zewnętrznym – uświadamia zarazem Henrykowi znaczenie drogi
doświadczenia w jego duchowym rozwoju, a w dalszej kolejności pozwala odczytać istotę odkrytego w sobie poetyckiego powołania w romantycznym dążeniu
do wielkiej syntezy. Zgodnie z zasadą romantyzowania dokonuje się to w porządku „idealizmu magicznego” Novalisa. W jaskini Pustelnika Henryk odkrywa
księgę napisaną w nieznanym mu języku, lecz opatrzoną rycinami, które „znał
wcześniej w jakiś cudowny sposób, a kiedy dobrze się im przyjrzał, odkrył swą
własną postać, dość rozpoznawalną pośród innych figur” (Novalis 2003: 94).
Henryk nie potrafi odczytać tajemniczego języka księgi swojego życia, ponieważ wciąż nieznana jest mu hieroglificzna mowa poezji, a jednak jej treści jawią się pod postacią obrazów, które pozwalają mu przebudzić się jako poecie.
Pustelnik zdradza Henrykowi sekret księgi, wyjawiając tym samym tajemnicę
przeznaczenia bohatera: „O ile wiem, jest to powieść o cudownych losach pewnego poety, przedstawia ona sztukę poetycką w jej różnorodnych sytuacjach
i głosi jej pochwałę” (Novalis 2003: 95). Z kart tajemniczej księgi wyłania się
panpoetycka wizja, w której życie staje się poezją a poezja życiem, natomiast
wskazówka Pustelnika pozwala Henrykowi dostrzec w mowie jej obrazów swoje powołanie wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Ów fantastyczny obraz
wykreowany przez Novalisa przedstawia w rzeczywistości „uniwersalny proces
poezji romantycznej, który w trakcie swego rozwoju osiąga syntezę czy też pojednanie najskrajniejszych antytez – jak antyteza poezji i filozofii, poezji i prozy, poezji i retoryki oraz poezji i życia” (Behler 1993: 29). W jaskini Pustelnika
kończy się ten etap Bildung Henryka, w którym zdobywa on wiedzę na temat
poezji i życia poety, odgrywającą jednak w procesie kształtowania jego osobowości rolę szczególną, bo pozwalającą odnaleźć drogę życiowego powołania
wyznaczoną wewnętrznym imperatywem egzystencji.
Kiedy zatem Henryk dociera do celu podróży – domu dziadka Schwaninga
– towarzyszy mu już pewność, że jest „urodzonym poetą, poetą z natury.
Rozmaite przypadki jednoczyły się, by go formować, a nic jeszcze nie zakłócało żywości jego ducha. Widział świat w rozmaitości jego wielkich i zmieniających się układów” (Novalis 2003: 99). Nie czyni ona jednak młodzieńca poetą
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w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ tajemnica poezji odkryta w jaskini
Pustelnika domaga się syntezy wewnętrznego doświadczenia i porządku rzeczywistości, w związku z czym dla Henryka wciąż „świat jednak jeszcze milczał,
a dusza tego świata, którą jest rozmowa, jeszcze się nie przebudziła” (Novalis
2003: 99). Momentem inicjującym stawanie się poetą, który w ramach Bildung
Henryka wyznacza punkt odniesienia dla rozpoznania się w świecie zewnętrznym, jest spotkanie Klingsohra (pierwszego prawdziwego poety i przyszłego
mistrza) oraz jego córki – Matyldy. Nauki Klingsohra mają w zasadzie charakter wykładu z zakresu podstaw romantycznej teorii poezji, którego celem jest
przełożenie mowy obrazów z księgi życia Henryka na język słów. Miłość Matyldy natomiast staje się kluczem do tajemnicy wielkiej syntezy, ponieważ wiedzie do pojednania refleksyjnego świata poezji z porządkiem bezpośredniości,
dokonującego się za sprawą rozpoznania w uczuciu „najwznioślejszej poezji
natury” (Novalis 2003: 122). Znakiem potwierdzenia jest tu spojrzenie Matyldy, w którym „na świetlistobłękitnym jak niebo tle spoczywa łagodny blask
brązowych źrenic” (tamże: 103), odsyłające do wizji błękitnego kwiatu ze snu
Henryka jako najwyższego symbolu syntezy. Miłość odgrywa w Bildung bohatera niezwykle ważną rolę, ponieważ dopiero ona pozwala „zamienić życie
w wieczną poezję” (tamże: 118). Ideał wiecznej poezji, realizujący się w życiu
Henryka za sprawą miłości, otwiera nową perspektywę, w ramach której proces
kształtowania osobowości człowieka zmierza nie tylko w stronę pojednania jej
z naturą i światem społecznym, lecz przede wszystkim do zakorzenienia ludzkiej egzystencji w porządku ją przekraczającym. Otwarcie horyzontu Bildung
ześrodkowanego wokół pytania o miejsce człowieka w porządku czasu i wieczności antycypuje jednak dopiero śmierć Matyldy, o której dowiadujemy się na
początku drugiej – nigdy przez autora nieukończonej – części Henryka von Ofterdingena, mającej stanowić, jak sugeruje jej tytuł, studium drogi wiodącej do
spełnienia bohatera. U Novalisa spełnienie oznacza najwyższy poziom syntezy
władz i wymiarów ludzkiej osobowości, na którym dokonuje się pojednanie
skończoności człowieka – oddanej w śmierci Matyldy – z jego pragnieniem
wieczności – wyrażonym dążeniem bohatera do odzyskania ukochanej. Z tej
właśnie syntezy wyłania się osobliwa wizja wieczności, rozwinięta w zachowanym fragmencie Spełnienia, w której Novalis sięga zarówno do wschodniej idei
metempsychozy, jak i do elementów eschatologii chrześcijańskiej. Tak znamienny dla romantyzmu eklektyzm stanowi w powieści Novalisa konsekwencję
dążenia do podporządkowania idei wieczności sferze fantazji poety, znajdującym swój wyraz w ideale Klingsohra, który w Spełnieniu miał się urzeczywistnić
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w poetyckiej syntezie czasu i wieczności. Romantyczny panpoetyzm ujawnia
się tutaj z pełną mocą, wiodąc do ujęcia idei wieczności w horyzoncie estetycznym, w którym staje się ona zagadnieniem z zakresu teorii twórczości
poetyckiej1.
Nagła śmierć Novalisa w 1801 r. przerwała pracę nad Henrykiem von Ofterdingen, uniemożliwiając niemieckiemu autorowi doprowadzenie swojego bohatera do kresu jego wędrówki, a czytelnikowi powieści pełną rekonstrukcję ideału
Bildung, stanowiącego jej fundamentalne przesłanie. O dalszych losach bohatera
dowiadujemy się jedynie z relacji Ludwiga Tiecka, choć, jak podkreślają komentatorzy twórczości niemieckiego autora, jej zgodność z zamysłem Novalisa budzi
wątpliwości, zwłaszcza w kontekście zmiany koncepcji dzieła, o której możemy wnioskować z jego listu do Augusta Wilhelma Schlegla z 17 kwietnia 1801 r.
(por. Novalis 2003: 188). Według Tiecka Henryk miał wyruszyć w podróż przez
wszystkie czasy, kultury i tradycje, aby na końcu powrócić „do swej dawnej
ojczyzny i do swej duszy” (tamże: 196). Wędrówka bohatera przybiera tu coraz
bardziej fantastyczny charakter, a „cudowny świat baśni podchodzi teraz bardzo
blisko, ponieważ serce całkowicie jest otwarte na jego zrozumienie” (tamże).
Na podstawie relacji Tiecka możemy wnosić, że dalsze koleje Bildung Henryka
wiodą w stronę stopniowego zacierania granicy między rzeczywistością i fantazją, aby w końcu „świat baśni stał się całkowicie widzialny, a świat rzeczywisty postrzegany jako baśń” (tamże: 198). Ilustracją tej metamorfozy miały być
końcowe fragmenty powieści, w których Henryk wyrusza w baśniową wędrówkę
ze swego snu, odnajduje Matyldę we wnętrzu góry i wśród licznych fantastycznych wydarzeń rozpoczyna się panowanie nowego złotego wieku. Przynajmniej
w pierwotnym zamyśle Henryk von Ofterdingen jawi się zatem jako realizacja
romantycznej teorii poezji, która „uprawnia fantastyczność doprowadzoną do
granic ostatecznych” (Łempicki 1966: 171), stąd nieprzypadkowo w tak łatwy
sposób przybiera formę baśni. Biorąc pod uwagę pierwotny plan Henryka wydaje się, że nadaniu ostatecznej postaci koncepcji Bildung krystalizującej się
w powieści, stanęła na drodze nie tylko przedwczesna śmierć poety, lecz także coraz silniej ujawniająca się wewnętrzna sprzeczność jej założeń, której do1

Dlatego też nieredukowalna sprzeczność estetycznego ujęcia wieczności, zmierzającego

do podporządkow ania jej temu, co skończone, znalazła swój wyraz właśnie w fundamentalnym
dylemacie poezji romantycznej, wydobytym przez Cyrusa Hamlina: „Umiejscowiona w wymiarze
czasowym struktura wiersza ma w zamierzeniu przekroczyć siebie i objawić nieskończoność,
lecz język wiersza, sytuacja jaką przedstawia, i głos osobowości, który przezeń przemawia, są
z konieczności skończone i ograniczone, podległe procesom czasowym, ludzkiemu doświadczeniu i ludzkiej historii” (Hamlin 1978: 333).
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strzeżenie mogło stać się dla Novalisa punktem wyjścia dla planowanej zmiany
koncepcji dzieła.

Filozoficzne źródła romantycznego ideału Bildung
Choć odtworzenie koncepcji Bildung zarysowanej w Henryku von Ofterdingen
stanowi zamierzenie nieosiągalne z przyczyn obiektywnych, uzasadnione jest
podjęcie próby rekonstrukcji filozoficznych źródeł literackiego obrazu Novalisa,
szczególnie ze względu na fakt, że, jak słusznie zauważa Meyer H. Abrams, „nigdy i nigdzie indziej literatura i ścisła filozofia nie były ze sobą tak mocno splecione jak w Niemczech, począwszy od czasów Kanta” (Abrams 1978: 224). Ścisły
związek filozofii i literatury, tak charakterystyczny dla twórczości romantyków
kręgu jenajskiego, do których należał Novalis, jest uwarunkowany procesem rozkładu na wskroś racjonalistycznej myśli oświecenia. Jego pierwszym wyrazem
stał się program działającej w latach 1770–1790 formacji Sturm und Drang skupiającej młode pokolenie niemieckich artystów 2, przeciwstawiających oświeceniowemu paradygmatowi rozumu ideał sztuki, w którym twórczość, zwłaszcza
zaś literatura i poezja, zostaje wyniesiona do rangi najwyższej formy ludzkiej
aktywności, co wiedzie do ukonstytuowania się nowego ideału człowieka, ucieleśnianego w postaci artysty-geniusza. Koncepcja twórczości, leżąca u podstaw
programu Sturm und Drang, zakłada poszukiwanie przeciwwagi dla destruktywnych tendencji oświecenia w skrajnym kulcie natury, uczucia i namiętności,
wiodącym do bezapelacyjnej negacji rozumu. Myśl romantyzmu jenajskiego krystalizuje się na przecięciu tych przeciwstawnych tendencji, akcentując swoją
niezależność wobec każdej z nich. Krytyka oświecenia podejmowana w kręgu
jenajskim wyrasta w zasadzie z postulatów sformułowanych w okresie Sturm
und Drang, stanowiąc w tym sensie kontynuację i radykalizację jej polemicznej
działalności zwróconej przeciwko zawłaszczającym tendencjom filozofii oświecenia, którą w szkicu Chrześcijaństwo, czyli Europa Novalis oskarża o szerzenie
„kulturalnego entuzjazmu” (Novalis 1984: 160) i której zarzuca, że „spotwarzyła uczucie i fantazję, moralność i umiłowanie sztuki, przyszłość i pradzieje [...],
a nieskończoną twórczą muzykę wszechświata sprowadziła do jednostajnego
stukotu ogromnego młyna [...] bez budowniczego i młynarza [...], młyna mielącego tylko siebie” (Novalis 1984: 159). Zachowując polemiczny stosunek do myśli
2

Do najważniejszych przedstawicieli Sturm und Drang należy zaliczyć J.W. Goethego,

F. Schillera, J.G. Herdera, J.M.R. Lenza, H.L. Wagnera, J.H. Junga-Stillinga czy M. Klingera.
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oświecenia romantyzm jenajski nie dążył jednak do absolutnego zanegowania
rozumu, kulminującego ideą twórczości sformułowaną w okresie Sturm und
Drang, lecz do ukonstytuowania go w horyzoncie poezji. Dlatego też to właśnie
w teorii poezji jenajczycy akcentowali fundamentalną różnicę między swoim
programem a stanowiskiem przedstawicieli „burzy i naporu”, w ramach którego
„nie była ona w ogóle sztuką, ale bezprzytomnym, na pół świadomym wykwitem natury” (Schlegel 2000: 250), a którego źródeł August Wilhelm Schlegel
upatrywał w błędzie, polegającym na tym, że „określili oni przeciwieństwo
sztuki i natury jako absolutne i nie potrafili dokonać syntezy” (tamże). Wczesnoromantyczna estetyka ma już natomiast u swych podstaw teorię poezji refleksyjnej, która stanowi „klucz do filozofii, jej cel i znaczenie” (Novalis 1984: 186)
i w tym sensie okazuje się wyrazem „filozofii nowej osobowości i świadomości”,
„poetycko poszukującej tego, co wyosabnia, co odrywa jednostkę i rzuca ją
w wyobcowaną przestrzeń” (Siemek 2011: 345).
Filozoficznych podstaw romantycznej teorii poezji należy poszukiwać
w myśli niemieckiego idealizmu, wraz z którą wyłania się nowy model antropologiczny, ujmujący człowieka „jako indywiduum, jako już świadomy, refleksyjny podmiot świadomy swojej wolności” (tamże). W kontekście badania wpływu
idealizmu na rozwój romantycznej antropologii dzieło Novalisa stanowi nieocenione źródło, ponieważ – jak słusznie zauważa Zygmunt Łempicki – choć „jest
w jego twórczości zwrot do fantastycznej przeszłości średniowiecznej i perspektywa nieskończoności; jest wyrosłe na podłożu pietyzmu, z którego wyszedł,
mistyczne odczucie rzeczywistości i symboliczny sposób wyrażania tego odczucia”, to „całe tego rodzaju ujęcie ma swoje podstawy w filozoficznych refleksjach wysnutych z systemu Kanta i Fichtego” (Łempicki 1966: 176). Wpływ
filozofii Immanuela Kanta na myśl wczesnego romantyzmu daje się odczytać
przede wszystkim w sformułowanych na jej gruncie koncepcjach transcendentalnej świadomości oraz wyobraźni jako syntetyzującej władzy ludzkiej duszy, tworzących romantyczną teorię poezji w jej wymiarze antropologicznym.
W konsekwencji „przewrotu kopernikańskiego” dokonanego przez Kanta w centrum filozoficznych dociekań pojawia się podmiot transcendentalny, który nie
podlega ani zróżnicowaniu u poszczególnych jednostek ludzkich, ani uwarunkowaniom przyrodniczym i jako taka uniwersalna i autonomiczna struktura
stanowi warunek wszelkiego ludzkiego poznania. W ten sposób filozofia Kanta
wnosi w porządek ludzkiego poznania trzeci wymiar – wymiar transcendentalny – pośredniczący między jego podmiotową i przedmiotową stroną, w którym
fundamentalną rolę odgrywa wyobraźnia jako „podstawowa zdolność duszy ludz-
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kiej, znajdująca się a priori u podstaw wszelkiego poznania” (Kant 1986: 229)3.
Estetyka wczesnoromantyczna uczyniła następnie ów transcendentalny wymiar
właściwym miejscem narodzin i rozkwitu nowoczesnej poezji, co jednak stało
się możliwe dopiero za sprawą radykalizacji sceptycyzmu Kanta dokonującego się
w myśli Johanna Gottlieba Fichtego, wraz z którą, jak podkreśla Ernst Behler,
rozpoczyna się nowoczesna epoka refleksji: „nowoczesna, artystyczna koncepcja literatury nie mogła się w pełni rozwinąć dopóki w jej przestrzeń nie wkroczyły aktywność refleksji i autorefleksji, stając się jej życiodajną siłą” (Behler
1993: 137). Teoria wiedzy Fichtego rozwija się na gruncie krytyki kantowskiego
warunku prawomocności poznania – jakim jest istnienie rzeczy samej w sobie
– prowadząc do jej eliminacji z horyzontu ludzkiego poznania. W konsekwencji
fichteański idealizm otwiera przed ludzką świadomością możliwości ekspresji
nie ograniczanej odtąd przez żadne warunki zewnętrzne, dzięki czemu dopiero może wyłonić się sfera refleksji jako przestrzeń nieskończonego dążenia
ludzkiego ducha, w której estetyka wczesnoromantyczna lokuje teorię poezji
i z której czerpie swoją koncepcję wyobraźni.
Recepcja fichteańskiej filozofii transcendentalnej w myśli wczesnego romantyzmu dokonuje się jednak zarazem w perspektywie krytycznej. Jenajczycy
dostrzegają, że idealizm Fichtego „redukuje nie-Ja czy naturę do stanu «niezmiennego uspokojenia, unieruchomienia, zastoju, braku jakiejkolwiek zmiany, ruchu i życia, czyli śmierci»” (Behler 1993: 191), degradując ją „do rzędu
«martwego świata zmysłowego, stanowiącego jedynie osad refleksji», «zahamowania i ograniczenia nieskończonego dążenia ducha», a wręcz do «prawdziwego niebytu»” (Behler 1993: 191). Krytyka konsekwencji filozofii fichteańskiej
wiedzie przedstawicieli kręgu jenajskiego do próby reinterpretacji jej założeń,
w wyniku której punkt ciężkości zostaje przeniesiony z dziedziny poznania
w sferę estetyki, pozwalając wyłonić się romantycznemu ideałowi wielkiej syntezy ustanawiającej na powrót jedność „Ja” i „nie-Ja”. Najbardziej reprezentatywny teoretyczny wyraz tych tendencji w myśli wczesnego romantyzmu stanowi
sformułowana przez Friedricha Schlegla koncepcja progresywnej poezji uniwer3

W Krytyce czystego rozumu Kant podkreśla syntetyzujący charakter wyobraźni, wykładając jej

rolę w procesie poznawczym w następujący sposób: „Za jej pośrednictwem wiążemy różnorodność naoczności z jednej strony ze sobą, a z drugiej z warunkiem koniecznej jedności czystej
apercepcji. Oba najdalsze krańce, mianowicie zmysły i intelekt, muszą koniecznie pozostawać ze
sobą w związku za pośrednictwem tej transcendentalnej funkcji wyobraźni; w przeciwnym bowiem wypadku dostarczałyby one wprawdzie zjawisk, ale nie przedmiotów empirycznego poznania, a więc nie dawałyby żadnego doświadczenia” (Kant 1986: 229–230).
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salnej, która „potrafi najsnadniej unosić się na skrzydłach refleksji poetyckiej
w środku między przedstawianym i przedstawiającym, potęgując tę refleksję
i powielając w nieskończonym szeregu luster” (Schlegel 2009: 61). Progresywna poezja uniwersalna, ucieleśniająca zdaniem Schlegla ideał każdej autentycznej sztuki, ma w najwyższej mierze charakter transcendentalny, który realizuje
się w ruchu nieustannego oscylowania między tym, co wewnętrzne i tym, co zewnętrzne, nie przynależąc jednocześnie do żadnego z tych porządków. W konsekwencji „taka poezja przy swojej orientacji nieskończonościowej i tendencji
możliwego oddalenia od rzeczywistości może oczywiście tylko wiecznie stawać
się, a nigdy nie jest skończoną” (Łempicki 1966: 171). Koncepcję Schlegla, przyjętą przez krąg jenajski jako jeden z fundamentalnych wyznaczników teorii
romantycznej, odnajdujemy także w twórczości Novalisa, określającego poezję
mianem „wielkiej sztuki transcendentalnego uzdrawiania” (Novalis 1984: 188–189),
która „łączy wszystko dla swego wielkiego celu celów – wyniesienia człowieka
ponad siebie samego” (Novalis 1984: 189) i „uwzniośla wszystko, co jednostkowe, przez szczególne powiązanie z pozostałą całością” (Novalis 1984: 186).
U Novalisa transcendentalny charakter refleksyjnej poezji staje się dopiero
warunkiem romantycznej syntezy wiodącej do „najściślejszej wspólnoty skończoności z nieskończonością” (Novalis 1984: 186). W opinii Wilhelma Emricha najdonioślejszą próbę realizacji postulatu Schlegla w twórczości Novalisa stanowi
właśnie powieść Henryk von Ofterdingen, której głównym przesłaniem jest rozpoznanie w przyrodzie aspektu duchowego, co może dokonać się jedynie za
sprawą progresywnej poezji uniwersalnej, ponieważ jedynie ona – dzięki swemu
transcendentalnemu charakterowi – dysponuje mocą syntezy zdolnej zasypać
przepaść między duchową egzystencją człowieka i porządkiem naturalnym 4.
W świetle konkluzji Emricha można dostrzec filozoficzny cel powieści, który koncentruje się na próbie przezwyciężenia negatywnych konsekwencji fichteańskiego idealizmu, kulminującego w redukcji natury do stanu bezruchu i martwoty
i wprowadzającego tym samym w duszę nowoczesnego człowieka poczucie rozdarcia i wykorzenienia ze świata.
W latach 1795–1796 Novalis podejmuje samodzielne studia nad myślą
Fichtego, w rezultacie których opracowuje własną koncepcję antropologiczną,
wyznaczającą podstawy wyłożonego w Henryku von Ofterdingen ideału Bildung:
4

„Tak jak ongiś, według starych legend i baśni, rośliny, zwierzęta, bogowie i ludzie, mogli

rozmawiać i porozumiewać się ze sobą, tak na końcu wszech czasów wszystko wyzwoli się
i powróci do duchowej jedności. Symbolem tego jest «błękitny kwiat», w którym jeśli traktować go
jak porównanie, trwa uśpiona tajemnica świata” (Emrich 1978: 295–296).
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„Najwyższym zadaniem kształcenia się jest opanowanie własnej transcendentalnej jaźni. Toteż brak odczucia i zrozumienia innych nie może nas dziwić. Bez
doskonałego zrozumienia siebie nigdy nie nauczymy się prawdziwie rozumieć
innych” (Novalis 1984: 97). Drogę kształtowania transcendentalnej świadomości,
odnajdującą swój alegoryczny wyraz w wędrówce Henryka, wyznaczają dwa zasadnicze etapy, z których pierwszy dokonuje się w akcie „spojrzenia do wewnątrz,
izolującego ogląd naszej jaźni”, umożliwiając dopiero krok drugi, pozwalający
na „skuteczne spojrzenie na zewnątrz, samodzielną, poważną obserwację świata
zewnętrznego” (Novalis1984a: 96). W swoich studiach nad filozofią Fichtego
Novalis zmierza do przezwyciężenia zakładanej w niej koncepcji świadomości,
której horyzont wyznacza teoria wiedzy, stąd – jak słusznie zauważa Behler
– „w swej analizie koncentruje się na teorii ja i odnosi ją do własnego pojęcia
osobowości; zarysowuje teorię wyobraźni jako przeciwwagę dla opisywanego
przez Fichtego procesu myślenia; opisuje moc poetycką jako odrębną od filozoficznych władz znajdujących się w nas” (Behler 1993: 192). W następstwie tego
dążenia kształtuje się u Novalisa nowy model człowieczeństwa, przyjmujący za
swój ideał postać refleksyjnego poety w pełni świadomie nadającego kierunek
rozwojowi własnej osobowości5. Zarazem jednak, zgodnie z postulatem kształtowania jaźni transcendentalnej wyłożonym w Kwietnym pyle i wyznaczającym
istotę romantycznej syntezy, refleksyjny poeta musi w akcie samopoznania
zwrócić się w stronę świata zewnętrznego, obejmując swym spojrzeniem przyrodę, ponieważ „przypadkowy charakter natury, jakby sam przez się, łączy się
z ideą ludzkiej osobowości, ta zaś staje się najłatwiej dostępna i zrozumiała jako istota człowieka” (Novalis 1984: 56). Idea ścisłego związku natury i ludzkiej
osobowości, determinującego konieczność syntezy obu elementów, rodzi się
u Novalisa na gruncie przekonania, że „cała zewnętrzność jest wewnętrznością
w stanie utajenia” (Emrich 1978: 295), dlatego baśń – najwyższa forma poetyckiej ekspresji – w rzeczywistości „jest mitologią, to znaczy wcieleniem światopoglądu objaśniającego przyrodę” (Dilthey 1982: 400), którego istotę stanowi
twórcza aktywność poety zmierzająca do odkrycia jej wymiaru duchowego. Zdaniem Novalisa przyczyną rozdarcia i wyobcowania człowieka nowoczesnego jest
utrata zdolności rozumienia hieroglificznego „język tropów i zagadek” (Novalis
1984: 122), w którym przemawia do niego natura, odsłaniając zarazem tajemnicę jego duchowej egzystencji. W tej perspektywie to nie filozofia, lecz sztu5

Najistotniejszą rolę odgrywa tutaj rozum, który, jak naucza Klingshor, pozwala „swobodnie

i sprawnie poruszać się we własnym wnętrzu, za pomocą stosownych rozróżnień czyniąc najbardziej celowy i najbardziej naturalny użytek z mocy swego jestestwa” (Novalis 2003: 114–115).
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ka poetycka okazuje się „sposobem działania właściwym duchowi ludzkiemu”
(Novalis 2003: 122), ponieważ głównym przedmiotem zainteresowania transcendentalnego twórcy „staje się wieczność i jej przejawy obecne w fenomenach
natury” (Tomkowski 1989: 51), która odtąd przestaje jawić się jako „straszny
młyn śmierci” (Novalis 1984: 61).
***
Rekonstrukcja filozoficznej genezy ideału Bildung nakreślonego w Henryku
von Ofterdingen pozwala odsłonić jego wewnętrzne sprzeczności, które najpewniej uniemożliwiłyby Novalisowi ukończenie powieści zgodnie z jej pierwotnym
zamysłem, a których źródłem jest na wskroś estetyczny charakter jego koncepcji kształtowania ludzkiej osobowości. Problemem o zasadniczym znaczeniu jest
tu kwestia zakorzenienia egzystencji człowieka w porządku ją przekraczającym,
którego potrzeba wypływa ze specyficznych uwarunkowań ludzkiego życia duchowego pociągających za sobą stale w nim obecną tęsknotę za wiecznością.
Perspektywa estetyczna, w ramach której magiczny czar poezji przekształca rzeczywistość w baśń, zakłada mianowicie, że wieczność, będąca z definicji pełnią
czasu, a więc porządkiem przynależnym Bogu, może dzięki sztuce, stanowiącej
sferę najwyższej wprawdzie, ale jednak ludzkiej aktywności, zostać wprzęgnięta w tryby tego, co skończone i zmienne. Genezy tego nierozwiązywalnego paradoksu należy upatrywać w charakterystycznym dla wczesnego romantyzmu
utożsamieniu religijnej idei wieczności, stanowiącej z istoty swej radykalne
przeciwieństwo wszelkiej zmiany, z filozoficzną kategorią nieskończoności,
która realizuje się w nieustannym ruchu refleksji, czego rezultatem jest próba zakorzenienia ludzkiej egzystencji nie w porządku transcendentnym, lecz
transcendentalnym nie wykraczającym ostatecznie poza strukturę świadomości
człowieka. Problem nieskończoności – „oś, około której wiruje cały wysiłek
myślowy i twórczy romantyków” (Łempicki 1966: 154) – stanowi w rzeczywistości konsekwencję recepcji idealizmu Fichtego. Istotą romantycznego projektu
przezwyciężenia jego ograniczeń jest próba nadania refleksji wymiaru uniwersalnego, wykraczającego poza czysto poznawczą działalność człowieka, w czym
romantycy upatrywali możliwości swojej wielkiej syntezy i tym samym recepty
na kryzys wyobcowania i dezintegracji osobowości nowoczesnej. Przedsięwzięcie to nie mogło jednak zakończyć się powodzeniem ze względu na fakt, że
alienujący charakter refleksji wiąże się nie tyle z redukcją jej aktywności do sfery intelektualnej, ile z samym mechanizmem jej działania – tak trafnie wydobytym zresztą przez Schlegla w jego koncepcji progresywnej poezji uniwersalnej
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– realizującym się w nieskończonym ruchu romantyzowania. Z istoty swej musi
on wytwarzać i pogłębiać dystans osobowości i świata, ponieważ miłość, natura
czy religia, oddane w medium transcendentalnej poezji, stanowić będą jedynie
obrazy ich samych, stwarzając wciąż na nowo pozór realnej syntezy samowolnej bezpośredniości i refleksyjnej świadomości. W konsekwencji ideał Bildung
Novalisa, zapośredniczony w nieskończonym ruchu poetyckiej refleksji, uniemożliwia wyznaczenie stałego punktu odniesienia, wokół którego mógłby zawiązać się proces kształtowania osobowości człowieka, pogłębiając ostatecznie
jego poczucie obcości i wykorzenienia.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE IDEA OF THE UPBRINGING OF CHILDREN AND YOUTH
IN ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO [THE LIFE OF A GOOD MAN] BY MIKOŁAJ REJ

It has been proved in the article that Mikołaj Rej’s views concerning the upbringing of children
and youth are based on ancient philosophy, primarily on Stoicism. Mikołaj Rej’s Good Man is
a counterpart of a Stoic wise man, whose life goal is to achieve emotionlessness and virtue.
All the methods and ideas of upbringing described by Rej are subject to this very goal, which
leads to the formation of a virtuous and rational man.
Key words: Mikołaj Rej, ancient philosophy, moral upbringing, religious upbringing, virtue
red. Paulina Marchlik

Wstęp
Wydawać by się mogło, że postać Mikołaja Reja z Nagłowic jest w Polsce
dobrze znana. Nie ma chyba ucznia w naszym kraju, który nie usłyszałby na
lekcji języka polskiego, iż Rej był „ojcem literatury polskiej” (Leszczyński sr 2005:
12–13; Maciuszko 2005: 9). Z drugiej jednak strony, jakby na przekór temu
określeniu, we współczesnych programach szkolnych twórczość Nagłowiczanina jest coraz bardziej marginalizowana. W efekcie wiedza młodych ludzi na temat Reja staje się szczątkowa i powierzchowna. Sytuacja ta spowodowana jest
zapewne częściowo przez archaiczny język pism Rejowych, trudny w odbiorze
dla nowoczesnego Polaka. Ponadto pewne problemy poruszane w dziełach
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Okszyca1 współczesnemu odbiorcy mogą wydawać się odległe od jego zainteresowań (Tomkowski 2005: 21). Wymienione tu przyczyny marginalizacji twórczości Nagłowiczanina w programach szkolnych nie są jednak jedyne. Istotną
przeszkodą w rozpowszechnianiu dorobku Reja w społeczeństwie polskim jest
z pewnością jego opowiedzenie się za ewangelicyzmem typu szwajcarskiego
(Hulka-Laskowski 1934: 71–73; Nadolski 1971: 14; Kuran 2005: 109) 2. W rzymskokatolickiej Polsce krytykujący katolicyzm pisarz ewangelicki (Wojciechowska
2005: 323–339) jest zjawiskiem kłopotliwym i najwyraźniej – w mniemaniu osób
układających programy nauczania – nie stanowi właściwego wzorca osobowego i intelektualnego dla uczniów (Maciuszko 2002: 17). Kłopoty z wyznaniem
Okszyca nie pojawiły się zresztą dopiero współcześnie, gdyż na dobrą sprawę
sięgają czasów szesnastowiecznej kontrreformacji. Zdaniem Ignacego Chrzanowskiego, polscy rzecznicy kontrreformacji nie wybaczyli Rejowi jego zerwania z Kościołem rzymskim, przyczyniając się wydatnie do niemal zupełnego
zapomnienia jego twórczości w XVII i XVIII w. (Chrzanowski 1914: IV). Rej został przywrócony polskim czytelnikom dopiero przez romantyków z Adamem
Mickiewiczem na czele, który cenił wysoko zwłaszcza prozę Okszyca (tamże:
VIII–XXII; Ławski 2005: 211–248; Biliński 2007: 305–310). Jednak nawet po ponownym odkryciu Reja wielu nie mogło pogodzić się z jego konwersją na ewangelicyzm helwecki (reformowany)3, starając się albo deprecjonować jego osobę
i dzieła, albo zacierać przynależność wyznaniową Nagłowiczanina (Leszczyński sr

1
2
3

Mikołaj Rej był herbu Oksza, dlatego nazywany jest także Okszycem.
O Reju jako ewangeliku zob. Merczyng 2005.
Ewangelicyzm reformowany (helwecki) powstał w pierwszej połowie XVI w. w Szwajcarii za

sprawą działalności reformatorskiej Ulricha Zwingliego, Guillaume’a Farela, Jana Kalwina, Heinricha
Bullingera oraz jeszcze kilku innych teologów (O Zwinglim i Kalwinie zob. Leszczyński jr 2010b:
87–142). Bardzo często nazywany jest on kalwinizmem, choć Jan Kalwin był tylko jednym z reformatorów, którzy przyczynili się do rozwoju tego wyznania. Ponadto należy pamiętać, iż korzenie
ewangelicyzmu reformowanego sięgają w głąb średniowiecza, a konkretnie do ruchu reformatorskiego waldensów, który pojawił się już w XII w. W wieku XVI waldensi wsparli rodzące się
Kościoły ewangelicko-reformowane. W polskim Kościele ewangelicko-reformowanym bardzo ważna jest również tradycja wywodząca się od czeskiego reformatora Jana Husa, który z przesłaniem
reformy Kościoła wystąpił w XV w. Zwolennicy Husa (zwani braćmi czeskimi), uciekając w pierwszej połowie XVI w. przed prześladowaniami, znaleźli schronienie w posiadłościach wspierających
reformację magnatów wielkopolskich, nawiązując jednocześnie współpracę z polskimi zwolennikami reformacji helweckiej. Bracia czescy przyłączyli się ostatecznie w XVII w. do polskiego
Kościoła ewangelicko-reformowanego, stając się jego ważną częścią. Jak się okazuje, określanie
ewangelików reformowanych mianem kalwinistów, kalwinów jest zbyt daleko idącym uproszczeniem (Karski 1994: 145; McGrath 2009: 286–288, 294; Tys 2013: 12–15, 18).
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2011: 24–43). Szczególnie silny atak na Reja przeprowadzili w drugiej połowie
XIX w. konserwatyści krakowscy (tzw. stańczycy), usuwając z programów szkolnych większość jego utworów (a także innych autorów ewangelickich)4, o czym
z oburzeniem pisała Stefania Sempołowska w Niedoli młodzieży w szkole galicyjskiej (Sempołowska 1906: 45). Stańczycy, stawiając znak równości między polskością i katolicyzmem, nie byli w stanie zaakceptować ewangelika w roli pisarza
narodowego 5.
Stąd wynika, że zarówno dawniej, jak i współcześnie przynależność konfesyjna Reja stanowi istotną trudność w propagowaniu jego twórczości w naszym
kraju, co sprawia, że dorobek Okszyca nie jest znany ogółowi Polaków w takim
stopniu, na jaki zasługuje. Tymczasem jest to dorobek różnorodny i rozległy
tematycznie, zawierający w sobie refleksje natury teologicznej, społecznej, moralnej oraz filozoficznej i choćby właśnie ze względu na owo bogactwo treści
warto zapoznawać z nim kolejne pokolenia Polaków. Okszyc był ponadto jednym spośród kilku staropolskich pisarzy, którzy położyli podwaliny pod naszą
rodzimą myśl pedagogiczną 6.
W artykule, oprócz przypomnienia koncepcji wychowawczych Reja, zbadam także ich filozoficzne podstawy, gdyż – o czym spróbuję przekonać w dalszym ciągu wywodu – poglądy pedagogiczne Nagłowiczanina opierają się w dużym
stopniu na filozofii starożytnej (Windakiewicz 1922: 31). Postaram się ustalić,
do jakich szkół filozoficznych Rej najchętniej nawiązywał. Obszarem badawczym będzie dla mnie traktat pedagogiczno-parenetyczny Reja Żywot człowieka

4

Warto wspomnieć w tym miejscu, że oprócz Mikołaja Reja ewangelicyzm helwecki (refor-

mowany) dał naszemu krajowi w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej jeszcze wielu innych
płodnych pisarzy: Krzysztofa Kraińskiego, Stanisława Sudrowiusza, Salomona Rysińskiego, Bartłomieja Groickiego, Andrzeja Trzecieskiego, Piotra Wężyka Widawskiego, Grzegorza z Żarnowca,
Pawła Gilowskiego, Stanisława Sarnickiego, Jakuba Niemojewskiego, Daniela Naborowskiego,
Andrzeja Wolana, Andrzeja Chrząstowskiego.
5
O polityce oświatowej stańczyków zob. Tys 2013: 150–152; taż 2016: 258.
6
Rozwój polskiej literatury pedagogiczno-parenetycznej przypada na początek drugiej połowy XVI w. W latach 1551–1568 ukazuje się szereg pism łączących w sobie zagadnienia pedagogiczne, etyczne, społeczne i polityczne. Opublikowane zostaje zatem dzieło Wojciecha Szymona
Mariciusa De Scholis seu Academiis libri duo (1551 r.), następnie traktat Andrzeja Frycza Modrzewskiego De Republica emendanda (1551 r.), w którym wiele miejsca poświęca się sprawom związanym z wychowaniem i szkolnictwem (zob. księgę De schola), w roku 1556 ujrzał światło dzienne
Dworzanin polski Łukasza Górnickiego, zaś w roku 1558 ukazały się Książki o wychowaniu, bardzo
dobre, pożyteczne i potrzebne... Erazma Glicznera, zaś dziesięć lat później, w Wenecji, wydano
De optimo senatore libri duo Wawrzyńca Goślickiego (Leciejewski 1898: 449; Kurdybacha 1938: 14;
Dziechcińska 1969: 47; Bieńkowski 1994: 164–165).
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poczciwego, a dokładnie jego pierwsza księga, poświęcona wychowaniu dzieci
i młodzieży.

Powstanie i źródła Żywota człowieka poczciwego
Żywot człowieka poczciwego, choć bardzo często rozpatrywany jest przez badaczy jako odrębny utwór (Kochan 2003: 7), został włączony przez Reja do
większego dzieła, a mianowicie Źwierciadła, stanowiąc jego główną i najobszerniejszą część. Rej sporządził Żywot w kilka tygodni, jako w pełni kompletny
i samodzielny tekst, a następnie dodał do niego kilka innych mniejszych utworów, które napisał już wcześniej i postanowił wydać pod wspólnym tytułem Źwierciadła7. Druk Źwierciadła rozpoczął się w krakowskiej drukarni Wirzbięty w roku
1567, a zakończył w roku 1568 (Brückner 1905: 286; Chrzanowski 1914: III;
Windakiewicz 1922: 11; Pelcowie 2006: 21), co oznacza, że praca została wydana na rok przed śmiercią Reja8. Okszyc najwyraźniej przeczuwał nadchodzącą
śmierć, gdyż Źwierciadło, a zatem również Żywot, jest rodzajem duchowego testamentu pisarza pozostawionego dla potomnych, będąc jednocześnie sumą Rejowego pisarstwa (Maciuszko 2002: 565; Leszczyński sr 2011: 54). Sędziwy Rej,
żegnając się z czytelnikami, dzielił się z nimi w Źwierciadle swoim życiowymi
doświadczeniami, udzielając im rad, w jaki sposób mają żyć, aby stać się ludźmi poczciwymi 9, czyli – inaczej mówiąc – dobrymi, cnotliwymi10. Źwierciadło ma
7
8

Traktowanie Żywota jako działa samodzielnego jest więc w pełni uzasadnione.
Rej urodził się 28 stycznia lub 4 lutego w majątku swojej matki w Żurawnie nad Dniestrem.

Zmarł między 8 września a 5 października. Miejsce jego pochówku nie jest znane, można jednak
przypuszczać, iż został pogrzebany w Krakowie na cmentarzu ewangelickim lub ewentualnie
w Okszy (Leszczyński sr 2005: 12–13).
9
Poszczególne części Źwierciadła dedykowane są konkretnym osobom, z których większość
była znacznie młodsza od Reja. Oznacza to, że Okszyc postawił się w Źwierciadle w roli nauczyciela ludzi młodych (Brückner 1905: 289).
10
W edług Jana Tomkowskiego „w ujęciu Reja poczciwość stanowiła najważniejsze kryterium
oceny postępowania człowieka. Wiązała się z uczciwością, poszanowaniem panujących obyczajów, szacunkiem dla religii. Poczciwość otwierała drogę takim cnotom jak spokój, skromność,
prostota, rozwaga, umiar” (Tomkowski 2005: 21). Zob. też o pojęciu poczciwości Kochan 2003:
73–88. Promując powyższy ideał wychowawczy Rej wpisywał się w sposób myślenia polskiego
ziemiaństwa, gdyż o ile na dworach magnackich starano się wychowywać młodzież męską na
wytwornych, światowych kawalerów, to wśród szlachty żyjącej na wsiach ideałem wychowawczym
był poczciwy szlachcic ziemianin (Mincer 1994: 192–193). Kontekst klasowy Rejowego Żywota
jest więc bardzo wyraźny.
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zatem charakter dydaktyczny i parenetyczny, co widać szczególnie wyraźnie
w Żywocie człowieka poczciwego (Maciuszko 2002: 565)11.
Nazywając swoje dzieło Źwierciadłem, Rej wpisywał się tym samym w gatunek
literacki mający korzenie w starożytności, kontynuowany następnie w średniowieczu i renesansie. W okresie odrodzenia specula były wręcz modne, zaś ich
autorów bardzo poważano. Celem renesansowych zwierciadeł, podobnie zresztą
jak i antycznej oraz średniowiecznej literatury parenetycznej, było przedstawienie
modelu idealnego władcy, dworzanina lub po prostu obywatela (Pelc 1971: 135;
Podgórska 1971: 22–23). Stanowiący zasadniczą część Rejowego Źwierciadła „Żywot człowieka poczciwego posiada kształt dość typowy dla renesansowego speculum.
Jest to wzorcowy wizerunek człowieka w różnych fazach życia, z odpowiednim
zbiorem wskazań i napomnień” (Pelc 1971: 148).
Pomimo naśladowania przez Reja rozpowszechnionego w renesansowej
Europie gatunku literackiego Żywot człowieka poczciwego posiada swoiste cechy,
które czynią z Okszycowego Źwierciadła utwór oryginalny. Należy podkreślić, że
głównym bohaterem Żywota jest polski szlachcic-ziemianin i to właśnie jego
idealny model starał się opisać Mikołaj Rej. Takie postawienie sprawy przez Reja
odróżnia jego speculum od innych renesansowych zwierciadeł, które były poświęcone bardzo często królom, książętom, dworzanom itp., nadając mu swojski, sarmacki charakter (Windakiewicz 1922: 44; Korecki 1928: 67; Kurdybacha 1938: 40;
Dziechcińska 1969: 51; Wichowa 2005: 144).
Skoro już przeszliśmy do kwestii oryginalności Źwierciadła, wypada zarysować problem źródeł, na jakich oparł Żywot człowieka poczciwego Mikołaj Rej. Badania nad tym zagadnieniem rozpoczął Stanisław Ptaszycki, który w kalendarzu
petersburskim „Gwiazda” z roku 1882 zauważył zależność Reja od Cycerona,
Seneki i Hermana Schottena. Badania nad powiązaniami Żywota z traktatami
Cycerona i Seneki pogłębił Aleksander Brückner, ogłaszając ich wyniki w opracowaniu Seneka i Cycero u Reja, zamieszczonym w dodatkach do książki Mikołaj
Rej. Studium krytyczne (Brückner 1905: 387–395). Brückner wykazał, iż Nagłowiczanin włączył do księgi drugiej i trzeciej Żywota obszerne fragmenty z De ira,
De beneficiis oraz De brevitate vitae Seneki. Wedle Berlińczyka, w księdze trzeciej
posłużył się także pismami Cycerona, a zwłaszcza traktatem Cato Maior. Badania
nad wykorzystaniem tego utworu przez Nagłowiczanina kontynuował Henryk
Galle, ukazując podobieństwa i różnice między Rejem a Cyceronem (Galle 1905:
11

Należy zaznaczyć, że w innych utworach Reja również pojawiają się wątki dydaktyczno-

-parenetyczne. Właściwie cała twórczość Reja jest nimi w mniejszym bądź większym stopniu
naznaczona (Kotarska 1971: 54).
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324–328). Uważa się także, że Rej odwoływał się również do rozprawy Pseudo-Plutarcha De liberis educandis, która stanowiła istotne źródło inspiracji dla wielu
polskich pisarzy z epoki renesansu (Korecki 1928: 16, 25–28; Kurdybacha 1938:
10–11; Dziechcińska 1969: 47; Danysz 2006: 186; Korzeniowska 2011: 87).
O ile wpływ wymienionych tu dzieł Cycerona i Seneki na Żywot został dość
dobrze rozpoznany i nie budzi obecnie większych kontrowersji, to do dnia dzisiejszego trwają dyskusje nad stopniem wykorzystania przez Reja humanistycznych opracowań z epoki renesansu. Opinie badaczy na ten temat są mocno
podzielone (Ślaski 1969: 199; Maciuszko 2002: 568, 570), aczkolwiek jasne jest,
że Żywot człowieka poczciwego „ma szeroki literacki rodowód, [...] zadając kłam
rzekomej Rejowej nieuczoności” (Nadolski 1971: 19).
Badacze dorobku Nagłowiczanina twierdzą, że w Żywocie został wykorzystany przez niego podręcznik autorstwa Reinholda Lorichiusa Księgi o wychowaniu
i ćwiczeniu każdego przełożonego, wydany w Polsce w 1558 r. (Leciejewski 1898:
483–486; Brückner 1905: 295; Bruchnalski 1908: 193; Ślaski 1969: 200), dyskusyjny jest jednak stopień zależności Reja od owego tekstu. Na przykład, według
Koreckiego, w Żywocie jest zdecydowanie więcej Seneki niż Lorichiusa (Korecki
1928: 4) i w gruncie rzeczy podobieństwo pisma Reja do Ksiąg o wychowaniu nie
jest aż tak wielkie, jak często sądzono (tamże: 25). Rozważana jest także zależność Okszyca od Erazma z Rotterdamu, Hermana Schottena, Piotra Vergeriusa,
Erazma Glicznera, Battisty Fulgosiusa, Konrada Lycosthenesa, Boccaccia, Poggio
Braccioliniego, Marcellusa Palingeniusa, Alessandro Piccolominiego oraz Leona
Albertiego. W przypadku części wymienionych humanistów (np. Erazma z Rotterdamu) ich wpływ na Reja został lepiej lub gorzej udowodniony, są jednak
wśród nich i tacy (np. Piccolomini), których związki z Żywotem są zaledwie hipotetyczne. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że uczeni zajmujący się renesansowymi źródłami Żywota wygłaszają nieraz na ten temat rozbieżne sądy (Leciejewski
1898: 480–483; Galle 1905: 324; Sinko 1906: 2–4, 17; Korecki 1928: 7, 15–16;
Kurdybacha 1938: 11–13; Dziechcińska 1969: 47; Ślaski 1969: 204–221; Picchio
1987: 69–82).
Wszystko to sprawia, iż do zagadnienia humanistycznych źródeł Żywota trzeba podchodzić ze sporą dozą ostrożności. Ponadto należy zaznaczyć, że nawet
w przypadku dobrze udokumentowanych inspiracji Żywota człowieka poczciwego
„wyraźnie zarysowuje się ograniczony, fragmentaryczny zasięg oddziaływania
owych źródeł: nie miały one wpływu na kształt Żywota jako całości, dotykały
jedynie jego części, niekiedy niewielkich, rozrzuconych w całym dziele” (Ślaski
1969: 200). Na dodatek Rej, o czym już wcześniej wspomniano, przetwarzał
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wykorzystywane przez siebie źródła, dostosowując je do polskich, szlacheckich
realiów i swoich poglądów, dlatego też czytając Żywot, obcujemy z oryginalną Rejową myślą, choć niewątpliwie posiadającą liczne inspiracje (Chrzanowski 1914: L;
Windakiewicz 1922: 44; Korecki 1928: 67; Kurdybacha 1938: 40; Dziechcińska
1969: 51).
W niniejszym opracowaniu nie będziemy badać szczegółowo renesansowych źródeł Żywota, gdyż nie to jest jego przedmiotem. Oprócz tego – jak wynika z powyższego – zagadnienie to nie jest do końca rozstrzygalne. Spory na
ów temat pozostawiamy więc historykom literatury, sami zaś skoncentrujemy się
wokół pedagogiczno-parenetycznych koncepcji Reja i ich filozoficznych podstaw.

Wychowanie młodzieńca
Odkrywanie dzieciństwa w Żywocie
Żywot człowieka poczciwego podzielił Rej na trzy księgi odpowiadające trzem
okresom życia człowieka: młodości, wiekowi średniemu i starości. Pierwszą księgę Żywota poświęcił Okszyc wychowaniu młodzieńca, „począwszy od urodzenia
jego aż do śrzednich lat jego” (Rej 1914: I, I, 32)12.
Znamienne, że Rej nie oddzielał dzieciństwa od młodości, rozpatrując obydwa te okresy w jednej księdze. Takie postępowanie Nagłowiczanina nie jest
niczym nadzwyczajnym, ponieważ przez całe wieki średnie nie odróżniano pojęciowo dzieciństwa od młodości, określając nawet bardzo małe dziecko mianem
młodzieńca. Stopniowe odkrywanie dzieciństwa jako odrębnego etapu w rozwoju człowieka nastąpiło dopiero w renesansie (Vincenz 1991: 373; Żołądź-Strzelczyk 2002: 24). Pierwszym przejawem tego procesu było uświadomienie sobie
przez ludzi renesansu, że dziecko nie jest zmniejszonym dorosłym – jak mniemano w średniowieczu – ale człowiekiem niedojrzałym, który posiada swój
własny, odrębny od dorosłych świat. Spostrzeżeniu temu towarzyszyło zjawisko
zachwycania się dziecięcą naiwnością, szczebiotem, zabawami itp. W Polsce
jednym z pierwszych pisarzy, którzy w taki właśnie sposób zaczęli myśleć o dzieciństwie, był Mikołaj Rej, o czym przekonuje nas lektura Żywota człowieka poczciwego (Vincenz 1991: 374). W czasach Reja polszczyzna nie posiadała jednak
jeszcze odpowiednich środków leksykalnych służących do odróżnienia dziecka

12

Po roku wydania podaję księgę, rozdział i stronę Żywota.
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od osoby młodej (tamże: 375), dlatego też Nagłowiczanin połączył ze sobą
w Żywocie okres dzieciństwa z młodością, uzyskując w ten sposób trzy etapy życia człowieka. Pod względem formalnym Żywot tkwi więc nadal w średniowieczu (Dziechcińska 1969: 63), atoli sposób myślenia o dzieciństwie prezentowany
przez Reja nie jest już średniowieczny.

Cnota i rozum w życiu młodego człowieka
Zdaniem Łukasza Kurdybachy Rej swój system wychowania młodego człowieka oparł na religii (Kurdybacha 1938: 28)13. Rzeczywiście, od gorliwego zwolennika reformacji, jakim był Okszyc, wypadałoby wręcz oczekiwać postawienia na
pierwszym miejscu wychowania religijnego, jeśli jednak będziemy czytać uważnie Żywot, czeka nas niespodzianka. Dla Okszyca wychowanie religijne jest oczywiście istotne i konieczne do tego, aby wychować człowieka poczciwego, atoli
zdecydowanie więcej uwagi poświęca Rej w Żywocie wychowaniu moralnemu
opartemu na filozofii starożytnej. Chcąc się przekonać o prawdziwości powyższej
tezy, wystarczy zajrzeć do poprzedzającego właściwy tekst Żywota Proemium oraz
do wiersza Do tego, kto ma wolą czyść ty księgi. W utworach owych Nagłowiczanin streszcza swój program filozoficzno-pedagogiczny, który następnie rozwinie
w Żywocie.
Zaraz na początku Proemium czytamy: „Starzy oni zacni filozofowie pogańscy,
nie wiedząc nic ani o Bogu, ani o wolej Bożej, ani o zakonie jego, tylko sie tak
przyrodzonemi cnotami sprawując, kto czytał ich sprawy, może sie iście podziwować, pomyślawszy sobie, co to byli za ludzie, a jako cnotliwych, pobożnych
a poćciwych obyczajów i używali i w nich się zachowywali” (Rej 1914: 7). Jak więc
widać, przewodnikami po moralności i wzorem do naśladowania czyni Okszyc
filozofów pogańskich, a nie proroków, ewangelistów, apostołów bądź wybitnych
chrześcijan. Nagłowiczanin milczy nawet o Jezusie Chrystusie jako wzorze cnót
wszelkich. Zamiast tego na piedestale stawia filozofów pogańskich! Filozofowie
pogańscy, choć nie znali Objawienia Bożego, byli – zdaniem Reja – ze swej natury
cnotliwi i poczciwych obyczajów, dlatego też warto kierować się ich naukami14.
Następnie z utworu Do tego, kto ma wolą czyść ty księgi, dowiadujemy się, że
celem życia człowieka powinna być cnota, dzięki której osiąga się wieczną sławę.
13
14

Podobną tezę głosi Dziechcińska 1969: 47.
Rej zdystansował się w ten sposób od nauczania Lutra i Kalwina, według których człowiek

sam z siebie potrafi jedynie grzeszyć, zaś wszelkie dobre czyny ludzkie są nadnaturalnym owocem działania w grzeszniku Bożej łaski (Leszczyński jr 2010b: 51–56, 126–132).
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W posiadanie cnoty możemy wejść tylko wtedy, gdy kierujemy się rozumem,
poddając pod jego panowanie nasze afekty (tamże: 30–31). Rej kreśli więc przed
czytelnikami ideał życiowy znany z filozofii pogańskiej. Sądzi on, że w zamian
za rozumne i cnotliwe życie człowiek dostępuje wiecznej sławy. Nie ma więc tu
mowy o czynieniu dobrych uczynków ze względu na Boga ani o cnocie pojmowanej jako wyraz działania w człowieku Bożej łaski, co jest jedną z głównych
doktryn soteriologii ewangelickiej (Maciuszko 2002: 591). Nazywany często kalwinem Rej zupełnie rozmija się w tym miejscu Źwierciadła z nauką Jana Kalwina,
który uważał, że cnoty pogan są pozorne, gdyż spełniają oni dobre uczynki
z niskich pobudek, a mianowicie dla osiągnięcia własnej sławy (Leszczyński jr
2010a: 31–35)15. Dla Reja, zupełnie inaczej niż dla Kalwina (i innych teologów
chrześcijańskich), motywacją do prowadzenia życia cnotliwego (poczciwego) jest
właśnie sława.
O zdominowaniu Żywota przez pogańską starożytność świadczy też liczba
przykładów, którymi ilustrował Rej swoje rozważania, ukazując przy ich pomocy
postawy moralne ludzi (Brückner 1905: 348). Otóż w Żywocie sto egzemplifikacji
odwołuje się do starożytności pogańskiej (często żywotów greckich i rzymskich
filozofów), natomiast tylko trzydzieści nawiązuje do opowiadań zamieszczonych
w Biblii (Sinko 1906: 1). Pokazuje to dobitnie, że Rej wyszedł w swoich wywodach (świadomie bądź nieświadomie) poza Pismo Święte i nauki katechizmowe,
zwracając się w stronę pogańskiego antyku, a zwłaszcza grecko-rzymskiej filozofii (Windakiewicz 1922: 31), co zbliża go do renesansowych humanistów
(Leciejewski 1898: 442–444).
Ideał życia cnotliwego i rozumnego, prowadzonego na wzór starożytnych
filozofów i mądrych pogańskich władców, przenika wszystkie księgi Okszycowego Żywota, stanowiąc – w przekonaniu Reja – główny cel wychowawczy (tamże:
467–470; Windakiewicz 1922: 33). Jest on również silnie obecny w księdze
pierwszej, poświęconej wychowaniu dzieci i młodzieży. Mikołaj Rej napominał
w niej młodych ludzi, aby nie tracili czasu na wszeteczne i zuchwałe rozrywki,
strojenie się itp., lecz przyozdabiali siebie cnotą i dobrymi obyczajami (Rej 1914:
I, VIII, 86), dzięki cnocie osiąga się bowiem sławę i nieśmiertelną pamięć, czego
dowodem jest pośmiertna sława Sokratesa, Platona, Aleksandra Wielkiego oraz
innych filozofów i wodzów antycznych, którzy „wielką burdę ustawicznie mieli
z niecnotami a z rozmaitemi sprawami świata tego a z sprośnemi a z obrzydłemi
15

Rozmijanie się przez Reja z Kalw inem w tej czy innych sprawach nie oznacza, że nie był

on zwolennikiem ewangelicyzmu helweckiego, ponieważ – jak wspomniano już – nie można stawiać znaku równości między kalwinizmem a ewangelicyzmem reformowanym.
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występki ludzkiemi” (tamże: I, VIII, 84–85). Oprócz tego człowiek kierujący się
cnotą i rozumem już za życia będzie poważany i napotka wielu ludzi, którzy będą chcieli się z nim bratać, uważając za poczciwego (tamże: I, VII, 80). Ponadto
człowiek poczciwy staje się beznamiętny wobec fortuny, odnosząc się z obojętnością zarówno do szczęścia, jak i nieszczęścia (tamże: I, VIII, 82–84). Człowiek
ów jest duchowo wolny, przestając być niewolnikiem świata, ponieważ wyzbywa się strachu przed nieszczęściami i przeciwnościami losu. Niestraszna jest mu
strata i cierpienie (tamże: I, V, 60)16. Strach – według Reja – bierze się z naszego
nastawienia do świata, z naszych myśli o rzeczywistości, jeśli zatem będziemy
nad nimi panować, wyzbędziemy się lęku (Rej 1914: I, V, 59). Beznamiętność
można osiągnąć, gdy „ umysł stateczny w ciele postanowiony jest jakoby król
wszytkim inym smysłom i sprawam człowieka onego” (tamże: I, VI, 75), czyli
– inaczej rzecz ujmując – gdy umysł podporządkowuje sobie w człowieku jego
część zmysłową i rozumuje w sposób właściwy.
Rejowe rozważania na temat cnoty i rozumu mają bardzo wiele wspólnego
z nauczaniem stoików. Według filozofów z Barwnego Portyku 17 celem życia
człowieka powinno być wyzbycie się afektów i osiągnięcie stanu beznamiętności
(Sztobryn 2002: 592). Osiągając beznamiętność, zdobywa się cnotę. Bezafektywność uwalnia człowieka od strachu, gniewu, zawiści, pożądania dóbr doczesnych
itp. Człowiek cnotliwy jest także istotą dobrą, cnota stanowi bowiem jedyne
prawdziwe dobro, wszystko inne jest albo obojętne (dobra materialne i witalne)
albo złe (afekty). Ponadto osiąga on szczęście (eudajmonię), gdyż cnota tożsama
jest ze szczęściem. Cnota, szczęście, beznamiętność i dobroć są cechami prawdziwego mędrca. Warunkiem osiągnięcia cnoty i beznamiętności jest życie homologiczne z rozumem, który stanowi w człowieku element władczy. Innymi
słowy, podporządkowanie niższych części człowieka rozumowi prowadzi do
beznamiętności i cnoty (Leszczyński jr 2004: 116–118, 122–123; tenże 2013:
968–970). Jak się zatem okazuje, nauka Nagłowiczanina o cnocie, rozumie i beznamiętności była inspirowana przez filozofię stoicką, zaś Rejowym odpowiednikiem stoickiego mędrca jest – oczywiście – człowiek poczciwy18.
16

Według Reja, człowiek cnotliwy wyzbywa się także gniewu. Zagadnieniu temu poświęcił

Rej dziewiąty i dziesiąty rozdział księgi drugiej Żywota. Rozważania Reja na ów temat nawiązują
do traktatu De ira Seneki (Brückner 1905: 387–389).
17
Stoa Poikile (Barwny albo Malowany Portyk), portyk w Atenach, gdzie wykładał Zenon
z Kition i dlatego kontynuatorów jego myśli nazwano stoikami.
18
Stoicką koncepcję mędrca przejął Rej głównie z pism Seneki, w których pojawia się modelowy vir bonus. Vir bonus Seneki był niewątpliwie wzorem dla Rejowego człowieka poczciwego
(Korecki 1928: 65; Dziechcińska 1969: 46).
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Hegemoniczna rola, którą w człowieku odgrywa – zdaniem Okszyca – rozum,
manifestuje się w pełni w kontekście Rejowej nauki o podwójnej predestynacji
(praedestinatio gemina). Nagłowiczanin twierdził, że natura i los poszczególnych
ludzi zdeterminowany został przez ciała niebieskie. Za sprawą Boga planety wpływają na ludzi w taki sposób, iż niektórzy z nich rodzą się źli i niegodni Bożej
łaski, inni zaś przychodzą na świat dobrzy, zaskarbiając sobie łaskę Stwórcy.
Według Reja, determinizm ów może jednak zostać przełamany przez człowieka
przy pomocy rozumu, który – o ile człowiek się mu podporządkuje – potrafi zapobiec złu (Rej 1914: I, I, 36–37). Bóg dał człowiekowi rozum, aby się nim posługiwał i w ten sposób przekraczał ograniczenia wynikłe z predestynacji ku złu
(tamże: I, I, 39; I, VI, 72). Przy pomocy rozumu człowiek może pozbyć się afektów i osiągnąć cnotę, a w ślad za nią sławę oraz życie wieczne (tamże: I, I, 39–40).
Grzesznik, pomimo predestynowania go ku potępieniu, ma więc w sobie na tyle
dużo wolnej, dobrej woli, aby odrzucić zło i stać się cnotliwym (tamże: I, II,
41–43). Predestynacja ku złu nie jest więc – w przekonaniu Okszyca – czymś
ostatecznym, czego człowiek, kierując się rozumem, nie mógłby zmienić19.
Zdaniem Reja osiągnięcie przez ludzi młodych cnoty nie jest rzeczą łatwą,
ponieważ przeszkadza im w tym swawolne usposobienie. Niektórzy z nich, co
prawda, mają „ślachetne przyrodzenie, które bez wszego przymuszenia i za małym ćwiczeniem do cnoty a do dobrych obyczajów samo sie pociągać będzie”,
innych natomiast trzeba nakłaniać do cnoty, dając im pod rozwagę przykłady
dobrych i złych czynów ludzkich oraz ich konsekwencji, „trzecie zasię będzie
tak złe a swowolne, że go żadne przykłady ani złe, ani dobre nie ruszą, aż mu
z bratem kijem musi lekcją sylabizować” (Rej 1914: I, VI, 73). Sposoby zachęcania młodych do prowadzenia życia cnotliwego są więc zróżnicowane ze względu
na ich skłonności, jednak – według Reja – wszyscy oni powinni być zapoznawani z naukami prowadzącymi do cnoty i poddawani ćwiczeniom, cnota wypływa

19

Postawienie rozumu ponad predestynacją i przyznanie predestynowanym ku złu możliwości

osiągnięcia cnoty odróżnia poglądy Reja wyrażone w Żywocie od teologii Kalwina. Reformator
z Genewy w swoim głównym dziele Institutio Christianae religionis nauczał, że „predestynacją nazyw amy przedwieczny wyrok boży, mocą którego [Bóg] postanowił, jaka jest jego wola w stosunku do losów każdego człowieka. Bo nie wszystkich jednakowy los czeka, lecz jednym z góry
wyznaczony jest żywot wieczny, drugim zaś potępienie” (Calvinus 1928: III, XXI, 5, tłum. Lichońska
1972: 381). Kalwin, w odróżnieniu od Reja, nic nie wie o predestynującej roli planet, a co ważniejsze – według genewskiego Reformatora – predestynacja do potępienia jest przedwiecznym
dekretem Boga, który w żaden sposób nie może zostać cofnięty. Człowiek wybrany na potępienie nie może uczynić niczego, aby go zmienić (tamże, II, III, 5, 11; III, I, 4; III, II, 33–34, 41).
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bowiem z odpowiednich nauk i ciągłych ćwiczeń, dzięki którym potrafimy przy
pomocy rozumu okiełznać nasze chucie (tamże: I, V, 59).
Przekonanie to zaczerpnął Nagłowiczanin zapewne od filozofów starożytnych, uwidacznia się w nim bowiem sokratejski intelektualizm etyczny, zgodnie
z którym cnoty można się nauczyć (MacIntyre 1995: 55), jak również arystotelesowska teza, iż cnoty moralne wywodzą się z dokonywania cnotliwych czynów, co prowadzi do wykształcenia się w człowieku cnotliwych przyzwyczajeń
(np. dokonując mężnych czynów, stajemy się mężni, dokonując czynów sprawiedliwych, stajemy się sprawiedliwi itd.). Człowieka można więc wyćwiczyć w taki
sposób, aby dokonywał czynów cnotliwych (MacIntyre 1995: 102–103; Reale 2003:
268–269; Danysz 2006: 174–175)20.
Stąd płynie wniosek, iż Rej preferował najwyraźniej empiryzm w pedagogice (Windakiewicz 1922: 39–40). W jego mniemaniu, edukacja i wychowanie młodego człowieka polega na zdobywaniu przez niego odpowiednich doświadczeń
życiowych i przyswajaniu nauk, które rozwijają go i kształtują, sprawiając, iż staje się on człowiekiem poczciwym. Rej był przeświadczony, że wychowanie, które
otrzymuje człowiek w młodości, zaważy na całym jego późniejszym postępowaniu. Dziecko (młodzieniec) jest – zdaniem Nagłowiczanina – niczym tabula rasa,
którą zapisuje doświadczenie i edukacja. Z tego powodu „poczciwi rodzicowie
mają to sobie iście pilnie uważać, w jakie ćwiczenie a w jakie sprawy dziatki swe
wprawować mają, gdyż się przyrodzenie nasze rodzi, jako goła tabliczka, a co na
niej napiszą, to już tak zawżdy na sobie nieść musi” (Rej 1914: I, V, 64)21.
Skoro młody człowiek jest czystą tablicą zapełnianą przez edukację i wychowanie, to – rzecz jasna – od jakości i kierunku owego procesu zależy, kim się
stanie i czy osiągnie cnotę. Metody oraz treści nauczania i wychowania odgrywają więc pierwszorzędną rolę w formowaniu człowieka poczciwego. Zagadnieniu
temu poświęcił Nagłowiczanin sporo uwagi w Żywocie, kreśląc przed czytelnikami
swój program wychowawczy, któremu przyjrzymy się w kolejnym podrozdziale.
20
21

O ćwiczeniu jako drodze do osiągnięcia cnoty mówili także stoicy (Leszczyński jr 2004: 121).
Na początku Żywota pojawia się fragment, który nieco burzy obraz Reja-empiryka. Nagło-

wiczanin sugeruje w nim, że dusza preegzystowała przed wstąpieniem w ciało i posiada wrodzoną wiedzę, którą wnosi do ciała, gdy jest wpuszczana w nie przez Boga (tamże: I, I, 33). Tekst ów
odwołuje się zatem do platońskiego natywizmu. Rej najwyraźniej nie zauważył sprzeczności
między natywizmem obecnym w omawianym fragmencie Żywota a empiryzmem, na którym oparł
swoje koncepcje wychowawcze. Natywizm zawarty w referowanym tekście jest więc w gruncie
rzeczy przysłowiowym wypadkiem przy pracy, gdyż w Rejowej teorii wychowania dominuje wyraźnie przeświadczenie, iż człowiek zdobywa wiedzę o świecie za sprawą doświadczenia i przyswajania nieznanych mu wcześniej wiadomości, nie zaś dzięki anamnezie.
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Edukacja i wychowanie ku cnocie
Wspomniano już tu, że Rej nie wprowadził formalnego podziału między
wychowaniem kilkuletnich dzieci a wychowaniem nastolatków i młodzieńców,
atoli zauważyć można, iż ponad połowę trzeciego rozdziału pierwszej księgi Żywota poświęcił wychowaniu małych dzieci. W swoich rozważaniach wyszedł od
koncepcji temperamentów głoszonej przez Hipokratesa 22, czyli czterech wilgotności w człowieku (Rej 1914: I, I, 37–38). Poczciwi rodzice proces wychowania potomka powinni rozpocząć od zbadania jego temperamentu, dzięki czemu będą
mogli zastosować metody wychowawcze adekwatne do naturalnych skłonności
dziecka. Rej pisał:
Bo snadnie koleryka poznasz i po sierści, bo sie urodzi czarno, melankolik lisowato,
flegmatyk blado, krewnik z biała rumiano. A także wnet i z przypadków i z młodych jeszcze
obyczajów dziecinnych snadnie sie obaczyć może, ku czemu sie którego przyrodzenie ściąga.
Bo sie będzie krewnik wnet wszytko śmiał a igrał, flegmatyk spał a drzemał, koleryk sie gniewał, melankolik sie frasował (tamże: I, III, 44).

Po tych wstępnych oględzinach potomka można podjąć dalsze czynności
wychowawcze dostosowane do dominującej w nim wilgotności. Panie matki lub
mamki nie powinny dopuszczać do sytuacji, w której dziecko zostaje zdominowane przez swój temperament, gdyż prowadzi to do negatywnych skutków
(np. choleryk staje się zbyt gwałtowny i gniewny, flegmatyk ospały i leniwy itd.)
(tamże: I, III, 44). Innymi słowy – według Reja – już od najmłodszych lat dziecko
powinno wyzbywać się namiętności i uczyć, w jaki sposób stać się człowiekiem
poczciwym, „bo i wosk, póki miękki, tedy w się rychlej pieczęć przyjmie, niżli kiedy stwardnieje” (tamże: I, III, 44–45)23. Odwodząc małe dziecko od jego afektów, wychowawca nie powinien posługiwać się gniewem i karami, ale „igraniem
a nadobnym a łagodnym upominaniem”. Odpowiednio dobrane do wilgotności
22

Rej zapoznał się z ową teorią prawdopodobnie za pośrednictwem traktatu De ira Seneki

(rozdziały 18–21). Pojawia się ona także w dziele Lorichiusa, jednak podobieństwa między Lorichiusem a Rejem są niewielkie, za to wyraźnie widoczne są wpływy Seneki na Okszyca (Korecki
1928: 21, 23).
23
W przytoczonym fragmencie Rej po raz kolejny manifestuje swoją sympatię do empiryzmu.
Powyższa wypowiedź Okszyca mogła zostać zainspirowana przez Arystotelesa, który w piśmie
O duszy II, 12, 424a, 17–24 twierdził, że zmysły przyjmują w siebie formę danej substancji „[...]
w podobny sposób, w jaki wosk przyjmuje znak sygnetu” (Arystoteles 1992: 106). Trudno powiedzieć, czy porównanie dziecka do wosku zaczerpnął Rej bezpośrednio z traktatu greckiego
filozofa. Niewykluczone, że przejął je za pośrednictwem Pseudo-Plutarcha, u którego także się
ono pojawia (Korecki 1928: 25).

FILOZOFICZNE ASPEKTY KONCEPCJI WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY...

37

dziecka zabawy i upomnienia będą pohamowywać jego temperament (Rej 1914:
I, III, 44)24.
Duże znaczenie w wychowaniu człowieka poczciwego przypisywał Rej pokarmom spożywanym przez małe dzieci. Choleryk i melancholik nie powinien
dostawać pokarmów gorących, „bobyś jeszcze barziej podpalił onego gorącego
przyrodzenia jego. Jeśliże też flegmatyk, nie dajże mu też rzeczy z przyrodzenia
zaziębłych, bobyś także jeszcze więcej poprawił tępości i gnośności jego” (Rej
1914: I, III, 45). Rodzaj spożywanego przez dziecko pokarmu powinien zatem odpowiadać jego temperamentowi, aby nie podsycać w nim afektów. Oprócz tego
– według Nagłowiczanina – dzieci nie powinny jadać zbyt wymyślnych i delikatnych pokarmów, jeśli bowiem żołądek małego dziecka się do nich przyzwyczai,
to „gdy przydzie na grubsze potrawy, tedy i z trudnością je będzie przechowywać mogło i onemu żołądkowi rozpieszczonemu zawżdy każda rzecz zaszkodzić więcej będzie mogła, niżeli owemu sękowatemu”. Podobnie – według Reja
– mają się sprawy z napojami. W krajach, w których pije się wino, młodzieńcy
są rozpieszczeni i rachityczni, natomiast tam, gdzie preferuje się piwo, dzieci
rosną niczym woły i przypominają żubry, czyli – innymi słowy – są okazami
zdrowia i urody (tamże: I, III, 45)25.
Nagłowiczanin wyraził także swój pogląd na temat strojów dziecięcych. Nie
powinny być one zbyt ozdobne i pstre, gdyż jeśli dziecku wbiją się w pamięć,
wtedy już zawsze będzie chciało ono ubierać się w taki sposób 26. Złe nawyki
pozostaną mu również w wieku dorosłym, „a stąd mu i swawola na potym i wszeteczeństwo snadnie róść będzie mogło” (Rej 1914: I, III, 46).
W miarę rozwoju dziecka należy zwiększać zakres jego obowiązków. Powinno ono zatem przyswoić sobie abecadło, pacierz 27 i niektóre łacińskie słówka.
24

W wywodach Reja zaprezentowanych w niniejszym akapicie dostrzec można wpływy De ira

Seneki oraz De liberorum educatione Pseudo-Plutarcha (Korecki 1928: 23–25).
25
U współczesnych pedagogów koncepcja pojenia dziecka piwem wywoła zapewne gwałtowny sprzeciw. Warto jednak pamiętać, że w szesnastowiecznej Polsce piwo było podstawowym
i w gruncie rzeczy najzdrowszym napojem. Mniej zamożni Polacy wypijali ponad litr piwa dziennie, natomiast bogatsi (np. dworzanie królewscy) nawet do 6 litrów. Przeciętny Polak wypijał
ok. 3 litrów piwa na dobę (Wyczański 1969: 22, 28, 103–112). Do piwa dodawano też chleb,
masło, jajka, śmietanę itp., sporządzając z niego zupę (Guldon, Muszyńska 2005: 168). Spożywanie piwa przez dzieci i młodzież było więc w czasach Reja czymś zupełnie normalnym. Należy
zaznaczyć, że pochwała piwa przez Nagłowiczanina jest do pewnego stopnia również kryptoreklamą, Rej był bowiem właścicielem browaru (Topolski 1971: 24).
26
Znów mamy tu do czynienia z Rejowym empiryzmem i koncepcją tabula rasa.
27
Chodziło Rejowi zapewne o Ojcze nasz, gdyż jako ewangelik nie mógł mieć na myśli modlitwy Zdrowaś Mario lub Aniele Boży, modlitw tych bowiem ewangelicy nie odmawiają, uważając je
za niebiblijne.
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Nauka ta powinna odbywać się jednak przez zabawę. Nie należy wychowywać
dziecka w nadmiernym rygorze, „bo ona młodość jego [...] zbytnią grozą a frasunkiem snadnie może być zgwałcona, iż potym zawżdy tępa a głupia być musi”
(tamże: I, III, 46)28.
Po otrzymaniu owych wstępnych nauk podrośnięte dziecko powinno przejść
pod opiekę cnotliwego i statecznego nauczyciela. Preceptor ów ma kierować jego
dalszym rozwojem intelektualnym i moralnym aż do wyjazdu zagranicę. Choć
Nagłowiczanin nie precyzuje, ile lat powinien mieć potomek powierzany nauczycielowi, to jednak najprawdopodobniej chodzi mu o dziecko około lat sześciu
bądź siedmiu. Przypuszczenie to oparte jest na spostrzeżeniu, iż w epoce Reja
sześcioletni chłopcy przechodzili spod opieki matki pod opiekę ojca i (lub) domowego nauczyciela, rozpoczynając nowy rozdział w swoim życiu, córki zaś pod
okiem matki uczyły się wypełniać obowiązki związane z prowadzeniem domu
(Żołądź 1994: 184–185; Mincer 1994: 194–195).
Zasadniczym celem wychowawczym, który powinien postawić sobie preceptor i rodzice dziecka, jest przede wszystkim – w przekonaniu Nagłowiczanina
– ukształtowanie cnotliwego młodzieńca (Rej 1914: I, V, 64). Oznacza to, że
priorytetem nauczyciela powinno być wychowanie moralne. Z tego też powodu
„najlepiej [dziecko – R.M.L.] doma do czasu pochować”, ponieważ w szkole może zetknąć się ono ze „sprośnemi chłopięty szkolnemi” i wbić sobie do głowy
ich złe obyczaje. Natomiast dziecko nauczane w domu będzie wzorować się na
swoich poczciwych rodzicach i statecznym preceptorze, dzięki czemu skieruje się
ono ku cnocie i poczciwym obyczajom (tamże: I, III, 47–48). Okazuje się zatem,
że Okszyc oceniał wyżej wychowanie i edukację domową od nauki w szkole 29.
Po zaleceniu rodzicom zatrudnienia domowego preceptora, zajął się Rej
następnie przedmiotami, z którymi powinno zapoznać się dziecko, aby stać się
człowiekiem cnotliwym, czyli wolnym od afektów i strachu (Rej 1914: I, V, 60).
W jego opinii „ku poczciwemu żywotowi żadne nie są nauki potrzebniejsze,
jedno które są rozumem roztropnym a poważnemi cnotami ozdobione, jako
jest sprawiedliwość, stałość, roztropność, pomierność, przy tym też miłosierdzie,
28

Rej nie traktował więc dzieci jako pomniejszonych dorosłych, co wyraźnie odróżnia jego spo-

sób myślenia od średniowiecznych wyobrażeń. Wraz z innymi pedagogami renesansowymi Nagłowiczanin zaczął zatem odkrywać dzieciństwo (zob. podrozdział 3.1).
29
Zalecając naukę domową, Rej nie odbiegał od staropolskich standardów edukacyjnych, gdyż
aż do XIX w. nauczanie domowe uważano za ważniejsze i skuteczniejsze od nauki w szkole.
Wychowanie domowe było postrzegane również jako przejaw wysokiego statusu materialnego
i społecznego rodziny, która się na nie decydowała, ponieważ w szkołach kształcili swoje dzieci
głównie ludzie gorzej sytuowani (Urban 1994: 203–204).
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stateczność” (tamże: I, V, 61)30. Dziecko ma się więc uczyć przede wszystkim
etyki. Atoli efektem kształcenia nie może być jedynie teoretyczna znajomość
przez ucznia wyżej wymienionych cnót, wychowanek musi bowiem umieć samodzielnie dokonywać ocen moralnych i wcielać swoją wiedzę w życie. Dzięki
temu stanie się on człowiekiem poczciwym i sławnym w świecie (tamże).
Nagłowiczanin poruszył również w Żywocie problem lektur, które powinien
przeczytać dorastający uczeń. Nauka etyki musiała przecież zostać poparta jakimiś tekstami źródłowymi, z czego Okszyc dobrze zdawał sobie sprawę. Rej był
najwyraźniej autentycznie zafascynowany starożytną filozofią pogańską, gdyż reklamował on wychowankom lekturę dialogów filozofów antycznych. Czytając
pisma owych zacnych filozofów dusza cieszy się, zaś rozum poddany zostaje
ćwiczeniu (tamże: I, V, 66; I, IX, 96–97)31. Dzieła te – jego zdaniem – powinny
zatem zapaść głęboko w pamięć ucznia i stać się dla niego czymś w rodzaju
intelektualnego miodu (tamże: I, V, 67). Dialogi prowadzone i opisane przez starożytnych filozofów warto zresztą naśladować i samemu uczestniczyć w podobnych rozmowach, rozwijają one bowiem umysł (tamże: I, V, 66).
Szanując filozofów starożytnych, nie przepadał jednak Rej za utworami
antycznych mitografów, widząc w nich mało praktyczne krotochwile. Literaturę
taką wychowanek może, co prawda, czytać dla rozrywki, ale dopiero wtedy, gdy
wcześniej zapozna się z wartościowymi utworami zachęcającymi do życia w cnocie. Oznacza to, że – według Okszyca – z dziełami poetów starożytnych powinni
zaznajamiać się starsi uczniowie (tamże: I, IV, 58).
Istotną rolę w domowej edukacji odgrywa – w mniemaniu Reja – nauka łaciny. Języka tego należy uczyć dziecko od najmłodszych lat, wtedy bowiem jego
pamięć jest najbardziej chłonna. Małe dzieci należy uczyć łaciny przez zabawę
i stopniowo oswajać z tłumaczeniem słówek łacińskich na polski (tamże: I, III,
46)32. Ponadto nie powinno przeciążać się dzieci gramatyką, ale należy uczyć je
w sposób praktyczny, czyli przy pomocy słuchania, mówienia i czytania w języku łacińskim (tamże: I, V, 61). Biorąc pod uwagę, iż łacina była drugim językiem
szlachty polskiej – co oznacza, że szlacheckie dzieci musiały stykać się z nią
w domach – Rejowy postulat uczenia jej w sposób praktyczny jest zupełnie
sensowny i zrozumiały (Leciejewski 1898: 458).

30

W ymienione przez Reja cnoty figurują w katalogach cnót sporządzanych przez antycznych

filozofów pogańskich, jedynie miłosierdzie uznać można za cnotę typowo chrześcijańską.
31
Podobne zachęty kierował Rej do osób w średnim wieku i seniorów w księdze drugiej
i trzeciej (tamże: II, XVII, 310; III, VII, 100).
32
Pomysł uczenia dzieci przez zabawę mógł zaczerpnąć Rej z Lorichiusza (Brückner 1905: 295).
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Duże znaczenie przykładane przez Reja do nauki łaciny wynikało nie tylko
z faktu, że język ten szlachcic musiał opanować, aby poradzić sobie w życiu
codziennym, ale również z tego, iż pisma filozofów, do których czytania zachęcał Okszyc, były spisane w tym właśnie języku 33. Dzieła te miały ukształtować
człowieka poczciwego, pobudzając wychowanka do dążenia ku cnocie. Bez znajomości łaciny uczeń nie mógł przeczytać owych pism, a co za tym idzie, jego
wychowanie ku cnocie ponosiło istotny uszczerbek. Nauka języka łacińskiego
była więc – w oczach Reja – niezbędna dla ukształtowania cnotliwej osoby.
Obok wychowania moralnego dziecka ważne było dla Reja także wychowanie religijne, któremu poświęcił rozdział czwarty pierwszej księgi. W rodzinach ewangelicko-reformowanych w XVI w. wychowanie religijne miało przede
wszystkim aspekt praktyczny, a w mniejszym stopniu doktrynalny, będąc ściśle
powiązane z wychowaniem moralnym (Carbonnier-Burkard 1995: 160). U Reja
sprawy mają się inaczej, albowiem Okszyc skoncentrował się przede wszystkim
na wykładzie soborowej doktryny Trójcy Świętej (wspólnej dla ewangelików
i katolików). Co prawda, napisał nieco o podstawowej zasadzie teologii ewangelickiej sola Scriptura (Rej 1914: I, IV, 48–49) oraz o sprawiedliwości i miłosierdziu
Bożym (tamże: I, IV, 53–54), jednak większość kapitulum czwartego przeznaczył
na przedstawienie problematyki trynitologicznej (tamże: I, IV, 49–53, 55–58).
Nawet gdy zajmuje się modlitwą, ujmuje ją w kontekście trynitarnym (tamże: I,
IV, 55–58). O zagadnieniach moralnych związanych z wierzeniami religijnymi
Nagłowiczanin nie mówi w analizowanym rozdziale właściwie wcale.
Z czego wynikało u praktycznie nastawionego Reja porzucenie kwestii moralnych na rzecz bardzo teoretycznego i abstrakcyjnego wykładu doktryny Trójcy Świętej? Być może Nagłowiczanin uznał, że zagadnienia moralne wyczerpał
w innych rozdziałach księgi pierwszej. Oznaczałoby to, iż problematykę etyczną
wiązał on bardziej z filozofią antyczną niż z teologią chrześcijańską. Istnieje też
możliwość jeszcze innego wytłumaczenia (które niekoniecznie musi wykluczać
wyjaśnienie zaprezentowane powyżej). Otóż w okresie, w którym powstał Żywot,
rodzący się w Rzeczypospolitej Kościół ewangelicko-reformowany został rozdarty przez ruch antytrynitarny, zwany też Jednotą Braci Polskich. Bracia polscy podzielili się następnie na szereg mniejszych stronnictw, które często zwalczały
się wzajemnie. Osłabienie polskiego ewangelicyzmu przez antytrynitarzy było
oczywiście na rękę katolicyzmowi, przyczyniając się w znacznym stopniu do
33

Rej, podobnie jak większość polskich ziemian, nie znał języka greckiego, dlatego też języ-

kiem filozofii była dla niego z konieczności łacina. Poza tym przeciętnemu szlachcicowi łatwiej
było wejść w posiadanie tekstów łacińskich niż greckich.

FILOZOFICZNE ASPEKTY KONCEPCJI WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY...

41

przegranej obozu reformacyjnego w naszym kraju. Rej doskonale rozumiał zaistniałą sytuację, a ponieważ widział w ewangelicyzmie szansę na naprawę Rzeczypospolitej (zarówno w sferze religijnej, jak i moralnej) (Maciuszko 2002: 566–567),
zatem bracia polscy stali się w jego oczach nie tylko przeciwnikami religijnymi,
ale również ludźmi niweczącymi nadzieje na odnowę kraju przy pomocy ewangelicyzmu 34. Przeciwstawienie się braciom polskim musiało być zatem dla Reja
sprawą nie tylko natury doktrynalnej, ale także praktycznej. Najprawdopodobniej
z tego powodu Nagłowiczanin zdecydował się na umieszczenie w rozdziale poświęconym wychowaniu religijnemu przede wszystkim tekstu na temat Trójcy
Świętej. Sądził on zapewne, że dzieci wychowane w szacunku dla soborowej
trynitologii nie przejdą na stronę antytrynitarzy i nie osłabią Kościoła ewangelickiego, co przyniesie także pozytywne skutki dla Polski.
Oprócz wychowania moralnego i religijnego Rej przewidział także w swoim systemie pedagogicznym miejsce dla wychowania fizycznego, muzyki i zajęć
związanych z życiem towarzyskim dziecka. Dorastający chłopiec powinien uprawiać jazdę konną oraz ćwiczenia zręcznościowe z nią związane. Warto, aby
uczył się szermierki, co przyda mu się w wojsku. Nie wadzi, gdy młodzieniec
potrafi grać na lutni i tańczyć, są to bowiem poczciwe i nieszkodliwe zabawy 35.
W celu nabrania towarzyskiej ogłady wychowanek nie powinien unikać przebywania w towarzystwie ludzi poczciwych, z którymi można porozmawiać i pożartować. Konwersacje takie są dla niego dobrym ćwiczeniem, źródłem wiedzy
i rozrywką (Rej 1914: I, V, 64–65).
Wspomniane przedmioty są wszystkim czego – według Reja – potrzeba cnotliwemu młodzieńcowi. Podążając za Seneką, Rej deprecjonował artes liberales,
uważając je za dyscypliny nazbyt teoretyczne i nie prowadzące do cnoty, a przez
to mało użyteczne 36. Na dodatek – w jego mniemaniu – obciążają one zanadto
umysł ucznia, co „młodej fantazyej wiele zaszkodzić może”. Człowiekowi poczciwemu sztuki wyzwolone nie są więc w zasadzie potrzebne, jeśli więc już ktoś je
zgłębia, to powinien zajmować się nimi z umiarem (tamże: I, III, 48; I, IV, 58; I,
V, 60–64)37.
W przekonaniu Reja, po okresie edukacji domowej młodzieńcowi „nie wadzi też czasem i do cudzych krajów przejechać, a zwłaszcza tam, gdzie są ludzie
34
35
36

O walce Reja z braćmi polskimi zob. Leszczyński jr 2006: 61–75.
Kalwin miał na temat tańca zgoła odmienną opinię.
Głosząc taki pogląd, Rej przeciwstawiał się renesansowym humanistom, którzy poważali

artes liberales.
37
Zob. na ten temat: Leciejewski 1898: 461–463; Windakiew icz 1922: 40; Korecki 1928: 8–9,
33, 36–37; Kocurek 2011: 111–112.
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pomierni, trzeźwi, obyczajni, a iż sie rozumem a poczciwemi naukami parają”
(Rej 1914: I, VI, 68). Kontakty z ludźmi poczciwymi w trakcie zagranicznych wojaży dopełniają moralnego wychowania młodzieńca, utwierdzając go w cnocie.
Jeśli zaś młody podróżnik napotka ludzi o złych obyczajach, powinien od nich
stronić i uczyć się na ich błędach (tamże: I, VI, 69). Podróże zagraniczne są więc
dalszym etapem wychowania człowieka poczciwego, o ile, rzecz jasna, młodzieniec
potrafi podczas nich odpowiednio się zachować.
Rady dotyczące należytego postępowania wychowanka zagranicą zawarł Rej
aż w trzech rozdziałach pierwszej księgi Żywota, a mianowicie w rozdziale
szóstym, siódmym i ósmym, co pokazuje, że zagadnienie to było dla niego ważne. Znamienne, że Nagłowiczanin pominął temat zagranicznych studiów, które
były przecież głównym celem wyjazdów polskiej młodzieży szlacheckiej do obcych krajów, koncentrując się na obyczajach i moralności. Można, oczywiście,
zarzucić Rejowi deprecjonowanie roli wyższych studiów w rozwoju młodego
człowieka, warto jednak mieć na uwadze fakt, iż Nagłowiczanin podchodził do
wyjazdów zagranicznych młodzieży podobnie jak cała szlachta i magnateria
w dawnej Polsce. Pamiętniki staropolskie oraz listy pisane przez ojców do synów
wyjeżdżających zagranicę pełne są napomnień o charakterze obyczajowym i moralizatorskim, mało zaś jest w nich mowy o samych studiach. Postępowanie takie
stanie się zrozumiałe, jeśli będziemy pamiętać, że w owych czasach na studia
zagraniczne wyjeżdżali chłopcy w wieku od dwunastu do czternastu lat, a więc
bardzo młodzi i w okresie dojrzewania. Nic też dziwnego, że ojcowie interesowali się głównie ich moralnością (Mincer 1994: 196–197). Okazuje się zatem, że
poglądy Reja na temat wyjazdów zagranicznych młodzieży nie odbiegają od wyobrażeń szlachty żyjącej w jego epoce.
Rej sądził, że obok wyjazdów zagranicznych źródłem nowych doświadczeń
życiowych młodego szlachcica może być także pobyt na dworze magnackim
i służba w wojsku. Życia dworskiego Okszyc jednak nie oceniał wysoko, ponieważ
– o czym wiedział z autopsji – dwór jest miejscem intryg i obłudy38. Człowiek
cnotliwy wiele może się tam dowiedzieć o ludzkich obyczajach, ale musi pilnie
uważać, aby nie odstąpić od cnoty, gdyż na dworze łatwo ją utracić (Rej 1914:
I, IX, 89–90). Znacznie lepiej wyrażał się Nagłowiczanin o służbie wojskowej,
w wojsku nie tylko bowiem służy się krajowi, ale także można nauczyć się wielu
pożytecznych rzeczy. Młody szlachcic wyniesie z wojska umiejętność zarządza38

W roku 1524 młody Rej został dworzaninem wojewody Andrzeja Tęczyńskiego, a następnie

urzędnikiem jego brata Jana. Był to także początek jego działalności politycznej (Leszczyński sr
2005: 12).
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nia gospodarstwem, kierowania służącymi, zajmowania się końmi itp. (tamże:
I, IX, 91). Na dodatek w wojsku młodzieniec staje się uczestnikiem wesołej
drużyny żołnierskiej, z której członkami prowadzi „wdzięczne rozmowy a ony
poczciwe żarty” (tamże: I, IX, 93). Rzecz jasna, podczas służby wojskowej można
odnieść rany, a nawet stracić życie, jednak dla człowieka wolnego od namiętności ani rany, ani śmierć nie są straszne. Śmierć w bitwie jest zresztą cnotliwym przypieczętowaniem żywota człowieka poczciwego, przynosząc mu sławę
(tamże: I, IX, 94).

Zakończenie
Z rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu wynika, że koncepcje
pedagogiczno-parenetyczne Reja dotyczące wychowania dzieci i młodzieży zostały zbudowane na filozofii starożytnej, przede wszystkim zaś na stoicyzmie.
Człowiek poczciwy Mikołaja Reja jest odpowiednikiem stoickiego mędrca, którego
celem życiowym jest osiągnięcie beznamiętności i cnoty. Wszystkie etapy wychowania młodego człowieka prowadzą – wedle Nagłowiczanina – do ukształtowania osoby beznamiętnej, pozbawionej lęku przed zmiennymi kolejami losu
oraz postępującej w każdej sytuacji rozumnie i cnotliwie.
Zdaniem Reja, „tylko wychowanie, a nie nauczanie decyduje o wartości
człowieka. Przekonanie to, jako pierwsza i to naczelna idea Reja, przewija się jako barwna wstęga przez wszystkie rozdziały Zwierciadła” (Kurdybacha 1938: 28).
Okszyc stawia więc wychowanie ponad edukacją, co widać, między innymi, w jego lekceważącym stosunku do sztuk wyzwolonych.
Można w związku z tym zarzucić Rejowi ciasnotę horyzontu pedagogicznego (Leciejewski 1898: 478; Brückner 1905: 296–298; Chrzanowski 1914: VII),
zanim jednak postawi się mu taki zarzut, należy zadać pytanie, do kogo zaadresowany był Żywot człowieka poczciwego? Otóż – o czym już wspomniano na
początku artykułu – Rej napisał Żywot dla polskich ziemian, a więc ludzi zamieszkałych na wsi i żyjących z gospodarstw rolnych. Oczekiwanie, iż ludzi tych
spróbuje Okszyc przekształcić w uczonych humanistów, biegłych w naukach wyzwolonych, jest pozbawione sensu, gdyż artes liberales nie były im po prostu na
wsi potrzebne. Nagłowiczanin najwyraźniej uważał, iż ziemianinowi do osiągnięcia poczciwości wystarczy wykształcenie na poziomie średnim i prowadzenie
cnotliwego życia. W przekonaniu tym nie był zresztą odosobniony, gdyż podzielała je większość ludzi z jego warstwy (Mincer 1994: 192; Kurdybacha 1938: 13).
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Nie można więc mieć Rejowi za złe, iż jego myślenie o edukacji i wychowaniu
odzwierciedlało potrzeby i zapatrywania klasy, z której się wywodził. Trzeba
również podkreślić, że bardzo pozytywna i aktualna do dnia dzisiejszego jest
Rejowa koncepcja cnoty jako celu wychowania, albowiem we współczesnym
społeczeństwie mamy sporo ludzi sprawnie poruszających się w labiryncie neoliberalnego systemu polityczno-gospodarczego, wyraźnie jednak cierpimy na deficyt osób rozumnych i cnotliwych.
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Summary
WISDOM AS AN AIM OF EDUCATION. THEORY, PRACTICE, MAIN PROBLEMS

Wisdom might be, and quite often is, one of the most important purposes of education. At
the same time, there is no clarity about the its meaning and relations to education. The goal
of the article is to analyse the issue of wisdom as an educational goal, based on the classical
meaning of the term ‘wisdom’ (Socrates, Plato, Aristotle), which still constitutes a paradigm in
philosophical and educational considerations. The article is divided into three parts. Firstly, the
theoretical and semantic aspects of wisdom are indicated. Secondly, practical possibilities of
application of the idea of wisdom as an aim of education are discussed. At the end, the author
points out the philosophical and semantic problems which make this idea hard to apply.
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Wstęp
Pojęcie mądrości jest jednym z podstawowych w dyskursie filozoficznym
(w szczególności etycznym i epistemologicznym). Początków jego systematycznych analiz należy upatrywać w filozofii starożytnej. Najczęściej utożsamiana
jest z wiedzą, umiejętnością właściwego życia, postawą krytyczną, czy bardziej
ogólnie, zwieńczeniem wysiłków związanych z refleksją filozoficzną. Ten etyczno-epistemologiczny rys, mimo pewnych definicyjnych odmienności, zachowany
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jest w filozofii po dziś dzień. Współcześnie problematykę tę podejmuje się również na gruncie psychologii, w poszukiwaniu poznawczych komponentów czy
osobowościowych uwarunkowań postawy mądrościowej. Pojęcie to pojawia się
też w dyskursach potocznych, gdzie występuje jako pożądana cecha osobowości.
W każdym z tych kontekstów występuje w sensie pozytywnie wartościującym.
Mądrość stanowi również istotną wartość w pedagogice, jest związana z podstawowymi celami różnych systemów i koncepcji wychowania. To pedagogika jako
nauka stanowi właściwe pole do prób ustalania warunków praktycznych realizacji ideału mądrości. Nie oznacza to, że podjęte próby zakończyły się ostatecznym sformułowaniem spójnej i wyczerpującej koncepcji – operacjonalizacja
„mądrości” jest w wysokim stopniu problematyczna. Wynika to przede wszystkim z faktu, że po pierwsze, pojęcie mądrości jest względnie wieloznaczne,
tzn. nie ma zgodności co do tego, czy wskazane na początku składniki należy
traktować koniunkcyjnie (i w jakim zakresie) czy też alternatywnie. Po drugie,
mądrość, jako że związana jest ze sferą normatywności, przenosi nas na trudny
i niejednoznaczny grunt analiz metaetycznych. Ewentualne ustalenia na gruncie
pedagogiki muszą zatem opierać się na decyzji co do wybranej tradycji związanej z jej znaczeniem.
W niniejszym tekście podjęta zostanie próba analizy problematyki mądrości
jako celu wychowania, w oparciu o wybrane, klasyczne sposoby jej rozumienia
(Sokrates, Platon, Arystoteles)1. Nie jest to jednak wybór arbitralny. Uzasadnić
go można: (a) faktem spełnienia przez te koncepcje podstawowych intuicji wiązanych z tym pojęciem, (b) ich spójnością i systematycznością, (c) faktem, że
stanowiły (i nadal stanowią) podstawę definicyjną do analiz mądrości w różnych
dziedzinach wiedzy oraz (d) obecnością praktycznych wskazówek zawartych
w tych koncepcjach (aspekt pedagogiczny). Wspomniany cel (dokonanie analizy
mądrości jako celu wychowania) zrealizowany zostanie w trzech etapach:
1. teoretycznym – prezentacja podstawowych twierdzeń dotyczących mądrości w ujęciu Sokratesa, Platona i Arystotelesa, ze szczególnym uwzględnieniem jej definicji i aspektu etyczno-epistemologicznego;
2. praktycznym – wskazanie związków pojęcia mądrości z wychowaniem oraz
elementów ww. koncepcji mających charakter praktyczno-pedagogiczny, tj.
możliwych do zastosowania w praktyce pedagogicznej;
1

W niniejszym artykule korzystam z ustaleń zawartych w mojej pracy doktorskiej Mądrość.

Analiza filozoficzna wybranych koncepcji i jej pedagogiczne implikacje napisanej pod kierunkiem
dr hab. Krystyny Ablewicz, obronionej w 2014 r. na Wydziale Filozoficznym UJ, której skrócona
i zmodyfikowana wersja została wydana w postaci monografii (Leś 2016).

50

TOMASZ LEŚ

3.

problemowo-krytyczny – wskazanie podstawowych problemów związanych
z realizacją ideału mądrości w praktyce pedagogicznej.

Teoria. Wybrane klasyczne koncepcje mądrości
Pojęcie mądrości nie ma rodowodu ściśle filozoficznego. Jako że pełni ono
istotną rolę w języku etycznym i epistemologicznym, używane było przed powstaniem filozofii. Trudno wyobrazić sobie możliwości zalecania wartościowych
moralnie postaw czy posiadania takiej wiedzy bez odwołania się do omawianego
pojęcia. Ważną rolę odgrywała już w grupach plemiennych: „Wówczas pojawiły
się zalążki tego pojęcia oraz ważne próby jego społecznego wykorzystania. Nasi
plemienni przodkowie nim wyruszyli na wojnę z sąsiednim plemieniem, bądź
podjęli decyzję w sprawie zmiany miejsca swego koczowania, z reguły zbierali
radę najstarszych ludzi plemienia, aby ci im podpowiedzieli, jaką decyzję w danej sprawie mają podjąć” (Szewczuk 1998: 225). Podobnie w pierwszych cywilizacjach (Sumerowie, cywilizacja starożytnego Egiptu) i w Biblii, gdzie pełniła
funkcję zarówno kryterium właściwego i godnego życia, często utożsamianego
ze znajomością i postępowaniem wedle nakazów bóstw (Birren, Svensson 2005;
Pietrasiński 2000). W filozofii pojęcie to podejmowane było w szczególności przez
starożytnych myślicieli (Sokrates, Platon, Arystoteles), a w okresach późniejszych,
przez m.in. św. Tomasza, św. Augustyna, Kartezjusza, Johna Locke’a (Overton,
Takasami 2005), a w Polsce Józefa Marii Bocheńskiego (1992), Mieczysława
Gogacza (1997), Stanisława Kamińskiego (1989), z kolei w psychologii i pedagogice m.in. przez Zbigniewa Pietrasińskiego (2001) i Bogusławę Jodłowską (2012).
Pierwsze systematyczne ujęcie mądrości odnajdujemy w filozofii Sokratesa,
Platona i Arystotelesa. Mądrość była jednym z podstawowych przedmiotów badań
tych myślicieli, pełniąc ważną rolę w ich systemach filozoficznych. Odnajdziemy
tam zarówno charakterystyki definicyjne, jak i wskazanie na wiele dodatkowych
aspektów tego pojęcia, m.in. relacji do innych pojęć, jak dobro, szczęście, cel
życia itd. Bezpośrednio przed nimi takie analizy miały charakter zdecydowanie
mniej systematyczny (m.in. Heraklit, Empedokles, Demokryt, sofiści)2. Ustalenia
wspomnianych filozofów stanowią do czasów współczesnych podstawowy paradygmat semantyczny w analizach mądrości (w tym w pedagogice), m.in. dlatego
ich ustalenia staną się podstawą do analizy w dalszej części tekstu.
2

Więcej na ten temat starożytnych koncepcji mądrości zob. Reale, Radice 2000: 120–122,

126–128.
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Mądrość w filozofii Sokratesa
Dla Sokratesa, który jako pierwszy zajął się w sposób systematyczny problematyką mądrości (mimo że nie stworzył systemu filozoficznego w pełnym tego
słowa znaczeniu), mądrość stanowiła podstawowy warunek godnego i szczęśliwego życia; mędrcem jest ten, kto posiada wiedzę utożsamianą z cnotą (Reale,
Radice 2000: 126). Było to zgodne z jego ideałem troski o duszę, która sprowadzała się do potrzeby refleksji filozoficznej i jako taka związana była z wiedzą
o tym, co dobre dla człowieka. Podstawową analizę pojęcia mądrości zawierają niektóre dialogi Platona, w szczególności Obrona Sokratesa. Sokrates zdaje
tam sprawę z tego, w jaki sposób – po usłyszeniu wieści wyroczni (za pośrednictwem Chajrefonta), iż nie ma nikogo mądrzejszego od niego – próbował
sprawdzić, na czym mądrość miałaby polegać. W tym celu rozmawiał z ludźmi
powszechnie uznanymi za mądrych. Ostatecznie doszedł do wniosku, że pomimo tego, że każdy z nich jest specjalistą w danej dziedzinie (rzemieślnicy,
politycy, poeci), nie można orzec o ich mądrości. Filozof ujmuje to w słowach:
Wróciwszy do domu, zacząłem miarkować, że od tego człowieka jednak jestem mądrzejszy. Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie nic o tym, co piękne i dobre, ale jemu się zdaje,
że coś wie, choć nic nie wie, a ja jak nic nie wiem, tak mi się nawet i nie zdaje. Więc może
o tę właśnie odrobinę jestem od niego mądrzejszy, że jak czegoś nie wiem, to i nie myślę, że
wiem (Platon 2005: 21d4–9).

Słowa Sokratesa sugerują ujęcie mądrości jako wiedzy o własnej niewiedzy.
W tym sensie jego rola jako filozofa polega przede wszystkim na wykazywaniu
braków w wiedzy tym, którzy przekonani są o jej posiadaniu (Ryan 2015). Należy
zwrócić uwagę, że Sokrates w cytowanych oraz w innych fragmentach Obrony
wskazuje na dodatkowe własności związane z byciem mądrym. Podkreśla, że
chodzi szczególnie o wiedzę o tym, co dobre i piękne. Badacze myśli Sokratesa,
jak m.in. Gregory Vlastos (1994) i Gareth B. Matthews (2006) zaznaczają, że ta
istotna w kontekście mądrości wiedza, dotyczy spraw etycznych (wiedza etyczna). Sokrates ma zatem świadomość niewiedzy w tym zakresie. Jego misja jako
filozofa polega przede wszystkim na uświadamianiu braku wiedzy etycznej tym,
którzy są przekonani, że ją posiadają. Zasadniczo Sokrates, uwzględniając jego ujęcie semantyki pojęć moralnych, wiedzy takiej nie może posiadać, tak jak
i jego interlokutorzy. Jak już zostało wspomniane, wyróżnia go jedynie wiedza
o własnych pojęciowych brakach. Fakt, że omawiany filozof nie może posiadać
pełni wiedzy etycznej (m.in. co jest dobre, a co złe) wiąże się z niemożliwością
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sformułowania w pełni adekwatnej definicji pojęć podstawowych dla moralności.
Mimo że Sokrates deklaruje ich obiektywność, warunki konieczne i wystarczające dla orzekania o pojęciach moralnych nie zostają osiągnięte. Potwierdzeniem
tego są konkretne rozmowy, jakie przeprowadza i wnioski z nich, które ostatecznie sprowadzają się do twierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Tego ostatniego stwierdzenia nie należy jednak traktować radykalnie, tj. jako stwierdzenia
o całkowitym braku wiedzy. Sokrates nie osiąga wiedzy definicyjnej, niepodważalnej, co nie oznacza, że nie osiąga wiedzy w ogóle. Posiada pewne przekonania etyczne, ale są one podważalne (wiedza etyczna w słabym sensie). Na takim
stanowisku stoi m.in. Hugh H. Benson (2000) i Gregory Vlastos (1994). Na pytanie
o możliwość posiadania wiedzy pewnej Sokrates odpowiada twierdząco, ale taką wiedzę może posiadać wyłącznie Bóg (wiedza boska). Bóg posiada mądrość
we właściwym tego słowa znaczeniu; to wiedza pewna, definicyjna. Wobec mądrości boskiej, mądrość ludzka jest czymś kruchym i może być określona jedynie
jako niewiedza;
A tak naprawdę podobno bóg jest mądry i w tej wyroczni to chyba mówi, że ludzka
mądrość mało co jest warta, albo nic (Platon 2005: 23a5–b3).

Sokrates zatem rozróżnia dwa rodzaje mądrości: mądrość ludzką (anthropine
sophia) oraz boską (sophia). Pierwsza polega na świadomości braku pewnej wiedzy
etycznej i posiadaniu podważalnej wiedzy etycznej (wiedza etyczna w słabym
sensie). Tak rozumiana mądrość osiągana jest w dialogu. Druga, pewna, przysługuje wyłącznie bogom i polega na w pełni adekwatnej wiedzy definicyjnej.

Mądrość w filozofii Platona
Pewną modyfikację ujęcia mądrości przez Sokratesa stanowi koncepcja jego ucznia – Platona. Filozof ten, w odróżnieniu od poprzednika stworzył system
filozoficzny w pełnym tego słowa znaczeniu. Ma to swoje konsekwencje w rozumieniu problemu mądrości; przede wszystkim uzyskuje interpretację ontologiczną i epistemologiczną. Platon przyjmował istnienie świata idei, aczasowego,
wiecznego, niezmiennego, stanowiącego warunek możliwości istnienia i poznania. Inaczej niż u Sokratesa, który nie wypracował koncepcji ontologicznej,
wskazującej podłoże referencyjne definicji, u Platona bycie mądrym wiąże się ze
światem idei. Podstawowe elementy co do rozumienia mądrości są wspólne,
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jednak Platon twierdzi, że mądrość boska jest osiągalna. Opiera się to m.in. na
założeniu istnienia świata idei, w którym uczestniczyły dusze ludzkie przed
ucieleśnieniem. Mamy do niego dostęp, uznając anamnezę, to jest możliwość
przypomnienia (dzięki refleksji filozoficznej). Jeśli zatem idee są bytem realnym
w pełnym sensie, to dostęp do nich umożliwia wiedzę pełną. W ten sposób, refleksja filozoficzna zbliża człowieka do boskości (dzięki wiedzy pewnej) (Albert
1991). Platon tak pisze o mądrości:
A tych, którzy z miłością ręce wyciągają do wszystkiego, co istnieje naprawdę, tych
trzeba nazywać kochankami mądrości, a nie kochankami ludzkiego mniemania (Platon 1958:
475c1–2).

W innym miejscu dodaje:
A tego, który się garnie i pragnie kosztować wszelkich przedmiotów nauki, i z radością
idzie się uczyć, i nigdy nie ma dość tego, słusznie nazwiemy miłośnikiem mądrości, filozofem
(Platon 1958: 475c1–3).

Podobnie jak u Sokratesa, mądrość u Platona jest utożsamiona z wiedzą.
Jeśli to wiedza boska, to musi dotyczyć tego, co „istnieje naprawdę”. Tym czymś
są idee, a spośród nich najwyższa – idea dobra. Celem miłośnika mądrości jest
zatem wiedza pewna i konieczna (episteme), a w szczególności poznanie idei dobra oraz jej relacji do idei niższego rzędu (Benson 2006). Każdy inny rodzaj
wiedzy dotyczy co najwyżej rzeczy zmiennych, a sama ta wiedza jest niepewna, jest mniemaniem (doxa). Ważnym elementem Platońskiej koncepcji wiedzy
(i mądrości) było również wskazanie na inne konieczne jej elementy. Współcześnie całość tej koncepcji określa się mianem klasycznej koncepcji wiedzy.
Orzekanie o kimkolwiek, że jest mądry, zakłada: (a) przekonanie podmiotu poznającego, (b) prawdziwość tego przekonania i (c) warunek uzasadnienia. Ostatecznie za mądrą uznamy osobę, która na podstawie wglądu w idee i relacje
między nimi (refleksja filozoficzna) osiąga wiedzę jako prawdziwe i uzasadnione przekonanie.
Z perspektywy pedagogicznej tym, co ważne i wspólne u Sokratesa i Platona
w zakresie mądrości – jest założenie tzw. intelektualizmu etycznego. Mądrość
jako specyficzny rodzaj wiedzy jest warunkiem właściwego, moralnego działania. Jeśli bowiem wiemy, co dobre, to będziemy postępować zgodnie z tą wiedzą.
W innym przypadku gwarancji właściwego postępowania nie ma. Jeśli z kolei
postępujemy źle, oznacza to, że nie wiemy, czym jest dobro. Dodatkowo, dobre
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postępowanie jest warunkiem szczęśliwego życia. Mądrość jest zatem warunkiem szczęścia. Tezy te, jak widać, mają istotne konsekwencje wychowawcze.

Mądrość w filozofii Arystotelesa
Filozoficzna refleksja Arystotelesa jest źródłem ostatniej, tu opisywanej,
koncepcji mądrości. Sposób rozumienia przez niego mądrości jest kontynuacją
omówionych wcześniej koncepcji i stanowi ich względne domknięcie. Co znamienne, kolejne, w tym współczesne koncepcje, w istotnym stopniu czerpią ze
starożytnych idei.
Koncepcja Arystotelesa nadal utrzymuje etyczny i intelektualistyczny rys
pojęcia mądrości. Jest tak mimo zmiany (w stosunku do Sokratesa i Platona)
założeń filozoficznych (m.in. negacja istnienia świata idei, ich funkcję przejmuje forma). Jego empiryczne podejście powoduje jednak, że mądrość osiągana
jest nie przez wgląd w aczasowy i niezmienny świat idei, ale przede wszystkim
dzięki doświadczeniu zmysłowemu, działaniu i rozumowaniu. Autor Etyki nikomachejskiej mówi o dwóch rodzajach mądrości. Obie należą do cnót intelektualnych. Pierwszą jest mądrość praktyczna (phronesis), druga to mądrość teoretyczna
(sophia). Mądrość praktyczna związana jest zarówno z działaniem, jak i rozumowaniem. Polega na właściwym doborze środków do trafnie określonego
celu działania. Arystoteles w następujących słowach określa człowieka mądrego
(phronimos):
Zdaje się, że charakterystyczną ich cechą jest zdolność do trafnego namysłu nad tym,
co jest dla nich dobre i pożyteczne i to nie w pewnych specjalnych dziedzinach, np. dla ich
zdrowia czy siły, lecz w odniesieniu do należytego sposobu życia w ogóle (Arystoteles 2007:
1140a27–30).

I dalej, definiując samą mądrość praktyczną:
[Mądrość praktyczna jest] trwałą dyspozycją do działania opartego na trafnym rozważeniu tego, co dla człowieka jest dobre i złe (Arystoteles 2007: 1140b5–7).

Warunkiem phronesis jest zatem: po pierwsze, trwała dyspozycja do działania, po drugie, wiedza o tym, co dobre dla ludzi. Kogoś, kto w sposób nieświadomy, przypadkowy, czy bez wiedzy o dobru podejmuje działanie, nie nazwiemy
mądrym (Hughes 2003: 95–102). Wyjaśnienia wymaga tu z pewnością to, czym
jest „wiedza o tym, co dobre dla ludzi”. Otóż Arystoteles uznawał możliwość

MĄDROŚĆ JAKO CEL WYCHOWANIA. WYBRANE TEORIE...

55

jego pełnego poznania i realizacji. Dobro odnajdziemy, zarówno obserwując to,
do czego ludzie faktycznie dążą, jak i definiując właściwą funkcję bycia człowiekiem (to, co różni człowieka od innych gatunków – differentia specifica). Tym, do
czego ludzie dążą, jest szczęście, a właściwą jego realizacją staje się działalność
rozumowa. Ta ostatnia jest też tym, co odróżnia człowieka od zwierząt, a jej
spełnianie jest dobrem dla człowieka. Mądrość praktyczna musi zatem, oprócz
działania, wiązać się działalnością intelektualną (Dryla 2008: 51–98; Hughes 2003:
21–51).
Kiedy phronesis dotyczy tego, co zmienne i przygodne, sophia dotyczy sfery konieczności i niezmienności wiedzy pewnej (episteme), w szczególności
podstawowych twierdzeń nauki (Kenny 2005: 84), ujmowanych dzięki intuicji
rozumowej:
Tak więc byłaby mądrość teoretyczna połączeniem myślenia intuicyjnego z wiedzą naukową – wiedzą naukową o najwyższych przedmiotach, która jak gdyby osiągnęła swój szczyt
(Arystoteles 2007: 1141a23–25).

Jako wiedza, dotyczy pierwszych zasad i wyprowadzonych z nich twierdzeń. Całość taka stanowi podstawę do budowania teorii naukowych. Teoria
taka, aby stała się składnikiem wiedzy episteme, musi być koniecznie prawdziwa.
Gwarancją tego są poprawnie przeprowadzone rozumowania oparte na sylogizmach (które Arystoteles sam zidentyfikował i sklasyfikował). Przesłanki tych rozumowań osiągane są dzięki intuicji rozumowej, która identyfikuje prawdy nie
wymagające uzasadnienia. Mądrość teoretyczna ma zatem ściśle logiczny charakter, mimo że zauważalne są elementy niedyskursywne, na które wskazywał
Platon. Ich funkcję pełni tu intuicja rozumowa, u Platona natomiast wgląd w idee.
Mądrość u Arystotelesa ma zatem dwa aspekty, praktyczny i teoretyczny.
Za mądrą uznamy zatem osobę, która po pierwsze, dokonuje trafnej refleksji
filozoficznej w oparciu o określone prawa rozumowania, po drugie, tę osobę,
która faktycznie, w sposób systematyczny podejmuje zgodne z tą wiedzą działanie. Mądrość jako taka stanowi też warunek etycznego i szczęśliwego życia.
Te skrótowo ujęte koncepcje oprócz niewielkich różnic, które w dużej mierze związane są z odmiennymi założeniami filozoficznymi, łączą wspólne idee.
Można je wyrazić, uwzględniając różne aspekty, w następujący sposób:
1. aspekt ontologiczny – mądrość odnosi się do tego, co istnieje realnie;
2. aspekt epistemologiczny – wiąże się z poznaniem, wiedzą;
3. aspekt etyczny – dotyczy szczególnie dziedziny etyki, jest warunkiem zachowania moralnego;
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aspekt aksjologiczny – jest najbardziej wartościową (lub jedną z wielu, ale
dominującą), aktywnością człowieka;
aspekt logiczny – jako poznanie tego, co podstawowe stanowi bazę pojęciową dla wszelkich innych nauk;
aspekt niedyskursywny – jest nie tylko wiedzą naukową, dyskursywną, ale
i intuicyjną;
aspekt pedagogiczny – stanowi cel wychowawczy.

Próba uogólnienia tych trzech koncepcji i wyrażenia formalnych jej elementów uwzględniać musi co najmniej dwa elementy: wiedzy (naukowej i,
w szczególności, etycznej) i umiejętności jej stosowania (w tym faktycznego jej
stosowania). U Arystotelesa umiejętność jest wskazana wprost (w sformułowaniu phronesis), natomiast u Sokratesa i Platona jest wyrażona implicite. Ci
ostatni mimo że wprost nie formułują warunku umiejętności, to jednak zakładają (zgodnie z intelektualizmem etycznym), że jeśli posiadamy wiedzę etyczną, to będziemy postępować zgodnie z nią. W ten sposób nie ma między tymi
koncepcjami wyraźnego braku komplementarności. Jak zostało wspomniane
we wstępie, mądrość jest zatem w szczególności pojęciem epistemologiczno-etycznym (dotyczy wiedzy i umiejętności jej stosowania) i jako taka musi
uwzględniać następujące dodatkowe elementy jak: krytyczność wobec cudzej
i własnej wiedzy, refleksyjność, dialogiczność, precyzję rozumowania czy kształtowanie zachowania zgodnie z wiedzą etyczną.

Mądrość jako cel wychowania – implikacje praktyczne
Próba wykazania związków między mądrością a wychowaniem (czy szerzej pedagogiką) może przybrać co najmniej dwie formy. Po pierwsze, można
wskazać na systemy pedagogiczne, które wprost deklarują wymóg mądrości jako konieczny element wychowania. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in.
w personalizmie, w pedagogice tomistyczno-realistycznej, czy opartej na myśli
Sokratesa – pedagogice sokratejskiej. Po drugie, można szukać związków pojęciowych między wychowaniem a mądrością, których celem miałoby być wykazanie, że mądrość jest koniecznym elementem wychowania. Pierwsza strategia
wydaje się dowiedziona przez sam fakt istnienia przywołanych koncepcji zbudowanych w istotnej mierze na pojęciu mądrości. Druga wymaga dodatkowej
analizy pojęciowej, mającej na celu zidentyfikowanie tych związków. Analiza ta
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dotyczy relacji między pojęciem wychowania (właściwie jego celu) a mądrością 3.
Przyjrzyjmy się kilku podstawowym podręcznikowym definicjom wychowania.
Wincenty Okoń stwierdza, że wychowanie to świadomie organizowana
działalność oparta na stosunku wychowawczym, której celem jest wywołanie
u wychowanka zmian w zakresie poznawczo-instrumentalnym (poznanie rzeczywistości i umiejętność oddziaływania na nią) oraz emocjonalno-motywacyjnym
(kształtowanie stosunku do świata, postaw, wartości, celu życia) (Okoń 1995: 319).
Cel wychowania ma zatem charakter etyczno-epistemologiczny, dotyczy wiedzy
faktualnej, wiedzy etycznej, umiejętności jej wykorzystywania oraz kształtowania sfery związanej z normatywnością. Czesław Nosal za cel uznaje „opisy stanu projektowanej przyszłości, które można wyrazić w określonych operacjach,
procesach, czynnościach umysłowych lub umiejętnościach praktycznych” (cyt. za:
Pilch 2003: 459). Z kolei dla Kazimierza Sośnickiego (zainspirowanego koncepcją Oswalda Kroha) celem wychowania jest po pierwsze, rozwijanie zdolności
związanych ze skutecznym działaniem, a po drugie, w ramach wychowania
moralno-społecznego „nie tyle posiadanie samej wiedzy, ile zespół takich właściwości, jak: niezależność w sądzeniu, zdolność określania swego stanowiska
w sposób samodzielny, gotowość do brania odpowiedzialności za własne decyzje, odporność na «zmasowienie» i sugestii itp. wszystkie te właściwości są
oparte na należytym rozeznaniu odpowiednich spraw i dokonywaniu należytego
w nie wglądu” (Sośnicki 1964: 161–162).
Jeśli zgodzić się, że pojęcia pojawiające się w zaprezentowanych stanowiskach sprowadzalne są do wiedzy faktualnej, etycznej oraz do umiejętności
i działania zgodnie z nią, to okaże się, że mamy do czynienia z własnościami
definicyjnymi klasycznie rozumianej mądrości. Jeśli nie są w pełni sprowadzalne, to z pewnością stwierdzić można, że mądrość będzie stanowić konieczny
(mimo że niewystarczający) warunek realizacji celu wychowania. Tezę głoszącą, że
mądrość stanowi centralny i nieodłączny element wychowania (jako jego celu)
odnaleźć można również anglosaskich koncepcjach z zakresu filozofii edukacji,
m.in. u Richarda S. Petersa (Ozolins 2013), dla którego stanowi ona cel najwyższy
i nieredukowalny, Harry’ego Brighouse’a, podkreślającego szczególnie etyczno-praktyczny aspekt mądrości (phronesis) (2009: 35–50) czy Emily Robertson, wskazującej na konieczność kształtowania wiedzy jako systemu przekonaniowego
(sophia) (2009: 11–34).
3

Na temat formalnych aspektów konstruowania celów wychowania zob. hasło: Brumlik 2003:

88–94.
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Przedstawione sformułowanie relacji między mądrością a celem wychowania (mądrość jest celem wychowania) uzupełnione o dodatkowe warunki klasycznie rozumianej mądrości wskazuje na konieczne elementy, stanowiące podstawę
działalności wychowawczej opartej na idei wychowania do mądrości. Wyrazić
je można w postaci następujących wymogów:
1. wiedzy naukowej – jako czynnika kształtującego adekwatne przekonania dotyczące rzeczywistości;
2. wiedzy etycznej – jako czynnika kształtującego właściwe postawy moralne;
3. dialogu – jako warunku osiągania wymienionych tu już typów wiedzy;
4. kształtowania cnót i charakteru, ze względu na podejmowany cel działania
etycznego;
5. precyzyjnego rozumowania, argumentowania, krytyczności wobec własnych
i innych osób poglądów.
Przyjrzyjmy się krótko wskazanym wymogom.
Ad 1. Wiedza naukowa w wychowaniu
Element ten dotyczy mądrości jako wiedzy pewnej, której przedmiotem mogą być dane fakty. Nie chodzi zatem tylko o wiedzę naukową w szerokim sensie,
tj. jako zbioru zdań prawdziwych na temat rzeczywistości. Najważniejszą rolę
odgrywa tu wiedza dotycząca spraw podstawowych z zakresu różnych dziedzin
nauki, lecz niemających charakteru normatywnego (etycznego). Po pierwsze, dla
każdej z tych nauk istnieje wiedza podstawowa, fundamentalna, która odgrywa
zasadniczą rolę w budowaniu teorii tej nauki. Może to być zatem wiedza ogólna, dotycząca praw rządzących wszechświatem, materią, życiem społecznym czy
psychicznym człowieka. Po drugie, wiedza szczegółowa, dotycząca węższego
zakresu przedmiotowego, jak również wyrażalna między innymi w zdaniach warunkowych typu „Jeśli chcesz osiągnąć X, podejmij działanie Y”. Wychowawcza
funkcja takiej naukowej wiedzy ma przede wszystkim: (a) wartość autoteliczną
(jako wiedza ogólna); poznanie jest wartością samą w sobie, może, ale nie musi,
służyć osiąganiu określonych korzyści; (b) praktyczną (jako wiedza szczegółowa), tj. umożliwia wychowankowi właściwy dobór środków do wyznaczonego
celu. Wiedza taka może obejmować nauki takie jak: historia (w tym historia filozofii), biologia, fizyka, matematyka, psychologia i inne.
Ad 2. Wiedza etyczna w wychowaniu
Wiedza etyczna odnosi się do dziedziny moralności. Według Sokratesa,
Platona i Arystotelesa można orzekać jej prawdziwość. Współcześnie sprawa ta nie
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jest tak jednoznaczna (sądy moralne mogą być prawdziwe bądź fałszywe albo
nie posiadać żadnej wartości logicznej). Pomijając jednak problemy ściśle metaetyczne, należy stwierdzić, że dla omawianych filozofów nadrzędnym pojęciem
etycznym było pojęcie „dobra”. Dobrem najwyższym jest kontemplacja teoretyczna, ale może być nim również przyjaźń, działalność społeczna oraz cnoty
takie jak sprawiedliwość, męstwo, odwaga, panowanie nad sobą czy umiar. Wiedza etyczna, w odróżnieniu od faktualnej, ma wyraźnie wymiar aksjologiczny;
zgodnie z założeniami wymienionych tu filozofów, jeśli wychowanek wie, że X
jest dobrem, to uznaje X za kryterium we własnym postępowaniu. Raz odkryte staje się tym, co być powinno. Tak rozumiana wiedza osiągana jest zarówno
przez dialog, doświadczenie, jak i poznanie (refleksję filozoficzną). Poszerzając
te uwagi, można dodać, że wiedza etyczna może być rozumiana na dwa sposoby: jako wiedza dotycząca dziedziny sądów moralnych („wiedza, że”) oraz jako wiedza dotycząca umiejętności analizy zagadnień moralnych („wiedza jak”).
Oba te sposoby wydają się komplementarne z ustaleniami omawianych klasyków filozofii. W praktyce pedagogicznej oba rodzaje mogą odgrywać istotną
rolę wychowującą. Dzięki pierwszej wychowanek może nie tylko zinternalizować
określony system normatywny, ale i mieć świadomość istnienia wielości takich
systemów. Wiedza taka może być pomocna w rozumieniu innych postaw
etycznych i w rozwoju własnej tego rodzaju sfery. Z kolei kształcenie wiedzy
związanej z umiejętnością analizy zagadnień dotyczących sfery normatywnej
pozwolić może na dokonanie pogłębionej refleksji dotyczącej własnej postawy
moralnej i innych postaw, m.in. przez krytyczne ustosunkowanie się do nich,
możliwość analizy sporów normatywnych czy ewentualne rozstrzyganie dylematów moralnych.
Ad 3. Dialog w wychowaniu
Dialog jest przede wszystkim sokratejskim elementem koncepcji mądrości.
Może on być traktowany jako metoda wychowawcza, której celem jest zarówno
uzyskanie wiedzy (faktualnej i etycznej), jak i świadomość braków wiedzy już
posiadanej. Pełnić też może funkcję ćwiczenia się w racjonalnym argumentowaniu. Cechą takiego dialogu jest to, że prowadzi się go w obrębie dwu lub więcej racji. Wymaga się tu: (a) tego, że moje własne stanowisko może być błędne,
w przeciwieństwie do stanowiska „oponenta”; (b) przyjęcia postawy intelektualnej pokory, tj. gotowości do przyznania się do błędu i korekty własnego stanowiska; (c) otwarcia na inność, jako gotowości do wyjścia z kręgu własnych
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poglądów i podjęcia próby zrozumienia stanowiska drugiej osoby; (d) nastawienia na poznanie prawdy, licząc się jednak z tym, że można nie uzyskać jednoznacznej odpowiedzi czy też kompromisu (Pobojewska 2011).
Szczegółowe wskazówki, w aplikacji pedagogicznej, dotyczące prowadzenia tak rozumianego dialogu odnaleźć można w tekstach Mariana Śnieżyńskiego
(1997). W pierwszej fazie dialogu wychowawca stawia pytania, które mają na
celu przypomnienie i zestawienie wiadomości, które będą podstawą do dalszych
rozważań. Stosuje się je w taki sposób, aby podkreślone zostały treści mające
istotny związek z nową wiedzą, która jest celem rozważań. Nadrzędnym celem
tych pytań jest wprowadzenie wychowanka w myśl przewodnią dyskusji. W fazie drugiej najważniejszą rolę odgrywa ironia. Cel tych pytań stanowi wykazanie
błędu w rozumowaniu ucznia. Wychowawca tak kieruje dialogiem, by zidentyfikować ewentualne błędy w rozumowaniu ucznia i wskazać je. W trzeciej chodzi
o doprowadzenia ucznia do odkrycia nowej wiedzy, w taki jednak sposób, by on
sam doszedł do niej po zrozumieniu błędów we własnym rozumowaniu i dzięki
wiedzy. Ważne jest w tym miejscu stosowanie odpowiednich przykładów, które
mają służyć ilustracji omawianego zagadnienia. Faza ostatnia służy podsumowaniu i sformułowaniu wniosków w odniesieniu do wiedzy, która była przedmiotem dyskusji. Z kolei Grażyna Klimowicz (za Śnieżyński 1997: 16) podaje takie
oto wskazówki dla nauczycieli chcących korzystać z metody dialogu sokratejskiego (za Śnieżyński 1997: 16):
1) zauważanie zmian w zakresie wiedzy u ucznia i komunikowanie mu tego
faktu;
2) milczenie, które daje czas na podjęcie decyzji, redukuje tempo rozmowy;
3) umożliwienie porozumienia na gruncie różnych tematów;
4) zachęcanie swoim zachowaniem do kontynuowania wypowiedzi ucznia;
5) udzielanie informacji zwrotnych uczniowi i komunikowanie mu swoich
emocji;
6) poszukiwanie podstaw tych emocji;
7) proponowanie wspólnego rozwiązywania sytuacji problemowych.
Należy podkreślić, że pomimo iż dialog ma być prowadzony zgodnie z postawą partnerstwa, to jednak nauczyciel odgrywa tu rolę decydującą. Nie narzucając własnego stanowiska w danej sprawie i dopuszczając możliwość zmiany
własnych poglądów, inicjuje dyskusję, organizuje jej przebieg, dba o poprawność
przeprowadzanych rozumowań, posiada większą wiedzę z danego zakresu niż
uczeń, posiadać musi też wiedzę psychologiczną dotyczącą samych uczniów, po
to, by móc relatywnie do ich zdolności poznawczych prowadzić dialog.
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Ad 4. Kształtowanie cnót
Realizacja celu wychowania, jakim jest wiedza dzięki stosowaniu odpowiednio prowadzonych rozumowań realizowanych w dialogu, nie jest wystarczającym
składnikiem wychowania do mądrości. Konieczne jest również ukształtowanie
takich zachowań, które pozwolą w praktyce stosować osiągniętą wiedzę. Te
zachowania to cnoty, tj. trwałe dyspozycje do działania ze względu na to, co
dobre dla człowieka; „[Cnoty – przyp. T. L.] etyczne nabywa się dzięki przyzwyczajeniu, [...] żadna z cnót nie jest nam z natury wrodzona, [...] nie stają się naszym udziałem dzięki naturze, ani wbrew naturze, lecz z natury jesteśmy zdolni
do ich nabywania, a rozwijamy je w sobie dzięki przyzwyczajeniu” (Arystoteles
2007: 1103a15–25).
Wychowanek powinien nie tylko wiedzieć, co jest dobrem, ale i trwale
postępować w taki sposób, aby właściwie dobierać środki do realizacji dobra.
Wymaga to przełożenia wiedzy i woli działania zgodnie z nią na zachowanie.
Potrzebne jest tu zatem kształtowanie charakteru rozumianego jako sprawności
moralnej. Teza taka wynika z założenia, że cnoty rozwijają się w konkretnym
działaniu.
Proces taki może odbywać się m.in. poprzez stawianie wychowanka w praktycznych sytuacjach problemowych, ukazywanie właściwych wzorców postępowania, pozytywne wzmacnianie zachowań pożądanych, z jednoczesnym negatywnym wzmacnianiem zachowań niewłaściwych, stawianie wyzwań i angażowania
w życie społeczne. Należy zwrócić uwagę, że tak prowadzone wychowanie nie
wyklucza stosowania kar i nagród. Może się to wydać kontrowersyjne, szczególnie z perspektywy pedagogiki liberalnej, antypedagogiki i każdej, która uznaje
wolność za najwyższą lub jedną z najwyższych wartości w wychowaniu. Stosowanie kar i nagród nie stoi jednak w sprzeczności z propozycją wychowania
u filozofów starożytnych (szczególnie Arystotelesa). Wynika to z założenia, że
wybór przez wychowanka celu i działania może okazać się nietrafny ze względu
na ten cel. W ten sposób wychowanek nie tylko nie realizuje dobra, ale i własnej szczęśliwości. Kara i nagroda pełnić tu może zatem funkcję kierowania na
właściwą drogę rozumowania i działania. Stanowisko takie (potrzeba kierownictwa ze strony wychowawców) jest uzasadnione na gruncie współczesnej psychologii, gdzie twierdzi się, że autonomiczny poziom rozwoju moralnego jest
możliwy do osiągnięcia dopiero w odpowiednim wieku. Przed osiągnięciem takiej zdolności dziecko postępuje, kierując się czy to regułą dobra własnego, czy
też naśladując innych. Z perspektywy kształtowania nawyków, pozostawienie
dziecku możliwości decydowania o celach i działaniach może spowodować ich
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utrwalenie, trudne do późniejszej modyfikacji. Nie oznacza to jednak, że wychowanie takie jest autorytarne. Należy to rozumieć raczej jako samowychowanie,
ale w kontekście konkretnych, etycznych kryteriów, w czym ważną rolę odgrywa
postawa wychowawcy.
Niezbędna w takim przypadku jest też znajomość celu zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia; po pierwsze, proces wychowania nie może ograniczać się
jedynie do niekontrolowanego rozwoju, niezorganizowanych i niesystematycznych aktywności, po drugie, kształtowanie umiejętności nie może być wartością
samą w sobie. Z tego powodu pedagogika nastawiona na rozwój arete (cnoty)
uznaje oddziaływanie szczególnie w aspekcie kształtowania woli dla podejmowania aktów ze względu na doskonałość moralną (Szudra-Barszcz 2010). „Chodzi zatem o stałą obecność pytania: czy to działanie na pewno służy mnie (lub
drugiemu), jako człowiekowi, a jeśli tak, to w jakiej płaszczyźnie życia? W przeciwnym razie działanie wychowawcze może być zgubne, gdyż nauczyciel, czy
profesor, czy przewodnik duchowy [...] może się okazać jedynie «hurtownikiem
albo kramarzem towarów, którymi dusza się żywi», nie wiedząc, czy dokonuje
tego na swą zgubę, czy ku własnej doskonałości” (Szudra-Barszcz 2010: 118).
Ad 5. Racjonalność i krytyczność w wychowaniu
Konstruowanie wiedzy, tak jak to rozumieli Sokrates, Platon i Arystoteles
jest procesem podporządkowanym konkretnym regułom; to zawodne i niezawodne reguły wnioskowania, które za podstawę przyjmują wiedzę fundamentalną.
W wychowaniu propozycja ta sprowadza się do kształtowania w wychowankach
logicznego myślenia, opierania się na właściwych założeniach i źródłach wiedzy,
uzasadniania własnych przekonań (poprawnej argumentacji), znajomości innych
alternatywnych stanowisk w odniesieniu do danego problemu, krytyczności wobec własnych i cudzych przekonań. To wymóg racjonalnej refleksyjności. W wychowaniu funkcję kształtowania takich umiejętności może pełnić nauczanie
filozofii, z uwzględnieniem logiki.
W polskiej pedagogice problematyka wychowania do mądrości, zgodnie
z ideałem wyznaczonym przez starożytnych myślicieli, podejmowana jest przede wszystkim przez tzw. pedagogikę realistyczną, która akcentuje wątki filozofii
Arystotelesa i twórczego kontynuatora jego myśli, św. Tomasza z Akwinu. Do najważniejszych przedstawicieli tego nurtu zaliczyć należy przede wszystkim Jacka
Woronieckiego (1961) oraz Gogacza (1997). Pierwszy z nich sprowadza wychowanie do kształtowania cnót moralnych i intelektualnych, dzięki którym, z jednej
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strony, możliwa jest wewnętrzna przemiana człowieka, umożliwiająca realizację
właściwych celów życia, z drugiej, usprawnienie woli, której konsekwencją ma
być realizacja dobra w konkretnych czynach (Szudra-Barszcz 2010).
Natomiast Gogacz wprost wskazuje na mądrość jako cel wychowania („pryncypium wychowania”), którego uzupełnieniem jest wiara i cierpliwość4. Wychowanie, w rozumieniu autora, sprowadza się do wytworzenia w wychowanku
właściwej relacji wobec tego, co prawdziwe i dobre. To, co prawdziwe i dobre,
wymaga zrozumienia i wykształcenia, które wiąże się z wychowaniem w zakresie intelektu, woli i uczuć. Myśl tę filozof wyraża w następujących słowach:
Jeżeli wychowanie jest wiązaniem się z tym, co intelekt rozpoznał jako prawdziwe i dobre,
to racją lub powodem, inaczej mówiąc pryncypium wychowania i wykształcenia filozoficznego
jest mądrość (1997: 16).

Sokratejskie i platońskie wątki odnaleźć można w pracach m.in. Bogusławy Jodłowskiej (2012) oraz po części Aldony Pobojewskiej (2011) i Zbigniewa
Pietrasińskiego (2001). Autorzy ci podkreślają szczególnie wartość refleksji filozoficznej i dialogu jako warunków wychowania człowieka mądrego.
Również w literaturze anglojęzycznej z zakresu pedagogiki (i psychologii
edukacji) odnaleźć można koncepcje mądrości bazujące na podstawowych ustaleniach Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Mądrość w omawianego typu definicjach odnosi się przede wszystkim do procesu kształcenia i jest pewną cechą,
która wyraża się w procesie podejmowania decyzji i wiąże z najwyższym poziomem funkcji poznawczych (the highest level of mental functioning) (Birren,
Svensson 2005). Człowiek mądry posiada doświadczenie i motywację do zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętność refleksji i przewidywania ewentualnych
skutków swoich decyzji, które podejmowane są ze względu na cele uznane za
wartościowe. Ponadto podkreśla się wagę kontroli nad emocjami i nad pochopnym podejmowaniem decyzji. Mądrość nie jest tu utożsamiona z posiadaniem
wyłącznie inteligencji i wiedzy – są to warunki konieczne, ale niewystarczające.
Oprócz tego musi zachodzić zdolność do intencjonalnego, ponadindywidualnego, nieegoistycznego działania (tj. na rzecz dobra innych ludzi) oraz do działania przekraczającego typowe, zwyczajowe sposoby zachowania (zachowanie
twórcze) (Birren, Svensson 2005: 28).
4

„podstawowym pryncypium wychowania i wykształcenia filozoficznego jest mądrość scala-

jąca działania intelektu i woli, prawdę i dobro. Drugim pryncypium, bardziej ze strony intelektu,
jest wiara. Trzecim pryncypium, ze strony woli, jest cierpliwość” (Gogacz 1997: 18).
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Mądrość nie jest zatem obca teoriom pedagogicznym, jest obecna w systemach pedagogicznych i, na mocy definicji pojęcia celu wychowania, stanowi
cel (lub jeden z koniecznych celów) tego procesu. Czy jednak sama identyfikacja wymogów, które należy uwzględnić w realizacji ideału wychowania do
mądrości, takich jak wiedza naukowa, wiedza etyczna, dialogiczność, precyzja
rozumowania i kształtowanie charakteru, wystarcza do sformułowania konkretnych wskazówek wychowawczych, tj. dających się bezpośrednio przełożyć na
praktykę wychowawczą? W tym miejscu pojawia się istotny problem.

Podstawowe problemy
Cele wychowawcze, co do których wymaga się możliwości ich stosowania
w praktyce, muszą z konieczności spełniać warunek przynajmniej względnej
precyzji znaczeniowej. Oznacza to, że ich treść da się przełożyć na konkretne
działania wychowawcy. Zbytnia ogólnikowość celów może prowadzić do sprzeczności, co byłoby dla nich dyskwalifikujące. W takim przypadku, wychowawca
na podstawie jednego celu mógłby podjąć dwa nawzajem sprzeczne działania.
System wychowawczy oparty na takich ogólnie wyrażonych celach byłby systemem wewnętrznie sprzecznym i nie mógłby stanowić racjonalnej propozycji dla
praktyków i teoretyków wychowania. Jeśli cel ma być względnie precyzyjny
i konkretny, pojęcia, które wchodzą w jego skład, nie mogą być wieloznaczne
i nieostre, tj. bez określonych granic znaczeniowych.
W kontekście rozważań o możliwości zastosowania ideału wychowania do
mądrości w pedagogice i wychowaniu warto zatem zadać pytanie, czy spełnia on
wyżej wymieniony warunek? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć
się pojęciom, które wchodzą w jego skład. Wydaje się, że pojęcia, takie jak wiedza naukowa, dialogiczność czy precyzja rozumowania, nie sprawiają większego
problemu związanego ze znaczeniem. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić (i realizować), co mogłoby oznaczać przekazywanie wiedzy faktualnej, uczenie dialogiczności czy precyzyjnego przeprowadzania rozumowań. Jednak szczególną
rolę w omawianym kontekście pełni pojęcie wiedzy etycznej (wiedza o tym, co
dobre, a co złe); to ona ma stanowić podstawę wychowania do mądrości, zarówno w wymiarze poznawczym, jak i dotyczącym postaw; wiedza etyczna stanowi kryterium organizujące wychowanie. Nie ma tu miejsca na szczegółową
analizę tego problemu 5, warto jednak zaznaczyć podstawowe problemy związane
5

Na ten temat zob. Janikowski 2008; Kuźniar 2009; Saja 2008.
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z semantyką pojęć moralnych. Mianowicie trudno o uznanie pojęć „właściwej
wiedzy etycznej” oraz „dobra” i „zła” za pojęcia spełniające wspomniane warunki. Są to pojęcia ogólne, których odniesienie semantyczne identyfikowane jest
w ramach danego kontekstu (światopoglądowego, filozoficzno-etycznego, kulturowego itp.). Dobro w systemie etycznym A oznaczać może coś innego niż w B.
Dla przykładu, osoba wierząca może inaczej identyfikować znaczenia dobra niż
niewierząca, podobnie jak uczestnicy różnych kultur. Spory normatywne opierające się na różnych założeniach co do rozumienia wspomnianych pojęć są
realne, a dostrzec je można chociażby w dyskusji nad problemami aborcji, homoseksualizmu czy in vitro. Można twierdzić, że spory normatywne są rozstrzygalne i w związku z tym istnieje wyróżnione rozumienie dobra (realizm etyczny),
ale twierdzenia takie w filozofii nie uzyskały statusu ostatecznie uzasadnionych
i jako takie stanowią jedną ze stron w dyskusji. Można też w takiej sytuacji
aplikować na grunt pedagogiki całość systemów filozoficznych któregoś z wybranych filozofów. W ramach takiego schematu pojęciowego „wiedza etyczna”
uzyskuje określone znaczenie, jednak wpierw trzeba by uzasadnić wyższość tego systemu nad każdym innym. A to przenosi nas powtórnie do problemu rozstrzygnięć sporów normatywnych, tym razem w szerszym ujęciu, mianowicie
pytania o kryteria wyróżnienia systemu filozoficznego. Takimi ostatecznymi kryteriami nie dysponujemy. Krótko mówiąc, mądrość jako cel wychowania, o ile nie
wiąże się z jednoczesnym przyjęciem całości systemów filozoficznych Sokratesa,
Platona i Arystotelesa, nie wyznacza w sposób jednoznaczny pożądanych działań wychowawczych. Oznacza to, że dysponując wyłącznie definicją mądrości
bez umiejscowienia w określonym kontekście światopoglądowo-etycznym, ideał
wychowania do mądrości jest na tyle ogólny, że nie jest możliwy do realizacji,
zarówno w praktyce wychowawczej, jak i szerzej, w konstruowaniu systemów
pedagogicznych (Leś 2017). Klasyczną koncepcję mądrości należy raczej traktować jako nośnik formalnych elementów, jakie powinny być spełnione, by go
realizować. Konkretyzacja wymaga rozstrzygnięć normatywnych co do rozumienia pojęć etycznych, co wikła nas w poważne, nierozwiązane (nierozwiązywalne?) spory filozoficzne. Nie oznacza to oczywiście, że ideał mądrości jest
zupełnie jałowy. Dla każdego systemu pedagogicznego, „świadomego” swojej arbitralności, może stanowić podstawę projektowania działalności wychowawczej.
Wieloznaczność pojęcia mądrości może zatem okazać się jego zaletą, jako że
wychowanie do mądrości nie jest zarezerwowane dla wybranych systemów pedagogicznych, dopuszczając możliwość realizacji w różnych kontekstach etyczno-światopoglądowych.
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Podsumowanie
Klasyczna koncepcja mądrości sformułowana w starożytności przez Sokratesa, Platona i Arystotelesa stanowi w istotnej mierze do tej pory podstawę teoretyczną zarówno do badań filozoficznych, psychologicznych, jak i pedagogicznych.
Praktyczny potencjał tej idei może być realizowany, i po części jest, w praktyce
pedagogicznej. Sama mądrość w ujęciu definicyjnym sprowadza się do wiedzy
(w szczególności etycznej) oraz umiejętności jej stosowania (w tym faktycznego
stosowania). Człowiek mądry to nie tylko ten, który ma szeroką wiedzę faktualną i wie, co jest dobre, ale i świadomie i systematycznie postępuje zgodnie z tą
wiedzą. Taka postawa zakłada dodatkowe własności, takie jak: precyzja rozumowania, dialogiczność czy kształtowanie charakteru. Związki tak rozumianej
mądrości z wychowaniem i pedagogiką mogą być dwojakie: po pierwsze, faktem jest, że część systemów pedagogicznych zakłada mądrość jako istotny cel
wychowania (np. pedagogika realistyczno-tomistyczna), po drugie, analiza pojęcia wychowania ujawnia, że jego cel jest sprowadzalny w całości lub w istotnej
części do mądrości (wychowanie do mądrości). Mądrość jest zatem konstytutywnym elementem praktyki i teorii pedagogicznych. Jednak pomimo tych ścisłych związków racjonalna budowa teorii pedagogicznej i pedagogia oparta na
omawianej idei jest sprawą wysoce problematyczną. Dzieje się tak ze względu
na etyczny aspekt mądrości. Formułowanie celów związanych z mądrością musi uwzględniać wcześniejsze rozstrzygnięcia natury normatywnej, związanej
z wiedzą etyczną (rozumienie dobra i zła). Pojęcia normatywne nie mają ściśle
ustalonego znaczenia, a uzyskują je dopiero w określonych kontekstach. Który
z tych kontekstów powinien być wyróżniony? To pytanie, na które nie odnajdujemy ostatecznej odpowiedzi. Z tego powodu, jeśli ktoś chce oprzeć pedagogikę na mądrości, musi przyjąć fakt arbitralności swej decyzji i uznać jednocześnie,
że mądrość jest możliwa również przy innych założeniach światopoglądowo-etycznych. Klasyczna koncepcja mądrości wyznacza zatem w większym stopniu
formalne niż treściowe ramy wychowania. Z jednej strony może to być uznane za pewien brak, z drugiej jednak, dzięki temu nie jest zarezerwowana dla
„wybranych”.
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FROM THE EMANCIPATION OF MAN TO THE EMANCIPATION FROM MANKIND?
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In the article the author hypothesises that the posthumanist thought is not only compatible
with critical pedagogical reflection, but can also be interpreted as its essential implication. An
important reference point for these considerations is Robert Kwaśnica’s concept of the “second
degree pedagogy”, which challenges the a priori premises of the paradigmatic pedagogy. The
crucial idea which is called into question is the concept of humanity. The author argues that
the contestation of the anthropological frame of upbringing makes the pedagogical thought
head towards a posthumanist reflection, which is presented as a critical addendum to contemporary general pedagogy. At the end of these considerations the author points out the
limitations and also the possible dangers deriving from a fully posthumanist perspective on
upbringing.
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Wstęp
Od czasów starożytnych, jak zauważa Jan Rutkowski, „ideał wychowania
był nierozerwalnie związany z ideałem człowieczeństwa” (Rutkowski 2012: 13).
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Mieczysław Gogacz stwierdza z kolei, że w „dziejach pedagogiki podstawą wyznaczających ją zasad była zawsze filozofia człowieka” (Gogacz 1997: 43). Nawet w przypadku braku zgody co do samej „treści ideału człowieczeństwa”,
jego obecność wydaje się warunkiem refleksji dotyczącej fundamentów wychowania (Rutkowski 2012: 11). Prawdopodobnie z tego powodu także większość
współczesnych programów i paradygmatów pedagogicznych swoją aksjologiczną podstawę nadal odnajduje w apriorycznie przyjętym, lecz rzadko wprost wyartykułowanym, „modelu człowieka” (Gogacz 1997: 43). Krótko mówiąc: nawet
powierzchowny wgląd w historię myśli pedagogicznej pokazuje, że pojęcia człowieczeństwa i wychowania rozwijały się w sposób współzależny – kryzys znaczenia jednego musiał pociągać za sobą kryzys drugiego. Współcześnie jesteśmy
świadkami takiego kryzysu, którego znaczenie warto odnieść do pojęcia kairos
– czyli momentu, w którym jesteśmy niemalże zmuszeni podjąć niezwykle ważną decyzję dotyczącą przyszłości. W ostatnich dekadach pojawił się bowiem dotychczas najbardziej radykalny w swoich postulatach prąd intelektualny, mający
na celu zredefiniowanie pojęcia człowieczeństwa i – co za tym idzie – doprowadzenie do przewartościowania wszystkich dotychczasowych koncepcji wychowania. Tym prądem jest posthumanizm.
Przedmiotem niniejszych rozważań będzie – najogólniej rzecz ujmując
– możliwość modyfikacji konstytutywnego związku między refleksją pedagogiczną a filozofią człowieka. Taką właśnie modyfikację wydaje mi się implikować
koncepcja pedagogiki ogólnej Roberta Kwaśnicy jako „krytyki pedagogicznego
rozumu [...], będącej poszukiwaniem niejawnych uwarunkowań myślenia pedagogicznego” (Kwaśnica 2007: 7). W celach podkreślenia zarówno kontestacyjnego, jak i podstawowego oraz – przynajmniej w zamyśle autora – uniwersalnego
charakteru niniejszych refleksji nad rozwojem człowieka, będę w niniejszych rozważaniach stosował pojęcie pedagogiki ogólno-krytycznej. Stawiam bowiem hipotezę, iż konsekwentnie przeprowadzona krytyka antropologicznych założeń wychowania otwiera teorie wychowania na posthumanistyczne sposoby refleksji
nad egzystencją ludzką. Postaram się ponadto pokazać, że posthumanizm bynajmniej nie stanowi heterogenicznej perspektywy wobec pedagogiki filozoficzno-naukowej, lecz bezpośrednią implikację takiej refleksji krytycznej, która poprzez
krytykę antropologicznych założeń filozofii edukacji otwiera intelektualną przestrzeń dla myślenia o alternatywnych formach egzystencjalnego ukonstytuowania człowieka na poziomie wychowawczym. Pod koniec niniejszych rozważań
postaram się także wskazać na ewentualne ryzyko płynące z transhumanistycznej odmiany posthumanizmu, która na gruncie słusznie przez posthumanizm
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zakwestionowanych założeń antropologicznych stara się wdrożyć swoją wizję
człowieka technologicznie ulepszonego.

Pedagogika drugiego stopnia – czyli krytyczna refleksja
nad antropologicznymi założeniami wychowania
Podstawową przesłanką epistemologiczną dla prezentowanych rozważań
jest wyrażona przez Kwaśnicę myśl, że wszelka refleksja toczy się „w granicach
przyjętych z poczuciem oczywistości przeświadczeń, w ramach jakiegoś ukrytego
schematu myślenia” (Kwaśnica 2007: 8). Zadaniem pedagogiki ogólnej, będącej
w tym ujęciu zawsze pedagogiką krytyczną, byłoby więc uczynienie przedmiotem
refleksji niejawnych wzorców myślowych, które na poziomie przed-dyskursywnym wyznaczają obowiązujący porządek epistemologiczny. Tym podstawowym,
lecz zazwyczaj właśnie nieuświadomionym uwarunkowaniem zarówno myślenia, jak i działania pedagogicznego jest zdaniem autora Dwóch racjonalności rozdwojenie rozumu na instrumentalny i komunikacyjny (Kwaśnica 2007: 11–12).
Racjonalność instrumentalna przedstawia wychowanie jako adaptację do „zastanych warunków życia”, czyli kształtowanie wychowanka „według uchodzących
w danej społeczności za pożądane i nienaruszalne wzorców osobowych” (Kwaśnica 2007: 138). Z kolei racjonalność komunikacyjna – ściśle związana z ideą
emancypacji – pojmuje wychowanie w kategoriach samorealizacji rozumianej
jako ukształtowanie zdolności kontestowania i wykraczania poza zastane ramy
i wzorce społeczne (Kwaśnica 2007: 138–139).
Kwaśnica określa racjonalność jako „głęboką strukturę ludzkiego doświadczenia”, albowiem to ona wyznacza sposób, w jaki człowiek będzie „postrzegać
świat i własną osobę” (Kwaśnica 2007: 10–13). W kontekście pedagogicznym wybór ten zazwyczaj należy do podmiotów wychowujących, uczących, kształcących
i kształtujących wychowanka bądź ucznia. Tym samym zakres odpowiedzialności działania pedagogicznego sięga najgłębszych poziomów egzystencjalnych,
gdyż to właśnie na gruncie wyboru między dwoma krańcami myślenia racjonalnego – instrumentalno-adaptacyjnym a komunikacyjno-emancypacyjnym – kształtowane są te obrazy mentalne, dzięki którym człowiek doświadcza świat oraz,
w dalszej kolejności, samego siebie 1. W jaki sposób ta koncepcja rozdwojonej
1

Kwaśnica podkreśla, że w tym kontekście rozważana jest racjonalność w znaczeniu egzy-

stencjalnym, a nie taka bądź inna doktryna „racjonalizmu” będąca raczej kategorią metodologiczno-teoretyczną aniżeli koncepcją doświadczenia świata. Racjonalność – rozumiana tutaj
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racjonalności wiąże się z wyżej naszkicowaną problematyką pedagogicznej antropologii?
Otóż pedagogiczna antropologia – najogólniej rzecz ujmując – problematyzuje to, w jaki sposób społeczno-kulturowo (re)produkowane obrazy człowieka
uzasadniają oraz legitymizują tymczasowe sposoby wychowania (Wulf, Zirfas
2014: 9). Stara się więc ona – analogicznie do pedagogiki ogólnej rozumianej jako pedagogika krytyczna – dotrzeć do zazwyczaj nie wyartykułowanych bezpośrednio normatywnych obrazów człowieka, które na poziomie antropologicznym
usprawiedliwiają określone działania pedagogiczne 2. Tym „ukrytym schematem
myślowym”, którego pedagogika oparta na racjonalności komunikacyjnej stara
się wyłonić z głębin przed-dyskursywnej oczywistości, byłaby więc historycznie,
kulturowo i społecznie uwarunkowana idea oraz norma człowieczeństwa – czyli
coś w rodzaju zakamuflowanej antropologii, która w sposób milczący wyznacza
niekwestionowane granice wszelkiego dyskursu pedagogicznego.
Podstawowa przesłanka, aby rozważać pedagogikę w kategoriach racjonalności komunikacyjnej wynika z obserwacji, iż „ludzka rzeczywistość [...] jest bytem sensu” (Kwaśnica 2007: 22). Specyfika ludzkiego jestestwa polega na tym,
iż poprzez tworzenie znaczeń dotyczących świata i własnej egzystencji, człowiek konstytuuje swój własny byt. Myśl ta wydaje się łączyć wiele motywów
XX-wiecznej filozofii i myśli społecznej, zwłaszcza – jak zauważa Kwaśnica – nurtów wywodzących się z tradycji fenomenologiczno-hermeneutycznych, poststrukturalistycznych oraz nietradycyjnych odmian myśli socjologicznej (Kwaśnica
2007: 21). Zgodnie z tymi paradygmatami to właśnie nieustająca interpretacja
określa specyfikę ludzkiego jestestwa na poziomie zarówno socjologicznym jak
i ontologicznym. Kwaśnica zważa, iż ta czynność intelektualna realizuje się za
sprawą rozdwojonej racjonalności – instrumentalno-adaptacyjnej i komunikacyjno-emancypacyjnej. Działalność wychowawcza także uwikłana jest w tych dwóch
sposobach doświadczenia i pojmowania świata (Kwaśnica 2007: 135). Można

bardziej metaforycznie aniżeli dosłownie – wydaje się z tej perspektywy bliska takich pojęć jak
„mentalność” lub „kompetencja interpretacyjna” (por. Kwaśnica 2007: 19–20).
2
W tym kontekście chciałbym mocno podkreślić, iż stan „ukrycia” owych wzorców myślenia o człowieku bynajmniej nie musi oznaczać, iż są one na poziomie językowym nieobecne
w procesie wychowawczo-edukacyjnym. Wprost przeciwnie – antropologiczne uwarunkowania
pedagogiczne są „ukryte” w tym sensie, że w praktyce wychowawczo-edukacyjnej nie podlegają
krytycznej refleksji, gdyż stanowią legitymizację określonych technik sprawowania władzy nad
wychowankiem lub uczniem. Możemy więc powiedzieć: niekwestionowalność kulturowo legitymizowanych obrazów człowieka sprawia, że stają się one niewidoczne, albowiem wydają się bezproblemowe – albo lepiej: pozaproblematyczne.
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powiedzieć, że z teoretycznego punktu widzenia to właśnie te dwa krańce rozumu stanowią grunt dla najbardziej doniosłego sporu między pedagogiką adaptacyjną z jednej, a pedagogiką emancypacyjną z drugiej strony.
Według Kwaśnicy do sporu między adaptacją a emancypacją nawiązuje
każda koncepcja wychowawcza. Istotną cechą pedagogiki emancypacyjnej jest
kwestionowanie sensów narzuconych i legitymizowanych przez pedagogikę
adaptacyjną (Kwaśnica 2007: 139). I choć antagonizm ten bezpośrednio dotyczy
odmiennych poglądów dotyczących samej działalności wychowawczej, to na poziomie bardziej fundamentalnym dotyczy filozoficznej kwestii wizji świata, obrazu człowieka oraz życia społecznego (Kwaśnica 2007: 139). Jednak mimo tych
binarnych opozycji Kwaśnica sugeruje, że obie strony łączą na tyle istotne podobieństwa, iż nie stanowią one dwóch odrębnych systemów wiedzy, lecz jedynie dwa bieguny „jednej całości” (Kwaśnica 2007: 148). Jak to rozumieć? O jakie
pojęcie „całości” tu chodzi?
Otóż obie strony toczącego się sporu między adaptacją a emancypacją
przyjmują, że – po pierwsze – wychowanie stanowi działanie celowe i zorganizowane, a konflikt dotyczy wyłącznie samych treści wychowawczych, tzn. wyboru odpowiedniego celu (jakiego człowieka chcemy wychować?) oraz właściwej
organizacji środków (w jaki sposób?). Po drugie: żadna ze stron toczącego się
sporu nie problematyzuje samej zasadności wychowania jako takiego (Kwaśnica
2007: 144). O ile taka aprioryczna akceptacja wychowania wydaje się zrozumiała
z perspektywy przyjęcia pozycji pedagogiki adaptacyjnej, o tyle – jak zauważa
Kwaśnica – brak takiego zakwestionowania w przypadku pedagogiki emancypacyjnej, której naczelnymi wartościami są podmiotowość, autonomia i wolność
indywidualna, wydaje się świadczyć o pewnej niespójności refleksyjnej jej zwolenników (Kwaśnica 2007: 144). Oba podejścia wydają się traktować wychowanie jako narzędzie do ukształtowania człowieka według własnej wizji i obrazu
człowieczeństwa. I choć zarówno jedna jak i druga strona zaangażowana jest
w spór o właściwe cele i organizacje środków wychowawczych, to żadna z nich
nie zamierza w sposób krytyczny zakwestionować własnych założeń filozoficznych. Z tego powodu można pedagogikę zarówno adaptacyjną jak i emancypacyjną pojmować jako jedną „całość” – jako pedagogikę paradygmatyczną.
Tę pedagogikę paradygmatyczną, ugruntowaną na sporze między adaptacją
a emancypacją, Kwaśnica określa mianem pedagogiki pierwszego stopnia, gdyż
jej fundamentalną cechą jest brak zainteresowania „pytaniami drugiego stopnia”,
które z kolei autor Dwóch racjonalności określa w sposób następujący:
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Źródłem pytań drugiego stopnia jest właściwe całościowej ontologii rozumienie obiektywności. Obiektywność w tym ujęciu jest realnością podmiotowo-przedmiotową. Wszystko
co jest, zaświadcza o swym istnieniu (o własnym byciu) poprzez konstytuujący się w relacji
podmiotu z przedmiotem sens. A zatem, wszelki byt nie tyle jest, co staje się, trwa, przemija
i wyłania wciąż na nowo w doświadczanej przez nas zrozumiałości tego, co nas otacza i siebie
samych. O tak pojętą obiektywność i jej dzianie się pytają właśnie pytania drugiego stopnia
(Kwaśnica 2007: 154).

Dynamika zmieniającej się rzeczywistości jest ściśle skorelowana z nadanych jej znaczeń i sensów, które w pedagogice paradygmatycznej (jak zresztą
w każdej nauce opartej na wstępnych założeniach tworzących granice tego, co
poznawalne i doświadczalne) mają skłonność do inercji, tworząc tym samym iluzje
substancjalności. Stąd już niedaleko do uznania pojedynczych idei wychowania
i edukacji za jedyne właściwe, zarówno antropologicznie, jak i etycznie legitymizowane formy kształtowania człowieka. Właśnie dlatego dyskurs wychowawczy
wymaga zdaniem Kwaśnicy uzupełnienia w postaci pedagogiki opartej na pytaniach drugiego stopnia, które usiłowałyby dostarczyć „wiedzy poszukującej
sensu ludzkiej egzystencji i świata jako całości” (Kwaśnica 2007: 146). Dzięki takiej refleksji pedagogika zyskałaby zdolność ujawnienia oraz zakwestionowania
niejawnych uwarunkowań myśli i działalności wychowawczej. Taka pozaparadygmatyczna perspektywa hermeneutyczna byłaby oparta na racjonalności komunikacyjnej, która na gruncie filozofii sensu starałby się dotrzeć do ideowych
podstaw i przesłanek pedagogiki paradygmatycznej, opartej na racjonalności instrumentalnej (Kwaśnica 2007: 152–159). Autor Dwóch racjonalności przekonuje, że taka pedagogika drugiego stopnia miałaby na celu „tłumaczyć” wiedzę
o wychowaniu jako „ukrytą w niej prawdę o naszych czasach i o nas samych”
(Kwaśnica 2007: 153).
Pedagogika drugiego stopnia nie tyle likwiduje pedagogikę pierwszego
stopnia, czyli paradygmatyczną, co kontestuje jej utwierdzone znaczenia, co
z kolei powoduje, że ludzka egzystencja okazuje się dynamiczną rzeczywistością „sensu” (Kwaśnica 2007: 154). Kontestacja ta wydaje się być ugruntowana
w myśli, iż – jak zauważa Władysław Zuziak – w rzeczywistości ludzkiej nie tyle
„coś jest”, ile raczej „coś się staje”: „Teorie próbujące uchwycić dynamiczne
procesy odsłaniają nam słabość wszelkiego myślenia teoretycznego, ale też naszego myślenia w ogóle – ono usiłuje dziejącą się rzeczywistość zatrzymać,
przedstawić, zredukować” (Zuziak 2012: 297). Stąd też wiedza, do której pedagogika drugiego stopnia zmierza nie posiada aspiracji stanowienia kolejnego,
zamkniętego systemu teoretycznego, lecz ma charakter „egzegetyczny” – albowiem wychodzi ona poza zakres apriorycznie ustalonych i jawnych sensów
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(Kwaśnica 2007: 155). Ostatecznie taka perspektywa stanowiłaby, zdaniem
Kwaśnicy, apel o pojednanie i autorefleksję (Kwaśnica 2007: 157) – moim zdaniem należałoby nawet podkreślić, iż byłaby to próba pojednania przez autorefleksję. Albowiem – jak zauważa autor Dwóch racjonalności – gdy uświadamiamy
sobie, że „człowiek jest bytem ukonstytuowanym przez myślenie o sobie”, to
zaczynamy odnosić swoje własne przekonania do szerszego horyzontu rozumienia świata (Kwaśnica 2007: 157). Jednocześnie celem pedagogiki, która świadomie wykracza poza „bezpośrednią wiedzę o wychowaniu ku ludzkiej egzystencji
i światu jako całości”, nie byłaby wykładnia nowej wiedzy o wychowaniu, lecz
apelem „do innych o odnajdywanie ukrytej w tej wiedzy prawdy o sobie samych”
(Kwaśnica 2007: 158). Czym jest ta „ukryta prawda” i jakie wnioski z tejże prawdy płyną dla naszego myślenia o nas samych?
Otóż przyjęcie pozaparadygmatycznego poziomu refleksji oznaczałoby odejście od zawłaszczenia sobie pojęcia „prawdy absolutnej” (Kwaśnica 2007: 156).
Nawet jeśli w duchu funkcjonalistycznym uznalibyśmy konieczność zachowania
jedności społecznej poprzez reprodukcje wspólnych wartości (czego przejawem
wydaje się być pedagogika adaptacyjna), to warto za Zuziakiem zaznaczyć, iż
„wszystkie wartości są ze sobą powiązane, zatem absolutyzowanie czy wyróżnianie jakichś wartości może powodować ich degenerowanie” (Zuziak 2012: 304).
Odkrycie „prawdy o nas samych” oznaczałoby, że wciąż na nowo uświadamiać
sobie musimy historyczne uwarunkowanie wszelkich struktur znaczeniowych,
dzięki którym konstytuujemy swoją egzystencję na poziomie zarówno aksjologicznym, jak i egzystencjalnym – na poziomie sensu. Zdaniem Kwaśnicy dopiero
taka pedagogika, która wychodząc od bezpośredniej wiedzy o wychowaniu docelowo zmierzałaby do dialogu dotyczącego „sensu ludzkiej egzystencji i świata
jako całości” zasługiwałaby na miano pedagogiki ogólnej (Kwaśnica 2007: 159).
Warto dodać, iż tak pojęta pedagogika ogólna spełniłaby zarazem wymóg
bycia pedagogiką krytyczną, która poprzez „szczególnie radykalne sformułowanie problemu wychowania podważa [...] możliwość poprzestawania na dobrze
znanych odpowiedziach” (Szkudlarek 1991: 7). Kwestionując bowiem podstawowe założenia paradygmatycznej myśli o wychowaniu, pedagogika krytyczna
domaga się nieustannego powracania do kwestii najbardziej fundamentalnych,
czyli do istoty myśli o wychowaniu, jej związku z praktyką edukacji, filozoficznych podstaw wychowania, a także możliwych dróg dla budowania teorii
(Szkudlarek 1991: 7). Wiele przemawia więc za tym, że pedagogika ogólna w rozumieniu Kwaśnicy – czyli jako pedagogika drugiego stopnia – jest także pedagogiką krytyczną. Dlatego będę w celu podkreślenia tego wzajemnego związku
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posługiwał się pojęciem pedagogiki ogólno-krytycznej. Takie połączenie wydaje
się być uzasadnione – zwłaszcza, że od drugiej połowy XX w. wątki krytyczne
i antypedagogiczne stały się konstytutywną częścią akademickiej refleksji nad
wychowaniem i edukacją.
Mając więc na uwadze poczynione tu rozważania dotyczące pedagogiki
ogólno-krytycznej, chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę na pewną ewentualność dotyczącą dalszego rozwoju jej emancypacyjnych implikacji. Otóż
wydaje mi się, że pośrednim efektem tego zakwestionowania apriorycznych
przesłanek pedagogiki paradygmatycznej mogłoby być przeformułowanie najbardziej fundamentalnej idei legitymizującej wszelką działalność wychowawczą – człowieczeństwa. Taka możliwość wydaje mi się bezpośrednio wynikać
z wcześniejszego ustalenia Kwaśnicy, iż jestestwo ludzkie stanowi dynamiczną
„rzeczywistość sensu”. Czy granicą tej dynamiki – ostatnim statycznym bastionem pedagogiki paradygmatycznej – nie jest właśnie ideał człowieczeństwa?
I odwrotnie: czy krytyczny namysł nad antropologicznymi założeniami pedagogiki nie mógłby sprawić, iż dotychczasowe pojęcia człowieka – czyli wszystkie
antropo-logie – utraciłyby swoją normatywną funkcję wyznaczania niekwestionowanych ram myślowych o wychowaniu? Czy refleksja drugiego stopnia nie
powoduje, iż jesteśmy niemalże zmuszeni wyjść poza obręb humanistycznej
refleksji nad wychowaniem? 3
Jeśli tak, to pedagogika ogólno-krytyczna dążyłaby do kontestacji dotychczasowych norm wychowawczych, wynikających z apriorycznie przyjętych pojęć
wzorów antropologicznych. Innymi słowy: zamiast w duchu paradygmatycznej
pedagogiki emancypacyjnej myśleć jedynie o wyzwoleniu jednostki od wymogów adaptacji, pedagogika drugiego stopnia otwierałaby dyskurs na bardziej
radykalne pojęcie emancypacji człowieka od normatywnych wymogów idei człowieczeństwa jako strukturalnego centrum znaczeń i sensów wychowawczych 4.
W konsekwencji zdecentralizowane pojęcie człowieka sugerowałoby nieustanną

3

Poprzez „wyjście poza obręb humanistycznej refleksji” nie mam na myśli promocji antyhu-

manistycznych postaw na poziomie aksjologicznym lub etycznym. Chodzi tutaj raczej o refleksję
ontologiczną, która dopiero wtórnie otwiera nowe, zarówno obiecujące jak i – być może – niebezpieczne horyzonty myśli antropologiczno-pedagogicznej. Na tę ambiwalencję zwrócę krótko
uwagę w dalszej części artykułu.
4
Warto zaznaczyć, iż samo anthropos bynajmniej nie zniknie z mapy znaczeń humanistyki
i nauk społecznych (do foucaultowskiej „śmierci człowieka” wciąż daleko). Niemniej nie sposób
nie zauważyć, iż pojęcie człowieka, jego logos, wydaje się coraz rzadziej stanowić metafizyczne
centrum naszej wiedzy oraz dyskursów.
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permutację sensu. Wyrazem takiej właśnie kondycji humanistyki jest pojawienie
się w ostatnich dekadach filozoficzno-naukowego nurtu posthumanizmu.
Reasumując: pedagogika drugiego stopnia (komunikacyjno-emancypacyjna,
ogólno-krytyczna) nie jest „trzecią pedagogiką”, lecz – jak ujmuje to Bogusław
Śliwerski – „trzecim wyjściem”, które ponad myśleniem paradygmatycznym lokuje refleksję pedagogiczną poza sporem o samą koncepcję wychowania (Śliwerski
2015: 34). W tym sensie pedagogika drugiego stopnia nie likwiduje, lecz uzupełnia i tłumaczy konstytutywne dla pedagogiki pierwszego stopnia (paradygmatycznej, czyli instrumentalno-adaptacyjnej lub instrumentalno-emancypacyjnej)
idee – w tym także pojęcie człowieczeństwa, co z kolei, jak będę chciał wykazać w następnym rozdziale, powoduje otwarcie się myśli pedagogicznej dla perspektywy posthumanistycznej. W następnym rozdziale spróbuję naszkicować
ten – jak mi się zdaje – immanentny związek między myśleniem posthumanistycznym a refleksją pedagogiki drugiego stopnia.

Założenia posthumanizmu i jego immanentne związki
z pedagogiką drugiego stopnia
Na początku chciałbym za Pramodem K. Nayarem zwrócić uwagę na dwojakie znaczenie posthumanizmu. Otóż, z jednej strony pojęcie to odsyła do kondycji ontologicznej, w której człowiek jest i w coraz większym stopniu będzie żył
w coraz bardziej przetworzonej przez technologię i medycynę rzeczywistości
i będzie również wchodzić w coraz bliższe interakcje z nieludzkimi formami
życia – maszynami (Nayar 2014: 3)5. Z drugiej strony, posthumanizm stanowi
próbę nowej konceptualizacji człowieka (Nayar 2014: 3). Nayar określa ten drugi
poziom jako posthumanizm krytyczny, albowiem chodzi tutaj przede wszystkim
o kontestację tych znaczeń kulturowych i procesów społecznych, które usytuowały człowieka ponad innymi formami życia. W tym sensie posthumanizm krytyczny stara się w opozycji do humanistycznych sposobów ujmowania człowieka
jako autonomicznego i samowolnego podmiotu indywidualnego zaproponować
spojrzenie na ludzkie jestestwo jako na „asamblaż”, czyli istotę współewoluującą z innymi formami życia i środowiska oraz uwikłaną w rozwój technologii
5

O tym, na ile maszynom przypisać można status bycia ożywionym będę pisał później przy

okazji krótkiego odniesienia się do „nowego materializmu”, który jest jednym z wielu przejawów
posthumanizmu we współczesnej myśli filozoficzno-naukowej.
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(Nayar 2014: 3–4). Oba znaczenia posthumanizmu – czyli zarówno ontologiczny,
jak i konceptualny – zmierzają do tego samego: odrzucają obraz człowieka jako
istoty wyjątkowej, jakościowo odrębnej od innych form życia oraz z tej racji
powołanej do dominacji nad resztą przyrody (Nayar 2014: 4).
Posthumanizm – zwłaszcza w swojej odsłonie krytycznej – proponuje światopogląd inkluzyjny, w którym takie typowo humanistyczne hierarchie dychotomiczne jak: ludzkie–pozaludzkie, ludzkie–nieludzkie oraz człowiek–maszyna
uległby dekonstrukcji (Nayar 2014: 4). Moralno-etyczną przesłanką takiego inkluzyjnego myślenia wydaje się być niechęć do wszelkich ekskluzywnych pojęć
człowieczeństwa, które w przeszłości służyły do legitymizacji rozmaitych form
wykluczenia społecznego bądź anihilacji bytów uznanych za „nie-ludzkie” (Nayar
2014: 4). W odróżnieniu od nowoczesnego humanizmu krytyczny posthumanizm nie spogląda na człowieka jako na centrum świata, lecz – jak sugeruje
Nayar – traktuje go jako egzemplarz całościowej sieci związków, wymian, powiązań i skrzyżowań wszystkich form życia (Nayar 2014: 5). Zauważmy, iż ta
myśl wydaje się na poziomie pedagogicznym korelować z filozoficznymi założeniami pedagogiki drugiego stopnia, albowiem – jak zauważa Kwaśnica – przedmiotem jej refleksji jest „świat ujmowany całościowo, jako konstytuująca się
w naszym rozumieniu rzeczywistość sensu” (Kwaśnica 2007: 154). Inaczej rzecz
ujmując: w duchu całkowicie zgodnym z myśleniem posthumanistycznym, pedagogika drugiego stopnia pyta o dokonujące się „w naszym rozumieniu bycie
wszystkiego, co jest: ludzkiej egzystencji i świata jako jednej całości” (Kwaśnica
2007: 154). W tym sensie należy także pedagogikę drugiego stopnia (ogólno-krytyczną) określić, jako ruch decentralizacyjny, który splata egzystencję ludzką
z całym jego otoczeniem, kwestionując tym samym sztywne granice pedagogiki pierwszego stopnia, paradygmatycznej. Spróbujmy przyjrzeć się lepiej owej
decentralizacji, aby na koniec rozwinąć jej dalsze implikacje pedagogiczne.
Niewątpliwie, jak zauważa Joanna Bednarek, posthumanistyczny postulat
przekroczenia antropocentryzmu zdołał poprzez zakwestionowanie oczywistych
podziałów językowych (człowiek–zwierzę, kultura–natura, kobieta–mężczyzna,
wartości–fakty itd.) przekształcić wiele dyscyplin nauk społecznych i humanistyki
(Bednarek 2014: 247). Na najbardziej rudymentarnym poziomie posthumanizm
– jak z kolei stwierdza Magdalena Holy-Łuczaj – „przedstawia nowe spojrzenie
na miejsce człowieka w uniwersum metafizycznym, które ma skutkować przyjęciem innego niż dotychczasowy wzorca stosunków człowieka z bytami poza-ludzkimi” (Hoły-Łuczaj 2015: 45). Tymi „poza-ludzkimi bytami” są, z jednej strony,
zwierzęta, a z drugiej – maszyny. Zdaniem Bednarek takie zakwestionowanie
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sztywnych klasyfikacji ontologicznych nie przekreśla myślenia metafizycznego
jako takiego, lecz raczej – w opozycji do klasycznej ontologii – skłaniać powinno
do myślenia w kategoriach organizacyjnych (Bednarek 2014: 251). Zamiast bowiem uparcie pytać o substancjalność określonych klas bytowych (np. człowieka, zwierzęcia i maszyny) myślenie posthumanistyczne wydaje się raczej skupiać
na kategorii procesualności świata w całości. W tym kontekście warto wspomnieć o teorii Bruno Latoura, której, jak zauważa Lucyna Kopciewicz, najistotniejszym posthumanistycznym rysem jest uznanie relacyjności bytów, ich
egzystowania w relacjach oraz definiowania ich właściwości, atrybutów czy cech
nie w esencjach („stabilnych naturach”), ale w synergii – nabierania różnych
właściwości (atrybutów czy cech) w heterogenicznych sieciach łączących różne
rodzaje materiałów i bytów. Jak wskazuje Latour, rzeczywistości nie da się odnaleźć w esencjach, ale w połączeniach i mieszaninach, w kłączach kultury i natury, gdzie ludzie i nieludzie pozostają w bliskich relacjach kooperacji (Kopciewicz
2016: 146).
Zauważmy, iż analogicznie do znaku zapytania, jaki pedagogika drugiego
stopnia stawia pod apriorycznymi ustaleniami pedagogiki pierwszej, tak również
posthumanizm – wbrew naszym intuicjom oraz kulturowo usankcjonowanym
zwyczajom – zdaje się podkopywać humanistyczną wiarę w jakościową odrębność
i wyjątkowy status człowieka. Chciałbym tę analogię nieco rozwinąć.
Jak już stwierdziłem w oparciu o myśl Kwaśnicy, iż pedagogika emancypacyjna pozostaje na gruncie pedagogiki paradygmatycznej, gdyż nie podejmuje
pytania o samą zasadność wychowania jako takiego. Pojęcie emancypacji wydaje się w tym ujęciu niekompletne. W tym kontekście interesujące wydają mi
się słowa Holy-Łuczaj, która podkreśla, iż intelektualny konflikt między humanizmem a posthumanizmem „ma przede wszystkim swe źródło w krytyce podmiotu postulowanej przez humanistów «emancypacji»” (Hoły-Łuczaj 2015: 46).
Perspektywa posthumanistyczna nie poddaje w wątpliwość humanistycznej idei
„równej, przyrodzonej wartości oraz prawa do samostanowienia każdej jednostki”, lecz krytykuje ograniczony zasięg tej koncepcji do bytów reprezentujących wyłącznie gatunek ludzki (tamże). Analogicznie pedagogika drugiego
stopnia nie kwestionuje zasadności paradygmatycznej wiedzy o wychowaniu, ale
stara się ją uzupełnić o dalszą refleksję nad ideowymi i pojęciowymi uwarunkowaniami jej podstawowych pojęć, założeń i przesłanek. W tym sensie pojęcie
emancypacji powinno wejść na wyższy, bardziej radykalny poziom refleksji,
albowiem, gdy pojęcie ludzkości traci swój ekskluzywny charakter i staje się
procesem inkluzyjnym, przestaje ono – jak Holy-Łuczaj stwierdza za Stefanem
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Herbrechterem – paradoksalnie być kategorią zarezerwowaną wyłącznie dla ludzi (Hoły-Łuczaj 2015: 47).
Owemu epistemologicznemu otwarciu się na poza- i ponadludzkie pojęcie
emancypacji zagraża jednak – jak z kolei krytycznie zauważa Bednarek – „przekształcenie się w jednowymiarową orientację”, co by ostatecznie mogłoby uczynić z pojęcia posthumanizmu „kategorię-worka” (Bednarek 2014: 248). Obawa
ta wydaje się jeszcze bardziej uzasadniona, gdy uświadomimy sobie ideową zależność między myślą posthumanistyczną a postmodernizmem (Welsch 2011).
Dlatego warto zaznaczyć, iż zarówno Holy-Łuczaj, jak i Bednarek starają się
ugruntować posthumanistyczną refleksję w oparciu o myślenie ontologiczne
(Hoły-Łuczaj 2015: 45; Bednarek 2014b: 248–249). Zapytajmy więc: jakie przesłanki natury metafizycznej skłaniają nas współcześnie ku rewizji dotychczasowych
granic między człowiekiem a bytami nie-ludzkimi i w jaki sposób owe przesłanki
zmieniają nasze myślenie o wychowaniu?
Posthumanizm stara się na podstawie postmodernistycznej dekonstrukcji
nowoczesnych znaczeń i sensów kulturowych rozważać nowe możliwości wytworzenia takiej metafizyki, która stanowiłaby konceptualny grunt dla otwarcia
się bardziej radykalnego pojęcia emancypacji, zdolnego objąć także byty pozaludzkie (Hoły-Łuczaj 2015: 50). Przykładem takiej nowej metafizyki posthumanistycznej jest „nowy materializm”, który przypisuje materii witalność w postaci siły, zdolności oddziaływania oraz produktywności (Hoły-Łuczaj 2015: 51).
Stąd zwolennicy tego rodzaju metafizyki utrzymują, że każdej postaci materii
– także maszynie – należałoby nie tylko przypisać status bytu ożywionego, ale
także sprawczość, co z kolei doprowadziłoby do zakwestionowania dychotomii
naturalne–sztuczne (Hoły-Łuczaj 2015: 51–52). W ten sposób nowy materializm
stara się powiązać wszystkie ożywione i sprawcze byty – ludzi, zwierzęta oraz
artefakty technologiczne – w idei posthumanistycznej wspólnoty, w której dawne hierarchie ontologiczne zostałyby albo znacząco zredukowane lub całkowicie przezwyciężone (Hoły-Łuczaj 2015: 53). Szanse realizacji takiego scenariusza
zależałyby od tego, na ile człowiek zdołałby wyzbyć się swojego statusu bycia
jakościowo odrębną i wyższą istotą. Byłby to ruch niezwykle kontrowersyjny,
albowiem w celu radykalizacji emancypacji człowiek musiałby porzucić ideał człowieczeństwa: „«Człowiek» jako główna kategoria operacyjna nowożytnej polityki
to wzorzec, którego funkcją jest dzielenie istot ludzkich na bardziej i mniej
wartościowe, lepiej i gorzej spełniające kryteria człowieczeństwa” (Bednarek
2014a: 172). Można więc – jak sądzę – zaryzykować hipotezę, iż w posthumanizmie nie chodzi o negację człowieka jako takiego, lecz o emancypację konkretnej, „materialnej” jednostki ze społeczno-kulturowej normy człowieczeństwa.
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Innymi słowy: posthumanizm proponuje pedagogikę, która realizowałaby się poza granicami dotychczasowych wzorów humanistycznych.
Chciałbym pod koniec niniejszych rozważań przedstawić swoistą odmianę
myśli posthumanistycznej, która nie tyle wzbogaca myśl pedagogiczną, ile zmierza ku jej likwidacji. Tym kierunkiem jest transhumanizm. Łączy on w sobie
rozmaite prądy intelektualne i kulturowe, których celem jest transgresja ludzkiej
biologii. Transhumanizm przejawia się w kontekście pedagogicznym jako „cyborgizacja edukacji”, czyli „proces rozszerzania rzeczywistości poprzez technologie wzmacniania i ulepszania zdolności poznawczych człowieka” (Klichowski
2013: 151). Do cyborgizacji edukacji zaliczyć na pewno można stosunkowo
mało kontrowersyjne fenomeny jak „zaistnienie w szkolnej przestrzeni druku
przestrzennego, mobilnych urządzeń i Internetu, przedmiotów oraz technologii holograficznej teleobecności” (Kopciewicz 2016: 148). Jednak obok tych
wzbogacających praktykę pedagogiczną rozwiązań technologicznych dyskurs
transhumanistyczny proponuje, a przynajmniej nie wyklucza także stopniowego zastąpienia wychowania i edukacji poprzez zastosowanie artefaktów bezpośrednio ingerujących w ciało ludzkie mające na celu zwiększyć psychofizyczną
wydolność organizmu (por. Klichowski 2014: 162).
O ile myśl posthumanistyczna wydaje się poszerzać horyzonty refleksji pedagogicznej, o tyle transhumanistyczne marzenie o zastąpieniu działań wychowawczo-edukacyjnych przez procesy biotechnologiczne mieszczą się wyłącznie
w racjonalności instrumentalnej, która wciąż – jak krytycznie zauważa Małgorzata Przanowska – wydaje się stanowić główny wyznacznik kondycji współczesnej
debaty pedagogicznej:
Obecnie wydaje się panować przekonanie, że edukacja posiada sens, gdy ma wyznaczony
cel lub określone cele cząstkowe prowadzące do osiągnięcia celu zasadniczego. Życie ludzkie
określa się jako projekt do realizacji, edukacja stanowi w nim etap dostarczający środków [...] lub
będący sam środkiem do celu [...], którym jest określona postać dorosłego życia (Przanowska
2015: 38–39).

Ta teleologiczna perspektywa legitymizuje taki rodzaj działania pedagogicznego, który „instrumentalizuje edukację i uprzedmiotawia osoby, które stają
się wyłącznie środkiem do określonego z góry i niepodlegającego dyskusji celu”
(Przanowska 2015: 39). Z perspektywy humanistycznej nadzieją mogłoby być
zwrócenie się ku neohumanizmowi Wilhelma Humboldta, według którego naczelnym ideałem ludzkiego rozwoju ludzkiego jest idea „całości” (niem. Ganzheit)
(Damberger 2015: 130–131). Model ten – jak zauważa Wojciech Hanuszkiewicz w oparciu o myśl Wilhelma Diltheya – wydaje się wciąż aktualny, gdyż
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może być wykorzystany do współczesnej koncepcji „uczenia się przez całe życie”
(ang. lifelong learning) (Hanuszkiewicz 2016: 63–77). Jednak najnowsze analizy
– jak z kolei zaznacza Wojciech Kruszelnicki – wydają się raczej świadczyć
o tym, iż także koncepcja lifelong learning coraz częściej stoi pod znakiem ideologii neoliberalnej, która w edukacji widzi przede wszystkim „narzędzie rozwoju ekonomicznego, otwierającego drogę do konsumpcyjnego uczestnictwa
w gospodarce” (Kruszelnicki 2015: 23). Także w tym zakresie mielibyśmy więc
do czynienia z dominacją racjonalności instrumentalnej. Transhumanizm wydaje się z tej perspektywy stanowić jedynie radykalizację tej tendencji, albowiem
idzie on o jeden krok dalej: skoro działanie pedagogiczne stanowi wyłącznie
narzędzie (adaptacyjne lub emancypacyjne), to może ono zostać zastąpione
przez lepszy, tzn. bardziej wydajny instrument – np. zaawansowane urządzenie
technologiczne.
W tym kontekście powinniśmy także pamiętać o koncepcji „ryzyka egzystencjalnego” Nicka Bostroma, według którego niekontrolowany postęp technologiczny już w najbliższej przyszłości spowodować może nieodwracalne szkody
dla człowieka i całego świata (Bostrom 2013: 15–18). Takim zagrożeniom nie
sposób inaczej przeciwdziałać, jak poprzez prewencję, której znaczna część
polega na głębokiej refleksji. Twierdzę, iż istotną rolę w takiej prewencyjnej
refleksji pełnić powinna ogólno-krytyczna pedagogika drugiego stopnia, która
– przyjmując m.in. posthumanistyczną perspektywę filozoficzną – wskazywałaby na nieredukowalność wychowania i edukacji do racjonalności instrumentalnej. Można byłoby sobie wyobrazić, iż taki głos ze strony posthumanistycznie
zorientowanej pedagogiki ogólno-społecznej mógłby w sposób istotny rzucić
nowe światło na transhumanistyczne próby zawłaszczenia – a nie wzbogacenia
– sfery społecznej i biologicznej poprzez rozmaite aplikacje technologiczne.
Warto zauważyć, iż mimo wzrastającej popularności posthumanizmu krytycznego w filozofii, nauce i kulturze, to jednak jego zasięg oddziaływania społecznego
niewspółmiernie odbiega jednak od dużo bardziej skutecznego rozprzestrzeniania się idei transhumanistycznych, których potencjalne zastosowania od końca
XX w. coraz bardziej interesują zarówno rządowe jak i pozarządowe instytucje polityczno-ekonomiczne 6. O ile więc krytyczny posthumanizm wydaje się
6

Warto tutaj wspomnieć o sympozjum sponsorowanym przez NASA Lewis Research Center’s

Aerospace Technology Directorate (od roku 1999: NASA John H. Glenn Research Center – w skrócie Glenn
Research Center) z roku 1993 w Westlake Ohio, na którym Vernor Vinge zasugerował, iż ludzkość
prawdopodobnie już w ciągu pierwszych trzech dekad XXI w. będzie w posiadaniu środków do
wytworzenia ponadludzkiej superinteligencji, czego pośrednim następstwem będzie koniec ery
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współcześnie być potomkiem postmodernistycznej krytyki nowoczesnych tendencji uprzedmiotowiających i urynkowienia, o tyle transhumanizm – choćby ze
względu na swoje silne osadzenie w naukach ścisłych i przyrodniczych – niewątpliwie już teraz zaczyna wyznaczać najbardziej doniosłe trendy dalszego
rozwoju ludzkości.
Dla pedagogiki ogólno-krytycznej ten kierunek zmiany społecznej powinien
budzić największe obawy, albowiem w odróżnieniu od posthumanizmu krytycznego, którego emancypacyjne implikacje wydają się odpowiadać krytycznym
aspiracjom refleksji drugiego stopnia, transhumanizm zmierza ku całkowitej redukcji do racjonalności instrumentalnej7. Problem z tą odmianą racjonalności
polega – jak chciałbym raz jeszcze zaznaczyć za Przanowską – głównie na tym,
że skłania ona nas do myślenia „o kształceniu jako procesie posiadającym zewnętrzny wobec niego cel oraz to, że ów zewnętrzny cel określa sensowność
edukacyjnych przedsięwzięć” (Przanowska 2015: 40). Choć można by tutaj zauważyć, że pedagogika drugiego stopnia także pyta o zasadność i sens kształcenia
jako takiego, to warto pamiętać, iż redukcjonizm jedynie po to rozważa koniec
pedagogiki, aby móc ją zastąpić innym, bardziej wydajnym i skutecznym środkiem. Zamiast więc o refleksji pedagogicznej drugiego stopnia, wypadałoby w przypadku transhumanizmu mówić raczej o instrumentalizacji drugiego stopnia.

człowieka. Obecnie obserwować możemy rozkwit organizacji promujących idee transhumanistyczne zarówno na poziomie akademickim, jak i publicznym. W roku 1998 oksfordzki filozof
Nick Bostrom założył wraz Davidem Pearcem „Światowy Związek Transhumanistyczny” (World
Transhumanist Association), którego podstawowymi dokumentami założycielskimi są tzw. Deklaracja Transhumanistycza (Transhumanist Declaration) oraz Transhumanist FAQ – dostępny online.
Bostrom wspólnie z socjologiem i bioetykiem Jamesem Hughesem założył „techno-progresywny
think tank” o nazwie Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET), którego głównym medium są filozoficzno-naukowe czasopisma „Journal for Evolution and Technology” (JET), promujące – rzadko kiedy krytykujące – światopogląd transhumanistyczny. Od roku 2008 Światowy
Związek Transhumanistyczny zmienił swoją nazwę na Humanity Plus (w skrócie Humanity+ albo
h+). Obok tych przedsięwzięć warto także wymienić założone w roku 1986 Foresight Institute,
Machine Intelligence Research Institute (znane wcześniej jako Singularity Institute, ufundowane
w roku 2000) oraz działająca od roku 2006 Mormon Transhumanist Association, która stara się połączyć myśl techno-progresywną z ideami religijnymi. Por. Vinge 1993: 11–22; Bostrom 2005: 1–25.
7
Nie twierdzę, że w obrębie dyskursu transhumanistycznego nie znajdziemy wątków poruszających pytania drugiego stopnia. Jednak są one zawsze uwikłane w myśl techniczną, która
traktuje ludzi w kategoriach teleologicznych, których sens wydaje się niemal zawsze wyznaczony
przez horyzont możliwych aplikacji technologicznych lub farmakologicznych. Racjonalność instrumentalna wydaje się więc być gruntem, na którym transhumanizm rozważa wszelkie inne,
pozainstrumentalne aspekty ludzkiej egzystencji.
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Reasumując: wiele wskazuje na to, że posthumanizm w duchu pedagogiki
drugiego stopnia uzupełnia, tłumaczy i tym samym kwestionuje humanistyczne
podstawy pedagogiki paradygmatycznej. O ile refleksja posthumanistyczna mogłaby stać się konstytutywną częścią refleksji nad wychowaniem, o tyle nasze
obawy powinny się kierować ku transhumanistycznej odmianie i zarazem negacji
posthumanizmu, która wraz z zastąpieniem pedagogiki pierwszego stopnia biotechnologicznymi narzędziami „ulepszenia człowieka” (human enhancement) odebrałaby pedagogice drugiego stopnia właściwy przedmiot refleksji – pytanie
o sensu ludzkiego życia.

Zamiast wniosków – apel
W niniejszym artykule starałem się pokazać, iż z perspektywy pedagogicznej myślenie posthumanistyczne nie powinno być uznane za odrębny styl albo
paradygmat filozoficzny. Przeciwnie – kontestacja dotychczasowych sposobów
ujmowania człowieka jako centrum świata wpisuje się w ogólno-krytyczną
perspektywę pedagogiki drugiego stopnia, która stara się dotrzeć do ukrytych
sensów i znaczeń pedagogiki paradygmatycznej. Zakwestionowanie antropologicznych ram wychowania zarówno adaptacyjnego, jak i emancypacyjnego
wydaje się w pełni korelować z refleksją mającą na celu otworzyć na gruncie
pedagogiki szeroki dyskurs odwołującego się do ludzkiej egzystencji jako do
„rzeczywistości sensu”. W tym celu warto wraz z posthumanizmem zakwestionować uchodzące w danej społeczności za pożądane i nienaruszalne wzorce
osobowości (czyli antropologiczne założenia pedagogiki adaptacyjnej), a także
panujące w kulturze idee emancypacji, samorealizacji, autonomii, podmiotowości oraz indywidualności (czyli antropologiczne założenia pedagogiki emancypacyjnej). Problem natury podstawowej pojawia się jednak w przypadku tej
odmiany posthumanizmu, która zamiast otwierać dyskurs humanistyczny i społeczny na poza- i nieludzkie materialności, stara się sprowadzić niemal całą myśl
o człowieku do racjonalności instrumentalnej. Takim właśnie ruchem okazuje
się – wbrew zazwyczaj wspaniałomyślnym deklaracjom – być transhumanizm,
którego zwolennicy wydają się nie dostrzegać różnicy między autoteliczną wartością rozwoju człowieka na poziomie zarówno adaptacyjnym jak i emancypacyjnym a heterogeniczną ingerencją w człowieka w celu ulepszenia jego
wydajności psychofizycznej.
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Tutaj pojawia się pytanie, na ile środowisko akademickie będzie gotowe
na gruncie refleksji pedagogicznej drugiego stopnia rozważać dalszy rozwój perspektywy posthumanistycznej przy jednoczesnej krytyce transhumanistycznych
prób uprzedmiotowienia nie tylko człowieka, ale także – co z perspektywy posthumanistycznej wydawać się może kluczowe – zwierząt oraz samoświadomych,
inteligentnych maszyn. Jestem przekonany, iż pedagogika drugiego stopnia stanowi właściwy grunt, na którym posthumanistyczne perspektywy filozoficzno-naukowe mogłyby w sposób interdyscyplinarny zostać rozważane oraz ujęte
jako dyskursywne sposoby przeciwdziałające redukcjonistycznym tendencjom
rozumu technologicznie instrumentalnego.
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Deliberacja „zamiast” władzy. Kontekst edukacyjny
Summary
DELIBERATION INSTEAD OF POWER – AN EDUCATIONAL CONTEXT

Power is undoubtedly a politically intriguing phenomenon. However, mainly its socio-practical
character makes power especially important from the educational point of view. Our thinking
around the concept of power can be focused on its two types:
1.
Asymmetrical conception of power containing elements of resistance and conflict,
2.
Concepts of power as a collective potential.
The institution of school using appropriate didactic strategies in an active way can support
or block one of the two proposed concepts of power. By advocating for the concept of power
as a collective potential, in this article the author proposes to consider a deliberative thinking
procedure as an element of education influencing the understanding of the functioning of
democracy.
The main purpose of the article is to justify the thesis that applying the procedural model
of justification in educational practice (see John Rawls) makes a significant contribution to
students’ acquisition of thinking skills that support deliberative attitudes.
Key words: justice as fairness, John Rawls, education, power
red. Paulina Marchlik

Słowo władza jest terminem, któremu dzięki „bogatej” ekstensji, nie grozi
ubóstwo odniesień. Oznacza to, że prócz dobrze znanego nam, klasycznego
już podziału władzy politycznej na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
bez przeszkód możemy mówić o władzy ekonomicznej, władzy rozumu, władzy
zasad etycznych, władzy boskiej i wielu innych. Niezależnie od tego, na jaki
powołamy się jej rodzaj, termin władza prawdopodobnie zawsze będzie nas
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odsyłał do pewnej określonej treści zawartej w stosunku podporządkowania.
W dalszej części tekstu będę odnosił się wyłącznie do tzw. władzy politycznej1, często kojarzonej z relacją przemocową, z którą powiązane są dwie siły
– podporządkowująca i podporządkowana. Władzę oczywiście można przedstawiać w nieco mniej radykalnym świetle, utożsamiając ją, dla przykładu, z pewną formą zarządzania, któremu towarzyszy działanie z założenia pozbawione
przemocy bezpośredniej. Niemniej i w takim przypadku zachodzi konieczność
użycia jakiegoś rodzaju siły w sytuacji braku dobrowolnego podporządkowania
wobec zatwierdzonych przyjętym na mocy prawa dekretem i obowiązujących
w danej grupie zasad. Wydaje się, iż bardzo trudno byłoby wskazać system
polityczny, w którym organy władzy (niezależnie od ich pochodzenia, formy
i charakteru jej sprawowania) nie stosowałyby, w określonych przypadkach,
jakiegoś rodzaju przymusu bądź presji przejawiającej się w niebezpośrednich
formach oddziaływania.
Władza jest zjawiskiem społecznym, dotyka niemalże wszystkich aspektów
naszego życia, a świadomość jej istnienia często rodzi się już w momencie
przekroczenia progu szkoły powszechnej. Ta ostatnia, pełniąc funkcję adaptacyjną, staje się miejscem, w którym dokonuje się swoiste oddziaływanie formujące,
z założenia „zakorzeniające” młodego człowieka w kulturze i społeczeństwie.
Niestety w adaptacyjność niejako programowo wpisane są pewne formy przymusu realizowanego w ramach funkcjonalistyczno-behawioralnego paradygmatu kształcenia (por. Klus-Stańska 2010; Sajdak 2013). W konsekwencji proces
edukacyjny przyjmuje postać zjawiska kulturowego, w którym zasadniczą rolę
odgrywa stosunek podporządkowania2, a zatem i relacja władzy.
Jeśli jednym z celów szkoły ma być kształtowanie u uczniów postaw demokratycznych, to sama wiedza na temat znajomości praw i obowiązków nie wystarczy. Wydaje się, że aby zyskać „odpowiednią” świadomość polityczną, a wraz
z nią rozumienie i umiejętność korzystania ze swobód i praw obywatelskich,
konieczne jest uczestnictwo we wspólnocie kierującej się demokratycznymi wartościami3. Niemniej każda antyautorytarna wspólnota niejako naturalnie będzie
1
2

O ile nie będę zaznaczał, że chodzi o inny rodzaj władzy.
Podporządkowanym może być zarówno uczeń, jak i nauczyciel, zaś obaj podlegają „siłom

społecznym” ucieleśniającym się choćby w realizowanym paradygmacie edukacyjnym.
3
W artykule przyjmuję założenie o fundamentalnym charakterze tzw. wartości demokratycznych, do których sprawiedliwość bez wątpienia należy. Mam jednak świadomość, iż uznanie wskazanych wartości za fundamentalne, z pominięciem ich definicji i uzasadnienia, jest działaniem
nieco arbitralnym. Niemniej czynię tak, by nadmiernie nie rozwijać kwestii niestanowiących tu
rozważań zasadniczych, a będących równie dyskusyjnymi, co wątek główny artykułu. Poza tym
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uwikłana w jawne konflikty, wynikające z wielości i różnorodności zajmowanych w niej stanowisk. Jednym z mechanizmów zmniejszających napięcia wewnątrz grupy jest deliberacja, którą pojmować można jako proces komunikacji
zorientowany na poszukiwanie racjonalnego rozwiązania problemu. Samo pojęcie deliberacji nie jest jednak, mówiąc językiem Saula Kripkego (por. Kripke 2008),
terminem posiadającym sztywny desygnator. Ogólnie deliberację można rozumieć jako rozmowę ludzi uczestniczących w sekwencyjnej wymianie uwag i argumentów, celem wspólnego podjęcia ostatecznej decyzji (Gambetta 1998: 19).
Swoją uwagę skupiam jednak tylko na modelu proceduralnym Rawlsa, który co
prawda można uznać za odmianę deliberacji, lecz specyficzną – z uwagi na
wymagane warunki, w których dyskusja miałaby się odbywać. Zdecydowanie
wykraczając poza „zwykłą” wymianę argumentów, model ów wydaje się stwarzać
bardzo ciekawe warunki dla dowodzenia racji i osiągania konsensusu. Nie ma
wątpliwości, że te ostatnie należą do umiejętności, których można i powinno się
uczyć. Rzecz jednak w tym, by prowadzona dyskusja odbywała się z zachowaniem wysokich standardów racjonalności, a te, jak sądzę, zagwarantować może
zastosowanie teorii bezstronnej oceny sytuacji. W związku z tym stawiam tezę,
że stosowanie w praktyce dydaktycznej proceduralnego modelu uzasadniania
Johna Rawlsa może w istotnym stopniu przyczyniać się do „wzmocnienia” wśród
uczniów i studentów umiejętności deliberowania (która obejmuje kompetencje
intelektualne przygotowujące do powadzenia debaty społecznej w jej różnych
odmianach).
Deliberację przeciwstawiam władzy. Tę pierwszą traktuję „wstępnie” jako
instrument rozstrzygania sporów społecznych, docelowo zaś jako możliwą strategię myślenia i działania politycznego. W tym kontekście tytuł niniejszego
artykułu miał stanowić swego rodzaju figurę retoryczną, wyrażającą intuicję, że
władza polityczna, w przeciwieństwie do zjawiska deliberacji, powiązana jest
zawsze z dominacją i przemocą, co powoduje, że bycie w relacji władzy z definicji wyklucza możliwość swobodnej, a przez to autentycznej, debaty.
W pierwszej części tekstu naszkicuję dwie podstawowe kategorie, a zarazem sposoby rozumienia pojęcia władzy, w następnym krótko przedstawię
jedną z form (równie dyskusyjnego co władza) zjawiska deliberacji, by ostatecznie, w ostatnim paragrafie artykułu, wskazać na możliwe korzyści wynikające
z zastosowania procedury deliberatywnej w kształceniu szkolnym i akademickim.

zakładam, iż określenie „wartości dem okratyczne” jest, dla merytorycznie przygotowanego czytelnika, zrozumiałe.
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Dwie koncepcje władzy
W artykule Władza i panowanie Steven Lukes wyróżnił dwie użyteczne i bardzo pojemne kategorie władzy:
(a) koncepcje asymetryczne – zawierające elementy oporu i konfliktu o charakterze faktualnym bądź potencjalnym. Tego rodzaju koncepcje niejako
a prori w swój fundament teoretyczny wpisane mają założenie o konfliktowym charakterze władzy (Lukes 2006: 494);
(b) koncepcje władzy jako zbiorowego potencjału. Ten rodzaj zdecydowanie
kładzie nacisk na współpracę, której naczelną zasadą staje się nie dominacja,
ale współrządzenie z innymi (Lukes 2006: 497).
Oba podejścia różnią się więc w swoich podstawach. Pierwsze odwołują się
do siły i przemocy, którą trzeba niekiedy użyć, aby uzyskać z góry założone cele. W taki sposób myślenia wpisuje się Hobbesowski model państwa, w którym
obywatele, z racji swojego egoistycznego usposobienia, z konieczności muszą
być ograniczani przez zewnętrzny wobec nich aparat przymusu. Niemniej należy
podkreślić, iż wrodzony nam egoizm, który według koncepcji natury ludzkiej
Thomasa Hobbesa nie zwiera w sobie elementu zła, nie jest z zasady destrukcyjny. Byłoby tak, gdyby każdy każdemu złorzeczył, tak jednak nie jest. Człowiek
jest egoistyczny, co oznacza, że – cytując Janosa Kisa – „to raczej egoista całkowicie obojętny na wartość (pozytywną lub negatywną) życia innych. Egoiści,
w przeciwieństwie do prawdziwie złych ludzi, zdolni są do współpracy mającej
na celu wspólną korzyść” (Kis 2013: 26). Stąd państwo przez nich tworzone jest
w stanie egzystować, a nawet się rozwijać. Wydaje się, że wspomniana obojętność jest warunkiem minimalnym (jeśli tak można się wyrazić) tworzenia dużych zbiorowisk ludzkich i ich współtrwania. Wszystko, co destrukcyjne prędzej
czy później musi ulec zagładzie.
Możliwość podjęcia współpracy jest elementem, który dominuje w przekonaniach nowożytnych filozofów społecznych. Stawiali oni nie tylko na „naturalne skłonności” popychające ludzi do czynienia tego, co „odruchowo” uznawali
za dobre dla nich samych. David Hume i Immanuel Kant, dla przykładu, wskazywali na racjonalność, jako substancjalną cechę ludzką wyzwalającą życzliwość
wpływającą na sposób funkcjonowania społecznego, co przekładało się na jednoczesne zmniejszenie poziomu zachowań egoistycznych, bez wątpienia koniecznych do przetrwania indywiduum ludzkiego. Sam Kant posuwał się jeszcze
dalej, uważając, że rozumność staje się niekiedy powodem dla postępowania
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zgodnego z prawem moralnym, z uwagi na nie samo (Kis 2013: 26). Niezależnie jednak od optymizmu przenikającego ich przeczucia co do natury ludzkiej,
obaj zgodnie utrzymywali, iż „ludzie są istotami skończonymi, a życzliwość
i szacunek dla prawa moralnego są mniej godnymi zaufania regulatorami ich
postępowania niż własny interes” (Kis 2013: 26). Akceptując taki punkt widzenia należy przyznać, iż nie jest możliwe, by zapewnić odpowiedni ład społeczny
przy jednoczesnym wsparciu powszechnego i w pełni akceptowanego dobrobytu. Gdyby udało się stworzyć model państwa, w którym wspólnie pojęty interes mógłby być zaspokojony przez działania podejmowane w ramach władzy
przy powszechnej akceptacji, byłby to odpowiednik drugiego modelu (b) władzy (por. Lukas 2006: 247). Niestety nie wydaje się, aby było to możliwe przy
założeniach wynikających z koncepcji Huma i Kanta. Jak zauważa Kis4 „Reguły
instytucjonalne powinny zostać skonstruowane w taki sposób, by sprawiały, że
nastawione na prywatne interesy wybory zgadzają się z wyborami dyktowanymi
przez moralność” (Kis 2013: 27).
Kwestię przymusu i siły w koncepcji władzy w rozumieniu (a) można rozpatrywać w kontekście celowego, w pełni świadomego i dobrowolnego podporządkowania. Wówczas zapewne można by próbować koncepcji tej bronić
wskazując na, społecznie akceptowaną, konieczność zastosowania przymusu,
która miałaby być wynikiem niemożliwości osiągnięcia wyżej wskazanego stanu, a więc sytuacji, w której pogodzimy nasze własne interesy z dobrem powszechnym (które zapewne miałoby dodatkowo jeszcze wynikać z uniwersalnie
pojętego prawa moralnego). Zwolennik Thomasa Hobbesa przyznałby się zapewne do takiego podejścia, uznając, że w nim zawarty jest element „racjonalnego podporządkowania”. Sprawiedliwość i niesprawiedliwość nie przysługują
człowiekowi jako jednostce, bo nie są to władze przysługujące ani ciału, ani
umysłowi, niemniej, jak pisze Hobbes, są to cechy, które przysługują społeczeństwom. Nie ma też w człowieku „różnicy pomiędzy moim i twoim” (Hobbes
1954: 339), stąd jego jest to wszystko, co sam może zdobyć i utrzymać. Sam
Hobbes dostrzega fatalność tej sytuacji, ale widzi też rozwiązanie wypływające
po części z uczuć, po części zaś z rozumu:
Uczucia, które skłaniają ludzi do pokoju, to strach przed śmiercią, pragnienie takich rzeczy, jakie są niezbędne do wygodnego życia, oraz nadzieja, że swą pilnością i pracą człowiek

4

Jest to pogląd, który Kis nazywa tezą o motywacji pośredniej, gdzie nie ma miejsca (a przynaj-

mniej się go nie zakłada) dla podejmowanego działania, uwzględniającego motywację moralną
w ramach instytucji społecznych (por. Kis 2003: 27).
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będzie mógł je zdobyć. Rozum zaś poddaje wygodne warunki pokoju, na których ludzie mogą dojść do zgody. Te warunki pokoju to normy, które inaczej nazywają się prawami natury
(Hobbes 1954: 339).

Te ostatnie (lex naturalia) zabraniają wszystkiego, co naraża życie, nakazując jednocześnie działania mające na celu jego ochronę. Z tego powodu człowiek
zrzeka się części swych przywilejów i dogodności na rzecz suwerena, którego
władza sięga znacznie dalej aniżeli jednostki. Można mieć jednak spore wątpliwości wobec tak pojętego układu, gwarantującego nasze prawa podstawowe.
Przykład ten, podobnie jak wiele innych znanych z literatury przedmiotu, ukazuje trzy oblicza władzy asymetrycznej – kontrolę, zależność i nierówność (Lukes
2006: 495–497). Idea państwa przemocowego bardzo trafnie została wyrażona
w słowach Roberta Nozicka:
Państwo rości sobie prawo do wyłącznego decydowania o tym, kto i kiedy może użyć
siły; twierdzi, że tylko ono może decydować, kto może użyć siły i pod jakimi warunkami; rezerwuje dla siebie wyłączne prawo legitymizowania i przyzwalania na jakiekolwiek użycie siły
w obrębie jego granic; co więcej, żąda prawa karania wszystkich tych, którzy naruszają ów
monopol, do jakiego pretenduje (Nozick 2010: 39).

Drugi rodzaj władzy (b) nadbudowany jest na zupełnie odmiennej wizji
polityki. Nie ma tu dysharmonii politycznej polegającej na asymetrycznym rozkładzie sił politycznych, które uosabiane są z władzą, czyli siłą oddziaływania
na jednostki i grupy. Ten rodzaj władzy ma charakter zdecydowanie koncyliacyjny. Jego celem jest nawiązywanie, tworzenie i utrzymanie harmonijnych relacji politycznych prowadzących do wspólnotowych działań. Taką koncepcję
władzy znajdujemy m.in. w dziełach Edmunda Burke’a, dla którego „władza” to
„wolność ożywiająca działania grupowe” (Burke 1994: 28). Podobną koncepcję,
z uwagi na wspólnotowość działań zmierzających do osiągnięcia powszechnego dobra, znajdziemy u Rawlsa (2006). Chociaż rezygnuje on z pojęcia „dobra
wspólnoty”, nie zarzuca idei możliwości stworzenia państwa, w którym obowiązywałaby zasada sprawiedliwości gwarantująca wszystkim jego mieszkańcom
„równe możliwości”.
Pomimo radykalnej różnicy, jaka istnieje między oboma zasygnalizowanymi
modelami władzy, można twierdzić, na co wskazuje Lukes (2006: 498), że nie
ma jasnej granicy między tym, co uważamy za działania wspólnotowe, a tym,
co jest asymetryczne w koncepcji władzy. Działania wspólnotowe dla dobra
powszechnego można różnie interpretować, podobnie, jak różnie można postrzegać kontrolę, relację zależności czy przejaw nierówności skrywający się pod
płaszczem władzy.
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Niemniej niezależnie od istniejących, możliwych rozróżnień dotyczących
rozumienia pojęcia władza, dość powszechnym jest przekonanie (o czym pisałem na wstępie artykułu), że władza oparta jest na wyraźnie autorytarnych
fundamentach. Tę opinię potwierdzają źródła internetowe, w których dominuje
trend polegający na utożsamianiu władzy politycznej ze zdolnością „do podejmowania oraz egzekwowania decyzji niezależnie od woli ludzi, których ona
dotyczy, poprzez możliwość zastosowania szczególnych środków, zwłaszcza
przemocy. Władza polityczna oznacza zatem możliwość kształtowania zbiorowych zachowań ludzi w taki sposób, aby postępowali oni w sposób oczekiwany i pożądany z punktu widzenia podmiotów dysponujących władzą”5.

Demokracja deliberatywna i teoria sprawiedliwości Rawlsa
Możliwości zaistnienia zjawiska deliberacji w życiu publicznym, jako czegoś
oczywistego i powszechnego, powiązane jest ściśle z zagadnieniem stosunku
władzy i demokracji. Debata toczona wokół problematyki, związanej z celami
demokracji angażuje dwa różne podejścia – agregatywne i deliberatywne – co
do kwestii osiągania, w ustroju demokratycznym, powszechnej zgody odzwierciedlającej dobro wspólne. „Tradycja agregatywistów pozostawia w spadku
wizję demokracji, w której kluczową operacją jest współzawodnictwo o większość głosów, a wyzwaniem dla teoretyków demokracji jest zaproponowanie
właściwych reguł, które mają nim rządzić” (Shapiro 2006: 3–4). Tego typu pogląd wynika z przekonania, że preferencje są stałe, inaczej niż uważają deliberatywiści, dla których zmiana preferencji jest jak najbardziej możliwa, choćby
w wyniku prowadzonej deliberacji. Celem tej ostatniej natomiast jest ustalenie
dobra wspólnego, które ma szanse zostać wypracowane. Oba podejścia zawierają istotne różnice na poziomie rozstrzygnięć filozoficznych w odniesieniu do
natury ludzkiej i możliwości życia zbiorowego (Shapiro 2006: 4).
Odrzucając słuszność koncepcji agregatywnych można opowiadać się za
tzw. demokracją deliberatywną, w której stwierdza się potrzebę uzasadniania
decyzji podejmowanych przez obywateli i ich przedstawicieli. Ten rodzaj demokracji stwarza wiele możliwości dla różnych form podejmowania decyzji, z tym
jednak warunkiem, że ich stosowanie musi być dobrze uzasadnione (Gutmann,
Thompson 2004: 3). Niemniej demokrację deliberatywną nie można traktować
5

Encyklopedia PWN, hasło: władza, dostęp: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wladza;3997059.

html (otwarty 15 listopada 2017).
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jako celu samego w sobie, jest ona przede wszystkim racjonalnym instrumentem służącym uzgadnianiu celów i sposobów ich realizacji na drodze negocjacji społecznych. Koncepcja deliberacji, podyktowana dążeniem do ustalania
wspólnego rozwiązania problemu, stanowi dobry grunt pod forum wymiany
poglądów; dobrymi przykładami są zgromadzenia mieszkańców osiedli, miast,
obywatelskie ławy przysięgłych itp. Deliberacje nie muszą angażować wszystkich
przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Istnieje możliwość dokonania
wyboru reprezentantów poszczególnych grup występujących w roli kompetentnych dyskutantów (Shapiro 2006: 29). Deliberacja może okazać się niezwykle
przydatna podczas rozwiązywania sporów społecznych, niestety może również
przyczyniać się do eskalacji już istniejących konfliktów. Z jednej strony sprzyja
minimalizowaniu różnic zdań, prowadzeniu dyskusji w duchu wzajemnego szacunku, ujawnianiu źródeł nieporozumień itd., z drugiej jednak, konfrontowanie
sprzecznych interesów może wykazać niemożność ich wzajemnego pogodzenia,
przyczyniać się jednocześnie do uświadomienia i pogłębienia różnic pomiędzy
debatującymi (Shapiro 2006: 36).
Takich negatywnych skutków, jak się wydaje, nie generuje koncepcja zaprezentowana przez Rawlsa. Zaproponował on koncepcję, w której uzasadnienie stosowanych rozwiązań wynika wprost z zastosowanej procedury. „Dobro
wspólnoty” zastąpione zostaje zasadą sprawiedliwości, która wraz z bezstronnością, bezosobowością i prawami jednostki stanowi aksjologiczny rdzeń państwa liberalnego. W Teorii sprawiedliwości Rawls kładzie główny nacisk na model
państwa oferujący wszystkim jego członkom takie same możliwości. Urzeczywistnienie takiego systemu uzależnia od zasady sprawiedliwości jako bezstronności (justice as fairness), polegającej na stworzeniu odpowiednich warunków
z konieczności eliminujących wszelkie przypadki stawiania kogokolwiek w sytuacji uprzywilejowanej albo dyskredytującej w momencie podejmowania decyzji, co do losów własnych oraz wspólnoty. U podstaw takiego myślenia leży
założenie o konieczności wygenerowania zasad, które należałoby przyjąć w sytuacji kontraktowej, co zdaniem Rawlsa, prowadzi to do połączenia teorii sprawiedliwości z teorią racjonalnego wyboru (2009: 49).
Wobec tego niezbędne jest znalezienie rozwiązania, które stanowić będzie
pewne wyjściowe status quo, gwarantując jednocześnie osiągnięcie uczciwego
i bezstronnego porozumienia (Rawls 2009: 48–49). Uzyskanie pożądanych, optymalnych warunków zagwarantować może sytuacja początkowa, stanowiąca o czysto hipotetycznych okolicznościach prowadzących wprost do określonej teorii
sprawiedliwości (traktowanie jej jako „realnego historycznego stanu rzeczy”
byłoby nieporozumieniem) (Rawls 2009: 41). Realizacja tej ostatniej wiąże się
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z wyborem „zasad sprawiedliwości” i wymaga zastosowania zasłony niewiedzy.
Zgodnie z założeniem Rawlsa strony biorące udział w ustalaniu zasad, a więc
znajdujące się za wspomnianą zasłoną, czasowo „tracą” całą wiedzę na temat samych siebie, otaczającego świata i innych ludzi. Powoduje to, że, niejako z konieczności, emancypując się od wszelkiej stronniczości, potrafią podejmować
decyzje dotyczące przyszłej struktury społeczeństwa z pominięciem wszystkich
partykularnych interesów (Shapiro 2006: 208–216). Zasłona niewiedzy stanowi tu
rodzaj gwaranta racjonalnych wyborów umożliwiających dokonanie sprawiedliwego, bo bezstronnego, podziału dóbr. W takich właśnie wyidealizowanych warunkach miałaby realizować się idea „sprawiedliwości jako bezstronności”.
Autor Teorii sprawiedliwości bez wątpienia nie miał złudzeń, co do tego, że
możliwe jest usunięcie wszelkich istniejących nierówności (nota bene takie podejście „pasowałoby” bardziej do wszelkiej maści ideologii radykalnych, którym
marzy się zniesienie wszelkich – nawet tych konstytucyjnych dla jednostki – różnic pomiędzy ludźmi). Osiągnięcie „absolutnej równości” wydaje się być niedostępną idée fixe, która dodatkowo stwarza olbrzymie trudności interpretacyjne.
Stąd rdzeniem Rawlsowskiej teorii jest zasada dyferencji:
[...] chociaż nikt nie powinien cierpieć na skutek wpływu niezasłużonych, naturalnych
nierówności, to niewykluczone, iż w pewnych przypadkach każdy skorzysta, jeśli taki wpływ
będzie dozwolony. Wprawdzie nikt nie zasługuje na korzyści będące rezultatem naturalnych
zdolności, ale uznanie takich korzyści nie będzie nieuczciwe, jeśli będą one w interesie mniej
hojnie obdarowanych w „naturalnej selekcji” (Kymlicka 1998: 71).

Tak zwane niezasłużone nierówności, niezależnie od tego, czy wynikają
ze społecznie niesprawiedliwego podziału dóbr, czy mają podłoże genetyczne
(np. wrodzony iloraz inteligencji lub talent muzyczny), są moralnie arbitralne,
wobec czego powinny, zdaniem Rawlsa, pracować na rzecz najgorzej sytuowanych, nawet w sytuacji, gdy godzi to w interesy wszystkich pozostałych członów społeczeństwa. Jak stwierdza autor Teorii sprawiedliwości:
Społeczne i ekonomiczne nierówności powinny być ułożone tak, by (a) było z największą korzyścią dla najgorzej sytuowanych, i żeby (b) nierówności te były związane z pozycjami i urzędami otwartymi dla wszystkich na warunkach autentycznej równości szans (Rawls
2009: 139).

W koncepcji Rawlsa sprawiedliwość przybiera postać proceduralną:
W sprawiedliwości jako bezstronności społeczeństwo interpretuje się jako kooperatywne
przedsięwzięcie dla wzajemnych korzyści. Struktura podstawowa jest publicznym systemem
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reguł definiujących system postępowania, który skłania ludzi do wspólnych działań w celu
wytworzenia większej sumy korzyści i przypisuje każdemu określone uznane roszczenia do
udziału w dochodzie. To, co dana osoba czyni, zależy od tego, do czego uprawniają ją publiczne reguły, a to, do czego jest uprawniona – od tego, co czyni. Do wynikającej stąd dystrybucji
dochodzi się poprzez honorowanie roszczeń określonych przez to, czego – w świetle owych
uprawnionych oczekiwań – dane osoby się podejmują (Rawls 2009: 141).

Wypracowywane reguły postępowania mają służyć wytwarzaniu większej
sumy korzyści, co zdaniem Rawlsa, jest możliwe do osiągnięcia dzięki podejściu
do problemu udziałów dystrybucyjnych jako do kwestii czystej sprawiedliwości
proceduralnej (Rawls 2009: 141).
Z czystą sprawiedliwością proceduralną mamy do czynienia wówczas, gdy brak niezależnego kryterium prawidłowego rezultatu; istnieje natomiast poprawna – czyli uczciwa – procedura, której każdy wynik również jest poprawny, czyli uczciwy, o ile we właściwy sposób ją
stosujemy (Rawls 2009: 143).

W świetle tych słów procedura jest uczciwa, jeśli stosujemy się do niej
dobrowolnie i jednocześnie nie oczekujemy żadnego zysku.
Teoria sprawiedliwości Rawlsa jest zmodyfikowaną i wyidealizowaną wersją
umowy społecznej. Od Kantowskiej metafizycznej koncepcji podmiotu racjonalnego (por. Kant 2005) różni się tym, że ignoruje warunki przyrodnicze i społeczne życia. Rezygnacja z transcendentalnie pojętego podmiotu, mogącego
„oderwać się” od wszelkich okoliczności towarzyszących ludzkiemu życiu, zastąpiona zostaje przez Rawlsa bezstronną, a więc niezależną od jednostkowych
czy grupowych interesów, oceną sytuacji. Niemniej zasłona niewiedzy nie wywołuje efektu wyabstrahowania jednostki z otoczenia społecznego. Kwestia
ostatnia, a więc możliwość dostarczenia racji – a tym samym rezygnacji z, po
Kantowsku pojętego, podmiotu transcendentalnego na rzecz jednostki, bądź
co bądź, usytuowanej w kontekście społecznym, a jednocześnie pozbawionej
metafizycznych „naleciałości” u krytyków Rawlsa budzi poważne wątpliwości.
Michael J. Sandel pyta:
czy metafizykę Kanta daje się odłączyć od „kontekstu” albo od niezbędnych założeń
wspólnych dla Kanta i Rawlsa koncepcji moralnych i politycznych – krótko mówiąc, czy można
osiągnąć liberalną teorię polityki pozbywając się metafizycznych niedogodności – jest jedną
z głównych kwestii spornych wywołanych przez teorię Rawlsa (Sandel 2009: 54).

Zdaniem Sandela „ucieleśniona deontologia” nie jest możliwa. Pojawiają
się tu dwie kwestie: prymat sprawiedliwości i prymat jaźni. W pierwszym przy-
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padku projekt Rawlsa zakładał pierwszeństwo sprawiedliwości przed wszystkimi innymi wartościami, w tym dobrem, która miałaby stać się „archimedesowym
punktem oparcia” dla wydawania oceny podstawowej struktury społeczeństwa.
W tym miejscu pojawia się problem statusu idei sprawiedliwości, gdyż albo jej
zasady będą uwarunkowane społecznie (tzn. będą wywodzone z wartości i/lub
dobra społecznie akceptowanego) i wówczas, jako takie, nie mogą wyznaczać
zewnętrznych standardów oceny, albo wspomniane standardy potraktujemy jako aprioryczne ze swej natury, a wtenczas bocznymi drzwiami wprowadzamy
metafizyczne rozwiązanie, którego chcieliśmy uniknąć (Sandel 2009: 58). Druga
kwestia dotyczy prymatu jaźni nad celami. Jaźń w koncepcji Rawlsa istnieje, zanim jakikolwiek cel zostanie wybrany, dzięki czemu zyskuje niezależność od
przygodnych chceń i celów. Wypływa to wprost z potrzeby oddzielenia podmiotu od uwarunkowującej go sytuacji. Zdaniem Sandela, jeśli decydujemy się
na takie rozstrzygnięcie, nie możemy wówczas odwoływać się do podmiotu usytuowanego w konkretnych okolicznościach, co powoduje, że jaźń stawałaby się
zbyt abstrakcyjna i zbyt oderwana od realnych okoliczności życia, by „odnaleźć
się” w sytuacji kontraktualistycznej (Sandel 2009: 62–63). Rawls stawia więc na
racjonalną, wolną i autonomiczną jaźń zdolną do niezależnych decyzji mogących
stać się podstawą społeczeństwa sprawiedliwego. Zarzuty Sandela, choć nie bezpodstawne, nie wydają się dyskwalifikować koncepcji Rawlsa. Wynikają one z nie
do końca właściwego zrozumienia idei podmiotu nieusytuowanego, którego status egzystencjalny nie stanowił zasadniczej, a przez to najważniejszej części
argumentacji, a jedynie miał na celu unaocznić możliwy, i zdaniem autora Teorii
sprawiedliwości, najlepszy sposób rozstrzygania kwestii związanych ze sprawiedliwą dystrybucją dóbr. Jak stwierdza Will Kymlicka:
Zasłona niewiedzy nie ma nic wspólnego z teorią jednostkowej tożsamości. Dostarcza
nam ona intuicyjnego testu uczciwości sytuacji – tak samo jak w przypadku, gdy chcąc zagwarantować uczciwy podział tortu, przestrzegamy reguły, by krojący nie wiedział, który kawałek
mu przypadnie (Kymlicka 1998: 76).

Chodzi o usunięcie wszelkich „naleciałości kontekstowych”, które uniemożliwiłyby racjonalny osąd w sytuacji pełnej akceptacji dla podstawowych praw
każdej jednostki – wolności i równości.
Projekt Rawlsa spotkał się z ostrą krytyką. Wytykano mu między innymi
brak realizmu, Wydaje się to nieuzasadnione tym bardziej, że sam autor teorii
sprawiedliwości zdawał sobie sprawę z licznych uproszczeń, jakie niesie ze sobą
tego typu przedsięwzięcie. Pisał on tak:
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Powinniśmy patrzeć na teorię sprawiedliwości jako na podstawowe wskazówki mające
skupić naszą moralną wrażliwość i przedstawić naszym intuicyjnym zdolnościom kwestie bardziej ograniczone i łatwiejsze do rozsądzenia. Zasady sprawiedliwości wyodrębniają pewne
czynniki jako moralnie istotne, reguły pierwszeństwa wyznaczają ich względne pierwszeństwo
w przypadku konfliktu między nimi, koncepcja zaś sytuacji początkowej definiuje podstawową
ideę, która ma pokierować naszym namysłem. Jeśli wydaje się, że cały ten schemat rozjaśnia
i porządkuje nasze myśli, jeśli wykazuje tendencje do zmniejszania zakresu niezgody i uzgadnia nasze rozbieżne przekonania – to będzie to wszystko, czego można się po nim rozsądnie
spodziewać. Liczne występujące w nim uproszczenia rozumiane jako elementy konstrukcji,
która rzeczywiście wydaje się pomocna, można uznać za warunkowo usprawiedliwione (Rawls
2009: 97).

Poszukiwania Rawlsa doprowadziły go do stworzenia projektu, będącego
odpowiedzią na zapotrzebowanie wywarzonego stanowiska w kwestii sprawiedliwego ładu społecznego. Teoria bezstronnej oceny sytuacji wykazuje swą
użyteczność wówczas, gdy konkretne i nieredukowalne nakazy wchodzą ze sobą w konflikt. Rawls proponuje bardzo precyzyjne narzędzie rozwiązywania
kontekstowo uwikłanych i historycznie niejednoznacznych sprzecznych interesów. Zastosowanie akontekstowej procedury daje możliwość racjonalnej, a zatem wyważonej oceny zastanej sytuacji, jak również dostarcza instrumentu dla
zrównoważonego projektowania przyszłych działań politycznych. Dzięki niej
można, oczywiście w miarę możliwości, unikać powoływania się na „dobro
wspólnoty” i stosowania, celem jego ochrony, z góry narzuconych zasad i apriorycznych wartości.

Proceduralny model uzasadniania w praktyce edukacyjnej
Sądzę, że koncepcja Rawlsa jest filozoficznie intrygująca. Niemniej to edukację czynię zasadniczym tłem moich rozważań. Dlatego w tej części artykułu
podejmę się próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: co z takiego projektu wynika dla samej edukacji?
Można zasadnie twierdzić, że próby aplikacji elementów kształcenia opartego na proceduralnym modelu uzasadniania w istotnym stopniu przyczyniłyby
się do:
(a) ukierunkowania i uwrażliwienia uczniów i nauczycieli na możliwość przyjęcia bezstronnej i uzasadnionej (racjonalnej) perspektywy, bez konieczności
„brnięcia” w założenia o metafizycznej proweniencji;
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wzmocnienia podmiotowej samodzielności i świadomości sprawstwa wśród
uczniów;
uwrażliwienia, mimo deklarowanego braku transcendentnie i uniwersalistycznie pojętej moralności, na ogólnoludzkie wartości, wynikające z „nakazu
rozumu”, a nie wiary bądź przygodnych emocji.

(c)

Model racjonalnego rozstrzygania sytuacji spornych wydaje się dobrze
wpisywać w wielowymiarowy kontekst funkcjonowania szkoły. W warunkach
społecznego, ekonomicznego i ideologicznego zróżnicowania społeczeństwa,
szkoła staje się miejscem ścierania przeciwstawnych światopoglądów, nieustająco generując spory i animozje 6. Jednak sytuację zróżnicowania poglądów można
wykorzystać tak, by stała się źródłem inspiracji dla dydaktycznie atrakcyjnych zajęć. W praktyce może to oznaczać, że nauczyciel celowo podejmuje „społecznie
wrażliwe” tematy tak, by w odpowiednim momencie zastosować strategię deliberacji z wykorzystaniem zasłony niewiedzy. Celem takiego działania jest wzmocnienie wśród uczniów umiejętności dostrzegania i precyzyjnego definiowania
postawionego przed nimi problemu, dla którego, w konsekwencji podjętej debaty, powinni oni zaproponować rozwiązanie z uwzględnieniem możliwie szerokiego społecznego kontekstu. Niezwykle ważne jest, by każdy uczestnik dyskusji
wchodził w relację komunikacyjną z grupą, odpowiednio reagując (tj. dostarczając uzasadnień swojego stanowiska bądź kontrargumentów dla rozwiązań,
z którymi się nie zgadza) na proponowane przez nią strategie działania. Jedną
z istotnych umiejętności (prócz trafnego argumentowania) rozwijanych w trakcie prowadzonej przez uczniów deliberacji jest zdolność ekstrapolacji, przejawiająca się m.in. w zdolności dostrzegania i przenoszenia pewnych prawidłowości,
schematów lub wzorca zachowań społecznych z analizowanych sytuacji kontrfaktycznych na sytuacje realnie istniejące bądź wysoce prawdopodobne. Wydaje
się zatem, że przemyślane opracowanie i umiejętne zastosowanie proceduralnego modelu uzasadniania Rawlsa (np. poprzez zainicjowanie odpowiednio przygotowanej dyskusji na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie, historii czy języka
polskiego) może pozwalać na teoretyczne rozstrzyganie nawet bardzo skomplikowanych dylematów społeczno-moralnych. Można również przypuszczać,
że przyjmowanie „zewnętrznej perspektywy” wobec analizowanego problemu,
zogniskowanej na konwersacyjnym rozstrzygnięciu sporu, będzie dodatkowo
wspomagało analityczne kompetencje ucznia.
6
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światopoglądem, świadomie bądź nie, wzmacniają lub uwydatniają już istniejące konflikty.
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Model Rawlsa, stosowany w procesie kształcenia, choćby w bardzo ograniczonym zakresie (np. w niewielkich grupach klasowych i tylko w odniesieniu do nich), mógłby przynieść pozytywne rezultaty poznawczo-wychowawcze.
Przede wszystkim uczyłby zupełnie odmiennego spojrzenia na zastaną rzeczywistość społeczną. Ponadto sposób organizowania życia w szkole w znacznym
stopniu mógłby zostać podporządkowany wspólnemu ustalaniu celów i sposobów ich realizacji. Nie chodzi jednak o umiejętności forsowania swoich przekonań bądź promowania własnych lub grupowych interesów. Te ostatnie, jeśli
odpowiednio zastosujemy metodę, nie będą odgrywały istotnej roli, albowiem
wszyscy uczestnicy debaty będą mieli świadomość konieczności wypracowania
bezstronnych i sprawiedliwych, bo uwzględniających na równi interesy każdego, rozwiązań.
Możliwość współdecydowania o tym, co dzieje się w szkole znacznie przyczyniłby się do wzmocnienia wspomnianej już podmiotowej samodzielności
i świadomości sprawstwa wśród uczniów. Uczenie się samodzielności „jako
względnej niezależności myśli, uczuć i czynów, zarówno od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, umożliwiającej świadome planowanie, realizację
i kontrolę realizacji zadań wynikających z przyjętych celów i akceptowanych
wartości” (Świrko-Pilipczuk 2010: 187), musi się stać nieodzowną częścią programów kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji formalnej. Owa „samodzielność”, jak wykazuje Janina Świrko-Pilipczuk, prócz wartości samej dla siebie,
zyskuje status cechy szczególnie pożądanej w obliczu nieznanych dotąd zagrożeń związanych z pojawieniem się tego, co Ulrich Beck nazwał społeczeństwem
ryzyka (Świrko-Pilipczuk 2010).
Strategia posługiwania się modelem proceduralnym w pracy na lekcji wymaga od nauczycieli umiejętności wykorzystania logicznego i „pozakontekstowego” myślenia. Mimo iż zdecydowana większość ludzi uważa się za myślących
bardzo logicznie, poziom tej umiejętności nawet wśród studentów 7 pozostawia
wiele do życzenia. Studenci często nie potrafią poprawnie wnioskować, uzasadniać twierdzeń, dokonywać analizy treści, a także dochodzić do syntezy. Co gorsza – coraz częściej mają problemy z tekstami naukowymi o nieco wyższym
poziomie trudności (w którym np. autor posługuje się dużą liczbą abstrakcyjnych przykładów). Taki stan rzeczy jest wysoce niepokojący, albowiem niski poziom myślenia analitycznego może przyczynić się do spłycania i radykalizacji
poglądów i postaw. Rawlsa proceduralny model rozstrzygania kwestii spornych
7
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w istotny sposób mógłby poprawić zdolności analitycznego myślenia wśród uczniów i studentów. Wymaga on bowiem analizy sytuacji kontrfaktycznych, „niezwiązanych bezpośrednio z życiem codziennym”, a nade wszystko zrozumienia,
że mimo iż nie możemy oderwać się od konkretnego kontekstu, w którym
funkcjonujemy (jak wcześniej wspomniałem, Rawls nie postuluje tu wcale konieczności przyjęcia jakiegoś pozakontekstowego punktu widzenia), to jednak
możemy, a nawet powinniśmy, dostrzegać różne racje, wynikające z odmiennych
– czasem sprzecznych – perspektyw. Obowiązkiem edukacji jest uwrażliwianie
na różnorodność życia, w tym celów, które każdy z nas może chcieć osiągać,
mając za podstawę różne założenia i wynikające z nich uzasadnienia. Wydaje
się, że rozwinięta zdolność postrzegania świata z różnych perspektyw zdecydowanie zmniejsza szansę na sprzyjanie radykalnym postawom, sprzyjając zarazem racjonalnemu oglądowi sytuacji motywowanego chęcią poprawy położenia
wszystkich ludzi.
To wszystko prowadzi do kolejnej ważnej konsekwencji zastosowania „projektu Rawlsa” – uwrażliwiania na ogólnoludzkie wartości wynikające z racjonalnego namysłu, dzięki któremu unikamy uwikłania w przygodne emocje, zaś
nasze etyczne uzasadnienia i moralne wybory „tracą” swój metafizyczny wymiar.
Moralność, wsparta na dwóch głównych filarach – sprawiedliwości i równości,
nie będąc już transcendentnie uzasadnianą, zyskuje status konstruktu, jednak
zdecydowanie z obiektywistycznymi ambicjami. Istota takiego rozumowania
wniosłaby, jak sądzę, wiele dobrego do praktyki edukacyjnej, wzbogacając ją
o specyficzny sposób myślenia oparty na konstruktywizmie wykraczającym poza subiektywizm doznań i egoistyczny indywidualizm w działaniu. Myślę, że
wykorzystywany w szkole, byłby znakomitym źródłem doświadczeń zorientowanych wokół debatowania o kwestiach społecznie ważnych i współdecydowania
o losie swoim, a zarazem innych ludzi (nawet jeśli, jak już pisałem, w zakresie
mocno ograniczonym). Samo już debatowanie – jak stwierdza Piotr Zamojski
– jest kształcące, będąc wspólnym namysłem nad daną sprawą, a zarazem ujawniając „dialektykę odsłaniającą różne sensy” (Zamojski 2010: 230–232). Wszystko
to zdecydowanie wspiera podmiotową samodzielność, tak istotną dla rozwoju
świadomości demokratycznej.
Niezwykle trudno myśleć o jakimkolwiek społeczeństwie w kategoriach autentycznie demokratycznych, wiedząc jednocześnie, że stanowi ono wspólnotę,
dla której zjawisko deliberacji jest całkowicie obojętne (lub nieznane)8. Żywię
8

Nie mam tu na myśli żadnego konkretnego społeczeństwa, abstrahuję również od naszych

narodowych doświadczeń z demokracją. Twierdzę jedynie, że zjawisko deliberacji stanowi niejako
naturalny element każdej demokratycznej wspólnoty.
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głębokie przekonanie, niepoddające się naukowej weryfikacji, że sama już umiejętność deliberowania wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości społecznej, kształtując swego rodzaju deliberatywną świadomość. Wiedząc, że „zasłona
niewiedzy” jest mitem (do którego dążymy, wpisując się w model myślenia proceduralnego), a czysto obiektywna perspektywa nie istnieje, musimy pogodzić
się z faktem, że nasze wybory moralne nigdy nie będą doskonałe. To z kolei
powinno prowadzić do przekonania, że każdy pogląd i stanowisko jest kontekstowo wrażliwe i jako takie musi być poddawane ciągłej ewaluacji.
Poczynione uwagi mają charakter wyłącznie postulatywny. Oznacza to, że
nie dysponuję dowodami na to, że zastosowanie procedury Rawlsa przyniesie
konkretne korzyści, wpływając na rozwój intelektualny uczniów i studentów 9.
Sugeruję jedynie, że takie korzyści mogą mieć miejsce, jeśli rygorystycznie i konsekwentnie będziemy wdrażać metodę bazującą na zasłonie niewiedzy. Można
oczywiście zasadnie argumentować, że procedura Rawlsa stawia zbyt wielkie
wymagania praktyce społecznej, albowiem jej realizacja wymagałaby stworzenia
niemożliwych do spełnienia warunków. Niemniej na teorię racjonalnego wyboru
promującego model zasady sprawiedliwości jako bezstronności należy spojrzeć nie
z punktu widzenia „nauczyciela instrumentalisty”, żądającego praktycznych
wskazówek i „prostych” metodycznych aplikacji, lecz z perspektywy filozofa,
którego zadaniem jest uczyć myśleć. Zrozumienie takiego „stylu kształcenia”
i roli, jaką mogą odegrać w nim idealizacje (różnego rodzaju), pozostaje już
kwestią pewnej dyskursywnej wrażliwości.

Podsumowanie
A zatem dlaczego zjawiskiem deliberacji powinni zajmować się pedagodzy? Można twierdzić, że deliberacja jako projekt Rawlsowskiej koncepcji
„osiągania sprawiedliwości” może dostarczać korzyści na kilku polach – edukacyjnym, społecznym i politycznym. Nie twierdzę oczywiście tym samym, że
dzięki koncepcji Rawlsa rozwiązany został jeden z podstawowych problemów
filozoficznych i oto nagle mamy od dawna poszukiwaną (lecz nie docenioną)
koncepcję sprawiedliwości. Uważam jedynie, że ta teoretyczna formuła posiada
9

Nie mogę oczywiście twierdzić z pewnością, że zastosowanie procedury Rawlsa faktycznie

przyczyni się do budowania postaw danego rodzaju, albowiem jest to niemożliwe bez przeprowadzenia odpowiednich badań empirycznych. Gdybym zaś takie zrobił, to stanowiłyby one materiał na nieco już inny artykuł.

DELIBERACJA „ZAMIAST” WŁADZY. KONTEKST EDUKACYJNY

103

spory potencjał edukacyjny, który można wykorzystać do rozwoju określonych
(a opisanych wcześniej) kompetencji intelektualnych. Sam postulat przyjęcia
pozakontekstowej perspektywy można potraktować tylko jako filozoficznie rozumiany „nakaz rozumu”, będący pewnym wyidealizowanym stanem, do którego
warto dążyć, wiedząc jednocześnie, że ze względu na niemożność jego osiągnięcia stanowi swego rodzaju ideę regulatywną. Niemniej korzyści stosowania
nawet szczątkowej wersji programu Rawlsa wydają się być nieocenione. Umiejętność pogłębionej analizy sytuacji (z uwzględnieniem względnie szerokiego
kontekstu) jest znakomitym treningiem abstrakcyjnego (analitycznego) myślenia, to z kolei prowadzi do precyzji sądzenia i krytycznego, wielopoziomowego
myślenia, „oderwanego” od ograniczonej, subiektywnej perspektywy (oczywiście na tyle, na ile można to uczynić). Jest również wysoce prawdopodobne,
że stosowanie w praktyce dydaktycznej proceduralnego modelu uzasadniania
przyczyni się do „wzmocnienia” wśród uczących się umiejętności deliberacji.
W konsekwencji, promowanie deliberatywnego stylu rozstrzygania problemów
(nawet, jeśli miało miejsce w „sztucznych” i symulowanych warunkach), powinno w zauważalnym stopniu wpływać na zmianę sposobu myślenia o otaczającej rzeczywistości społeczno-politycznej, przyczyniając się jednocześnie do
wypromowania deliberatywnej formy władzy10.
Umiejętność przyjęcia bezosobowej perspektywy (a przynajmniej podejmowanie wysiłków, by do takiej perspektywy się zbliżyć) wymaga znacznej pracy
intelektualnej, niemniej pozwala na dostrzeżenie znacznie więcej – przekroczenie nie tylko własnego (subiektywnego), ale nawet „lokalnego punktu widzenia”. Tego typu transgresja może przyczynić się do wzmocnienia podmiotowej
samodzielności, a jednocześnie doskonalenia moralnej wrażliwości.
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Summary
CONSUMER CULTURE AS A CONTEXT FOR PEDAGOGICAL REFLECTION AND PRACTICE

The author claims that consumer culture is nowadays the key factor in the shaping of our
society and of course also of educational environments. Therefore it is worth serious consideration and analysis. This article is devoted to the issues of most important features of
consumer culture which, according to the author, are fundamental factors in shaping the context
in which education takes place. The author includes among them: excessive consumerism
understood as granting consumption the primary importance in the individual and social life,
growth in importance of the fashion and displacement of custom, radical individualism, culture
of hurry and displacement of culture of thought, and treatment of pleasure as the highest value.
Key words: consumer culture, upbringing, individualism, culture of hurry, culture of thought
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Wstęp
Kultura konsumpcyjna stanowi jeden z najważniejszych kontekstów naszego życia. Przeobrażenia w dziedzinie konsumpcji, która staje się istotnym rysem społeczeństwa, w znaczący sposób wpływają na kształt życia społecznego
– z tej przyczyny zasługują na uwagę socjologów (Kępny 2005: 7–9). Powinny
też zasługiwać na nie mniejszą uwagę pedagogów, biorąc pod uwagę, że wszelkie oddziaływania pedagogiczne zawsze odbywają się w konkretnej sytuacji społecznej i są przez nią warunkowane – pedagogika powinna korzystać z dorobku
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socjologii w celu lepszego zrozumienia kontekstu własnych refleksji i proponowanych działań. Każda refleksja pedagogiczna zakorzeniona jest w naszej
samowiedzy o teraźniejszości (Kwaśnica 2015: 13). Im lepsze więc zrozumienie
teraźniejszości, tym lepsza pedagogika – która oderwana od aktualnego kontekstu społecznego byłaby przynajmniej częściowo zawieszona w próżni, a popełniająca taki sam błąd pedagogia będzie trafiała w próżnię. Niniejszy artykuł
pomyślany został jako próba opisania, istotnych dla pedagogiki, cech kultury
konsumpcyjnej.

Geneza hiperkonsumpcjonizmu
Pojawienie się społeczeństwa konsumpcyjnego związane jest z kilkoma
– wzajemnie ze sobą powiązanymi – zmianami, przejściami: od produkcji do
konsumpcji, od konsumpcji do hiperkonsumpcji, od wspólnoty do indywidualizmu, od kultury spokoju do kultury pośpiechu, od kultury namysłu do kultury
nawyku (nałogu), od wartości i powinności do przyjemności jako najwyższej
wartości.

Od produkcji do konsumpcji
Nie ma jednomyślności co do przyczyn rewolucji konsumenckiej, ale jej
ważnym wyznacznikiem jest odwrócenie ról i znaczeń produkcji (pracy) i konsumpcji. W przemysłowym społeczeństwie odpoczynek i konsumpcja były nagrodą za pracę i służyły regeneracji do niej (Appadurai 2005: 109–121). W analizach
kapitalizmu to praca i produkcja była „bohaterem” – traktowanym jako źródło
dobrobytu, wyrazem cnót i gwarantem społecznego porządku. W społeczeństwie ponowoczesnym mamy do czynienia z przeniesieniem tych funkcji na konsumpcję (Bauman 2005: 20–24; Appadurai 2005: 125). Podobnie w masowej
wyobraźni podniosłe biografie bohaterów produkcji: pionierów, przedsiębiorców
(które wcześniej wyparły biografie świętych i postaci historycznych) ustępują
miejsca bohaterom konsumpcji – celebrytom (Baudrillard 2006: 40). Zarówno więc gdy w wymiarze symbolicznym, jak i praktycznym produkowanie traci
na znaczeniu, to konsumenci stają się „społeczną siła roboczą” (Ritzer 2001:
107–111). Dominuje rynek konsumpcji a nie produkcji (Leszniewski 2007: 50),
co jest o tyle zrozumiałe, że przy dzisiejszych możliwościach technicznych zna-
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lezienie nabywcy jest znacznie trudniejsze niż samo wyprodukowanie towaru
– a skoro trudniejsze, to i bardziej dochodowe.
Przesunięcie akcentów z pracy i produkcji na konsumpcję, która zaczęła
odgrywać rolę koła zamachowego gospodarki (Ritzer 2001: 105–113), skutkuje
przede wszystkim koniecznością ciągłego pobudzania konsumpcyjnych apetytów – budzenia i ukierunkowywania pożądań, przede wszystkim za pomocą
niezwykle kosztownego i coraz bardziej finezyjnego przemysłu reklamowego
(Ritzer 2001; Ritzer 2003). Chodzi nie tylko o to, żeby konsumenci chcieli, ale
żeby chcieli coraz więcej. Ideałem jest konsumpcja bez granic – sytuacja, w której „nienasyceni konsumenci” sądzą, że potrzebują tego, co chce się im sprzedać (Ritzer 2001: 72, 92). Żeby to osiągnąć trzeba było oderwać konsumpcję od
instrumentalnego wymiaru – zamiast narzędziem zaspokajania potrzeb musiała
stać się ona źródłem przyjemności, sposobem na autoekspresję. „Niespożyte pożądanie spożycia” zacznie lepiej stymuluje stale wzrastające pożądania, efemeryczne kaprysy czy zachcianki, których spełnienie rodzi kolejne pragnienia; niż
rzeczywiste potrzeby ustępujące po zaspokojeniu (Bauman 2005: 20–21). Dowartościowano więc spontaniczne zaspokajanie zachcianek, a także najbardziej
skłonnych je realizować konsumentów – dzieci i młodzież, odgrywające w konsumpcji coraz większą rolę. Mnóstwo zabiegów marketingowych jest nakierowanych na przyzwyczajanie ich do konkretnych marek (Ritzer 2003: 26–27;
Baudrillard 2006: 228–229). Jesteśmy wręcz socjalizowani do fetyszyzowania
rzeczy i marek (Szlendak, Pietrowicz 2004: 13).
Radykalne zwiększenie znaczenia konsumpcji zarówno w gospodarce, jak
i w indywidualnym życiu poszczególnych ludzi ma poważne konsekwencje.
W zasadzie wszystkie opisane poniżej zmiany są skutkiem rewolucji konsumenckiej, albo procesów mających tę rewolucję wspomagać.

Od konsumpcji do hiperkonsumpcji
O przejściu od konsumpcji do konsumpcjonizmu możemy mówić wtedy,
gdy zaczynamy w skali masowej nabywać (lub myśleć o nabywaniu) nie tylko
dobra, których potrzebujemy, ale te, o których marzymy – a ich zbiór zmienia
się wraz ze zmianą punktu odniesienia i społecznych standardów. Dziś – dzięki
mediom – ludzie porównują stan swojego posiadania nie z osobami z najbliższego otoczenia, ale ze znanymi z telewizji, najbogatszymi. Sprzyja to atmosferze
hiperkonsumpcji, bo średniozamożni czują się relatywnie biedni – w wyniku
czego, ciągle pragną posiadać więcej (Szlendak 2008: 3–24, 97–85). Jak widać
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różnica między potrzebą a zachcianką podlega kulturowemu zrelatywizowaniu
i nie jest ostra, choć możliwa do intuicyjnego uchwycenia. W jej doprecyzowaniu pomóc może podział potrzeb na pierwotne (fizjologiczne) i sztucznie wywołane (Szlendak 2008: 138). Dobra można więc podzielić według kryterium
ich konieczności do przeżycia. By doprecyzować kategorię hiperkonsumpcji
Krzysztof Olechnicki proponuje dwa kryteria uzupełniające: powszechność konsumowania dóbr redundantnych i kupowanie tego typu dóbr, pomimo posiadania
sprawnego przedmiotu tego samego typu, pod wpływem mody lub marketingowych zabiegów (Olechnicki 2004: 112). Klasyczne rozróżnienie na towary konieczne i luksusowe (przedmioty zbytku), które znajdujemy u Marksa i Smitha
(Ritzer 2001: 108) wydaje się jednak niewystarczające jako kryterium hiperkonsumpcji zwłaszcza w przypadku ludzi żyjących w zachodniej kulturze. Tylko niewielka część konsumowanych dóbr to rzeczy naprawdę konieczne do przeżycia.
Pralka, lodówka, odkurzacz – można długo wymieniać dobra, bez których da się
żyć (ludzie przez wieki żyli), a których zakupu intuicyjnie nie uznalibyśmy raczej
za przejaw hiperkonsumpcji. Osobną kwestią jest fakt, że pewien (uznawany za
podstawowy) standard: zestaw rzeczy, które uważamy za konieczne stale się poszerza – tym samym zakres naszych potrzeb staje się równie ruchomy jak horyzont pragnień. Niewątpliwie jest to jeden z mechanizmów hiperkonsumpcji, ale
do opisywania przemian zachodzących obecnie w dziedzinie konsumpcji warto
wprowadzić rozróżnienia bardziej precyzyjne np. trójczłonową kategoryzację:
przedmioty niezbędne, użyteczne i luksusowe (przedmioty zbytku). Jednak podział na dobra użyteczne (czyli niekonieczne, ale ułatwiające życie) i luksusowe,
także jest nieostry – wiele z dóbr luksusowych ma pewne zastosowania praktyczne, czyli ułatwia życie w jakimś stopniu. Jeżeli kategoria ta miałaby więc
posłużyć do opisu hiperkonsumpcji, należałoby ja doprecyzować o inne kryteria
pozwalające odróżniać dobra użyteczne od użyteczno-luksusowych. W moim
rozumieniu należałoby tu wymienić nieproporcjonalność wartości użytkowej do
ceny, przystawanie funkcjonalności przedmiotu (i ilości kupowanych rzeczy)
do rzeczywistych potrzeb – dla przykładu oba te kryteria spełniałoby kupienie
bardzo drogiego telefonu, posiadającego tysiące funkcji przez człowieka, który
posiada już telefon (znacznie tańszy), obsługujący wszystkie używane (i potrzebne mu) funkcje. Dodatkowym, bardzo indywidualnym elementem, który warto
zaproponować, jest proporcjonalność ceny konsumowanych dóbr do możliwości.
Przejawem hiperkonsumpcyjnej postawy byłoby w tym przypadku kupowanie
dób użyteczno-luksusowych na kredyt – czyli kupowanie rzeczy, których człowiek za bardzo nie potrzebuje, a na które go nie stać. Podobnie o sytuacji
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patologicznej można mówić wtedy, gdy pogoń za dobrami konsumpcyjnymi powoduje poważne negatywne reperkusje w innych dziedzinach życia (zdrowie,
życie towarzyskie i rodzinne).
Wszystkie wymienione tu różnice są indywidualne (np. w przypadku fotografa – dobry aparat to racjonalny zakup, dla bezrobotnego – już nie) i niejednoznaczne. Z łatwością można wskazać sytuacje, które nie wyczerpują
wspomnianych kryteriów, ale intuicyjnie uznalibyśmy je za przejaw hiperkonsumpcji. Przykładem takim, może być sytuacja osoby, która odziedziczyła ogromny majątek i żyje, aby konsumować (tzn. konsumpcja wyznacza zasadniczy cel
i sens jej życia), ale nie ma potrzeby zaciągać kredytów, ani zapracowywać się
na śmierć. Kategoria hiperkonsumpcji nie poddaje się łatwo jednoznacznym dookreśleniom. Do wszystkich sformułowanych tu uwag należy dodać, że przejście
do hiperkonsumpcji jest zmianą, dotyczącą nie tylko tego, co i ile konsumujemy, ale także (a może przede wszystkim) jak i po co konsumujemy (Ritzer
2001: 63), tego, jakie miejsce konsumpcja zajmuje w naszej hierarchii wartości.
George Ritzer opisuje hiperkonsumpcję jako opętanie żądzą konsumowania
(2001: 73). Przywołuje pojęcie konsumpcjonizm użyte przez Samuela Straussa
do opisania sytuacji społecznej, w której standardowi życia podporządkowano
inne wartości. Pojęcie to związane jest z presją wywieraną na ludzi przez biznes, który nie tyle stara się dać ludziom to czego chcą, ale sprawić by chcieli
i „potrzebowali” tego, co produkuje i sprzedaje. Charakterystyczną cechą konsumpcyjnego społeczeństwa jest to, że kupowanie jest traktowane jako środek do szczęścia, remedium na egzystencjalne problemy i lęki – nieraz zresztą
sztucznie wywołane (Baudrillard 2006: 253–257; Ritzer 2001: 72; Bauman 2005:
32–35). Konsumpcja nie jest już więc już wyłącznie procesem nabywania i pochłaniania, ale integrującym społeczeństwo mitem, czyli pełnym i samospełniającym się dyskursem, jakim posługuje się społeczeństwo w odniesieniu do samego
siebie, wszechobejmującym ogólny system interpretacji, podstawą naszej nowej
plemiennej mitologii i moralności (Baudrillard 2006: 271 –274). Konsumpcja stała
się także zasadniczym źródłem zasobów umożliwiających (lub ograniczających)
autokreację (Kempny 2005: 9). Kupujemy nie użyteczne towary, ale znaki, które
mają dawać poczucie bycia kimś wyjątkowym (Baudrillard 2006: 63–89; Simmel
2005: 273). W pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że naszym społeczeństwie panuje zasada: „kupuję więc jestem” (Leszniewski 2007: 50). Nie wypada wręcz nie konsumować. To konsumpcja wyznacza miejsce w społecznej
hierarchii społecznej (Szlendak, Pietrowicz 2004: 11).
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Od wspólnoty do indywidualizmu
Społeczeństwo konsumpcyjne to zbiorowisko osamotnionych indywidualistów, „w którym funkcje więzi zaczął pełnić klej naśladownictwa i sztucznych
tożsamości” (Olechnicki 2007: 113). Niewątpliwie procesom indywidualizacji
sprzyja to, że „kultura konsumpcyjna [...] trafnie zauważyła, że ludzie wyzwoleni od tradycji, wspólnoty, wzajemnych zobowiązań kupują więcej” (Olechnicki
2007: 112). Jednak obok całego przemysłu marketingowego promującego wzorce totalnie przerysowanego indywidualizmu (Szlendak, Pietrowicz 2004: 18),
obok wzrostu znaczenia indywidualnego wyboru – podniesienie konsumenta do
rangi głównej siły decyzyjnej, a co za tym idzie gloryfikacji „ja” (Kossakowski
2007: 115), odgrywają tutaj rolę także inne mechanizmy.
Jednym z nich jest szaleńcza pogoń za dobrami – wzrost wydatków spowodowany rozbudowanymi oczekiwaniami konsumenckimi, powoduje stres i przepracowanie. Wybieranie dalekich grup odniesienia i próby dorównania im
konsumpcją powodują, że lista must-have-things wydłuża się, brak towarów sygnalizujących status powoduje frustracje. Dochodzi do tego konkurencja i rywalizacja. Wszystko to razem powoduje, że coraz bardziej zapracowani ludzie nie
mają siły, czasu ani cierpliwości, żeby poznawać „innego” choćby znaczącego,
a kontakty ograniczają się do krótkich „zderzeń” (Giddens 2006: 166; Baudrillard
2006: 253–257; Ritzer 2001: 252; Szlendak 2008: 83, 172; Leszniewski 2007: 50;
Szlendak, Pietrowicz 2004: 16). Więzi i wspólnoty, które tworzymy są więc coraz częściej wirtualne – funkcjonujące bez kłopotliwych kontaktów z innymi,
lub formalne i bezosobowe (Sztompka 2012: 115; Giddens 2006: 125). Nie bardzo chcemy i w coraz mniejszym stopniu potrafimy utrzymywać głębokie więzi
interpersonalne. Wśród młodszego pokolenia na osłabienie tej umiejętności
wpływa dodatkowo intensywny kontakt z mediami wizualnymi powodujący
zubożenie kontaktów społecznych, a nawet słabszy rozwój struktur (modułów)
mózgu odpowiedzialnych za empatię i kompetencje społeczne (Spitzer 2013:
8–12, 26–27, 96–108). Dodatkowo w sytuacji dobrobytu i braku zagrożeń zewnętrznych człowiekowi łatwiej jest uwierzyć, że żyje sam, swoim losem nic nikomu nie zawdzięczając i niczego od nikogo nie oczekując (Antonowicz 2007: 73).
Także relacje seksualne stają się coraz szybciej podejmowane i powierzchowne, coraz bardziej przypominają te, pokazywane w telewizji – „równie niestałe jak ujęcia kamery” (Bellah 2007: 437). Wierność – zapewniająca trwałość
stosunków społecznych – nie jest już postrzegana jako wartość, jest raczej
deprecjonowana (Leszniewski 2007: 56–61), a ludzie poszukują w doznaniach
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seksualnych akceptacji, poczucia kontroli, własnej tożsamości, czy sposobu radzenia sobie z bólem (Giddens 2005: 122–130). Obok „relaksujących zakupów”
pojawia się więc „relaksujące romansowanie” (Szlendak 2002: 276–277). Podobnie
więc jak konsumpcja w ogóle, konsumpcyjna seksualność bywa traktowana jak
swoista namiastka, obiecującą spełnienie w innych od siebie samej dziedzinach,
w których – dodajmy – spełnienia dać nie może. Jednak właśnie dzięki temu
utrzymuje się stan ciągłego nienasycenia popychający człowieka do poszukiwania ciągle nowych doznań.

Od kultury spokoju do kultury pośpiechu
Szybkość i płytkość jest generalnie charakterystyczną cechą kultury konsumpcyjnej. Doskonałe podsumowanie specyfiki czasów współczesnych zawiera
w sobie tytuł książki Jamesa Gleicka: Szybciej. Przyśpieszenie niemal wszystkiego.
Dlatego jako kontrast wskazano sposób życia nazwany dla uproszczenia „kulturą spokoju” – chodzi tu o zakreślenie zasadniczej różnicy pomiędzy społeczeństwem tradycyjnym, gdzie życie toczyło się powoli, a nowoczesnym, które
charakteryzuje ciągły pośpiech (Gleick 2003). Główne przyczyny tej zmiany są
dwie – powiązane zresztą ze sobą. Jedną z nich jest globalizacja – proces gwałtownych zmian społecznych, związanych między innymi z przyśpieszeniem przepływu informacji (idei, prądów światopoglądowych, wzorców i stylów życia),
osób i towarów; wzrastającą ilością powiązań dotyczącą wszystkich dziedzin życia, „kurczeniem się czasu i przestrzeni” pod wpływem zmian technologicznych
(Sztompka 2012: 648–670; Giddens 2006: 75– 96). Oddziaływanie na człowieka
różnorodnych wpływów sprawia, że tożsamość przestaje być czymś nadanym,
a staje się sprawą wyboru, podlegającego zmianom i odwołaniom. Coraz szybciej zmieniające się warunki życia (nie ma praktycznie umiejętności przydatnych
przez całe życie, rzeczy szybko tracą swoją atrakcyjność, zwyczaje szybko się
zmieniają – nawet znane człowiekowi miejsca np. jego dzielnica, nie wyglądają
przez dłuższy czas tak samo) powodują, że nasze doświadczenie jest niespójne,
porwane – trudno tworzyć spójne, stałe tożsamości, czy stałe więzi. Cechą charakterystyczną dominującego dziś stylu życia jest „szybkie kończenie i szybkie
zaczynanie od nowa” (Bauman 2005: 28–33). Wszystko (w każdej dziedzinie)
upodabnia się do pokazu mody – w zawrotnym tempie jest konsumowane i po
„pięciu minutach” wypierane przez nowsze (Kozłowski 2007: 31). Drugą przyczyną przyśpieszenia życia jest hiperkonsumpcja. Urynkowienie wszystkich sfer
życia sprawia, że potrzebujemy coraz więcej czasu – żeby konsumować i zarabiać
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na konsumpcję (Ritzer 2001: 76, 257–262). Także pomimo rozwoju techniki,
która powinna uwalniać znaczne zasoby czasowe nasze życie ciągle przyśpiesza.
Co prawda urządzenia pozwalają te same czynności wykonywać znacznie szybciej, ale za to wykonujemy ich znacznie więcej (Szlendak, Kaczmarczyk 2010:
239–241; Gleick 2003: 92–102). W efekcie ciągle oszczędzamy czas i coraz
bardziej nam go brakuje.

Od kultury namysłu do kultury nałogu
Specyficznym – niezwykle ważnym dla pedagogiki i dlatego opisywanym
osobno – przejawem „przyśpieszenia niemal wszystkiego” – jest szybkość podawania i „przyswajania” informacji. Ogromną rolę odgrywają tutaj media elektroniczne, których sposób funkcjonowania zmierza w kierunku uzależniania.
Kulturę namysłu (intelektualnego) zastępuje „kultura nałogu”, której kształt nie
sprzyja (bądź nie wymaga) samoświadomego namysłu, pełnej aktywacji umysłowego instrumentarium. Do uczestnictwa w dzisiejszej rozrywce (stającej się
coraz bardziej istotną treścią życia) niektóre zdolności umysłowe – np. samoświadomość – nie są potrzebne. Kulturę namysłu charakteryzuje to, że ktoś lubi
to co lubi i dokładnie wie dlaczego, w tej drugiej mamy do czynienia z działaniami, które same są dla siebie wytłumaczeniem – np. przez przyzwyczajenie.
Są to zachowania typowe dla osób, które nie są w pełni samoświadome do nawigacji w swoim otoczeniu (także kulturowym), w mniejszym stopniu stosują
hierarchie norm i wartości, a w większym hierarchię nagród i kar – tzn. zachowanie jest skutkiem nie tyle odwoływania się do treści pamięci co do konkretnego bodźca (Szlendak, Kozłowski: 145–146; Kozłowski 2007: 33–35).
Charakterystycznym dla kultury namysłu nośnikiem informacji był druk
– wymagający racjonalności wywodu i wysiłku odbiorcy. Uruchamiał rozum,
w przeciwieństwie do współczesnych mediów bazujących głownie na emocjach
(Szlendak, Kozłowski 2008: 122–123). Dwa elementy charakteryzują omawiane
tutaj przejście: zwiększenie szybkości komunikacji i przesunięcie akcentu z rozumowej refleksji na emocjonalne doświadczanie.
W naszej kulturze opartej na piśmie, gdzie wiedza krąży głównie tekstach
pisanych czytanie to podstawowa umiejętność. Braki w niej poważnie utrudniają uczenie się innych przedmiotów (Spitzer 2013: 157–169), a intensywne
oglądanie telewizji przez dzieci powoduje obniżenie ich możliwości kognitywnych i zdolności językowych oraz deficyty uwagi (Spitzer 2013: 128–131, 216).
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W przypadku starszych dzieci i młodzieży nauka czytania ze zrozumieniem natrafia na kolejne przeszkody: wiele dostępnych percepcji atrakcji niewymagających wysiłku umysłowego (jak gry komputerowe czy telewizja) zabiera czas na
czytanie (Kaliszewska 2012: 337). Digitalizacja naszego życia sprzyja raczej powierzchowności niż zgłębianiu jakiejś materii. „Cyfrowi tubylcy” dla których
komputer w domu jest czymś naturalnym, przyzwyczajeni są do charakterystycznej formy przekazu – bardzo migotliwej, zawierającej wiele elementów odwracających uwagę. Jako że mózg człowieka przystosowuje się do warunków,
w których funkcjonuje „cyfrowi tubylcy” z jednej strony świetnie radzą sobie
z powierzchowną wielozadaniowością (wykonywaniem różnych czynności w tym
samym czasie – uczeniem się, sprawdzaniem maila, smsowaniem, słuchaniem
muzyki itd.), ale z drugiej strony mają ogromne trudności ze skupieniem się na
jednym zadaniu, odfiltrowywaniu bodźców i informacji nieistotnych od ważnych – a co za tym idzie np. z analizą bardziej złożonych treści. Niemal stałe
korzystanie z Internetu sprawia, że mózg oczekuje przyswajania informacji tak
jak sieć je podaje – wartkim strumieniem małych porcji (Spitzer 2013: 17,
64–65, 180–204). Miliony informacji walczą o uwagę czytelnika, a ten (jak pokazują badania) nie czyta, tylko prowadzi „slalom po nagłówkach” – skanuje
nagłówki, wyróżnione w tekście słowa (Gleick 2003: 94–96). Tradycyjne media
– przede wszystkim gazety dostosowują się do takiego stylu i także stają się
szwedzkim stołem z kawałkami informacji, serwującym wiadomości pokrojone
w plasterki, z których wycina się szczegóły i tło, po to żeby wiadomości były
lekkie, opatrzone kolorową grafiką i co najważniejsze: do szybkiego czytania
(Ritzer 2003: 103–104, 136).
Dotykające współczesnego człowieka trudności ze skupieniem, kontemplacją czy pisaniem dłuższych tekstów nie powinny więc dziwić. W praktyce
edukacyjnej – podobnie jak w innych dziedzinach – głębokie przetwarzanie
intelektualne treści zostaje wyparte i zastąpione najpłytszym: „kopiuj–wklej”.
Rozwój technologiczny sprawia, że maszyny coraz częściej wyręczają człowieka
– wykonując za niego pracę, dzięki czemu można ją wykonać szybciej i mniejszym wysiłkiem. W edukacji zjawisko to ma też negatywne konsekwencje dydaktyczne i wychowawcze: człowiek niepodejmujący wysiłku intelektualnego nie
rozwija się (Spitzer 2013: 17–45, 58–75) i przyzwyczaja się do unikania wszystkiego co trudne.
Mamy do czynienia z procesem kurczenia się logosfery na rzecz ikonosfery
co nie sprzyja rozwijaniu refleksyjnych, racjonalnych postaw. Obrazkowa kultura, w której żyjemy, z coraz bardziej dominującą estetyką teledysku, którą
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charakteryzuje bardzo szybko zmieniający się obraz, szybki montaż, skrótowość,
feeryczność, rodem z MTV upowszechniła się także w innych typach programów, które także cechują się skrótowością dialogów, przeniesieniami akcji,
ulotnością i fragmentarycznością przekazu (Gleick 2003: 192–195; Szlendak,
Kozłowski 2008: 211–212; Bellah 2007: 436, 437; Kozłowski 2007: 34–35).
Wszystko to ma zapewniać niesłabnącą falę bodźców, żeby program był łatwy,
nie wymagający i intrygujący (Postman 2002: 129–131). Wszystko to składa się
na proces „idiocenia” telewizji (Szlendak, Kozłowski 2008: 84), a wraz z nią całego społeczeństwa. Szczególnie istotnym przejawem tego procesu jest dramatyczne obniżenie poziomu debaty publicznej, która stała się bardziej konkursem
piękności celebrytów niż starciem idei. Niebagatelny wpływ na ten proces miały
media serwujące „popkulturową papkę” – wartki strumień sensacji, oddziałujący na emocje i przemawiający bardziej niż idee. Dostosowywanie do wymogów
telewizji przemówień polityków doprowadziło do ich skrócenia – z półtoragodzinnych do dziewięciosekundowych, czyli do rozmiarów niepozwalających
przedstawić żadnego rozumowania (Ritzer 2003: 134–135; Szlendak, Kozłowski
2008: 118; Bellah 2007: 436).
Weberowska racjonalizacja życia przybiera więc nieoczekiwany kształt
– owszem z jednej strony bardzo racjonalne procesy: kumulacja wiedzy, rozwój
technologiczny, a z drugiej sposób, w jaki wykorzystujemy nowe możliwości niewiele ma wspólnego z weberowską racjonalnością (Szlendak, Pietrowicz 2007: 23),
o wiele większe znaczenie mają irracjonalne namiętności (Bauman 2005: 25).
Hiperkonsument raczej nie jest bardziej racjonalny niż ludzie poprzednich
pokoleń, jest natomiast zdecydowanie bardziej rozrywkowy. Telewizja odegrała
w tej kwestii ważna rolę – przedstawiając wszystko jako rozrywkę (włącznie
z debatami, formatami informacyjnymi itp.). Rozrywka stała się „nadideologią”
całego telewizyjnego dyskursu (Postman 2002: 127, 139). Podobnie sieć internetowa przez zwiększoną dawkę rozrywki bardziej ogłupia niż edukuje (Spitzer
2013: 79–80). W medialnym przekazie kategorie dobra lub zła, sensu lub bezsensu zostały rozmazane – pozostały tylko „spazmatyczne zmiany nastroju od
napięcia do relaksu” (Bellah 2007: 438). Czasy współczesne – przy pomocy mediów, reklamy, mnóstwa propozycji, o których człowiek sądzi, że powinien być
gotowy bezrefleksyjnie przyjmować – wprowadzają człowieka w horyzont myślenia o życiu jako przygodzie, która niesie w sobie jedyne łatwość, przyjemność, beztroskę i komfort (Adamczyk 2012: 265–266). Być może jest czymś
naturalnym, że kiedy walka o byt staje się mniej dramatyczna, podnosi się poziom technologiczny, a wraz z nim poziom życia. Życie staje się łatwiejsze,
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rozrywka nabiera w nim większego znaczenia – do tego stopnia, że wszystko
traktowane jak zabawa, a samo życie staje się też mniej poważne (płytsze).
Przynajmniej teoretycznie można by sobie wyobrazić proces odwrotny – ludzie
uwolnieni od wielu codziennych trosk, którym zapewnienie sobie dóbr koniecznych do życia zajmuje znacznie mniej czasu, stają się dzięki temu bardziej refleksyjni. Jeżeli w starożytności filozofia była domeną ludzi wolnych (także od
konieczności pracy), to współczesność mogłaby wydać rzesze filozofów. Wydała
natomiast rzesze bezmyślnych konsumentów.
Zatracanie zdolności do głębszego namysłu ma istotne skutki dla konsumpcyjnego społeczeństwa. Typowe dla niego zjawiska (np. modę czy reklamę)
można traktować mniej lub bardziej refleksyjnie, można wobec nich przyjmować różne postawy – od bezkrytycznej akceptacji, przez twórczą, krytyczną postawę aż po alienację czy kontestację (Lepa 2012: 219). Konsumeryzm rozumny
(choć brzmi oksymoronicznie) – praktykowany przez ludzi refleksyjnych, nie jest
czymś niemożliwym (Szlendak, Pietrowicz 2007: 25), pod warunkiem, że konsument jest podmiotem świadomie aplikującym sobie pewne elementy, a nie bezmyślnym roznosicielem pewnych idei (Kozłowski 2007: 35–38). Kultura tekstu
kładąca nacisk na siłę argumentacji sprzyjała wykorzystaniu narzędzi umysłowych z samoświadomością włącznie – pomagała więc także samoświadomość
rozwijać. Telewizyjno-internetowa kultura nałogu nie tylko jej nie sprzyja, ale
wykorzystując naszą konstrukcję biopsychiczną, oddziałując na podkorową część
mózgu – atakuje bodźcami (obrazami), które nie poddają się świadomej kontroli
(Szlendak, Kozłowski 2008: 127, 146). Ogromnego znaczenia nabiera więc to, czy
edukacja będzie rozwijać ważne (a kulturowo zmarginalizowane) umiejętności:
racjonalnego i krytycznego myślenia.

Podsumowanie – społeczeństwo konsumpcyjne
wyzwaniem dla pedagogiki
Konsumpcjonizm prowadzi do spopularyzowania hedonistycznego podejścia do życia, co w oczywisty sposób zmienia aksjologiczny krajobraz. Przejście
od tradycyjnego kapitalizmu do konsumpcjonizmu związane jest z wyparciem
tradycyjnych kapitalistycznych cnót wywodzących się z etyki protestanckiej: pracowitości i oszczędności przez hedonizm (Ritzer 2001: 121–123), konsumpcję na
kredyt (Appadurai 2005: 121–124; Ritzer 2001: 65, 69–70, 74–78, 252, 321–322)
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i indywidualizm. Wartości hedonistyczne, stanowiące szkielet współczesnej kultury, wypierają z pola widzenia inne. Tam gdzie przyjemność staje się najwyższą wartością, inne wartości siłą rzeczy schodzą na dalszy plan. Występuje tutaj
sprzężenie zwrotne – z jednej strony hedonizm wypiera wyższe wartości, z drugiej zaś, ich brak powoduje pustkę, poczucie bezsensu – na które lekarstwem ma
być jeszcze więcej przyjemności. Jeżeli ma być przede wszystkim przyjemnie, to
znika z pola widzenia wszystko, co groziłoby jakimiś nieprzyjemnymi uczuciami: wysiłek, poświęcenie, czy ogólnie wartości, które uznawane a nierealizowane, rodzą (bardzo nieprzyjemne) poczucie winy (Ingarden 1975). Jeżeli rację ma
Roman Ingarden twierdzący, że podstawą odpowiedzialności są wartości i poczucie winy związane z zaniedbaniem realizowania ich – to ujawnia się tutaj kolejny powód kryzysu odpowiedzialności, jaki możemy współcześnie obserwować.
Wyrugowanie wyższych wartości ułatwia też pojawienie się społeczeństwa
opartego na modzie. Moda rządzi w dziedzinach, które nie są oparte na obiektywnych przesłankach, nie wynikają z mocnych przekonań i głębokich motywów.
Dlatego w takich dziedzinach jak wiara religijna, czy zainteresowania naukowe – rządy mody mogą się rozwinąć dopiero wtedy, gdy uniezależnia się je od
głębszych ludzkich motywów, z których się zrodziły. Typową przestrzenią działania mody są rzeczy zewnętrzne, nie powiązane z istotnymi motywami działania (ubiór, rozrywki, zachowania społeczne). Dziś moda wywiera tak wielki
wpływ na ludzi, bo wielkie, trwałe, niekwestionowane przekonania tracą na sile
– w wyniku tego rozedrgane i przemijające czynniki życia uzyskują większą przestrzeń oddziaływania (Simmel 2005: 274–276). Za obyczajem i tradycją zawsze
stał jakiś system aksjologiczny. Tradycja i obyczaj zawsze odnosiły się do konkretnego świata wartości i do ich realizacji miały prowadzić. W społeczeństwie
opartym na modzie ten świat wartości został dramatycznie spłaszczony. O ile
kierunek przyczynowych powiązań między aksjologiczną płycizną życia, przedstawianiem wszystkiego jako rozrywka i rządami mody pozostaje kwestią otwartą, to niewątpliwe jest, że w opartym na modzie społeczeństwie – wychowanie
do wartości staje się znacznie trudniejsze.
Wyrugowanie niektórych wartości wpływa na edukację bardziej bezpośrednio niż innych. Na przykład usunięcie cnoty pracowitości – szkoła próbująca jej
uczyć lub wymagać natrafia na nieznane wcześniej trudności (mniej lub bardziej
bierny opór uczniów i rodziców). Rodzi się w związku z tym poważne pytanie czy
powinna z kształcenia takich cech czy umiejętności zrezygnować? A jeśli nie to
jakich używać metod? Pytanie to jest równie palące w odniesieniu do innych
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zjawisk: odejście od kultury namysłu powoduje, że uczniowie nie umieją się skupić, czytać ze zrozumieniem dłuższych tekstów, czy analizować bardziej złożonego przekazu. Mogą też nie widzieć potrzeby nabywania tych umiejętności,
gdyż są one kulturowo marginalizowane – do przyjmowania reklamowo-medialnego bombardowania bodźcami nie są wcale potrzebne. Podobnie kulturowe
dowartościowanie spontaniczności rozumianej jako natychmiastowe realizowanie wszelkich zachcianek utrudnia uczenie (czy wymaganie) odpowiedzialności,
stałości w realizacji podjętych zobowiązań – czyli cech, które są wyznacznikami
dojrzałości. Wychowanie rozumiane jako prowadzenie do osobowej dojrzałości
napotyka więc na nowe trudności.
Chyba najdonioślejsze skutki dla socjalizacji młodego pokolenia ma generowany przez konsumpcjonizm – kryzys relacji międzyludzkich, wynikający
z zastępowania interakcji z człowiekiem kontaktem z maszynami, z przerostu
indywidualizmu i braku czasu. Ludzie nie mający czasu na nic poza pracą i konsumpcją nie mają go dla innych – pochłonięci konsumowaniem, zarabianiem na
nie i zarabianiem na odsetki od kredytów, nie mają sił ani czasu na pielęgnowanie
relacji, a te – zwłaszcza rodzinne wymagają wiele wysiłku by je utrzymać (Bellah
i in. 2005: 379). Dodatkowo przepracowani rodzice żyją w coraz większym stresie (Giddens 2006: 166), co nie może pozostawać bez wpływu na dzieci. Oczywiście przyczyny i pedagogiczne skutki kryzysu rodziny są o wiele szersze
i omówienie ich wykracza znacznie poza ramy tego opracowania. Nie wszystkie
też łączą się z konsumpcjonizmem. Do przyczyn z nim związanych, opisywanych
tu należałoby zaliczyć (oprócz braku czasu) przede wszystkim: indywidualizm,
hedonizm, brak stałości (zmienność wszystkiego), kryzys odpowiedzialności
i kulturę niedojrzałości. W pewnym sensie także pojawienie się społeczeństwa
opartego na modzie. Jeżeli moda ma odpowiadać na potrzebę wyjątkowości
i przynależności (wspólnoty) – to narzuca się spostrzeżenie, że są to te same
potrzeby, które zaspokaja rodzina: przez względnie małą liczebność docenia
indywidualność każdego członka, a przez silne więzi zapewnia mocne poczucie wspólnoty. Moda rywalizuje więc (i często wygrywa) z tradycją i obyczajem
– jako regulatorami ludzkich zachowań, a z rodziną – w dziedzinie zaspokajania potrzeb.
Wartościowe poznawczo byłoby przeanalizowanie wpływu konsumpcjonizmu
na emigrację zarobkową (poważnie wpływającą na spójność polskich rodzin).
Wydaje się, że szybkie rozpowszechnianie się wzorów kulturowych, powodujące rozbudzenie oczekiwań konsumpcyjnych w połączeniu ze stosunkowo wolno
zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi – a co za tym idzie: ograniczo-
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ne możliwości zaspokajania tych oczekiwań, rodzące się poczucie relatywnej
deprywacji, wynikające ze wzrostu oczekiwań i aspiracji przy niezmiennym poziomie warunków (Sztompka 2012: 220), może być jednym z czynników motywujących do emigracji.
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Wprowadzenie
Żyjemy w czasach niezwykle dynamicznych przemian społecznych, których
głównym źródłem jest globalizacja oraz mediatyzacja kultury, a ich katalizatorem powszechny dostęp do technologii i informacji. Przeobrażenia cywilizacyjne rozwijają gospodarkę opartą na wiedzy, wymuszającą korzystanie z różnych
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zdolności i interdyscyplinarnych kompetencji oraz ciągłą reorientację w życiu
zawodowym człowieka. Współczesność stawia coraz więcej wyzwań przed
edukacją, której wytyczne powinny nieustannie harmonizować z bieżącymi wymaganiami świata. Zygmunt Bauman pisze „Dzisiejsze wyzwania godzą boleśnie
w samą istotę idei edukacji, ukształtowanej u progu długiej historii cywilizacji.
Kwestionują trwałe podstawy owej idei: konstytutywne cechy edukacji, które
oparły się wszelkim wcześniejszym wyzwaniom i wyszły nienaruszone ze wszystkich wcześniejszych kryzysów” (2011: 149).
Najwyższy czas pogodzić się z faktem, że każdy młody człowiek może we
własnym zakresie poznać interesujące go zagadnienia i rozwinąć potrzebne
umiejętności, a dyplom uczelni wyższej nie daje mu gwarancji zatrudnienia czy
satysfakcji z życia. Czy mamy zatem do czynienia z załamaniem się uczelnianej
hegemonii? Gdyby tak było, to każdy obywatel posiadający komputer z dostępem do Internetu byłby potencjalnym autorytetem i specjalistą w każdej dziedzinie życia, świadomym krytykiem otaczającej rzeczywistości i twórcą swojej
przyszłości. Wiedza postrzegana jako ogół usystematyzowanych i prawdziwych
informacji wraz z umiejętnością ich wykorzystywania przeznaczona jest tylko
dla tych, którzy opanowali sztukę samokształcenia i rozwiązywania problemów.
Krytyczna i twórcza postawa z kolei, zarezerwowana jest dla refleksyjnych obserwatorów posiadających chęć do aktywnego uczestnictwa w kulturze, w zgodzie z potrzebami społecznymi i własnym systemem wartości. Jaki powinien być
dzisiaj cel kształcenia wyższego? – wsparcie rozwoju człowieka zagubionego
w chaosie ponowoczesności, przesyconego bodźcami, informacjami i możliwościami oraz pełnego sprzecznych wartości i znaczeń. Istota ludzka musi refleksyjnie podchodzić do rzeczywistości, dostrzegać istniejące problemy, nieustannie
i świadomie wyznaczać sobie cele, wybierać odpowiednie treści spośród morza
informacji, twórczo wykorzystać adekwatne metody, formy i środki oraz kontrolować cały proces podtrzymując odpowiedni poziom motywacji. Tych kompetencji nie można „pobrać” z Internetu i nie są one kształtowane na odpowiednim
poziomie w ramach edukacji szkolnej. Ich znaczenie jest szczególne ważne
w czasach płynnej nowoczesności, kiedy wiedza permanentnie dezaktualizuje
się, kultura stała się globalna i wciąż powstają nowe możliwości oraz potrzeby
związane z wykorzystaniem dóbr cywilizacji cyfrowej. Świadomość w tym zakresie powoduje, że student nie jest odpowiednio zmotywowany do poznawania
podstaw z danej dziedziny nauki oraz jest negatywnie nastawiony do klasycznej
metodyki kształcenia. Wymienione tu uwarunkowania wymuszają zmianę roli
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wykładowcy – z dostarczającego i sprawdzającego wiedzę do roli refleksyjnego
praktyka, który korzystając ze swojego doświadczenia wspiera proces nabywania wiedzy przez studenta i rozwija w nim umiejętność samodzielnego myślenia oraz twórczego działania. Kształtowanie postawy refleksyjnej i twórczej
w epoce zdominowanej przez cyberkulturę wymaga wypracowania nowego
podejścia w edukacji, które będzie polegało na rekonstrukcji stosowanej dotychczas metodyki pracy dydaktyczno-wychowawczej. Celem artykułu jest opracowanie założeń modelu kształcenia wyższego odpowiadającego na potrzeby
i możliwości młodego pokolenia, który pozwoli na efektywne wykorzystanie
edukacji na odległość oraz będzie zgodny z obowiązującymi normami prawno-administracyjnymi.

Analiza problemu
W celu opracowania założeń modelu edukacyjnego wykorzystano heurystykę twórczego rozwiązywania problemów sformułowaną przez Johna Bransforda
i Barry’ego Steina (Bransford, Stein 1993). Na potrzeby analizy problemu przyjęto
założenie, że aktualne trendy edukacyjne wynikają z potrzeby zmian dotychczasowych rozwiązań, które przestały być efektywne. Choć pojęcie trend oznacza
„istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w danej dziedzinie” (Słownik
Języka Polskiego 2017), a nie dojrzałe i skuteczne rozwiązania metodyczne, to
jednocześnie trendy skrywają w sobie potencjalne odpowiedzi na istniejące
potrzeby społeczne. Dzisiejsze modne nurty edukacyjne, często nieposiadające
spójnej i rzetelnej podstawy teoretycznej, są świadectwem trudności, z którymi
musi się dzisiaj zmierzyć każdy ambitny pedagog. Szczegółowa analiza trendów
pozwala zidentyfikować dominujące problemy współczesnej edukacji, określić
zagrożenia płynące z pozornie atrakcyjnych rozwiązań dydaktycznych oraz odkryć możliwości ich twórczej transformacji w kierunku dojrzałych koncepcji
metodycznych. Przedmiotem analizy została Księga trendów w edukacji 2.0
– publikacja opracowana przez firmę Young Digital Planet w ramach współpracy 22 ekspertów, w tym wielu praktyków mających bogate doświadczenie na
polu edukacyjnym. Specjaliści wyodrębnili siedem, następujących trendów:

CREDO – MODEL EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH

123

Nowoczesna edukacja jest osobista
„Personalizacja kształcenia stawia ucznia w centrum edukacyjnego wszechświata, a co za tym idzie – jemu właśnie oddaje pełną decyzyjność czego, w jaki
sposób oraz kiedy powinien się uczyć” (Guzik 2015: 10).
Zacytowane zdanie wskazuje na wciąż istniejący problem dominującej roli
nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się, którego korzenie sięgają tradycyjnego systemu edukacyjnego (Herbart 1967). Model ten kłóci się z założeniami
konstruktywizmu (Klus-Stańska 2002) i jest nieadekwatny do współczesnych wymagań cywilizacyjnych, dlatego jest zwykle postrzegany jedynie przez pryzmat
swoich wad. Zmiana paradygmatu, widoczna w zaprezentowanym cytacie i zapoczątkowana przez szkołę progresywistyczną (Dewey 2005), bardzo często
prowadzi do przestawienia biegunów „dominacja” i „uległość” w kierunku podporządkowania działań nauczyciela względem oczekiwań swojego wychowanka.
Zaobserwowane zjawisko dobrze ilustruje następujące stwierdzenie: „[...] uczący
się powinien mieć możliwość sprawdzenia i wybrania najbardziej odpowiedniej
dla siebie ścieżki kształcenia w środowisku zaprojektowanym elastycznie – odpowiednio do jego oczekiwań” (Sysło 2009).
Spełnianie oczekiwań, będące kwintesencją personalizacji, nawiązuje do uwarunkowań konsumpcjonizmu. Osoba ucząca się – konsument – oczekuje, że zostaną zaspokojone jej osobiste wymagania dotyczące usługi jaką jest kształcenie.
Z kolei nauczyciel – rzemieślnik i sprzedawca – tworzy i dostarcza wartości dla
klienta zgodnie z przykazaniami marketingu (Bakalarska 2016). Filozofia biznesu, która niewątpliwie jest skuteczna w świecie konsumpcji, destabilizuje dwie
główne funkcje edukacji: socjalizacyjną i wyzwalającą. Jak pisze Śliwerski: „Edukacja jest więc z jednej strony czynnikiem kształtowania tożsamości człowieka,
z drugiej zaś nieodzownym warunkiem twórczym jego naturalnego rozwoju”
(2013: 1).
Jeśli założymy, że edukacja jest dialogiem, w którym obie strony, nie tyle
dostarczają wartości, co ujawniają i urzeczywistniają wobec siebie wartości
(Milerski, Śliwierski 2000: 54), to personalizacja kształcenia powinna ustąpić na
rzecz, znanej od dawna, indywidualizacji. Zgodnie z definicją Krzysztofa Kruszewskiego to „takie działanie, którego celem [...] jest poprawianie wyników uczenia
się dzięki wykorzystaniu indywidualnych właściwości uczącego się i zwiększaniu jego indywidualnych możliwości. Wynika stąd, że indywidualizacja polega
na tym, żeby nauczanie, a co za tym idzie uczenie się, było (1) dostosowane do
możliwości ucznia, (2) wykorzystywało te możliwości w największym stopniu,
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(3) rozwijało je” (Kruszewski 1991: 245). Wykorzystywanie uzdolnień, możliwości i właściwości uczącego się nie jest tym samym, co dostosowywanie kształcenia do oczekiwań, preferencji i jego potrzeb. Personalizacja prowadzi do utraty
kontroli nad procesem kształcenia, co w przypadku małej dojrzałości osoby
uczącej się do samokształcenia, objawia się syndromem nieadekwatnych osiągnięć (Słomczyński, Sidor 2012).
Dojście do dialogu jest trudne, bowiem wymaga jednoczesnego oddania
kontroli na poziomie psychologicznym i przejęcia kontroli w wymiarze społecznym. Uczeń musi odczuwać autonomię, odpowiedzialność za swój rozwój, wiarę
w swoje możliwości, ale to nauczyciel tworzy odpowiednie warunki społeczne poprzez określenie zasad współpracy (kontrakt), celów kształcenia, metod
i form dydaktycznych oraz kontroli rezultatów. W optymalnych warunkach możemy otrzymać efekt synergiczny tzn. rezultat wysiłku edukacyjnego wykracza
poza sumę starań nauczyciela i osób uczących się. Nie tylko uczeń rozwija się
zgodnie ze swoimi możliwościami i nauczyciel osiąga zaplanowane cele, ale
interakcja między nimi pozwala na przekroczenie schematu pragmatycznej edukacji skoncentrowanej jedynie na antycypowanych rezultatach. W ten sposób,
dzięki twórczej współpracy, efektem kształcenia nie jest produkt scharakteryzowany przez program kształcenia, a postęp cywilizacyjny. Dzieje się tak, ponieważ
twórcza symbioza w procesie nauczania i uczenia się pozwala na wyjście poza zastane schematy społeczne oparte na inercji mentalnej kolejnych pokoleń.
Taka – kreatywna protokooperacja – nie może zakładać supremacji jakiejkolwiek
ze stron, a wszelkie uprzywilejowania muszą wynikać z posiadanych kompetencji, predyspozycji i obustronnie zaakceptowanej umowy społecznej.

Nowoczesna edukacja polega na zabawie
Rodzi się więc pytanie: czy nauka może stać się tak samo fajna i wciągająca
jak zabawa? Odpowiedź oczywiście brzmi: tak. Należy tylko zrozumieć prostą
zależność – że jedna nie różni się aż tak bardzo od drugiej (Milewski 2015: 64).
Odkrycia badaczy zajmujących się motywacją pokazują, że twórczy potencjał
mózgu najefektywniej funkcjonuje w warunkach poczucia autonomii (Glucksberg
1962). Normatywne heurystyki twórczego rozwiązywania problemów nakazują
przestawienie sposobu myślenia ze strategii konwergencyjnej, skierowanej na
rezultat, na myślenie dywergencyjne (Proctor 2002), które cechuje się oderwaniem
od jakikolwiek celów na rzecz twórczej eksploracji doznań i potencjalnych możliwości działania. W związku z tym zabawa, która z założenia jest autoteliczna
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i dobrowolna (Huizinga 1985), wydaje się być panaceum na bolączki współczesnych praktyków pracujących w obszarze edukacji. Nie znaczy to jednak, że nadanie jej statusu jedynej słusznej metody dydaktycznej jest uzasadnione, gdyż
zabawa nie jest tożsama z procesem uczenia się i w formule powszechnej metodyki nauczania wszystkich wszystkiego przynosi więcej szkody niż pożytku.
Jeśli bowiem przyjmiemy, że „nowoczesna edukacja polega na zabawie” to
w czasach paradygmatu edukacji ustawicznej, zabawa przestaje być czynnością
dodatkową, swoistym „interludium między poszczególnymi punktami rutyny
poważnego życia” (Combs 2011: 191), a zaczyna być schematyczną strategią dydaktyczną. Profetyczna przepowiednia Jamesa Combsa zawarta w słowach „ontologicznym mitem nadchodzącej epoki będzie właśnie dążenie do szczęścia,
a kosmopolityczna kultura świata definiować będzie szczęście jako chęć i umiejętność bawienia się” (Combs 2011: 186–187) manifestuje się w ramach idei
powszechnej grywalizacji. Wykorzystywanie elementów i mechanizmów znanych z gier do zwiększenia zaangażowania ludzi w dowolnej dziedzinie życia
(Tkaczyk 2012) jest próbą pragmatyzacji zabawy. Wydaje się wręcz, że od czasu publikacji książki Jane McGonigal Reality Is Broken: Why Games Make Us Better
and How They Can Change the World (McGonigal 2011) cywilizacja obrała nowy
kierunek rozwoju – pragmatycznej ewolucji kultury zabawy, której krzewicielem
jest właśnie grywalizacja. Wiele udanych inicjatyw, takich jak UNICEF Tap Project
czy Hope Soap zwiastuje erę powszechności tego zjawiska, której przewodnim
mottem będzie „stawiając odpowiednie wyzwania, człowiek może osiągnąć dowolny cel, dobrze się przy tym bawiąc”.
Zabawa nie jest jednak uniwersalną metodą dydaktyczną pozbawioną ograniczeń, a grywalizacja nie jest transparentną metodyką osiągania dowolnego
celu. Podobnie jak środek przekazu wpływa na samą treść (McLuhan 1967), tak
sposób osiągania celów wpływa na otrzymane efekty. Można zatem założyć, że
nobilitacja zabawy do miana jedynej słusznej metody kształcenia i wychowania,
warunkuje program ukryty takiej strategii. Programem ukrytym zajmowało się
wielu socjologów wychowania m.in. Philip Jackson, Robert Dreeben, Elizabeth
Vallance, Samuel Bowles i Herbert Gintis, Jane Martin, Paul Willis, Jean Anyon,
Michael Apple, Henry Giroux. Pojęcie to możemy rozpatrywać na trzech różnych
poziomach, które odnoszą się do tego co jest: celowo zakryte, niejawne (w sensie nieuświadomione) oraz symboliczne (Gordon 1988). Na przykład rozwiązanie
StreetPong odrywa pieszego od nudnej czynności czekania na zielone światło,
aktywując stan nastawiony na podtrzymanie immersyjnego działania (gra Pong
z przechodniem po drugiej stronie ulicy). Na symbolicznym poziomie ukrycia
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„poważna sytuacja”, w omawianym przypadku związana z zachowaniem reguł
bezpieczeństwa na ulicy, transformuje się w beztroską zabawę warunkując jej
postrzeganie. Z kolei niejawną konsekwencją wdrożenia inicjatyw tego typu
na szeroką skalę może być niższe poczucie stymulacji w przypadku tradycyjnych systemów kierowania ruchem. Działa tutaj zasada kontrastu (Cialdini 2014)
– czekanie pozbawione elementów zabawy będzie odbierane jako bardziej
żmudne niż wcześniej. Efektem ubocznym staje się zatem habituacja bodźców
stymulujących układ poznawczy oraz zaburzenie oceny rzeczywistości na skutek heurystyki dostępności (Nęcka i in. 2008). Refleksja ta na płaszczyźnie dydaktycznej oznacza, że metody, takie jak wykład, praca z tekstem czy nawet
dyskusja tracą potencjał odpowiedniej stymulacji jednostki i zaczynają być postrzegane jako przestarzałe i nieskuteczne. Rezygnacja z tych metod utrudnia
jednak osiągnięcie niektórych kierunkowych celów edukacji, takich jak umiejętności podejmowania wysiłku w sytuacjach, które nie spełniają warunków zabawy.
Nie ulega wątpliwości fakt, że zabawa zdejmuje z edukacji jarzmo średniowiecznej galery i ułatwia osiąganie niektórych kategorii celów np. zrozumienia czy
zastosowania. Rozsądne wykorzystanie potencjału tkwiącego w zabawie wydaje się być w pełni uzasadnione, ale brak równowagi w stosowanych metodach,
formach czy środkach dydaktycznych w dłuższej perspektywie czasu może m.in.
prowadzić do zaburzenia naturalnej zdolności człowieka do samoregulacji.
Doskonałą ilustracją tych obaw jest futurystyczna wizja przedstawiona przez Erana
May-raza i Daniela Lazo w krótkometrażowym filmie Sight. Rzeczywistość rozszerzona, która cieszy się coraz większą popularnością, pozwala na upowszechnienie grywalizacji do takiego stopnia, że choćby przygotowanie śniadania może
być stymulowane w ramach zabawy i sterowane przez zewnętrzny system kontroli. Źródłem regulacji procesów motywacyjnych jest zewnętrzny system tzn. wyzwania oraz wzmocnienia w postaci informacji zwrotnych nie są wynikiem
własnych procesów poznawczych. W takich systemach nie mamy do czynienia
z samokontrolą, ale z akceptowaną kontrolą zewnętrzną. Tym samym skutkiem
stosowania tych rozwiązań może być nieumiejętność samodzielnego ukierunkowania na cel czy obniżona tolerancja na odroczoną gratyfikację. Zgodnie z wynikami licznych badań empirycznych zdolność wytrwałego czekania na przyszłą
nagrodę, powszechnie kojarzona z silną wolą, jest trafnym predyktorem sukcesu (Mischel 1992; Carducci 2009). Badania neurologiczne pokazały, że osoby
dojrzałe, które w dzieciństwie przejawiały umiejętność rezygnowania z mniejszej
nagrody w danym momencie na rzecz większej w przyszłości, cechują się silniejszą aktywnością określonego obszaru kory przedczołowej (Casey i in. 2011).
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Wiadomo też, że usuwane są nieużywane połączenia między neuronami (NiH
2012), co tłumaczy zanik zdolności do samokontroli w przypadku permanentnej regulacji zewnętrznej. Z drugiej strony tradycyjne rozwiązania w postaci
systemu kar i nagród również mogą upośledzać zdolność do samokontroli. Przedstawione konkluzje nie są jednak wymierzone w samą ideę zabawy czy grywalizacji, ale służą lepszemu poznaniu zjawiska, które nie tylko „ma moc zmiany
naszych zachowań” (Tkaczyk 2012: 152), ale też pociąga za sobą ryzyko osłabienia określonych zdolności. Tym samym może ziścić się przestroga zawarta
w dystopijnej powieści Aldousa Huxleya „Nowy wspaniały świat, gdzie odgórnie
zarządzana zabawa może zwiększyć skuteczność oświeconego systemu totalitarnego. «Problem szczęścia», powiedział później autor swojej wizji, «będzie sprowadzał się do tego, jak sprawić, by ludzie pokochali swoja niewolniczą kondycję»”
(Combs 2011: 160–161).

Nowoczesna edukacja opiera się na współpracy
„Współpraca i wymiana poglądów są dla nas tak naturalne, że nikogo nie
powinny dziwić sukcesy w stosowaniu tych umiejętności w szkołach” (Nerc,
Mizerska 2015: 106).
Niewątpliwie pokolenie Y i młodsze, cenią kooperację, znają jej wartość
i aprobują atmosferę wspólnego działania (Słomczyński, Chocha 2012). Cyfrowi
tubylcy nieustannie pozostają w kontakcie ze znajomymi. Jest to możliwe w obliczu rozkwitu serwisów społecznościowych czy projektów Web 2.0, takich jak
Wikipedia. Tym samym trudno polemizować z potrzebą współpracy czy wymiany poglądów, bowiem sentencja „człowiek – istota społeczna” (Aronson 2009)
stała się już truizmem. Czy jednak aktywności tego typu są dla nas na tyle naturalne, aby bezwarunkowo przełożyć się na kompetencje interpersonalne? Czy
w czasach zmediatyzowanej kultury ludzie potrafią dyskutować i współdziałać?
Czy wszechobecna w Internecie mowa nienawiści wyzwala naturalną skłonność
do wymiany poglądów na zasadzie dialogu? „To, co miało łączyć – ogólnoświatowa sieć komputerowa – niejednokrotnie izoluje ludzi od siebie. To, co miało
umożliwiać samorealizację – pęd do kariery i zdobywania dóbr materialnych
– przyczynia się do rozpowszechniania zjawiska samotności. I wreszcie to, co
miało intensyfikować więzi interpersonalne – urządzenia do komunikacji mobilnej – pozbawia ludzi autentycznych i bliskich kontaktów” (Słomczyński, Chocha
2012: 149). Komunikacja zapośredniczona przez media prowadzi do odebrania
kontaktom interpersonalnym tego, co według niektórych badaczy jest najważ-
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niejsze (Harlow 1958) – prawdziwej fizycznej bliskości. Ponadto wyidealizowana rzeczywistość mediów wydaje się być ciekawsza i prostsza od otaczającego,
ułomnego w swojej istocie, prawdziwego życia. Możliwość kontaktu z drugim
człowiekiem na zasadach odmiennych od tych, które obowiązują w świecie
realnym, daje pozorne poczucie bezpieczeństwa i pozwala na szybką ucieczkę
od konsekwencji podejmowanych działań. W rzeczywistości jednak komunikacja
asynchroniczna oraz „pozorna anonimowość” (McKenn, Bargh 2000) przyczynia się do „rozhamowanego zachowania” (disinhibited behaviour) (Joinson 1998),
które nierzadko prowadzi do powierzchownych interakcji oraz regresu posiadanych kompetencji społecznych (Słomczyński, Chocha 2012).
Jak zatem odwrócić ten trend? Czy wystarczy narzucić współpracę jako dominującą formę organizacji procesu kształcenia? Podstawą rzeczywistej kooperacji
jest autonomia jednostek współpracujących. W praktyce warto stworzyć warunki optymalne do odkrycia, na czym polega i jakie znaczenie ma efekt synergii,
aby zharmonizowana kolaboracja miała charakter symbiozy, a nie pasożytnictwa.
Forma zajęć oparta na współpracy musi być rozsądnym wyborem samych studentów w obliczu obiektywnych trudności, a nie jedynie schematem interakcji
narzuconym przez nauczyciela. Z kolei efekt synergiczny utrwali przekonanie,
że praca zespołowa pozwoliła zmierzyć się z przeszkodami, które trudno było
pokonać w pojedynkę.

Nowoczesna edukacja jest bliska rzeczywistości
„System edukacji dopasowany do potrzeb rynku pracy, w którym rozwija
się życiowe umiejętności, promuje nauki ścisłe, technologie, inżynierię, matematykę i kształcenie zawodowe, jest istotny dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju nie tylko samej jednostki, lecz całego społeczeństwa” (Mizerska, Chyrk
2015: 158).
Promowanie nauk ścisłych przyjęło niedawno groteskową formę w Japonii,
gdzie uniwersytety państwowe rozpoczęły wygaszanie kierunków humanistycznych i społecznych, stosując się tym samym do okólnika wydanego przez rząd
w Tokio (Jenkins 2015). Strategii tej trudno nie powiązać z kierunkiem działań,
jakie wyznaczył ponad pół wieku temu Tadao Umesao w ramach koncepcji społeczeństwa informacyjnego. „Jōhōka shakai” nobilituje, do rangi najwyższego dobra, informację, a nie wiedzę czy umiejętność jej zastosowania. Promowany na
całym świecie praktyczny konektywizm (Siemens 2005), wyrażający się w sprawnym korzystaniu z wyszukiwarki Google.com, stał się karykaturalną wersją en-
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cyklopedyzmu. Informacja sama w sobie nie posiada znaczenia, tak samo jak
funkcjonalność nie jest immanentną cechą technologii. To człowiek nadaje jej
sens i to człowiek nadaje znaczenie informacji, a nauki, których obszarem badań
jest właśnie istota ludzka i jej wspólnotowy charakter, to nauki humanistyczne
oraz społeczne. Czy subkultury wyrażające swoją estetykę w kanonach Kawaii są
gotowe do korzystania ze współczesnych technologii? Prawdopodobnie odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale decyzje władz Japonii budzą niepokój, zarówno
wśród rektorów japońskich uczelni (Takamitsu Sawa, rektor Uniwersytetu Shiga),
jak i organizacji naukowych (Science Council of Japan).
Rynek pracy funkcjonuje w pewnej rzeczywistości społecznej, która powstaje w wyniku interakcji poszczególnych jednostek. Skoro każdy człowiek uczy
się wzorców zachowań oraz myślenia w przestrzeni kultury (Bandura 2007), to
znaczy, że rzeczywistość ludzka nie ogranicza się jedynie do sfery materialnej.
Jeśli „nowoczesna edukacja jest bliska rzeczywistości” to powinna łączyć nauki
przyrodnicze z humanistycznymi i społecznymi, a nie dzielić czy sugerować hegemoniczną rolę jednej z nich. Taka edukacja pozwala wyjść poza jej prakseologiczny charakter poprzez nadanie sensu twórczemu działaniu istot ludzkich.
Transgresja ukryta w naszych genach, polegająca na wychodzeniu poza to, co
posiada i kim jest człowiek (Kozielecki 1987), pozwoliła wyzwolić nasz gatunek
z okowów przedmiotowej ewolucji i cieszyć się nieograniczonymi możliwościami synergii kreatywnych umysłów. Edukacja musi inspirować do twórczych zachowań i nadawać im sens społeczny poprzez wykorzystanie pokaźnego dorobku
technicznego ludzkości. Dzięki temu możemy przybliżyć rzeczywistość do potrzeb ludzkich, a nie edukację przybliżać do beznamiętnej i pustej znaczeniowo
rzeczywistości.

Nowoczesna edukacja jest multimodalna
„Obraz pokazuje to, czego przeczytanie wymagałoby czasu, a tekst pisany
pomaga wyjaśnić to, co trudno pokazać za pomocą obrazów” (Mizerska, Wiśniowski 2015: 212).
Tradycyjna szkoła bardzo często ignorowała właściwości ludzkiego mózgu,
choć już w XVII w. Jan Amos Komeński proklamował poglądowość, jako jedną
z głównych zasad kształcenia. Najnowsze badania wykorzystujące nieobrazowanie oraz koncepcje teoretyczne, takie jak teoria podwójnego kodowania Allana
Paivio, pozwoliły zrozumieć, że treści przyswajamy na wielu poziomach m.in.
w wymiarze słownym i obrazowym (Paivio 1986). W związku z tym paradygmat

130

MACIEJ SŁOMCZYŃSKI

multimodalności w edukacji wydaje się być w pełni uzasadniony. Jeśli jednak
powodem do korzystania z przekazu wizualnego ma być zasygnalizowana w cytacie oszczędność czasu, to przedstawione wcześniej uzasadnienie merytoryczne przestaje być trafne.
W kulturze nadmiaru ludzie próbują odnaleźć się w chaosie kształtowanym przez „infomasę” w warunkach permanentnego niedoczasu. Ograniczone
możliwości poznawcze warunkują przyjęcie strategii przemykających (skimming)
i selektywnych, a nie analitycznych i syntetycznych. Przyjmuje się, że obecnie
dominuje model czytelnictwa defensywnego (w odróżnieniu od intensywnego
i ekstensywnego), zaproponowany pierwotnie przez Harolda Weinricha (1987).
W modelu intensywnym lektura była celebrowana jako przeżycie – dzieła były
studiowane powoli, wielokrotnie, odczytywano je na głos. Od XVII w. można
mówić o czytaniu ekstensywnym, nastawionym na zdobycie informacji lub rozrywkę. Obecnie, zdaniem Weinricha, wkraczamy w epokę czytania defensywnego, którego istotą jest obrona przed szumem informacyjnym. Niezbędne do
tego jest korzystanie z przeglądów i infografik, które pozwalają czytelnikowi na
wyodrębnienie z treści najważniejszych dla siebie informacji przy stosunkowo
niskim obciążeniu zasobów poznawczych poprzez odsiewanie zbędnych danych (Dunin 1998). Jak dowodzi Ewa Jabłońska-Stefanowicz, próbą dopasowania
się do takiego odbioru tekstów jest zastosowanie szeregu zabiegów edytorskich,
zmieniających charakter odbioru dzieła: „Zabieg ten można widzieć jako odpowiedź wydawcy na potrzeby współczesnego czytelnika: szybkie przejrzenie
książki, przypomnienie jej treści, znalezienie konkretnego fragmentu” (Jabłońska-Stefanowicz 2011).
Jednak wprowadzenie takich właśnie metatekstowych elementów może
powodować koncentrację jedynie na warstwie faktograficznej dzieła, nie na jego
recepcji, pojmowanej jako rozumienie tego co się czyta, osadzenie informacji
w systemie wiedzy i wartości jednostki (Dunin 1998).
Coraz modniejszy dzisiaj trend zwany myśleniem wizualnym w praktyce polega głównie na próbie estetyzacji treści, a niewiele ma wspólnego z myśleniem.
Idea „wszystko można narysować” szerzona przez praktyków, takich jak Dan
Roam, sugeruje, że wszystko należy przełożyć na język wizualny. Odbieranie
i przetwarzanie komunikatu zapisanego w formie tekstu kształtuje kompetencje analityczne oraz umiejętność skoncentrowania się na złożonym przekazanie
w środowisku bogatym w dystraktory. Wieloletnie badania przeprowadzane przez
Zbigniewa Kwiecińskiego udowadniają, że „poziom funkcjonalnej alfabetyzacji
w młodości, mierzony zrozumieniem czytanego tekstu, wykazuje istotną pozy-
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tywną korelację z późniejszym powodzeniem w życiu, o którym świadczą takie
zmienne jak: sytuacja materialna, jej samoocena, aktywne spędzanie wolnego
czasu, a także stopień uczestnictwa w życiu publicznym i akceptacja zachodzących zmian ustrojowych” (Kwieciński 2002). Jak pisze Manfred Spitzer, uczenie
się oznacza modyfikację synaptycznej siły przenoszenia impulsów. Taka modyfikacja odbywa się jedynie w synapsach, które są aktywne (Spitzer 2007), a więc
strategia minimalizacji wysiłku w czasie percepcji tekstu związana z przemykaniem,
jest źródłem regresu, a nie rozwoju.

Nowoczesna edukacja wykorzystuje technologię
„Trzeba udowodnić nauczycielom, edukatorom i rodzicom, że wykorzystanie rozwiązań technologicznych zwiększy tempo i skuteczność uczenia się
oraz nauczania, że dzięki temu dzieci będą osiągać lepsze wyniki w procesie
zdobywania wiedzy” (Wiśniowski 2015: 244).
Problemem, na który zwracają uwagę autorzy Księgi trendów 2.0, jest reakcyjny charakter oświaty. Szkoły i uczelnie postrzegane są społecznie jako instytucje gromadzące, przechowujące i konserwujące metody, formy oraz środki
kształcenia. Oświata opatrzona publiczną etykietą „muzeum” symbolizuje niestety jej nudę i zacofanie, a nie świątynię przeznaczoną muzom, greckim bóstwom
poszczególnych gałęzi sztuki. Prawdą jest bowiem, że jakikolwiek skostniały
twór cywilizacyjny nie przystaje do oczekiwań płynnej rzeczywistości, która
wciąż się zmienia dzięki osiągnięciom współczesnej techniki.
Jeśli jednak założymy, że trzeba przekonywać nauczycieli, edukatorów i rodziców do korzystania z rozwiązań technologicznych to znaczy, że nie tyle brakuje im kompetencji technicznych i metodycznych, co zaufania i przekonania
do sensowności takich zabiegów. Wiele wskazuje na to, że nie wynika to z ich
ignorancji, a wręcz przeciwnie – ze świadomości zagrożeń cyfrowego świata.
Z najnowszych ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród 22 tys. młodych osób między 12 a 18 rokiem życia i 3,5 tys. nauczycieli wynika, że dzieci
i młodzież spędzają coraz więcej czasu w świecie cyfrowych mediów. Jak dowodzi Dębski:
Konsekwencją są problemy z nauką i koncentracją, mową, spadek aktywności szkolnych,
jak i pozaszkolnych oraz stosowanie różnych form przemocy. [...] Również bezsenność, depresja i uzależnienie od nowych mediów, to niebezpieczne konsekwencje nieodpowiedniego
korzystania z cyfrowych mediów (Dębski 2016: 24).
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Jednocześnie na płaszczyźnie oddziaływań oświatowych rodzą się wątpliwości natury dydaktycznej:
Ułuda uniwersalności – możliwości i celowości stosowania środków technicznych w każdej sytuacji – rodzi błędy w pracy nauczycielskiej, prowadzi do jednostronności metod tej
pracy. W konsekwencji wykorzystanie technologii – zamiast pomagać – nierzadko przeszkadza
w uczeniu się, w wielostronnej aktywności uczniów, w wielostronnym rozwoju osobowości
(Lewowicki 1995: 18).

Neoluddyzm, wyrażający się w buncie przeciwko postępowi technologii,
nigdy nie był i nigdy nie będzie rozwiązaniem omawianych problemów. „Silnie
zakorzenione cechy pokolenia sieci takie jak: innowacyjność, szybkie tempo,
czy potrzeba personalizacji otaczającego środowiska jednoznacznie dyskredytują rozwiązania, które przeciwstawiają się postępowi technologii” (Słomczyński,
Chocha 2012: 150). Odpowiedzią na ciągłe zmiany cywilizacyjne może być jedynie edukacja medialna, która nie tylko przygotowuje człowieka do świadomego
i krytycznego odbioru komunikatów medialnych oraz do posługiwania się „mediami jako narzędziami intelektualnymi współczesnego człowieka” (Strykowski
1995: 28), ale zajmuje się umiejscowieniem go we współczesnym świecie, poprzez
kształtowanie wartości, które nie przeminą wraz ze zmieniającą się technologią. W edukacji medialnej chodzi o „edukację w wymiarze wartości i działań
człowieka” (Dylak 2004: 100), gdyż nie można „oddzielić przygotowania do odbioru komunikatu medialnego od posługiwania się narzędziami” (Siemienicki
2007: 137). Tak rozumiana edukacja powinna wdrażać ludzi do życia w ciągłej
zmianie, kulturze nadmiaru, warunkach globalizacji, paradygmacie mobilności
oraz efektywności, na wielu płaszczyznach rzeczywistości (rozszerzona i wirtualna rzeczywistość) i wielu wymiarach człowieczeństwa (transhumanizm, sztuczna
inteligencja).

Nowoczesna edukacja jest otwarta
„Nie zapominajmy też, że ludzki mózg podlega ciągłej ewolucji. Dlatego
musimy zaoferować uczniom nowe możliwości. Przykładów alternatywnych form
edukacji nie brakuje” (Gałecka, Żylińska 2015: 294).
Można polemizować z opinią, że dydaktyka ogólna musi być dzisiaj zreformowana, ale trudno nie zauważyć zmian w sposobie uczenia się młodego
pokolenia. Skuteczne swego czasu metody stają się dzisiaj jałowe na skutek
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przemian społeczno-kulturowych. Wykład akademicki ex cathedra formalnie doskonale nadaje się do przekazywania wiedzy, ale wielu dzisiejszych profesorów
kieruje swoje prelekcje do niemal pustej widowni. Przyczyny tego zjawiska
wcale nie muszą leżeć po stronie wykładowców, którzy zazwyczaj posiadają niezbędne kompetencje oratorskie i metodyczne. Czy zatem trzeba oferować uczniom nowe możliwości? Wątpliwy jest sam czasownik „oferować”, który nie
tylko wraca do języka biznesu, ale też sygnalizuje kierunek oddziaływań. Obowiązujący dzisiaj paradygmat konstruktywizmu wyznacza jasne dyrektywy w tym
zakresie dla edukacji. Należy rozwijać umiejętność samodzielnego dochodzenia
do wiedzy oraz kształtować postawę otwartości względem samodoskonalenia.
W takim ujęciu, kształcenie wielostronne (Okoń 2016), podobnie jak sztuka, jest
wyrazem „jedności tego, co ludzkie, ponieważ związana jest bezpośrednio
z trzema rodzajami zjawisk psychicznych: z uczuciem, myślą i działaniem” (por.
Comte, za: Wojnar 1964: 66). Rozwoju nie da się zamknąć w sztywne ramy
algorytmu czy nawet schematy heurystyczne. Każdy człowiek jest twórcą, który
konstruuje własną tożsamość w ramach dialogu społecznego i w oparciu o własne doświadczenie oraz refleksję. To osoba ucząca się musi samodzielnie odkryć
nowe możliwości rozwoju, a nie pedagog ma je mu „dostarczyć”.

Model CREDO
Model nominalny to „układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu
ułatwienia (lub umożliwienia) rozwiązania pewnego problemu badawczego”
(Encyklopedia PWN 2017). Jednym z kategorii problemów badawczych są problemy teoretyczno-praktyczne formułowane „w celu wzbogacenia teoretycznej wiedzy pedagogicznej, jak i wspomagania praktyki wychowania, kształcenia i samokształcenia człowieka” (Palka 2006: 30). W ramach niniejszego artykułu podjęta
została próba odpowiedzenia na następujący problem – „jaki model edukacji
osób dorosłych w wymiarze formalnym odpowiada na potrzeby i możliwości
pokolenia dorastającego w czasach płynnej nowoczesności oraz funkcjonującego w gospodarce opartej na wiedzy?” Opracowanie rozwiązania zharmonizowanego z wymaganiami dzisiejszego świata stanowi wyzwanie, które „wynika
z chaotycznego i zasadniczo nieprzewidywalnego charakteru współczesnych
przemian” (Bauman 2011: 152). Odgórne przyjęcie celów, treści, uwarunkowań
procesu, zasad, metod, form organizacyjnych czy środków nauczania-uczenia się
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stoi w sprzeczności z ideą ciągłej zmiany. Współczesny model edukacji osób dorosłych nie może koncentrować się wyłącznie na wybranych metodach (np. aktywizujących opartych na zabawie) czy formach organizacyjnych (np. tradycyjny
system klasowo-lekcyjny) tylko powinien wspierać wychodzenie poza dotychczas przyjęte schematy pracy dydaktycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu
konstytutywnych uwarunkowań procesu uczenia się. Założenia takiego modelu
nie mogą też ograniczać się do kształtowania kompetencji potrzebnych na rynku pracy, ale powinny chronić podstawowe wartości akademickie wyzwalające
twórczy potencjał człowieka, który świadomie i dobrowolnie uczestniczy w kulturze oraz ją rozwija.
Refleksje te oraz analiza trendów edukacyjnych stała się inspiracją do opracowania modelu CREDO będącego akronimem od słów Credence, Requirements,
Engagement, Design, Open.
•

Credence – „W niektóre rzeczy trzeba najpierw uwierzyć, żeby je zobaczyć”

Ta poetycka myśl Ralpha Hodgsona doskonale oddaje sens zjawiska, które nazywamy samospełniającym się proroctwem. W latach 60. XX w. Robert
Rosenthal przeprowadził eksperyment społeczny, który wykazał znaczenie owego fenomenu w warunkach edukacyjnych (Rosenthal, Jacobson 1968). Na podstawie obserwacji i analiz badacz wyodrębnił czynniki, które są warunkowane
jedynie przez oczekiwania nauczycieli względem oceny potencjału intelektualnego uczniów. Determinanty takie jak: afektywny charakter interakcji (climate
factor), zakres i dobór treści edukacyjnych (input factor), możliwość udzielania
odpowiedzi (response opportunity factor) oraz jakość i ilość informacji zwrotnych
(feedback factor) w istotny sposób wpływają na osiągnięcia osób uczących się.
Kolejne badania potwierdziły, że tzw. efekt Pigmaliona (tendencja do zachowywania się zgodnie z tym, czego inni się spodziewają) jest powszechnym
zjawiskiem, który oddziałuje na ludzi w różnych dziedzinach życia. W obszarze edukacji oznacza to, że punktem wyjścia w procesie kształcenia musi być
poznanie potencjału osób uczących się, aby nauczyciel uświadomił sobie ich
wartość.
•

Requirements – „Należy wymagać tego, co można otrzymać”

Ta trafna refleksja Antoine de Saint-Exupéry’ego opisana na kartach Małego Księcia oddaje sens stawiania wymagań odpowiednich względem oczekiwań
sformułowanych w pierwszym etapie. Skoro wierzymy w intelektualny potencjał
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osoby uczącej się, jej zdolności i predyspozycje to musimy stawiać stosownie
wysokie wymagania. W przeciwnym wypadku, leniwa strona ludzkiej natury zwycięży, czego przejawem będą nieadekwatne do możliwości osiągnięcia. Na ten
aspekt zwraca uwagę Wincenty Okoń „O niepowodzeniu szkolnym można mówić również wtedy, gdy uczeń o średnich bądź dużych zdolnościach osiąga wyniki mierne, zaledwie wystarczające do promocji. W tym świetle powodzenie
szkolne kojarzy się nam z optymalnymi – w stosunku do możliwości i warunków
pracy ucznia – jego osiągnięciami w nauce i wychowaniu” (Okoń 2016: 356).
Podobne stanowisko przyjmuje również Wojciech Kojs „[...] wielkim niepowodzeniem szkoły są nie tylko stwierdzone braki uczniów w wiadomościach
i umiejętnościach, ile olbrzymie marnotrawstwo ich twórczego potencjału intelektualnego” (Kojs 1998). Skuteczny system, określający wymagania musi być
komplementarny tzn. jednocześnie wpierać motywację kierunkową (poczucie
sensu, wybór celu), jak i bieżącą (kontrola kształtująca, informacja zwrotna), przy
czym elementy stymulujące zewnętrznie (punkty, zaliczenia) muszą spełniać
warunek niewystarczającego uzasadnienia (insufficient justification effect) w celu
zaistnienia dysonansu poznawczego (Festinger, Carlsmith 1959).
•

Engagement – „Szczęśliwymi z punktu są tylko ludzie, [...] którzy nade wszystko czegoś po świecie szukają, którzy patrzą i widzą, umieją słuchać, chcą
badać i poznawać – manjacy” (Witkiewicz 1891: 15)

Eksperyment Alberta Bandury nie tylko pokazał, że agresja może być wzorcem zachowania, ale dał podstawy do przyjęcia ogólnych praw modelowania
społecznego (Bandura 2007). W kontekście edukacyjnym, organizator procesu
kształcenia swoim nastawieniem warunkuje zaangażowanie osób uczących się.
Postawa nauczyciela działa niczym lustro – apatia po jednej stronie determinuje
marazm po drugiej, a przejaw pasji wyzwala entuzjazm. Znaczenie zaangażowania jest szczególnie istotne dla pokolenia sieci, które wyjątkowo ceni wiarygodność (Tapscott 2010). Wyrazem tego jest afirmacja szczerości, a potępienie
łgarstwa i obłudy. Pokolenie to woli przyznać się do niewiedzy, braku kompetencji czy szczerze wyrazić brak zainteresowania, niż udawać kogoś, kim nie
jest. Tego samego oczekuje od autorytetów, które powinny wyznaczać wzorzec
zaangażowania.
•

Design – „My, widzisz, Polacy, zawsze robimy projekta nie zgromadziwszy
środków, a nawet nie pytając, czy w ogóle nasze środki wystarczą. No i tak
też nam się wiedzie w życiu” (Prus 1986: 205)
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Zacytowana myśl Bolesława Prusa wydaje się być wciąż aktualna, jeśli
chodzi o ocenę kompetencji metodycznych niektórych dydaktyków. Prakseologiczny wymiar edukacji implikuje konieczność projektowania dydaktycznego
w wymiarze programowym i systemowym, a nie jedynie w obrębie pojedynczych
jednostek zajęciowych czy przedmiotów. Zmiany na poziomie postaw muszą
być wypracowane w ramach spójnej ścieżki kształcenia i wzmacniane systematycznie, a nie okazjonalnie i spontanicznie. Obiecującym rozwiązaniem zdaje
się być forma mieszana (blended learning), w ramach której działania na platformie edukacyjnej mogą wspomagać regularną kontrolę postępów i pozwalać
na formułowanie zindywidualizowanej informacji zwrotnej. Separacja czasowo-przestrzenna nauczyciela i osób uczących się zbliża kształcenie zdalne do samokształcenia. Stanisław Juszczyk jest zdania, że czwarta generacja e-edukacji
„integruje samokształcenie (lub samodoskonalenie) jednostki z rzeczywistą,
asynchroniczną komunikacją z innymi ludźmi” (Juszczyk 2008: 140). Niektórzy
teoretycy rozróżniają samokształcenie właściwe od kierowanego (Aleksander
2006). W pierwszym przypadku mówi się o całkowitej samodzielności jednostki
i autokontroli. Z kolei samokształcenie kierowane, polega na tym, że człowiek uczy
się samodzielnie, korzystając jednakże z pomocy placówki oświatowej, która
kieruje jego nauką i pomaga mu w pracy (Skrzypczak 1986). Choć niektórzy
teoretycy podważają zasadność takiego rozróżnienia (Jankowski 1999), to z pewnością uwarunkowania edukacji na odległość doskonale oddają charakter samokształcenia w wymiarze organizacyjnym (Słomczyński, Siemak-Tylikowska 2011).
•

Open – Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one
(Celem edukacji jest zastąpienie pustego umysłu otwartym)

Cel edukacji wskazany przez Malcolma Forbesa nie oznacza jedynie wskazówki metodycznej dla nauczyciela. Jeżeli, zgodnie z myślą Herberta Reada,
„człowiek to przede wszystkim ten, który tworzy” (1967: 7) to edukacja skoncentrowana na człowieku musi być współtworzona zarówno przez nauczyciela,
jak i przez osoby uczące się. Tylko świadomie zaakceptowany proces ukierunkowany na postawę twórczą pozwala zamienić bierną ignorancję w aktywną
erudycję. Wymaga to stworzenia optymalnych warunków do uaktywnienia motywacji wewnętrznej. Analizując na przełomie lat 70. i 80. XX w. warunki, które
ją zakłócają, Richard Ryan i Edward Deci doszli do wniosku, iż w pewnych sytuacjach nagroda materialna osłabia nagradzane zachowanie (Ryan, Deci 2017).
Zjawisko to zostało potwierdzone przez serię eksperymentów, w tym metaanalizę 128 badań (Franken 2005). Deci i Ryan, tłumacząc to zjawisko wskazywali na
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poczucie autonomii jednostki. Nie znaczy to jednak, że proces kształcenia ma
być pozbawiony nadzoru. Kontrola jednak nie może ograniczać swobody podmiotu w wyznaczaniu kierunku i zakresu rozwoju. Zgodnie z teorią samookreślenia, jeśli pozwolimy uczniowi samodzielnie decydować o tym, w jaki sposób
i kiedy ma się uczyć, uaktywnimy jego potencjalne zainteresowanie i zdolność do
samoregulacji.
W prezentowanym modelu istotny jest implikacyjny charakter składowych
– to z wiary w studenta wynikają wysokie wymagania, stymulujące zaangażowanie obu stron procesu, czego przejawem jest aktywne uczestnictwo w zaplanowanym procesie nauczania–uczenia się w ramach toku problemowego.
W konsekwencji oddziaływanie pedagogiczne nie ogranicza się do kształtowania określonej w programie wiedzy i umiejętności, ale wzmacnia szereg postaw
warunkujących przyszły rozwój jednostki.

Bibliografia
Aleksander T. 2006. Samokształcenie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 601–609.
Aronson E. 2009. Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bandura A. 2007. Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bauman Z. 2011. 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Bakalarska J. 2016. Marketing wartości, Słowa i Myśli, Lublin.
Bransford J.D., Stein B.S. 1993. The IDEAL Problem Solver, Freeman, New York.
Carducci B.J. 2009. Basic Processes of Mischel’s Cognitive-Affective Perspective: Delay of Gratification
and Conditions of Behavioral Consistency, [w:] The Psychology of Personality: Viewpoints, Research
and Applications, John Wiley and Sons, Chichester, s. 443–450.
Casey B.J. i in. 2011. Behavioral and neural correlates of delay of gratification 40 years later,
„Proceedings of the National Academy of Sciences”, nr 108 (36).
Cialdini R.B. 2014. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Combs J.E. 2011. Świat zabawy – narodziny nowego wieku ludycznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Dylak S. 2004. Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej, [w:] Kompetencje
medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, eMPi2, Poznań.
Dewey J. 2005. Moje pedagogiczne credo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Dębski M. 2016. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.
Uniwersytet Gdański, Gdynia.

138

MACIEJ SŁOMCZYŃSKI

Dunin J. 1998. Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Encyklopedia PWN. 2017. Wydanie elektroniczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Model nominalny, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 07.07.2017).
Festinger L., Carlsmith J.M. 1959. Cognitive consequences of forced compliance, „Journal of Abnormal and Social Psychology”, nr 58, s. 203–211.
Franken R.E. 2005. Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk,
s. 438–441.
Gałecka J., Żylińska M. 2015. Nowoczesna edukacja jest otwarta, [w:] Księga trendów w edukacji 2.0,
red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
Gordon D. 1988. Education as Text: The Varieties of Educational Hiddenness, „Curriculum Inquiry”,
nr 18/4, Wiley, s. 425–449.
Glucksberg S. 1962. The influence of strength of drive on functional fixedness and perceptual
recognition, „Journal of Experimental Psychology”, nr 63, s. 36–41.
Guzik A. 2015. Nowoczesna edukacja jest osobista, [w:] Księga trendów w edukacji 2.0, red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
Harlow H.F. 1958. The Nature of Love, „American Psychologist”, nr 13, s. 673–685.
Herbart J.F. 1967. Pisma pedagogiczne, wybór, wstęp i oprac. B. Nawroczyński, tłum. B. Nawroczyński i T. Stera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Huizinga J. 1985. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
Jabłońska-Stefanowicz E. 2011. Lektury we fragmentach jako przykład czytania defensywnego, [w:]
Czytanie, czytelnictwo, red. A. Żbikowska-Migoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Jankowski D. 1990. Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń.
Jenkins N. 2015. Alarm Over Huge Cuts to Humanities and Social Sciences at Japanese Universities,
http://time.com/4035819/japan-university-liberal-arts-humanities-social-sciences-cuts/
(dostęp: 07.07.2017).
Joinson A. 1998. Causes and implications of disinhibited behaviour on the Internet, [w:] Psychology
and the Internet, red. J. Gackenbach, Academic Press, San Diego, s. 43–60.
Juszczyk S. 2008. Edukacja na odległość, [w:] Pedagogika medialna, t. 2, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kentli F.D. 2009. Comparison of hidden curriculum theories, „European Journal of Educational
Studies”, nr 1 (2).
Kojs W. 1998. Wokół pojęcia niepowodzeń szkolnych, [w:] Niepowodzenia szkolne, red. J. Łysek,
Kraków.
Kozielecki J. 1998. Koncepcja transgresyjna człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Klus-Stańska D. 2002. Konstruowanie wiedzy w szkole, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
Kruszewski K. 1994. Indywidualizacja kształcenia, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red.
K. Kruszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

CREDO – MODEL EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH

139

Kwieciński Z. 2002. Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Lewowicki T. 1995. Oświata i nowoczesne technologie edukacyjne – dawne i nowe nadzieje, rozczarowania, wyzwania i szanse, [w:] Nowoczesna technika w kulturze – nauce i oświacie, red. W. Strykowski, A. Zając, Tarnowska Oficyna Wydawnicza, Tarnów.
McGonigal J. 2011. Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the
World, The Penguin Press, New York.
McKenn K., Bargh J. 2000. Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality
and social psychology, „Personality and Social Psychology Review”, nr 4 (1), s. 57–75.
McLuhan M., Fiore Q. 1967. The Medium is the Massage, Bantam Books, New York.
Milerski B., Śliwerski B. 2000. Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Milewski P. 2015. Nowoczesna edukacja polega na zabawie, [w:] Księga trendów w edukacji 2.0,
red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
Mischel W. 2015. Test Marshmallow, Smak Słowa, Sopot.
Mizerska M., Chyrk P. 2015. Nowoczesna edukacja jest bliska rzeczywistości, [w:] Księga trendów
w edukacji 2.0, red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
Mizerska M., Wiśniowski W. 2015. Nowoczesna edukacja jest multimodalna, [w:] Księga trendów
w edukacji 2.0, red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
National Institutes of Health (NiH). 2012. NIH-supported study shows how immune cells change
wiring of the developing mouse brain, http://www.nih.gov/ (dostęp: 07.07.2017).
Nerc O., Mizerska M. 2015. Nowoczesna edukacja opiera się na współpracy, [w:] Księga trendów
w edukacji 2.0, red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. 2006. Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe
PWN i Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
Okoń W. 2016. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Palka S. 2006. Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna model edukacji osób dorosłych, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Pavio A. 1986. Mental representations: a dual coding approach, Oxford University Press, New York.
Proctor T. 2002. Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk.
Prus B. 1986. Emancypantki, t. 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [za:] http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/emancypantki, FNP (dostęp: 07.07.2017).
Read H. 1967. Warunki dla pokoju, tłum. I. Wojnar, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1.
Rosenthal R., Jacobson L. 1968. Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils’ intellectual development, Holt, Rinehart & Winston, New York.
Ryan R.M., Deci E.L. 2017. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation,
development, and wellness, Guilford Publishing, New York.
Siemens G. 2005. Connectivism: A learning theory for the digital age, „International Journal of
Instructional Technology and Distance Learning”, nr 2 (1), s. 3–10.

140

MACIEJ SŁOMCZYŃSKI

Siemienicki B. 2007. Przedmiot i zadania mediów w edukacji, [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik
akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Słomczyński M., Chocha A. 2012. Gra kooperacyjna jako metoda kształtowania kompetencji społecznych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2 (224), s. 149–168.
Słomczyński M., Sidor D. 2012. Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, „E-mentor”,
nr 5 (47), s. 47–54.
Słomczyński M., Siemak-Tylikowska A. 2011. Czy kształcenie zdalne wymaga nowej dydaktyki?, [w:]
Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela ! nowe wyzwania edukacyjne (monografia
pokonferencyjna), red. J. Migdałek, A. Stolińska, Kraków, s. 31–41.
Słownik Języka Polskiego. 2017. Wydanie elektroniczne. Trend, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp:
07.07.2017).
Skrzypczak H. 1986. Organizacja i metody samokształcenia, WSiP, Warszawa.
Strykowski W. 1995. Potrzeba i program edukacji medialnej, [w:] Nowoczesna technika w kulturze
– nauce – oświacie, red. W. Strykowski, A. Zając, Tarnowska Oficyna Wydawnicza, Tarnów.
Sysło M.M. 2009. E-learning w szkole, „E-mentor”, nr 1 (28).
Śliwerski B. 2013. Czy edukacja to to samo co oświata? http://sliwerski-pedagog.blogspot.com
(dostęp: 07.07.2017).
Tapscott D. 2010. Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszawa.
Tkaczyk P. 2012. Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych,
Helion, Gliwice.
Wiśniowski W. 2015. Nowoczesna edukacja wykorzystuje technologię, [w:] Księga trendów w edukacji 2.0, red. M. Mizerska, Young Digital Planet, Gdynia.
Weinrich H. 1972. O historię literatury z perspektywy czytelnika, tłum. R. Handke, „Teksty: teoria
literatury, krytyka, interpretacja”, nr 4, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk, s. 157–168.
Witkiewicz S. 1891. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, Gebethner i Wolff, Warszawa.
Wojnar I. 1964. Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa.

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
2018 NUMER 1(247)

Małgorzata Franc
Staropolska Szkoła Wyższa w Warszawie

Pedagogika twórczości w kontekście inkontrologii
Summary
PEDAGOGY OF CREATIVITY IN THE CONTEXT OF INCONTROLOGY

It is a conceptual article. It can, however, contribute to the development of research within
the creative influences (the creative impact of interactions) on the shape and quality of life of
a pupil/student – cross-sectional studies, stretched in time, the research of a phenomenological
nature and for the establishment of a category of reciprocity and its verification.
Incontrology concepts seem to coincide with the idea of pedagogy of creativity, which
emphasises the balanced, interdisciplinary progress of the pupil. The pedagogy of creative output
is particularly focused on the possibilities of the development and education of the creative
dispositions of the pupil, as well as forming the creative posture, creative lifestyle, a transgressive, innovative man, who is willing to undertake creative tasks within the individual, social and
global dimensions.
Incontrology as a theory of meeting, for example, of a human being with another human
being, a tutor with a pupil, seems to have a precise view on the creative pedagogy vision,
including the creativity education and relations functioning within it. It also allows identification
of some shortcomings within the pedagogy of creativity and its practice.
The value of this article is the analysis of selected coinciding ideas of incontrology and
pedagogy of creativity and showing the shortcomings of creativity education.
Key words: incontrology, pedagogy of creativity, creativity education
red. Paulina Marchlik
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Wprowadzenie
Inkontrologia to termin wprowadzony przez Andrzeja Nowickiego, założony na fundamentach filozofii kultury, a rozumiany jako filozofia spotkań
– swoistych relacji, jakie zawiązują się między człowiekiem a przedmiotem.
Inkontrologia stała się częścią współczesnego nurtu pedagogiki humanistycznej. Stanowi otwarty system wiedzy o możliwościach i efektach dialogowych spotkań między wychowawcą a wychowankiem. Nurt ten zapoczątkowała
w Polsce Jadwiga Bińczycka, choć echa partnerstwa wychowawczego, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na jakość wychowania, zwłaszcza w obszarze
podmiotowości partnerów wychowania, słyszalne są u innych pedagogów.
Bińczycka (1999) uznaje wychowanie za spotkanie. Przyjmuje, że spotkanie
jest zdarzeniem losowym, dotyczącym „spotkania z prawdziwym człowiekiem,
który wskaże cel życia, porwie za sobą, ukaże sens pracy nad sobą” (Kunowski
1981: 199). Uznaje także możliwość spotkania się z człowiekiem w jego dziełach.
Spotkanie, o jakie zabiega inkontrologia pedagogiczna ma zaspokoić zapotrzebowanie na wzór, które istnieje w młodym, rozwijającym się człowieku. Nie ma
w spotkaniu zachęty do bezmyślnego naśladownictwa, a „raczej sugestia wartości nie deklarowanych tylko, ale zweryfikowanych w jednostkowym życiu, jest
sugestia, w którym kierunku iść” (Bińczycka 1999: 52).
Zasadnicze skierowanie pedagogiki twórczości „wyraża się dążeniem do
wychowania jednostek zdolnych do podejmowania i realizowania działań twórczych” (Łaszczyk 1999: 29). Zadanie to realizowane jest poprzez oddziaływania
na sferę:
•
instrumentalną w formie rozwijania umiejętności i sprawności niezbędnych
lub pomocnych w twórczym rozwiązywaniu problemów, dostarczania modeli rozwiązywania problemów;
•
emocjonalno-motywacyjną prowadzącą do wzrostu aktywności i świadomości podmiotu;
•
aksjologiczną przez uwrażliwienie na szanse przeżycia i uczestnictwa w tworzeniu humanistycznych wartości;
•
osobowościową zmierzającą do kształtowania autonomii jednostki, budowania poczucia podmiotowości zmierzającego do podejmowania działań
autokreacyjnych (Łaszczyk 1998: 24–26).
Wizje wychowania do twórczości splatają się z ideami inkontrologii, jednocześnie pewne przedsięwzięcia pedagogiki twórczości „nie dotrzymują kroku”
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zamierzeniom inkontrologicznym. Wykazanie wspólnych dla obu doniosłych pedagogik oddziaływań i niedostatków pedagogiki twórczości w świetle wskazań
inkontrologii stanowi zasadniczy cel niniejszego artykułu. Inkontrologia jako
teoria spotkania człowieka z przedmiotem – dziełem sztuki oraz jako teoria
spotkania człowieka z człowiekiem – wychowawcy z wychowankiem pozwala
dogodniej przejrzeć się edukacji do twórczości i funkcjonującym wewnątrz niej
relacjom.

Dwie idee: pedagogika twórczości, inkontrologia
Fakt rozszerzenia pojęcia twórczości, który nastąpił w czasach współczesnych, spowodował, że „w pedagogice rozwija się i umacnia tendencja do świadomego przedsiębrania działań nastawionych na kształtowanie i rozwijanie tych
dyspozycji ludzkich, które są pomocne w urzeczywistnianiu twórczości nie tylko
w wymiarze jednostkowym, ale w wymiarze powszechnym” (Łaszczyk 1999: 29).
Pedagogika twórczości przyjmuje, iż człowieka uwzniośla twórczość – działanie przekształcające rzeczywistość stosownie do ludzkich potrzeb i jednocześnie
przekształcające człowieka – jego osobowość i indywidualność w toku praktyki
życia i działania. Człowiek jest twórcą i tworem kultury (Suchodolski 1974).
Dla pedagogiki twórczości wychowanie jednostek twórczych stanowi więc
esencję formowania człowieka przyszłości, który z pasją przezwycięża wciąż
w nowy sposób ograniczenia, jakie nakłada na niego wieloobszarowa rzeczywistość (Suchodolski 1974).
Pedagogika twórczości, podejmująca problematykę wartości, jakości życia
człowieka, swoje realizacje lokalizuje w trzech wymiarach: jednostkowym, społecznym i globalnym (Łaszczyk 1999).
W wymiarze jednostkowym podstawowym warunkiem twórczości czyni się
wolność człowieka. Wolność ta – jak autor podkreśla – jest szczególna, bowiem
wiąże się z pewną dozą odwagi, a mianowicie z gotowością i umiejętnością
odejścia od schematów myślenia i działania. Wolność ta jednocześnie pociąga za
sobą poczucie odpowiedzialności „za dokonywane wybory i podejmowane lub
zaniechane działania” (tamże: 29). Nadto twórczość w wymiarze jednostkowym
„wymaga stałej i wytężonej pracy podmiotu, podejmowania zadań przekraczających aktualne własne możliwości. [...] Kroczenie tą drogą kieruje człowieka ku
nowości, angażuje go do tworzenia własnej biografii, rozpoczynania życia jak
gdyby na nowo” (tamże: 29–30).
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Społeczny wymiar twórczości „odnosi się do społecznego przyzwolenia na
budowanie indywidualnych karier prowadzące do wyłaniania się elit” (tamże: 30).
Równie istotnym składnikiem społecznego wymiaru twórczości jest tolerancja na
inność. Inność nie zawsze jest akceptowana, prowadzi bowiem do oryginalnych
zachowań, do zerwania z ustalonymi wzorami, w tym także wzorami wypełniania ról społecznych.
W wymiarze globalnym pedagogika twórczości porusza problem wychowania młodych do innowacji i jednocześnie do tradycji. Młodzi ludzie muszą być
twórczymi, by zaistnieć w przyszłości, muszą także swoją postawą innowacyjną „nie zrywać ciągłości przekazu cywilizacyjnego” (tamże: 30). Innym problemem staje się konieczność pogodzenia demokratycznego społeczeństwa, a więc
prymatu interesu zbiorowego z wielością indywidualności, z różnorodnością
predyspozycji i uzdolnień, którym pedagogika twórczości służy.
Józef Kozielecki (1996) proponuje ideę kształcenia człowieka innowacyjnego. Zasadniczym jej celem jest formowanie postawy badawczej człowieka
wyrażającej się tendencją do poszukiwania i samodzielnego przezwyciężania
problemów. Wraz z formowaniem postawy badawczej umacnia się orientacja
prospektywna rozumiana przez autora jako przygotowanie człowieka do przyszłości, która z racji swojej nieokreśloności wymaga kreatywności, tzn. myślenia dywergencyjnego, probabilistycznego, globalnego, pobudzonej motywacji,
rozwiniętego procesu decyzyjnego, wytrwałości w realizacji, samokształcenia
i samodoskonalenia.
Z tej perspektywy kształcenie jednostek innowacyjnych, zdolnych do działań transgresyjnych, wydaje się poważnym przedsięwzięciem. Transgresje mają
bowiem pozwolić uczniowi przekroczyć granice jego własnych osiągnięć w obszarze techniki, nauki i społecznym, a na tej drodze rozwinąć poszczególne sfery
osobowości: poznawczą, motywacyjną, emocjonalną, osobistą i instrumentalną.
Koncepcja człowieka innowacyjnego czyni go podmiotem. Uczeń staje się
sprawcą, a nie biernym, reprodukującym skostniałą wiedzę odbiorcą, partnerem
w relacjach z nauczycielem, wychowankiem dialogu. Radość z dokonywania odpowiedzialnych wyborów, ustanawiania wiedzy osobistej prowadzi do zadowolenia z życia.
Zbigniew Pietrasiński (1971, 1977) kreśląc ideę twórczego stylu życia
przyjmuje, że twórczy styl życia równoważny jest pokonywaniu przez człowieka rutyny w dowolnej jego aktywności, a na tej drodze wzbogacaniu siebie
i świata. Wzbogacenie siebie to doskonalenie własnej osobowości, nabywanie
przymiotów, cech i umiejętności twórczych. Jedynie twórczość jest bowiem
w stanie wypełnić człowieka dogłębnie, dać mu siłę poszukiwania wartości, ini-
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cjatywę i zapał do aktywności. Bo twórczość to aktywność przynosząca wytwory
dotąd nieznane, a zarazem społecznie wartościowe.
Najlepszą metodą, która spełniałaby cele edukacyjne kształcenia osobowości twórczej, na tej podstawie formowanie postawy twórczej, jest metoda
poszukiwania nowych rozwiązań problemów, dodajmy – problemów zarówno
ćwiczebnych, jak i autentycznych. Tylko pełne zaangażowanie się ucznia w problem może dać mu wymierne korzyści: wykształcić osobowość twórczą, ukształtować otwarty umysł, uformować postawę twórczą i ukształtować twórczy styl
życia. Sprzyjać temu mają analizy rozwiązań, obserwacje, lektury, uczenie innych,
słuchanie, prowadzenie wywiadów.
Tak wykształcony i wychowany do twórczości uczeń z pewnością podejmie działania innowacyjne we wszelkich dziedzinach aktywności człowieka:
w sferze artystycznej, technicznej, społecznej, samorządowej. Tak przygotowany
do twórczego stylu życia uczeń podejmie wyzwania samokształcenia, ciągłego
przekraczania granic rutyny i schematów.
Idee kształcenia kreatywnego: rozwijania twórczej wyobraźni, kształcenia
myślenia twórczego, rozwijania twórczych zainteresowań, rozwijania uzdolnień
twórczych, kształtowania postaw twórczych są znaczące i dostrzegalne na polu pedagogiki, ale, jak twierdzi Witold Dobrołowicz (1995) – twórca psychodydaktyki kreatywności, „jak dotąd, w małym stopniu znajdują potwierdzenie
w praktyce” (tamże: 25).
Proces kształcenia winien być wedle autora nastawiony w większym stopniu niż dotychczas na „takie procesy (czynności) poznawcze, jak wyobraźnia
twórcza oraz niekonwencjonalne czynności myślenia – w pierwszym rzędzie
– myślenie dywergencyjne oraz intuicyjne; jak również «dopuszczać do głosu»
tzw. zmienione stany świadomości i emocje wyższe” (tamże: 87).
Oferta Dobrołowicza wydaje się niewątpliwie cenną, łączy się bowiem z doniosłymi postulatami, wielokroć już przez innych autorów przedkładanymi,
a mianowicie: twórczość należy do najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych współczesności oraz współczesna szkoła nie przygotowuje uczniów do
tych wyzwań.
W ramach pedagogiki twórczości Krzysztof J. Szmidt (2003) opracował model specjalistycznych zajęć pobudzających i wspierających twórczość dzieci
i młodzieży. Autor przyznał istotną rolę procesowi twórczemu powodując jednocześnie, że znacząco zostało osłabione znaczenie wytworu.
Pomoc w tworzeniu, zdaniem Szmidta, to działania mające charakter inspirowania potencjalnych zdolności twórczych wychowanków, usuwania barier,
bloków, przeszkód hamujących twórczą aktywność oraz rozwijania za pomocą
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specjalistycznych zabiegów wychowawczych (zadań twórczych) wiedzy i umiejętności niezbędnych w twórczym myśleniu i działaniu. Pomoc w tworzeniu to
przejaw kształtowania postawy twórczej, jednego z podstawowych składników
osobowości twórczej. Składnikami postawy twórczej Szmidt czyni: szczególny
sposób postrzegania świata, otwartość umysłu i tolerancję na dwuznaczności,
niezależność i odwagę, brak obawy przed nieznanym, spontaniczność i ekspresyjność, zdolność koncentracji i fascynację zadaniem, życzliwe poczucie humoru, uspołecznienie i chęć działania dla innych i z innymi.
Nauczanie twórczości, jak zauważa Szmidt, może odbywać się poprzez
wzbogacenie oferty programowej o treści związane z twórczością i umiejętnościami twórczymi lub poprzez specjalnie do tego celu wyodrębnione jednostki
lekcyjne, mające charakter bardziej zajęć psychoedukacyjnych niż lekcji przedmiotowych. Koncepcja pomocy w tworzeniu poprzez lekcje twórczości Szmidta
należy do nauczania twórczości za pośrednictwem wyodrębnionego, specjalistycznego, nowego „przedmiotu” kształcenia.
Współczesna pedagogika przesiąknięta jest humanizmem i troską o kondycję człowieka. Współczesna pedagogika częstokroć odwołuje się do filozofii
dialogu i spotkania.
Termin dialog pochodzi z języka greckiego i oznacza rozmowę. Dialog
jest wymianą myśli poprzez wzajemną prezentację poglądów i postaw. Uczestnikom rozmowy zależy przede wszystkim na wzajemnym poznaniu się i przekazaniu posiadanych wartości intelektualnych i moralnych. Celem dialogu jest
wspólne zbliżenie się do prawdy lub wspólne działanie (Podsiad, Więckowski
1983: 68). Dialog jest czymś innym niż polemiką lub bezpośrednią i jednostronną próbą nawrócenia. Zakłada, że obydwie strony oczekują i chcą nauczyć się
czegoś od siebie nawzajem (Rahner, Vorgrimler 1987: 82). Józef Tischner twierdzi, że nie każda rozmowa człowieka z człowiekiem jest rzetelnym dialogiem.
Rzetelny dialog odsłania prawdę: „przywraca rzeczom i sprawom ich właściwy
wygląd” (Tischner 1981: 17). Siłą dialogu jest nie tylko możliwość dania i otrzymania od drugiej osoby czegoś: lepszej informacji o postawach i praktykach
partnera, lecz przekazanie doświadczeń, których brakuje jednej ze stron.
Filozofia dialogu:
•
przeciwstawia się koncentracji na podmiocie, na „Ja”;
•
punktem wyjścia czyni pierwotne doświadczenie ludzkie: relację „Ja–Ty”;
•
za istotne uważa doświadczenie Ty, bo to ono konstytuuje Ja;
•
doświadczenie Ty buduje wspólnotę, jedność inności/różnicy, jedność
w wielości;
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doświadczenie, przeżywanie nie wyklucza aktywności rozumu, spekulacji
myślowych – wręcz przeciwnie: dochodzi do głębszego rozumienia Ty i jego znaczenia dla formowania Ja;
postuluje skupienie uwagi na dialogu, spotkaniu osób (filozofia spotkania,
filozofia innego).

Zagadnienie dialogu powiązane jest ściśle z kategorią spotkania, świadomie jednak należy te dwie rzeczywistości rozdzielać (Ryk 2006). Tylko autentyczny
dialog warunkuje zaistnienie spotkania, nadaje mu głębszy, egzystencjalny sens.
Jerzy Bukowski (1987) uznaje spotkanie za wydarzenie, nadto ważne, wykraczające poza codzienność, powszechność, normalność. Spotkanie to nagłe, nieredukowalne, wzajemne, emocjonalne, niedyskursywne, bezpośrednie otwarcie
się na siebie dwóch osób; odczuwają one łączność, przejawiającą się poczuciem
niezastępowalności drugiej osoby (Ryk 2006). W spotkaniu ujawniają się niedostępne dotąd wartości, niejednokrotnie w akcie poświęcenia. Spotkanie angażuje całkowicie, jest niezwykłym pobudzeniem psychiki poprzez silne bodźce
emocjonalne i intelektualne.
Tadeusz Gadacz (2003) spotkanie czyni wydarzeniem niezwykle rzadkim
– komunikując się ze sobą pozostajemy tak naprawdę sami. Tylko autentyczne doświadczenie spotkania pozwala przezwyciężyć samotność. Jest to niemal
ontologiczna konieczność człowieka, jako że on ze swej natury jest dialogiczny.
Filozofia spotkania:
•
spotkanie nazywa wydarzeniem wyjątkowym, niecodziennym;
•
spotkanie wydarza się tylko między osobami;
•
oparte jest ono na wzajemności, nie wymianie;
•
wymaga poświęcenia;
•
angażuje całkowicie;
•
jest niezwykłym pobudzeniem psychiki poprzez silne bodźce emocjonalne
i intelektualne;
•
w spotkaniu przenikają się wartości;
•
spotkanie formuje partnerów, zmienia percepcję własnego życia i świata;
•
jest niezwykle rzadkie;
•
ma swój czas i przestrzeń.
Współczesnym nurtem pedagogiki humanistycznej, nawiązującym do filozofii spotkań, dialogu lub intersubiektywności jest inkontrologia. Określana jest
ona jako otwarty system wiedzy o możliwościach i efektach dialogowych spotkań między wychowawcą a wychowankiem. Podstawy dla inkontrologii pedagogicznej ustanowił Nowicki (1991). Inkontrologię rozumiał jako swoistą relację
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jaka zawiązuje się między człowiekiem a przedmiotem. To świat dzieł nadaje
sens ludzkiemu życiu.
Nowicki ustanowił akt „wdziełowstąpienia”, którego istotą jest przeniesienie cząstek świata wewnętrznego w przedmiot. Rezultatem dokonania się aktu
„wdziełowstąpienia” jest przypisanie dziełom podmiotowości i aktywności twórcy,
które wynikają z jego realnej obecności w dziele. Rezultat „wdziełowstąpienia”
opisuje koncepcja ergantropii (koncepcja tworzenia przedmiotowego świata kultury, dzięki któremu człowiek nadaje sobie istnienie na zewnątrz siebie, w rzeczach będących jego dziełami). Ergantropia – zdaniem Nowickiego – ujawnia się
w dwóch płaszczyznach:
•
eksterioryzacji, będącej spotkaniem poprzez rzeczy,
•
interioryzacji, będącej spotkaniem w rzeczach.
W trakcie eksterioryzacji dochodzi do pobudzenia aktywności myślowej,
twórczej odbiorcy. Odbiorca „wchodzi” w dzieło dzięki pustym przestrzeniom,
wypełnia je w swoisty dla siebie sposób. W „spotkaniu poprzez rzeczy” nie chodzi o powtarzanie, reprodukowanie cudzych myśli, ale o ich rozwijanie, poprawianie, nadawanie nowych treści i sensów. Te puste pola dają każdemu odbiorcy
szansę bycia współtwórcą dzieła. Recepcji dzieła jest tyle, ilu odbiorców, a każda
z nich zależna jest od pytań, jakie odbiorca stawia dziełu (Łukaszyński 1997).
Interioryzacja polega na stworzeniu przez odbiorcę nowego dzieła. Jest to
możliwe dzięki przestrzeni miejsc niedookreślonych. Rzeczywisty twórca dzieła
„wkłada” w nie swój bagaż doświadczeń, pozostawia jednak miejsca niedookreślone, czekające na aktywność odbiorcy. Bez aktywności odbiorcy, bez zapełniania miejsc niedookreślonych przez odbiorcę dzieło pozostało by martwe.
W interioryzacji idzie o wypełnianie luk nowymi znaczeniami, będącymi przyczynkiem do własnej dalszej aktywności twórczej.
Zdaniem Nowickiego każde „stworzone” przez odbiorcę dzieło stwarza,
buduje, konstytuuje „nowego człowieka”, aktywnego w sferze intelektualnej,
emocjonalno-motywacyjnej, działaniowej.
Inkontrologia dała podstawy myśli filozoficznej o wychowaniu. Nowicki
przeciwstawia się w niej tradycyjnej filozofii dialogu, opartej na personalistycznym przeciwstawieniu sobie: „świata osób” i „świata rzeczy” jako martwej,
bezdusznej materii. Dialogiem dla Nowickiego jest wspólne, wielopodmiotowe
działanie, zmierzające do:
•
pojawienia się rzeczy, rzeczy cennej dla partnerów dialogu;
•
poszukiwania wartości wzbogacających dzięki naturalnym metodom poznania, wzbogacaniu „mas apercepcyjnych”, poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu
aktywności, atmosferze otwartości.
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Autor zaznacza nadto, że całkowita zgodność partnerów dialogu nie jest
konieczna, jako że nie wszystko jest do zaakceptowania i nie wszystko zgoła do
odrzucenia. Nie chodzi o wzajemne przekonywanie się, co do słuszności własnych idei, własnych stanowisk, poglądów, lecz o wytworzenie jakiegoś cennego
przedmiotu dialogu (Nowicki 1968).
Postać dialogu zyskuje relacja: nauczyciel–uczeń. „W tej relacji skazani
jesteśmy na wspólną egzystencję. Chodzi o to, by ta «sfera pomiędzy» nami nie
miała cech zimnego obojętnego obokistnienia, by nie była znaczona fałszem czy
nieszczerością, ale by była terenem autentycznego dialogu” (Bińczycka 1999: 64).
Dialog zakłada obopólny szacunek i równość partnerów. Osiągnięcie takiego poziomu relacji wymaga:
•
z jednej strony, od nauczyciela:
– opanowania sztuki cierpliwego, uważnego słuchania (tamże: 49);
– nie stosowania „przemocy symbolicznej” – przekazywania „wzorów, zachowań, symboli i zakazów zastanej kultury z narzuceniem ich znaczeń
i interpretacji” (tamże: 35), choć „każde działanie pedagogiczne jest
obiektywnie przemocą symboliczną (legalnym uprawnieniem do nadawania znaczeń)” (Kwieciński 1995: 125);
– zezwolenia wychowankom na samowychowanie, błądzenie i radosne
dążenie do naprawy, bo to „radosne dążenie do naprawy jest istotą samowychowania. Radość daje osiąganie sukcesów, pokonywania własnej
słabości, poczucie wzrostu” (Bińczycka 1999: 42);
– bycia spolegliwym opiekunem;
– bycia mistrzem – „który nie tylko nie ukryje mapy, nie tylko delikatnie
zwróci uwagę na podejmowane wybory, ale również sam jest uosobieniem pewnych wartości i cnót – ma walor «poglądowego uczenia się tych
cnót»” (tamże: 52);
•
z drugiej – emancypacji młodych (tamże: 64), wykształcenia i opanowania
przez nich kompetencji emancypacyjnych, czyli szczególnej właściwości
podmiotu indywidualnego, wyrażającej się „w gotowości do przekraczania
ograniczeń, świadomym upominaniu się o należne prawa, merytorycznym
argumentowaniu potrzeby ich posiadania, obieraniu drogi do ich osiągnięcia, osiągnięciu ich oraz korzystaniu z nich w celu doskonalenia siebie
i otoczenia” (Czerepaniak-Walczak 1992: 74).
Spotkanie w edukacji jest możliwe dzięki relacji „z”. W autentycznym
spotkaniu nie ma bowiem miejsca na układ nadrzędności między nauczycielem a uczniem, gdzie nauczyciel ma władzę nad uczniem, a uczniowi przypada
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rola podporządkowanego; nie ma też miejsca na układ podrzędności, w którym to uczeń zajmuje silniejszą pozycję niż nauczyciel, i w którym to przede wszystkim liczą się jego kaprysy i potrzeby; nie ma także miejsca na układ
„obok”, w którym nauczyciel i uczeń, przez charakter instytucji, zmuszone są
do bycia „pod jednym dachem” (Bińczycka 1999: 8). W autentycznym spotkaniu mamy do czynienia z relacją „nauczyciel–z–uczeń”, którzy konstytuują się
w „sferze współdziałania”.
Spotkanie urzeczywistni się, gdy nauczyciel będzie mistrzem. Od przymiotów, umiejętności i dyspozycji nauczyciela–mistrza zależy bowiem rezultat oddziaływania edukacyjnego – stopień gotowości ucznia do poddania się owemu
oddziaływaniu.

Pedagogika twórczości w świetle teorii spotkania
Edukacja do twórczości (wychowanie i kształcenie do twórczości) jawi się
jako „inkontrologiczne” spotkanie dwojga osób.
Celem tego spotkania jest:
•
podmiotowość wychowanka uzyskiwana przez niego w drodze dorabiania
się autonomii, poprzez przekraczanie kolejno etapów anomii i heteronomii.
Edukacja do twórczości jest sztuką „pewnego szczególnego wychowania,
tego mianowicie, które skierowane jest na harmonijną i wszechstronną realizację potencjału twórczego wychowanka” (Góralski 1996b: 7). Edukacja do twórczości nastawiona jest na stymulowanie twórczej aktywności podmiotowej
wychowanka:
•
wychowania homo creator, człowieka transgresyjnego, innowacyjnego, człowieka podejmującego się realizacji zadań twórczych,
•
formowania twórczego stylu życia, wszelkich przymiotów sprzyjających
twórczości,
•
kształcenia kreatywnego, postawy twórczej, osobowości twórczej, kształcenia do innowacji,
•
pomocy w tworzeniu.
•

Treścią spotkania wedle inkontrologii wydają się być:
wartości.

Wartością w edukacji do twórczości jest sama twórczość i jej oddziaływanie na członków społeczeństw. Twórczość zmieniła swoje oblicze na przestrzeni
wieków – czym innym była w społeczeństwach tradycyjnych, a czym innym jest
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w społeczeństwach nowoczesnych. W społeczeństwach tradycyjnych twórczość
obejmowała węższy obszar działalności kulturowej, występowała w nauce, częściowo w technice, a jej tempo było stosunkowo niewielkie. Dostęp do dóbr
twórczości był ograniczony, a zatem samowiedza członków społeczności tradycyjnej, czyli wiedza o tym, jaki wpływ twórczość wywiera na nich, a społeczność
na twórczość, była znikoma. W społeczeństwie nowoczesnym dość że działalność twórcza ulega ciągłemu zróżnicowaniu i przybiera na dynamice, dość że
występuje nie tylko w dziedzinach wzbogacających dorobek kultury, ale i w sferze nowoczesnej pracy, w nowoczesnych dziedzinach życia społecznego, to
jeszcze wyraża się w dążeniach autokreacyjnych ludzi. Ponadto wysoki stopień
samowiedzy znacząco wpływa na ich postawy i zachowania, którym dodatkowo
sprzyjają warunki upowszechniania tych postaw i zachowań (Schulz 1990).
Twórczość jawi się jako świadomy, celowy lub paracelowy akt transgresyjny, polegający na przekraczaniu granic materialnych, symbolicznych i społecznych, który to akt rozszerza sferę ludzkich możliwości (Kozielecki 1996). Dzięki
tym transgresjom człowiek przekształca rzeczywistość, dokonuje odkryć, buduje unikatowe instytucje publiczne. Akt transgresyjny jest aktem tworzenia i wymyślania nowych światów.
Spotkaniu w ujęciu inkontrologii przyświecają zasady:
•
budowania w trakcie spotkania wspólnoty, „sfery pomiędzy” dla wydarzania/pojawienia/ujawnienia się wartości;
•
kształtowania relacji Ja–Ty, nauczyciela i ucznia („nauczyciel–z–uczeń”),
partnerstwa, unikania „obokistnienia”;
•
dążenia przez wychowawcę do harmonijnego rozwoju wychowanka na drodze wolności (nie narzucania wzorów i interpretacji) i swobody (ograniczonej odpowiedzialnością za nie przekraczanie granic wolności innego),
wyzwalania twórczości, kształtowania kompetencji emancypacyjnych;
•
kreowania wzajemności, zaangażowania, szacunku.
Nauczyciel, wychowawca twórczości umiejętnie realizuje relację uczeń–
–mistrz, a w szczególności głęboko i prawdziwie rozumie innych, jest ich przyjacielem, opiekunem, przewodnikiem. Ponadto daje, ale i przyjmuje to wszystko,
co mu jest ofiarowane, a w szczególności umie być uczniem swych uczniów,
najlepiej pierwszym (Góralski 1998).
Nauczyciel, wychowawca twórczości jest mistrzem, daje bowiem „świadectwo osiągalności wizji i zmiany świata, [...] działa twórczo, w zgodzie z daną mu
miarą konieczności i możliwości, [...] osiągnął wybitną sprawność dokonań, [...]
jest wzorem spełnionego człowieczeństwa i czyimś nauczycielem” (tamże: 70).
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Przedkładaną metodą jest dialog, w którym dochodzi do porozumienia,
zrozumienia drugiego. „Zrozumienie drugiego” w edukacji do twórczości wyraża się w trosce o:
•
kształtowanie przekonania o wartościach tkwiących w działaniu twórczym,
•
budowanie przekonania o potrzebie poszukiwania i określania właściwego
stopnia autonomii i samosterowności podmiotu wychowania,
•
wskazywanie wielorakości motywów poznawczych i działaniowych oraz
kształtowanie kompetencji do ich urzeczywistniania,
•
udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu i realizacji fenomenów buntu młodzieńczego, dojrzewania i budowania osoby,
•
utwierdzanie w przeżyciu powołania i powinności,
•
utwierdzanie w potrzebie budowania odporności na przeszkody i brak
wsparcia, kształtowanie umiejętności przełamywania przeszkód i osiągania
założonych celów (Góralski 1996c: 140).
Środkiem urzeczywistniania dialogu jest język – język przeżyć, emocji;
język pozbawiony dualności.
W pedagogice twórczości język uznaje się za podstawowy środek do racjonalnego poznawania, rozumienia, wyjaśniania i komunikowania rzeczywistości
(Góralski 1996a: 16). „Trzeba ćwiczyć oba rodzaje języka, zarówno ten, który
związany jest z intelektem i którego teorią jest na przykład semiotyka i logika
formalna, jak i ten, którego opoką jest intuicja, a zaczątkiem teorii – myśl o roli
metafory, analogii, achronii, ujęć całościowych, wnikania w istotę rzeczy itp.”
(tamże: 36). Trzeba nadto uwzględnić indywidualności – „[...] prawie każdy człowiek ma własną «siatkę pojęciową», odmienne rodzaje wyczuć, inną wrażliwość na dany typ argumentacji, odmienne dominanty typowych skojarzeń itp.”
(tamże: 36–37).
Organizacja spotkania podporządkowana jest:
•
„wolności od...”: przemocy strukturalnej, przemocy symbolicznej, swobody
negatywnej;
•
„wolności do...”: swobody pozytywnej, emancypacji.
W edukacji do twórczości spotkanie podporządkowane jest „klimatowi
twórczemu”, „twórczej atmosferze”. Zwraca się uwagę na poczucie bezpieczeństwa, niedyrektywne przywództwo, otwartość i zaufanie (Karwowski 2003),
atmosferę twórczej zabawy, autonomicznej motywacji poznawczej, spontanicznej ciekawości poznawczej, żywego zainteresowania przedmiotem działania
w warunkach swobody wyboru tematu oraz kierunku poszukiwań (Szmidt
2003: 105).
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Wychowanie w inkontrologii jest także spotkaniem z dziełem i twórcą odbijającym się w tym dziele jak w zwierciadle.
Celem tego spotkania jest:
•
eksterioryzacja – wytworzenie w wychowanku potrzeby obcowania z arcydziełami i pobudzenie go do własnej aktywności myślowej;
•
interioryzacja – dyscyplinowanie wychowanka do tworzenia i działania
twórczego.
Edukując do twórczości, Pietrasiński (1969, 1980, 2000) – nakazuje przyglądać się biografiom twórców godnych naśladowania, Dobrołowicz (1995) – proponuje zapoznać się z faktami z zakresu historii odkryć i wynalazków, choćby
dla lepszego i pełniejszego zrozumienia istoty procesu twórczego, Andrzej
Góralski – nie zrywać z tradycją, bo twórczość jest „środkiem nie tylko i nie tyle
do przekraczania granic, co głównym czynnikiem każdego urzeczywistnionego
trwania” (Góralski 1998: 32). W procesie edukacji do twórczości, jednocześnie
konieczne jest rozwiewanie lęku przed doskonałością arcydzieł, by formować
postawę twórczą pozwalającą wyjść poza poziom łatwej konsumpcji, taniej ludyczności i podejmować działania, które mają wartość samą w sobie – obiektywną wartość społeczną, niezależną od podmiotowych interesów samego twórcy.
Treścią spotkania staje się:
•
świat dzieł,
•
wytworzenie czegoś nowego i wartościowego.
W pedagogice twórczości „świat dzieł” zapełniają liczne przykłady odkryć,
wynalazków, innowacji.
Przykładami tymi są również dokonania twórcze uczniów, choć zasadniczo
w edukacji do twórczości akcent pada na proces twórczy nie zaś na wytwór.
Jednakże gdyby nie popierać zwyczaju pełnej realizacji i weryfikacji pomysłów
trudno byłoby stwierdzić czy dokonał się proces twórczy. Dzieło jest nieodłączną częścią twórczości. „Aktywność twórcy byłaby bezwartościową, gdyby nie
prowadziła do wytworu. Można mieć wiele zamysłów i idei, ale są one bez wartości dopóki nie nabiorą kształtu konkretnego wytworu materialnego” (Olczak
2009: 38).
Spotkanie „poprzez rzeczy” i „w rzeczach” kształtują zasady:
•
humanizmu, uniwersalizmu, pluralizmu;
•
partnerskich relacji Ja–Ty (dzieło) poprzez odpowiedni dobór dzieł do poziomu rozwoju wychowanka, jego potrzeb i zainteresowań;
•
aktywności wychowawcy wyzwalające w wychowanku potrzebę kontaktu
z dziełem i spekulacji myślowych.
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Edukacja do twórczości hołduje podobnym zasadom, gdyż nastawiona jest na:
„formowanie indywidualności wyrażające się kształtowaniem u człowieka
jego «ja» indywidualnego, jednostki niezależnej i autonomicznej. Obejmuje
ono działania nastawione na poznawanie i rozumienie siebie, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jaki jestem, jak oceniam świat i innych ludzi
oraz jak jestem postrzegany przez innych. Odpowiedzi te stanowią podstawę dla budowania własnej podmiotowości kształconych, prowadzącego
w efekcie do twórczego przekształcania samego siebie” (Łaszczyk 1998: 25);
kształtowanie twórczego stylu bycia. „Zadań pedagogiki twórczości nie
można zawęzić do dostarczania człowiekowi efektywnych sposobów rozwiązywania problemów, kształtowania umiejętności nowatorskiego pokonywania trudności czy sprawności wytwarzania oryginalnych pomysłów” (tamże:
25–26). Przed pedagogiką twórczości stoi także zadanie formowania planów i strategii życiowych jednostki. Funkcjonowanie jednostki winno charakteryzować się stałym dążeniem czynienia inaczej i lepiej niż dotychczas.
Metodą przewodnią spotkania z dziełem i jego twórcą jest:
dialog, w którym dochodzi do porozumienia, zrozumienia drugiego w dziele, środkiem zaś:
język – język przeżyć, emocji; język pozbawiony dualności; język, którym
mówi twórca dzieła.

W pedagogice twórczości zaleca się więc wyrabiać tolerancyjny stosunek do
nowych idei twórców i pojęć wytworzonych przez uczących się, nauczać sposobów systematycznej oceny każdego pomysłu, rozwijać konstruktywny krytycyzm.
Organizacja spotkania podporządkowana jest:
•
„wolności od...”: schematów, konieczności powtarzania, reprodukowanie
cudzych myśli;
•
„wolności do...”: rozwijania, poprawiania, nadawania nowych treści i sensów poprzez uzupełnianie miejsc niedookreślonych; „stwarzanie” dzieła,
które buduje, konstytuuje „nowego człowieka”, aktywnego w sferze intelektualnej, emocjonalno-motywacyjnej, działaniowej.
Edukacja do twórczości nastawiona jest na unikanie nauczania sztywnych
schematów i jednostronnej rutyny w sytuacjach, gdzie istnieje wiele sposobów
postępowania, popiera i ceni inicjatywę uczniów w procesie nauczania, stwarza sytuacje wymagające twórczego myślenia – stawia problemy o trudności dostosowanej do możliwości uczniów, od czasu do czasu zaintryguje zadaniem
wymagającym maksymalnego napięcia, nastawiona jest na stawianie uczniom
zaskakujących pytania.
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Podsumowanie – uwagi krytyczne o pedagogice twórczości
w świetle inkontrologii
Analizę kategorii spotkania i relacji wychowawca/nauczyciel twórczości/
mistrz – wychowanek/uczeń oparto na typologicznym podejściu do spotkania.
Spotkanie w inkontrologii pedagogicznej ujmowane jest jako:
•
wydarzenie, gdyż „Spotkać, znaczy coś więcej i coś innego, niż zobaczyć,
usłyszeć, podać rękę” (Tischner 1982: 487);
•
nadto – wydarzenie wyjątkowe, nadzwyczajne, jako że nastawione jest na
nawiązanie kontaktu bardziej trwałego, sięgającego głębszych przeżyć
uczestników spotkania, pozostawiających w ich egzystencji trwały ślad, bo
spotkanie „zdolne jest radykalnie zmienić stosunek człowieka do otaczającego świata, ukształtować na nowo sposób bycia człowieka w świecie, zakwestionować uznawaną dotychczas hierarchię wartości” (Tischner
1980: 142).
Trudno oprzeć się wrażeniu, że to oto „spotkanie” w wychowaniu do
twórczości nie spełnia kryteriów spotkania „inkontrologicznego”. Co prawda,
w tak rozumianym wychowaniu dochodzi do spotkania rozumianego jako wydarzenie, można również przyjąć, że jest to wydarzenie wyjątkowe, nadzwyczajne, bo – po pierwsze – edukacja do twórczości stawia na wychowanie homo
creator, człowieka transgresyjnego, innowacyjnego, człowieka podejmującego się
realizacji zadań twórczych, formowanie twórczego stylu życia, wszelkich przymiotów sprzyjających twórczości, kształcenie postawy twórczej, osobowości
twórczej, kształcenie do innowacji wychowanka/ucznia, po drugie – edukacja do
twórczości kreuje swoisty klimat swobody, nieskrępowania, ludyczności inicjujący i podtrzymujący proces twórczy wychowanka/ucznia, to jednak trudno
doszukać się w tym spotkaniu-wydarzeniu „bardziej trwałego kontaktu, sięgającego głębszych przeżyć uczestników spotkania, pozostawiających w ich egzystencji trwały ślad”.
Niedostatkiem edukacji do twórczości jest bowiem brak (czy też znikoma
ilość) badań w obrębie wpływu oddziaływań twórczych na kształt i jakość życia wychowanka/ucznia – badań przekrojowych, rozciągniętych w czasie, badań
o charakterze fenomenologicznym. Pedagogika twórczości dysponuje co najwyżej badaniami z obszaru biografii znanych i uznanych twórców, artystów.
Za znaczący niedostatek można uznać również brak pełnego, spójnego systemu edukacyjnego w zakresie oddziaływań twórczych. To, czym dysponuje
dzisiaj edukacja do twórczości, to zaledwie pojedyncze akcje, warsztaty, treningi,
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laboratoria twórcze – nawet dość licznie reprezentowane, bądź program „Żywioły” i „Porządek i przygoda” Szmidta – nie przez wszystkich zainteresowanych wychowawców/nauczycieli twórczości podjęty. Nie dość, że brak takiego systemu
edukacji do twórczości dla dzieci i młodzieży szkolnej, to nie obejmuje on osób
studiujących. Współczesność i przyszłość wymaga formowania elit, które dysponować będą wysokimi kompetencjami w zakresie wybranej specjalizacji i rozwiniętymi dyspozycjami twórczymi.
Niedostatkiem edukacji do twórczości zdają się być również sensu stricto
oddziaływania, najczęściej proponowane w formie treningów. Najczęściej proponowane w ramach edukacji do twórczości treningi stawiają na doraźność
oddziaływań, znikoma ich część zakrojona jest na wiele lat. Nadto skuteczność
„doraźnych” treningów na szerszą skalę jest niewielka (Giza 1999: 34).
Przyjmując kryterium: „podmiot–przedmiot uczestniczący w spotkaniu”
(Ostrowska 2007: 6) daje się w inkontrologii pedagogicznej zauważyć spotkanie:
•
z samym sobą – intrapersonalne,
•
z innym – interpersonalne,
•
„w rzeczach”,
•
metafizyczne.
Edukacja do twórczości nastawiona jest na proces twórczy, nie zaś na
wytwór. On to bowiem stanowi esencję oddziaływań. W obecnej edukacji do
twórczości zdaje się nie być miejsca na spotkanie „z samym sobą” czy spotkanie „w rzeczach”.
Maksyma: „ważne jest by tworzyć”, „cokolwiek stworzę i tak będzie dobre” zapewne jest trafną, gdy idzie o dzieci i rozbudzenie w nich sił twórczych.
Brak wymagań, refleksji i krytyki w stosunku do dokonań (nazwijmy je: twórczych) młodzieży zdaje się być nieodpowiedzialnym zabiegiem. Młodzież nabiera przekonania, że twórczość to „radosna twórczość”, „rekreacja”, beztroska.
Przeniesienie akcentu na proces twórczy otwiera drogę antyintelektualnym
tendencjom, takim ideologiom w edukacji, które proponują uczniom ofertę
bardziej rekreacyjną niż kształcącą (Giza 1999: 33).
Niedostatkiem edukacji do twórczości zdaje się być „spotkanie z innym”.
Praca w grupie jest czymś innym niż praca zespołowa. Zespół, a nie grupa, ma
swoją dynamikę, tworzy złożoną sieć motywacji i powinności, sprzyja wysiłkowi indywidualnemu. „Istotna jest także zbiorowa mądrość zespołu” (Góralski
1996a: 15). W zespole „ja” indywidualne spotyka się z „ja” innym, w zespole dochodzi do organizacyjnej kultury dialogu. „Kontrakty” zawierające powszechnie
akceptowane zasady społecznego zachowania się i współuczestnictwa podpisy-
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wane przez uczniów, nie gwarantują spotkania „z innym”. Regulują co najwyżej
społeczne relacje. Należało by zatem zająć się poważnie zasadami pracy twórczej
w zespole.
W edukacji do twórczości trudno odnaleźć przykłady spotkania „metafizycznego”.
Uznając kryterium zaangażowania uczestników w świetle inkontrologii pedagogicznej można wyodrębnić kolejne typy spotkań (Ostrowska 2007: 9):
•
spontaniczne, nieplanowane, niespodziewane wydarzenie,
•
przygotowane, zainicjowane, kreowane,
•
kombinacja obu typów spotkań.
Przedsięwzięcia edukacji do twórczości są spotkaniami „przygotowanymi,
zainicjowanymi i kreowanymi”. Nie może być inaczej, gdyż „odbiorcą” oddziaływań edukacyjnych jest wychowanek/uczeń. Świadomy i odpowiedzialny wychowawca/nauczyciel twórczości ma przed sobą wyraźnie określony cel: harmonijny
i wszechstronny rozwój wychowanka/ucznia, wychowanie jednostek zdolnych
do podejmowania i realizowania działań twórczych, kształtowanie i rozwijanie
tych dyspozycji ludzkich, które są pomocne w urzeczywistnianiu twórczości.
Do spotkań „spontanicznych, niezaplanowanych, niespodziewanych” co najwyżej dochodzi w ramach, niejako wewnątrz, spotkań „przygotowanych, zainicjowanych i kreowanych”. Wychowawca/nauczyciel dopuszcza w ramach spotkań
„stawanie się” procesu twórczego, jest otwarty i gotowy na pojawianie się czegoś nowego i wartościowego. Można rzec, że dochodzi do „kombinacji obu
typów spotkań”.
Jednakże „przygotowane, zainicjowane, kreowane” spotkania skrywają
pewien niedostatek. Schemat tych spotkań nie zakłada etapu pogłębienia rozumienia wybranego przez wychowawcę/nauczyciela tematu – „spróbuj inaczej”,
który umożliwia prześledzenie drogi twórczego dokonania wychowanka/ucznia
przez – choćby – niego samego. Tym samym zostaje ugruntowane przekonanie
– wcześniej wspomniane – że „cokolwiek zrobię będzie dobre i twórcze”. Wytrwałość, cierpliwość, głęboki namysł, zmaganie się z sobą, materią, konkretnymi warunkami równie charakterystyczne dla pracy twórczej, co oryginalność,
zapał, wyobraźnia, intuicja itd. zostają zatracone.
Wśród różnorodnych spotkań, w których uczestniczy człowiek, na podstawie inkontrologii pedagogicznej dają się wyłonić ze względu na „ważność/rangę/
skutek” spotkania (Ostrowska 2007: 9):
•
egzystencjalnie znaczące, doniosłe, pozytywnie oddziałujące na osobowość,
•
bez specjalnego znaczenia dla egzystencji, jedno z wielu przemijających,
•
szkodliwe, deprawujące, destrukcyjnie oddziałujące na osobowość.
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Teoretyczne rozważania prowadzone w ramach pedagogiki twórczości pozwalają mieć nadzieję, że spotkania są „egzystencjalnie znaczące, doniosłe, pozytywnie oddziałujące na osobowość”. Praktyka edukacyjna sugeruje, że może być
zgoła inaczej. „Wystarczy przejrzeć ogłoszenia, jakie zwykle z początkiem roku szkolnego pojawiają się na tablicach ogłoszeń. Coraz częściej i nauczyciele
otrzymują materiały reklamowe i oferty dydaktyczne opatrzone przymiotnikiem
«twórcze», mające być panaceum na bolączki oświaty” (Giza 1999: 33). Nadto
„«Twórczość» stała się elementem pedagogicznej eklektyki. «Miesza się» więc
z różnymi treningami (komunikowania, asertywności), terapiami (alkoholową, dla
narkomanów) i warsztatami (dla przyszłości). Twórcza może być resocjalizacja
i twórcze życie w rodzinie, twórcze zarządzanie firmą i twórcze życie w ogóle.
W zalewie publicystyki o różnych twórczych supermożliwościach młodzi ludzie nabierają przekonania, że wiedza i umiejętności są do zdobycia na drodze
«twórczych działań», tylko nie intensywnej nauki i pracy” (tamże: 32). Oznacza
to, że może dochodzić do spotkań „bez specjalnego znaczenia dla egzystencji,
jednych z wielu przemijających”, a nawet „szkodliwych, deprawujących, destrukcyjnie oddziałujących na osobowość”.
Wychowawca/nauczyciel, który świadomie i odpowiedzialnie oddziałując na
wychowanka, sprzyja jego pełnemu, harmonijnemu rozwojowi, wydobywa jego
pełnię sił twórczych, każdą sytuację spotkania opiera na dialogu.
Dialogiczność zakłada spotkanie partnerów, nie wrogów; konstytuuje relację „Ja–Ty”, układ „nauczyciel–z–uczeń”, wyklucza „obokistnienie”; uznaje
autonomię obu partnerów; podkreśla relacyjność: mogę dać, bo chcesz wziąć.
Wychowawca/nauczyciel twórczości nastawiony jest na orientację podmiotową – na aktywność sprawczą wychowanka, obejmującą:
•
generatywność, czyli skłonność do spontanicznej emisji zachowań oraz tendencję do wypróbowywania nowych schematów myślenia i działania;
•
optymizm, czyli nastawienie na zdarzenia pozytywne, oczekiwanie sukcesu,
powodzenia;
•
zaufanie do siebie, manifestujące się w stosunku do własnych preferencji
i możliwości, pomysłów i inteligencji;
•
selektywność, wyrażająca się jasnym, zdecydowanym wartościowaniem, odbiorem i przetwarzaniem informacji;
•
poszukiwanie przyczynowości, nastawione na wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami, zwłaszcza między własnym zachowaniem a możliwymi następstwami (Kofta 1989: 38–39).
Doświadczenie dialogu buduje wspólnotę, jedność inności/różnicy. W edukacji do twórczości pomimo wiążącej wychowanka/ucznia i wychowawcę/nau-
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czyciela twórczości relacji niesymetrycznej możliwe jest osiągnięcie wspólnoty,
współistnienia.
Trudno jednak ocenić na ile, i o jakich własnościach jakościowych budowana jest dialogiczność w edukacji do twórczości, niezwykle bowiem kłopotliwym
jest określenie kategorii wzajemności (czy należy ją ujmować jak starożytna
formuła: do ut des – „daję ci, byś ty mi dał”, czy jak przykazanie: „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, czy jak nakazuje konwencja wymiany społecznej, np. Marcela Maussa, Alvina W. Gouldnera, Clauda Lévi-Straussa), a tym
bardziej jej „zmierzenie”. Pozostaje mieć nadzieję, że ten niedostatek zostanie zapełniony przyszłymi badaniami. Pomoże on bowiem zapełnić lukę w zasadach funkcjonowania podmiotów w edukacji do twórczości.
Wychowawca/nauczyciel, będąc odpowiednio przygotowanym do dialogu
z wychowankiem, reprezentując wysoki poziom intelektualny, wyobraźni pedagogicznej, talentu pedagogicznego, kultury osobistej, staje się mistrzem, który:
•
kreuje atmosferę wolności, dając „możliwość snucia rozważań na temat
wolnego wyboru i podejmowania decyzji, (stwierdzając), że niektóre decyzje i wybory są lepsze, (pozwalając) znaleźć drogę, ale (nie ukrywając)
mapy, która ukazywałaby właściwy kierunek” (Nouwen 1993: 11);
•
przyznaje wychowaniu i kształceniu twórczemu właściwość: procesualność
– wychowanek/uczeń i wychowawca/nauczyciel twórczości są „w ruchu”,
zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na siebie;
•
jednocześnie zgadza się, że spotkanie w wychowaniu i kształceniu twórczym jest zawsze aktualne – wychowanek/uczeń i wychowawca/nauczyciel
twórczości jest „tu i teraz”;
•
jest przy tym autentyczny: wyrozumiały – dla wychowanka/ucznia i siebie,
jednocześnie krytyczny: „wymagam najpierw od siebie, potem od ciebie”;
„W każdym autentycznym stosunku między mistrzem a uczniem obie strony są świadome, że ten stosunek jest wprost bezcenny i że dla każdej
z nich w całkiem inny sposób stanowi przywilej” (Illich 1994: 29);
•
przyznaje, że „Mistrz jest pierwszym uczniem swego ucznia”, że łączy ich
wzajemność: „daję, ale też biorę od ciebie”;
•
otwiera się na wychowanka.
Na potrzebę kształcenia wychowawców/nauczycieli twórczości wskazywali
i Pietrasiński, i Dobrołowicz czy Góralski. Dobitnie fakt braku „fachowców”
w zakresie wychowania i kształcenia do twórczości podkreślali Łaszczyk czy
Teresa Giza. Pozostaje oczekiwać, że przygotowanie wychowawców/nauczycieli
twórczości nie będzie jedynie postulatem. Zapotrzebowanie na wychowawców/
nauczycieli twórczości wzrasta, choćby z tego względu, że: „Osobą pytającą jest
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[...] nauczyciel, to do niego należy swoisty przywilej posługiwania się tą kategorią poznawczą, uczeń zaś wydaje się pełnić funkcję osoby odpowiadającej.
Nie żąda się wobec tego od ucznia, by formułował dobre, dociekliwe, a może
nawet odkrywcze pytania, a jedynie by formułował wyczerpujące, dobrze skonstruowane odpowiedzi. Teza ta stanie się tym jaśniejsza, im lepiej uzmysłowimy sobie fakt, iż przeciętnie nauczyciel w ciągu jednego dnia zadaje uczniom
około 300 pytań [...]. Z prowadzonych przeze mnie badań w klasach I–II wynika, iż nauczycielki zadawały średnio ok. 25 pytań w ciągu 45 minut, przy
czym większość pytań można zaliczyć do pytań o zrozumienie treści lub zasady
gramatycznej czy matematycznej” (Szmidt 2003: 35).
Profesjonalny, dobrze wykształcony i przygotowany do prowadzenia twórczych działań edukacyjnych wychowawca/nauczyciel twórczy nie będzie „podmiotem pytającym”, uczeń zaś – „odpowiadającym”. Nie będzie też kreował
modelu „szkoły transmisyjnej” (Klus-Stańska 2000: 150), gdzie: „Pytania uczniów
dotyczą takich kwestii, jak kolor kredki, której należy użyć, numer strony
w zeszycie ćwiczeń lub pozwolenie wyjścia do toalety. Uczeń ma słuchać i odpowiadać. [...] Okazuje się, że im jakiś dorosły zadaje dzieciom więcej pytań,
tym rzadziej dopuszcza pytania dziecięce, rzadziej zachęca do szczegółowych,
rozbudowanych wypowiedzi i do spontanicznego udziału dzieci w rozmowach.
Chciałoby się powiedzieć, że takich nauczycieli bardziej interesują ich własne
pytania niż to, co rzeczywiście myślą i czują uczniowie” (tamże: 150). „Konsekwencją takiej praktyki nauczania jest powstanie zdaniem Klus-Stańskiej swoistego paradoksu: nauczyciele wierzą, że uczeń uczy się zadawać pytania, słuchając
pytań nauczyciela. «Nauczyciel transmisyjny» wydaje się bardziej cenić rozwiązywanie problemów niż wynajdywanie nowych lub redefiniowanie istniejących
problemów, dlatego też poczesne miejsce w dydaktyce zajmuje ta druga faza
procesu twórczego. Brak przemyślanych propozycji stymulowania myślenia pytajnego wynika zdaniem Autorki z faktu, iż nauczyciel transmisyjny «bardziej
chce sprawdzić, co uczeń wie, niż odkryć, co go ciekawi»” (Szmidt 2003: 36–37).
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Struktura motywacji osiągnięć a poczucie umiejscowienia
kontroli u uczennic szkół ponadgimnazjalnych
Summary
STRUCTURE OF ACHIEVEMENT MOTIVATION AND LOCUS OF CONTROL AMONG SECONDARY
SCHOOL GIRLS

Attributing success to external influences, such as fate, luck or coincidence indicates the
formation of external locus of control. Not recognising the link between effort and the effects
of work may contribute to lower achievement motivation and, consequently, may lead to less
involvement and poorer educational results.
In this study a question was posed whether this correlation really exists and whether
girls with a different level of locus of control (LOC) differ in terms of achievement motivation.
The study, carried out on a sample of 172 girls (16 to 20 years of age), used a Delta questionnaire
by Drwal to investigate the locus of control and the LMI Inventory to examine achievement
motivation. The results of this study confirmed that there is a relationship between achievement
motivation and the locus of control. In addition, the analysis included age variable. On this basis
it was concluded that age can modify achievement motivation in terms of self-confidence,
flexibility, status orientation and pride in productivity.
Key words: achievement motivation, locus of control, self-assurance, engagement
red. Paulina Marchlik

Wprowadzenie
Motywacja jest pewnego rodzaju energią, która ukierunkowuje działanie,
by zaspokoić potrzeby, pragnienia, by umożliwić realizację ściśle określonych
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celów i konkretnych zadań. Jest tą częścią osobowości, która pozwala rozpocząć
zaplanowaną aktywność, ale także ją podtrzymać i ukończyć, pomimo nawarstwiających się przeszkód, nieprzewidzianych trudności, zniechęcenia czy znudzenia (Wieczorkowska 2007: 6). Motywacja jest więc procesem, dotykającym
zarówno inicjację danego zachowania, jak i jego kontynuację, aż do osiągnięcia
zamierzonego rezultatu. Obejmuje wrodzone, biologicznie zdeterminowane procesy, takie jak popędy i pragnienia, oraz te nabyte w toku życia – wśród nich
między innymi zainteresowania, pasje, awersje (Franken 2005: 18–21). Jednym
z rodzajów tak szeroko rozumianej motywacji jest motywacja osiągnięć, która
definiowana jest jako skłonność do przekraczania poziomu doskonałości, chęć
coraz lepszego wykonywania zadań oraz osiągania sukcesów, pojmowanych
w sposób subiektywny (Łukaszewicz, Doliński 2007: 441). Aby jednak motywacja
osiągnięć mogła się ujawnić, wymagana jest znajomość celu i świadomość jego
istnienia, a także odpowiednie zdolności oraz umiejętność podejmowania decyzji
przy jednoczesnym wysiłku i konsekwentnej pracy (Niebrzydowski 1972: 19–20).
Powstało wiele różnych koncepcji motywacji osiągnięć. Zalicza się do nich
m.in. koncepcję McClellanda, obejmującą motywy tkwiące w jednostce – motyw władzy, afiliacji i osiągnięć (za: Harrell, Stahl 1981: 242), trójczynnikowy
model motywacji osiągnięć Atkinsona, skupiający się na ważności celu, subiektywnym prawdopodobieństwie jego zrealizowania oraz potrzebie osiągnięć (za:
Hamilton 1974: 856), koncepcję Heckkausena, w której ważną rolę odgrywają warunki społeczne, sprzyjające bądź hamujące aktywność jednostki (Heckhausen,
Roelofsen 1962: 316). Koncepcja motywacji osiągnięć Schulera i Prochaski jest
zespoleniem tych trzech koncepcji, a dodatkowo została rozszerzona o aspekty psychologii poznawczej i społecznej, zmienne obejmujące koncepcję siebie,
poczucie własnej wartości oraz atrybucję (Storch 2012: 21–23). Teorię tę uzupełniono również wykorzystując listę składników motywacji osiągnięć ułożoną
przez Cassidy i Lynn (Klinkosz, Sękowski 2006: 259).
Zgodnie z teorią Schulera i Prochaski motywacja osiągnięć nie jest zmienną jednowymiarową, lecz składa się z wielu względnie niezależnych komponentów. Po poddaniu analizie wszystkich dostępnych metod badających motywację
osiągnięć, Schuler wraz ze swoimi współpracownikami uznali, że można wyróżnić około stu różnych wymiarów tej zmiennej (Klinkosz, Sękowski 2006: 260).
Ich dalsze badania i analizy przyczyniły się do zbudowania modelu, który został nazwany Cebulowym modelem motywacji osiągnięć (Schmidt 2006: 208).
Zgodnie z nim na motywację osiągnięć składa się wiele warstw i aspektów, dlatego można mówić o całej jej strukturze, a nie pojedynczym wymiarze (Połom
2015: 187). Ponadto w modelu tym motywacja osiągnięć uznana jest za zmien-
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ną osobowościową, będącą jednym z głównych predyktorów sukcesu. Jest ona
traktowana jako drugie źródło wariancji dla osiągnięć – obok wiedzy i kompetencji zawodowych (Schuler, Frintrup 2012: 750).
Motywacja osiągnięć ma wpływ na rodzaj podejmowanej aktywności. Oddziałuje również na różne cechy człowieka, takie jak na przykład samoocena,
przy czym sama nie pozostaje wolna od wpływu innych czynników. Jest kształtowana przez potrzeby, wyznawane wartości, przejawiany styl atrybucji oraz
środowisko, w jakim jednostka się wychowuje (Zimbardo 1999: 312). Również
przypisywanie sukcesu własnym zdolnościom i pracy może przyczyniać się do
zwiększenia motywacji poprzez dostrzeganie skuteczności własnego działania.
Gdy człowiek posiada subiektywne przekonanie, że osiągnięty wynik jest konsekwencją jego działania oraz że po określonej aktywności osiąga się upragniony rezultat, ma większą motywację do wysiłku oraz do dokonywania zmian
w swoim zachowaniu tak, by zrealizować cel (Łukaszewski, Doliński 2007: 454).
Na tej podstawie w reprezentacji umysłowej jednostki tworzony jest przyczynowy związek między zachowaniem a uzyskanym wynikiem. Reprezentacja ta
determinuje podejmowanie dalszych działań (Drwal 1995: 199).
Za przypisywanie sobie sukcesu lub porażki w odniesieniu do uzyskanego
wyniku odpowiada zmienna lokalizacji kontroli. Jest to względnie stała cecha
osobowościowa, ujawniająca się w wielu różnych sytuacjach. Dotyczy spostrzegania możliwości wpływania na sytuację oraz na uzyskiwany rezultat (Chodkiewicz 2006). W skład tej zmiennej wchodzą elementy obrazu siebie, otaczającego
świata oraz ich wzajemny związek (Kościelak 2010: 42). Odnosi się ona do przekonania danej osoby, że osiągnięty wynik zależy od niej samej i jest rezultatem
jej aktywności albo jest splotem wielu czynników tkwiących poza nią, jak na
przykład szczęścia, przypadku czy wysiłku innych ludzi (Domachowski i in.
1984: 42). W związku z tym wyróżniono wewnętrzne poczucie umiejscowienie
kontroli i zewnętrzne poczucie umiejscowienie kontroli. „Kiedy wzmocnienie
jest postrzegane przez podmiot jako następstwo podjętego przez niego działania, lecz jednocześnie nie będące konsekwencją wyłącznie tego działania, wówczas w naszej kulturze jest to na ogół spostrzegane jako rezultat szczęścia,
szansy, losu lub jako pozostające pod kontrolą innych, posiadających władzę
albo jako nieprzewidywalne z powodu wielkiej złożoności otaczających jednostkę sił” (Rotter 1966: 1, za: Domachowski i in. 1984: 42). Natomiast „jeżeli
jednostka spostrzega, że zdarzenie jest konsekwencją jej własnego działania
lub jej własnych względnie stałych właściwości, określamy to wiarą w kontrolę
wewnętrzną” (Rotter 1966: 1, za: Domachowski i in. 1984: 42).
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Nasilenie tej zmiennej jest wielorakie u różnych osób, dlatego można mówić o kontinuum, na którym rozciąga się ta cecha: od skrajnie wewnętrznego
poczucia umiejscowienia kontroli do skrajnie zewnętrznego. Za pomocą tego
wymiaru osobowości można ponadto tłumaczyć istniejące między ludźmi różnice indywidualne. Lokalizacja kontroli wpływa na sposób odbierania i przetwarzania informacji oraz determinuje zachowanie jednostki w różnych sytuacjach,
w tym w sytuacjach stresowych (Opuchlik i in. 2009: 236). Wiedza na temat
lokalizacji kontroli jest zatem przydatna do przewidywania i wyjaśniania ludzkiego zachowania.
Przeprowadzono wiele badań skupiających się osobno na motywacji osiągnięć i poczuciu umiejscowienia kontroli. Istnieje przypuszczenie, że zmienne
te mają ze sobą istotny związek. Wyniki dotychczasowych badań pokazują, że
osoby z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli potrafią wykorzystywać zastane sytuacje do podniesienia swoich kompetencji oraz efektywności
wykonywanych zadań. Według Ryszarda Kościelaka (2010: 51) można więc oczekiwać związku między wewnętrzsterownością a motywacją osiągnięć. Ponadto
sugeruje on, że jednostki z wewnętrzną lokalizacją kontroli mają wyższą potrzebę osiągnięć – są bardziej wytrwałe w dążeniu do celu oraz pilniej pracują
w sytuacjach wymagających wysiłku, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Badania przeprowadzone przez Stephena Nowickiego i Bonnie Strickland (1973: 151)
potwierdzają, że istnieje związek między wewnętrzną lokalizacją kontroli a motywacją działań i osiągnięciami w nauce. Brakuje jednak danych wskazujących,
które czynniki i aspekty motywacji osiągnięć są powiązane z poczuciem umiejscowienia kontroli.

Cele i problemy
Biorąc pod uwagę przedstawione tu informacje, dotyczące złożoności motywacji osiągnięć i jej licznych korelacji z innymi zmiennymi postanowiono
przyjrzeć się związkom struktury motywacji osiągnięć z poczuciem umiejscowienia kontroli wśród uczennic klas licealnych. Analizowane w tym opracowaniu
wyniki badań mają na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) jaki zachodzi związek między lokalizacją kontroli a motywacją
osiągnięć, jej czynnikami i skalami oraz (2) czy występują statystycznie istotne
różnice w strukturze motywacji osiągnięć w zależności od posiadanego poczucia umiejscowienia kontroli? W analizach postanowiono również przyjrzeć się
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związkom wieku i miejsca zamieszkania z motywacją osiągnięć i poczuciem
umiejscowienia kontroli.
Postawiono następujące hipotezy: (1) zachodzą statystycznie istotne ujemne związki między motywacją osiągnięć, jej trzema czynnikami i wszystkimi skalami a poczuciem umiejscowienia kontroli oraz (2) dziewczęta z wewnętrznym
poczuciem umiejscowienia kontroli charakteryzują się wyższą motywacją osiągnięć, osiągają również wyższe wyniki w jej czynnikach oraz skalach w porównaniu z dziewczętami o bardziej zewnętrznym poczuciu umiejscowienia kontroli.

Metoda
Osoby badane: badanie zostało przeprowadzone na grupie 172 uczennic
klas I–III różnych liceów ogólnokształcących znajdujących się na terenie Elbląga,
Kartuz oraz Tczewa. 68 osób spośród całej grupy (40%) zamieszkiwało miasta,
natomiast pozostałe 104 osób (60%) zamieszkiwało tereny wiejskie. Dziewczęta
miały od 16 do 20 lat. Średnia wieku wyniosła 17,73. Udział w badaniu był
dobrowolny. Osoby badane zostały poinformowane o anonimowości badań i ich
naukowym charakterze.
Narzędzia badawcze: w celu zweryfikowania postawionych hipotez zastosowano następujące narzędzia badawcze: Inwentarz motywacji osiągnięć (LMI
– Leistungsmotivationsinventar) Schulera, Thorntona, Prochaski i Frintrupa (Leistungsmotivationsinventar 2001; polska adaptacja: Klinkosz, Sękowski 2013) oraz
Kwestionariusz Delta Drwala.
Inwentarz motywacji osiągnięć (LMI) posłużył do określenia struktury motywacji osiągnięć. Składa się on ze 170 twierdzeń pogrupowanych w 17 skal (na
każdą skalę przypada 10 twierdzeń). Skale te obejmowały: elastyczność (FX), odwagę (FN), preferencję trudnych zadań (PD), niezależność (ID), wiarę w sukces
(CS), dominację (DO), zapał do nauki (EL), ukierunkowanie na cel (GS), wysiłek
kompensacyjny (CE), dbanie o prestiż (SO), dumę z produktywności (PP), zaangażowanie (EN), nastawienie na rywalizację (CP), flow (FL), internalizację (IN),
wytrwałość (PE) oraz samokontrolę (SC) (Klinkosz, Sękowski 2013). Oprócz wyników uzyskanych w powyższych skalach, za pomocą kwestionariusza można
obliczyć wynik ogólny motywacji osiągnięć oraz wyniki w trzech wyróżnionych
czynnikach: pewność siebie, ambicja i samokontrola. Współczynnik wewnętrznej zgodności alfa Cronbacha dla polskiej wersji inwentarza wynosi 0,96, nato-
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miast rzetelność oszacowana z wykorzystaniem metody połówkowej, z zastosowaniem wzoru Spearmana-Browna, mieściła się w granicach od 0,64 do 0,93
(Klinkosz 1). Inwentarz motywacji osiągnięć (LMI) został oparty o teorię Cebulowego
modelu motywacji osiągnięć Schulera i Prochaski i bada aspekty uznane w nim za
centralne i graniczące.
Kwestionariusz Delta Drwala przeznaczony jest do badania poczucia umiejscowienia kontroli. Odnosi się on do ogólnych przekonań jednostki, dotyczących możliwości wpływania na własne życie oraz na sytuacje dnia codziennego
(Drwal 1995: 230). Na podstawie uzyskanego wyniku można określić jaka lokalizacja kontroli przeważa u danego człowieka. Ponadto dzięki zastosowanej skali
kłamstwa można wnioskować o potrzebie aprobaty społecznej osoby badanej.
Kwestionariusz składa się z 24 pozycji, z czego 14 dotyczy lokalizacji kontroli,
a pozostałe 10 zaliczane są do skali kłamstwa. Uzyskanie wysokiego wyniku
w skali lokalizacji kontroli świadczy o zewnętrznym poczuciu umiejscowienia
kontroli. Natomiast uzyskanie wysokiego wyniku w skali kłamstwa wskazuje na
dużą potrzebę aprobaty społecznej. Zarówno rzetelność skali, jak i jej trafność
są zadowalające (Siek 1993: 436–437).

Wyniki
W celu sprawdzenia, jakie związki zachodzą między poczuciem umiejscowienia kontroli a motywacją osiągnięć obliczono współczynniki korelacji
rPearsona. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Dane zawarte w tabeli 1 wskazują na liczne statystycznie istotne związki
poczucia umiejscowienia kontroli z motywacją osiągnięć, jej wymiarami i skalami. Wszystkie te korelacje są ujemne, co oznacza, że wzrostowi motywacji
osiągnięć towarzyszy wzrost wewnątrzsterowności. Im wyższa zaś zewnątrzsterowność, tym niższe nasilenie motywacji osiągnięć. Najsilniejszą zależność obserwuje się między lokalizacją kontroli a skalą internalizacji, lokalizacją kontroli
a czynnikiem samokontroli oraz między lokalizacją kontroli a ogólnym wynikiem motywacji osiągnięć. Są to związki o umiarkowanej sile. Związki wyraźne,
lecz niskie dostrzega się między lokalizacją kontroli a wymiarami: pewność siebie i ambicja, oraz między skalami: ukierunkowanie na cel, preferencja zadań
1

W. Klinkosz, Typologia motywacji osiągnięć. Badania studentów. Materiały pokonferencyjne

UKSW – II Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców Doctorantes 2009 „Nienasycenie
– między brakiem a nadmiarem”.
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trudnych, zapał do nauki, samokontrola, wytrwałość, niezależność, elastyczność,
duma z produktywności, wysiłek kompensacyjny, flow, odwaga, wiara w sukces,
zaangażowanie. Związek lokalizacji kontroli z dbaniem o prestiż okazał się słaby,
natomiast nie obserwuje się związku lokalizacji kontroli z dominacją i z nastawieniem na rywalizację.
Tabela 1. Korelacje między wynikiem ogólnym, czynnikami i skalami Inwentarza motywacji
osiągnięć a poczuciem umiejscowienia kontroli (LOC)
LOC

LOC

LOC

Motywacja
osiągnięć

–0,404
***

Niezależność (ID)

–0,276
***

Duma z produktywności (PP)

–0,259
***

Pewność siebie

–0,359
***

Wiara w sukces
(CS)

–0,205
**

Zaangażowanie
(EN)

–0,204
**

Ambicja

–0,283
***

Dominacja (DO)

–0,018

Nastawienie na
rywalizację (CP)

–0,023

Samokontrola

–0,502
***

Zapał do nauki (EL)

–0,339
***

Flow (FL)

–0,238
**

Elastyczność (FX)

–0,266
***

Ukierunkowanie
na cel (GS)

–0,366
***

Internalizacja (IN)

–0,572
***

Odwaga (FN)

–0,223
**

Wysiłek kompensacyjny (CE)

–0,251
***

Wytrwałość (PE)

–0,315
***

Preferencja zadań
trudnych (PD)

–0,329
***

Dbanie o prestiż
(SO)

–0,176
*

Samokontrola (SC)

–0,316
***

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,005; *** p ≤ 0,001

Kolejne analizy miały na celu porównanie dziewcząt o wewnętrznej lokalizacji kontroli z dziewczętami o poczuciu umiejscowienia kontroli w kierunku
bardziej zewnętrznego. W ten sposób próbowano odnaleźć ewentualne różnice
między tymi grupami. W tym celu przeprowadzono analizę kontrastów, definiując kontrast dla dwóch skrajnych grup w zakresie poczucia umiejscowienia
kontroli. Podziału na grupy dokonano na podstawie punktacji uzyskanej w Kwestionariuszu Delta Drwala. Do grupy 1 zaliczono osoby, które uzyskały najniższe
wyniki, a więc charakteryzowały się najbardziej wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli. W grupie 3 znalazły się natomiast osoby, które uzyskały
najwyższe wyniki, co świadczyło o bardziej zewnętrznym poczuciu umiejscowienia kontroli.
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Tabela 2. Różnice istotne statystycznie między osobami z wewnętrznym poczuciem
umiejscowienia kontroli (1; N = 38) i osobami o bardziej zewnętrznym poczuciu
umiejscowienia kontroli (3; N = 42) w zakresie struktury motywacji osiągnięć
Wyniki uzyskane
w kwestionariuszu LMI

t

df

p ≤ 0,05

Kontrast

M

SD

Motywacja osiągnięć (MO)

5,021

169

0,000

1
3

735,53
635,50

92,76
86,40

Pewność siebie (MO.PS)

4,594

169

0,000

1
3

325,89
278,40

47,81
45,44

Ambicja (MO.A)

3,278

169

0,001

1
3

438,45
391,14

62,67
62,86

Samokontrola (MO.S)

6,403

169

0,000

1
3

134,92
108,36

21,70
16,77

Elastyczność (FX)

3,362

169

0,001

1
3

45,32
39,95

7,20
8,41

Odwaga (FN)

3,268

169

0,001

1
3

33,63
26,83

9,63
9,38

Preferencja trudnych zadań
(PD)

3,670

169

0,000

1
3

40,05
32,26

8,90
9,37

Niezależność (ID)

3,731

169

0,000

1
3

43,16
36,95

8,40
5,62

Wiara w sukces (CS)

2,549

169

0,012

1
3

40,07
35,60

9,29
10,58

Dominacja (DO)

0,071

169

n.i.

1
3

38,76
38,60

11,62
11,03

Zapał do nauki (EL)

3,958

169

0,000

1
3

40,55
33,64

7,33
7,79

Ukierunkowanie na cel (GS)

4,901

169

0,000

1
3

43,55
34,57

8,55
7,87

Wysiłek kompensacyjny (CE)

3,210

169

0,002

1
3

44,63
37,79

8,96
9,89

Dbanie o prestiż (SO)

1,479

169

n.i.

1
3

47,95
44,71

10,48
9,04

Duma z produktywności (PP)

2,743

169

0,007

1
3

56,47
51,64

4,48
7,40

Zaangażowanie (EN)

2,479

169

0,014

1
3

34,95
29,64

9,52
8,85
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Nastawienie na rywalizację
(CP)
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–0,198

169

n.i.

1
3

40,87
41,33

11,19
10,19

Flow (FL)

3,144

169

0,002

1
3

49,84
43,62

7,63
9,52

Internalizacja (IN)

8,265

169

0,000

1
3

51,16
38,62

6,92
6,38

Wytrwałość (PE)

3,616

169

0,000

1
3

42,24
35,36

9,16
8,58

Samokontrola (SC)

3,483

169

0,001

1
3

41,53
4,38

0,74
9,25

Zaprezentowane w tabeli 2 dane wskazują, że dziewczęta o wewnętrznym
poczuciu umiejscowienia kontroli różnią się od dziewcząt bardziej zewnątrzsterownych w zakresie motywacji osiągnięć, wszystkich jej wymiarów oraz 14
spośród 17 skal. Osoby wewnątrzsterowne uzyskały wyższe wyniki we wszystkich skalach (z wyjątkiem nastawienia na rywalizację).
Sprawdzono również związek motywacji osiągnięć i lokalizacji kontroli
z wiekiem i miejscem zamieszkania. Miejsce zamieszkania (miasto vs. wieś) okazało się nie związane ani z motywacją osiągnięć (õ = 0,063) ani z poczuciem
umiejscowienia kontroli (õ = 0,071), natomiast wiek koreluje na poziomie statystycznie istotnym (współczynnik korelacji rPearsona) z ogólnym wynikiem
motywacji osiągnięć, z dwoma jej czynnikami (pewność siebie i ambicja) oraz
z niektórymi z jej skal (elastyczność, preferencje trudnych zadań, niezależność,
dominacja, ukierunkowanie na cel, dbanie o prestiż oraz duma z produktywności). Po stwierdzeniu występowania istotnych związków dokonano dodatkowych analiz z wykorzystaniem modelu regresji liniowej metodą krokową, aby
zobaczyć, jaki wpływ na strukturę motywacji osiągnięć ma lokalizacja kontroli oraz
wiek. Ze względu na brak związków z miejscem zamieszkania, zmienną tą pominięto w dalszych analizach.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że zarówno poczucie lokalizacji kontroli, jak i wiek mają wpływ na ogólny wynik motywacji osiągnięć. Model pierwszy, uwzględniający wyłącznie poczucie umiejscowienia kontroli, wyjaśnia 16%
wariancji (R2 = 0,159). Model drugi wskazuje, że 18% (R2 = 0,177) ogólnego
wyniku motywacji osiągnięć jest wyjaśnione zmiennością w zakresie poczucia
lokalizacji kontroli i wieku. W obu modelach występuje ujemne oddziaływanie
tychże zmiennych na motywację osiągnięć (im wyższy wiek, tym niższa motywacja osiągnięć; im większa zewnątrzsterowność, tym niższa motywacja osiągnięć) (tabela 3).
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Tabela 3. Wyniki modelowania zależności między zmienną motywacja osiągnięć a poczuciem
umiejscowienia kontroli i wiekiem
Motywacja osiągnięć
Współczynniki
niestandaryzowane

Współczynniki
standaryzowane

Model

1

2

B

Błąd
standardowy

(Stała)

765,725

13,671

LOC

–14,568

2,528

(Stała)

989,146

102,731

LOC

–13,956

2,515

Wiek

–12,762

5,817

t

Istotność

56,011

0,000

–5,763

0

9,629

0

–0,387

–5,548

0

–0,153

–2,194

0,03

Beta

–0,404

Wyniki uzyskane w analizie regresji skłoniły do podjęcia dalszych obliczeń
uwzględniających wiek i jego związek z motywacją osiągnięć. Grupę badaną
podzielono na trzy mniejsze podgrupy. Kryterium podziału był klasa, do której
dana osoba uczęszczała (I klasa liceum, II klasa liceum albo III klasa liceum).
Tabela 4. Porównanie klas licealnych w zakresie struktury motywacji osiągnięć
F

Pewność siebie

Elastyczność

Dbanie o prestiż

Duma z produktywności

2,185

2,729

2,707

3,013

p ≤ 0,05

0,038

0,046

0,047

0,032

Klasa

N

M

SD

I

59

316,97*

40,40

II

58

314,59

52,40

III

55

290,88*

48,89

I

59

43,52

7,07

II

58

44,69*

6,55

III

55

40,61*

7,96

I

59

52,41*

9,47

II

58

47,33

9,15

III

55

46,62*

9,32

I

59

58,14*

8,58

II

58

54,78

8,84

III

55

52,86*

7,18

* Grupy między którymi występują statystycznie istotne różnice w zakresie danej zmiennej (p ≤ 0,05)
(na podstawie testów post hoc)
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Następnie zastosowano test – jednoczynnikowa ANOVA – w celu odnalezienia
ewentualnych różnic między grupami. Wyniki wykazały, że między grupami występują istotne różnice w czynniku pewność siebie oraz w trzech skalach: elastyczność, dbanie o prestiż oraz duma z produktywności. W pozostałych skalach
nie zaobserwowano różnic. W tabeli 4 zaprezentowano wyniki dla czynnika pewność siebie oraz skal, w zakresie których wystąpiły różnice statystycznie istotne.
Przeprowadzono również testy post hoc, żeby sprawdzić, między którymi grupami
występują opisane tu różnice.
Najwięcej różnic statystycznie istotnych występuje między uczennicami klasy I liceum a uczennicami klasy III liceum. Dziewczęta z I klasy liceum uzyskują
wyższe wyniki w czynniku pewność siebie oraz w skalach: dbanie o prestiż i duma z produktywności od dziewcząt z klasy III liceum. Ponadto dziewczęta z klas
maturalnych różnią się od dziewcząt z klas II liceum pod względem elastyczności.
Nie dostrzega się żadnych różnic statystycznie istotnych między uczennicami
klasy I liceum a uczennicami klasy II liceum.

Dyskusja
Problem badawczy niniejszego opracowania dotyczył (1) związków lokalizacji kontroli z motywacją osiągnięć oraz (2) różnic w strukturze motywacji
osiągnięć między dziewczętami o wewnętrznym poczuciu umiejscowienia kontroli a dziewczętami o bardziej zewnętrznym poczuciu umiejscowienia kontroli.
Ponadto przyjrzano się związkom miejsca zamieszkania (miasto vs. wieś) i wieku z lokalizacją kontroli oraz z motywacją osiągnięć.
Postawiono następujące hipotezy: (1) zachodzą statystycznie istotne ujemne związki między motywacją osiągnięć, jej trzema czynnikami i wszystkimi
skalami a poczuciem umiejscowienia kontroli oraz (2) dziewczęta z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli charakteryzują się wyższą motywacją
osiągnięć, osiągają również wyższe wyniki w jej czynnikach oraz skalach w porównaniu z dziewczętami o bardziej zewnętrznym poczuciu umiejscowienia
kontroli. Hipotezy te zostały częściowo potwierdzone. Zachodzą statystycznie
istotne związki między poczuciem umiejscowienia kontroli a ogólnym wynikiem
motywacji osiągnięć, jej czynnikami i większością jej skal. Związki te są ujemne.
Z niniejszego badania można wnioskować, że osoby o wewnętrznej lokalizacji kontroli charakteryzują się wyższą motywacją osiągnięć. Dodatkowo cechują się większą pewność siebie oraz są bardziej ambitne. Potrafią one wytrwale
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dążyć do celu mimo nawarstwiających się trudności, które traktowane są przez
nie jako wyzwanie. Nie zniechęca je wysiłek. Osoby te nie boją się własnych
błędów, lecz traktują je jako cenną lekcję i wyciągają z nich wnioski na przyszłość. Są bardziej otwarte na nowe cele i cechuje je pozytywne nastawienie na
zmiany. Nowości budzą ich zainteresowanie. Dziewczęta wewnątrzsterowne
są niezależne i odpowiedzialne, przez co rzadziej ulegają wpływom innych. Są
przekonane, że odniesiony sukces jest wynikiem ich pracy i wysiłku. Poświęcają
wiele czasu na rozwój swoich kompetencji i sprawia im to satysfakcję. Potrafią
stawiać sobie długoterminowe cele i dążą do ich realizacji, a ze zobowiązań
wywiązują się na czas. Wyniki uzyskane w badaniach własnych są zgodne z doniesieniami literatury (Ogińska-Bulik, Izydorczyk 2000; Mróz 2001; Gerstman 1982;
za: Rusin 2004; Chodkiewicz 2006; Kościelak 2010).
Nie zaobserwowano istotnych różnic między dziewczętami z wewnętrzną
lokalizacją kontroli a dziewczętami z zewnętrzną lokalizacją kontroli w zakresie dominacji, nastawienia na rywalizację oraz dbania o prestiż. Brak istotnych
różnic między tymi grupami pod względem nastawienia na rywalizację, wynika
najprawdopodobniej z różnych źródeł i pełnionych przez tą zmienną funkcji.
Z wielu badań wynika, że osoby z wewnętrzną lokalizacją kontroli charakteryzują
się wyższą samooceną oraz oceniają wyżej własną atrakcyjność w porównaniu
z osobami zewnętrzsterownymi (Parzuchowska, Lipowska 2006: 115). W ich przypadku skłonność do rywalizacji może wynikać z chęci podkreślenia własnych
kompetencji. Innego wytłumaczenia można doszukiwać się łącząc nastawienie
na rywalizację z motywacją wewnętrzną – chęć bycia lepszym od innych może
być wtórna względem pragnienia bycia coraz doskonalszym we własnych oczach
(Rheinberg 2006: 150). Inni ludzie mogą stanowić tylko pewne tło, służące jako
grupa odniesienia. W przypadku osób zewnątrzsterownych zaś tendencja do rywalizacji może wynikać z zaniżonej samooceny i niskiej samoakceptacji, często
spotykanej u tej grupy osób (Jakubik, Zegarowicz 1998). Dążenie do osiągnięć
i odnoszenie sukcesów może służyć zbudowaniu własnej samooceny, w oparciu o opinie innych ludzi. Motywacja przybiera wówczas postać motywacji zewnętrznej (Rheinberg 2006: 150). Z tych powodów grupy z różną lokalizacją
kontroli mogą nie różnić się między sobą pod względem nasilenia skłonności
do rywalizacji.
Brak istotnych różnic między grupami z odmienną lokalizacją kontroli w zakresie dbania o prestiż może wynikać z podobnych przyczyn, co brak istotnych
różnic w skłonności do rywalizacji. Zmienna ta przejawia się w skupieniu uwagi
na swoim rozwoju, ale i w oczekiwaniu uznania za własne osiągnięcia (Schuler,
Frintrup 2002: 751). Osoby wewnątrzsterowne potrafią włożyć więcej wysiłku,
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aby zrealizować zamierzony cel. Sukcesy natomiast – postrzegane jako rezultat
własnej aktywności – są dla nich dodatkowym wzmocnieniem i przyczyną odczuwania większej satysfakcji z powodu dokonanego osiągnięcia (Kościelak
2010: 51). Uznanie ze strony innych zaś służy im jako cenne potwierdzenie
własnych kompetencji. Inaczej jest w przypadku osób o zewnętrznym poczuciu
umiejscowienia kontroli. Skupienie na własnym rozwoju i dążenie do osiągnięć może brać swoje źródło z pragnienia uzyskania wartości w oczach innych
(Rheinberg 2006: 150). Bycie docenionym przez innych może być w ich przypadku czynnikiem leżącym u podstawy podejmowania działania. Z tych powodów
nasilenie tej zmiennej jest podobne w przypadku obu grup.
Nie zaobserwowano również istotnych różnic między grupami w zakresie
dominacji. U osób wewnątrzsterownych dominacja może wynikać z poczucia odpowiedzialności i pragnienia odnoszenia sukcesu. W przypadku osób zewnątrzsterownych dominacja paradoksalnie może być przejawem konformizmu. Badania
Douglasa Crowne’a i Stepharda Liveranta (1963: 546) dowiodły, że lokalizacja
kontroli jest skorelowana ze skłonnościami do konformizmu. Jednostki zewnątrzsterowne łatwiej poddają się oddziaływaniom innych ludzi, w związku z czym
często mogą być delegowane na rolę przywódcy w grupie, w której brakuje osób
chętnych do przejęcia miana lidera. Innego wytłumaczenia można doszukać się,
traktując dominację również jako wywieranie wpływu na innych. Postrzeganie
sukcesów jako niezwiązanych z własnymi kompetencjami, a będącymi splotem
okoliczności i działań innych osób oraz świadomość braku wpływu na rozwój
wydarzeń, mogą przyczyniać się do zrzucania odpowiedzialności na innych,
wywierając tym samym wpływ na ich zachowanie i zmuszając ich do podjęcia
określonych zadań. Również w tym przypadku mowa o pozornej dominacji.
Jak wynika z badań własnych, osoby pochodzące ze wsi i z miasta nie różnią się między sobą ani w zakresie motywacji osiągnięć ani lokalizacji kontroli.
Oznacza to, że miejsce zamieszkania nie różnicuje osób pod względem tych
zmiennych. Jednocześnie podkreśla, że w kształtowaniu lokalizacji kontroli inne
zmienne, takie jak na przykład postawy rodziców (Katkovsky i in. 1967; Solomon
i in. 1971; Stephens 1972 2, za: Kościelak 2010: 46) czy spójność doświadczeń
(Domachowski i in. 1984: 42) odgrywają większą rolę niż miejsce zamieszkania.
Podobnie, miejsce zamieszkania nie ma związku z kształtowaniem struktury
motywacji osiągnięć. Zaobserwowano natomiast różnice w strukturze motywacji
osiągnięć w zależności od wieku. Dziewczęta z klas maturalnych uzyskują niż2

Stephens M.W. 1972. Dimensions of Locus of Control: Impact of Early Educational Experiences.
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sze wyniki w zakresie pewności siebie, dbania o prestiż i dumy z produktywności niż dziewczęta z klas pierwszych. Różnice te mogą wynikać z większego
nasilenia stresu, związanego ze zbliżającym się egzaminem dojrzałości (Ogińska-Bulik 2015: 8). Zmęczenie, ciągłe przygotowania, ograniczenie czasu wolnego,
stres mogą przyczyniać się również do zmniejszenia pewności siebie oraz osłabienia zadowolenia z własnej aktywności i uzyskanych efektów (Dudek i in.
2001: 456). Obniżenie wyników w zakresie czynnika pewności siebie może z kolei przekładać się na wyniki uzyskiwane na egzaminie dojrzałości. Ponadto oczekiwanie większego uznania za własne sukcesy w przypadku dziewcząt z I klasy
liceum może być związane ze zmianą szkoły czy klasy, a co za tym idzie – z nawiązywaniem nowych znajomości. Wyrazy uznania ze strony innych mogą pełnić funkcję dowartościowania i potwierdzenia, że osoba jest w stanie dobrze
poradzić sobie w nowym środowisku (Lachowicz-Tabaczek, Śniecińska 2013: 260).
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Postrzeganie środowiska psychospołecznego szkoły
i funkcjonowanie w niej uczniów zdrowych
i z chorobami przewlekłymi
Summary
SCHOOL SETTING PERCEPTION AND FUNCTIONING AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL
STUDENTS WITH AND WITHOUT CHRONIC CONDITIONS

The article presents the results of a survey on the perception of the psychosocial school environment and school functioning of lower secondary school students with and without chronic
conditions. Students of grades 1–3 (N = 4,058) from randomly selected 234 public lower
secondary schools from all voivodships participated in the survey. In this group 3,232 (80%)
students were healthy and 798 (20%) had different chronic conditions. The anonymous “Health
and school” questionnaire was used as the instrument for data collections with questions from
HBSC study (Health Behaviour in School-aged Children) and from CHIP–AE Questionnaire (Child
Health and Illness Profile: Adolescent Edition). Based on Urie Bronfenbrenner’s ecological model,
dimensions of psychosocial school environment were analysed on the individual level (microsystem) and the social relations level (mesosystem). It was found that healthy students, in
comparison with those with chronic conditions, perceived school environment and their
functioning at school better. They have: a larger sense of school belonging, higher level of school
competencies and achievements, larger sense that their grades are adequate to the results,
a higher social position in the class and a higher level of support from peers, teachers and
parents. Students with chronic conditions have higher level of workload, stress and problems
associated with the school, and they also spend more time on homework. These students
(about 20% of the population of school age) have special educational needs which depend on
the specificity and the course of the disease. Identification of difficult areas in the functioning
of chronically ill students in the school and knowledge of their perception of their school’s
psychosocial environment will allow teachers to provide them with appropriate support.
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Wprowadzenie
Uczęszczanie do szkoły przypada na okres najbardziej intensywnego rozwoju człowieka. W tym też czasie dokonują się liczne zmiany, które mają istotne znaczenie dla zdrowia, stylu życia i jego jakości w dzieciństwie, młodości
i w dalszych latach życia.
Postrzeganie szkoły jako życzliwego, wspierającego środowiska, satysfakcja
ze szkoły, dobre w niej funkcjonowanie sprzyjają realizacji zadań rozwojowych
dzieci i młodzieży oraz budowaniu zasobów dla ich zdrowia. Wyniki badań
(Torsheim, Wold 2001; Mazur i in. 2003; Bond i in. 2007; Kidger i in. 2012)
wykazały, że nastolatki, które korzystnie oceniały środowisko psychofizyczne
szkoły i dobrze w niej funkcjonowały (w porównaniu z rówieśnikami, którzy
oceniali je niekorzystnie):
•
lepiej oceniały swoje zdrowie, częściej były zadowolone lub bardzo zadowolone z obecnego życia, rzadziej odczuwały dolegliwości somatyczne
(bóle głowy i pleców) oraz negatywne stany emocjonalne (przygnębienie,
rozdrażnienie lub zły humor, zdenerwowanie, trudności w zasypianiu),
•
rzadziej podejmowały zachowania ryzykowne (m.in. regularne palenie tytoniu, częste picie alkoholu, upijanie się, używanie marihuany, uczestnictwo
w różnych formach przemocy).
W wielu badaniach potwierdzono, że dla dobrego samopoczucia i zdrowia,
zwłaszcza psychicznego, szczególne znaczenie ma postrzeganie przez uczniów
wsparcia ze strony nauczycieli, rówieśników oraz rodziców. Wysoki poziom
wsparcia sprzyja zdrowiu, jest czynnikiem ochronnym przed podejmowaniem
zachowań ryzykownych (Mazur i in. 2003; Way i in. 2007; LaRusso i in. 2008;
Hargreaves 2012; Kidger i in. 2012).
Analiza związku między postrzeganiem przez uczniów środowiska szkoły
i funkcjonowaniem w niej, a zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi uczniów
jest od ponad 30 lat jednym z głównych obszarów badawczych międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health
Behaviour in School-aged Children: a WHO Collaborative Cross-National Study). Bada-
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nia dotyczą uczniów w wieku 11–15 lat, i są powtarzane co 4 lata przez zespoły
naukowców w krajach należących do sieci badawczej HBSC. Polska uczestniczy
w tych badaniach od 1990 r.1, a w ostatniej ich serii (2013/2014) brały udział
44 kraje Europy i Ameryki Północnej (Mazur 2015). W strukturze organizacyjnej
tych badań na poziomie międzynarodowym funkcjonują m.in. dwie grupy tematyczne: „Szkoła” (School Focus Group) oraz „Choroby przewlekłe” (Chronic Conditions
Writing Group). Zasady organizacji badań, ich harmonogram, szczegółowy opis
kwestionariusza z podaniem źródła pytań i podstaw teoretycznych poszczególnych obszarów tematycznych zawiera protokół naukowy (Currie 2014)2.
Przedstawioną w pracy koncepcję badania postrzegania środowiska szkoły
i funkcjonowania w niej zaczerpnięto z badań HBSC. W koncepcji HBSC założono, że w badaniach nad wpływem szkoły na zdrowie i zachowania zdrowotne
uczniów należy postrzegać szkołę jako siedlisko i specyficzny system społeczny
określony przez jej organizację oraz wzajemne relacje między członkami społeczności szkolnej, pracownikami i uczniami. Złożoność tego systemu wymaga
wykorzystania elementów wielu teorii wyjaśniających związki między szkołą,
a zdrowiem uczniów. Na użytek artykułu posłużono się koncepcją badania środowiska szkoły przyjętą w protokole HBSC oraz ekologiczną teorią rozwoju
człowieka Urie Bronfenbrennera (Darling 2007). Autor założył, że rozwój człowieka odnosi się od różnych wymiarów życia społecznego. Wpływ bezpośredni na
rozwój związany jest z mikro- i mezosystemem, wpływ pośredni dotyczy egzoi makrosystemu. Zakłada się także wzajemny wpływ różnych siedlisk oraz zawieranie elementów systemów najbliżej położonych przez systemy oddalone.
W odniesieniu do koncepcji Bronfenbrennera stworzono model analizowanych
w artykule wymiarów środowiska szkoły (rys. 1). Podzielono je na dwa poziomy:
indywidualny i relacji społecznych. Poziom indywidualny odnosi się do poczucia
przynależności do szkoły, autonomii i samooceny kompetencji szkolnych oraz
obciążeń i osiągnięć szkolnych. Poziom relacji społecznych odnosi się do relacji
z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami.

1

Koordynatorem (Principal Investigator) badań w Polsce jest od 2004 r. prof. IMD dr hab.

Joanna Mazur z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
2
Protokół ma dwie wersje – skróconą zewnętrzną (zawiera tylko pytania obowiązkowe),
rozszerzoną, wewnętrzną (zawiera także pytania dodatkowe do wyboru). Obecnie na stronie internetowej (www.hbsc.org) dostępny jest protokół skrócony i pytania obowiązkowe oraz dane
krajowe i międzynarodowe z serii badań HBSC 2009/2010.
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Rys. 1. Model analizowanych w pracy wymiarów środowiska szkolnego
Źródło: opracowanie własne

Na stosunek dzieci i młodzieży do szkoły oraz funkcjonowanie w niej, poza czynnikami związanymi z jej organizacją i środowiskiem psychospołecznym
mogą wpływać inne czynniki pozaszkolne, w tym czynniki związane ze środowiskiem rodzinnym. Istotne są także czynniki indywidualne, a wśród nich stan
zdrowia ucznia, a zwłaszcza niepełnosprawność lub choroba przewlekła.
Choroby przewlekłe są częstym problemem zdrowotnym w populacji dzieci i młodzieży. W Polsce dane o częstości ich występowania są niepełne. Wynika to z braku ujednoliconej definicji i klasyfikacji tych chorób oraz stosowania
różnych metod badania ich rozpowszechnienia. W systemie opieki zdrowotnej
rejestrowane są m.in. zachorowania na choroby nowotworowe. Dostępne dane pochodzą także z badań ankietowych rodziców dzieci lub młodzieży, wykorzystywane w nich kwestionariusze zawierają różnie sformułowane pytania.
Głównym źródłem informacji są:
•
Badania GUS (2016), z których wynika, że w 2014 r., w okresie badania co
najmniej jeden długotrwały problem zdrowotny lub chorobę przewlekłą
trwającą 6 miesięcy lub dłużej miało:
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– 27% dzieci w wieku 0–14 lat (dane uzyskane od ich rodziców), więcej
chłopców (30%) niż dziewcząt (23%), dzieci w miastach niż na wsi, starszych niż młodszych,
– 21% młodzieży w wieku 15–19 lat (dane uzyskane od młodzieży), więcej
dziewcząt niż chłopców.
Najczęściej występowały alergie i astma (w zależności od wieku u 15–20%
badanych).
•
Badania HBSC, w których w 2010 r., w grupie wieku 13–17 lat – 20,3%
(Mazur i in. 2013), a w 2014 r. w grupie 13–15-latków – 20% (Małkowska-Szkutnik, Mazur 2015 3) badanych podało, że choruje na jakąś chorobę
przewlekłą (np. cukrzycę, zapalenie stawów, poważną alergię) lub są niepełnosprawni, albo mają inne poważne kłopoty ze zdrowiem, co zostało
stwierdzone przez lekarza.
Dane wskazują, że w Polsce co piąty uczeń ma chorobę przewlekłą lub
długotrwały problem zdrowotny. Sytuacja ucznia z takim problemem zależy
m.in. od rodzaju choroby, nasilenia objawów związanych z chorobą i jej leczeniem, prognozy co do dalszego jej przebiegu, rodzaju i stopnia ograniczeń
w codziennym funkcjonowaniu i aktywności.
Choroba przewlekła stanowi duże obciążenie dla ucznia i jego rodziny.
Może utrudniać realizację zadań rozwojowych, zaburzać rozwój fizyczny, motoryczny, psychiczny i społeczny dziecka. Liczne ograniczenia związane z diagnozowaniem, leczeniem, występowaniem różnych dolegliwości, odmienne pod
względem jakościowym postawy rodziców i innych członków rodziny oraz praktyki rodzinne i instytucjonalne wobec dziecka z chorobą przewlekłą mogą wpływać negatywnie na jego funkcjonowanie, aktywność i jakość życia. Nastolatki
z chorobami przewlekłymi, w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami, mają gorsze samopoczucie, częściej są niezadowolone z życia i swojego wyglądu. Chorowanie przewlekłe może wpływać na przebieg edukacji, osiągnięcia szkolne, relacje
z rówieśnikami, a także ograniczać wybór zawodu i jego wykonywanie, utrudniać
przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia i założenia rodziny (Pilecka
2002; Woynarowska 2008; Małkowska-Szkutnik 2014). Występowanie u ucznia
choroby przewlekłej lub innych poważnych kłopotów ze zdrowiem stwarza
u niego ryzyko gorszego funkcjonowania w szkole. Wyniki badań uczniów 15-letnich wykazały, że uczniowie z tymi problemami zdrowotnymi, w porównaniu ze
3

Małkowska-Szkutnik A., Mazur J. School and family as predictors of goal orientation among

adolescents with and without chronic conditions. Prezentacja konferencyjna Exellence in Pediatrics
10–12 December 2015, London.
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zdrowymi rówieśnikami, gorzej oceniali swoje osiągnięcia szkolne, częściej mieli poczucie bardzo dużego przeciążenia nauką, uważali, że nauka sprawia im
trudności i ich męczy (Woynarowska, Tabak 2009).
Uczniowie z chorobami przewlekłymi należą do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najczęściej (jeżeli nie są obciążeni innymi zaburzeniami w rozwoju) nie mają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Mają prawo do nauki w szkołach powszechnych i klasach ogólnodostępnych.
Zgodnie z rozporządzeniem z 2013 r. nauczyciele zobowiązani są do udzielania
tej grupie uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U. 2013, poz. 532).
Celem pracy jest porównanie postrzegania środowiska szkoły oraz funkcjonowania w niej uczniów z chorobami przewlekłymi i bez tych chorób (zdrowych).
Przedstawione wyniki badań stanowią próbę odpowiedzi na pytanie badawcze:
Czy i jaka istnieje różnica w spostrzeganiu środowiska szkoły i funkcjonowaniu
w szkole przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi?

Badane osoby
Dane pochodzą z badań wykonanych w ramach grantu Narodowego
Centrum Nauki 2013/09/B/HS6/03438, realizowanego w latach 2013–2017
w Instytucie Matki i Dziecka4.
Zbadano 4085 uczniów klas I–III z 70 gimnazjów publicznych zlokalizowanych we wszystkich województwach. Operatem losowania była lista 234 gimnazjów publicznych, szczegółowe informacje o doborze próby podano w odrębnej
publikacji (Mazur i in. 2015). W badanej grupie było: 48% chłopców i 52% dziewcząt; 21,1% mieszkańców dużych miast, 33,7% małych miast i 45,2% wsi;
33,1% uczniów klas I, 35,6% klas II i 31,8% klas III gimnazjum. Wśród badanych
było 3232 uczniów zdrowych (80,2%) i 798 uczniów z chorobami przewlekłymi (19,8%).

Metoda
Zastosowano metodę sondażu, technikę ankiety. Anonimowe ankiety wypełnili uczniowie na terenie szkoły: w 19 szkołach była to wersja papierowa
4

Kierownikiem badań była dr hab. prof. nadzw. IMD Joanna Mazur.
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(wypełniana audytoryjnie), w 51 szkołach ankieta internetowa (wypełniana
w klasie lub pracowni informatycznej), z wykorzystaniem systemu Lime Survey
(www.limesurvey.org/en/eu), tzw. wolnego oprogramowania (free open source
software). Badania przeprowadzono w okresie kwiecień–czerwiec 2015 r.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz Zdrowie i szkoła, w którym wykorzystano pytania:
•
z protokołu HBSC (Giebler i in. 2009/2010),
•
z polskiej wersji kwestionariusza CHIP–AE, Child Health and Illness Profile:
Adolescent Edition – pytania dotyczące problemów szkolnych (Mazur 2012).
Występowanie chorób przewlekłych u uczniów ustalono na podstawie odpowiedzi na pytanie: „Czy chorujesz na jakąś przewlekłą chorobę (np. cukrzycę,
zapalenie stawów, poważną alergię) lub jesteś niepełnosprawny lub masz inne
kłopoty ze zdrowiem, co zostało stwierdzone przez lekarza?”; kategorie odpowiedzi: tak, nie. Uzasadnienie metodologiczne takiego sposobu pytania o występowanie choroby przewlekłej i zasadność wykorzystania go w badaniach
populacyjnych, opisano w osobnej publikacji (Mazur i in. 2013). Jak zaznaczono powyżej, opisując częstość występowania chorób przewlekłych i długotrwałych problemów zdrowotnych w populacji rozwojowej, odsetki uzyskane z badań
GUS (odpowiedzi od rodziców) oraz z badań HBSC (subiektywna ocena nastolatków) są porównywalne. Potwierdza to słuszność zbierania danych dotyczących
stanu zdrowia bezpośrednio od nastolatków.
Dla oceny postrzegania przez uczniów środowiska szkoły i funkcjonowania
w niej wykorzystano pytania, stwierdzenia i skale, które podzielono na dwie
grupy:
1. Poziom indywidualny, w tym dwa wymiary: funkcjonowanie w szkole i osiągnięcia/obciążenia szkolne;
2. Poziom relacji społecznych, w tym trzy wymiary: relacje z rówieśnikami,
relacje z nauczycielami, relacje z rodzicami.
W analizach wykorzystano odpowiedzi na pojedyncze pytania, a w niektórych przypadkach utworzono skale, złożone z odpowiedzi na dwa lub trzy pytania. Opis zmiennych/skal, stwierdzeń/pytań i kategorii odpowiedzi oraz skal
i wskaźników uwzględnionych w analizie podano w tabeli 1.
Szczegółowy opis zmiennych, wraz z ich właściwościami psychometrycznymi, przedstawiono w odrębnej publikacji (Mazur i in. 2015).
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Tabela 1. Charakterystyka analizowanych zmiennych i skal

Zmienna/skala

Stwierdzenie/pytanie

Kategorie odpowiedzi
Zakres skali i przedział
środkowy

Wskaźniki
analizy*

1

2

3

4

POZIOM INDYWIDUALNY
Funkcjonowanie w szkole
Poczucie
Lubię przebywać w szkole
przynależności
do szkoły

Od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się
Zakres skali 0–8 pkt.,
przedział środkowy
2–6 pkt.

Odsetek uczniów
silnie związanych
ze szkołą
7–8 pkt. (P)

Autonomia

Uczniowie mogą wpływać na Od: zdecydowanie zgato jak wykorzystywany jest
dzam się do zdecydoczas na lekcji
wanie nie zgadzam się
Zakres skali 0–8 pkt.,
Uczniowie mogą decydować,
przedział środkowy
jakie zadania wykonują na
3–6 pkt.
lekcji

Odsetek uczniów
postrzegających
poziom autonomii w szkole
jako wysoki
– 8 pkt. (P)

Samoocena
kompetencji
szkolnych

Sądzę, że jestem tak samo
zdolny, jak inni w moim
wieku

Odsetek uczniów
o wysokich
kompetencjach
szkolnych
8–9 pkt. (P)

Czuję się związany z moją
szkołą

Sądzę, że jestem dość
inteligentny

Stwierdzenie opisuje
mnie: od bardzo źle do
bardzo dobrze
Zakres skali 0–9,
przedział środkowy
5–7 pkt.

Bardzo dobrze piszę
klasówki
Osiągnięcia/obciążenia szkolne
Osiągnięcia
szkolne

Co twoim zdaniem nauczyciel/e sądzi/ą o twoich
wynikach i innych
osiągnięciach w szkole,
w porównaniu z innymi
uczniami w klasie

Od bardzo dobre do
poniżej przeciętnej

Odsetek uczniów
mających bardzo
dobre osiągnięcia
szkolne (P)

Osiągnięcia szkolne na skali
wizualnej

Zakres skali od:
0 – najgorszy uczeń
w klasie do 10
– najlepszy uczeń
w klasie; przedział
środkowy 5–8 pkt.

Odsetek uczniów
będących na
szczycie
klasowego
rankingu
– 9–10 pkt. (P)
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1

2

3

Adekwatność
ocen do
osiągnięć
w nauce

Oceny dobrze odzwierciedlają moje osiągnięcia
w nauce

Stres szkolny

Problemy
szkolne

4

Od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się
Zakres skali 0–8 pkt.,
przedział środkowy
4–6 pkt.

Odsetek uczniów
postrzegających
swoje oceny jako
sprawiedliwe
7–8 pkt. (P)

W jakim stopniu odczuwasz
stres związany ze szkołą

Od 1 – wcale (nie odczuwam stresu) do 4 – bardzo duży stres

Odsetek uczniów
odczuwających
duży i bardzo
duży stres (N)

W ilu dniach w ostatnich
czterech tygodniach
spędzonych w szkole mieli
problemy z: skupieniem
uwagi i koncentracją; nauką;
porozumiewaniem się
z nauczycielami

Od wcale do 15–28 dni
Zakres skali 0–12 pkt.;
przedział środkowy
1–6 pkt.

Odsetek uczniów,
u których często
występowały
problemy szkolne
– 7–12 pkt. (N)

Moje oceny są sprawiedliwe

POZIOM RELACJI SPOŁECZNYCH
Relacje z rówieśnikami
Wsparcie ze
strony
rówieśników

Uczniowie w mojej klasie
lubią przebywać ze sobą
Większość uczniów w mojej
klasie to osoby życzliwe
i chętne do pomocy

Pozycja
Ocena na skali wizualnej
społeczna
ucznia w klasie

Od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się
Zakres skali 0–8 pkt.,
przedział środkowy
4–6 pkt.

Odsetek uczniów
postrzegających
wsparcie ze strony rówieśników
jako wysokie
7–8 pkt. (P)

Zakres skali od 0 – najniższa pozycja w klasie
do 10 – najwyższa ocena
w klasie (osoba popularna, lubiana, z którą
wszyscy chcą przebywać)
Zakres skali 0–10 pkt.,
przedział środkowy
5–8 pkt.

Odsetek uczniów
z najwyższą
pozycją społeczną w klasie
– 9–10 pkt. (P)

Relacje z nauczycielami
Wsparcie
ze strony
nauczycieli

Nasi nauczyciele traktują nas Od: zdecydowanie zgadobrze i sprawiedliwie
dzam się do zdecydowanie nie zgadzam się
Większość moich nauczycieli Zakres skali 0–8 pkt.,
przedział środkowy
jest życzliwa
3–6 pkt.

Odsetek uczniów
postrzegających
wsparcie ze strony nauczycieli
jako wysokie
7–8 pkt. (P)
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1

Motywowanie
ze strony
nauczycieli

2

3

Nauczyciele chwalą mnie,
kiedy się bardzo staram
Nauczyciele chwalą mnie,
kiedy dobrze wykonam
pracę

Od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się
Zakres skali 0–8 pkt.,
przedział środkowy
4–6 pkt.

4

Odsetek uczniów
postrzegających
motywowanie
jako duże
7–8 pkt. (P)

Relacje z rodzicami
Wsparcie
związane
ze szkołą
ze strony
rodziców

Rodzice są gotowi mi
pomóc, gdy mam kłopoty
w szkole
Rodzice zachęcają mnie,
abym dobrze uczył się
w szkole

Od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się
Zakres skali 0–8 pkt.,
przedział środkowy
6–7 pkt.

Odsetek uczniów
postrzegających
wsparcie ze
strony rodziców
jako wysokie
8 pkt. (P)

* Wskaźniki analizy odnoszą się do najwyższych wartości punktów uzyskanych w analizowanych
skalach. Przyjęto, że: P – oznacza wartości pozytywne (pożądane), N – oznacza wartości negatywne

Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS
v. 17.00. W celu porównania postrzegania środowiska szkoły przez uczniów
zdrowych i z chorobami przewlekłymi obliczono częstość odpowiedzi dla poszczególnych pytań i skal w tych dwóch grupach. Istotność różnic zbadano za
pomocą testu chi kwadrat.

Wyniki
POZIOM INDYWIDUALNY
Funkcjonowanie w szkole
Uczniowie z chorobami przewlekłymi istotnie statystycznie częściej niż
zdrowi rówieśnicy podali, że mają małe poczucie przynależności do szkoły
(19.2% vs. 14,1%) i niski poziom kompetencji szkolnych (20,3% vs. 14,4%). Nie
stwierdzono różnic istotnych statystycznie w ocenie poziomu autonomii obu
grup (tabela 2).
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Tabela 2. Zmienne z poziomu indywidualnego – funkcjonowanie w szkole uczniów zdrowych
i z chorobami przewlekłymi (%)
Zmienne

Uczniowie zdrowi

Uczniowie z chorobą
przewlekłą

Poczucie przynależności do szkoły**
małe

14,1

19,2

średnie

72,3

68,2

duże

13,6

12,6

niski

19,2

20,7

średni

69,8

67,2

wysoki

11,1

12,2

niski

14,7

20,3

przeciętny

72,0

68,3

wysoki

13,3

11,4

Poziom autonomii

Poziom kompetencji szkolnych**

** p < 0,01

Osiągnięcia i obciążenia szkolne
Stwierdzono, że uczniowie z chorobami przewlekłymi, w porównaniu ze
zdrowymi rówieśnikami częściej (tabela 3):
•

ocenili swoje osiągnięcia szkolne na skali wizualnej jako gorsze (21,1%
vs. 16,7%), ale też nieco częściej uznawali je jako lepsze (18,7% vs. 17,0%)

•

– dotyczy subiektywnej oceny osiągnięć szkolnych;
uważali, że zdaniem nauczycieli ich osiągnięcia szkolne są przeciętne lub

•

poniżej przeciętnej (46,2% vs. 41,2%);
uznali, że ich oceny szkolne w niewielkim stopniu są sprawiedliwe, w stosunku do wyników (21,6% vs. 17,6%).

Szczególnie niekorzystne dla uczniów z chorobami przewlekłymi są wyniki
badań dotyczących postrzegania przez nich obciążeń związanych z uczeniem się
w szkole i w domu. Uczniowie ci częściej niż zdrowi rówieśnicy podali, że ich
poziom stresu szkolnego jest bardzo duży lub duży (40,4% vs. 31,6%); często mieli problemy szkolne w ostatnim miesiącu (22,5% vs. 14,8%); przeznaczali więcej
czasu na odrabianie lekcji w domu (tabela 3).
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Tabela 3. Zmienne z poziomu indywidualnego – osiągnięcia i obciążenia szkolne uczniów
zdrowych i z chorobami przewlekłymi (%)
Zmienne

Uczniowie zdrowi

Uczniowie z chorobą
przewlekłą

Osiągnięcia
Samoocena osiągnięć szkolnych (skala
wizualna)**
gorsze

16,7

21,1

przeciętne

65,4

60,1

lepsze

17,9

18,7

przeciętne lub poniżej

41,2

46,2

dobre

41,4

38,3

bardzo dobre

17,4

15,6

niewielkim

17,6

21,6

przeciętnym

65,6

65,5

dużym

16,7

12,9

31,6

40,4

niewielki

51,0

45,6

brak stresu

17,4

14,0

często

14,8

22,5

rzadko

68,3

64,6

wcale

16,9

12,9

14,1

18,5

od 0,5 do 2 godzin

61,1

54,1

powyżej 2 godzin

24,9

27,4

Osiągnięcia szkolne w opinii nauczyciela*

Adekwatność ocen do wyników – w jakim
stopniu oceny są sprawiedliwe**

Obciążenia
Poziom stresu szkolnego***
bardzo duży lub duży

Problemy szkolne w ostatnim miesiącu***

Czas przeznaczony na odrabianie lekcji
– liczba godzin dziennie**
mniej niż pół godziny

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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POZIOM RELACJI SPOŁECZNYCH
Kolejnym etapem analizy było sprawdzenie, czy istnieją różnice w postrzeganiu relacji społecznych, związanych z funkcjonowaniem w szkole, przez
uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi.
Uczniowie z chorobami przewlekłymi zdecydowanie gorzej niż rówieśnicy
bez tych chorób, ocenili wsparcie ze strony rówieśników. Częściej podali, że
poziom tego wsparcia był niski (23,5% vs. 15,4%). Częściej też uznali, że ich pozycja w klasie była najniższa (20,6% vs. 15,4%) – tabela 4.
W przypadku wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli także więcej badanych z chorobami przewlekłym uważało, że poziom wsparcia z ich strony jest niski (14,9% vs. 11,6%), mniej, że jest on wysoki (17,5% vs. 21,3%). Nie
stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami dotyczących motywowania uczniów do uczenia się przez nauczycieli.
Badani uczniowie najwyżej ocenili poziom wsparcia związanego ze szkołą
ze strony rodziców. Za wysokie uznało je więcej uczniów zdrowych (46,6%), niż
z chorobami przewlekłymi (40,0%); odsetki te były prawie dwukrotnie większe
niż w przypadku rówieśników i nauczycieli (tabela 4).
Tabela 4. Zmienne z poziomu relacji społecznych u uczniów zdrowych i z chorobami
przewlekłymi (%)
Zmienne

Uczniowie zdrowi

Uczniowie z chorobą
przewlekłą

Rówieśnicy
Poziom wsparcia ze strony rówieśników***
niski
średni
wysoki

15,4
57,8
26,8

23,5
53,8
22,6

Pozycja społeczna ucznia w klasie**
najniższa
przeciętna
najwyższa

15,5
61,2
23,4

20,6
57,1
22,3

17,6
65,6
16,7

21,6
65,5
12,9

Nauczyciele
Motywowanie ze strony nauczycieli
małe
przeciętne
duże
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Poziom wsparcia ze strony nauczycieli**
niski
średni
wysoki

18,2
61,4
20,5

21,2
60,2
18,6

Problemy szkolne w ostatnim miesiącu***
często
rzadko
wcale

11,6
67,1
21,3

14,9
67,6
17,5

10,6
42,8
46,6

17,3
42,7
40,0

Rodzice
Poziom wsparcia ze strony rodziców***
niski
średni
wysoki
** p < 0,01, *** p < 0,001

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie wskaźników analizy: pozytywnych (P) i negatywnych (N)
dla uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi. Zacieniowano wskaźniki,
w których różnice były istotne statystycznie (większy poziom zacieniowania
oznacza wyższy poziom istotności statystycznej)
Uczniowie
zdrowi

Wymiary i zmienne

Uczniowie
z chorobą
przewlekłą

POZIOM INDYWIDUALNY
Funkcjonowanie w szkole
Duże poczucie przynależności do szkoły (P)

**

Wysoki poziom autonomii (P)
Wysoki poziom kompetencji szkolnych (P)

**

Osiągnięcia szkolne
**

Lepsze osiągnięcia szkolne (skala wizualna) (P)
Bardzo dobre osiągnięcia szkolne w opinii nauczyciela (P)

*

Oceny są w dużym stopniu adekwatne do wyników (P)

**

Obciążenia
Bardzo duży lub duży stres szkolny (N)

***

Problemy szkolne często w ostatnim miesiącu (N)

**

Czas przeznaczony na odrabianie lekcji powyżej 2 godzin (N)

**
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Relacje z rówieśnikami
Wysoki poziom wsparcia ze strony rówieśników (P)

***

Najwyższa pozycja społeczna ucznia w klasie (P)

***

Relacje z nauczycielami
Wysokie motywowanie ze strony nauczycieli (P)
Wysoki poziom wsparcia ze strony nauczycieli (P)

**

Relacje z rodzicami
Wysoki poziom wsparcia związanego ze szkołą ze strony
rodziców (P)

*

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

W tabeli 5 zestawiono wskaźniki analizy, opisane w tabeli 1 dla obu grup,
które okazały się istotne statystycznie. Zestawienie to wskazuje, że wśród analizowanych wskaźników:
•
pozytywnych (N = 11) – w przypadku 8 wskaźników, były one korzystniejsze
u uczniów zdrowych, uczniowie z chorobami przewlekłymi nieco lepiej
ocenili tylko swoje osiągnięcia szkolne na skali wizualnej; nie stwierdzono
różnic między obu grupami uczniów w poczuciu autonomii i motywowaniu
ich przez nauczycieli;
•
negatywnych (N = 3) – wszystkie dotyczyły uczniów z chorobami przewlekłymi.
Wyniki te wskazują jednoznacznie na wyraźne różnice w postrzeganiu
środowiska szkoły i funkcjonowania w niej na niekorzyść uczniów z chorobami
przewlekłymi.

Dyskusja
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w populacji
4085 uczniów klas I–III z 70 gimnazjów publicznych ze wszystkich województw
w Polsce. Wśród badanych było 20% nastolatków z chorobami przewlekłymi. Badano, czy i jakie występują różnice w postrzeganiu środowiska szkoły
i funkcjonowaniu w niej przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi.
Stwierdzono różnice w ocenie środowiska szkolnego na niekorzyść uczniów
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z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Wykazano, że uczniowie z chorobą
przewlekłą gorzej postrzegają środowisko szkolne i gorzej funkcjonują w szkole. Stwierdzono u nich mniejsze poczucie przynależności do szkoły i gorszą
ocenę kompetencji szkolnych. Ta grupa uczniów jest bardziej obciążona stresem
szkolnym i problemami szkolnymi. W porównaniu do zdrowych rówieśników
gorzej ocenia relacje z kolegami i nauczycielami oraz wsparcie z ich strony.
Interesujące wyniki uzyskano dla postrzegania osiągnięć szkolnych. Subiektywne postrzeganie osiągnięć było wyższe u uczniów z chorobami przewlekłymi,
w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami. Uczniowie z chorobami przewlekłymi gorzej oceniali osiągnięcia szkolne związane z opinią nauczyciela. Uzyskana
rozbieżność w ocenie tego samego obszaru funkcjonowania w szkole pozwala
przypuszczać, że uczniowie z chorobami przewlekłymi chcą myśleć o swoich
osiągnięciach szkolnych lepiej, niż widzą to nauczyciele, lub ich osiągnięcia
szkolne są w rzeczywistości lepsze niż oceniają to nauczyciele. Na tym etapie
badań są to jednak wyłącznie hipotezy.
W pracy odwołano się do koncepcji Bronfenbrennera uwzględniając aktywną rolę uczniów w budowaniu i przekształcaniu środowiska szkoły. Analizowano
dwa systemy mikro- i mezosystem. Planując dalsze badania dotyczące spostrzegania środowiska szkoły i funkcjonowania w szkole warto uwzględniać w nich
mediującą rolę czynników w poszczególnych systemach. Model ekologiczny
odnosi się do systemów związanych z uczniem w sposób pośredni: egzoi makrosystemu, których w pracy nie uwzględniono. W odniesieniu do (wykazanego wynikami badań) negatywnego postrzegania szkoły przez uczniów
z chorobami przewlekłymi istotne jest uwzględnianie czynników związanych
z systemem edukacji – sposób „definiowania” uczniów z chorobą przewlekłą,
rodzaj systemowego wsparcia, poziom przygotowania nauczycieli do pracy
z uczniami w długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Obok czynników bezpośrednio związanych z uczniem i jego środowiskiem, także te elementy wpływają na spostrzeganie środowiska szkoły przez tą grupę uczniów. Dane uzyskane
z polskich i międzynarodowych badań wskazują na niewystarczający poziom
przygotowania nauczycieli do pracy z uczniem z chorobą przewlekłą (Clay i in.
2004; Małkowska-Szkutnik i in. 2016). Wyniki metaanaliz wskazują, że gdy
wśród nauczycieli i zdrowych rówieśników zwiększa się wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące chorób przewlekłych, poprawia się także postrzeganie szkoły i funkcjonowanie w niej wśród uczniów z chorobami przewlekłymi
(Canter, Roberts 2012).
Uzyskane wyniki badań mogą wskazywać, które obszary w funkcjonowaniu
szkolnym są dla uczniów z chorobami przewlekłymi szczególnie trudne. Obcią-
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żenie stresem szkolnym, problemy szkolne oraz brak satysfakcji z osiągnięć
szkolnymi mogą mieć związek z częstszymi absencjami w szkole (związanymi
z zaostrzeniem objawów, diagnozowaniem i leczeniem) i koniecznością nadrabiania zaległości. Ograniczenia w spędzaniu czasu z rówieśnikami mogą wiązać
się z niższym poziomem poczucia przynależności do szkoły i brakiem poczucia
kompetencji szkolnych. Uzyskane wyniki, podobnie jak dane innych autorów
(Hamlet, Herrick 2011), wskazują, że uczeń obciążony chorobą przewlekłą może odczuwać niższy poziom wsparcia ze strony rówieśników i nauczycieli. Ze
względu na różnorodność chorób i wynikających z nich obciążeń trudno jest
określić jedną, adekwatną w każdej sytuacji, formę wsparcia uczniów z chorobami przewlekłymi. Trudnością jest także znalezienie równowagi między potrzebą
opieki nad nastolatkiem z chorobą przewlekłą, a pozwoleniem mu na kształtowanie autonomii (Edwards, Titman 2010).
Jeżeli porównamy szkołę do rodziny i będziemy definiowali szkołą jako
system, to uczeń z chorobą przewlekłą jest jednym z elementów systemu. Rozumienie systemowe środowiska szkoły (podobnie jak systemowe rozumienie
rodziny) zakłada, że poszczególne elementy oddziałują na siebie cyrkularnie,
a nie liniowo (Barbaro 1999). Oznacza to, że obok naukowego poszukiwania
przyczyn i skutków negatywnego postrzegania szkoły przez uczniów z chorobami przewlekłymi należy pamiętać o tym, że zmiana jednego elementu systemu
pociąga za sobą zmianę w całym systemie. Codzienne funkcjonowanie w szkole ucznia z chorobą przewlekłą oddziałuje na społeczność szkolną i odwrotnie. Oddziaływania w kierunku poprawy spostrzegania środowiska szkoły przez
uczniów z problemami zdrowotnymi powinny dotyczyć wszystkich elementów
systemu szkoły oraz uwzględniać oddziaływania spoza środowiska szkolnego.
Ten trudny proces zmian powinien być podejmowany z uwzględnieniem różnorodności potrzeb uczniów z chorobami przewlekłymi i ich rodzin, a także innych
osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z uczniami (Rafferty, Sullivan 2016).

Wnioski
1.

Istnieją różnice w spostrzeganiu środowiska szkoły i funkcjonowania w niej
przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi:
• Uczniowie zdrowi lepiej postrzegają środowisko szkoły i swoje w nim
funkcjonowanie, mają:
– większe poczucie przynależności do szkoły,
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–

2.

częściej wysoki poziom kompetencji szkolnych, lepsze osiągnięcia
w nauce, poczucie, że ich oceny są adekwatne do wyników,
– wyższą pozycję społeczną w klasie szkolnej oraz wyższy poziom
wsparcia społecznego ze strony rówieśników, nauczycieli i rodziców.
• Uczniowie z chorobami przewlekłymi mają wyższy poziom obciążeń
związanych ze szkołą: stresu szkolnego, problemów szkolnych, więcej
czasu poświęcają na odrabianie lekcji.
Identyfikacja obszarów trudnych w funkcjonowaniu w szkole ucznia z chorobą przewlekłą i znajomość postrzegania przez niego środowiska psychospołecznego szkoły powinna być punktem wyjścia do planowania przez
nauczycieli form pracy z danym uczniem, udzielenia mu odpowiedniego
wsparcia i zaspokojenia jego specjalnych potrzeb edukacyjnych.
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Paul Veyne begins his renowned work Humanitas: romani e no with a peculiar
address of the reader, calling on him not to be alarmed, since the author is not
any less sceptical about the term humanitas. From the time it first appeared, this
word has been shrouded more with misconception than scepticism. Owing to
Marcus Tullius Cicero, there has been formed a wide spectrum of its meanings
linked to numerous modern definitions of humanism and humaneness, as he
always showed interest in what was understood by humana (human deeds,
interests, lives and weaknesses) in the context of the whole Rome. His original
ideas about humanitas being the basis of the Roman Empire, which grew in
power partly due to education of its citizens, laid the foundation of the Western
pedagogical tradition, and for many centuries to follow was tied to the phrase
“humanistic pedagogy”.
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Cicero happened to live during the epoch known for its controversy, with
the fever pitch brought about mainly by annexation of Greek polises to the
Roman Empire. Having enjoyed the company of Greek scholars from his youth
(Plut. Cic. 3), Cicero as no other understood that such forced integration could
not leave the sphere of Roman education unaffected. In his many works he
strived to define the context of the establishment of a Roman citizen – a peculiar
setting where there were two languages (Greek and Latin), two types of law
(coming from Greek and Roman gods) and two conceptions of education and
culture (Greek παιδεια and Roman humanitas). Renato Oniga (2009) stresses the
frequency with which Cicero used the word humanitas, 229 times out of the
total of 463 times found in the corpus of the Latin classics. Cicero’s contribution
to the development of this concept is so great that one can speak of Cicero’s
humanitas as being on a par with the general notion of Roman humanitas.
In his writings, speeches and personal letters, Cicero highlights its key
points and puts humanitas in various contexts. His humanistic pedagogy was
formed at the time of problematic relations between παιδεια and humanitas,
which are barely comparable one to another and to the modern notions of
upbringing, education and culture. Παιδεια and humanitas pertained to a wide
spectrum of issues about harmonious integration of the self with the political,
economic and intellectual life of the Greek polises and then later on at the
dawn of the Roman Empire. The starting point for pedagogical juxtaposition
of παιδεια and humanitas (c.f. Jaeger 1946; Marrou 1964; Oniga 2009; Domański
2003) was part of the outlines of Aulus Gellius’ work, “Attic Nights”. He claimed
that those who spoke pure Latin knew that the Greek φιλανθρωπία and παιδεια
corresponded to the Latin humanitas. In this regard, we have Aulus Gellius’ wellknown saying reflecting his reasoning that “they gave to humanitas about the
force of the Greek παιδεία” (Aulus Gellius, Attic Nights, 13.17.1, John C. Rolfe’s
transl.). The modern reader cannot disregard the word “about”, which clearly
implies their not being identical. In this instance Gellius makes use of the word
propemodum (nearly) letting his reader know that there was no word in Greek
equivalent to humanitas, much like there was not a Latin word analogous to
παιδεια. Cicero played but last role in making these two words close enough
to relate them through the word “about” or “nearly”. He was not suggesting
an original pedagogical system named humanitas, but rather modifying the
extant Greek παιδεία, making it understandable and acceptable for the Romans.
Being a conservative reformer, Cicero set the tone to the epoch of humanistic
pedagogy which was yet to make a name for itself.
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Having undertaken the labour of assuaging doubts of his fellow countrymen
regarding humanitas, Aulus Gellius pointed out that accurate usage of this word
is found in the works of Varro and Cicero, both of whom described educated
people. Perhaps, Gellius refers to Varro merely for the sake of brevity. By a twist
of fate, Varro’s De liberis educandis has been lost, which makes it impossible to
argue about the extent of his contribution to the establishment of humanistic
pedagogy, unlike Cicero, whose contribution is undeniable, though he had not
written a single work on pedagogy. Defining a truly humane education by the
term humanitas had become Cicero’s pedagogical breakthrough which was
repeatedly rediscovered in other epochs, cultures and languages. In his works
on different subject matters, speeches and letters, Cicero used humanitas in
a fairly wide range of meanings, including both connotations stressed in Gellius’
outlines. In particular, Cicero put side by side or even combined much earlier
notions of humanitas, which were linked to the Greek φιλανθρωπία, with a later
concept which referred to the Greek παιδεία. His humanitas implied education,
civilised society, human nature, good manners, kindness and more. In a purely
pedagogical sense, his humanitas relates to the result of receiving education
(some form of educational and social norm on a global scale of Empire) or to
the individual educational process (strictly personal path to virtues and integrity).

Cicero’s humanitas – the result of receiving education
Beginning his work on history of old Greek pedagogy with an address of
Aulus Gellius, Werner Jaeger claims that the Greek παιδεία was perceived by
a Roman citizen as the ideal and was merely renamed as humanitas (Jaeger 1946:
XXIII). Oniga, on the contrary, stresses that humanitas was slowly ‘maturing’
throughout the process of transition from Greek to Roman civilisation. In fact,
referring to Wolfgang Schadewaldt, he calls humanitas another way of prioritising
the system of values included in the codex of conduct of a Roman (Oniga 2009).
Much is said about humanitas at the beginning of Caesar’s “Gallic War”,
where he regretfully describes the nations that live afar from “the civilization
and refinement of [our] Province” (C. Julius Caesar, Caesar’s Gallic War I.1,
McDevitte’s transl.). Elected by gods, the Romans saw their own mission in
creating a civilisation which would unite the nations and introduce them to
such civilised and refined life. However, all but the Greeks fitted in with that
strategy, since even the most ambitious Romans had no doubt that this particular
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nation was not far from such life. The very Greek word φιλανθρωπία, though
characteristic of humanitarianism, clemency and benevolence of Romans-thevictors, was no longer suitable when it came to describing such a peculiar
defeated nation as the Greeks.
Having understood that Roman educational mentorship over the Greeks
would seem odd to say the least, Cicero slightly modifies the Roman codex of
conduct by suggesting not to go as far as being lenient and benevolent to the
Greeks, but rather simply remain friendly and respectful. This exact point is
stressed by Harold Guite (1962), as he saw the reasons for Cicero’s ambiguous
assessment of Greek legacy in that he himself was not really devoted, but merely
friendly towards Greek culture and education. The Greek φιλανθρωπία appears
to have been reflected in Cicero’s humanitas through the two stem-words,
φιλέλλην and φιλέλληνες. The only time Cicero ever used the word φιλέλλην
was in his speech in defence of poet Archias: “(...) Greek poetry is read among
all nations, Latin is confined to its own natural limits, which are narrow enough”
(Cic. Arch. IX.23, Yonge’s transl.). It is clear that this remark goes far beyond
ascertaining the achievements of Greek culture and education. In this case,
φιλέλλην marks the delicate confession of a Roman of his love for Greek culture
and education. This word is alluded to by φιλέλληνες in one of the letters to
his friend Attic: “Now then, considering how desirous of a good reputation he
and I have ever been, and how unusually Philhellenic we are and have the
reputation of being, and considering how many there are whose enmity we have
incurred for the sake of the Republic, ‘call to mind all your valour,’ to secure us
the praise and affection of all concerned” (Cic. Att. I.15, Shuckburgh’s transl.).
Constantly correlating the Greek and Roman mentality, Cicero managed to instil
in humanitas the sense of universality, postulating the achievement of education
and civility norms to be the greatest virtue. Cicero’s humanistic pedagogy was
a powerful force that united people. The power which, as no other, helped the
Rome to fulfil its great civilising mission.
The Roman meaning of humanitas is undoubtedly much wider and cannot
be narrowed down to Cicero’s humanitas. However, striving to achieve a high
educational level for his citizens, Cicero in many respects was “a model as
well as a conveyor of models” (Nicgorski 2013: 3) which laid the foundation of
Roman educational ideology. Though Cicero was not a mentor in the traditional
sense and devised fairly contradictory conduct strategies of an educated man,
he nevertheless managed to identify reference points for correlating the Greek
and Roman pedagogical traditions and evaluating their contribution to the
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establishment of the educated-citizen model. Aspiration to combine the experience of courtroom speech formulation with pedagogic speculations was
enforced in Cicero’s works, and in his later writings more and more often took
on the form of instruction. It could be likened to universal dispositions which,
in his opinion, were conducive to learning the proper conduct of a philosopher,
orator, statesman and private citizen. The intended audience was quite diverse:
from senators and state officials to the young people who had just finished
school. On the one hand, there are many reasons for such a wide range of the
target audience. On the other hand, it explains a great deal in view of HenriIrénée. Marrou’s arguments, where he justifies the transformation of παιδεία
into humanitas. Although παιδεία is derived from παις, it ought to be rendered
as a treatment intended for a child to bring him up (Marrou 1964). According
to Marrou, Romans were able to recognise that and thus, along with Varro and
Cicero, interpreted παιδεία as humanitas. In this case, it is about translating not
so much the form, but the content, since to Cicero humanitas represented the
educational and civility norm expected not of a child but of an adult, in order
to have him quit being a child.
In his treatise De officiis, Cicero considers his efforts in introducing the
Romans to Greek heritage as his educational mission: “Therefore, amid all the
present most awful calamities I yet flatter myself that I have won this good
out of evil – that I may commit to written form matters not at all familiar to our
countrymen but still very much worth their knowing” (Cic. Off. II.5, Miller’s
transl.). Being peculiar to Cicero-philosopher, Cicero-orator and Cicero-politician,
such friendly disposition in popularising Greek legacy was most prominent in
Cicero-mentor and Cicero-interpreter. Cicero succeeded in doing more than to
simply establish humanitas as an adequate Latin equivalent of παιδεια, which
allowed one to regard a man as a being educated and civilised. In fact, he
managed to fill humanitas with profound pedagogical sense, reflecting the Roman
specificity of social and governmental order, while at the same time preserving
the connection to traditional Greek views of a man as a mentor (as well as the
one being a mentor for himself) and a mentee.

Humanitas of Cicero as a way to virtue
As was mentioned before, Aulus Gellius pointed out that Cicero’s contemporary, Varro, also used humanitas. In his Satire Menippee, Varro refers to the
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Greek philosopher Cleanthes with a bit of irony: he was so handsome, brave and
honest that he could be made a model of a real man (Varro, Sat. Menipp. 245).
The figure of such a man, depicted by Varro, sharply contrasts the one portrayed
by Cicero, where he is not so much made a perfect example of a man of virtue,
but merely strives with all his might to achieve it. In his many works, Cicero
argued that a man cannot be forced but taught to attain to virtue. Reproaching
the uneducated (sine humanitate), Cicero stressed that one ought to make every
effort to gain virtue and rightfully take pride in achieving it (Cic. Ver. IV.98).
Cicero’s humanitas may be ascribed some characteristics given by modern
scholars to παιδεια: the relentless pursuit of perfection (Anderson 1966), selfestablishment through culture (Rogers 2005), etc. In addition to the static view
of humanitas, Cicero was interested in its dynamic aspect. In other words, he
was thinking about why some people see their life as a way to gain virtue, while
others do not. For a Roman and a Greek alike, the renown regarding their valour
had to rest upon their eminence in virtue, though for them the extent of the
meaning of the term was not the same.
Greek educational ideals were linked to virtue through άρετή, whereas
the Roman ones through virtus. Άρετή became virtus when it was put alongside
with rewards, wealth and spoils of war. For a Roman with plenty of victories
behind him, in his battling the lack of education, virtue was earned by means of
courage, valour, fortitude and resolution. As opposed to the concept of άρετή,
virtus (derived from vir – a man) implied rather more than spiritual riches of an
educated man. It incorporated not only the traits of a perfectly upright man,
but also his actions to back them up. On the one hand, for both a Roman and
a Greek, it was equally important to attain to virtue, the characteristic of moral
excellence. On the other hand, the virtue of Roman-the-vanquisher and the
virtue of Greek-the-vanquished were clearly not one and the same. In Cicero’s
works the Roman laws which allowed to exercise the victor’s right (rationem
victoriae) were coupled with the laws of the heart which impelled one to either
take or refrain from the action by the right of humaneness (rationem humanitatis)
(Cic. Ver. IV.120–121, Peterson’s transl.). As he daily faced the relentless pursuit
of money for the sake of money, glory for the sake of glory, eloquence for the
sake of eloquence – all that exasperated poignant enough controversy between
ideal norm and reality – Cicero, as no other, understood how important it was
to find the ways to devise a form of education adequate for human nature.
In his Letter on Humanism, Martin Heidegger says that humanitas was formed
when there emerged a Roman who perfected and dignified virtus by assimilating
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παιδεια adopted from the Greeks (Heidegger 1977: 244). This process was fairly
complex and Cicero strived to simplify it for his contemporaries as much as
possible. In view of hardship due to ongoing civil wars, in his works there for
the first time appeared an idea that humanitas is a principle of self-education.
The rationale behind it being the ability to honourably cope with any situation to
benefit the state and to endure the times of affliction for the sake of preserving
oneself for the future good of other citizens.

Humanistic pedagogy for others and for oneself
For the first time, Cicero utters the word humanitas in defence of the Greek
poet Archias in 62 BC to demonstrate that άρετή and virtus are not that much
different. Here Cicero tries to make a point about studying humanities, in which
his defendant and he himself were involved. In Cicero’s opinion, it is obvious
that charges against the humanities scholar are unsubstantiated, since Archias
was recognised by the Greeks and the Romans alike. Cicero speaks of him as of
someone for whom humanitas is a life strategy bolstered by education. In 44 BC
in his last tractate De officiis dedicated to his son Mark, who was being educated
in Athens, Cicero keeps insisting on this very meaning of humanitas. In this case,
it becomes a new kind of παιδεια addressing the moral character of a particular
individual. He desires to draw his son’s attention to the fact that life is but
the practice of humanitas based on wisdom, justice, moderation and generosity
– the virtues which later on laid the foundation of Western humanistic tradition.
To a great extent, it was due to Cicero, that there emerged a humanistic
pedagogy intended for everyone who went beyond mere recognition of his
human nature and saw education as a way of realising his own humaneness.
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Linguistic knowledge of the selected groups of people
with disabilities in the course of educational research
– constraints and opportunities
Summary
The aim of the article is to identify certain limitations in the research conducted in a group
of people with intellectual disabilities and people with hearing impairments. On the basis of
reports from the field of developmental psycholinguistics it has been assumed that some of the
limitations of research in the above-mentioned study groups will result from the shortcomings
of linguistic knowledge of these people. It should be emphasised that linguistic difficulties
have completely different backgrounds in the selected groups of people with disabilities, which
was sought to be explained here.
The authors attempt to identify opportunities posed by qualitative methods increasingly used
in the social sciences, including special education. The success of the research procedure,
both in the paradigm of the quantitative and qualitative strategies, depends on the level of
communication skills and language subjects of the research (respondents, but also researchers).
Key words: linguistic competence, communicative competence, people with hearing impairment, people with intellectual disabilities

Introduction
“Everyone knows from personal experience that both the language and its
syntax rules (linguistic competence – ed. Authors), as well as how to use them in
different social situations (communicative competence – ed. Authors) need to be
learnt while dealing with other people, within family, at school.” (Kurcz 2007: 11).
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Both of the indicated competences – linguistic and communicative, together
make up our linguistic knowledge, which is congenital, but comes to life only in
contact with the social group engaged in communication, in the long process of
assimilation, initially, and in the long run learning the language (cf. Kurcz 2007;
Krakowiak 2012). Noam Chomsky assumed that linguistic competence is the
“ability (skill) of man to understand and create sentences in some language”,
whilst the communicative competence, according to Dell Hymes, is “the ability
to use that same language appropriately for the listener and for the social
situation in which communicative interaction takes place” (Kurcz 2007: 11; see
Grabias 2003). Both of the defined competences – linguistic and communicative,
are independent of each other, but only together allow the full development of
our linguistic knowledge (Grabias 2003; Kurcz 2007).
The fact of dependency relationship between language, thinking and the
reality is irrefutable. Language, being a product of society, plays an active role
in the process of perception of reality (cf. Sapir–Whorf theory about linguistic
relativism and determinism, Grabias 2003). Not only is it a tool, but also a form
of thinking, it marks the border and outline of human cognition; subjective
perception in turn, actually leads to the formation of new linguistic facts
(Herder’s thesis, Humboldt theory, Grabias 2003).

Linguistic knowledge of people with intellectual disabilities and
hearing impairment and the possibility of their participation
in social study
In addition to access to a social group (social dimension), the development
of linguistic knowledge is also associated with individual features of a person
(individual dimension), along with intellectual, emotional and social development, cognitive capacity and activity. The process of understanding statements,
conditioning the development of linguistic knowledge, comes before the
process of transmitting own language expressions. Kazimiera Krakowiak (2012)
distinguishes four levels of information in the course of understanding”. Three
of them proceed in an automated manner. These are: the level of sensory
processing, the level of recognition of lexical-semantic elements (e.g. understanding individual words) and the level of syntactic integration (e.g. using words
in a sentence). The fourth level of language information processing – logicalcognitive interpretation is a conscious activity.
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Biological factors, that is the damage to the structure or function of the
central nervous system, which contribute to the occurrence of intellectual
disability and also of hearing loss – peripheral, central, mixed, being the source
of hearing impairment, may lead to disorders in the field of cognitive processes
(perception, attention, memory), which condition receiving, storing and processing the linguistic messages and higher cognitive processes related to thinking
and understanding (and consequently transmitting) the language.
The studies focused on speech and language development in a group of
people with intellectual disabilities show that “expression of children with
intellectual disabilities is characterised by poor vocabulary, low level of syntactic
operations, poorly assimilated grammar norms, as well as various disorders
of speech; however, this does not mean the inability to communicate with the
society” (Kaczorowska-Bray 2012: 53). Characteristics of cognitive processes, including those related to thinking and language in people with intellectual disability is generally presented in the context of the extent of disability. In the case
of people with mild intellectual disability attention is paid to poor vocabulary
with respect to abstract terms, a higher incidence of speech defects compared
to those of regular intellect, difficulty in understanding other people, especially
in the absence of direct contact, and the difficulty in formulating statements,
especially if the content is detached from social context (Żubrowska 2008;
Chimicz 2015). On the other hand, people with moderate, severe and profound
intellectual disability demonstrate delayed readiness to language acquisition
(Piszczek 2007) and different communication skills (in terms of transmitting and
receiving linguistic messages), depending on the level of intellectual functioning – the higher the level, the greater the ability of verbal communication.
People with moderate intellectual disability more often speak in sentences,
demonstrate fluent speech, though generally less clear. Also, in this group the
ability to understand speech is greater. When compared to people with profound intellectual disabilities, persons with severe intellectual disability, in
addition to non-verbal communication (gesture, facial expression, vocalisation),
use words or simple sentences. Among people with profound intellectual
disabilities we can distinguish those that do not use the acoustic speech and
those who remain at the level of a word in the development of speech (Kirenko
& Parchomiuk 2008). Sometimes, thanks to intensive therapy run by the family
and professionals, they understand certain words and follow simple commands
(Wyczesany 2012). In the situation of deprivation of opportunities to use the
acoustic speech by people with a deeper intellectual deficit the possibility of
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introducing alternative methods of communication is introduced, which requires
a multidisciplinary diagnosis towards communication skills, allowing to assess
the maturity of brain structures involved in the creation of basic cognitive schemas
(Piszczek 2007).
On the other hand, people with hearing impairment – mostly deaf and hard
of hearing, who due to internal (e.g. genetic, congenital) or external (e.g. disease,
injury) factors have, to varying degrees, limited access to sound, including
speech sounds or phones, which constitute the realization of phonemes, which
is essential to forming the linguistic knowledge. Lack of access to phonological
subsystem of language, resulting from aphonemia or dysphonemia, prevents
mental manipulation of signs at all levels of internal organisation of the language
(Krakowiak 2012). Limited experience of language (linguistic deprivation in the
early, critical period of language development) lead as a result to poor knowledge
of the language signs and the rules governing their use and processing. More
broadly, auditory processing disorders limit the opportunities to explore physical
and social phenomena, described by the language (Krakowiak 2012).
Renata Kołodziejczyk (2015) performed a detailed analysis of the linguistic
difficulties in terms of grammar (syntax) experienced by people with impaired
hearing, on the basis of own research results and those of other authors in the
field of developmental psycholinguistics in this group of respondents. The analysis
of the degree of mastering the lexical subsystem (semantic and morphological, in
the quantitative and qualitative context) was developed by Ewa Muzyka-Furtak
(2010; 2015).
Speech and language development in the case of the hearing impaired
is a complex process conditioned by many factors, including: the type and the
degree of hearing loss, time of occurrence and cause of the hearing loss,
the moment of diagnosis and hearing aid treatment, benefits of the early developmental support: technology in the form of hearing aids, rehabilitation of
hearing and speech, the intensity of educational activities, including linguistic
training. Those factors are described in detail in the works of Kazimiera
Krakowiak (2012 and earlier). In summary, hearing impairment causes difficulties
in the form of obstacles, limitations, or even makes the natural process of
language acquisition impossible. These difficulties include all linguistic planes:
phonetic-phonological, lexical-semantic, morphological-syntactic, and pragmatic.
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Educational research in the group of people with intellectual
disabilities and persons with hearing impairment. Limitations of
quantitative research vs. qualitative strategies capabilities
The aim of the investigations of various social sciences and humanities is
on the one hand the search for general regularities; on the other hand, however,
the analysis of specific cases, including their complexity and specificity, without
trying to draw conclusions of a more general nature. These two types of studies
are accompanied by different strategies of cognition research. The selection of
strategy (quantitative vs. qualitative research) ought to be dependent on the scope
of the phenomena under study, which defines the subject of research, the issues
addressed and specific group of the surveyed individuals.
Quantitative studies rely on quantitative – in the form of mathematical
calculations and statistical compilations – description and analysis of facts,
events, processes, including those extremely difficult to measure, because not all
of the studied phenomena are easy to count and quantify, such as the abilities or
behaviour of people. “[...T]o get to know them by means of quantitative research
always requires accurate determination at least in the form of operational
definitions, without which these studies seem useless and devoid of deeper
meaning. However, while meeting these or other needs, they appear to be
unquestionably appropriate and necessary in educational research concerning
different personality traits, for instance, or personality of students, their interests, attitudes, values [...]” (Łobocki 2004: 60). While discussing the issue
of quantitative research and its vital role in education, Mieczysław Łobocki
(2004: 60) emphasises that applying them “only in moderation and in a way
sufficiently accurate and reliable” may indicate some trends in the formation
of the examined phenomena in social reality (as a result of the relative nature of
the measurement in educational research).
The issue of selecting appropriate measuring equipment in studies concerning people with disabilities sometimes proves to be quite a challenge. For
example, in the Standards for tests used in psychology and education, we read, among
others, that the standardised test designed for the general population may
not be suitable for testing people with certain types of disability. In some
cases, the decision to modify the test should be taken by experts. Another
issue relates to the diverse needs of people with the same type of disability, and
even the extent of disability, needs to introduce changes (American Educational
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Research Association, American Psychological Association, the National Council
on Measurement in Education 2007: 179–180).
Trying to meet the requirements of science, researchers have “resorted”
to studies combining quantitative and qualitative strategies, thus accepting
the so-called. complementary research model. Agnieszka Żyta (2010), explaining
the use of such a model in research conducted by her and her colleagues,
highlights the possibility to demonstrate a more holistic image of experience
of people with intellectual disabilities. Various research strategies often include
more than one entity or one population studied, such as people with intellectual
disabilities; they also cover other groups, therapists and parents, for instance.
The information obtained from parents or therapists is treated by investigators
as allowing to objectify, expand, or verify the data coming from the group of
people with intellectual disabilities. The value of this type of research was
described by Uwe Flick (2007). In education of the deaf and hard of hearing,
the research combined with use of standardised techniques (in the quantitative
research trend) along with observation, narrative interview and qualitative
interpretation of the results obtained as a result of measurements was conducted by Urszula Bartnikowska (2004), with co-authors of the article Małgorzata
Zaborniak-Sobczak (2009; 2014) and Grażyna Dryżałowska (2015). Despite all the
efforts to maintain an appropriate level of reliability and validity of empirical
material, there is always a risk of error (affecting every educational measurement
– cf. Łobocki 2004), relating to proper understanding of the problems the
respondents have to face. This risk is associated not only with the difficulties in
understanding the instructions and questions, but also with “the level and
intensity of intrapersonal conversation” (Krakowiak 2012: 245). These problems,
in the case of respondents with hearing impairment, are very often minimised
through the introduction of a supportive sign language, in the presence of true
experts in sign language interpreting. Also, the fact of possessed knowledge,
experience of the researchers in dealing with people with hearing loss is of
great significance here (cf. Temple & Young 2004).
In recent years, thanks to the “field researchers” in the field of special
education, as covered by Beata Borowska-Beszta (2005), the methodological search
has been empowered and enlivened. The reason for this was the opposition of
special education practitioners towards considering quantitative research procedures as the only valid ones. As explained by Borowska-Beszta, despite their
proper implementation, the loss of the subject of such research was stressed
above all. For example, Dorota Krzemińska and Iwona Lindyberg (2012) point
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out that people with severe intellectual disabilities were not usually treated
as competent senders of meaningful messages. While addressing the issue of
adulthood, the authors adopted the perspective of a qualitative methodological
approach, which allowed them to treat the respondents as competent subjects,
“in some way capable of contributing to the research process and providing
meaningful information about themselves and their own world” (Krzemińska
& Lindyberg 2012: 10).
The study of people with hearing impairment, using techniques belonging
mainly to qualitative methods (in this case, biography) was conducted by Dorota
Podgórska-Jachnik in 2013, at the same time she questioned the quantitative
research conducted to date on a group of respondents with hearing impairment.
The author also suggests solutions in terms of research methodology in a group
of people with severe hearing loss (deaf/Deaf) – Deaf Studies (Podgórska-Jachnik
2013).
In general, qualitative research allows for direct contact with the person
studied. This fact is important when a researcher finds that context that interests
him is not understandable for the subject. Mindfulness of the researcher allows
to make the research procedure more precise (by asking additional questions,
explaining the context of interest, etc.). Of course, the researcher must take
special care at striving to obtain important information. He cannot suggest or
impose answers. The advantage of selected qualitative procedures is the ability
to hold several meetings with the respondent (cf. Woynarowska 2010). Thus,
the material previously obtained can be supplemented with further information.
There is also room to explain incomprehensible, unclear, incomplete topics.
Agnieszka Żyta (2011) comes to similar conclusions, undertaking interviews
with people with intellectual disabilities.
One gets the impression that in the methodological discourse of social
studies focused on quantitative approach, greater attention is paid to linguistic
competence not only of those being examined, but also of the researcher. The
selection of research tools (adequate to linguistic abilities of the respondents),
followed by the level of analysis of the resulting research material depends
greatly on his/her linguistic knowledge. In qualitative research the linguistic
transfer must also, of course, comply with this requirement. However, in
qualitative research the essence of the interpretation of the linguistic expression
of the respondent is emphasised more often. On the one hand, what has already
been partly mentioned, there is a risk of misunderstanding, or falsification of
information obtained from the respondents by the researcher. On the other
hand, there is a danger that the researcher, being aware of lower cognitive
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functioning of the interlocutor, will adopt the “overinterpreter” approach. So we
are dealing here with the risk of “imposing own perception and interpretation
in situations where the interlocutor expresses lower level of verbal functioning,
and his speech is more difficult to understand” (Goodley 1996, after: Żyta
2011: 25). Therefore, to avoid such errors, the researcher must adopt a kind of
scientist’s approach, which is really the attitude focused on the respondent.
Dorota Krzemińska (2012) notes that the personal approach to subjects (in this
case with intellectual disabilities, but important also in the context of people
with hearing impairment) can be significant for their perception and treatment.
The author emphasises the role of qualitative methods, where equal partners
are allowed to present their point of view “regardless of the condition of those
speaking, making the effort of cognitive curiosity, and above all the willingness
to patiently and humbly listen attentively to this voice” (Krzemińska 2012: 70).
On the other hand, abovementioned Borowska-Beszta draws attention to the
person of the researcher, emphasising the role of his/her knowledge and broad
social competence: “considerable intellectual rigor is needed on the part of the
researcher and vulnerability associated with openness to originality, otherness,
with all its verbal or non-verbal manifestations” (Borowska-Beszta 2005: 18).

Conclusion
Increasing use of the strategy of qualitative research in special education is
primarily related to change in thinking about subjects of this scientific discipline,
and thus the modification of its research area. “By focusing on participants’
personal meanings, qualitative research ‘gives voice’ to people who have been
historically silenced or marginalised and descriptive information from qualitative
studies leads to an understanding of individuals with disabilities, their families,
and those who work with them” (Brantlinger et al. 2005: 198–199).
A different view of the subject of research, in principle the subject of
scientific discipline, inevitably poses innovative questions or verifies current
view of reality.
In addition to knowledge, experience and practice, effective qualitative and
quantitative research requires the researchers to possess appropriate communication and linguistic skills. This conclusion applies to research conducted
particularly among people with hearing impairment, but also among those
with intellectual disability. Unawareness of linguistic limitations of the research
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subjects can lead to over-interpretation of the outcome, both as a result of the
measurement, and the qualitative description.
In qualitative research, both the researcher and the respondent become
partners and research subjects at the same time. Researcher’s position is elevated
by his personal participation in the study, the knowledge of the field and the
reflectivity in navigating within it (Flick 2007), which raises the importance
of qualitative research, especially in special education. An important part of
the research process is adapting the test procedures to linguistic skills of the
research subjects. Therefore, the knowledge in this field should be regularly
reviewed and modified by researchers, who should always be accompanied by
a critical cognitive reflection.
The problem of linguistic knowledge in educational research is presented in this paper from dual perspective. Limitations in communicative and
linguistic competence of the surveyed group of people with disabilities were
demonstrated, also in view of the capacity of those conducting the study – the
researchers. Identified problems and awareness of them should not, however,
constitute an obstacle to posing other research questions and attempting to
solve them in the research process (more on minimising errors in the quantitative research, e.g. in: Łobocki 2004; in qualitative research: Flick 2007). However,
one should make every effort to minimise the risk of errors both in the test
procedure itself, and subsequently in the development of the data obtained, its
interpretation and inference.
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Self-esteem of socially maladjusted adolescents
in the context of selected personality and
environmental determinants
Summary
The article is an analysis of the results of the studies conducted in a group of socially maladjusted youth in whose case the family court applied educational measures, i.e. placed them
in a Youth Educational Centre. The aim of the study was to find out the correlations between
self-esteem, personality traits of maladjusted adolescents, and the environmental determinants
(support factors and limiting factors). A total of 481 juveniles staying in Youth Educational
Centres (YEC) participated in the study. The analysis showed that in the model the significant
predictors of self-esteem were neuroticism, extraversion, conscientiousness and negative
relations at school. The obtained research results are to be used in designing methodological
solutions in order to support social rehabilitation and education activities carried out both in
an open environment and in social rehabilitation facilities.
Key words: self-esteem, youth, social maladjustment, social rehabilitation

In order to understand an individual’s psychosocial development, Urie
Bronfenbrenner (1976, 2009) suggests a holistic approach to human’s environment, taking into consideration the physical and internal (mental) environment
as well as socio-cultural systems making varied networks. It can be assumed
that human’s self-esteem is formed within a system of different locations (family,
peer group, school etc.) and as a result of many social interactions. Environment
is made of different smaller and bigger systems and any relationships between
these systems that may affect the individual’s development. These are: the
microsystem (family, class, school, peer group etc.), mesosystem (interactions
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between microsystems, relations between the parents and the teacher, the child
and their friends), exosystem (external environment not directly affecting the
individual’s development, e.g. parents’ job, or the class of one’s older brother
or sister), and macrosystem (broader socio-cultural context of the economy,
politics and culture) (Bronfenbrenner 1976, 2009). Therefore, the significance of
various environments in a person’s life and the process of mutual adaptation
of the person and the environment in which he or she functions (individual
– family – school – peer group) seems to be unquestionable (Kemp, Whittaker,
& Tracy 1997).
Analysing the issue of adolescents’ self-esteem, it seems justified as well
to connect the subject with some assumptions of the theory of symbolic
interactionism, in the light of which social reality is defined as interactions
occurring between its participants, affecting the individual’s behaviours. The
authors of that theory, American scholars Charles H. Cooley and George H. Mead
(Sztompka 2002), emphasise the importance of the so-called looking-glass self.
It is a source of image of oneself developed on the basis of reactions of others
and interactions between them in a certain social context. Hence, the concept
of looking-glass self is associated with an individual’s self-esteem, their view of
themselves. This view significantly affects the person’s behaviour, and selfesteem is to a great extent the effect of social processes, not individual
introspection. Thus, the formation of self-image is the result of a complex process
of interactions between an individual and that individual’s environment. The
person’s self is formed on the basis of their individual ideas of what others
think about him or her (Błachut, Gaberle, & Krajewski 2000).
Self-esteem is a set of diverse judgements and opinions relating to oneself,
and in particular to one’s appearance, talents, accomplishments and capabilities.
These opinions and judgements may relate to current physical and/or psychological characteristics, as well as to potential capabilities (Niebrzydowski 1976).
Self-esteem includes views about oneself (what am I?) and one’s possibilities
(what am I able to do and what can I do?) (Tyszkowa 1972). Self-esteem can also
be recognised as one of the three central components of self-knowledge. The
first two components: self-description and self-esteem are defined as the “real
me”. This is what the man is in fact. The third component (personal standards)
defined as “perfect me” belongs to the normative knowledge (Kozielecki 1986).
The processes of comparing and differentiating between the sense of one’s
own value and the value of others are the basis for the development of selfevaluation, or self-esteem. An individual should act with consideration of their
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own capabilities, making decisions (especially difficult ones) in a responsible
way. Evaluating one’s own skills and abilities is the basis for predicting what
effects the actions will have. If the evaluation is positive and adequate, the
person reacts in a relatively calm and reasonable way, even in difficult situations.
If it is too high or too low, then he or she displays increased demand for
information confirming their value. Positive information gives rise to emotions
that motivate one to go on, while negative information or the lack of information
evokes anxiety, fear, depression, guilt, panic or discouragement. Self-esteem is
related to well-being. It is also a factor reducing the negative effects of stress. In
studies concerning this subject, not only the level of self-esteem is emphasised
but also its stability. High but unstable self-esteem often causes negative
emotional responses, such as anger or hostility. It is a manifestation of so-called
fragile high self-esteem, which can often lead to mental instability, the loss of
health, or to anti-social behaviours (Borys 2010; Veselska et al. 2009).
Both the global and the partial self-assessment, can be considered according to the level (high-low), adequacy (too high-too low, adequate-inadequate),
stability (stable-unstable), value (positive-negative), the assurance of judgements
and opinions of the individual about himself/herself (certain-uncertain [endangered]) (Reykowski 1966). The component of self-esteem that is regarded as
the criterion of social adjustment is self-acceptance, perceived as the level of
agreement between the values upheld by a person and the person’s behaviour.
Both low and high levels of self-acceptance are assumed to be associated with
maladjustment. High self-acceptance resulting from too high (irrelevant) selfesteem has a defensive character and continues as a result of using the
mechanism of repression. The low one means a divergence within the “self”,
i.e. low integration of identity, responsible for the low level of understanding
social stimuli and conflicts (Dzwonkowska et al. 2008: 7).
Operationalising the dependent variable, it was assumed that self-esteem is
the belief of one’s own worth revealed in self-report. It is a positive or negative
attitude to the self, a kind of global self-evaluation, and refers to one’s physical
characteristics, personality, and relationships with others. Different people may
evaluate particular aspects of the self in different ways, being inclined to positive
evaluations in dimensions important for them, or to regard as important the
dimensions which make the evaluations of themselves appear more positive
than the evaluations concerning other people (Dzwonkowska et al. 2008).
It can be assumed that relevant, positive self-evaluation is one of the key
protective components of a person. In a way, it allows one to cope with different
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ups and downs in life. There are many different factors influencing the level of
self-esteem, e.g. in the family, local community, school and even within the
person. The determination of these factors in the above-mentioned areas is
one of the main motivations for research which can produce effective ways of
helping children and adolescents from high risk groups in the future by their
practical application in early interventions and preventive activities. Generally,
maladjusted adolescents have lower well-being and low self-esteem. The low
perception of oneself is often the source of many functional problems among
those people. Besides, a negative image of oneself intensifies the search for
acceptance in peer groups out of school, which may promote their hazardous
behaviours (Marsden et al. 2005).
The focus on a broader spectrum and different planes which determine the
development of self-esteem is among others the result of studies that confirm
new aspects of the phenomenon revealed depending on the adopted point of
view and the appropriate level of analysis. Scholars emphasise the possibility of
relations between personality traits and environmental influences (the microenvironment of the family, peer groups and school), which determine the
development of adolescents’ self-esteem. The issue of formation of the self requires that interactions between microsystems are taken into consideration: the
relationships between the individual and their parents, teachers and peers, as
well as aspects connected with the institution functioning formally in a broader
socio-cultural context. The study involved an attempt to holistically approach
the problem of self-esteem formation; therefore, when determining independent
variables, the determinants connected with personality (individual) traits and
environmental factors (family, peer and school support, negative relations with
the family, at school and with peers) were taken into consideration. It seems
that this approach to the problem may be useful not only in the analysis of
the phenomenon but can also provide quite an extensive base for rehabilitation
practitioners designing preventive-remedial and creation activities (Bronfenbrenner
2009; Jessor 1991; Konopczyński 2014; Veselska et al. 2009).
The studies indicate the connection between personality traits (Pullmann
& Allik 2000) sense of family support (Rosenberg & McCullough 1981) psychological well-being (Button, Loan, Davies, & Sonuga-Barke 1997), resilience
(Wagnild 2009; Wagnild & Young 1993) and behaviour disorders, aggression,
crime rate (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt, & Caspi 2005; Griffiths
et al. 1999) or depression (Salmon, James, & Smith 1998). Therefore, it is so
significant to verify whether both personality traits and environmental factors
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are connected with global self-esteem and to what extent. The aim of the study
was to find out the correlations between self-esteem, personality traits of
maladjusted adolescents, and the environmental determinants (support factors
and limiting factors). On the basis of previous research and the adopted
theoretical assumptions, the following hypotheses can be made:
H1. self-esteem is correlated with extraversion and is associated with agreeableness and conscientiousness;
H2. the level of self-esteem is negatively correlated with risk factors and
positively with preventive factors.
•
•
•

The paper analysed also:
which of the personality and environment variables (support and restrictive
factors) are the predictors of the self-esteem?;
whether self-esteem level, personality traits, received support feeling, and
negative relationships feeling are different for teenage boys and girls?;
whether socio-demographic factors (age, length of stay in the youth
educational centre, hometown population size of the minors) variegate
self-esteem level, personality traits, and increase in support factors and
restrictive factors?

Participants
According to the Centre for Education Development, in 2014 there were
5,057 adolescents in Youth Educational Centres (3,129 boys with normal
intellectual capacity, 409 boys with mild intellectual disability, 1,427 girls with
normal intellectual capacity, and 92 girls with mild intellectual disability). The
necessary sample size was also determined: nb = 390 for the population of
adolescents from Youth Educational Centres in Poland (only including those
with normal intellectual capacity) with confidence coefficient 0.90 and maximum
error 4% (Brzeziński 2004). The sampling was both purposive and random.
The criterion of purposive sampling was the type of institutions where the
participants had been placed by the family court. The selection of the institutions
for the study was random (non-returnable sampling), and the sample was dependent on the character of the population (finite) and its specificity (the youths
placed in Youth Educational Centres by Family and Juvenile Divisions of District
Courts). The proper research was conducted in 2014. The total of 481 adolescents
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staying in Youth Educational Centres (YEC) participated in the study. An insignificant majority of the respondents were boys – 54% (N = 258 pupils), while
the girls (N = 218) constituted 46% of the respondents. Five of the pupils
did not answer the question. Data obtained during research show that age of
the respondents was within the 14–18 years old range. The largest group of
respondents were teenagers at the age of 16 (36.4%) and 17 (36%), the second
largest were teenagers at the age of 15 (13.3%). The least numerous groups
were teenagers at the age of 18 (10%) and 14 (4.2%). The analysed group consisted
of slightly larger percentage of people whose hometown population size was
between 10 and 100 thousand inhabitants (31.8% of total). 21% of the respondents came from place with population size under 10 thousand, another 21%
from place with population over 500 thousand, and 19.5% from place with
population between 100 and 500 thousand. Stay of the minor in the youth
educational centre should theoretically last until reaching adulthood, however,
escapes from the facilities are very common. The minor is removed from the
facility’s record and then court is informed, which again directs the minor to
another facility of the same type. The respondents were asked about length of
the stay in the educational centre in which they are currently staying. Therefore,
at the time of conducting the research, the largest group was that of minors
who stayed at the centre for time shorter than 12 months (280 pupils, 58.2%).
This is proven also by research of Z. Bartkowicz, where over 70% of questioned
pupils stayed in the facility (youth educational centre) for time shorter than
12 months. 118 (24.5%) pupils stayed in the facility between 12 and 24 months,
while 82 (17.3%) over 24 months.

Methods
The Rosenberg Self Esteem Scale (SES), in the Polish adaptation by Irena
Dzwonkowska, Mariola Łaguna and Kinga Lachowicz-Tabaczek (2008), was used
to measure self-esteem. It is a univariate instrument used to assess the general
self-esteem level, which is a relatively constant disposition understood as
a conscious (positive or negative) attitude to the self. The scale includes
10 diagnostic statements. A participant uses a four-point scale to indicate their
level of agreement with each statement. The reliability of the original version
ranged from 0.77 to 0.88 (Blascovich & Tomaka 1991).
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NEO-FFI by P.T. Costa and R.R. McCrae was used to diagnose personality
traits included in a popular five-factor model (the Big Five Model). It has been
adapted into Polish by Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Piotr Szczepaniak, and
Magdalena Śliwińska. The questionnaire items are 60 self-report statements
whose relevance the respondents evaluated in a five-point scale. The items make
5 scales measuring: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness. The reliability of these subscales is generally
satisfactory; however, it is lower for Openness and Agreeableness than for the
other scales (Costa & MacCrae 1992; Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, & Śliwińska
1998).
A questionnaire concerning support factors and risk factors was constructed to measure environmental determinants. It is made up of 6 factors:
family support, peer support, school support, negative relations in the family,
negative relations at school, and relations with peers engaged in antisocial
activities. It includes 35 diagnostic statements. A participant uses a five-point scale
to indicate how much he or she agrees with each statement. The reliability of
the obtained scales ranges from 0.67 to 0.87.

Statistical analyses
The t-Student parametric test and analysis of variance (univariate ANOVA)
were used to test the correlation between dependent and independent variables,
thus answering the question whether selected independent variables (gender, age,
length of stay in the facility, hometown population size) variegate the dependant
variables. Correlation and regression analyses made it possible to determine
relations between variables – directly proportional (for values of > 0) or inversely
proportional (for values of < 0). The strength of compounds was interpreted
according to the following key: R > 0.5 as strong correlation, R mark between
0.3 and 0.5 as moderate correlation, R between 0.2 and 0.3 as weak correlation,
and R < 0.2 as no or negligible correlation. Predictors of self-esteem have been
determined on the basis of logistic regression analysis. A variable that explains
at least 5% of the total variance of the dependent variable was considered
a predictor. Thus we obtain results regarding the importance of self-esteem.
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Results and discussion
Table 1 presents the basic statistical parameters of the studied variables.
Table 1. Results of self-esteem, personality traits, and environmental factors
(supporting and restrictive) scale: average values and standard deviations
in the whole questioned group and depending on gender

Juveniles (whole group)

Boys

Girls

Significance of differences

M

SD

M

SD

M

SD

t

p

SES

28.16

5.71

27.94

5.35

28.69

5.80

–1.463

n.i.

NEU

24.44

7.29

23.43

6.65

25.62

7.91

–3.292

0.001

EKS

28.97

6.25

28.16

6.32

30.06

5.95

–3.357

0.001

OTW

23.21

4.94

23.03

4.75

23.51

5.16

–1.062

n.i.

UGD

25.72

6.02

25.00

5.78

26.77

6.07

–3.244

0.001

SUM

30.42

7.15

29.74

6.81

31.37

7.39

–2.503

0.013

NRR

17.07

7.54

17.03

7.41

17.03

7.71

–0.002

n.i.

WRD

18.16

5.48

18.30

5.13

18.05

5.89

0.477

n.i.

NRS

8.98

3.79

9.57

3.82

8.2
6

3.61

3.786

0.000

WRW

18.95

4.63

18.43

4.65

19.61

4.54

–2.771

0.006

RRP

13.94

4.61

13.79

4.42

14.10

4.85

–0.719

n.i.

WSZK

11.42

4.25

11.13

4.19

11.71

4.32

–1.469

n.i.

Source: own research
In bold – differences statistically significant on level p < 0.05
n.i. – statistically insignificant result
SES – self-esteem; NEU – neuroticism; EKS – extraversion; OTW – openness to experience; UGD
– agreeableness; SUM – conscientiousness; NRR – negative relations with parents; WRD – family
support; NRS – negative relations at school; WRW – peer support; RRP – relations with persons (peers)
engaged in criminal activity; WSZ – school support.

The mean calculated for global self-esteem is 28.16 and it is slightly lower
than the mean score obtained in an adaptation study carried out among persons
aged 15–19 (that score was 28.24), which demonstrates that adolescents have
slightly lower global self-esteem. For neuroticism, this index was 24.44, for
extraversion, 28.97, and for openness to experience, 23.21. For the scale of
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agreeableness, the index was 25.27, and conscientiousness, 30.42. During
analysis of degree of influence of risk factors (negative relationships at school,
negative relationships within family, relationships with demoralised peers and
peers engaged in criminal activity) and protective factors (familial, peers, school
support feeling), it was established that it is rather varied. Familial support
factor equalled 18.16, peers – 18.95, school – 11.42. The result on the scale of
negative relationships within family equalled on average 17.07, of negative
relationships at school – 8.98, of relationships with people engaged in criminal
activity – 13.94.
Analysis using t-Student test of the independent samples showed that the
boys differ significantly from the girls on the scale of neuroticism, extraversion,
agreeableness and conscientiousness. The average of the group of girls is
statistically significantly higher than in of the group of boys. This means that in
the questioned group, girls have higher intensity of the named personality traits.
Moreover, the girls received higher than the boys average result on the scale of
peers support feeling. It may prove that the girls have higher feeling of support
received from the closest peers than boys do. The boys differ significantly from
the girls also on the scale of negative school relationships feeling. The average
of their group is statistically significantly higher than of the group of girls. This
means that boys have feeling of being misunderstood and of negative relationships at school more frequently.
There are no statistically significant differences between the compared
groups regarding self-esteem. No statistically significant differences occurred
among the results of the scale of openness to experience, negative familial
relationships, familial support feeling, relationships with people engaged in
criminal activity, and school support feeling.

Differences in self-esteem, personality traits, support factors,
and restrictive factors due to age
As a next step of the analysis, average values of the general self-esteem,
personality traits, and support and risk factors were determined for groups of
people in various ages.
The conducted univariate analysis of variance showed statistically significant
differences between groups only in the neuroticism. On the basis of Tukey’s
honest significance test it can be ascertained that teenagers at the age of 14,
16, and 17 had lower neuroticism feeling than questioned 15-year-olds. In other
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cases, the age did not variegate the general level of self-esteem, personality
traits, and support feeling in the family, school, and peers areas, as well as areas
related to the restrictive factors.
Table 2. Results of Life Orientation Questionnaire (SOC-29) and Coping Inventory for Stressful
Situations (CISS) in the questioned group of youth depending on age
Age 14
M

SD

Age 15
M

SD

Age 16
M

SD

Age 17
M

SD

Age 18
M

SD

Test F
p

SES

28.21 5.13 26.75 6.50 28.25 5.16 29.08 5.60 28.26 4.81

2.00
n.i.

NEU

23.52 7.59 28.43 7.74 24.30 6.73 23.46 7.26 25.13 8.06

5.42
14.16.17 < 1
5

EKS

29.94 6.15 28.91 7.36 28.89 6.36 29.31 6.16 28.37 4.64

0.33
n.i.

OTW

23.31 6.50 24.01 5.55 23.54 4.66 23.09 4.95 22.80 4.44

0.58
n.i.

UGD

28.10 5.21 24.98 7.13 26.25 5.44 25.54 5.95

25.2
6.23
4

1.41
n.i.

SUM

30.42 6.57 30.31 7.34 31.01 6.54 30.27 7.83 31.20 6.04

0.32
n.i.

NRR

19.21 8.54 16.90 7.55 16.80 7.89 17.28 7.37 16.57 6.76

0.51
n.i.

WRD

18.73 5.92 18.26 4.99 18.17 5.70 18.28 5.30 18.00 5.70

0.07
n.i.

9.17 3.60

0.41
n.i.

WRW

19.10 4.71 19.11 4.64 18.98 5.00 19.20 3.98 18.60 4.77

0.16
n.i.

RRP

15.15 4.52 14.26 4.73 13.92 4.90 13.88 4.12 14.06 4.96

0.38
n.i.

WSZK

13.05 4.70 11.61 4.33 11.22 4.41 11.22 4.14 11.97 3.52

1.10
n.i.

NRS

9.26 3.14

9.38 4.07

8.73 3.87

8.90 3.61

Source: own research
In bold – differences statistically significant on level p < 0.05
n.i. – statistically insignificant result
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Differences in self-esteem, personality traits, support factors, and restrictive
factors due to the length of stay in the youth educational centre
Then, average values of the selected variables (self-esteem, personality traits,
environmental factors) due to the length of stay in the youth educational centre
were determined.
Table 3. Results of Life Orientation Questionnaire (SOC-29) and Coping Inventory for Stressful
Situations (CISS) in the questioned group of youth depending on the declared length
of stay in the youth educational centre
under 12 months (1)

between 12 and
24 months (2)

over 24 months (3)

Test F
p

M

SD

M

SD

M

SD

SES

27.81

5.84

29.15

5.26

27.92

5.76

2.38
n.i.

NEU

25.27

7.65

23.39

6.18

22.94

7.14

4.72
2.3 < 1

EKS

29.38

5.96

28.62

6.49

27.98

6.85

1.74
n.i.

OTW

23.14

4.95

23.41

5.016

23.14

4.85

0.12
n.i.

UGD

26.32

5.82

25.03

6.51

24.55

5.73

3.66
n.i.

SUM

30.71

7.03

30.74

7.14

28.81

7.50

2.28
n.i.

NRR

16.54

7.50

17.38

7.69

18.62

7.32

2.41
n.i.

WRD

18.69

5.08

17.66

6.09

16.96

5.71

3.67
3<1

NRS

8.92

3.57

8.68

4.17

9.69

3.94

1.70
n.i.

WRW

19.07

4.58

18.79

4.88

18.77

4.47

0.21
n.i.

RRP

13.79

4.72

13.97

4.49

14.45

4.42

0.60
n.i

WSZK

11.39

4.16

11.03

4.59

12.14

3.99

1.59
n.i

Source: own research
In bold – differences statistically significant on level p < 0.05
n.i. – statistically insignificant result
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The conducted univariate analysis of variance showed statistically significant
differences between groups in the neuroticism and familial support feeling. On
the basis of Tukey’s honest significance test it can be ascertained that teenagers
who stayed at the centre shorter than 12 months had higher level of the
neuroticism feeling than respondents who stayed at the centre between 12
and 24 months, or over 24 months. Moreover, on the basis of the test it was
determined that there are differences in the familial support feeling between
the questioned groups. Teenagers staying in the centre for over 24 months had
lower level of familial support feeling than teenagers staying in the centre for
under 12 months. In other cases, length of stay in the facility did not variegate
general level of self-esteem, personality traits, and support feeling in the school
and peers area, as well as areas related to the restrictive factors.

Differences in self-esteem, personality traits, support factors, and restrictive
factors due to hometown population size
Then, average values of the selected variables (self-esteem, personality
traits, environmental factors) due to declared population size of hometown of
the juveniles were determined.
Table 4. Results of Life Orientation Questionnaire (SOC-29) and Coping Inventory for Stressful
Situations (CISS) in the questioned group of youth depending on declared population
size of hometown of the questioned juveniles
under 10
thousand
(1)

between 10 and
100 thousand
(2)

between 100 and
500 thousand
(3)

over 500
thousand
(4)

Test F
p

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

SES

26.93

5.50

28.28

5.36

28.48

6.02

29.87

5.29

4.79
1<4

NEU

25.46

5.70

24.41

7.67

24.09

7.80

23.35

7.49

1.46
n.i.

EKS

28.45

5.63

28.70

6.64

29.41

6.10

30.16

6.15

1.64
n.i.

OTW

23.60

4.40

22.59

5.38

22.90

4.63

23.78

5.11

1.54
n.i.

UGD

25.73

5.48

25.43

6.37

26.05

5.80

26.22

6.46

0.41
n.i.
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SUM

29.61

6.03

30.32

7.47

30.84

7.55

31.86

7.10

1.81
n.i.

NRR

17.07

7.46

17.57

7.66

16.60

7.31

16.19

7.74

0.75
n.i.

WRD

17.64

6.07

17.98

5.30

18.69

5.09

19.05

5.25

1.47
n.i.

NRS

9.17

3.80

8.78

3.72

9.11

3.93

8.61

3.67

0.51
n.i.

WRW

18.12

5.04

19.30

4.42

18.90

4.79

19.61

4.20

2.03
n.i.

RRP

13.93

4.78

14.28

4.42

13.94

4.74

13.57

4.62

0.48
n.i.

WSZK

11.48

4.14

11.17

4.29

11.50

4.34

11.77

4.37

0.40
n.i.

Source: own research
In bold – differences statistically significant on level p < 0.05
n.i. – statistically insignificant result

The conducted univariate analysis of variance showed statistically significant
differences in the self-esteem between groups. On the basis of Tukey’s honest
significance test it can be ascertained that teenagers whose hometown had
under 10 thousand inhabitants had lower level of general self-esteem than
participants whose hometown had over 500 thousand inhabitants. In other cases,
hometown population size did not variegate general level of self-esteem,
personality traits, and support feeling in the family, school, and peers areas, as
well as areas related to the restrictive factors.

Analysis of relationships between the self-esteem and personality traits,
support factors, and restrictive factors
In order to check the correlations between self-esteem and personality
dimensions, Spearman’s Rho correlation coefficients were computed first. The
results of the obtained correlations are presented in the table below.
The analysis showed significant moderate or weak correlations between
self-esteem and neuroticism, extraversion, agreeableness and conscientiousness
(p < 0.001), whereas openness to experience was not correlated to self-esteem.
The correlations between self-esteem, extraversion, agreeableness and consciousness are positive. Self-esteem increases as the level of those personality traits
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Table 5. Correlations between adolescents’ self-esteem and personality traits
SELF-ESTEEM
Spearman’s Rho

p

NEU

–0.39*

0.000

EKS

0.32*

0.000

OTW

0.06

0.138

UGD

0.24*

0.000

SUM

0.39*

0.000

NRR

–0.26*

0.000

WRD

0.19*

0.000

NRS

–0.41*

0.000

WRW

0.23*

0.000

RRP

0.03

0.404

WSZK

0.00

0.959

Source: own research
* The correlation is significant at the level of 0.01 (bilaterally)

grows. The correlation of self-esteem and neuroticism, in turn, is negative. As
neuroticism grows, self-esteem decreases. The strongest correlations were found
for self-esteem and traits such as conscientiousness or neuroticism. The analysis
of the obtained study results showed significant moderate or weak correlations
between self-esteem and family support, peer support, negative relations in the
family, at school, and with peers. The correlation between self-esteem and
protective factors connected with support is positive, which leads to the
assumption that self-esteem increases as the level of these factors grows. As for
the correlation between self-esteem and risk factors, it is negative: when these
factors increase, the self-esteem of socially maladjusted adolescents decreases.
The relations between the above-mentioned variables are as follows: as family
support (parents’ care, the character of relationship with the parents) and peer
support (good relations with friends and acceptance on their part) grows, the
general level of self-esteem also increases. On the other hand, the lower the
level of negative relations at school and negative family relations, the higher
the self-esteem level. Thus, the study hypothesis made in this problem area is
confirmed. Analysing the value of coefficients, it is worth stressing that none of
them exceeded 0.50, which proves moderate strength of correlations between
the analysed variables.
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Hence, it must be emphasised that self-esteem is moderately positively
correlated with extraversion, agreeableness and conscientiousness, negatively
with neuroticism, and not significantly correlated with openness to experience.
It also needs to be underscored that the obtained results are in agreement with
the results of the study by David Schmitt and Jüri Allik (2005: 623). This allows
for the assumption that persons with low neuroticism (emotionally stable, calm,
able to cope with stress in a proper way), high agreeableness (liking others
and willing to provide help), high conscientiousness (motivated to act) and high
extraversion (friendly and warm) have higher self-esteem than people with the
opposite values of those personality traits (Pullmann & Allik 2000; Schmitt
& Allik 2005).
As shown by the obtained study results, interpersonal environment – i.e.
the quality of the individual’s relations with the world, especially in relations
with significant others (parents, peers, school) – is of key importance for the
development of self-esteem, which is in conformity with the assumptions of
the theory by Bronfenbrenner (1976, 2009) presented in the beginning. Selfesteem is formed under the influence of evaluations received from the people
decisive for the life of the young person. Four areas of interaction are particularly
important: support from parents and peers, and the low sense of negative
relations at school and in the family. So the quality of social influence significantly
affects the content and structure of “self”, determining the possible range of
potential educational interactions. If the individual can feel social support, the
changes occurring in their identity are oriented at adjusting the content of
the “self” to social norms (then self-esteem grows) and adaptational advancement
takes place; otherwise it regresses. In this case, social support is an important
factor constituting youths’ self-esteem, and changes in these areas lead to changes
in their identity.
So as to study the influence of all the analysed variables on the level of selfesteem, a linear regression analysis was performed in which the dependent
variable was self-esteem and independent variables, personality traits, risk
factors and protective factors associated with self-esteem. Hierarchical regression
with the entry method was applied. In the first model, neuroticism, extraversion,
conscientiousness and agreeableness were included, and in the second one,
four risk and social support factors were added: negative relations with parents,
family support, negative relations at school, and peer support. Both models
proved to be significant; the first model explains 33.5% of the variance of the
dependent variable of self-esteem, and the second one, 39%. The results of
the analysis are presented in Table 6.
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Table 6. The results of regression analysis for models 1 and 2
ANOVA

Adjusted R2

F changes

Model 1 (neuroticism, extraversion,
conscientiousness and
agreeableness)

F(4; 463) = 59.81;
p < 0.001

0.335

–

Model 2 (neuroticism, extraversion,
conscientiousness and
agreeableness, negative relations
with parents, family support,
negative relations at school,
peer support)

F(8; 459) = 38.97;
p < 0.001

0.394

F(4; 459) = 12.29;
p < 0.001

Source: own research

Table 7. Non-standardised and standardised regression coefficients
Coefficients

T-Student test

Variables
non-standardised B

standardised beta

t

Significance

15.517

0.000

Model 1
(Constant)

24.270

Neuroticism

–0.278

–0.382

–9.864

0.000

Extraversion

0.137

0.162

3.816

0.000

Agreeableness

0.071

0.080

1.941

0.049

Conscientiousness

0.168

0.223

4.855

0.000

15.149

0.000

Model 2
(Constant)

27.879

Neuroticism

–0.256

–0.353

–9.368

0.000

Extraversion

0.098

0.116

2.771

0.006

Agreeableness

0.032

0.036

0.899

0.369

Conscientiousness

0.122

0.162

3.589

0.000

–0.130

–0.026

–0.586

0.558

0.348

0.071

1.643

0.101

–1.285

–0.230

–5.093

0.000

0.359

0.061

1.471

0.142

Negative relationships
with parents
Family support
Negative relationships
at school
Peer support
Source: own research
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The significance of the developed models means that they better explain
the studied phenomenon than does the mean, hence both the sets of variables
proposed in the first and in the second model affect the youths’ level of selfesteem. Regression coefficients are shown in Table 7.
The analysis showed that in the first model the significant predictors of
self-esteem were neuroticism, extraversion, agreeableness and conscientiousness, and in the second one these were neuroticism, extraversion, conscientiousness and negative relations ant school. The analysis of the obtained study
results showed that the second model explains a greater percentage of variance
and therefore it was adopted as the final model for interpretation. Self-esteem
assumed the constant value (27.88) regardless of the analysed variables. Extraversion and conscientiousness have a positive influence on self-esteem: as they
grow, self-esteem also grows. Neuroticism and negative relations at school
have a negative influence on self-esteem: as they grow, self-esteem lowers.
Neuroticism proved to be the strongest predictor, followed by negative relations
at school, for which the absolute value of the standardised Beta coefficient is the
highest. The other variables – agreeableness, negative relations with parents, or
family and peer support – are not significant predictors of self-esteem.
The analysis of the obtained results shows that the discussed personality
traits and the qualities of social environment depending on the configuration
and context may support or disturb youths’ self-esteem. In the group of socially
maladjusted people, unstable or low self-esteem usually occurs. The sense of
threat to one’s self-esteem occurs when the person is not sure of their own value
and not convinced whether they will succeed in the task they have embarked
on. Maladjusted people often respond with excessive anxiety and frustration
to any failures they may experience. The sense of danger may either originate
with the process of upbringing or with certain personality traits (extraversion,
conscientiousness, neuroticism). High anxiety and constant threats experienced
at school cause low self-esteem and a significant discrepancy between the real
and ideal concept of oneself. In diagnostic and educational work, an important
element in such a situation is to verify the programs of individual influence and
to measure the effectiveness of actions applied to adolescents in the context
of different areas of functioning of a young person. This aspect is related to
verification diagnosis, aimed at checking the accuracy of the obtained diagnostic
image.
Self-esteem of most people achieves its basic form in the final period of
adolescence, and once it is formed, it will not easily change. This first of all refers
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to global self-esteem, the general attitude a person has towards themselves
(Potocka-Hoser 1985: 31), which in rehabilitation practice means that it is important to learn the time and circumstances in which low self-esteem appeared
in the young person’s life (whether it occurred relatively recently or has its
source in early childhood experiences). Depending on these circumstances, proper
educational activities should be taken, whose aim is to counteract the negative
patterns of thinking about oneself.
Therefore, shaping self-esteem in the positive direction can promote better
social functioning. High self-esteem allows you to maintain well-being, high
quality of life, self-esteem that is effective in coping with everyday life (anxiety,
stress). Having a high self-esteem is a source of positive emotions, energy,
feelings towards oneself, but also affects the perception of the world as friendly
and non-threatening. That it why it seems that the obtained results of the study
will help in the area of conducting educational and therapeutic classes with the
socially maladjusted youth.
Global self-esteem, as well as personality traits and environmental factors
correlate with each other in the group of the examined youth. The analysis
indicates the correlation between self-esteem and neuroticism, extraversion,
agreeableness and conscientiousness, whereas openness to experiences was
not correlated with self-esteem. Moreover, the analysis of the obtained results
indicated significant correlations with the sense of family support, peer support
and negative relationships in the family and at school. In the first model
significant predictors for self-esteem turned out to be neuroticism, extraversion,
agreeableness and conscientiousness, whereas in the second model such a role
was played by: neuroticism, extraversion and negative relationships at school.
Furthermore, the comparative analysis showed that:
• underage girls differ from underage boys in the area of neuroticism,
extraversion, agreeableness, conscientiousness, as well as on the scale
of the sense of family support and negative relationships at school;
• youngsters aged 14, 16 and 17 years displayed a lower level of the
neuroticism than the examined fifteen-year-olds;
• the individuals who have stayed in the facility less than 12 months indicated a higher level of neuroticism than the examined individuals who
have stayed in the facility from 12 to 24 months and for over 24 months;
• the individuals staying in the facility for over 24 months indicated a lower
level of the sense of family support than the individuals who have been
in the facility for less than 12 months;
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• the individuals who come from locations up to 10 thousand residents
displayed a lower level of general self-esteem than the examined individuals who come from locations with over 500 thousand residents.
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RECENZJA

W. Jakubowski (red.), Pedagogika kultury popularnej – teorie,
metody i obszary badań, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2017, 350 s.
Kultura popularna w polskim dyskursie pedagogicznym nie doczekała się
należnej jej uwagi. Choć od kilkunastu lat pojawia się, sukcesywnie, coraz więcej
prac analizujących różne obszary kultury popularnej, to jednak trudno uznać, że
jest to zagospodarowany teren badań. Nadal pokutuje niesprawiedliwy i błędny
pogląd, że kultura popularna nie zasługuje na uwagę, ponieważ nie ma wartości
– posiada jedynie walory rozrywkowe. Z tym wciąż żywym stereotypem, po raz
kolejny, podejmuje polemikę Witold Jakubowski, redaktor książki Pedagogika
kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań. Razem z innymi autorami – pedagogami i pedagożkami reprezentującymi różne subdyscypliny pedagogiczne
– próbuje obalić mit kultury popularnej jako tzw. kultury niskiej, a zatem nijakiej i pospolitej, niepoważnej i niedojrzałej; kultury, która w porównaniu z kulturą wysoką, inaczej określaną jako elitarną (teatr, malarstwo, muzyka klasyczna),
nie wymaga żadnych kompetencji kulturowych, a co ważniejsze, stanowi zagrożenie, nie tylko dla tożsamości kulturowej (narodowej, religijnej, czy lokalnej)
odbiorców, ale również, ogólnie, dla kreatywności człowieka. W tej krytyce
– jak po raz kolejny powtarza Jakubowski – pomija się bardzo ważny fakt, ten
mianowicie, że kultura popularna stanowi codzienne środowisko życia współczesnego człowieka, szczególnie zaś, dzieci i młodzieży, wychowywanych na co
dzień w kulturze obrazu, a zatem takiej, w której podstawowym medium jest
obraz (Jakubowski 2011).
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Kultura popularna jest konfiguracją wielu zmiennych elementów, a jej podstawową cechę stanowi powszechność. „Kultura ta jest więc przeznaczona dla
wszystkich i dla każdego, cechują ją dostępność inicjacyjna i łatwość osiągania
komunikacyjnych kompetencji. Jest to kultura otwarta i – w pewnym sensie
uniwersalna” (Dmitruk 1997: 197–198). Inną znamienną cechą kultury popularnej jest jej paradoksalność. Choć odzwierciedla system dominacji w społeczeństwie – jest podatna na wpływy komercyjne i polityczne – to zarazem próbuje
stawiać opór narzucanym wpływom. Paradoks polega na tym, że „ sprzeciw
wobec danego zjawiska musi koniecznie być wyrażany za jego pomocą” (Fiske
2010: 5). John Fiske – w sposób klarowny, a jednocześnie żartobliwy – tłumaczy
ten rodzaj absurdalności popkultury na przykładzie dżinsów, pisze: „[...] pragnienie bycia sobą sprawia, iż człowiek ubiera się tak samo jak wszyscy” (tamże: 3).
Kulturę popularną cechują zatem liczne sprzeczności: „sprzeczność pociąga
za sobą wyrażanie zarówno znaczeń dominacji, jak i podporządkowania, ulegania władzy i występowania przeciwko niej” (tamże: 5). Choć jest nastawiona
na czerpanie zysków, produkcję i dystrybucję towarów – gadżetów (Godzic, Żakowski 2007), to jednak tworzą ją (żywi, prawdziwi) ludzie, którzy korzystając
z dostarczanych im treści generują własną kulturę i wartości. Kultura ta zatem
nie może być utożsamiana wyłącznie z konsumpcją towarów, bowiem bez względu na poziom jej uprzemysłowienia, jest ona żywym i czynnym procesem cyrkulacji znaczeń i zasobów. Źródłem tych znaczeń są przede wszystkim ludzie
– ich doświadczenia, wartości, potrzeby itp. (Fiske 2010: 21)1. Dlatego też czynnik ludzki i bogactwo znaczeń kultury popularnej zaliczane być powinny do jej
podstawowych wyróżników. Co więcej – jej polisemiczny charakter stwarza
użytkownikom szanse na autokreację oraz ekspresję, a także na opór i kontr-praktyki w obrębie samego systemu popkultury.
Owe właściwości (sprzeczności i paradoksy) popkultury zostały szeroko
omówione w recenzowanej tu książce Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań. Zebrani autorzy przyglądają się różnym fenomenom popkultury (film, muzyka, media, w tym przede wszystkim Internet) z uwzględnieniem
specyfiki odbiorców – podziału na grupy wiekowe i inne cechy socjologiczno-demograficzne (płeć/gender, niepełnosprawność, miejsce zamieszkania) oraz
problematyki pedagogicznej: edukacji i socjalizacji. Zastanawiają się nad tożsa1

Tym, co odróżnia kulturę popularną od masowej – zdaniem Fiskego – jest pojęcie „bez-

silnej masy”. Kultura masowa wiąże się z bierną, bezradną i nieświadomą swego położenia masą
ludzką, zdominowaną, ubezwłasnowolnioną i podporządkowaną systemowi dominacji i władzy.
Natomiast kultura popularna – choć to również kultura ludzi pozbawionych władzy – jest polem walki.
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mością współczesnego człowieka, konstruowaną w kontakcie z popkulturą.
Interesują ich nie tylko oferowane przez kulturę popularną wytwory/produkty
(seriale, idole, filmy animowane, gadżety), ale również sposoby ich wykorzystywania i nadawania im znaczeń przez użytkowników. Kultura popularna – jak
zauważa Jakubowski – otwiera przed odbiorcą świat intertekstualności, w którym obrazy, dźwięki i przestrzenne konstrukcje są odczytywane dzięki i przez
wzajemne powiązania. Film, telewizja, reklama oraz środowisko miejskie mogą
być czytane jako tekst” (Jakubowski 2017: 9).
Postrzeganie kultury popularnej jako tekstu (zbioru tekstów) oznacza możliwość „czytania” (wczytywania się w każdy element) tej kultury. Z jej lektury
wynika, że zawarty w niej opis, to relacja na temat współczesnego świata; tego,
w którym człowiek uczy się wzorów zachowań, ról społecznych, czy też sposobów konstrukcji własnej biografii. To przestrzeń, w której zachodzą różnorodne procesy edukacyjne. „Ważne jest więc, by kultura popularna była traktowana
jako prawomocny aspekt codziennego życia uczniów i rozpatrywana jako prymarna siła w kształtowaniu rozmaitych postaw podmiotowych przez nich przyjmowanych” (Jakubowski 2017: 10). Ponadto, jak postulują niektórzy pedagodzy
(m.in. Zbyszko Melosik), powinna stać się częścią oficjalnego programu nauczania. Pytaniem zasadniczym w tym przypadku nie jest zatem, czy (w ogóle), ale
c z e g o kultura popularna może nauczyć (również pedagogów).
Książka Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań składa
się z pięciu wyodrębnionych części, zachowując zasadę „od ogółu do szczegółu”.
Pierwsza – „Pedagogika kultury popularnej w debacie teoretycznej i metodologicznej” – zawiera teksty przedstawiające teoretyczne oraz metodologiczne zaplecze badań pedagogicznych nad kulturą popularną. Wśród autorów są:
Witold Jakubowski, Zbyszko Melosik, Dariusz Kubinowski i Martyna Pryszmont-Ciesielska. Z kolei artykuły wypełniające część drugą – „Kultura popularna jako
przekaz edukacyjny i socjalizacyjny” – koncentrują się na ukazaniu edukacyjnego potencjału i zarazem socjalizacyjnych mechanizmów „działania” kultury
popularnej. Wśród autorów są: Agnieszka Gromkowska-Melosik, Joanna Anioł,
Oskar Szwabowski, Marta Kondracka-Szala i Marcin Michalak. Teksty zamieszczone w tej części, to między innymi: analiza zjawiska postfeminizmu oraz reprezentacji kobiecości w muzyce pop na przykładzie dwóch współczesnych
piosenkarek (Gromkowska-Melosik 2017: 79–98), oraz dyskusja nad zjawiskiem
Bratz – lalki, która w przeciwieństwie do Barbie, reprezentuje wizerunek niegrzecznej dziewczynki, a jej kobiece atrybuty (szerokie biodra, duży biust, wydęte usta, mocny makijaż) właściwie bardziej przypominają dorosłą kobietę niż
dziewczynkę (Szwabowski 2017: 121–138).
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Część trzecia książki – „Film jako medium edukacyjne” – dotyczy możliwości wykorzystania filmu w działaniach edukacyjnych. Autorzy tekstów w tej
części – Joanna Golonka-Legut, Michał Brol i Agnieszka Skorupa, Alicja Mironiuk-Netreba oraz Ewelina Konieczna – omawiają m.in. zagadnienie wizerunku osób
z niepełnosprawnością oraz kwestię obecności seniorów w popularnym kinie.
Kolejną, czwartą część książki – „Kultura wizualna – obraz w badaniach i działaniach edukacyjnych” – tworzą z kolei artykuły o sposobach czytania fotografii.
O (re)konstruowaniu portretu miasta na przykładzie śląskich fotonarracji, portretach cierpienia kobiet chorych na raka piersi oraz innych problemach związanych z fotografią jako ważnym elementem współczesnej kultury obrazu piszą:
Wiesław Drobek i Ewa Dawidejt-Drobek, Justyna Pilarska, Emilia Mazurek,
Mariusz Makowski.
Wreszcie ostatnia część – „Biografie w popkulturze – popkulturowe biografie” – poświęcona jest omówieniu wieloaspektowego zjawiska popkulturowych biografii. Przeczytać można m.in. o trajektoriach rozwoju (pop)tożsamości,
kreacji biografii na Facebooku, czy też o tworzywie i kontekstach biografii
sportowych. Wśród autorów są: Agnieszka Ogonowska, Magdalena Karkowska,
Anna Ślósarz i Maria Szumera.
Lektura tekstów zebranych w tym zbiorze pokazuje przede wszystkim
ogromny potencjał, edukacyjny oraz socjalizacyjny, fenomenów kultury popularnej. Ich rozpoznanie, a następnie badanie, nie jest sprawą łatwą. Dotyczy
bowiem, zarówno treści, jak i kontekstów pozatreściowych 2, podlegających nieustannym zmianom, wynikającym z charakteru współczesności (szybki rozwój nowych technologii oraz przekaz informacji).
Podsumowując, kultura popularna jest wszędzie; wypełnia codzienność, nie
tylko młodych użytkowników mediów: „jest tak głęboko zakorzeniona w teraźniejszości, że stała się w pewnym sensie przezroczysta”, pisze Joanna Anioł
(2017: 98). Stwierdzenie Anioł potwierdza wciąż aktualną opinię Wojciecha
Burszty: „Kulturą popularną oddychamy, jak powietrzem i tak jak powietrze
jest ona niewidzialna. [...] Każdy z nas jest w jakiś sposób pop” (2002: 9–11).
Choć może jawić się jako infantylna, to dla pedagoga stanowi jeden z podstawowych obszarów działania społecznego, czego dowodzą explicite teksty zebrane w książce Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań.

2

Stefan Nowak pisze: „badanie kultury to badanie treści i pozatreściowych własności za-

równo pojedynczych przekazów, jak i ich złożonych układów, jak wreszcie i całościowo pojętego
systemu takich układów charakteryzujących zbiorowość, której kulturę badamy”.
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Jej lektura z pewnością zachęci do dialogu z popkulturową rzeczywistością,
w której funkcjonuje przecież i nastolatek, i sami pedagodzy.
Aneta Ostaszewska
Uniwersytet Warszawski
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Informacja o czasopiśmie
„Kwartalnik Pedagogiczny” to ogólnopolskie czasopismo naukowe ukazujące się od 1956 roku,
publikujące artykuły teoretyczne i badawcze z zakresu szeroko pojętej pedagogiki i jej subdyscyplin oraz innych nauk społecznych. „Kwartalnik Pedagogiczny” jest czasopismem punktowanym, umieszczonym w bazie ERIH (European Reference Index for the Humanities), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) oraz CEJSH (The Central European Journal of
Social Sciences and Humanities). Zgodnie z ostatnim wykazem czasopism naukowych MNiSW
za publikację w „Kwartalniku Pedagogicznym” przysługuje Autorowi 10 punktów.
Rzetelność naukowa
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby eliminować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej
w procesie publikacyjnym, takie jak ghostwriting oraz guest autorship.
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Redakcja prosi więc o podawanie informacji
na temat Współautorów badań, których wyniki referowane są w artykule, jak również określenie
własnego wkładu w uzyskane rezultaty badawcze.
Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle
nie miał miejsca, a mimo to jest on podany jako Autor bądź Współautor publikacji. W związku
z tym Redakcja wdraża procedury zapobiegające przypadkom nierzetelności naukowej i wymaga od Autorów: ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz
podawania źródeł finansowania publikacji, a także informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej
będą dokumentowane i ujawniane.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna „Kwartalnika Pedagogicznego” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja nadaje nadesłanej pracy numer, identyfikujący ją podczas całego procesu recenzyjnego, i dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów pod
kątem zgodności z profilem naukowym pisma, wymogów formalnych oraz poziomu merytorycznego.
Teksty wstępnie zakwalifikowane do druku przekazywane są dwóm recenzentom zewnętrznym do szczegółowej recenzji zgodnie z procedurą double-blind reviews (podwójna ślepa
recenzja), co oznacza, że zarówno Autor, jak i Recenzent pozostają dla siebie anonimowi.
Recenzenci nie są zatrudnieni w jednostce naukowej, z której pochodzi Autor. Recenzja ma
formę pisemną i jej treść może być udostępniana Autorowi. Recenzent może: odrzucić tekst,
zakwalifikować bez zastrzeżeń, zakwalifikować warunkowo (co wiąże się z dokonaniem przez
Autora poprawek zasugerowanych w recenzji).
Lista Recenzentów jest publikowana na stronie internetowej „Kwartalnika Pedagogicznego”.
Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.

Informacje dla Autorów
Prosimy Autorów, zamierzających opublikować swój tekst w „Kwartalniku Pedagogicznym”,
o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowaniu maszynopisu:
•

Maksymalna objętość całego tekstu (z bibliografią i streszczeniem) powinna wynosić
ok. 27 000 znaków ze spacjami.
Prosimy nie zamieszczać w tekście kolorowych diagramów, wykresów i ilustracji. Akceptujemy tylko tabele.
Teksty należy wysłać pocztą elektroniczną jako załącznik na adres:
kwartalnik.pedagogiczny@uw.edu.pl

•

W tekście należy podać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.

•

Tabele i ilustracje, ponumerowane i opatrzone informacją, do którego miejsca w tekście
się odnoszą, powinny być dołączone na końcu maszynopisu, na oddzielnych stronach.

•

Diagramy, wykresy i ilustracje muszą być dodatkowo zapisane jako oddzielne pliki z rozszerzeniem tiff lub jpeg.

•

Obowiązuje następujący standard przypisów:
Przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają tylko
nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony, np.: (Jaeger 2000: 5).
Gdy przytaczamy dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis: (Kozakiewicz 2001a; Kozakiewicz 2001b).
Jeśli cytujemy kilku autorów, przyjmujemy porządek chronologiczny, a nie alfabetyczny: (Kwaśnica 2001: 5; Cannatella 2006: 78).
Jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska; w przypadku
większej liczby autorów, podajemy pierwsze nazwisko i „i in.”, np.: (Dehnel i in. 2001).
Jeśli cytujemy dokumenty, podajemy początek zapisu bibliograficznego, np.: (Dz.U.
2006, nr 97, poz. 674), (Ankieta socjologiczna...).

•

Taka forma przypisów wymaga odpowiedniego zacytowania w bibliografii, zamieszczonej
po tekście artykułu, np.:
Jaeger W. 2000. Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek,
Fundacja Aletheia, Warszawa.
Reut M. 2005. Narracja, tożsamość, etyczność, [w:] Filozofia a pedagogika. Studia i szkice,
red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 66–79.
Kozakiewicz M. 1993. Wychowanie do demokracji w okresie wielkiej zmiany w Polsce,
„Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 21–28.
Ustawa z 26.01.1982, Karta Nauczyciela; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006
nr 97, poz. 674 z poprawkami.
Ankieta socjologiczna na temat świadomości historycznej młodzieży, przeprowadzona na zlecenie OBOP w latach 1991–92, 827 ankiet, BUW Rps nr akces. 3174.

Opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu, np.:
Teresa Hejnicka-Bezwińska, Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989),
dostępny na: http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (otwarty 25 stycznia 2007).
•

W bibliografii należy podać nazwiska tłumaczy cytowanych prac obcojęzycznych.

•

Numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie.

•

Do tekstu należy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (20 wierszy
łącznie z tytułem artykułu) oraz słowa klucze w języku angielskim, a także na osobnej
stronie krótką notę o autorze. Jeśli występuje więcej niż jeden autor tekstu, należy nadesłać noty biograficzne wszystkich autorów oraz pełny adres korespondencyjny i adres
poczty elektronicznej autora, który będzie prowadził korespondencję dotyczącą publikacji.

•

Nadesłane teksty zgodne z wymaganiami redakcyjnymi są opiniowane anonimowo (bez
identyfikacji autora tekstu) przez trzech recenzentów.

Przed nadesłaniem tekstu do publikacji prosimy o wypełnienie METRYCZKI, która znajduje
się na stronie http://www.kp.edu.pl/ --> Dla Autorów, i załączenie jej jako odrębnego pliku.
Maszynopis przysłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór
oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu publikował go przed
nadesłaniem do „Kwartalnika Pedagogicznego”, musi opatrzyć utwór (swój tekst) stosownym
przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.
Maszynopis przysłanego do Redakcji tłumaczenia jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę
jako tłumaczenie (utwór), do dokonania którego Autor dysponował pełnią praw.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów. Redakcja nie zwraca
tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Kwartalniku Pedagogicznym”.
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Ceny „Kwartalnika Pedagogicznego” w roku 2018:
Prenumerata roczna (4 numery) – 80,00 zł,
Prenumerata półroczna (2 numery) – 40,00 zł,
Opłata za pojedynczy numer – 20,00 zł.
Wydanie papierowe z 10% rabatem oraz wersję elektroniczną czasopisma można kupić
w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego www.wuw.pl
Prenumeratę „Kwartalnika Pedagogicznego” prowadzą:
RUCH S.A., www.prenumerata.ruch.com.pl, e-mail: prenumerata@ruch.com.pl,
tel. 22 693 70 00 lub 801 800 803,
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GARMOND PRESS SA, www.garmondpress.pl/prenumerata
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