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Michaels Walter Benn, The Trouble with Diversifying the Faculty [Kłopoty
ze zróżnicowaniem wydziału]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1,
2012, Poznań 2012, pp. 9–19, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 97883-232-2470-9
This article presents the problem of politics of difference realized within the
American educational system, with a special emphasis on higher education. This politics is according to the author based on putting in the center
of all educational actions the idea of diversity, as well in creating academic
institutions. This key idea becomes in the American context a special significance, regarding the fact that the American society is based on ideology
that celebrates multiculturalism and diversity as such. This article presents
also an important for the contemporary situation in the United States problem of combining cultural and ethnic diversity on the economical category
of difference between various classes. Furthermore, it seems to be more
significant in the light of the economic crisis in recent years that affected
also American education in the same extent.

The widespread sense that faculties at US colleges and universities need to be more
diverse is tied to the sense that the students at US colleges and universities have
become more diverse, which indeed they have. In 1971, entering freshmen were
overwhelmingly (90.9 percent) white, 7.5 percent were black; Asians and Latino/as,
at 0.6 percent, were almost invisible. Today, according to the Chronicle of Higher
Education’s annual survey of freshmen at four-year colleges, 73.1 percent are white,
11 percent are black, 8.9 percent are Asian, and 9.7 percent are Latino. Of course,
these numbers don’t amount to complete success: Latinos and Latinas are underrepresented, and blacks are also still slightly underrepresented. Furthermore, if we
take numbers from more selective colleges, even the 11 percent for blacks begins
to look a little high. Northwestern, for example, is only about 5 percent black;
∗
Reprinted with permission from “Liberal Education”, vol. 97, no. 1. Copyright 2011 by the
Association of American Colleges and Universities.
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the University of Illinois at Urbana-Champaign is closer to 7 percent (US College
Search). So here, blacks are significantly underrepresented.
But they are not underrepresented because they are black. On the contrary
– this is what scholars in the field call the “net black advantage” – once “baseline
economic disparities are discounted”, African Americans are more likely to attend
four-year colleges than white students are. What this means, as the authors of the
study “Racial Inequality and College Attendance” say, is that the idea that “African
American educational disadvantage is rooted in cultural deficiencies and/or resistance to the mainstream educational system” is pretty much nonsense (Charles,
Roscigno, Torres, 2007)1. And, of course, what it also means is that the underrepresentation of African Americans in colleges and universities has nothing to do with
those universities keeping out African Americans (or, for that matter, Hispanics
and Native Americans). Universities don’t keep out minority students; they keep
out poor students.
Indeed, the increase in diversity in higher education over the last forty years
has been matched by an increase in wealth. In 1971, the median income of entering
freshmen at the 297 colleges participating in the American Freshmen Survey was 46
percent above the national average; by 2007, it had climbed to 60 percent (Pryor et
al., 2007). As a result, poor students of all races are scarcer than blacks or Latinos.
So places like Northwestern may be only 5 percent black, but since, according to
Richard Kahlenberg (2007), only around 3 percent of the students in the 146 most
selective colleges and universities come from the bottom socioeconomic quarter
of the American population, you still have a better chance of meeting a black kid
than you do of meeting a poor one on their campuses.

The two-tier professoriate
Thus the question about who should be on the faculty is a question about who
should teach the rich kids, and although no one has argued that professors should
be both as diverse as their students and as rich, the incomes of the teachers have,
in fact, risen. The median household income in 2008 was a little over $52,000;
according to a 2009 survey by the American Association of University Professors
(AAUP), the average salary for full-time faculty was $79,439. Professors, like their
students, are about 60 percent above the median.
1

In fact, when you net out the economics, the disadvantage in college attendance of other
underrepresented groups like Native Americans and native-born Hispanics is also virtually eliminated. Furthermore, the difference between native blacks and immigrant blacks (who attend selective
colleges in a much higher proportion than native blacks) also disappears when socioeconomic status
is netted out (see Bennett, Lutz, 2009).
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Or at least some of them are. The AAUP survey doesn’t include contingent
faculty, and any number that doesn’t include contingent faculty is ignoring the vast
majority of American faculty members. For just as the increase in student diversity
and student wealth have tracked each other over the last forty years, the increased
reliance on contingent faculty has tracked them both. In 1975, almost 57 percent
of faculty were tenured or on the tenure track; today that percentage has been
almost cut in half, and the percentage of nontenure-track faculty has gone from
43.2 percent to 68.8 percent (AAUP 2010). The people who work these jobs do not
make anything like $79,000 a year; they don’t even make anything like the median
income of $52,000.
At my university, the University of Illinois at Chicago (UIC), for example, adjuncts on nine-month contracts, teaching six courses a year, make between $26,788
and $30,900, a salary that, according to the Chronicle of Higher Education, is “high
among those who work outside the tenure track in the region” (June 2009). Even
at the high end, however, it’s more than a thousand dollars below the minimum
$6,200 per course section called for by the Modern Language Association (2008).
This year, we have hired (on one-year contracts) thirty-six adjuncts, which is nothing like the two-thirds of the faculty they constitute nationally (many of whom
teach at community colleges) but is, since the number of tenured and tenure-track
faculty in our department is thirty-five, a slight majority of the UIC English department. And, since the adjuncts, with no research responsibilities, have a heavier
teaching load than do the tenured and tenure-track faculty, their courses constitute
a very large majority of the teaching our department does. Indeed, since at UIC the
number of those on the tenure track has declined over the last twenty years, while
the number of students has grown, it would be completely impossible for the university to staff our courses without adjuncts. Thus, as American college students
have become, on the average, richer, the people who teach them have become, on
the average, poorer. If you assume that the average UIC tenure-track professor of
English makes the national average and you take her salary and average it with
what our lecturers make, what you get is a faculty that earns about $54,000 – more
like 2 percent above the median than 60 percent.
But just as the colleges themselves worry much more about the student body’s
diversity than about its wealth, they worry much more about the faculty’s diversity
than about its poverty. At UIC, for example, we have a commitment to “increasing
the numbers of underrepresented faculty” and we have administrators who, within
the best of their ability in difficult times, are seeking to honor that commitment2.
2

It’s also, true, I’m glad to say, that at UIC we are at least a little bit worried about the situation
of our adjuncts, and I am currently cochairing a committee to see what can be done about it. “Liberal Education” (Winter 2011) The Trouble with Diversifying the Faculty 4/8/11 4:54 PM http://www.
aacu.org/liberaleducation/le-wi11/LEWI11_Michaels.cfm Page 8 of 8 a committee to see what can
be done about it.
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So although we don’t have very many searches, when we do, they’re often targeted
at scholars of color or toward areas – like African American Studies or Latino
literature – where we can plausibly hope that the successful candidate will embody
as well as profess his or her subject, since it is, after all, the underrepresentation of
bodies, not professional specialties, that our commitment to diversity is seeking to
rectify. And insofar as searches like these are successful, our tenure-track faculty
may continue to dwindle but it will do so in colors that come closer to matching
those of the American population and at salaries that continue to exceed those of
the American population.
Meanwhile, however, much of our teaching will be done by people whose salaries trail the median and whose colors we don’t care about. Which is to say, we
are being made into precisely the kinds of employees neoliberal managers love.
On the one hand, most of our work is done by cheaper and less secure labor (the
adjuncts) and, on the other hand and even in the depths of the Great Recession,
our commitment to social justice (the faculty of color) remains intact. The advantages of the two-tier professoriate, in other words, are both material and moral:
on the bottom tier, a flexibilized work force; on the top tier, a diversified one. And
although the bottom tier at present is nowhere near as diverse as the top, that’s not
really a problem, since no one of any race really wants to be on the bottom. Success
here consists only in diversifying the elite and thus achieving the new American
Dream: not a more equal society but a society in which inequality is more evenly
distributed, in which a few more of the winners are people of color and a few more
of the losers are white guys.
This is the dream Adolph Reed is describing when he says that we live today
“under a regime that is capable of simultaneously including black people and Latinos, even celebrating that inclusion as a fulfillment of democracy, while excluding poor people without a whimper of opposition” (Reed, 2009b). His point is
not, of course, that we should be unhappy because this regime challenges white
privilege; it’s that we should be unhappy because it consolidates class privilege.
Indeed, it not only consolidates class privilege, it enhances it. For the replacement
of the idea of equality with the ideal of proportional inequality has taken place
at the very moment – beginning in the late 1970s – in which inequality has been
rapidly on the rise. And as the rich have become richer while everyone else has
not, what we’ve developed is an institutional morality that objects to the inequalities produced by prejudice and discrimination but not to the ones produced by
competitive markets. The “triumph of neoliberalism”, as Reed puts it, is the idea
that “only inequalities resultant from unfavorable treatment based on negatively
sanctioned ascriptive designations like race qualify as injustice” (Reed, 2009a:
271). Thus markets win on both the material and the ideological levels. Neoliberalism creates greater disparities between the rich and the rest, and it teaches us
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that those disparities, so long as they’re produced by markets and not by discrimination, are deserved.
It’s in this context that we can recognize the fundamentally conservative and
antiegalitarian character of the call to diversify the faculty and, indeed, of the
American university system in general. The University of Michigan, a determined
and at least partially successful (notably in Grutter v. Bollinger) combatant in the
fight for diversity, is emblematic here. In 2004, Kahlenberg (2010) points out, as
the university “was celebrating its victory in the Supreme Court, this national
symbol of racial diversity had more students from families making in excess of
$200,000 per year than families earning less than the national median of $53,000
a year”3. In other words, the university’s commitment to “racial and ethnic diversity” and especially “to the inclusion of students from groups which have been
historically discriminated against […] who without this commitment might not
be represented in our student body in meaningful numbers” did not extend to
the students who are most underrepresented at Michigan and at its private competitors: the poor4. That is, the attempt to open the university’s doors to people
of color has taken precedence over the attempt to open them to people without money. Indeed, judging by the results, there hasn’t really beenany attempt to
open them to people without money, or, for that matter, even to people with just
a normal amount of money since, as David Leonhardt (2004) has observed, “at
the most selective private universities across the country, more fathers of freshmen are doctors than are hourly workers, teachers, clergy members, farmers or
members of the military – combined”. But, of course, no one could even have
dreamed of suing Michigan on behalf of the children of hourly workers. There
may be a constitutional question about whether raceconscious admissions policies discriminate against white people, but it’s definitely not against any law to
give preferences to the rich.
Just as it’s not against any law to underpay the people who teach their children
– which is not to say that the benefits of faculty diversity are reserved only for those
universities whose enthusiasm for combating racism and sexism sits comfortably
alongside their indifference to combating exploitation. On the contrary, the advantages of diversity are almost equally vivid in situations where both the students
and the faculty are well-off since here, too, the institution’s sense of its own virtue
3

More generally, although Michigan does well in admitting minority students, it does badly in
admitting low-income students: “Overall, nearly 39 percent of students attending Michigan colleges
and universities receive Pell Grants. Yet among University of Michigan students, only 13 percent
receive Pell Grants, an indication that low-income students in the state are going elsewhere” (Dervarics, 2010).
4
Source: the proof brief of defendants-appellants in Grutter v. Bollinger (no. 01–1447) filed
with the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit on May 16, 2001, http://www.vpcomm.
umich.edu/admissions/legal/grutter/grutter_appeal.html.
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is largely dependent on the idea that rich people getting paid to help other rich
people make sure that their wealth and status get transmitted from one generation
to the next is a good thing as long as the rich people in question aren’t all white
and male. Indeed, in this respect, our universities, despite our tendency to think of
them as the most liberal of institutions, are just like almost every other American
institution of the uppermiddle class. No one can plausibly think of banks as liberal
institutions, but the annual Vault ranking of the “50 Most Prestigious Banking
Firms” takes diversity into account, and the number one firm last year – both in
diversity and overall – was Goldman Sachs.
Of course, the recent suit alleging discrimination against women at Goldman
Sachs and complaining of their “‘stark’ underrepresentation” in management –
“just 29 percent of vice presidents, 17 percent of managing directors, and 14 percent of partners” (Mangan, 2010) – may have a negative impact on its rankings
for this year. But it’s the logic according to which the complaint is conceived rather than its validity that makes the relevant point. If Lloyd Blankfein’s $9 million
bonus were instead going to Jane Doe, would that make Goldman Sachs a more
liberal institution? Would the United States be a more egalitarian country if the
beneficiaries of our increasing inequality included more women?

Reproducing inequality
University leaders regularly puzzle over the fact that, as President Drew Faust
(2008) of Harvard has put it, their undergraduates “are going in such numbers…
into finance, consulting, i-banking”. But it’s hard to see why anybody should be
surprised. After all, it was President Faust herself who at her installation congratulated our universities on being engines of “the expansion of citizenship, equality and opportunity – to blacks, women, Jews, immigrants, and others” (2007).
And we’ve already seen who the others aren’t. The only difference between the
banks and the universities is that at Goldman Sachs, where the goal is to make
the kids even richer, they don’t just appreciate diversity; with “a global client base
that reflects a multitude of cultures”, they “leverage” it (QS). So if 39 percent of the
Harvard graduating class is going into banking and finance, it’s not an anomaly.
It’s because they’ve learned very well the lessons in social justice (the lessons of
student and faculty diversity) that Harvard has taught them, and they’ll fight just
as hard to make those lessons a reality on Wall Street as they have in Cambridge.
Even more striking than the bad news about 39 percent of the students going into
banking, however, is what President Faust thinks of as the good news, namely, that
a significant number (thirty-seven) have “signed on with Teach for America”. The
symbiosis with Goldman Sachs et al. is perfect, since no cause is more beloved of
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Wall Street than destroying the little that’s left of the American union movement
today, and “educational reform” (led by Teach for America and the charter school
movement) is at the heart of that effort. Thus, the “Wall Street Journal” describes
the fact that there are more college graduates wanting to join Teach for America
(TFA) than there are schools wanting to hire them by declaring it a “tragic lost opportunity” produced by “union and bureaucratic opposition” (A10). The “Journal”
doesn’t mention the studies showing that “the students of novice TFA teachers
perform significantly less well in reading and mathematics than those of credentialed beginning teachers” (Heilig, Jez, 2010). And the well-meaning college administrators, delighted that more of their charges are going off to do good, don’t
say much about the fact most of them won’t do it very well or for very long. More
than 80 percent of TFA teachers leave after three years.
But as Michelle Rhee, one of the heroes of the recent film Waiting for Superman, likes to say, it’s really all about the adults, not the kids. If, for instance, you
juxtapose the claims the film makes on behalf of Wall Street’s favorite charter
school, the Harlem Children’s Zone (HCZ), with the reality of its performance
– starting with the fact that just 15 percent of its seventh graders passed the 2010
New York reading test – it’s not hard to see that HCZ, although even more beloved
of Wall Street than Teach for America (Goldman Sachs just gave HCZ $20 million [Otterman, 2010b]), is not much better at actually educating children. And
it’s even easier to see that Jeffrey Canada’s solution to HCZ’s recent failure on the
reading tests – “Several teachers have been fired as a result of the low scores, and
others were reassigned” (Otterman, 2010a) – is closer to the heart of school reform
than is any actual improvement in the kids’ education, although this is an insight
that comes more easily to conservatives who know they’re conservative that it does
to high-minded liberals. Thus, outraged though he might be by “the plight of children trapped in failing schools with lousy, union-protected teachers,” the rightwing columnist Ross Douthat (2010) is skeptical about the ability of school reform
to do the main thing school reformers claim it can do, namely, significantly raise
test scores. But that’s OK, because even though reform won’t “turn every American
child into a test-taking dynamo”, if it accomplishes “the feat” of creating “a more
cost-effective system”, that’s something “well-worth fighting for”. Douthat articulates what Waiting for Superman does not, namely, that school reform, from TFA to
HCZ, is much more about lowering labor costs than about raising test scores, and
that what Jeffrey Canada wants Superman to do is also what billionaire reformers
like Bill and Melinda Gates want him to do: bust the union.
Thus, the little band of Harvard idealists going off to teach for America, like
the much larger band going off to sell CDOs for Goldman Sachs, are making their
own contribution to the reproduction and intensification of inequality in America.
The Wall Street materialists contribute the old-fashioned way, by making a lot of
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money; the job of the TFA idealists – to make public school employees (“Several
teachers have been fired…”) as disposable as college adjuncts – requires more virtue than greed. But both the materialists and the idealists have learned the fundamental lessons of American higher education very well. There’s no injustice at
Goldman Sachs as long as women and bankers of color get their fair share, and
there’s no injustice in turning as many college teachers as possible into underpaid
adjuncts as long, once again, as women and people of color are proportionally
represented on what’s left of the tenure track. The general rule of American upperclass life is that inequality is not a problem except when it comes to race and sex;
the application of that rule to American colleges is the call for faculty diversity.
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Kłopoty ze zróżnicowaniem wydziału
Streszczenie
Powszechne przekonanie, że wydziały amerykańskich koledży i uniwersytetów muszą stać się
bardziej zróżnicowane, jest powiązane z poczuciem, że studiujący na nich nie tworzą jednorodnej grupy, co zresztą jest prawdą. W 1971 roku wśród studentów pierwszego roku przeważali
biali – 90,9%, 7,5% to studenci czarnoskórzy; Azjaci i Latynosi stanowili zaś 0,6%, będąc praktycznie na tym tle niewidoczni. Oczywiście, te liczby nie oddają w pełni sytuacji: mężczyźni
i kobiety pochodzenia latynoskiego są bardzo słabo reprezentowani, a studenci czarnoskórzy to
nadal jedynie nieznaczna grupa. Ponadto, jeśli uwzględnimy dane pochodzące z koledży o bardziej selekcyjnej polityce naboru, liczba nawet 11% czarnoskórych studentów wydaje się być
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nieco zawyżona. I tak na przykład na koledżu Northwestern studenci czarnoskórzy stanowią
jedynie 5%, University of Illinois w Urbana-Champaign jest bliższe 7% (wg statystyk US College
Search). Tak więc w tym przypadku czarnoskórzy są znacząco słabo reprezentowani.
Taka sytuacja nie wynika jednak z selekcji ze względu na kolor skóry. Wręcz przeciwnie,
jest to wyraz tego, co badacze tematu nazywają „czarną przewagą sieciową”, gdy „podstawowe
ekonomiczne różnice zostały pominięte”. Afroamerykanie częściej uczęszczają do czteroletnich
koledży niż biali studenci, uniwersytety nie marginalizują bowiem studentów pochodzących
z grup mniejszościowych, lecz studentów ubogich. Faktycznie, wzrost zróżnicowania w kształceniu wyższym przez ostatnich czterdzieści lat był zgodny ze wzrostem dobrobytu. W 1971
roku średni dochód studentów pierwszego roku w 297 koledżach uczestniczących w badaniach
American Freshman Survey wynosił 46% ponad średnią krajową.
Z tego też powodu pytanie, kto powinien studiować na wydziałach, jest jednocześnie pytaniem o to, kto powinien nauczać bogate dzieci, pomimo że nikt nie domagał się nigdy, by
grupa profesorów była tak samo zróżnicowana jak grupa studentów oraz tak samo zamożna;
płace nauczycieli akademickich faktycznie wzrosły. I tak na przykład na moim uniwersytecie,
University of Illinois w Chicago, adiunkci zatrudnieni na dziewięciomiesięcznych kontraktach,
nauczający sześć kursów rocznie, zarabiają pomiędzy 26 788 a 30 900 USD. Według „Chronicle
of Higher Education” jest to pensja „wysoka w grupie pracowników, którzy pracują poza systemem stałego zatrudnienia w regionie” (czerwiec 2009). Ponadto, od kiedy adiunkci nieposiadający żadnych zobowiązań badawczych mają przydzieloną większą liczbę godzin dydaktycznych
niż na wydziałach zatrudniających na pełny etat, prowadzone przez nich zajęcia kursowe składają się w większości z treści nauczanych także na naszym wydziale.
Moi koledzy analizują częściej to, czy grupa studentów jest wystarczająco zróżnicowana,
niż to, jak jest ona zamożna; również są bardziej zainteresowani zróżnicowaniem samego wydziału niż stanem majątkowym jego pracowników. Na Uniwersytecie Chicagowskim na przykład jesteśmy tak oddani idei „zwiększania liczby niedoreprezentowanych wydziałów”, iż zatrudniamy urzędników, którzy w tych trudnych czasach starają się jak najlepiej poświęcać uhonorowaniu tejże idei. Nie możemy się pochwalić zbyt wieloma wejściami w wyszukiwarkach
internetowych; jeśli już się pojawiają, odnoszą się do uczonych z obszarów specjalistycznych
związanych z badaniami nad rasą, jak np. studia afroamerykańskie czy też literatura latynoamerykańska, czyli prawdopodobnie kandydat na studia ucieleśnia na równi z wykładowcami
obiekt swoich studiów. Jednak większość zajęć dydaktycznych będzie prowadzona przez ludzi,
których wynagrodzenie jest zbliżone do średniej, a kolor skóry nieistotny. Zalety tego rodzaju
dwustopniowej profesury są zatem w równym stopniu materialne, jak i moralne. Na samym
dole hierarchii społeczności wydziału znajdujemy uelastycznienie siły roboczej, na samej górze
zaś jej dywersyfikację. Pomimo iż najniższy poziom dochodów obecnie nie zbliża się nawet do
stanu zróżnicowania poziomu najwyższego, nie jest to poważnym problemem, odkąd żaden
przedstawiciel danej grupy rasowej nie chce przynależeć do warstwy znajdującej się najniżej
w strukturze tej instytucji. Sukces w tym przypadku polega jedynie na zróżnicowaniu elity i, co
za tym idzie, realizacji „amerykańskiego snu”.
W tym kontekście możemy rozpoznać fundamentalnie konserwatywny i antyegalitarny
charakter wezwania do zróżnicowania wydziału i całego amerykańskiego systemu uniwersyteckiego. Oznacza to, że próba otwarcia uniwersytetu na ludzi kolorowych odniosła zwycięstwo
nad próbą otwarcia się na ludzi bez pieniędzy. Mogą istnieć konstytucyjne zastrzeżenia co do
polityki rekrutacyjnej opartej na kryteriach rasowych i dyskryminującej białych kandydatów,
lecz z pewnością nie ma żadnych prawnych obiekcji wobec polityki preferującej zamożnych
kandydatów. Faktycznie, nasze uniwersytety, pomimo że są uważane za najbardziej liberalne
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instytucje, stanowią takie same amerykańskie instytucje wyższej klasy średniej jak wszystkie
inne. Nikt nie myśli serio o bankach jako o instytucjach liberalnych, lecz coroczny ranking „50
najbardziej prestiżowych firm bankowych” włącza do swoich kryteriów oceny problem zróżnicowania, a firmą numer jeden (zarówno pod względem zróżnicowania, jak i w ogólnej ocenie)
okazała się firma Goldman Sachs. Zarządzający uniwersytetami zastanawiają się nad faktem,
który prezydent Draw Faust (2008) z Uniwersytetu Harvardzkiego ujęła jako „stałe zasilanie
naszymi absolwentami sfery finansów, konsultingu i bankowości internetowej”. Trudno jednak
się dziwić. Bądź co bądź to właśnie prezydent Faust podczas swojej inauguracji pogratulowała
naszym uniwersytetom bycia siłą napędową „ekspansji obywatelskości, równości i szansy dla
czarnych, kobiet, Żydów, imigrantów i innych” (2007). Jednakże wiemy już, kim są owi inni.
Jedyna różnica pomiędzy bankami a uniwersytetami polega na tym, że, jak ujmuje to Goldman
Sachs, ich celem jest czynienie młodzieży jeszcze bardziej zamożnej, nie zaś docenianie zróżnicowania. Dążą one do zdobycia „globalnej bazy klientów odzwierciedlającej wielość kultur”
i „wywierają na nie nacisk” (QS). Tak więc, jeśli 39% absolwentów Harvardu zasila sektor bankowy i finansowy, nie jest to niczym niezwykłym. Dzieje się tak, ponieważ odrobili oni bardzo
dobrze lekcję społecznej sprawiedliwości (lekcję zróżnicowania grupy studentów i samych wydziałów), których nauczył ich Harvard, i będą walczyć równie zaciekle, by przekuć je na rzeczywistość na Wall Street w takim stopniu, jak czynili to w Cambridge.
Z tego powodu mała grupa idealistów opuszczająca mury Harvardu, by nauczać w Ameryce, podobnie jak znacznie większa grupa, która będzie sprzedawać aktywa dla Goldman Sachs,
na swój własny sposób przyczynia się do powielania i intensyfikacji nierówności w Ameryce.
Materialiści z Wall Street z kolei przyczyniają się do tego samego w znany już sposób – zarabiając dużo pieniędzy. Zadaniem idealistów z Teach for America jest zostać pracownikami szkół
publicznych („Kilku nauczycieli zostało zwolnionych…”), tak samo zbędnymi jak adiunkci na
uniwersytetach, co wymaga bardziej cnoty umiaru niż chciwości. Jednak zarówno materialiści,
jak i idealiści bardzo dobrze przyswoili sobie podstawowe lekcje z amerykańskiego systemu
szkolnictwa wyższego. W Goldman Sachs nie ma niesprawiedliwości tak długo, jak kobiety
i nie-biali bankierzy dostają swój sprawiedliwy udział w zyskach. Nie ma także niesprawiedliwości w zmienianiu jak największej liczby nauczycieli akademickich w nisko opłacanych adiunktów tak długo, jak długo kobiety i kolorowi są proporcjonalnie reprezentowani w tym, co
zostało z systemu etatowego. Ogólna zasada życia amerykańskiej klasy wyższej brzmi bowiem
następująco: nierówność nie jest problemem z wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o kwestie
rasowe lub płeć. Zastosowanie tej zasady w amerykańskich koledżach jest zaś wezwaniem do
zróżnicowania wydziałów.
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The article concerns the phenomenon of commercialization of the modern
university, and especially its two primary functions: research and teaching.
On one hand, the author analyzes such phenomena as the marketisation
of academic knowledge, which becomes a “commodity for sale”, and scientists, because of the dependence of the big bussines are forced to give up
their passion for seeking truth. On the other hand, the learning process is
shown in the context of the prevailing reductionist phenomenon of “supermarketization”, where the student becomes the client and the university is
transformed into a big department store.

W przeszłości oskarżano często uniwersytety (i profesorów) o swoisty „separatyzm” – tworzenie różnorodnych „barier” utrudniających integrację z „resztą
społeczeństwa”. Uniwersytet zdawał się być „wieżą z kości słoniowej”, majestatycznym symbolem Prawdy i Wiedzy (a często i moralności), znajdującym się poza
(ponad?) społeczeństwem. Wstęp do tej krainy Mędrców i Ekspertów, niezależnej
i rządzącej się własnymi prawami, był dla „zwykłych śmiertelników” niemal niemożliwy (aby się w niej znaleźć, musieli przejść przez trudne inicjacje i wielokrotnie potwierdzać swoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe).
Współcześnie sytuacja zmieniła się radykalnie. Uniwersytet staje się jedynie
jedną z wielu instytucji społecznych, a jego działania postrzegane są w kategoriach
dostarczania „usług” i „produktów”. Co prawda akademicy żyją jeszcze złudzeniami co do swojej społecznej „wyjątkowości”, lecz rozwiewane są one w sposób brutalny poprzez oczywiste, coraz głębsze uzależnienie uniwersytetów i profesorów
od środków finansowych pochodzących od wielkich firm; w konsekwencji – jak to
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obrazowo ujmuje P.B. Altbach – „«Złoty wiek» profesji, związany z instytucjonalną ekspansją, znaczącą autonomią, dostępnością środków na badania, coraz większym prestiżem i pensją […], ma się ku końcowi” (Altbach, 1997: 315). Badania
akademickie prowadzi się w coraz większym stopniu „na zamówienie”, a „kohorty
absolwentów” są produkowane zgodnie z potrzebami rynku pracy (który wyznacza też pożądane cechy tożsamości absolwenta). Z drugiej strony, rządy państw
postrzegają edukację akademicką niemal wyłącznie poprzez pryzmat jej potencjalnego wkładu w rozwój ekonomiczny danego kraju – w kontekście współzawodnictwa na „globalnym rynku”1.
Wymagania stawiane przez rządy placówkom edukacji wyższej są proste
i opierają się na paradygmacie „przydatności”: idea „wiedzy dla wiedzy” ustąpiła
idei „wiedzy użytecznej”. Z kolei idea mądrego, światłego absolwenta–intelektualisty została zastąpiona przez model absolwenta–„wyspecjalizowanego pragmatyka”,
który z łatwością znajdzie pracę i będzie przyczyniał się do ekonomicznej „prosperity” (sam na tym korzystając). Absolwent taki jest – jak pesymistycznie pisze
Osmo Kivinen – „całkowicie skomodyfikowany”. I tak wielkie korporacje oczekują, że jako „siła robocza” będzie on „wysoko wyspecjalizowanym ekspertem”,
wyposażonym w możliwą do łatwego zweryfikowania i odpowiadającą potrzebom
pracodawców wiedzę i kwalifikacje, ma przy tym posiadać zdolność „rozumienia mechanizmów rynkowych”, zasadniczą jego cechą ma być też „plastyczność”
– umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków, a w szczególności do nowych technik i technologii. Z kolei z perspektywy państwa absolwent – postrzegany
jako „ludzki kapitał” – powinien, jak już wspomniano, wnosić wkład do „konkurencyjności” na globalnych światowych rynkach i przyczyniać się do zaspokajania
potrzeb społeczeństwa (Kivinen, Ahola, 1999: 205; Kivinen, 1997: 446).
Komercjalizację absolwentów można więc rozpatrywać przynajmniej w trzech
aspektach. Po pierwsze, występuje ich komercjalizacja jako grupy: dostarczani są
w gotowych „paczkach” czy „pakietach” na rynek. Po drugie, występuje komercjalizacja ich tożsamości: pragną zdobyć głównie wiedzę i kompetencje, które pozwolą im odnaleźć się za wszelką cenę na rynku pracy. Z punktu widzenia ekonomii
ważne jest przy tym, aby absolwent był „wydajny” i „nie robił problemów”. Po trzecie (co wynika z poprzednich dwóch aspektów oraz ogólnej logiki rozwoju współczesnego społeczeństwa), większość absolwentów jest zorientowana na „mieć”
(a nie na „być”), dąży do nieograniczonej konsumpcji, nie poszukuje sensu życia
ani nie pragnie rozwijać krytycznego myślenia wobec rzeczywistości (por. Melosik,
2000: 91–94). Oczekują oni także szybkiego i bezproblemowego sukcesu, choć nie
jest on gwarantowany. Oto bowiem rynek pracy, na który wchodzą absolwenci
1
Polski kontekst tego problemu omówiony jest przez Z. Kwiecińskiego w: Tropy – ślady –
próby. Szkice z pedagogiki pogranicza, Poznań-Olsztyn 2000, s. 126–133.
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z dyplomami, okazuje się być często – aby użyć sformułowania Z. Kwiecińskiego
– „rynkiem pozorów”, oferującym (nieracjonalną) „nadzieję na dobrą lub lepszą
pracę i jakość życia, pozycję społeczną”, w praktyce jednak istnieje niewielka szansa na urzeczywistnienie „wielkiej kariery” (Kwieciński, 2000: 103).
Na przestrzeni ostatnich dekad wystąpiło więc zjawisko zasadniczego „przesunięcia” w zakresie społecznych wartości, które stanowią punkt wyjścia postrzegania
uniwersytetów: o ile jeszcze w niedawnej przeszłości edukacja wyższa postrzegana
była jako wartość „sama w sobie”, a jej celem był rozwój jednostki i długoterminowe korzyści społeczne, to dzisiaj – jak pisze Malcolm Tigh – „poszukuje się natychmiastowych, bezpośrednich i możliwych do zastosowania zysków od inwestycji
w nauczanie czy badania” (Tight, 1988: 117). Edukacja wyższa przekształcona więc
została – zdaniem Patricii J. Gumport – z „instytucji społecznej” w „instytucję ekonomiczną”. W tym pierwszym przypadku celem uniwersytetu była „kontynuacja
historii i tradycji”, eksponowano przy tym jego socjalizacyjną funkcję (a to przez
kształtowanie osobowości jednostek, szczególnie postaw obywatelskich, rozwijanie orientacji na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności rozróżniania między
„dobrem” a „złem”, tym co jest „wartościowe”, a tym, co „wartości nie posiada”
itd.). Z kolei w dominującym współcześnie modelu uniwersytetu jako „instytucji
ekonomicznej” postrzega się go przez pryzmat jego wkładu w rozwój gospodarki
danego kraju oraz zdolności do „produkowania siły roboczej” (Gumport, 2000:
73). Z perspektywy ekonomicznej instytucje edukacji wyższej są „otwartymi systemami”, które posiadają określone „zasoby na wejściu” (studenci, profesorowie,
środki na badania itd.) i wytwarzają określone „produkty na wyjściu” – usługi,
wyniki badań, absolwenci itd. (Valima, 1998: 130). W podobny sposób interpretuje ten problem Anthony R. Welch, pisząc, iż edukacja na poziomie wyższym jest
w coraz większym stopniu oceniana w kategoriach zdolności do produkowania
kapitału ludzkiego, udziału w międzynarodowej ekonomicznej konkurencyjności – a nie w kategoriach kształcenia „cywilizowanych” i krytycznie wykształconych obywateli. „Dobro społeczne zastąpione zostało przez dobro ekonomiczne”
(Welch, 1997: 229).
W tym świetle wydaje się być zasadne stwierdzenie, że współcześnie mamy
do czynienia w krajach zachodnich z rosnącą komercjalizacją zarówno uniwersytetów i profesoriatu, jak i dwóch podstawowych funkcji placówek edukacji:
badawczej i kształcącej. Występuje więc swoisty paradoks w zakresie „społecznej
integracji uniwersytetu” – staje się on, co prawda, stopniowo integralną częścią
społeczeństwa, jednak jednocześnie przekształca się – właśnie wskutek tego procesu – ze „świątyni mądrości” w instytucję usługową, w coraz mniejszym stopniu
autonomiczną (coś za coś?).
W tym kontekście warto przytoczyć kilka uwag Richarda Wintera, które dobrze wpisują się w powyższe rozważania. Pisze on jednoznacznie: „współczesny
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uniwersytet jest związany w sposób nieunikniony z politycznymi i ekonomicznymi nośnikami kapitalizmu, które kwestionują edukacyjne i akademickie wartości
i podporządkowują je formom i priorytetom – zorientowanej na rynek – produkcji” (Winter, 1995: 129). Dla R. Wintera nie ulega wątpliwości, że edukacja wyższa
podlega współcześnie intensywnej i bezwzględnej „industrializacji”, która – jak to
ujmuje – nie jest bynajmniej konsekwencją dążenia do narzucania jakichkolwiek
„dogmatów politycznych”. Stanowi ona (po prostu) wyraz „logiki kapitalizmu”.
Przywoływany teoretyk wyprowadza ową logikę z historii nieuchronnych zmian
w procesie produkcji i pracy na przestrzeni wieków. Na wstępie przywołuje dawnych rzemieślników, którzy „posiadali unikatową wiedzę”, a także „znali metody
i procedury wytwarzania” (niekiedy były one nawet ich tajemnicą). Industrializacja spowodowała narzucenie ścisłej kontroli nad produkcją, a to poprzez kolejne
podziały procesu pracy/wytwarzania na coraz prostsze etapy (przy czym żaden
pracownik nie posiadał już możliwości objęcia „całego procesu”). Wszelkie decyzje na temat produkcji były podejmowane odgórnie (przez wyspecjalizowanych
menedżerów), jej celem nie było już przy tym zaspokajanie ludzkich potrzeb, lecz
przynoszenie zysku. Zdaniem R. Wintera, podobnemu procesowi podlega obecnie
edukacja wyższa, co wykazuje na przykładzie Wielkiej Brytanii, gdzie rząd narzuca uniwersytetom ideę wykształcenia opartego na kompetencjach definiowanych
przez komisje złożone głównie z przedstawicieli wielkich firm i biznesu. Jednocześnie, wiele ważnych inicjatyw w zakresie edukacji wyższej w tym kraju nie ma
swojego źródła – jak należałoby oczekiwać – w Ministerstwie Edukacji, lecz w Ministerstwie Pracy, co – jak ujmuje to R. Winter – „oczywiście może służyć jako potwierdzenie najgorszych podejrzeń akademików, że jedynym i to oficjalnym celem
edukacji jest przygotowanie siły roboczej”. Politycy brytyjscy zresztą nie ukrywają, że celem edukacji wyższej jest „przyczynianie się do wzrostu ekonomicznego
poprzez promowanie konkurencyjnego, wydajnego i elastycznego rynku pracy”
(Winter, 1995: 130).
Podobna sytuacja występuje w edukacji amerykańskiej. Stała się ona – jak ujmuje to Arthur Levine – w ostatnich dekadach „szybko rozwijającym się przemysłem”, który rząd pragnie „regulować” i „kontrolować”, któremu stawia trudne pytania na temat „kosztów” i „efektywności” (i zarzuca się „niską produktywność”).
Rząd „próbuje podejmować decyzje, które kiedyś były wyłączną prerogatywą
władz uczelni”. Wywiera też ogromną presję na zwiększenie liczby absolwentów
(co postrzegane jest jako synonim postępu) oraz w sferze nauczania, gdzie występuje przejście z – typowej dla przeszłości – orientacji na „proces” na orientację na
„rezultaty” (Levine, 1997: 38).
W konsekwencji nauczyciel akademicki przestaje być „mistrzem” czy „mędrcem”, zostaje zredukowany do „tutora” czy wręcz prostego „przekaźnika” (pasa
transmisyjnego) pożądanej wiedzy i kompetencji. W takiej sytuacji profesor traci
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kontrolę nad celami, sposobami i ewaluacją kształcenia – wszystko to staje się domeną pracodawcy i ogólnouniwersyteckich (a czasem i zewnętrznych) „procedur
jakości kształcenia”. Jednocześnie daleko idąca decentralizacja edukacji akademickiej i przeniesienie punktu ciężkości w zakresie „wyborów” na studentów, konstruujących własne akademickie biografie (co – dodam od siebie – jest bez wątpienia
z wielu perspektyw bardzo korzystne), znosi odpowiedzialność profesorów za tożsamość absolwenta. Ich kontakt ze studentem jest coraz bardziej fragmentaryczny; jak pisze R. Winter, akademicy po prostu uprzystępniają studentom „fragment
ekspertyzy w ramach skomputeryzowanego systemu opcji” (niczym pracownik
na linii produkcyjnej). Typowy dla przeszłości „ogólny autorytet indywidualnego edukatora” przestaje istnieć; profesor jest już jedynie „dostarczycielem towaru
w ramach «supermarketu wiedzy», który może, ale nie musi być wybrany przez
studenta-klienta”. Główną rolę w takim systemie odgrywać zaczynają „akademiccy
menedżerowie”, których zadaniem jest optymalne zaprojektowanie całego systemu, oraz „akademiccy doradcy”, którzy kierują („właściwymi”) wyborami studentów. Wszystko to służy rynkowi zgłaszającemu zapotrzebowanie na określony typ
absolwenta i jasno precyzującemu swoje żądania w zakresie wiedzy, której produkcji oczekuje od akademików. W ten sposób, jak kontynuuje (w pesymistycznym i przesyconym determinizmem ekonomicznym klimacie) R. Winter, rynek
narzuca uniwersytetowi swoje priorytety, a „działania i ludzie są rekonstruowani
w kategoriach restryktywnej logiki zysku”. Zgodnie z logiką rynku relacje między nauczycielem, studentem i programem nauczania są przekształcane w relacje
między producentem, konsumentem i towarem. Po pierwsze, wiedza jest zapakowana w gotowe i łatwe do przyswojenia „paczki” czy „pigułki”. Po drugie, edukacja wyższa upowszechnia głównie taką wiedzę i kompetencje, które mają wartość
rynkową i dzięki temu mogą stać się dla studenta „kredencjałem” (Levine, 1997:
133–136). Uniwersytet więc (powtórzmy raz jeszcze) „sprzedaje” rynkowi grupy
absolwentów, którzy zredukowani są do posiadanych przez siebie kwalifikacji.
Przytoczone wyżej poglądy, choć zdają się być skrajne i nazbyt pesymistyczne,
nie są niczym niezwykłym we współczesnych dyskusjach na temat społecznej sytuacji uniwersytetu. Oto Sheila Slaughter i Larry L. Leslie w książce zatytułowanej
Kapitalizm akademicki eksponują fakt, iż przez całą rewolucję industrialną akademicy w różnych krajach potrafili w znacznym stopniu obronić się przed zasadami
gospodarki rynkowej. W zamian za „neutralne” działanie na rzecz dobra publicznego mieli względną niezależność (zarówno od rządów, jak i rynku), nie dążyli do
zysku, a ich działania cechował w dużej mierze idealizm. Sytuacja radykalnie zmieniła się w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to w większości krajów zakwestionowano wiele z dawnych przywilejów akademickich – profesorowie zaczęli być
traktowani jak pracownicy innych sfer, a uniwersytet jak inne przedsiębiorstwa.
Wówczas to uniwersytety zostały w bezwzględny sposób włączone w realizację
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„idei rozwoju ekonomicznego”, stały się częścią gospodarki rynkowej, a głównym
kryterium szacowania ich wartości stała się „konkurencyjność”. W wielu krajach nastąpiło przy tym obcięcie funduszy rządowych, przez co zmuszone były
one poszukiwać źródeł finansowania w wielkich korporacjach (Slaughter, Leslie,
1997: 4–5). Trzeba dodać, że skutkiem takiej sytuacji było radykalne zmniejszenie
stopnia autonomii edukacji wyższej, sponsorzy mają bowiem zupełnie odmienne
– w porównaniu z tradycją akademicką w tym zakresie – motywacje, priorytety
i oczekiwania wobec badań i ich rezultatów. W konsekwencji próbują oni wpływać zarówno na strukturę i metodologię badań, jak i na interpretację rezultatów
oraz sposób ich upowszechniania. Niekiedy przy tym ingerencja taka jest „bardzo
inwazyjna” (Tight, 1988: 117); w tym kontekście R. Winter wzywa do powrotu do
takiego modelu, w którym profesor sam w sobie i jedynie on byłby odpowiedzialny
za cały proces badawczy: od wyboru problemów i metod do interpretacji rezultatów (Winter, 1995: 134).
Konkurujące ze sobą o fundusze i granty placówki są zarządzane w coraz większym stopniu w sposób menedżerski. Globalna konkurencja na rynkach światowych
spowodowała, iż na przykład w Stanach Zjednoczonych powstały wielkie centra
przemysłowo-uniwersyteckie, a działalność edukacji wyższej w Wielkiej Brytanii
opiera się w dużej mierze na projektach uniwersytecko-przemysłowo-rządowych.
Występuje przy tym radykalny wzrost komercjalizacji badań; S. Slaughter i L.L. Leslie podają w tym kontekście przykład biologii, która jeszcze w dekadzie lat siedemdziesiątych była postrzegana głównie jako nauka podstawowa, a większość badań
miało charakter „nie-stosowany”. W ostatnim okresie sytuacja zmieniła się zasadniczo, a to wskutek inwestycji w sektor akademicki wielkich korporacji, poszukujących
atrakcyjnych rozwiązań i produktów (Slaughter, Leslie, 1997: 1–2, 6, 8–9, 14–15).
Pisząc o debacie na temat komercjalizacji edukacji wyższej, trudno nie wspomnieć o poglądach Patricii J. Gumport. Utrzymuje ona, iż w ciągu ostatniego ćwierćwiecza nastąpiło stopniowe przekształcenie placówek edukacji wyższej w Stanach
Zjednoczonych: z instytucji o charakterze społecznym w instytucje o charakterze
komercyjno-przemysłowym. Wszelkie reformy edukacji wyższej (i kontrola nad jej
przebiegiem) mają źródło poza uniwersytetem, a ich inicjatorami są politycy i ekonomiści. Reformy te przebiegają przy tym – zdaniem P. J. Gumport – pod hasłem:
„zwiększyć dostęp, zwiększyć jakość, zmniejszyć koszty” (Gumport, 2000: 68–69).
W debatach nad funkcjonowaniem uniwersytetu coraz częściej wykorzystuje się
metaforę produkcji oraz konkurencyjności. Imperatywy ekonomiczne zmuszają
uczelnie do podejmowania – wyznaczonych przez rynek – krótkoterminowych
zadań i celów, zwykle kosztem długoterminowych („pokoleniowych”) interesów
nauki i edukacji. Nacisk na efektywność i plastyczność (w reagowaniu na potrzeby
zewnętrzne – zwykle ekonomiczno-rynkowe) spowodował erozję funkcji intelektualnych uniwersytetu; w szczególności zakwestionowany został tradycyjny cel,
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jakim było poszukiwanie wiedzy i prawdy. W takiej perspektywie edukację wyższą
postrzega się jako przemysł, a uniwersytety jako firmy, których celem jest wytwarzanie i sprzedawanie dóbr i usług, kształcenie siły roboczej, przyczynianie się do
rozwoju ekonomicznego, prowadzenie użytkowych badań. Zasady konkurencji
rynkowej wymagają optymalnego zarządzania, którego celem jest przekształcenie placówek edukacji wyższej w instytucje wydajne i elastyczne – dla uzyskania
maksymalizacji zysków i satysfakcji konsumentów. W takim ujęciu brak sukcesów
w dziedzinie adaptacji do zewnętrznych (rynkowych) potrzeb powoduje, iż samo
istnienie placówki edukacji wyższej traci sens (Gumport, 2000: 70–71).
Warto w tym miejscu dodać, że – przynajmniej w opinii Gary’ego H. Rhoadesa – w krajach Europy opisywane w tym rozdziale zjawisko ma mniejsze natężenie
niż w Stanach Zjednoczonych, bowiem na Starym Kontynencie występuje silne
przywiązanie profesorów do „tradycyjnych sposobów działania i funkcji akademickich”. Zdaniem tego autora w wielu przypadkach europejscy profesorowie przeciwstawiali się tym wysiłkom rządowym, które skierowane były na reorganizację
programów nauczania – tak, aby w większym stopniu odpowiadały one obecnemu
rynkowi pracy. Wysiłki te określano pejoratywnie mianem „uzawodowienia” (vocationalization). „Jako całość europejscy akademicy są […] konserwatywni w sferze eksperymentów dokonywanych na programach […] i aktywnie opierają się im
poprzez pewne profesjonalne mechanizmy samoregulacji”. Jednocześnie, według
G.H. Rhoadesa, kryteria przyjmowane przez akademików (w Europie) do ewaluowania własnej pracy nie uwzględniają ani „reaktywności na rynek”, ani innych
i „pozaakademickich presji” (Rhoades, 1987: 14). Wydaje się – analizując sytuację
choćby w Wielkiej Brytanii – że tego typu optymistyczne wnioski nie do końca są
uzasadnione.
Krytycy eksponują inną jeszcze konsekwencję komercjalizacji uniwersytetów.
Związana jest ona z upadkiem znaczenia badań podstawowych w porównaniu ze
stosowanymi, jak również z rosnącą rywalizacją poszczególnych dyscyplin naukowych o zewnętrzne fundusze. Jak pisze Brian Martin, w przeszłości istniało przekonanie, że badania podstawowe są bardziej prestiżowe niż stosowane. Te pierwsze
miały „symbolizować niezależność [uniwersytetu] od czynników zewnętrznych”,
te drugie natomiast są rezultatem nieuchronnego kompromisu między zainteresowaniami akademika a zapotrzebowaniem zgłaszanym ze strony różnych grup
społecznych (Martin, 2012). W przeszłości „akademickim dogmatem było przekonanie, że misją Akademii jest poszukiwanie wiedzy – jako cel sam w sobie”. „Pozycja uniwersytetu i pozycja partykularnego badacza nie była […] determinowana
przez bezpośrednią użyteczność uzyskiwanych wyników badań, lecz przez wkład
w zrozumienie ludzkości i natury oraz uzyskanie prawdy o nich” (Brown, Clignet,
2000: 38). Współcześnie sytuacja w tym zakresie zmieniła się zasadniczo – na korzyść nauk stosowanych, a to z uwagi na fakt, iż to one właśnie w większym stopniu
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przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego (Tight, 1988: 117). Jak piszą w tym
kontekście R.H. Brown i R. Clignet, „krótkoterminowe presje na uniwersytet spowodowały upadek badań podstawowych – na rzecz stosowanych” (Brown, Clignet,
2000: 38).
Jednocześnie w sytuacji, gdy każda dyscyplina (czy wydział na uniwersytecie)
wychodzi „na rynek z własną ofertą”, a „oferta wydziałów humanistycznych jest
mniej konkurencyjna”, „następuje upadek znaczenia tych nauk” (Wolfe, 1996: 1,
3–5, 6). Badania amerykańskie wykazują, że w ostatnim okresie nastąpiła zmiana
parytetów w zakresie finansowania poszczególnych dyscyplin zarówno ze strony
rządów, jak i władz poszczególnych uniwersytetów. Owo przemieszczenie środków wynikało z bezwzględnego oszacowania ich „potencjalnej konkurencyjności”;
w ten sposób zyskały – jak piszą S. Slaughter i L.L. Leslie – niektóre subdyscypliny
nauk ścisłych, biologicznych i chemicznych, zarządzanie i prawo, z kolei nauki
humanistyczne i społeczne utraciły fundusze (Slaughter, Leslie, 1997: 1–15).
W tym kontekście Jon Huer pisze ironicznie (jednak w tonacji niepozbawionej
uzasadnionego dramatyzmu), iż w sytuacji ograniczenia finansowania nauk, które
wytwarzają wiedzę „społecznie bezużyteczną”, narasta groźba zakwestionowania
ich istnienia samego w sobie. Widzi on na przykład możliwość „całkowitego zniknięcia socjologii i filozofii – jako pozostających w opozycji do chemii lub księgowości”. „Nie spowoduje to w praktyce żadnych społecznych konsekwencji z wyjątkiem tych, które bezpośrednio dotkną filozofów i socjologów samych w sobie”
(Huer, 1991: 13); kogo bowiem obchodzi dzisiaj sens życia i wszechświata? Podobne stanowisko zajmuje A.R. Welch, omawiający sytuację w szkolnictwie wyższym
w Wielkiej Brytanii, który twierdzi, iż w kraju tym „występuje rosnące zagrożenie
dla akademików z nauk społecznych i humanistycznych, którzy (w przeciwieństwie do tych np. z zarządzania) nie mają możliwości kumulowania zysku” – więcej
nawet – istnieje wręcz egzystencjalne zagrożenie dla „katedr, wydziałów, a nawet
całych uniwersytetów, które mają trudności w sferze urzeczywistniania kryteriów
ekonomicznej użyteczności” (Welch, 1997: 300).
Opisane powyżej zmiany funkcji uniwersytetów następują poprzez trojakiego
rodzaju mechanizmy:
1. Akademicki menedżeryzm. Polega on na wspomnianej już zmianie w stylu
kierowania uniwersytetem: coraz mniejszą rolę odrywają profesorowie/intelektualiści, coraz większą typowi menedżerowie, którzy – nie mając z nauką i nauczaniem nic wspólnego – wyznaczają jednak tym pierwszym cele i zadania, rozważają „aktywa” i „pasywa”, przewidują „koszty” i „korzyści”, zwiększają efektywność
i plastyczność, „określają warunki”, „korygują niedostosowania”. Uważają oni, iż
przetrwanie uniwersytetu jako instytucji zależy od jego zdolności do udzielenia
optymalnych odpowiedzi na dynamiczne (zmienne) bodźce środowiskowe. Celem
menedżerów staje się „monitorowanie” relacji między uniwersytetem a środowi-
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skiem zewnętrznym oraz kształtowanie organizacyjnej plastyczności uniwersytetu,
tak, aby nie wypadł on z „gry” w sytuacji zmiany warunków (oczekiwań), a także
wytwarzanie takiego „produktu edukacyjnego”, który może być sprzedany po jak
najwyższej cenie. Profesorowie, badacze i nauczyciele akademiccy są postrzegani
przez menedżerów w kategoriach „kalkulatywnych” (wyłącznie jako wydajni pracownicy): uważa się, że można ich „motywować” poprzez bodźce i sankcje (Gumport, 2000: 72-73, 76).
2. Akademicki konsumeryzm. Zasada racjonalności ekonomicznej, według której powinien funkcjonować współczesny uniwersytet, ma ogromny wpływ na jego
życie codzienne. Oto bowiem dyplomy akademickie, kursy i kredyty nie posiadają
już wartości same w sobie, jako symbole wiedzy i wykształcenia; są one po prostu
sprzedawane tak, jak każdy inny towar. Akademickie usługi w sferze kształcenia/
nauczania oraz wytwarzania wiedzy są określone poprzez relacje popytu i podaży,
a studenci i ich rodzice, administracja lokalna i rządowa, jak również placówki
składające zamówienia na określone badania są traktowani wyłącznie jako klienci/konsumenci (którzy – jak ujmuje to G. Rhoades – „mają zarówno prawo do
żądania określonych produktów i wyboru spośród nich, jak i mają prawo ewaluowania producenta” (Rhoades, 1987: 9). Edukacja wyższa nie jest postrzegana
w kategoriach „intelektualnych”, lecz „użytkowych”. P.J. Gumport stwierdza ironiczne: „zakup usług edukacyjnych odbywa się na takich samych zasadach jak zakup samochodu”. Sami studenci nie traktują już swojego pobytu na uniwersytecie
w kategoriach przynależności do społeczności akademickiej, lecz coraz częściej jak
pobyt w ogromnym domu towarowym. Istotą studiów i studiowania nie jest już
dążenie do rozwoju osobowości, zdobycia wiedzy, rozszerzenia horyzontów intelektualnych czy nawiązywania całożyciowych przyjaźni. Pobyt na uniwersytecie
nabiera charakteru „akademickiej transakcji businessowej” – w której to niemal
wyłącznie oczekiwania studenta/konsumenta w zakresie uzyskiwania usług edukacyjnych oraz prawa rynku wyznaczają zakres przekazywanej wiedzy i kwalifikacji. Dodam od siebie, że w przeszłości struktura programów nauczania i zakres
wiedzy oraz kompetencji wynikały zwykle z (arbitralnie narzucanych) kryteriów
„profesorskich” – to akademicy określali, co jest częścią „kanonu”, co powinien
wiedzieć i umieć absolwent, aby mógł być uznany za człowieka wykształconego.
Dziś wiedza akademicka coraz częściej jest dzielona na „użyteczną” (którą można
wykorzystać na rynku pracy) i „zbyteczną” (zwykle „ogólną”, która nie może być
wykorzystana w praktyce zawodowej). W ten sposób – aby powrócić do rozważań
P.J. Gumport – to gust konsumenta i oczekiwania rynku pracy decydują o programach nauczania, kursach i profilu absolwenta. Ponieważ jednak owe „zewnętrzne” czynniki są zmienne, uniwersytet funkcjonuje w warunkach „niestabilności”,
w konsekwencji dąży do pozostawania w stanie nieustannej gotowości do natychmiastowej reakcji na nowe oczekiwania, działa „krótkoterminowo”. Nieodwracal-
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nym zjawiskiem jest tu jednak utrata znaczenia przez dawne akademickie tradycje
i idee (Gumport, 2000). W takiej sytuacji przestają być istotne takie tradycyjne
(społeczne) funkcje uniwersytetów, jakimi w przeszłości były: kultywowanie tradycji edukacyjnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości jednostek (postaw obywatelskich, charakterów i umysłów), orientacja na
wiedzę jako wartość samą w sobie. W konkluzji P.J. Gumport stwierdza z pełnym
przekonaniem: funkcja ekonomiczna uniwersytetu z powodzeniem wypiera jego
funkcję socjalizacyjną (Gumport, 2000: 75).
3. Akademicka re-stratyfikacja. W nowych warunkach funkcjonowania uniwersytetów zachwiana zostaje dawna „hierarchia akademicka”. Nowym kryterium
szacowania przedmiotów i kursów, zakładów, katedr i wydziałów, a także poszczególnych osób („personelu akademickiego”) staje się „wartość użytkowa i rynkowa
wartość wymienna partykularnych form wiedzy, którą są oni w stanie wytworzyć”
(Gumport, 2000: 81).
W kontekście omówionych wyżej zjawisk i procesów J. Enders wyróżnia cztery
możliwe scenariusze przyszłości „profesoriatu”. Pierwszy scenariusz jest optymistyczny (dodam, iż jest on mało prawdopodobny, ponieważ wymaga odwrócenia
istniejących inwazyjnych trendów). Zakłada on, iż typowa dla współczesnego społeczeństwa orientacja na naukę zwiększy znaczenie profesji akademickiej, która nie
tylko będzie źródłem wiedzy i kompetencji, ale także będzie służyć jako „model
dla racjonalnego i obiektywnego dyskursu na rzecz ekspertyz o wysokiej jakości”.
Akademików postrzega się w tym kontekście jako źródło profesjonalnego kształcenia, socjalizowania i selekcjonowania innych profesjonalistów jako ekspertów
i wytwórców wiedzy.
Drugi scenariusz jest pesymistyczny. Oto bowiem profesja akademicka utraci
swoją kluczową pozycję (w zakresie przywilejów i władzy) i to nawet na płaszczyźnie edukacji wyższej samej w sobie – na rzecz menedżerów, innych instytucji społecznych i rządów państw. Różnorodne „zewnętrzne presje” doprowadzą do „deprofesjonalizacji”, „biurokratyzacji” i „marginalizacji” profesorów. Nastąpi upadek
tradycyjnego profesoriatu, wystąpi też zjawisko „rozczarowania akademików swoją
własną misją”, a także rezygnacja z tradycyjnych wartości i norm, które cechowały
profesję akademicką. W tym przypadku akademicy będą postrzegani jedynie jako
„instytucjonalne źródło, dostarczające mniej lub bardziej efektywne usługi”.
Scenariusz trzeci („katastroficzny”) zakłada rosnącą marginalizację uniwersytetu jako instytucji społecznej. Profesorowie staną się „antykami”, a inne instytucje
będą lepiej (niż edukacja wyższa) służyć tym podstawowym potrzebom społecznym, jakimi są: wytwarzanie nowej wiedzy i kształcenie młodej generacji.
Wreszcie scenariusz czwarty przewiduje, iż tradycyjny typ uniwersytetu zostanie przekształcony zgodnie z wymogami postindustrialnego czy postmodernistycznego społeczeństwa. Dawne funkcje pełnione przez akademików staną się
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przestarzałe. Akademicy przestaną funkcjonować jako „legislatorzy tradycyjnej
akademickiej kultury i wiedzy”, ograniczą się do interpretowania prawdy jako pojęcia relatywnego. Badania będą organizowane w sposób niehierarchiczny, pluralistyczny, transdyscyplinarny, będą stanowiły reakcje na „impulsy społeczne”. Kluczowymi pojęciami staną się w tym kontekście: relatywizm, multiprofesjonalizm,
plastyczność, wystąpi też erozja tradycyjnej autorytatywnej wiedzy („scenariusz
ten niektórzy z nas witają z entuzjazmem, inni postrzegają jako «zmorę nocną»”;
Gumport, 2000: 75–76). I wydaje mi się, że ten scenariusz jest najbardziej prawdopodobny.
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University and Commercialization.
Reconstruction of the Western Debate
Summary
In his article Zbyszko Melosik focuses on the problem of the commercialization of university.
He points out that university has become one of many social institutions and its work is regarded in terms of providing “services” and “products”. He writes that the idea of “knowledge
for knowledge’s sake” has been replaced by the idea of “useful knowledge”. The idea of a bright,
smart, intelligent graduate has been replaced by the model of a “specialized pragmatist”, who is
able to find a job easily and will be boosting economic “prosperity instead”. Z. Melosik argues
that the market is provided with graduates in ready-made packages and the students themselves
want to get knowledge and skills that help them to fit into the job market. Their life orientation
is directed towards success and the approach of “to have” not “to be”. The author of the article
refers to the situation in the United States and the United Kingdom, and shows that higher
education is run exactly like corporations and government. Z. Melosik refers to the words of
A. Levine who writes that American education has become a fast developing industry in recent
decades. The government wants to regulate and control it especially when it comes to costs and
efficacy (and accuses universities of low-productivity). Government “makes an attempt to take
decisions which have always been university boards’ prerogatives”. It puts pressure on universities in the field of increasing the role of the student body (which is regarded as progress) and
also in the field of teaching, where one can observe the shift from classical orientation on ‘process’ to the current orientation on ‘results’. As a consequence of this approach, the academic is
not a ‘master’ or ‘sage’ anymore, he or she is reduced to the ‘tutor’ or even to a simple ‘knowledge
transmitter’ (a transmission belt) of the desirable knowledge and competences. “General authority of an individual educator” characteristic of the past does not exist anymore; a professor
is only “a goods provider in terms of knowledge shopping mall, which can but not have to be
chosen by the student-customer”. Academic managers who are in charge of planning the whole
system and academic counselors who are responsible for the (appropriate) student choices play
the leading role in that system. This system serves the market, which demands a specified model
of a graduate and clearly specifies its skills requirements which are expected to be produced by
the academics. The relations between academics, students and the curriculum are reconstructed according to the logics of the market and the relations between producer, customer and the
good. Melosik states that it is worth noticing that a consequence of the mentioned situation
there was a dramatic reduction of the autonomy of higher education. The sponsors have totally
different motivations, priorities and expectations – in comparison to the traditional university
approach – toward research and its results.
The author of the article refers to the opinion of Patricia J. Gumport. He writes that any
higher education reforms (and control over them) stem from outside the university with politicians and economists as the initiators. The pressure on efficacy and flexibility corroded the
intellectual functions of the university. The traditional function of the university, searching for
truth and knowledge, was especially questioned. In that perspective, higher education is regarded as an industry and universities as companies are aimed to produce goods and services,
an educated work force, to boost the economy, and to carry on useful research. Z. Melosik also
focuses on the problem of decreasing the significance of pure science in comparison to applied
science and also on increasing competition between particular disciplines in chase of external
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funds. In a situation where every discipline (or school at university) enters the market with an
individual offer, and the offer of humanities is less competitive, the significance of the latter
decreases.
In the next part of his article the author describes three types of mechanisms that appear at
universities in reaction to commercialization:
Academic managerialism – academic staff play a less important role than typical managers,
who do not have any connections with science and education, but they set the goals and tasks,
consider “assets” and “liabilities”, foresee “costs” and “benefits”, and decrease efficacy and flexibility.
Academic consumerism – the rationality principle has a great influence on university functions. Credentials, courses and credits are no longer valued as symbols of knowledge and education; instead they are just sold like any other good.
Academic re-stratification – a new criteria of evaluating courses, schools, departments and
academic staff is applied as a value and the market value of particular forms of knowledge they
are able to produce.
At the end of the article, Zbyszko Melosik refers to J. Enders who distinguishes four possible scenarios for the future of professoriate. The last of them assumes the traditional model of
university to be transformed according to the rules of postindustrial and postmodern society.
The academic staff will not continue as legislators of traditional academic culture and knowledge, they will limit themselves to interpreting truth as a relative notion. The research will
be organized in a non-hierarchical, pluralistic, trans-disciplinary way and will react to ‘social
impulses’. Relativism, multi-professionalism and plasticity will become the key-concepts. Moreover the erosion of traditional, authoritarian knowledge will appear. The author states that this
scenario is the most likely to come true.
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The article deals with the development of students’ information proficiency
in the Polish Republic and Ukraine. The article is devoted to the implications
brought into the process of teachers training by the impact of key competencies and information technologies. Special attention is paid to information proficiency and future teachers’ skills that are the most important for
their training and perspective career. Monitoring of future teachers’ information proficiency forming at Polish establishments of higher education
has been carried out which resulted in developing methodology recommendations for raising the level of the students’ information proficiency at
Ukrainian pedagogical higher educational establishments. Level of scientific development of the issue of future teachers’ information proficiency
forming has been described. Competence approach to training teachers for
information society has been paid attention to. Peculiarities and structure
of future teachers’ information proficiency have been characterized.
Standards and criteria of Polish teachers have been systematized, contents of
future teachers’ information proficiency forming at Polish establishments of
higher education have been analysed; projects and programmes as means for
future teachers’ information proficiency forming have been characterized.

Introduction
The industrial age has matured into the information age; wherein the means to access, manipulate, and use information have become crucial to success and power.
The Internet is undisciplined radical electronic communications network that is
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shaping our universe. Multimedia, the electronic publishing revolution, are entering every area of our live – college, work and home. This new digital technology
combines texts, video, sound and graphics to produce interactive language and
information learning which might be interesting for everybody. The electronic
superhighway provides an entry to libraries, research institutions, databases, art
galleries, census bureaus (Perron, 1993: 21) and teaching students in order to be
information-competent, get competency-based education that is important for
their future profession.

Competency-based education in recent publications
The above-mentioned is at issue and we paid main attention to the situation in
Polish education related to competency-based approach as innovation in the field
of teacher training for information society, information competence and computer
technologies in the higher educational establishments in Poland. The main attention is paid here to didactical approaches to teaching and learning modern information technologies for information society (knowledge-based society). The Polish
scientists G. Kwiatkowska, W. Komar, T. Lewowicki, G. Tadeusiewicz, W. Kwiatkowska-Kowal, R. Ossowski paid their attention to competency-based education,
professional skills of future teachers and teacher training with the help of information technologies. W. Okoń investigated the changes of educational system and
teachers’ professional training. Detailed descriptions of computer technologies
and the educational reform in Poland are analysed in the works of E. Gajek (1999),
K. Knafel and E. Zlobecki (1999), H. Komorowska (1999/2000), M. Szpotovich
(1999), A. Szyszkowiak (1998).
The relationship between teacher training and key competences should be
considered for at least two dimensions. Firstly, the initial and continuing education of teachers should prepare them to facilitate the student’s acquisition of key
competences (Hordon, Halasz, Krawczyk, 2009).
This perspective raises questions about the methods, practices and beliefs that
are most suitable for the purpose and whether or not they are currently included
in teacher education. The second perspective is based on the assumption that since
key competences are to be acquired by every individual, teachers should also acquire them. The EU Education Ministers have identified specific competences for
teachers whilst most Member States have made a substantial effort to define their
own sets of teacher competences. Therefore the question is whether teacher education builds up and enhances the key competences of teachers, as well as their
capacities to facilitate their acquisition by their students ((Hordon, Halasz, Krawczyk, 2009).
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The famous Jacques Delors’ report Learning: The Treasure Within drew attention to the fact, that education is faced with being able to ‘transmit, efficiently and
on a massive scale an increasing amount of constantly evolving knowledge and
know-how adapted to a knowledge-driven civilization’ and to ‘find and mark the
reference points that will make it possible for people not to be overwhelmed by
the flows of information… and to keep the development of individuals and communities as its end in view’. The report goes on to say that: ‘each individual must
be equipped to seize the learning opportunities throughout life, both to broaden
her or his knowledge, skills and attitudes, and to adapt to a changing, complex and
interdependent world’ (Delors, 1996).
All the mentioned features prompted the interest for the evaluation of students’ information proficiency in higher educational establishments of Poland and
Ukraine. We stated the belief that comparative analysis could be a basis for generalizations in the form of recommendation. Our goal was to develop a set of instruments which could make a comprehensive assessment model, the most objective
and one covering all stages of the teacher training.
The comparative analysis of information competency demonstrated by Ukrainian and Polish students was held in Gniezno in December 2009 with the support
of the scholarship provided by the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes
Librales” (IBI AL) Warsaw University. It was attended by students of Collegium
Europaeum UAM. The investigation was made under the supervision of Dr. Daria
Hejwosz. A similar study was carried out in Ukraine with the students of Uman
State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna which is a partner university of Collegium Europaeum UAM. Prior to the research a module structured
questionnaire was developed. It was based on the range of available indicators
and criteria and was aimed at checking the level of information proficiency. The
purpose of the research was a comparative analysis of forming future teachers’
information proficiency at the universities of Poland and Ukraine. The research
objectives were:
1. To identify the structure of future teachers’ information competency.
2. To select and describe the indicators for defining the future teachers’ information competency level.
3. To determine the level of future teachers’ information competency (360 students in Poland and Ukraine).
4. To make the comparative analysis. The assumption before the research was
that future teachers demonstrate a higher level of information competency in Poland than future teachers in Ukraine.
5. In case of confirming the assumption to use the findings to make recommendations on the improvement of future teachers’ information competency to
education providers, and other concerned organisations, including government.
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The structure of future teachers’ information competency was proved to
be a multilevel complex, with competences as its components. The defined competences were: Selective Competence (1), Search Competence (2), Assessment and
Analysis Competence (3), Communication Competence (4), and Ethical Competence (5). Each competence had components and respective indicators with
corresponding points. They were used for describing the levels of future teachers
information competency as high, medium, sufficient and low.
High level was defined as that characteristic of students possessing information
culture; skills to define research topic or other necessary information, to formulate
meaningful questions, used for general and specific subject topics, to formulate
the task in different ways in order to obtain a specific result, to determine the key
concepts and terms, and to rationally distribute potential resources. Future teachers with high level of information competency were able to differentiate between
types of information sources in an electronic database, to determine appropriate
information systems for research, to choose methods to obtain the necessary information through information systems and develop a study plan, including the
use of information systems and research methods. Students with a high level of
information proficiency demonstrated ability to successfully identify key words,
phrases, synonyms and terms to find relevant information using assistive additional screens and more users to refine their search. They used appropriate Internet services, evaluated the number and importance of search results identified
the gaps of information needed for search results, reviewing search strategy to
obtain more information. The students understood the need for recording information about quotations for a link selection information, interpretation and presentation of information in their own words. They demonstrated the ability to find
information on the qualifications of the author or publisher and their reputation,
understanding interpret bibliographic reference information to assess its legality
and accuracy. Students who had a high level of information competence, had such
well-illustrated social qualities as: communicativeness, high level of culture etc.
Average level was defined as that characteristic of students who could identify the research subject and transform the necessary information, formulating
a number of relevant questions about information needs. Respondents could pick
up key concepts or terms, representing the research subject. Seeing the advance
of information resources in various formats, the noted students determined their
diversity and importance. They showed good ability to distinguish between primary and secondary sources of information. They spent more time on selecting
key concepts and finding relevant information. The students determined the types
of information in the electronic system and selecting appropriate information
system for research topics and content. These students determined the methods
to obtain the necessary information through information systems and sought to
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develop a plan for future research. The students tried to structure the selected information and showed the ability to use e-services network to install the necessary
information. The students characterized by the average level of information skills
attempted to find the necessary information that would cover the main idea. They
literally defined the information that could be paraphrased. The students showed
good ability to compare information from different sources and tried to express
their own point of view. They demonstrated a good ability to find information on
the qualifications of the author and demonstrated understanding of the need to
check and verify data accuracy, attempted to discuss items relating to free access
to information and provided the examples of plagiarism. The students knew about
the availability of programs to check the necessary information on plagiarism, but
never used them in practice. They demonstrated such well-marked social qualities
as communicativeness, sufficient level of culture, work organization etc.
Sufficient level of information competency was typical of students who needed
a competent consultant to determine the subject of research, to search information and formulate meaningful questions. These respondents tried to transform
research questions in order to obtain a positive result. Future specialists tried to
pick up some key concepts to find relevant information on the Internet and tried
to structure it logically. Students with a sufficient level of information competence
experienced a problem with choosing a search engine, selecting relevant information and assess its quality. They to some extent were able to develop a study plan
using the visual design. Then, having established a prior plan, the students tried
to identify key words and terms to find relevant information. The future teachers
did not possess information about the types of sources cited and the necessity
to paraphrase essential information. Respondents with a sufficient level of information competence demonstrated understanding and ability to interpret bibliographic reference sources, but couldn’t find information on the qualifications of
the author. A certain number of students showed the information to compare new
information with other sources that are authoritative for summarizing. The students understood the policy on plagiarism and appropriation of others’ information, but we found no knowledge of program to check intellectual property and
copyright law. Of course, the lack of awareness of legislative and legal provisions
lead to violations of established policies regarding access to information resources
and use the appropriate style of documentation, as well as consistent and correct
citation of sources.
Low level of information proficiency was typical of students who could not
identify the subject of research without help, formulated a number of irrelevant
questions that only to a certain extent helped to cover topics of research. These
students had difficulties in selecting electronic retrieval systems, using key concepts and terms for successful and efficient retrieval. The future specialists did not
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have sufficient skills to determine the suitability of the retrieved information and
to decide on the expansion of information search beyond local resources. The students with low level of information competence could not make a research plan
and schedule for obtaining necessary information, spending too much time for
searching and selecting information on the Internet. The students were aware of
the possibility of free access to information, but didn’t possess sufficient knowledge of intellectual property, copyright laws and programs of checking the paper
for plagiarism.
The following table shows the distribution of information competency levels
(see Table 1).
Table 1. The distribution of points to determine the levels of information proficiency
(C = competence)
C1
(max.
67 points)

C2
(max.
86 points)

C3
(max.
155 points)

C4
(max.
40 points)

C5
(max.
26 points)

0–16

0–21

0–38

0–10

0–6

Sufficient

17–33

22–43

39–77

11–20

7–13

Average

34–50

44–65

78–116

21–30

14–20

High

51–67

66–86

117–155

31–40

21–26

Levels
Low

Questionnaires to check the level of information proficiency formation were
offered to students of Collegium Europaean UAM and students of Uman State
Pedagogical University named after Pavlo Tyczyna. The investigation took 3 phases of 1,5 hours. The pedagogical supervision was conducted above the respondents
during the work.
By the results of comparative analysis the students were divided by level of
their information competency as follows (see Table 2).
Table 2. Levels of information competency of Polish and Ukrainian students (%)
Levels

C1
Pol.

C2
Ukr.

Pol.

0

0

Low

0

Sufficient

0,15

55,8

Average

42,85

26,2

High

57,14

18

6,25

C3
Ukr.
0

Pol.
3,5

C4

C5

Ukr.

Pol.

Ukr.

Pol.

Ukr.

0

0

5

0

0

25

20

66,6

15

15

62,5

0

62,5

75

50

33,3

50

30

6,25

85,7

31,2

0

16,5

0

35

50

31,25

14,28
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In Selective Competence (C 1) Polish students reached the middle and high
levels demonstrating that they were quite well aware of modern requirements for
receiving, processing and finding the necessary information. In Search Competence (C 2) Ukrainian students demonstrated middle and sufficient levels while
more Polish students had a high level. According to the data, Ukrainian future
teachers were in early stages of developing information skills, experimentation and
willingness to use innovative technology during training sessions in comparison
with their European counterparts. In Assessment and Analysis Competence (C 3)
more Polish students had medium or high levels, while more Ukrainian students
had a sufficient level. As for Communication Competence (C 4) more Ukrainian
students had a high level, while Polish students had an average level. As to Ethical
Competence (C 5) Ukrainian students were at medium or high levels, while Polish
students were at sufficient and high levels1.

Conclusion
Monitoring of future teachers’ information competency forming at Polish establishments of higher education has been carried out which resulted in developing methodology recommendations for raising the level of the students’ information proficiency at Ukrainian pedagogical higher educational establishments
(Shevchuk ).

Literatura
Delors J. (1996). Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO
Hordon J., Halasz G., Krawczyk M. (2009). Key Competences in Europe: Opening doors for lifelong learners across the school curriculum and teacher education. – CASE Network Reports,
no 87. Warsaw
Perron C. (1993). Computers and Information Systems //Tools for an Information Age. Redwood
City
Recommendations of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key
Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC). “Official Journal of the European Union”
30.12.2006
Shevchuk L.O. (2011). Forming future teachers’ information proficiency at higher educational
establishments of Poland. − Manuscript
Thesis for a Candidate degree, speciality 13.00.04 – «Theory and methodology of the professional
education»,Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman, 2011
1
Thesis for a Candidate degree, speciality 13.00.04 – «Theory and methodology of the professional education». – Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman, 2011.

42

Lesya Shevchuk

Monitorowanie studenckich umiejętności informacyjnych
w pedagogicznych instytucjach szkolnictwa wyższego
w Polsce i na Ukrainie
Streszczenie
Lesya Shevchuk w artykule pt. Monitorowanie studenckich umiejętności informacyjnych w pedagogicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie prezentuje wyniki badań porównawczych przeprowadzonych na próbie 360 studentów pedagogiki uczelni polskich
i ukraińskich w 2009 roku. Głównym celem badań była analiza porównawcza procesów kształtowania kompetencji informacyjnych w obu badanych próbach przyszłych nauczycieli. Schevchuk prezentuje cele szczegółowe badań oraz założenia teoretyczne procedury badawczej. Na
podstawie przyjętych kryteriów teoretycznych w badaniach przyjęto, iż studenci mogą dysponować wysokim, średnim, wystarczającym lub niskim poziomem kompetencji informacyjnych.
Shevchuk szczegółowo charakteryzuje wyróżnione poziomy, wskazując na wskaźniki natężenia
pięciu zmiennych w obrębie badanych kategorii. Wyróżnione zmienne to: kompetencje selektywne, kompetencje poszukiwawcze, kompetencje oceniające i analityczne, kompetencje komunikacyjne, kompetencje etyczne.
Wyniki badań wskazują, iż w obrębie kompetencji selektywnych polscy studenci osiągnęli
średnie i wysokie poziomy, co zdaniem Autorki ukazuje, iż „są całkiem świadomi nowoczesnych wymagań dla uzyskiwania, przetworzenia i znalezienia potrzebnych informacji” (Shevchuk, 2011: 8).
Z kolei w obrębie kompetencji poszukiwawczych studenci ukraińscy wykazują średni i wystarczający poziom, a studenci polscy poziom wysoki. Wynik ten Shevchuk komentuje w następujący sposób: „Zgodnie z tymi danymi ukraińscy przyszli nauczyciele byli na poziomie wczesnych etapów rozwijania umiejętności informacyjnych, eksperymentowania i wykazywania
chęci użycia innowacyjnych technologii podczas sesji szkoleniowych w porównaniu ze swoimi
europejskimi odpowiednikami” (Shevchuk, 2011).
W odniesieniu do kolejnej wyróżnionej zmiennej, jaką były kompetencje oceniające i analityczne, analiza wyników badań wykazuje, iż większa liczba polskich studentów osiągnęła średni i wysoki poziom, zaś studenci ukraińscy osiągnęli poziom wystarczający. Natomiast w zakresie kompetencji komunikacyjnych i etycznych studenci ukraińscy przewyższają poziomem
studentów polskich.
Podsumowując, Lesya Shevchuk wskazuje na pragmatyczny wymiar przeprowadzonych
badań, pisząc: „monitorowanie kompetencji informacyjnych przyszłych nauczycieli […] zaowocowało wypracowaniem wskazówek metodologicznych, dzięki którym możliwe jest podniesienie poziomu umiejętności w zakresie informacyjnym studentów pedagogicznych instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie” (Shevchuk, 2011: 8).
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The narrative used in the article refers to the interpretational complexity of the
phenomenon of contemporary society. Globalization fulfills a wide spectrum
of the global world phenomena in the situation of unobviousness, diversity,
ambivalence and ambiguity, which influence the new quality of sociocultural
life. Trying to understand the content given to the distinguished definitions
of society, intellectuals refer to the theory of the social development and to
the interpretation of the mechanisms of a social change, with a focus on the
spheres of social life, which are the impulses for changes taking place in the
society. Emphasizing heterogeneity and changeability of forms of postmodern social organization, one may point to the following orientations capturing subtleness of the contemporary society: orientation to a global change,
orientation to a certain type of civilization ascription to risk, orientation to
responsibility, orientation to anticipation, orientation to responsible participation and cooperation in a changing and interdependent global society,
orientation to knowledge, orientation to experience borrowed from the media, orientation to the consumption ideology. Society faces the task of selfdetermination in the situation of non-obviousness, risk, fragmentation and
ambiguity. By no accident then, were the the globalizational processes in the
world and a critical and permanent thought and evaluation of the changes
taking place in the modern global society, in the focus of the authoress. Paying attention to the quality of the global “cultural ecumene” (U. Hannerz)
inclines reflection about global changes in lifestyles which is meaningful
for the quality of changes in the job world and career planning and career
management practices. The sequential development of an individual (which
is integrally linked with the career development) constitutes the essence of
the process, which is lifelong. The economy which is based on knowledge
determines the orientation on knowledge of the contemporary society. The
development of careers of members in such a society is its crucial element.
Moreover, the quality of socio-cultural and economic changes will demand
constant career management and modification of its individualized paths.
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The temporal many-sidedness of the future society contributes to difficulties in
capturing heterogeneity and changeability of forms of the modern social organization1. Conceptual disputes in the sociological theory are concentrated on the
attempt to answer the question: “where, how and in which form the society exists”
(Misztal, 2000: 34), showing, at the same time, processual, structural and functional attributes of the “historically created and currently existing but objectifying
one’s actions society” (Misztal, 2000: 34–35). Contemporary considerations about
the shape of the globalized society concentrate, above all, on the argument about
the definitional credo presenting the gentleness of the society. The attempt of the
theoretical description and the standardization of the concept of a “contemporary
society” becomes a current and important layer of the analytical discourse.
Theoretical orientations that occur in the social sciences show various ways
of the conceptualization of the “society” through the description of the chosen
aspects of the social reality. As a result of the globalizing tendencies of the world,
more theoretically detailed conceptual standardization, which would be able to
capture the dangers that “threaten the society from the inside, the danger that
the society creates itself and the danger that is created by its rule of openness”
(L. Kołakowski) (Misztal, 2000: 63) to different lifestyles. This opinion is confirmed mainly by considerations about “expansive development of the modern
social formation” (P. Sztompka). The interest in the adequate capture of the nature
of society seems to be “non-definable, unchangeable” (A. Giddens), because it is
dependant on unforeseeable consequences of social subjects’ actions in the situation of a social reality change. On the basis of postmodern, many-sided and critical
of a cultural-hegemonic definition of “society” discourse, one can name the most
common features of the society:
• autonomy of a society as a being and its space-time outline;
• historical and experiment definition of a society as a group of people;
• the use of a shared territory as a social life foundation;
• material, behavioral, psychological and axionormative dimension of a socio-cultural reality, where one stresses the search for better understanding
of social processes, with the account for the time dynamics and where one
seeks the sources of the cultural identity;
• progress, optimization, striving for tolerant pluralism, discursive dealing
with risk and predictability of structures of everyday life of a society2.
1

The narration presented in the article is a part of an argument about the quality of social-cultural changes in the times of globalization, which the author presented in her work entitled Tożsamość
młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006.
2
B. Misztal proposed an extensive definition of „society”. He wanted to reduce partly the conceptual imperfection of this term in the sociological theory (see Misztal, 2000: 63-64).
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In the theoretical analysis, one tries to introduce an additional adjectival qualifier to the key concept of “society”. This qualifier refers to the contemporary characteristic organizational configuration of a society. Its aim is to specify the conceptual system. In this approach, for the needs of the theory and analysis describing contemporary “society”, contextual qualifiers are introduced3: “postindustrial”
(D. Bell) (autonomous society, in which a basic factor of prosperity is the quality
of life), “global village” (H.M. McLuhan) (a society with a predominant role of
electricity and multimedia, which played a significant role, not only, in technology
but also in socio-cultural and economical and political changes on a global scale,
so that they reduced the world to the size of a global village), “the third wave”
(A. Toffler) (postindustrial society, which questions the validity of rules characteristic for the industrialization process and which is oriented towards the development of knowledge – so called “new consciousness”), “informational” (J. Naisbitt)
(it presumes the movement from the industrial society to the society focused on
creating, distributing, processing and storing of information), “post-capitalist”
(P. F. Drucker) (it refers to the necessity of use of the free market as the only dependable mechanism of the economical integration), “in the prefigurative culture”
(M. Mead) (the society concentrated on the dialogue with a young generation,
which leads the older generation towards unknown future, which is placed in the
present), “risk” (U. Beck) (the society which is characterized by accumulation of
forms of global risk, which is limited, neither by time, nor by space), “late modernity” (A. Giddens) (it assumes that earlier tendencies and consequences of modernity have now the most distinct and extreme form), “postmodern” (Z. Bauman) (it
identifies “the new society” with the occurrence of a brand new quality of a social
formation and it recognizes modernity finished).
Within culturally oriented attempts of describing the features of “the modern
society”, the dominant cognitive concept, which, at the same time, gives the least
categorization, is the effort to understand and interpret it by prefixes “post-”, “late-”,
“extra-“, which are key words, codes, also of epistemological helplessness, and which
indicate “something that is, as if, above, something that cannot be defined and which,
at the same time, stays within the content which is named and negated when what
is already known freezes. The past plus “post” – this is the fundamental recipe, with
which, using a lot of words and ambiguous terms, we face reality, not understanding
it. The reality which seems to fall apart” (Beck, 2002a: 15).
3

The introduction of a contextual qualifier to the defined key concept constitutes a certain
degree of contextual dependence and, as Wallace emphasizes, “if common generic meaning does not
underlie the use of this term in all theories (this way, allowing a certain level of contextual independence), soon, if we want to be understood, we will be forced to define new concepts every time we
communicate with others” (Misztal, 2000: 39).
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Trying to understand the content given to the distinguished definitions of society, intellectuals refer to the theory of the social development and to the interpretation of the mechanisms of a social change, with a focus on the spheres of social
life, which are the impulses for changes taking place in the society. The dispute
about the character of the social development concentrates on the two oppositions. There is no agreement among theoreticians whether, we witness nowadays
“postmodernity”, where future is neither a linear continuation of the present, nor
withdrawal towards the past but it constitutes a new social quality, or whether
we still experience “modernity” but “late” and advanced (see Sztompka, 2002:
570–576; Śleboda, in: Globalizacja…, 2003: 50–78), in which all its constitutive
features have an extreme form. Z. Bauman popularizes thinking about modernity
as a completed whole, which is replaced by unstructured, ambiguous, ambivalent,
non-directional postmodernity, identified with “the incapacity to stand still”, with
being constantly “on the move”. “Inhabitants of such a world are wanderers out of
necessity – although they set out on a journey to settle down” (Bauman 2000: 114).
The attribute of a postmodern social formation is breaking the cultural continuity
and birth of “hyper reality”, where “the chaos of impressions and fantasies is predominant” (P. Sztompka). Describing society as the one of “late modernity” means
that the features of an industrial, modernistic or modern society became more
extreme, intensified and radicalized. “We do not enter a period of postmodernity,
but rather an epoch, where consequences of modernity become more radical and
universal than earlier” (Śleboda, in: Globalizacja…, 2003: 75), A. Giddens states.
At the basis of this statement lies a belief which seems paradoxical and which says
that “epoch-making turbulences are, above all, the effect of success of the modernization processes, which now do not normally proceed according to categories but
against categories of an industrial society. Nowadays, we experience changes of
foundations of changes” (Beck, 2002a: 22). Structural transformations of a modern society concentrate on the contradiction between what is universal and what
is possible to come true, only particularly and selectively. Thus, we witness “weakening” of an industrial society in the process of its self realization (Beck, 2002a:
22). Apart from A. Giddens, also S. Lash, U. Beck and J. Habermas develop this
approach towards globalization as a socio-cultural phenomenon.
In the discourse about what the term “contemporary society” denotes and connotes, one looks for answers to questions about peculiarities of this society which
is different in quality from the industrial society. It proofs a weakening role of
a discourse about the kind of adjectival qualifiers and a epistemological and semantic crises. The narration is concentrated here on mutual dependence between
world-wideness (a new quality of socio-cultural relations on a global scale) and
individual dispositions. Processes of reorganization of time and space, fluctuation
of cultural patterns, a constant state of crises make “us live in the century, in which
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one can do everything. First, one did nothing, then one did something, today one
does everything” (Marquardt, 1994: 68), because all barriers and limitations are
removed. Denying any moral doubts, individuals doom themselves to the feeling
of senselessness. Except for presentist reflection, life in the times of late modernity
is characterized by the difficulty in anticipation the direction of changes, which “go
beyond any expectations of a man and get out of control of an individual” (Giddens, 2001: 40). An individual’s reflections are connected with uncertainty of tomorrow, risk, existential anxiety, the loss of the feeling of confidence and security
and the necessity of adopting “palimpsest identities” (Z. Bauman), useful at the
given moment, in a given situational context, for single needs, that uncertain reality extorted on an individual. An anchor of a lonely individual has been weighed
(Z. Bauman) and a man floats towards unknown future in the crowd of equally
lonely people (D. Riesman) (see Bauman, 2000; Riesman, 1971). Existential isolation “is not so much separation of individuals from one another, but their separation from moral resources necessary to achieve life satisfaction and existential
fulfillment” (Giddens 2001: 13–14). We, kind of, live suspended in time, between
the past and the future because we are “neither here, nor there” (J. Naisbitt) (see
Naisbitt, 1997). Globalizational tendencies of the world deprived the contemporary society of stability, characteristic for a modern epoch of an industrial society.
However, the dialectical character of the phenomenon of globalization determines
societies’ shaping an ability to anticipate and deal with dangers on individual, social and global levels. On a micro and macro scale, new chances and possibilities
are outlined, but also threats, fears and concerns, which constitute the contours of
the society of the future.
In problematizing the shape of the future society, one does not only opt out
of answering the question “what is contemporary society?”, but one also looks for
answers to questions “what society can there be?”, indicating a range of possible
scenarios of the social development, which are difficult to choose a priori4 and
“what a society should be?”, on the basis of axionormative character of narration.
The development of humanistic reflection about permanent self creation of the
contemporary society indicates an attempt to determine more or less coherent collection of cognitive, emotional and affectionate, axiological and evaluation and
behavioral orientations of a society towards the surrounding world. The orientations (both on a social and an individual level) constitute generalized tendencies
to perceive, evaluate, feel and react to globalizing changes in the world, on the
basis of aware and half aware convictions about, on the one hand, socio-cultural
surrounding and, on the other hand, the subject of action and possibilities that
4
An intrinsic feature of the late modernity are “radical doubts”, which are connected with
formulating hypotheses, that can be true but they are always open for revision and they can always
be rejected (Giddens, 2001: 5).
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this subject has (see Hejnicka-Bezwińska, 1991; Ziółkowski, in: Orientacje..., 1990;
Skarżyńska, in: Orientacje..., 1990). The interpretation of these orientations as
elements of mentality of the contemporary society, indicating cultural, social and
individual determinants of their optimization, allows us to outline the features of
the globalizing society. Between the mentioned orientations that characterize the
societies’ overall attitude towards expansiveness of socio-cultural changes in the
world, there are mutual connections which constitute rather a syndrome (formed
features of a society support, strengthen or weaken other features), not a set of
features depicting the subtlety of the society of late modernity.
The outside world of social interactions determines the shaping of social orientation towards a global change. Widened consciousness (knowledge not only about
the fact that the phenomenon of globalization takes place but also about how it
takes place and on what levels) of the global character of a change manifests itself
in the perception and interpretation of a change on a macro scale, with particular
focus on mutual connections between individual, subjective lifestyle character and
global influences. In a complex combination of interactions, the relation runs from
“a person” to “the planet” and from “the planet” to “a person” (Giddens, 2001: 300–
–302, Mead, 2000: 107–119). Links between individual actions and problems on
a global scale (demographic, ecological problems, excessive exploitation of natural
resource, risk of civilization and nuclear war, risk of civilization diseases, a problem of famine and feeding the population, the threat of terrorism and organized
crime, the rise of totalitarian superpowers, the collapse of global market mechanisms, the growth of “a gap” between developed countries and the poor countries
of the Third World)5 emphasize the need to adopt new patterns of lifestyles, which
would take into account “global consciousness” (L. Anderson) (Melosik, 1989) in
the analysis of oneself, of one’s nation, of one’s cultural circle and a contemporary
civilization, as participants of an integrated and global system. Expansiveness of
a modern formula of social life, which resembles “a rising wave” (A. Toffler), implies active participation and a feeling of “global” responsibility, which is accompanied by a conviction about possibilities to influence the course of events. An
individual is full of reflections about vagueness and unpredictability of a social life
and skills to transform information that an individual has. An active attitude of
societies towards surrounding “global” reality is the path leading to other societies
and their cultural systems in order to understand processes of unification and differentiation, characteristic for globalization tendencies in the world.
5

See Mojsiewicz, 1998. U. Beck paid attention to the anthropological meaning of the threats
of civilisation. According to the author, they lead to “the rising of a new kind of “the kingdom of
shadows”, that can be compared to deities and demons of the early centuries, which, hidden form the
visible world, threatened human life…” (Beck, 2002a: 93-94).
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In the postmodern rhetoric, globalization in the socio-cultural dimension is
interpreted as ground-breaking, transgressive, multidimensional and decadent
phenomenon for a modern society and it implies orientation towards “civilizational
assignment to risk” (U. Beck). Human existence is cursed with appearance of new
forms of risk, that came somehow from the outside and that becomes more common and universal. Globalization and institutionalization of risk refers to results
of actions in the condition of uncertainty. A new profile of civilizational risk determines new “ascriptive fate of threat” (U. Beck), form which one cannot escape,
because it is “civilization quirk of nature” (U. Beck). New parameters of risk, that
were unknown in the industrial society, and their socio-cultural potential, do not
submit to unequivocal assessment and they are difficult to anticipate because estimated evaluation of risk refers, most often, to specific social configurations and
it is valid “until further notice” (Giddens, 2001: 41–46). “Logic of production and
distribution of risk” (U. Beck) means “life with analytical attitude towards possible
ways of action, positive and negative, that we face individually and globally in the
course of our social existence” (Giddens, 2001: 41). Risk that results from globalization processes in the world, refers to future events and it has, both, individual
and collective dimension. Postmodern atmosphere of risk deprives individuals of
the sense of ontological security and it shapes a new kind of a threat community.
We are “the society of catastrophes” (U. Beck), in which “states of emergency become regular” (Beck, 2002a: 33) and common, as “everything becomes threats,
nothing is dangerous any longer” (Beck, 2002a: 49). Global expansion of civilization risk (linked, among others, with the development of technology and biotechnology, terrorism used by separatist and fundamentalist groups, with radioactivity
and risk of nuclear catastrophe, with HIV and AIDS pandemic, with ecological
degradation and exploitation of nature, with the rise of totalitarian superpowers
or with the collapse of mechanisms of the world market economy)6 reveals “a boomerang effect” (U. Beck), because its spread leads to “the unification of a culprit
and a victim” (U. Beck). We live in the world of “produced risk” (U. Beck), which
undergoes universalization and intensification. People who generate and benefit
from this type of risk also experience it (Beck, 2002a: 31–33). Rising consciousness of uncertainty and ambivalence and the commonness of risk perception
contribute to attempts of anticipation of possible civilization potentials of threat.
A specific profile of “a risk civilization” can be conceptualized, after A. Giddens, by
pointing to: globalization of risk in the sense of the intensification of changes, glo6

In the discourse about the definition of risk, one emphasizes not only the character of a potential danger and consequences of risk for the natural environment of a human life and its healthy
functioning, but one also tries to determine “social, economic and political consequences of side
effects of these side effects”, devaluation of capital, the collapse of the market and the increase of
bureaucracy, among other things (Beck, 2002a: 33).
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balization of risk in the sense of a growing number of events determining the feeling of uncertainty, the risk resulting from the transformation of the environment
(“socialization” of nature), the development of institutionalized risk environments,
broadening of the risk consciousness and of the consciousness of the limitations of
specialized knowledge (Giddens, 2004: 123–124). However, the problems of evaluation and control of threats, which cannot be entirely eliminated and which we
realize post factum because unforeseeable results cannot be controlled by means
of known instruments, may determine diminishment or enlargement of the scale
of perception of postmodern risk forms, created by the contemporary civilization.
Potential risk, dangers and states of threats may also release fear, anxiety, indifference, neutrality and they can even displace a problem to the subconscious or even
deny it. Passiveness and inaction, which are the result of being doomed to global
threats, manifest themselves in the lack of critical reflection about the changing
reality and in underestimating the problem (Beck, 2002a: 97). Removing risk from
one’s consciousness means liberating an individual from thinking in categories of
uncontrolled risk. Reactions to the experience of threat, deprived of critical distance towards risk, which cannot be avoided, “create an objective community of
a global situation determined by threats” (Beck, 2002a: 60), which shows “an immanent tendency towards becoming «the society of a scapegoat»” (Beck, 2002a:
97), where not only potential threats are dangers, but also individuals who concentrate on these threats and provoke anxiety. New dynamics and speed of reality
changes (they even say about “hyper speed”, with which life changes (B. Misztal))
(Misztal, 2001) indicate dual nature of risk, which hides a chance for self activation and self-update of a society. The society of high risk is “an adventure and
a necessity of constant starting something new” (Beck, 2002b) and a transition
from a scheme “or-or” to a scheme of multiple choice – “the first option, and the
second option and…” (Naisbitt, 1997: 277–295). In the conditions of uncertainty,
lack of the image of danger and increase of the risk, one postulates reorganization
of social responsibility and forming an ability to anticipate civilization trends and
to create alternatives.
The individual nature of the mentioned features of late modernity society, falling within the scope of its predispositions for prospective and innovative changes,
points to the need to shape and improve orientation to knowledge. Cognitive globalization is the phenomenon of contemporaneity. Its feature is extraterritoriality
of knowledge which reduces the globe to the size of “a global village” (H.M. McLuhan). The new status of knowledge, whose sources are “everywhere and almost nowhere, as there are no privileged places, which have monopoly of trustworthy and
worth having knowledge”7, results from the explosion of information and from the
7

K. Wenta, za: Bauman, 2000.

The Contemporary Society, Changes in the Job World – Challenges for the Future

51

dependence of the knowledge quality on demands of the global market, which is,
first and foremost, linked with effectiveness and use of information in action, for
production, innovation and management purposes. “We enter the period, which
brings the shift from an author to a recipient in the name of «power over a text»
[…] Nowadays, having new technologies, we will ourselves create our own packets” (Naisbitt, 1997: 47) of knowledge. The new quality of the information society,
which has become a reality, not intellectual abstraction, results from fast pace of
development of advanced information, computer and telecommunication technologies, which increase the rate of changes and overcome inertia of information
(Naisbitt, 1997: 39). A characteristic feature of an information society is gathering,
processing, reconstruction and use of knowledge in order to actively deal with
a situation of a sociocultural change and with shaping the future. A global society
“must be ordered according to specialized knowledge criterion and according to
human resources, having knowledge and being specialists” (Drucker, 1999: 44).
Living and functioning in two cultures: “intellectual” culture and “manager” culture, indicate dichotomous configuration between “intellectuals” (interested in science as the most perfect form of cognition) and specialized managers (interested
in the revolution of productivity and management) which demands transformation into new synthesis of organizing diversity of knowledge. It also constitutes the
main challenge for the information society, that is the society based on many fields
of knowledge, which is able to understand multifaceted and constructive use of
knowledge (Drucker, 1999: 13–15)8. The orientation to permanent self-education
and self-improvement, both on individual and social level, constitutes an answer
to common and dominant tendencies to constant revision of the picture of reality
and the development of abstract systems, which support the rise of new forms of
expertise and narrow specializations (Giddens, 2001: 44–45). Formal and abstract
systems of analysis contribute to the devaluation of skills linked with almost all
layers of human existence. Dispossessing effect of abstract systems, which causes
alienation and fragmentation of an individual identity, manifests itself in the creation of basis of individual and collective action and in making changes in objectified, symbolic and mental world in consequence of internalization, recontextualization and externalization of knowledge. Postmodern concept of innovative
teaching distinguishes epistemological assumption about the subject of learning.
It is concerned with the belief that, in their cognitive endeavors, subjects should be
able to “use the knowledge that they have already gained with the consciousness
that this knowledge is not enough” (Mead, 2000: 16). Articulation frames of various interpretations of the concept of “learning”, as an immanent feature of a man,
8
The author points to the fact that „there is no «queen of science» in the society of knowledge.
All kinds of knowledge are equally valuable […], all lead to truth” (Drucker, 1999: 177).
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respond to broad understanding of this category as a kind of such an attitude towards knowledge and towards life in general, where one emphasizes the meaning of human initiative to gain knowledge with the conviction of its usefulness as
a necessary value to live in the world of permanent changes. The slogan “learn or
die” sounds like a challenge and warning (see Botkin, Elmandijra, Malitza, 1982).
It is a manifest inviting to make an effort to close “a human gap” (one notices
bigger and bigger dissonance between humanity and the civilization it created)
by a requirement of innovative and anticipating learning, not without reflection.
Reflection, as an important component in the social consciousness, means “the
ability of a society to think critically about itself, to notice negative, pathological
phenomena, to define future threats and then to take preventive countermeasures
stopping or reversing unfavorable trends” (Sztompka, 2002: 579–580), whose influence may, however, undergo mechanisms of self-correction. Consequently, decontextualization and recontextualization, decomposition and recomposition and
deterritorialization and reterritorialization of knowledge are the results of the evolution of culture and its metamorphosis within social transformation.
A wide spectrum of peculiarities of this topic, concentrated on quality differentiation of the contemporary society, indicates its perception in the categories of
the orientation to experience from the media. The consequence of the intensification of changes, in many aspects of social life, is the situation of the subject in the
world of hyper reality (J. Baudrillard), where the image, signs play and illusion
displace real sensations and experiences. The reality dissolves, even disappears, in
the world of fantasies, where “media simulations of reality become more real to
people than reality” (Sztompka, 2002: 559)9. Fascination with illusion and fantasy
gives a consumer only false pretences of sense of one’s existence and of being free
in one’s choices. Human experience, borrowed from mass media spectacles, which
are “so much as and expression and a tool of uprooting and globalizing tendencies”
(Giddens, 2001: 37). Late postmodernity expresses itself through these tendencies,
shaping inner structure of an individual’s identity and a fundamental structure of
social relations (Giddens, 2001: 8). Visual transmissions evoke “a collage effect”
(A. Giddens), which means that “separate, put side by side “histories” are rather
an expression of hierarchy of the importance of meanings, which are adequate for
the transformed environment of time-space relations, where place has no longer
a central position. Obviously, they do not create a common story but they come
from integral thought and intellectual totalities” expressed in various ways (Giddens, 2001: 38). Inclusion, in the sphere of sensual experience of individuals, media events that are distant in time and space, not only enriches individuals’ experience but it also has existential repercussions linked with the social functioning of
9

Cyt. za J. Baudrillard.
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a man. Media spectacles, that have a role of morality plays, deepen the feeling of
isolation, anomy and apathy of subjects and increase their anxiety. In our perception of the world “we are always one step behind” (H.M. McLuhan), with only full
consciousness of what has been replaced by something new and with consciousness of our unconsciousness of a quality of dynamics of cultural transformation. In
the era of late modernity, culture “constitutes an area of changeable, disconnected
fragments” (Śleboda, in: Globalizacja…, 2003: 68), it is the culture of “excess and
waste” (J. Baudrillard), without a clear line of development and mass media are
mechanisms of its production and distribution. The consequence of their privileged position in the process of culture reproduction is “the tendency to show the
world as a set of pictures, which do not cause consequences, which are not causally
determined or interrelated, but which are created spontaneously as an effect of
elusive motivations” (Śleboda, in: Globalizacja…, 2003: 68). Life and social functioning of an individual in the world of objects and signs refers to the alienation
of the postmodern quality of life and the will to overcome it (see Giddens, 2001).
“Liberation from limitations of modern normativeness gives, at least, semblance
of, at last, regained freedom, where liberty of choices among ambivalent behaviours and content is not only arbitrary, but also unpunished” (Krause, 2001: 109)
and it constitutes the guarantee of fake sense. The fascination of “fictitious realism”
is a manifestation of concerns linked with the loss of security, with making lonely,
risky choices, with the lack of guides and the lost sense and with the requirement
of functioning in ambivalent and ambiguous reality that is being constructed all
the time from the beginning. The reality that is hedonistic and consumer in nature.
The times of “media creation” (Z. Bauman) evoke in an individual “the separation
of experience” (A. Giddens); understood as “the separation of everyday life from
experience, which may make an individual to ask potentially disturbing existential
questions” (Giddens, 2001: 317) and “the reversal of reality” (A. Giddens) when
a real events seems to be less real than a media spectacle (Giddens, 2001: 38–39).
In “the era of simulators” (J. Baudrillard) promoting kitsch, appearances and shallowness, a subject experiences identity dilemmas. The identity, which is creative
and which is a flexible and open system of identification, is shaped under the influence of market personal models, which offer us only personality borrowed from
the media, reducing, at the same time, a potential possibility of development the
sense of inner cohesion, separateness from the outside and continuity of identification of the Self in time. An individual subjected to creations of an identity “in
a supermarket type” (Z. Melosik) or “a walker” (Z. Bauman), is not able to feel the
core of identity, that is the consciousness of one’s individuality and uniqueness.
Social life focused on virtual reality, with its dominant features, such as delusion, illusion, pressure of symbolic rivalry, the rule of pleasure, entertainment
and temporariness, determines shaping orientation to consumption ideology in the
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contemporary society. This orientation reveals itself in micro and macrostructural
relations in the world. Consumerism penetrates almost every sphere of human
existence, referring to the alienation of a modern lifestyle and promising its overcoming (Giddens, 2001: 235–236), through fulfilling hedonistic and narcissistic
needs created by culture, it becomes a significant component of a bond that integrates people, who believe in their freedom and independence within the scope of
making decisions and taking actions. “People prove their worth by gaining profit,
which allows for „choices” that guarantee them symbolic prestige […], people
prove their uniqueness by „surpassing” others in „quality” and „originality” of
consumption” (Melosik, in: Odmiany..., 1995: 112) however, a subject’s freedom
has a contractual character, because “it arises out of ignorance and it leans on helplessness” (Bauman, 1994: 22). The universalities of a consumption lifestyle, analyzed in the context of the quality of global cultural ecumene, presumably favour
the development of hedonistic culture, cult of the body, growth of importance of
the quality of spending free time, creation of new ways of emphasizing of individuals’ status and the fulfillment of esthetic needs, a wide offer of goods, the growth
of marketing operations, stimulation of imaginary consumer needs, the growth of
service consumption or creating media-oriented society. G. McCracken analyses
the phenomenon of consumption and its functions in contemporary societies belonging to the West-European culture circle. He analyses this phenomenon in the
categories of the location of meaning and the transfer of meaning. The creation
and placement of meanings, the work of man in socio-cultural space, is located
by the meaning transmission in an individual consumer (see Bogunia-Borowska,
in: Globalizacja..., 2003: 157–162, 237–239). The phenomenon of giving meanings
and values to consumer products influences, to a large extent, the stratificational
structure of contemporary societies, determining thereby the place of an individual in the stratificational system designated by the triad of privileges: consumer,
power and prestige goods (Ossowski, 1982: 22, see also: Bogunia-Borowska,
in: Globalizacja..., 2003: 280–295), despite artificially created illusions of social
equality. “Spurious, social, consumer egalitarian” (M. Bogunia-Borowska) reveals
itself in the individual consciousness of potential possibilities and readiness for
consumption (which is enabled by installment plans and consumer credits),and
not in the effective consumption of only those who have specific financial potential. Devaluation of prestige factors, which function as representatives of an individual’s status, contributes to structural changes within a traditional stratificational system. In consequence of these changes, a vertical stratificational system
is transformed in a horizontal stratificational system or it undergoes significant
distortion. The change from vertical to horizontal structure “groups individuals together horizontally, not vertically, on an equal line of configurations of consumer
behaviours which constitute specific lifestyle. Consuming goods of a certain kind
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does not prove univocally affiliation to a specific type of status groups, nor is it
a symbol of a place of professional or wage hierarchy but it shows the difference
between this individual and others, thus, it is, first and foremost, the symbol of individuality” (Krajewski, 1997: 23). Postmodern trend of differentiation determines
“liberal fragmentarization” (A. Touraine) of social relations through simultaneous
participation of individuals in many various social microstructures, which function as agents that assign various social roles for an individual (see Domański,
1997; Bogunia-Borowska, in: Globalizacja..., 2003: 285–289). In the field of roles,
a subject experience “multiplication of functions” (M. Bogunia-Borowska), which
manifests itself in active and useful functioning of an individual in a social reality.
Anthropological analysis of the consumption phenomenon and of its function
in the contemporary society points to the consumption as the process of formation
of “a network of consumers” (M. Douglas), which, through creating homogeneous
groups of people, “who recognize themselves thanks to the ability of reading codes
and mutually accept one another’s consumer tastes, lifestyle and social attitudes”
(Bogunia-Borowska, in: Globalizacja..., 2003: 273), at the same time, guaranteeing
individuals participation in the entirety of social phenomena.
Functioning of an individual in the society promoting consumerism is subject
to the rule of multiple choice of goods, which are to fill “the vacuum of values”,
give sense to human existence, neutralize individual fears and concerns, shape the
feeling of having inner content and cohesion, measured with a social status within
a stratification structure, prestige, social approval or attractiveness of physical appearance. In the situation of mass fetishization, inner content of an individual’s
identity is composed of parameters of “consumer” (Z. Bauman) social roles, with
which individuals identify themselves in order to avoid alienation. “You something
gain and something lose in return […] but now profits and losses swapped their
places: postmodern people lost a dose of their security, in return for increase of
chance or hope for happiness” (Bauman, 2000: 9). Objectification of a man is the
effect of this process. It manifests itself in the subject’s addiction to an object (the
subject is a passive element, that is seduced by objects, because it is “goods” that buy
their purchasers), in a difficulty or even a lack of need to differentiate real needs
from those created ones, in being open for new, stronger sensations of pleasure
without the necessity of reciprocity or in analyzing social interactions in the categories of their “market value”. A “marketing” character of a subject (E. Fromm) reveals
itself in an individual’s inclination to change their views, predispositions, attitude,
together with changing situational contexts and outside requirements of the hedonistic and consumer reality. Individuals “do not act in accordance with their possibilities, but with the market requirements”. Our „Self ” has to undergo a constant
change according to the rule “I am how you want to see me” (Bogunia-Borowska, in:
Globalizacja..., 2003: 268–269), indicating, at the same time, a significant meaning
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for the definition of one’s positions and roles in a wider community of reflected ego,
which refers to subjects’ imaginations about how they are perceived by others. “So,
if individuals want to achieve something – sell themselves, they have to conform
to the imaginations of how they should behave in a given role. It is not an easy and
spontaneous process, it is well-judged and worked out” (E. Fromm, see Bogunia-Borowska, in: Globalizacja..., 2003: 268). Individual’s identity, which is the creation
of a consumer ideology, depends on the quality of a subject’s reference point, so the
social aspect of consumption has a relative character, concentrated on subjective individuals’ assessments. Mechanism of achieving consumer’s satisfaction is based on
the rule of favouring insatiation in the “incubator” of needs. “Pleasure is elusive and
momentary, permanent desire that a consumer feels is more important. Permanent
insatiation, not fulfillment, is the driving force of consumer’s actions. A contemporary man is, actually, never satisfied” (Bogunia-Borowska, in: Globalizacja..., 2003:
255), Z. Bauman states.
In the situation of a noticeable global organization of a social life around consumer values, this is the feeling that we observe or experience, an individual, who
lives in the world promoting consumer lifestyle, faces the task of self-determination as “a wise consumer” (M. Bogunia-Borowska), who does not succumb to
thoughtless, massive fetishization, created by hedonistic and consumer philosophy. In the light of discussion about the role of consumption in the postmodern
quality of a social life, this task must take into consideration the level and quality
of consumption, which result from individuals’ knowledge and skill to read social
codes, which support the development of social potential in the direction of “positive consumption” (E. Fromm)10, guaranteeing balance of a social system.
Complexity and temporal many-sidedness of the society of late modernity, determined by ambiguity, ambivalence, temporariness and variety of socio-cultural
reality undergoing constant fluctuations, make description and standardization of
heterogenicity of the society that is objectivized in its actions, difficult to capture.
Only orientation to anticipation, and not adaptation, which is the reaction to the
pressure from the outside and which only has adaptation sense to function in a society, gives an impulse for individualization and constitutes the nature of an innovative society with its characteristic features, such as creativity, ability to plan and
openness to new experience. Prospective, temporal orientation to the anticipation of
events, planning future actions and assessment of consequences and consideration
of unintended side effects mean the skill to notice the global character of changes
and to create alternatives. The crucial feature of the late modernity mentality should
10

The concept of „positive consumption” refers to individuals who, thanks to, their knowledge and skill of choice and judgment of consumer offers, broaden their subjectivity. In this sense,
consumption does not lack the element of creativity, because it assigns the level and quality of an
individual and social life.
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be temporal orientation for the future. This feature manifests itself in the ability to
predict prevention and create future desirable state of affairs. “We act today in order to prevent the problems of tomorrow or the day after tomorrow, in order to
lessen them” (Beck, 2002a: 45). The central reference point for the society of risk
and a global change lies not in the present, but in the future. The essence of transition from short-term thinking and on a micro scale to the long-term thinking and
on a macro scale is making an analysis of the constantly changing global reality,
which is full of tendencies without precedent. A citizen of a global society is not only
an individual who is able to anticipate, but, first and foremost, who perceives the
socio-cultural reality in “the categories of dynamic entirety and on a macro scale”
(Melosik, 1989: 167). Processes of reconceptualization and reinterpretation of a social reality and reorientation of values and culture norms should have innovative
character and not preservative and they should resonate with the visions of “alternative futures” (Z. Melosik) of a global society. Anticipation means not an ability to
predict and choose desirable tendencies or to prevent unwanted situations, but it is
also a capacity to create new options of participation and action (Botkin, Elmandijra,
Malitza, 1982: 77). The depth of the dissonance, the so-called structural distinctness
of a modern society from a postmodern society, creates a tension, which induces
innovative enterprises. In the context of human existence in the world of permanent
transformations, these enterprises are identified with an intentional change, which is
positively evaluated as progress, improvement, modernization and they are to contribute to the development of knowledge and change of social practice. Many-sided
understanding of dynamics of global socio-cultural changes manifests itself in “the
ability to find, explore and create new contexts” (Botkin, Elmandijra, Malitza, 1982:
75). With the appearances of understanding, when new situations are examined in
isolation, in detachment from the social context, in which they are set, there is a risk
of narrowing the horizon of perception of socio-cultural diversity, the lack of skill
to construct alternative reference systems and deceptive feeling of security, which
is based on “suicidal and fast aging local truths” (Botkin, Elmandijra, Malitza, 1982:
74). In the circumstances of post traditional order of late modernity, today’s obviousness becomes tomorrow’s absurdities (see Drucker, 1999: 51–54). The essence of the
innovative capturing of the global world is enriching the resource of contexts, the
ability to compare them and to reconcile conflicts that occur between them.
However, anticipation what “the society of the future” will be, in the light of
discussion about postmodernity, is a rather risky endeavor, because “shock of the
future is, in other words, bewildering confusion, caused by the early arrival of the
future” (Toffler, 1974: 21). Outlined conceptual arguments, which represent an attempt to answer the question about the shape of the contemporary society through
description of chosen aspects of a socio-cultural reality, constituting an impulse for
changes on a micro and macro scale, do not form separate typologies of this society.
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In the face of globalizing tendencies of the world, the expansive development of
postmodern or late modern social formation should be captured in the categories
of systems of cognitive, emotional and affectionate, evaluative, appraising and behavioral orientations of the society, as elements of social and individual mentality,
which constitute a syndrome of features of a post traditional society. In view of
the above assumptions, within culturally oriented attempts to determine features
of “the contemporary society”, there has been distinguished a few characteristics
of orientation of the postmodern society, that undergoes permanent self creation.
Emphasizing heterogenicity and changeability of forms of postmodern social organization, one may point to the following orientations capturing subtleness of the
contemporary society: orientation to a global change, orientation to a certain type
of civilization ascription to risk, orientation to responsibility, orientation to anticipation, orientation to responsible participation and cooperation in a changing and
interdependent global society, orientation to knowledge, orientation to experience
borrowed from the media, orientation to the consumption ideology. Society faces
the task of self-determination in the situation of non-obviousness, risk, fragmentation and ambiguity. In this context, one faces a question: “can our order be replaced
just by disorder, and not an order of a different kind?” (Śleboda, in: Globalizacja...,2003: 74). Scenarios of a possible future indicate, among other things, return to
the industrial society, democratization of technical and economic development or
generalization of politics (see Beck, 2002a: 329–344). In models of the society of the
future, on the one hand, one refers to the modernity tradition, on the other hand –
one indicates global update of the modern society. Such an approach to the society
forms a need for frequent consideration about its newer and newer quality in the
situation of global cultural ecumene. On the level of individual decisions, the transition to “postmodernity”, where the future does not constitute direct continuation
of the present or the experience of “late modernity”, where constitutive features of
modernity adopt an extreme form, means that one can and should live the change,
where “everyone has to become a model for the epoch we want to create” (Illich, in:
Kwieciński, 2000: 269). The existence of many reference systems, having one’s own
criterion of rationality, makes an attribute of the present and it will be a permanent feature of the future and “experiencing ambivalence is a life „sentence”, or even
a curse of a contemporary man” (Kwieciński, in: Kukołowicz, Nowak, 1997: 16).
As the cultural pluralism is a fact, it should be perceived as “life politics” (Giddens,
2001: 291–293), as a challenge and a chance of reflective and responsible use of new
possibilities (which, inevitably, will be linked with risk), in an individual dimension, which influence the course of local and global events.
Paying attention to the quality of the global “cultural ecumene” (U. Hannerz) inclines reflection about global changes in lifestyles which is meaningful for the quality
of changes in the job world and career planning and career management practices.
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The contemporary, globalising society tries to react in an adequate way to the
inevitability of the current fourth wave in economics, which is especially observed
by J.G. Maree and Z. Pollard (see Maree, Pollgard 2009). The phenomenon of the
global economic transformation is accompanied by the quality character of changes. It embraces both the geographical dimension and the functional dimension,
and thus it integrates actions scattered all over the world, which are focused on
new forms of market economy (global markets: financial, commodity, stock, global production network or banking systems etc.), new tools of information transfer
and the development of advanced technologies (the development of technology:
information technology, satellite technology, telecommunications technology,
computer technology and the development of biotechnology etc.), new subjects
of the world economy (transnational corporations, international mergers, global
institutions) and new rules and operation of institutions (liberalization and the
development of stock markets, the development of international trade, the evolution of macroeconomics of the world economy) (Liberska, in: Globalizacja..., 2002:
19, 65–122)11. The contemporary processes of world economy globalization incline
towards reflection about the peculiarity and the dominant of the global economic
transformation12. Undoubtedly, the constituent of the economic globalization phenomenon, especially of the development of free market economy, are the changes
in the job environment, job structure, job perception, and also in the sphere of
characteristics, meanings and values ascribed to work.
The effect of these changes is paying attention to: the quality of the job organization system (the flexibility of work allows to react adequately to the needs
of the job market), the growth of the meaning of the satisfaction quality of the
job one has (quite often through the change of its function or content), gradual
decline of the traditional model of the career development (Strykowska, 2001:
120). Processes that change the job world are also linked with the transformation
in the reality of the career planning (as a general element of the career development), which is not without meaning for the quality of changes in counseling
generally and also in career counseling (Maree, 2010: 361). M. Frese is one of
the authors who pays attention to the development trends, which change the
job environment. At the same time, he indicates “job dispersion in time and
space, quicker pace of work and the growing complexity of work, worldwide
competition, the development of bigger and smaller organizational units, the
change of a job and career concept, more often use of team work, the limitation of supervision and the increase of cultural diversity” (Chirkowska-Smolak,
11

I also mentioned the above findings in Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań 2006: 31.
12
Author takes up the issue of globalisation on the political and economic level in the work
entitled Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Poznań 2006: 30–41.
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Hauziński, Łaciak, 2011: 22). The dynamics of changes of the contemporary job
world and even “the end of work” (J. Rifkin) updates the role of quality of education and required qualifications. The below statement depicts outlined changes
in a highly competitive and demanding job market “short-term projects become
more common than working permanently in one company […] and multi-skilling becomes a ground-breaking and decisive phenomenon” (Maree, 2010: 362).
Undoubtedly, global tendencies and differentiation processes, multicontextuality, many-sidedness and interdependence of various spheres of a social life bring
up to date the problem of planning, management, development and shaping of
a career and they induce reflection about the problem of an international career,
as peculiar novum in planning a career in a broad sense and climbing the career ladder. The contemporary definition of career does not limit oneself only to
the aspects linked with promotions, having a specific profession, an individual’s
satisfying job situation or with the stability of inner connections of content of
a given profession. The term “career” means much more than just “a purely professional situation […] it is also about mental well-being, which is understood
as the lack of tensions that disorganize an individual’s activities, economic and
social affluence and a happy family situation” (Bańka, 2005: 8). Activities which
are not directly linked with work are often emphasized in the contemporary apprehension of career; these are things such as: ways of spending one’s free time,
forms of leisure, education, family roles, which are linked with employment
(Bańka, 2005: 26). In the less restrictive attitude to defining “career”, one stresses
the importance of constructing (not choosing) career for designing a life quality
(Maree, 2010: 362). The sequential development of an individual (which is integrally linked with the career development) constitutes the essence of the process,
which is lifelong. The economy which is based on knowledge determines the
orientation on knowledge of the contemporary society. The development of careers of members in such a society is its crucial element. Moreover, the quality of
socio-cultural and economic changes will demand constant career management
and modification of its individualized paths.
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Społeczeństwo współczesne, zmiany w świecie pracy
– wyzwania dla przyszłości
Streszczenie
Autorka w swoim artykule wskazuje na temporalną wielowymiarowość globalizującego się
społeczeństwa, która przyczynia się do trudności w uchwyceniu heterogeniczności i zmienności
form nowoczesnej organizacji społecznej. Podkreśla, iż współczesne rozważania nad kształtem
zglobalizowanego społeczeństwa koncentrują się przede wszystkim na sporze o definicyjne
credo przedstawiające tego społeczeństwa subtelności.
Próba teoretycznego opisu i standaryzacji pojęcia „społeczeństwo współczesne” staje
się aktualną i ważną płaszczyzną analitycznego dyskursu. Opinia ta znajduje potwierdzenie
głównie w odniesieniu do rozważań nad „ekspansywnym rozwojem nowoczesnej formacji
społecznej” (P. Sztompka). Zainteresowanie adekwatnym ujęciem istoty społeczeństwa wydaje
się być „niedefiniowalne niezmienne” (A. Giddens), gdyż jest zależne od nieprzewidywalnych
konsekwencji działania podmiotów społecznych w sytuacji zmiany rzeczywistości społecznej.
Opierając dyskurs na postmodernistycznej, wieloaspektowej i krytycznej wobec kulturowo-hegemonicznej definicji „społeczeństwa”, można wskazać najczęściej uwzględniane jego
cechy, do których zalicza się: a) autonomiczność bytu, jakim jest społeczeństwo i jego
czasoprzestrzenny konspekt; b) historyczne i doświadczeniowe określenie społeczeństwa
jako grupy ludzi; c) użytkowanie wspólnego terytorium jako podstawy życia społecznego;
d) materialny, behawioralny, psychologiczny i aksjonormatywny wymiar rzeczywistości
społeczno-kulturowej, w którym podkreśla się poszukiwanie coraz lepszego zrozumienia
procesów społecznych z uwzględnieniem dynamiki czasowej oraz upatruje źródeł kulturowej
tożsamości; e) progres, optymalizację, dążenia do tolerancyjnego pluralizmu, dyskursywnego
podołania ryzyku i przewidywalności struktur życia codziennego społeczeństwa13.
W dyskursie nad tym, co denotuje i konotuje pojęcie „społeczeństwo współczesne”,
autorka poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące osobliwości tego społeczeństwa, które
jest jakościowo odmienne od społeczeństwa industrialnego. Świadczy to o słabnącej roli
dyskursu nad rodzajem przymiotnikowych kwalifikatorów oraz o kryzysie epistemologicznym
i semantycznym, a skoncentrowaniu narracji na wzajemnej zależności między globalnością
(nową jakością stosunków społeczno-kulturowych na skalę globu ziemskiego) i indywidualnymi
dyspozycjami jednostek. W problematyzowaniu kształtu społeczeństwa przyszłości nie tylko
nie rezygnuje z odpowiedzi na pytanie „jakie jest społeczeństwo współczesne?”, ale również
poszukuje odpowiedzi na pytania „jakie społeczeństwo może być?”, wskazując szereg możliwych
scenariuszy rozwoju społecznego, które trudno rozstrzygać a priori, oraz „jakie społeczeństwo
powinno być?”, w oparciu o aksjonormatywny charakter narracji. Rozwój humanistycznej
refleksji nad permanentną autokreakcją społeczeństwa współczesnego wskazuje na próbę
określenia mniej lub bardziej spójnego zbioru orientacji kognitywnych, emocjonalno-uczuciowych, aksjologiczno-ewaluacyjnych i behawioralnych wobec otaczającego świata.
Interpretacja wybranych orientacji (na globalną zmianę, na cywilizacyjne przypisanie do
ryzyka, na doświadczenie zapośredniczone z mediów, na ideologie konsumpcji, na wiedzę, na
odpowiedzialność) jako elementów mentalności współczesnego społeczeństwa, ze wskazaniem
13
To rozbudowana propozycja B. Misztala na definicyjne dookreślenie pojęcia „społeczeństwo”,
zmierzająca do częściowego zredukowania niedoskonałości konceptualnej tego pojęcia w teorii
socjologicznej (zob. Misztal, 2000: 63–64).
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na kulturowe, społeczne i jednostkowe wyznaczniki ich optymalizacji, pozwoliła autorce na
zarysowanie cech globalizującego się społeczeństwa. Pomiędzy wyróżnionymi orientacjami,
charakteryzującymi całościowy stosunek społeczeństw do ekspansywności zmian społeczno-kulturowych w świecie, istnieją wzajemne powiązania, które składają się raczej na syndrom
(ukształtowane cechy społeczeństwa wspomagają, wzmacniają bądź osłabiają inne) aniżeli na
zbiór cech obrazujących subtelności społeczeństwa późnej nowoczesności.
W końcowych rozważaniach podjęta jest refleksja na temat jakości społeczeństwa przyszłości. Jednakże antycypacja, jakie będzie „społeczeństwo przyszłości”, w świetle debaty o ponowoczesności jest zabiegiem dość ryzykownym, gdyż „szok przyszłości to inaczej mówiąc
oszałamiająca dezorientacja, powodowana przez przedwczesne nadejście przyszłości” (Toffler,
1974: 21). Zarysowane spory konceptualne stanowiące próbę odpowiedzi na pytanie o kształt
społeczeństwa współczesnego poprzez opis wybranych aspektów rzeczywistości społeczno-kulturowej, stanowiących impuls zmian dokonujących się w mikro- i makroskali, nie konstytuują odrębnych typologii tegoż społeczeństwa. W obliczu globalizujących tendencji świata
ekspansywny rozwój ponowoczesnej bądź późnonowoczesnej formacji społecznej winno się
raczej ujmować w kategoriach zbiorów orientacji kognitywnych, emocjonalno-uczuciowych,
wartościująco-oceniających i behawioralnych społeczeństwa, jako elementów społecznej i jednostkowej mentalności, składających się na syndrom cech społeczeństwa posttradycyjnego.
Wobec powyższych założeń, w obrębie kulturowo zorientowanych prób określenia cech „współczesnego społeczeństwa” zostało wyróżnionych kilka charakterystyk orientacji społeczeństwa
ponowoczesnego, ulegającego permanentnej autokreacji.
Niewątpliwie elementem składowym zjawiska globalizacji ekonomicznej, a w szczególności rozwoju gospodarki wolnorynkowej, są zmiany w środowisku pracy, strukturze pracy,
percepcji pracy, a także w sferze cech, znaczeń i wartości przypisywanych pracy. Efektem tych
przemian jest zwrócenie uwagi na: jakość systemu organizacji pracy (elastyczność pracy pozwala na adekwatne reagowanie na zapotrzebowania na rynku pracy), wzrost znaczenia jakości
satysfakcji z wykonywanej pracy (nierzadko poprzez zmianę jej funkcji czy treści), stopniowy zanik tradycyjnego modelu rozwoju kariery (Strykowska, 2001: 120). Procesy zmieniające
świat pracy dotyczą również transformacji w rzeczywistości planowania kariery (jako elementu
ogólnego rozwoju zawodowego), co nie pozostaje bez wpływu na jakość zmian w poradnictwie
i doradztwie zawodowym. Dynamika przemian współczesnego świata pracy, a nawet „końca
pracy” (J. Rifkin), aktualizuje rolę jakości wykształcenia i wymaganych kwalifikacji. Globalne
tendencje i procesy różnicowania, wielokontekstowości, wielowymiarowości i współzależności
różnych dziedzin życia społecznego niewątpliwie aktualizują problem planowania, zarządzania,
rozwoju i kształtowania kariery oraz skłaniają do namysłu nad problemem kariery międzynarodowej jako swoistego novum w planowaniu szeroko pojętej kariery i wspinania się po jej
szczeblach. Istotę stanowi sekwencyjny rozwój jednostki (integralnie związany z rozwojem jej
kariery) w trakcie całego życia jednostkowego. W gospodarce opartej na wiedzy, co w konsekwencji determinuje zorientowanie współczesnego społeczeństwa na wiedzę, kluczowym elementem staje się rozwój karier jego członków. Co więcej, jakość zmian społeczno-kulturowych
i ekonomicznych będzie wymagać ciągłego zarządzania karierą oraz modyfikowania jej zindywidualizowanych ścieżek.
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The concept of race seems to be, despite the efforts of various political
movements of 1960’s still present in the public life and education in the
Unites States. Contemporary educational debates in America in most cases
tackle this problem through the lenses of a specific research approach which
takes the concept of race as granted, when examining social relations in the
American society. This approach, generally called Critical Race Theory (CRT)
had been established in the late 1980’s, but its theoretical, methodological
and political roots go back to the decade of the Vietnam War and the assassination of Martin Luther King or even further. This paper makes an attempt
to deliver a closer look at the CRT and to highlight its most important assumptions and forms of political actions undertaken within the common
frame of the racial concept. The Boasian tradition in the American way of
conceptualization of race is an important factor in this debate. The past and
present educational debates in the USA prove the fact that the idea of race
is undergoing nowadays an intensive shift from its biological basis towards
economic and social differences making the new conflicts even more visible in the American political landscape today.
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W czasie, gdy Martin Luther King wypowiadał swoje słynne słowa rozpoczynające się od frazy „Miałem sen…”, Stany Zjednoczone były krajem stojącym po raz
kolejny na skraju głębokiego przewartościowania społecznych kategorii swojej
zbiorowej tożsamości. Amerykańskie media w latach sześćdziesiątych były pełne
doniesień o gwałtownych niepokojach społecznych, rewolucyjnym w swoim wyrazie zapale wielu ruchów emancypacyjnych czy też barwnych kontrkulturowych
grup młodzieżowych obecnych na ulicach amerykańskich metropolii, jak np. San
Francisco. Wyrażane w ten sposób coraz wyraźniejsze niezadowolenie z zastanego
społecznego status quo ukierunkowane było zdecydowanie w stronę radykalnej
dekonstrukcji ówczesnego konserwatywnego (jak często wówczas zaznaczano)
porządku ideowego. Ten polifoniczny dyskurs społeczny w Stanach Zjednoczonych dekady wojny w Wietnamie, hipisowskich eksperymentów z alternatywnymi
formami wspólnot czy też wyrazów młodzieżowego buntu stał się intelektualnym
wyzwaniem dla wielu ludzi nauki, którzy zmuszeni zostali do bądź to czynnego
w nim udziału, bądź też przynajmniej biernego opowiedzenia się po jednej ze stron
tlącego się od dawna konfliktu. Konfliktu, dodajmy, który stanowił w tamtym czasie immanentną część pokoleniowej zmiany tak w sensie makrospołecznym, jak
i zmiany generacyjnej w światowej humanistyce.
Kompromitacja moralna takich przedstawicieli dotychczasowych wielkich
idei, jak np. Martin Heidegger, zmusiła wielu intelektualistów do przewartościowania poglądów w kwestii konstruowania systemowych modeli myślowych. Pojawiła
się konceptualna i moralna pustka, którą należało jak najszybciej zapełnić nowymi treściami. Coraz częściej wskazywano na potrzebę zastosowania metodologii
zorientowanej bardziej na fragmentaryczność poznania rzeczywistości społecznej
niż na ogląd holistyczny. Teorie średniego i małego zasięgu miały zastąpić rozwiązania systemowe. Te ostatnie, ze względu na próżnię wielkich idei, miały jakoby
być pozbawione dłużej prawomocności. Jednym z kierunków badań społecznych,
który wyłonił się w kontekście dorobku kontrkulturowych ruchów emancypacyjnych, była formacja, która zwykła być nazywana terminem „krytycznej teorii rasy”
(ang. Critical Race Theory)1.
Zanim jednak krytyczna teoria rasy pojawiła się na tle amerykańskich debat
społecznych i politycznych, krajobraz ideologiczny w tym kraju musiał ulec daleko
idącym przemianom tak na poziomie samego przedmiotu debat, jak i intelektualnego pola, w obrębie którego je prowadzono, tj. środowisk akademickich, jak również systemu uniwersyteckiego oraz systemu szkolnictwa średniego i podstawowego. Amerykańskie uniwersytety i szkoły od końca lat pięćdziesiątych podlegały
istotnym przemianom wpływającym na głęboką transformację struktur tychże
instytucji, jak również ideowych podstaw realizowanego przez nie na wszystkich
1

W dalszej części tekstu posługuję się akronimem KTR dla określenia tej formacji naukowej.
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poziomach programu nauczania. Bezpośrednie początki procesu transformacji
amerykańskich szkół i uniwersytetów pod względem zróżnicowania rasowego
sięgają bezspornie pierwszych decyzji prawnych w sprawie zróżnicowania grup
uczniowskich i studenckich. Jedną z fundamentalnych decyzji w tej materii była
sprawa sądowa, która w 1954 roku poruszyła społeczeństwo amerykańskie, znana także jako sprawa „Brown kontra Rada Edukacji miasta Topeka”. Określiła
ona ostatecznie jako niekonstytucyjny rozdział szkół publicznych ze względu na
przynależność rasową i tym samym usunęła prawne podstawy faktycznej segregacji rasowej w amerykańskich instytucjach życia publicznego, funkcjonujące od
końca XIX wieku i sprawy „Plessy kontra Fergusson”2. Decyzją sądu odrzucono
wówczas twierdzenie, iż zasadna jest segregacja rasowa w szkołach publicznych,
gdyż opiera się na jakoby wrodzonych (rasowych) różnicach pomiędzy grupami
uczniów afroamerykańskich i białej większości. Ten pogląd oddawał w znacznej
mierze zbiorowe wyobrażenia o różnicach rasowych w społeczeństwie amerykańskim w tamtym czasie i jednocześnie je obiektywizował jako rzeczywistość daną.
Konsekwencje przyjęcia decyzji amerykańskiego sądu w sprawie z 1954 roku okazały się być znamienne nie tylko w obszarze edukacji. Formalne zrównanie szans
edukacyjnych czarnej mniejszości i białej większości, szczególnie w stanach południowych, okazało się być również furtką do dalszych działań na polu emancypacji Afroamerykanów. Instytucje państwowe nie mogły dłużej wzbraniać się przed
przyjmowaniem przedstawicieli tej mniejszości w swoje struktury. W następnych
latach głośne stały się pierwsze przypadki zatrudnienia czarnoskórych Amerykanów w takich instytucjach, jak np. armia czy policja3.
Od początku lat sześćdziesiątych mogliśmy obserwować w Stanach Zjednoczonych nabierający rozpędu proces erozji przekonań na temat różnic rasowych,
przynajmniej w dyskursie publicznym i instytucjach życia publicznego. Jego kulminacja przypadła na symboliczny rok 1968, kiedy to również w Stanach Zjednoczonych odczuć można było powiew rewolucyjnego zapału kontrkultury z kontynentalnej Europy. Niejaki James Earl Ray zastrzelił wówczas pastora Martina Luthera Kinga, a amerykańscy czarnoskórzy atleci publicznie wyrazili symbolicznym
gestem poparcie dla organizacji „Czarne Pantery” podczas olimpiady w Meksyku.
2
Casus „Plessy kontra Fergusson” z 1896 roku wskazywał na nadrzędność prawa stanowego
nad prawem federalnym i sankcjonował zasadę „oddzielnie, ale równi” (ang. separate but equal)
w życiu publicznym w USA.
3
Niemniej głośne były wyrażane przez wielu Amerykanów głosy przeciwne integracji. Chodzi
tu o przypadek sprzeciwu władz stanowych wobec otwarcia się na Afroamerykanów poprzez protest
gubernatora stanu Arkansas Orvala Faubusa, który zanegował możliwość przyjmowania czarnoskórych Amerykanów w szeregi stanowej Gwardii Narodowej. W odpowiedzi na to prezydent Eisenhower sfederalizował tę instytucję, podporządkowując ją rządowi w Waszyngtonie. Innym przykładem
tego samego zjawiska jest tzw. „Manifest Południa” (Southern Manifesto) – dokument sygnowany
przez 101 polityków z południowych stanów USA sprzeciwiających się procesom integracyjnym.
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Dekada przemian społeczno-kulturowych miała wiele wymiarów, a jednym z ważniejszych miał się okazać ruch na rzecz praw Afroamerykanów. Jego społeczne oddziaływanie było wówczas niewielkie, jednak już dwie dekady później stać miał się
on zaczynem nowego społecznego porządku. Porządku, dodajmy, który wyraźnie
negował dotychczasowe relacje pomiędzy grupami społecznymi w USA i wskazywał na potrzebę ich radykalnego przedefiniowania.
Amerykański ruch na rzecz emancypacji politycznej, społecznej i kulturowej
mniejszości afroamerykańskiej z lat sześćdziesiątych stał bezpośrednio za powstaniem i popularyzacją KTR w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Nie był on
jednak jedynym źródłem inspiracji takich autorów, jak np. Derrick Bell. Widzieli
oni w procesie kształtowania nowej perspektywy krytycznej dużo szerszy projekt
transformacji niewydolnego amerykańskiego systemu, spychającego na margines
tych, którzy na skutek szeregu czynników historycznych pozostawiali poza kręgiem głównego nurtu życia kraju. Do politycznego zaplecza KTR zaliczyć można
ruch Chicanos (mniejszości hiszpańskojęzycznej) i ruch na rzecz praw mniejszości
seksualnych. Proces wyzwalania się grup mniejszościowych w Stanach Zjednoczonych miał polegać na emancypacji zbiorowych tożsamości, zaakcentowaniu
możności ich eksponowania w dyskursie publicznym, jak i politycznego uznania
wewnętrznego zróżnicowania społeczeństwa amerykańskiego. Pluralizm społeczny i kulturowy miał zatem być w zamierzeniu twórców z kręgu KTR efektem wewnętrznych przemian społeczeństwa amerykańskiego zainicjowanych przez ruch
praw obywatelskich. Zanim jednak cel ten został osiągnięty, musiano przezwyciężyć istniejące animozje i głębokie podziały społeczne, które w latach sześćdziesiątych nadal opierały się w Stanach Zjednoczonych na kryteriach rasowych.
Amerykańska koncepcja rasy jest silnie związana ze specyficznym podejściem
zarówno do problemu zróżnicowania rasowego, jak i samej definicji kategorii rasy.
Ta ostatnia często jest traktowana w sposób zobiektywizowany, nadający porządkowi biologicznemu cechy właściwe problematyce kulturowej. To specyficzne połączenie dwóch przeciwstawnych sobie porządków (natury i kultury) w charakterystyczny sposób definiuje nie tylko typowo amerykańskie podejście do problemu
rasy, ale również jest obecne w wielu innych przykładach ideologii rasowej. Jak
wskazuje Susan Pitchford, dyskurs rasowy w najbardziej ogólnej formie jest zależny od zachowania tej ciągłości i wyrażenia jej w kategoriach etnicznych i grupowych (Pitchfort, 2000: 2330). Wyłaniająca się z tej przestrzeni kategoria różnicy jest nie tyle kwestią porządkującą, co oceniającą i jakościową. Przykładem
tego typu racjonalizowania problemu rasy jest chociażby słynna praca Richarda
Hernsteina i Charlesa Murraya The Bell Curve. Zawarta w niej naczelna teza, że
istnieje wyraźna zależność pomiędzy poziomem inteligencji mierzalnej testem IQ
a przynależnością do określonej grupy rasowej, realizowana jest także na poziomie zjawisk natury edukacyjnej, w tym problemów szkolnych Afroamerykanów.
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Braki edukacyjne czarnych Amerykanów wynikać mają, zdaniem obu autorów,
bardziej z czynników dziedziczonych biologicznie niż nabytych poprzez wpływ
środowiska i wychowanie. Zanegowanie w tejże tezie kulturowych, społecznych
i ekonomicznych podstaw obecnych w amerykańskich statystykach edukacyjnych
prawidłowości przekłada się na argumentację ukierunkowaną na udowodnienie
zasadności myślenia w zobiektywizowanych kategoriach rasowych. Tym samym
The Bell Curve jest wyrazem z jednej strony klasycznych tradycji myślenia o problemie rasy, z drugiej zaś specyficznie amerykańskiego podejścia do tej kwestii.
Specyficzny charakter amerykańskiej koncepcji rasy polega w tym przypadku na
wyrażaniu przekonania o nieprzerwanym biologiczno-kulturowym continuum,
będącym jednocześnie uzewnętrznionym zbiorem cech właściwych danej ludzkiej
zbiorowości.
Ten rodzaj partykularyzmu ma swoje źródła w amerykańskiej tradycji badawczej, której jednym z najbardziej znanych przedstawicieli był ojciec amerykańskiej
antropologii kulturowej Franz Boas. Ten niemiecki imigrant wpłynął zasadniczo
na krystalizację definicji kultury w ujęciu amerykańskiej humanistyki. Definicja
ta wskazywała na to, co dla danej społeczności jest charakterystyczne i unikalne:
dany wzorzec i kulturowy leitmotiv. Podnosił on w swoich pracach również problem ówczesnej sytuacji Afroamerykanów. W tekście z 1905 roku The Negro and
the Demands of Modern Life starał się on wskazać rozwiązanie kwestii poruszonej
przez niego samego kilka lat wcześniej4. Zdaniem Boasa, jeśli nawet faktycznie
biologiczne uwarunkowania ludności czarnoskórej mogą sugerować mniejsze
zdolności intelektualne (mniejsza puszka mózgowa niż u innych grup), to nie
przekłada się to w żaden sposób na statystycznie ujęte predyspozycje intelektualne.
Jak stwierdza Boas: „[…] musimy pamiętać, że korelacja ta indywidualnie […] jest
często przysłaniania innymi przesłankami, a jednocześnie możemy podać szereg
przykładów wielkich ludzi o małych mózgach” (Vernon, 1996: 17). Boasowski partykularyzm kulturowy podkreślał zatem nie tyleż zróżnicowanie ludzkich zbiorowości ze względu na obiektywnie dające się wyróżnić wskaźniki, lecz bardziej ze
względu na to, co leży w sferze subiektywnego uwewnętrznienia kontekstu kulturowego otaczającego jednostki i grupy. Stanowisko Boasa jest także o tyle ciekawe,
iż z wykształcenia był on antropologiem fizycznym, choć usilnie starał się w ciągu
swojej akademickiej kariery umniejszyć znaczenie tego faktu. Kontynuując swoje
rozważania, dodaje on, iż:
4

Boas w 1894 roku opublikował tekst Human Faculty as Determined by Race, w którym wyrażał pogląd o istnieniu zależności pomiędzy dyspozycjami kulturowymi a porządkiem biologicznym.
Z drugiej strony jednak widział ten problem inaczej niż zwolennicy dominującego wówczas darwinizmu społecznego. Dla niego samego zależność ta miała charakter normatywny, nie była zaś odzwierciedleniem uniwersalnego porządku naturalnego i nie miała znamion jakościowych.
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Nie ma najmniejszego powodu, aby nie wierzyć, że Murzyn (oryg. Negro – J.D.), jeśli dać mu
możliwość i okazję, będzie doskonale w stanie wypełnić powinności obywatelskie tak jak jego
biały sąsiad. Może się zdarzyć, że nie wyda on tak wielu wielkich ludzi, jak przedstawiciele białej rasy, a jego średnie osiągnięcia nie osiągną całkiem średnich osiągnięć białej rasy,
lecz będziemy w stanie wskazać niezliczone przykłady ludzi, którym jako [białym] z wadami
pozwalamy, aby ciągnęli w dół i uwsteczniali zdrowe dzieci w naszych szkołach publicznych
(Vernon, 1996: 17).

Będąc zatem w sytuacji, którą Vernon nazywa „paradoksem boasiańskim”,
amerykański badacz stara się skonstruować całościowy ogląd oceny sytuacji
edukacyjnej przedstawicieli grup mniejszościowych, takich jak Afroamerykanie. Istotnym elementem tego oglądu jest włączenie już nie tylko partykularnego
kontekstu kulturowego, lecz także szeregu innych czynników, również takich jak
indywidualne predyspozycje czy też jednostkowe biografie. Ta sfera subiektywnego doświadczenia mogła bowiem uzupełnić w istotny sposób obraz sytuacji wynikający z empirycznych danych statystycznych. Dane te są niepełne i mogą być
jedynie czynnikiem zaciemniającym obraz całości. Jak podkreślał Boas w liście
do Edwarda T. Devine’a, wyraża on „[…] chęć zebrania większej ilości informacji
w odniesieniu do pewnych tropów rasy czarnej posiadających fundamentalne znaczenie dla określenia polityki, jaką powinniśmy przyjąć względem problemu rasy
w ogóle” (Vernon, 1996: 18).
Stanowisko Boasa ukonstytuowało akademicki dyskurs na temat rasy w Stanach Zjednoczonych na długie lata i w kontekście przemian lat sześćdziesiątych
zepchnęło go w stronę stanowiska konstruktywistycznego. Amerykańska koncepcja rasy operuje dziś tą kategorią w pojęciach mitu i kulturowej symboliki. Problem
zróżnicowania rasowego jest zaś ujmowany coraz częściej w kategoriach różnic
klasowych i ekonomicznych. Jak udowadnia w pracy The Declining Significance of
Race William J. Wilson, to pojęcie klasy częściej niż rasy stanowi we współczesnej
Ameryce główną zmienną w relacjach społecznych. Rasa staje się czymś na kształt
zbiorowego mitu, ideowej konstrukcji upowszechnianej i reprodukowanej w obrębie pewnych struktur na bazie określonych symboli oraz w politycznie uwarunkowanym i doraźnym celu. Przeniesienie problemu rasy w sferę symboliczną jest
także odnoszone do kwestii kulturowej recepcji porządku biologicznego i relacji
pokrewieństwa. Klasyczna już analiza amerykańskiego systemu relacji pokrewieństwa autorstwa Davida M. Schneidera, zatytułowana American Kinship, wyraźnie
sytuuje ten obszar więzi w polu kulturowych metafor. Zdaniem Schneidera jest
to typowe dla społeczeństwa amerykańskiego spojrzenie na relacje biologiczne.
Nałożenie na warstwę biologiczną płaszczyzny kulturowej wyraża się chociażby
poprzez wszechobecną nomenklaturę pokrewieństwa i koncepcję rodziny (father
in law, mother in law itp.). Tłumaczy to w pewnej mierze niechęć środowiska amerykańskich socjologów i ich krytykę wobec wszelkiej ideologii rasowej opierającej
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się na założeniu, iż w zróżnicowanym społeczeństwie amerykańskim jedynie rzekomo najsilniejsze grupy przetrwają wyścig w społecznej strukturze. Potwierdza
to stanowisko Stephena Steinberga, który twierdzi w swej pracy Race Relations;
a Critique, że amerykański dyskurs rasowy jest nową formą społecznego darwinizmu. Ten specyficzny „język rasy” ma, zdaniem Steinberga, powielać i umacniać,
a jednocześnie obnażać, strukturę różnic i nierówności widocznych w społeczeństwie amerykańskim.
W tak zarysowanym kontekście KTR stanowi swoiste przedłużenie tej perspektywy myślowej. Badacze, tacy jak wspomniany już Derrick Bell oraz Mari
Matsuda, Patricia Williams, Kimberlé Williams Crenshaw, Richard Delgado,
Alan Freeman czy też Lani Guner, realizują swoje autorskie programy krytycznej analizy relacji rasowych we współczesnych Stanach Zjednoczonych z punktu
widzenia pragmatycznie rozumianego krytycyzmu. Postawa ta wpisuje się także w dyscyplinarne źródła akademickich podstaw tej formacji. Będąc czynnymi
zawodowo prawnikami, Matsuda i Delgado działają w obszarze walki o prawa
obywatelskie. Spojrzenie normatywne, a dokładniej: uważna analiza rozwiązań
normatywnych, jest zatem dla KTR cechą charakterystyczną, tym bardziej istotną, iż to właśnie w polu prawa realizuje się obecnie jedna z ważniejszych dyskusji o podłożu rasowym w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych (o czym szerzej
w dalszej części tekstu).
Na czym polega perspektywa KTR? Większość autorów przypisywanych do tej
formacji lub identyfikujących się z nią wyraża duże zróżnicowanie poglądów, lecz
można wskazać na zasadnicze zespoły idei kształtujące program KTR. Jak zaznacza Richard Delgado i Jean Stefancic, większość przedstawicieli KTR jest zgodna,
iż rasizm nie realizuje się najczęściej poprzez abstrakcyjne pojęcia i dyskurs naukowy. Jest on ideologią obecną i manifestującą się poprzez codzienną społeczno-kulturową praxis, a będące jego konsekwencją akty dyskryminacji to tak zwane akty mikroprzemocy, to znaczy „zwyczajowy sposób załatwiania przez społeczeństwo interesów; zwykłe codzienne doświadczenie ludzi kolorowych w tym
kraju” (Delgrado, Stefancic, 2001: 7). Dalej, KTR stawia sobie jako nadrzędny cel
wskazanie, iż amerykański system społeczny jest zorientowany na białą większość
i dlatego też realizuje w pierwszej kolejności cele i interesy tejże grupy zarówno
w sferze ideowej, jak i materialnej. Argument ten jest podstawą szeroko zakrojonej
krytyki akcji afirmatywnych realizowanych w amerykańskim szkolnictwie wobec
grup mniejszościowych. Polityka rasowego „daltonizmu” jest dla zwolenników
KTR kolejnym przykładem operowania kategoriami rasowymi instrumentalizującymi mniejszości etniczne w dyskursie publicznym oraz dalszą formą utajnionego
rasizmu (tzw. color-blind racism). Zdaniem takich autorów jak Bell działania te
służą jedynie umocnieniu dominującej pozycji białych (a dokładniej: białej klasy średniej) w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie amerykańskim. Idea
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ta, nazywana nierzadko „zbieżnością interesów” lub „determinizmem materialnym”, sytuuje zatem znaczącą część dorobku ruchów emancypacyjnych po stronie
systemu represji. Dzieje się tak, gdyż, zdaniem Bella, kluczowe momenty w walce
o równouprawnienie Afroamerykanów były obciążone wpływem i naciskami ze
strony grup reprezentujących interesy białych.
W kontrowersyjnym artykule Brown vs. Board of Education and the Interest
Convergence Dillema Derrick Bell stawia hipotezę, iż słynny casus prawny stanowił
jedynie oczywistą konsekwencję zbieżności interesów Afroamerykanów i białych
w danym momencie historycznym. Tego rodzaju rewizjonizm historyczny jest jednym z ważniejszych i jednocześnie budzącym największe emocje punktów programu KTR. Pozostaje zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego nagle tak
bardzo zwarty i homogeniczny system, jak amerykańskie prawo, pozwolił w 1954
roku na radykalne zmiany? Jak twierdzi Bell, stało się tak, gdyż
polityki konieczne dla zachowania efektywności szkół zagrażają interesom własnym związków
zawodowych nauczycieli i innych grup zainteresowanych zachowaniem status quo. Jednakże
udane szkoły mogą dostarczyć nam tej lekcji, iż utworzenie efektywnych szkół dla czarnych
musi stanowić nadrzędny cel, bardziej niż drugorzędny skutek integracji. Wielu białych rodziców dostrzega wartość w nauczaniu integracyjnym dla swoich dzieci, jednakże w znaczącej większości postrzegają samą integrację jako jedynie jeden z wielu czynników wpływających
na efektywne kształcenie. W pewnym stopniu aktywiści na rzecz praw obywatelskich również
akceptują to racjonalne wyczucie priorytetów, dlatego też możliwym jest osiągnięcie pewnej
większej rasowej zgody (Bell, 1995a: 26).

Społeczny konsensus w odniesieniu do procesu integracji mniejszości afroamerykańskiej jest jednak o wiele trudniejszy do osiągnięcia niż można by sądzić
po postępie zmian legislacyjnych w prawie amerykańskim. O ile poruszona przez
Bella sprawa stała się pod wieloma względami punktem przełomowym w stosunkach społecznych w USA, to zakorzenienie dyskursu rasowego jego zdaniem jest
zbyt silne, by móc mówić o trwałej zmianie światopoglądowej w kontekście koncepcji rasy. Stała obecność tej koncepcji i rozumowania w jej kategoriach wpisała
się na dobre w krajobraz intelektualny Ameryki. W tym ujęciu przełamanie istniejących barier, zwłaszcza na płaszczyźnie edukacyjnej i możliwości kształcenia,
jest zadaniem, jakie stawia przed sobą większość autorów spod znaku KTR. Jest to
tym trudniejsze, że w przekonaniu Bella, Matsudy czy też Delgado rasizm w społeczeństwie amerykańskim stał się immanentną częścią składową świata społecznych różnic i podziałów. Postulat wykorzenienia tzw. strukturalnego rasizmu jest
zatem w obrębie omawianego tu kierunku badawczego jednym z najważniejszych
haseł, będących jednocześnie istotnym elementem walki politycznej. Warunkowany strukturalnymi zależnościami rasizm jest zatem autonomicznym mechanizmem społecznego różnicowania i selekcji. Ten deterministyczny ogląd sprawia,
że dyskurs rasowy w perspektywie KTR przesuwa się w stronę retoryki bliższej
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kontynentalnemu poststrukturalizmowi realizowanemu w Europie niż czysto
amerykańskiemu pragmatyzmowi. To zbliżenie teoretycznych afiliacji KTR i europejskich tradycji badań społecznych stawia badaczy takich jak Bell w centrum dyskusji, której główną osią stają się kwestie: relacje władzy i dominacji, hegemonia,
stygmatyzacja społeczna i mechanizmy kategoryzacji, marginalizacja grup mniejszościowych, polityczny charakter dyskursów społecznych czy też kulturowa semiotyka znaczących elementów tychże dyskursów. Dlatego też użycie tzw. „mowy
nienawiści” (ang. hate speech) jawi się w tym ujęciu jako naturalna konsekwencja
czy też znaczeniowe przedłużenie strukturalnej zależności ideologii rasowej obecnej w życiu mieszkańców USA.
Mowa nienawiści i jej praktyczne manifestacje są na płaszczyźnie edukacyjnej
obecne na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze, zjawisko to widoczne jest w przestrzeni szkolnej w obrębie grup uczniowskich. Na tym poziomie mowa nienawiści
manifestuje się nie tylko przez językową stygmatyzację członków grup mniejszościowych, lecz również przez piętnowanie wszelkiej odmienności postrzeganej
jako zagrożenie integralności i homogeniczności grupy. Dotyczy to odmienności
nie tylko definiowanej poprzez kryteria rasowe, lecz także tej wynikającej z mniej
empirycznie namacalnych podstaw. Dlatego też przedmiotem agresji jest nierzadko odmienność wynikająca z orientacji seksualnej, poglądów, religii itp. Nawarstwianie się różnych poziomów odmienności replikuje określone wzory zachowań
zbiorowych. Akt językowy przekształca się zatem w praktykę społeczną poprzez
implicite performatywny charakter mowy nienawiści. Jak wskazuje Judith Butler,
mowa nienawiści jest skutecznym działaniem w sensie wywołania określonych
społecznych implikacji (Butler, 2010: 89). Ta istotna zależność zawiera się również
w polu ukonstytuowanym przez struktury instytucjonalne. Nie dziwi zatem fakt,
że obraźliwe i degradujące określenia płyną zarówno ze strony grupy rówieśniczej,
jak i nauczycieli i innych osób reprezentujących urzędy państwowe. To znaczące
powiązanie aktów działania językowego i państwa (w tym jego struktur legislacyjnych) jest, zdaniem zwolenników KTR, takich jak Mari Matsuda, charakterystyczne dla kontekstu współczesnej Ameryki. Fakt ten podkreślany jest także przez
Butler, która stwierdza, że
[…] państwo produkuje mowę nienawiści. Nie chodzi mi o to, by pociągać państwo do odpowiedzialności za rozmaite zniewagi, epitety i inwektywy krążące obecnie pośród ludzi. Chodzi mi
tylko o podkreślenie faktu, że kategoria ‘mowy nienawiści’ nie może istnieć bez państwowego
zatwierdzenia. Sądowniczemu językowi państwa przypisana jest władza ustanawiania i podtrzymywania obszaru tego, co publicznie wypowiadalne, co sugeruje, że państwu przypada funkcja
znacznie poważniejsza niż tylko jego ograniczanie. W gruncie rzeczy państwo czynnie wytwarza dziedzinę publicznie akceptowalnej mowy, wytycza granicę między tym, co wypowiadalne
i niewypowiadalne, utrzymując władzę wyznaczania i utrzymywania powstałej w ten sposób
linii demarkacyjnej (Butler, 2010: 91–92).
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Użycie w mowie nienawiści kategorii różnicy jest zabiegiem nie tylko stylistycznym, lecz także działaniem ontologicznym (w znaczeniu światopoglądowym)
i zarazem polityczną deklaracją. Mówi ona, jak obchodzić się z odmiennością oraz
jak każda demonstracja nieposłuszeństwa wobec jednolitej wspólnoty winna być
karana. Marginalizacja wszelkich odstępstw od normy jest wskazywana jednocześnie jako działanie na rzecz zachowania równowagi systemu. Dzieje się tak na poziomie makro, w odniesieniu do pozycji społeczno-ekonomicznej np. Afroamerykanów, jak i mikro, jak na przykład w przypadku społeczności klasowych w wielu
szkołach w USA funkcjonujących w tzw. biednych dzielnicach wielkich amerykańskich aglomeracji. To specyficzne dążenie do zachowania społecznego equilibrium
określa, zdaniem takich badaczy jak Bell, głosy sprzeciwu wyrażane przez mniejszości wobec zastanego porządku jako czynnik destabilizujący kruchy konsensus
pomiędzy białą większością a grupami takimi jak Afroamerykanie. Każdorazowe wyjście poza ramy ustalonej z góry hierarchii społecznej, opierającej się także
na kategoriach rasowych, traktowane jest bowiem jako zamach na idealizowany
w tym układzie interes społeczny. W tym kontekście reforma amerykańskiej edukacji i programy mające wspierać edukację mniejszości (w tym akcje afirmatywne)
rysowane są jako wyłomy w sprawnie funkcjonującym mechanizmie.
Językowe piętnowanie prób zmiany „porządku rasowego” w USA jest obecnie
poza marginesem oficjalnego języka w tym kraju. Słowa takie jak „Nigger” (ang.
„czarnuch”) są rzadko spotykane lub całkowicie nieobecne w publicznych wypowiedziach ze względu na sankcje prawne wobec osób stosujących je względem
Afroamerykanów. To niewątpliwa zasługa ruchów obrony praw człowieka i ruchów emancypacyjnych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Niemniej problem rasy pozostał istotnym czynnikiem współczesnych konfliktów społecznych
w USA. Bolesnym przykładem trwałości tego problemu w świadomości zbiorowej
Amerykanów jest przypadek znanego profesora Harvardu i, paradoksalnie, czołowego teoretyka koncepcji rasy i ideologii rasizmu, a także zwolennika perspektywy
KTR, Henry’ego Louisa Gatesa Jr.
Profesor Gates został zatrzymany 16 lipca 2009 roku w swoim domu w Bostonie pod zarzutem włamania. Przybyli na miejsce policjanci otrzymali jedynie informację od dyspozytora, iż nieznany czarnoskóry mężczyzna włamuje się do pobliskiego domu. Jak się później okazało, był to Gates, który, wróciwszy z podróży do
Chin, nie mógł samodzielnie otworzyć drzwi frontowych i poprosił o pomoc kierowcę taksówki, która go przywiozła. Scenę tę obserwowała sąsiadka Gatesa, która
zaalarmowała policję. Interweniującym policjantem był sierżant James Crowley,
notabene zajmujący się szkoleniem innych bostońskich policjantów w technikach
aresztowań i obchodzenia się z podejrzanymi w taki sposób, aby uniknąć oskarżenia o intencje dyktowane przesłankami rasowymi5. To, co wydarzyło się w czasie
5

Chodzi tu o tzw. rasowe profilowanie podejrzanych (ang. racial profiling).
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aresztowania Gatesa, wzbudziło ogólnonarodową debatę w USA na temat żywotności uprzedzeń rasowych wśród współczesnych Amerykanów. Gates, uznany
amerykański badacz i aktywista polityczny, oraz Crowley, szanowany i doświadczony oficer amerykańskiej policji, wykazali się specyficznym oglądem zaistniałej
sytuacji. W obu tych spojrzeniach została wyraźnie zarysowana debata rasowa,
która wydaje się być w tym wydaniu zjawiskiem „endemicznie” amerykańskim.
Jej istotą był stawiany przez obie strony zarzut kierowania się w swych działaniach
pobudkami rasistowskimi przysłaniającymi obiektywne i profesjonalne spojrzenie. Gates twierdził, iż policjant, pomimo wyjaśnień uczonego, zachowywał się
agresywnie i nie wierzył, iż czarnoskóry Amerykanin może być właścicielem tak
drogiego domu w dobrej dzielnicy, z drugiej strony Crowley uparcie utrzymywał,
iż Gates go znieważał jako „niekompetentnego białego”. W sprawie tej głos zajął
nawet prezydent USA Barack Obama, potępiając jednoznacznie działania bostońskiej policji6.
Sprawa profesora Gatesa jest tylko jednym z wielu przykładów obecności
uprzedzeń rasowych w społeczeństwie amerykańskim. Umieszczenie tego incydentu w polu edukacyjnym (w tym przypadku akademickim) nie odnosi się jednak
tylko i wyłącznie do faktu, iż Gates jest czynnym zawodowo profesorem Harvardu,
lecz bardziej do charakteru debaty zainicjowanej tym wydarzeniem. Debata publiczna, która pojawiła się wokół aresztowania amerykańskiego intelektualisty, była
przede wszystkim debatą medialną, lecz również wyraźnie przenosiła się w obszar
akademickiego umocowania kwestii definicji rasy i stosunku wobec tego problemu takich kierunków jak KTR. Określenie, która z osób bezpośrednio zaangażowanych w zaistniałą sytuację kierowała się pobudkami rasistowskimi, przysłonięte
zostało w tym przypadku faktem, iż prowadzone dotąd debaty akademickie okazały się być jedynie pustymi postulatami, których przełożenie na rzeczywistość jest
znikome. Ta rozbieżność specjalistycznego (naukowego) języka mówienia o rasie
i praktyki społecznej okazać się miała znamienna w odniesieniu do sprawy Kelly
Williams-Bolar, młodej czarnoskórej matki ze stanu Ohio, która została skazana
prawomocnym wyrokiem za sfałszowanie szkolnych dokumentów aplikacyjnych
swoich dzieci. Jej przypadek stał się kolejnym przykładem trwałości specyficznych
struktur zależności rasowych, żywych nadal w społeczeństwie amerykańskim. Williams-Bolar podała w dokumentach aplikacyjnych dane swojego byłego męża tylko
po to, by jej dzieci mogły dostać się do szkoły w lepszej dzielnicy miasta, zapewniającej znacznie wyższy poziom nauczania, dużo mniejsze nasilenie zjawisk patologicznych (przemoc, narkomania) i dającej lepszy start w kształceniu na etapie
akademickim. Jej niezgodne z prawem działania podzieliły amerykańską opinię
6
Z czego później Obama musiał się publicznie tłumaczyć, gdyż zajął jednoznaczne stanowisko
w tej sprawie, nie zapoznawszy się uprzednio z faktami.
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publiczną. Z jednej strony domagano się przykładnego ukarania Williams-Bolar,
z drugiej zaś wskazywano na to, iż zmuszona została ona niejako do tego kroku
poprzez fakt przynależenia do specyficznie uwarunkowanej grupy społecznej, tj.
średnio zamożnych czarnoskórych Amerykanów. Ów znaczący rozdźwięk pobudek moralnych czynu Amerykanki odbił się szerokim echem nie tylko w mediach
amerykańskich, lecz uświadomił wielu mieszkańcom tego kraju, że „żaden amerykański obywatel nie powinien być zmuszony do dokonywania wyboru pomiędzy
złamaniem prawa a zapewnieniem swoim dzieciom dobrego nauczania niezależnie
od rasy, narodowości, czy majętności” (Marszał-Norsworthy, 2011: 37).
Istotna przyczyna tego stanu rzeczy i upowszechniania się takich przypadków,
jak te opisane powyżej, tkwi zarówno w specyficznie amerykańskim sposobie pojmowania rasy, jak i w najbardziej ogólnej definicji jej samej. Opiera się ona na
zastosowaniu kategorii różnicy względem określonych ludzkich zbiorowości. Jest
to kategoria porządkująca i normatywna zarazem. Odwołuje się do istnienia nie
do końca sprecyzowanego porządku naturalnego. Różnica w dyskursie rasowym,
w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jest jednak określana poprzez zbiór
czynników bardziej natury symbolicznej, niż biologicznej ciągłości konstytuującej grupy ludzkie (w tym przypadku rasy). Ta niewspółmierność porządków dyskursu, a właściwie nakładanie na porządek biologiczny elementów o charakterze
symbolicznym i znaczeniowym, jest typowym zabiegiem w amerykańskiej tradycji
mówienia o różnicy. Tradycji, dodajmy, której korzenie tkwią w modernistycznym
projekcie amerykańskiego społeczeństwa przełomu XIX i XX wieku, kiedy to kwestia zróżnicowania kulturowego dotknęła po raz pierwszy w tak rozległym stopniu także monolityczne (jak wówczas uważano) społeczeństwo amerykańskie7. Jak
twierdzi wspomniany już Henry Louis Gates:
Rasa jest ostateczną metaforą różnicy, ponieważ jej zastosowanie cechuje ogromna dowolność.
Sankcja biologii zawarta w różnicy płci, mówiąc krótko, nie obowiązuje i nie może obowiązywać,
kiedy mówimy o ‘różnicy rasowej’. A przecież beztrosko używamy języka w taki sposób, jakbyśmy chcieli zawrzeć owo poczucie naturalnej różnicy w naszych sformułowaniach. Postępować
w ten sposób to raczej wikłać się w niebezpieczne działania języka, które pogłębiają raczej niż
łagodzą i rozwiązują złożony problem kulturowej lub ‘etnicznej’ różnicy (Gates, 2004: 383).

Nakreślony przez Gatesa zabieg jest zatem przede wszystkim operacją językową dokonaną przez symbolizację elementów różnicujących w obrębie określonego
porządku strukturalnego. Z tym stanowiskiem zgadza się wielu inny współczesnych
amerykańskich uczonych podejmujących problem obecności kategorii różnicy we
współczesnym społeczeństwie USA. Należy do nich między innymi Walter Benn
Michaels, który kwestię tę ujmuje w nieco bardziej ortodoksyjny sposób, łącząc
7
Mam tu na myśli zjawisko tzw. pierwszej fali Wielkiej Imigracji, dzięki której w Stanach Zjednoczonych wyłoniła się koncepcja „melting pot” (tygla etnicznego) i pierwsze zarysy polityki wielokulturowości.
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dyskurs rasowy z kwestią różnicy ekonomicznej i narastającego rozwarstwienia
społeczeństwa amerykańskiego pod względem posiadanego kapitału. W pracy The
Trouble with Diversity odwołuje się do tradycji subiektywistycznych, mówiąc, że
obecnie problem rasy wynika nie tyle z odgórnie narzuconych sieci relacji rasowych, co z procesów tożsamościowych i idealizacji wszelakiej odmienności. Bycie
różnym, specyficznym czy wyjątkowym, jest, jego zdaniem, typowym dla Amerykanów sposobem radzenia sobie z trudnym do zdefiniowania i niejednoznacznym
światem. W tym kontekście, jak powiada Walter Benn Michaels: „idea rasy jako
konstrukcji społecznej jest zamierzona jako rejestracja faktu, iż pomimo że już
dłużej nie wierzymy w rasę jako byt biologiczny, nadal jednak traktujemy ludzi
tak, jakby należeli do różnych ras” (Michaels, 2007: 39).
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Critical Race Theory and the Presence of Concept of Race
in the Past and Current Educational Debates
in the United States
Summary
When Martin Luther King presented his famous speech beginning with the phrase “I had
a dream” America once again stood at the verge of redefining its own values and identity. In the
1960’s more and more voices had been heard, which expressed the need to change the sociocultural status quo and the ideological order. This very polyphonic discourse has had a deep impact on the social phenomena occurring in this revolutionary period. Many new social groups
emerged in those years, ranging from youth subcultures, through various emancipation groups,
ending with paramilitary organizations (like the Black Panthers for example). This was also
the time when the American racial concepts were shaken by the social movements, which also
tried to redefine the American way of thinking about society itself, its criteria of acceptance
and cultural basis. This discourse was full of conflict, in which American education played an
important part.
The educational debates of the 1960’s were put in the middle of ideological shifts specifically for western thought after 1945. The moral void left by great philosophical authorities,
like Martin Heidegger for example, was soon to be filled with new content, including many
emancipation postulates for diverse minorities. In the USA, one of the most visible of those
minorities was the Afro-Americans. The social, economic, cultural, political and last but not
least educational position of many black Americans after WW2 had been shaped since the end
of the 19th century by racial and social prejudice, exclusion from social participation and legal
acts which separated whites and blacks in the public sphere. The legal aspect of this division
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of American society has its origins in the Plessy vs. Fergusson case from the 1890’s. This case
undermined the role of federal legislation over state acts and was also the beginning of separation in American schools between the white majority and the people of color. In the 1960’s the
process of renegotiation of these legal solutions was stimulated by the civil rights movements,
an important factor of change these days in the USA. However, this process of social transition
had been initiated at least a decade before. In the educational sphere a need emerged in postwar America for groundbreaking changes in the schooling system of the country. The division
between whites and blacks had to be overcome if the American society were to adapt to new
challenges brought by the future.
Another legal case, in the mid 1950’s, had shaken the American public – Brown vs. Board of
Education. This time, the socio-political outcome of this case was supposed to be even more far
reaching that the infamous Plessy vs. Fergusson. The right for equal education of black Americans was since then a part of the struggle for new democratic standards, including equal rights
for all Americans. This case also initiated a specific current in intellectual debates in the country, which later on was known as the Critical Race Theory (CRT). CRT is an ideological formation which originated in this very context of the 1960’s (although it emerged in the late 1980’s).
It puts the American race concept in the middle of its own critical approach toward the sociocultural relations in contemporary America. This race concept might be traced back to the 19th
century, when such theorists as Franz Boas conducted their research on the relation between
culture and race. According to Boas there is a significant relation between two basic orders in
human behavior: the natural order (biology) and the cultural. This relation might be expressed
through visible patterns, such as race.
Therefore we may say that Boas’s race theory is an important contribution to the analysis
of the educational situation of Afro-Americans in the first half of the 20th century. Boas, being
caught in a paradox situation (on one hand he points out the relation between race and culture,
and on the other he advises his readers to avoid any simple generalizations of this premise), tries
to tackle the heart of the matter, that is the questions of how to deal with racial groups, and even
further, he asks if we might speak of race as a kind of objective reality at all. His standpoint, revolutionary in his days, did not bring him many followers, but it certainly attracted attention.
However, race treated as objectivity is still today the basis for racial ideologies, which serve
as “scientific” proof that the differences between people lie upon nature and not culture. Hernstein’s and Murray’s book “The Bell Curve” was one of their emanations. Their thesis, that the
educational position of black Americans is the simple consequence of their natural lack of adaptation skills, had gathered much critique, but also had been welcomed by many less “politically
correct” intellectuals as final evidence of what many Americans see as common phenomena.
According to those followers of “The Bell Curve”, the education of Afro-Americans is followed
by other forms of socio-cultural marginalization. In this manner the reproduction of the marginal social position of blacks is being treated as the consequence of a closer undefined “underdevelopment” of that group. According to Stephen Steinberg this specific social Darwinism is
common for the American race concept. Steinberg stresses that this racial discourse itself, as
well the public language regarding race and racial minorities, is one of the most important factors strengthening the divisions in American society.
The same view is shared by the most significant authors associated with CRT, such as Derrick Bell, Mari Matsuda, Patricia Williams, Kimberlé Williams Crenshaw, Richard Delgado and
Alan Freeman. In their opinion racism does not express itself through academic discourses
and abstract terms. It is rooted in the daily social praxis, which is also visible in the acts of the
so-called “microviolence”. But if CRT authors do not share many common views and opinions,
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we are able to point out at least one with which they all agree. The American social system is
oriented on the white majority and that’s why it realizes its interests in the first place (as well
as in the ideological and material sphere). Racial minorities are being instrumentalized in the
public discourse as objects of change, not the participants and subjects of social life. Education
practices such as affirmative actions are viewed by Bell or Delgado as another form of the reproduction of the status quo, or what they call “color blind racism”. According to Bell, such actions
serve only maintaining the interests of whites and are what he calls “materialistic determinism”.
Therefore we have to change the way we think about race, if we want to overcome this obstacle.
The basis of the American race concept, criticized by CRT authors, is taking two different orders
of reality (biology and culture) as dichotomous.
Contemporary American educational debates seem to provide us with evidence that the
postulates of CRT are still not fulfilled. Two recent cases related to racism have shaken the
public in the USA. The arrest of a Harvard professor (and paradoxically also a race theorist),
Henry Louis Gates Jr. wrongly taken as a burglar in his own house, as well as the case of a young
mother, Kelly Williams-Bolar, who has been accused of fraud as she used her husband’s name
to give her children the chance to attend a better school outside her own district, show us that
American society still takes old race concepts as granted. Regardless of the attempts to change
this situation, the deeply rooted devotion to social and cultural differentiation remains as an
important factor of social relations in the USA today. The reason for this might be, as stated by
Henry Louis Gates, that “race remains an ultimate metaphor of difference because it is characterized by a strong latitude of usage”. Gates’ statement may also explain why today the language
of difference is being examined as the most interesting object of study by many CRT authors.
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Affirmative action was introduced to the American universities in the 1960s.
The aim of this policy was to benefit the underrepresented groups, especially African Americans both in the higher education and the job market.
The affirmative action was introduced to ensure equal opportunities as well
as cultural diversity. The policy of Harvard University towards African Americans, Asian Americans and the other excluded groups was analyzed in this
article. Moreover, the attempt to reconstruct the current debate about outcomes of the affirmative action was made. The article also tries to answer
the following questions: did the affirmative action increase the number of
the minority groups at Harvard University? Has the policy of equal opportunities eliminated inequalities or, on the contrary has it deepened them?

Problem nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego stanowi przedmiot zainteresowań wielu badaczy przedmiotu (zob. m.in. Samuel Bowles, Herbert Gintis, John E. Roemer, Zbyszko Melosik, Tomasz Gmerek). Działania wpisujące się
w politykę wyrównywania szans edukacyjnych osób i grup nieuprzywilejowanych
mają długą tradycję. Znaczące zmiany nastąpiły w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to ruchy społeczne w krajach zachodnich domagały się większej
egalitaryzacji w dostępie do szkolnictwa wyższego1. W odniesieniu do rozważań
1

Zwolennicy podejścia merytokratycznego utrzymywali, że sukces jednostki powinien zależeć od
jej własnych osiągnięć, a nie od pochodzenia czy statusu społecznego. Idea merytokracji przybrała formę praktyczną w postaci dyrektyw polityki oświatowej, w których postulowano wyrównywanie szans
jednostek pochodzących z niższych warstw społecznych, członków mniejszości etnicznych i innych
grup dotychczas wykluczanych ze szkolnictwa wyższego. Wydaje się, że mimo idei równych szans
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zawartych w niniejszym artykule – dotyczących problemu wyrównywania szans
edukacyjnych mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych –
warto odwołać się także do tych teorii i koncepcji2, które eksponują relację między
rasą i etnicznością a dostępem do edukacji (a tym samym możliwością awansu
społecznego). Tomasz Gmerek zauważa, że wszelkie mniejszości (etniczne, rasowe, religijne, językowe) występujące w społeczeństwach doświadczają przemocy
ze strony grupy dominującej (Gmerek, 2011: 50). Przywołany badacz przypisuje duże znaczenie instytucjom szkolnym, w których obecne są wszelkie przejawy
przemocy wobec grup mniejszościowych. Pisze on: „formy opresjonowania mogą
być różne i prowadzą zwykle do rezultatów politycznie pożądanych (asymilacja)
bądź podobnych w skutkach rezultatów pośrednich (wykluczenie, marginalizacja)”
(Gmerek, 2011: 51). Najczęstszą reakcją grup dominujących wobec grup mniejszościowych jest asymilacjonizm. Celem szkolnictwa realizującego tę strategię będzie „wyposażanie dzieci z mniejszości w wartości i postawy grupy dominującej”
(Gmerek, 2011: 51). Przywołany badacz zauważa, że rasa i przynależność etniczna
stanowią „istotny wyznacznik w procesie różnicowania społecznego” (Gmerek,
2011: 54). Inną orientacją przyjmowaną przez instytucje państwowe (obejmujące
również szkolnictwo) w stosunku do grup mniejszościowych jest marginalizacja.
Polega ona na nadawaniu określonym grupom społecznym statusu drugiej kategorii (Heater, 2004: 199). Trzecim modelem, znajdującym zastosowanie w większości zachodnich społeczeństw, jest pluralizm kulturowy oraz wielokulturowość,
które zakładają tolerancję wobec różnych grup etnicznych i narodowych, a także uznanie ich odrębnych tożsamości przez państwo (Heater, 2004: 199). James
A. Banks zauważa, że na skutek ruchów społecznych na rzecz równouprawnienia
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych grupy mniejszościowe stawiały opór
strategii asymilacjonizmu na rzecz większej emancypacji (Banks, 2008: 58). Według niego jedną z odpowiedzi na strategię asymilacjonizmu jest właśnie edukacja
wielokulturowa, która do pewnego stopnia podnosi kwestie grup etnicznych, rasowych, kulturowych i językowych (Banks, 2008: 58). Działania afirmatywne, będące
przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule, wpisują się do pewnego
stopnia w dyskurs wielokulturowości i stanowią, przynajmniej w założeniu, wyraz
opozycji do działań związanych z asymilacją oraz marginalizacją.
na starcie, postulowanych przez merytokratów, duże znaczenie ma pochodzenie społeczne i status
socjoekonomiczny jednostki. Relacje między pochodzeniem i kapitałem społecznym a możliwością
awansu społecznego tłumaczą m.in. teorie zorientowane na konflikt. Warto tu przywołać teorie
reprodukcji kulturowej P. Bourdieu i J.C. Passerona, ekonomicznej S. Bowlesa i H. Gintisa, a także
koncepcje współczesnych amerykańskich badaczy, Jamesa S. Colemana oraz Roberta D. Putnama.
Zob. Hurn, 1978; Bills, 2004; Gmerek, 2003; Gmerek, 2011; Melosik, 2002; Hejwosz, 2010.
2
Warto odwołać się również do teorii ugruntowanych, w tym krytycznej teorii rasy, która została omówiona przez Jaremę Drozdowicza w niniejszym czasopiśmie.
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Stany Zjednoczone są postrzegane jako mozaika wielokulturowa lub, jak trafnie ujął to Frederic Martel, „nie są po prostu krajem ani nawet kontynentem – są
światem, a przynajmniej światem w miniaturze” (Martel, 2008: 454). Do połowy
lat sześćdziesiątych3 największą liczbę imigrantów stanowili przybysze z Europy.
Po zmianie prawa imigracyjnego ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć i przekraczać ustalone wcześniej limity. W ten oto sposób zakończył się amerykański europocentryzm – tak oto bowiem w 1965 roku 90% imigrantów pochodziło z Europy,
podczas gdy współcześnie stanowią oni około 10% całego społeczeństwa (Martel,
2008: 454). Stany Zjednoczone stały się atrakcyjnym miejscem dla imigrantów nie
tylko ze względów ekonomicznych, ale również z powodu uznawania pluralizmu
kulturowego. Hannah Arendt uważała, że Stany Zjednoczone „przyznają swoje
obywatelstwo, nie domagając się zapłaty w formie asymilacji” (Martel, 2008: 455).
Natomiast Martel pisze „gdy człowiek staje się Amerykaninem, nie chodzi o to, by
zostawił swój bagaż kulturowy i językowy na granicy” (Martel, 2008: 455). Różnorodność w Stanach Zjednoczonych jest nie tylko ideologią, ale także faktem.
Współcześnie w państwie tym kładzie się nacisk na różnorodność kulturową (cultural diversity). Widać to wyraźnie w obszarze szkolnictwa wyższego. Osiągnięcie
tej różnorodności było możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu działań afirmatywnych. Działania te miały na celu m.in. wyrównanie szans edukacyjnych Afroamerykanów, a różnorodność kulturowa stała się słowem „kluczem” w propagowaniu
tej idei w obrębie kampusów uniwersyteckich. Z historycznego punktu widzenia
działania te stanowią jedną z najbardziej spektakularnych prób „wykorzystania
edukacji do egalitaryzacji społeczeństwa” (Melosik, 2007: 229), chociaż niektórzy
obserwatorzy i badacze przedmiotu utrzymują, że były one przykładem spektakularnej porażki. Warto zatem w kontekście rozważań nad działaniami afirmatywnymi na Uniwersytecie Harvarda podjąć próbę odpowiedzi na następujące pytania:
czy działania afirmatywne zwiększyły liczbę reprezentantów grup mniejszościowych na uczelni? jakie efekty przyniosła polityka Uniwersytetu nieuwzględniająca
stosowania systemu kwotowego? czy dzięki działaniom afirmatywnym jednostki
pochodzące z grup nieuprzywilejowanych poprzez edukację na Harvardzie uzyskały awans społeczny? I wreszcie: czy istotnie polityka wyrównywania szans edukacyjnych likwiduje je, czy może przeciwnie, powstają nowe nierówności?
W niniejszym artykule podejmę próbę odpowiedzi na powyższe pytania oraz
dokonam analizy przyczyn i skutków działań afirmatywnych przeprowadzonych
na Uniwersytecie Harvarda. Współcześnie polityka działań afirmatywnych może
być rozpatrywana w kontekście historycznym, jednak jej efekty nadal poddawane
są ocenie. Ponadto może ona stanowić ten wzór polityki wyrównywania szans,
3
W roku 1965 weszła w życie ustawa o imigracji Immigration Reform Act, która kładła kres
hierarchizowaniu ras, zob. Martel, 2008: 453.
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który może być zastosowany współcześnie wobec innych grup mniejszościowych,
lub przeciwnie, ze względu na skutki, nie powinien być wprowadzany.
W pierwszej części artykułu pragnę przedstawić przyczyny wprowadzenia
działań afirmatywnych na Uniwersytet Harvarda i początki działania programu.
W tym miejscu omówię politykę Uniwersytetu wobec mniejszości etnicznych i rasowych. W drugiej części podejmę próbę analizy efektów działań afirmatywnych
oraz dokonam próby rekonstrukcji krytyki tych działań.

Działania aﬁrmatywne
– założenia, ideologia i polityka Uniwersytetu Harvarda
Podstawowym źródłem prawnym działań afirmatywnych w Stanach Zjednoczonych był Civil Right Act z 1964 roku, który zabraniał wszelkiej dyskryminacji ze
względu na rasę, płeć, etniczność, religię, niepełnosprawność fizyczną oraz wiek
zarówno w miejscu pracy, jak i w instytucjach oświatowych (Bethell, Hunt, Shenton, 2004: 8). Przestrzeganie tego prawa otworzyło uniwersytetom drogę do ubiegania się o dofinansowanie z budżetu federalnego. Robert Klitgaard twierdzi, że
jednym z celów działań afirmatywnych było przekonanie władz szkół wyższych,
aby przyjmowały reprezentantów mniejszości rasowych i etnicznych oraz kobiety. Jednocześnie przywołany badacz zauważa, że członkowie tych grup często byli
gorzej przygotowani do studiów uniwersyteckich niż pozostali kandydaci (Klitgaard, 1985: 8). Argument Klitgaarda jest najczęściej przywoływanym przez oponentów działań afirmatywnych, zwłaszcza w kontekście obniżenia jakości kształcenia
(w tym inflacji ocen). Nie ulega jednak wątpliwości, że wprowadzone działania
zmieniły politykę amerykańskich uniwersytetów zwłaszcza w sferze dostępu do
edukacji osób pochodzących z mniejszości. Uniwersytety elitarne, wchodzące w skład w Wielkiej Trójki (Harvard, Princeton i Yale), od początku stanowiły
środowisko białych mężczyzn, głównie protestantów. Wprowadzenie programów
preferencyjnych miało zmienić istniejący od stuleci stan rzeczy. Jak podaje Jerome Karabel, do roku 1976 jedną trzecią osób przyjętych na pierwszy rok studiów
w Wielkiej Trójce stanowiły kobiety (na Yale aż 40%), 15% stanowiły mniejszości
rasowe i etniczne (Karabel, 2005: 483).
Zwolennicy działań afirmatywnych, jak podaje Zbyszko Melosik, odwoływali
się do trzech argumentów. Po pierwsze, uważano, że biali Amerykanie mają do
spłacenia dług mniejszościom w związku z wielowiekową polityką dyskryminacji
i rasizmu. Po drugie, odwoływano się do postulatu likwidacji istniejących nierówności w edukacji, i po trzecie, podkreślano „«redystrybucyjny» charakter działań
afirmatywnych; mają się one przyczynić do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa” (Melosik, 2007: 229). Celem działań afirmatywnych było zwiększe-
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nie liczby studentów reprezentujących mniejszości etniczne i rasowe, a zwłaszcza
Afroamerykanów i Latynosów. Postulaty wysuwane przez zwolenników działań
afirmatywnych dotyczyły zmiany zasad w procesie rekrutacji na uniwersytety,
które miały opierać się na kryterium przynależności do rasy i grupy etnicznej.
Domagano się również, aby uniwersytety wprowadziły parytety dla mniejszości
etnicznych i rasowych (Melosik, 2007: 230). W konsekwencji długoletnich działań
afirmatywnych, pod koniec XX wieku, jak zauważa Z. Melosik, „czarna mniejszość
uzyskała niemalże ‘liczbowy parytet’ w dostępie do edukacji wyższej – procent
studiujących niemalże odpowiadał procentowi osób o tym kolorze skóry, które
zamieszkiwały Stany Zjednoczone” (Melosik, 2007: 232). Współcześnie to właśnie
uniwersytety elitarne, takie jak Harvard, mają relatywnie największy odsetek Afroamerykanów. Warto w tym miejscu przedstawić politykę Uniwersytetu Harvarda
wobec mniejszości rasowych i etnicznych.
Przed oficjalnym wprowadzeniem akcji afirmatywnej Uniwersytet Harvarda
przyjmował osoby czarnoskóre, jednak ich odsetek był niewielki. Przykładowo do
roku 1870 żadna czarnoskóra osoba nie ukończyła koledżu (Keller, Keller, 2001:
60). Pierwszym czarnoskórym mężczyzną był Richard T. Greener, który rozpoczął
edukację w 1865 roku. W 1890 roku koledż ukończyło dwóch czarnoskórych na
trzystu białych absolwentów; byli to W.E.B. DuBois i Clement G. Morgan. Jednak
DuBois pisał w swoich wspomnieniach, że nigdy nie czuł się „częścią” Harvardu.
Na marginesie warto dodać, że w 1895 roku był on pierwszym czarnoskórym mężczyzną, który zdobył tytuł doktora na wydziale prawa (Schlesinger, 2005: 139).
W okresie między 1865 rokiem a 1941 do koledżu zapisało się 165 czarnoskórych studentów, w przybliżeniu około dwóch rocznie. Liczba czarnoskórych
studentów wzrastała stopniowo – tak oto między 1939 a 1955 rokiem 97 czarnoskórych osób ukończyło koledż. Jak podaje Jerome Karabel, Harvard kształcił
najwięcej czarnoskórych studentów wśród amerykańskiej Ivy League w tamtym
okresie (Karabel, 2005: 400). Dla porównania w roku 1965 na pierwszy rok przyjęto 42 czarnoskórych studentów, podczas gdy na Yale 22, a na Princeton zaledwie
12 (Karabel, 2005: 401).
O ile nie ma zgody co do merytorycznego przygotowania Afroamerykanów,
to można stwierdzić, że byli oni biedniejsi od ich białych rówieśników. Przykładowo w 1965 roku stypendia socjalne otrzymało około 88% osób czarnoskórych
i około 22% osób białych. W tym kontekście Jerome Karabel zauważa „pionierskie
działania Harvardu na początku i w połowie lat sześćdziesiątych znacząco wzbogaciły nie tylko różnorodność rasową na kampusie, lecz także klasową” (Karabel,
2005: 401). Według niego Uniwersytet Harvarda był pierwszym elitarnym uniwersytetem, którego władze najlepiej „poradziły” sobie z kwestią Afroamerykanów,
zapewniając im pomoc finansową i ułatwiając proces adaptacji, bowiem osoby
czarnoskóre były relatywnie biedne. Potrzebowali oni nie tylko pomocy finanso-
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wej, lecz również wsparcia społecznego, które pozwoliło na zaadaptowanie się do
nowych, często odmiennych warunków od tych, w jakich dotychczas żyli (Karabel, 2005: 401). Już w 1959 roku powołano specjalny program na Uniwersytecie,
w ramach którego poszukiwano studentów o niższym statusie ekonomiczno-społecznym (szczególnie z południa kraju). W pierwszych trzech latach działania programu przystąpiło do niego 18 czarnoskórych studentów. W celu wyrównania ich
szans edukacyjnych przed rozpoczęciem roku akademickiego zorganizowano dla
nich specjalne kursy. Istniała również możliwość uczestnictwa w rocznym kursie
przygotowawczym do koledżu, jeśli kandydat miał znacznie gorsze przygotowanie
merytoryczne (Karabel, 2005: 401).
Oficjalnie władze Harvardu odrzuciły politykę stosowania systemu kwotowego. Przy rekrutacji studentów kierowano się tzw. ideologią color-blindness4.
Oznaczała ona, iż nawet spośród mniejszości etnicznych wybierane były jednostki
najbardziej uzdolnione. Utrzymywano bowiem, że „nigdy nie przyjmie się młodych ludzi tylko po to, aby wypełnić kwoty” (Karabel, 2005: 402). Jeden z przedstawicieli uczelni, usprawiedliwiając jej działania, powiedział: „nauczyliśmy się
[…] że w imię wypełniania obietnicy społecznej nie możemy akceptować konsekwencji społecznej katastrofy […]” (Karabel, 2005: 405), aczkolwiek pod koniec
lat sześćdziesiątych osoby pochodzące z mniejszości etnicznych dostawały dodatkowe punkty preferencyjne, o ile wykazywały „aspiracje do rozwoju” oraz były
„spragnione wiedzy” (Karabel, 2005: 403). Największy odsetek przyjętych czarnoskórych studentów przypadł na początku lat siedemdziesiątych, później spadał.
W następnych latach zaobserwowano również, że większość (75–80%) przyjętych
czarnoskórych studentów nie pochodziła z grup nieuprzywilejowanych ekonomicznie. Karabel zauważa, że społeczność akademicka Harvardu bardzo szybko
przekonała się, iż przyjmowanie czarnoskórych jednostek z relatywnie uprzywilejowanych grup daje im większe szanse na dostosowanie się do „białej” instytucji
niż jednostkom pochodzącym z klas robotniczych czy Czarnym, którzy byli biedni
(Karabel, 2005: 402). Innymi słowy, łatwiej było się dostosować się Afroamerykanom pochodzącym z uprzywilejowanych grup społecznych, bowiem byli bardziej
podobni do dominującej na Harvardzie grupy społecznej.
Z perspektywy stosowania programów preferencyjnych dla osób czarnoskórych warto przywołać proces sądowy, który miał miejsce w 1978 roku (występujący
pod nazwą Regents of the University of California v. Bakke), stanowił on bowiem
moment przełomowy w obszarze szkolnictwa wyższego. Allan Bakke pozwał Uniwersytet w Kalifornii, utrzymując, iż mimo odpowiednich osiągnięć akademickich
nie został przyjęty na studia medyczne, gdyż jako biały musiał „ustąpić” miejsca
4
Karabel posługuje się sformułowaniem ideologii color-blindness, w odniesieniu do tej ideologii można spotkać również zapis: color-blind.
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kandydatowi pochodzącemu z mniejszości o gorszym przygotowaniu. Wówczas
Uniwersytet w Kalifornii stosował system kwotowy, w ramach których 16% miejsc
było zarezerwowanych dla mniejszości (Karabel, 2005: 490). Wyrok sądu zalecił
likwidację limitów etnicznych, który faworyzował mniejszości etniczne i rasowe,
a tym samym dyskryminował białych. Jednak utrzymano, iż uniwersytety mają
pełne prawo kierować się rasą jako czynnikiem selekcyjnym. W tym czasie Uniwersytet Harvarda przyjął oświadczenie będące częścią amicus curiae, w którym
sprzeciwia się stosowaniu kwot, uznając, że status mniejszości jest jednym z wielu
kryteriów w ocenie kandydata (Bethell, Hunt, Shenton, 2004: 9). Zasady rekrutacji na Harvard, oparte na color-blindness oraz na indywidualnym rozpatrywaniu
każdego przypadku, stanowiły, w opinii sędziego, przykład prawidłowej polityki
na rzecz większej sprawiedliwości społecznej (Bradley, 2005: 53). Proces ten dał
podstawy uniwersytetom do indywidualnego rozpatrywania zgłoszeń kandydatów, mimo że system kwotowy został uznany za niekonstytucyjny. Warto zauważyć, że uznając autonomię uniwersytetów w procesie rekrutacji, oddano także im
możliwość subiektywnej oceny każdego z kandydatów. Brane pod uwagę były nie
tylko akademickie osiągnięcia kandydatów, ale również nieakademickie – w tym
rasa, płeć, pochodzenie społeczne oraz osiągnięcia sportowe (Karabel, 2005: 484).
Wyrok sądu uprawomocnił te działania, wskazując rasę jako czynnik sprzyjający
przyjęciu na studia, jeśli miało to zwiększyć różnorodność rasową i sprawiedliwość
społeczną. Ponadto „decyzja Bakke” przyczyniła się do upowszechnienia w obszarze szkolnictwa wyższego terminu „różnorodność kulturowa” (cultural diversity),
a następnie stała się częścią obowiązującego w społeczeństwie dyskursu. Warto
również zauważyć, że od tamtego czasu różnorodność kulturowa została wyniesiona do rangi ideologii, która uprawomocniła się w społeczeństwie amerykańskim
(Martel, 2008: 453).
W 2003 roku sprawa wróciła na wokandy, tym razem pozwany był Uniwersytet w Michigan. Uniwersytet Harvarda, wspólnie z innymi uniwersytetami, m.in.
Princeton i Yale, wydał oświadczenie, w którym utrzymywał, że należy konturować politykę, w której rasa brana jest pod uwagę w procesie rekrutacji na uniwersytety, jednak każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Stanowisko uniwersytetów popierało działania afirmatywne, bowiem, jak utrzymywali ich przedstawiciele, służą one nie tylko mniejszościom, które są nimi objęte,
lecz również całemu społeczeństwu (Martel, 2008: 201). Wyrok sądu z 2003 roku
utrzymał w mocy ten z 1978 roku, potwierdzając, że chociaż kwoty są niekonstytucyjne, subtelne formy działań afirmatywnych mogą być stosowane, jeśli zwiększy to różnorodność rasową na uniwersytetach (Bethell, Hunt, Shenton, 2004: 10).
Mimo że w mocy prawa stwierdzono niekonstytucyjność stosowania kwot przez
uniwersytety, sądy pozostawiły znaczącą autonomię uniwersytetom odnośnie stosowania działań afirmatywnych. Utrzymywanie programów preferencyjnych dla
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osób pochodzących z mniejszości w relatywnie krótkim czasie doprowadziło do
sytuacji, w której biali czuli się dyskryminowani i stali się obiektem „odwróconej
dyskryminacji” (Karabel, 2005: 486).
Przeciwnicy działań afirmatywnych podnosili kwestię jakości kształcenia,
jakoby miała ona ulec obniżeniu, bowiem przyjmowano gorzej przygotowanych
studentów, a nauczyciele akademiccy, chcąc zachować odpowiednią liczbę reprezentantów mniejszości, zawyżali im oceny (Karabel, 2005: 486). Warto dodać, że
oponenci działań afirmatywnych bardzo szybko dostrzegli zależność między inflacją ocen a większą liczbą przyjęć osób czarnoskórych na Uniwersytet Harvarda.
Harvey C. Mansfield, profesor Harvardu, utrzymywał, że liberalni profesorowie
nie chcą dawać niskich czy przeciętnych ocen czarnoskórym studentom, aby ich
nie stygmatyzować. Jednocześnie, według Mansfielda, podnoszono również oceny białym studentom, a w konsekwencji nastąpiło zjawisko inflacji ocen (Bradley, 2005: 108). Nic więc dziwnego, że jednostki czarnoskóre przyjęte w ramach
działań afirmatywnych mogły czuć się stygmatyzowane w obrębie kampusów
uniwersyteckich. Po pierwsze, uważano, że ich obecność doprowadziła do obniżenia jakości kształcenia. Po drugie, na początku lat siedemdziesiątych niektórzy
z nich postrzegani byli jako studenci drugiej kategorii. Tak oto bowiem na Wydziale Biznesu (The Business School) osoby pochodzące z mniejszości dostawały
tzw. „drugą szansę” w ramach działań afirmatywnych. Jeśli kandydat należący do
mniejszości nie dostał się, wówczas jego podanie było rozpatrywane raz jeszcze
przez specjalną komisję, która oceniała, czy jest on w stanie uzyskać dyplom. Procedury te wycofano w 1976 roku, bowiem, jak oceniła Rada Wydziału, studenci
„drugiej szansy” nie mieli dobrych wyników w nauce, podczas gdy mogli uzyskiwać dobre na innych (mniej elitarnych) uniwersytetach. Z kolei ci, którzy zostali
przyjęci w ramach „pierwszej szansy”, czuli się stygmatyzowani, gdyż procedura ta
wskazywała przyszłym pracodawcom, że Uniwersytet posiada dwie kategorie studentów (Bradley, 2005: 45). Zaprzestanie praktyk tzw. „drugiej szansy” popierała
Unia Afroamerykańskich studentów, która rekomendowała, że „wszelkie specjalne procedury oceniające kandydatów z mniejszości powinny zostać zaniechane”
(Bradley, 2005: 45). Po trzecie, przyjmowanie osób z mniejszości doprowadziło do
segregacji rasowej wewnątrz Harvardu. Sylvester Monroe, czarnoskóry absolwent
Uniwersytetu, w 1973 roku zamieścił artykuł w „Saturday Review of Education”
pod tytułem Gość w dziwnym domu. Pisał tam m.in.
wielu z nas desperacko rozpoczęło poszukiwania innych czarnoskórych studentów, świadomie unikając kontaktu z kimkolwiek białym – studentem czy nauczycielem akademickim […] to było jak zaczerpnięcie świeżego powietrza po całym dniu spędzonym z białymi
studentami i nauczycielami, których postawa była protekcjonalna […] przestałem jadać
w stołówce po to, aby uniknąć rozmów z białymi studentami (A. Schlesinger, 2005: 238).
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Jednocześnie zauważył, że czarnoskórzy studenci musieli radzić sobie z poczuciem winy, że oni studiują na uniwersytecie, a ich rodziny pozostały w „czarnych gettach” (A. Schlesinger, 2005: 239). Zatem już na samym początku stosowania akcji afirmatywnej dochodziło do napięć między czarnoskórymi a białymi
studentami.
W kontekście działań afirmatywnych warto odnieść się do kwestii mniejszości azjatyckiej – Azjoamerykanów, gdyż nie byli oni objęci tymi działaniami.
Uniwersytet Harvarda do końca lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku nie
traktował ich jako mniejszości etnicznej. Jak podaje J. Karabel, „podobnie, jak
Żydzi5 Azjoamerykanie wykazywali się dobrymi osiągnięciami akademickimi
i znajdowali się wśród najlepszych studentów” (Karabel, 2005: 500). Jak zauważa
Zbyszko Melosik, Azjaci postrzegani byli w kategoriach „orientalnych prymusów” i stali się niejako ofiarą działań afirmatywnych (Melosik, 2007: 231). Mimo
iż oficjalnie Harvard przyjmował Azjoamerykanów, do końca lat osiemdziesiątych liczba przyjętych aplikacji była znacznie niższa niż osób białych (Karabel,
2005: 501). Jednakże mniejszość azjatycka zaczęła również eksponować swoją
tożsamość i na fali przemian lat siedemdziesiątych domagać się równego traktowania. W tym czasie zaczęto protestować przeciw polityce Harvardu, bowiem
w oficjalnych dokumentach, które przekazywane były rządowi federalnemu,
włączano ich do działań afirmatywnych, natomiast w praktyce odmawiano im
przyznania statusu mniejszości (Karabel, 2005: 499). Dzięki działalności Azjoamerykanów na Harvardzie w roku 1978 ich liczba na pierwszym roku koledżu
wzrosła z 3,6% do 6,5%. W latach 1976–1985 liczba zgłoszeń Azjoamerykanów
na Uniwersytet Harvarda wzrosła trzykrotnie – z 461 do 1677. Liczba reprezentantów tej mniejszości na pierwszym roku koleżdżu również wzrastała od 3,6%
do 10,8% w 1985 roku (Karabel, 2005: 500). Współcześnie to właśnie przedstawiciele tej grupy mniejszościowej stanowią największy odsetek na Uniwersytecie,
około 20%6. Co więcej, mimo że stanowią oni około 5% populacji w Stanach Zjednoczonych, ich liczba na elitarnych uniwersytetach wzrasta z każdym rokiem.
W 2005 roku odsetek Azjoamerykanów w najbardziej prestiżowych ośrodkach
akademickich wynosił około 30%7. Wydaje się, że mniejszość azjatycka stała się
ofiarą działań afirmatywnych. Jej reprezentanci pokazali, dając kolejny argument
oponentom działań afirmatywnych, że bez programów preferencyjnych mogą
osiągnąć akademicki sukces. Mimo że Azjoamerykanie posiadali znacznie lep5
Osoby pochodzenia żydowskiego uzyskały równe prawa przy przyjmowaniu na Harvard dopiero po drugiej wojnie światowej.
6
Zob. http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/05/high-yield-for-class-of-%E2%80%9915-2/
(dostęp 15.05.2011).
7
Zob. T. Egan, Little Asia on the Hill, “New York Times” 7.01.2007, http://www.nytimes.
com/2007/01/07/education/edlife/07asian.html?ref=affirmativeaction (dostęp 24.05.2011).
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sze przygotowanie do studiów na Harvardzie (w niektórych przypadkach nawet
lepsze od białych), nie posiadali osiągnięć pozaakademickich, które brane były
pod uwagę, na przykład nie byli dziećmi absolwentów uniwersytetów ani dobrze
zapowiadającymi się sportowcami (Karabel, 2005: 503). Do końca lat osiemdziesiątych Harvard był oskarżany przez opinię publiczną o dyskryminowanie tej
grupy mniejszościowej. Organizacje takie jak Office for Civil Rights ujawniły
przejawy dyskryminacji tejże grupy przez Harvard, a wizerunek Uniwersytetu
został naruszony. Ujawniono między innymi wówczas, że Harvard stosuje programy preferencyjne dla nieprzygotowanych akademicko sportowców kosztem
Azjoamerykanów. Dlatego też Uniwersytet zaczął podawać do publicznej wiadomości niektóre procedury rekrutacyjne, które dotychczas pozostawały niejawne
(Karabel, 2005: 505).
W latach siedemdziesiątych wśród studiujących około 12% stanowiły osoby pochodzące z mniejszości etnicznych i rasowych. Do początku dwudziestego
pierwszego wieku ten wskaźnik wzrósł do 17% na poziomie koledżu i do 24%
w obrębie całego Uniwersytetu. Działania afirmatywne objęły nie tylko studentów, ale także kadrę akademicką oraz administrację. Największy wzrost liczby
osób reprezentujących mniejszości można było zaobserwować wśród pracowników administracji. Od lat siedemdziesiątych zaobserwowano również znaczący
udział kobiet w grupie profesorów; o ile na początku lat siedemdziesiątych nie
było wśród nich żadnej kobiety, tak na początku wieku tenure8 miały 144 kobiety
(na 754 wszystkich profesorów z tenure). W przeciągu trzydziestu lat liczba osób
pochodzących z mniejszości, a mających stanowisko profesora, wzrosła z dwóch
do osiemdziesięciu pięciu (Bethell, Hunt, Shenton, 2004: 10). Zmiany, które zachodziły w latach siedemdziesiątych, objęły również Korporację9. W 1970 roku
wybrano do niej pierwszego profesora pochodzenia żydowskiego, jednak pierwszy
czarnoskóry mężczyzna – Conrad K. Harper – został wybrany dopiero w 2000
roku. Pierwsza kobieta, która zasiadła w Korporacji, Judith Richards Hope, została
powołana na to stanowisko w 1989 roku (Schlesinger, 2005: 249).
Z omawianej perspektywy wydaje się, że działania afirmatywne na Uniwersytecie Harvarda przyniosły zamierzony skutek, chociaż warto zauważyć, że odsetek Afroamerykanów nie jest wysoki, jeśli porównamy go z odsetkiem Azjoamerykanów, którzy nie byli objęci działaniami afirmatywnymi. W 1996 roku
wśród studentów pierwszego stopnia (6656 osób) 18% stanowili Azjoamerykanie, 8% Afroamerykanie, 7% Latynosi, 6% studenci międzynarodowi, 1% rodowici Amerykanie, natomiast 43% biali (Schlesinger, 2005: 254). W 2006 roku
8

Tenure – termin oznaczający stałą posadę. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego oznacza
on gwarancję stałego zatrudnienia i najczęściej wiąże się z awansem na stanowisko profesorskie.
9
Stanowi organ najwyższej władzy na Uniwersytecie, w skład wchodzi Prezydent Harvardu
oraz członkowie.
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sytuacja przedstawiała się podobnie na pierwszym roku koledżu: Biali 57,5%
(Caucasian), Azjoamerykanie 21% (Asian American), Afroamerykanie 10,2%
(African American), Latynosi10 7,9% (Hispanic American 4,2%, Mexican American 3,7%), Portorykanie 1,6% (Puerto Ricans) oraz rodowici Amerykanie 1,3%
(Native American) (Hejwosz, 2010: 167). W 2011 roku Uniwersytet Harvarda
otrzymał największą liczbę zgłoszeń w swej historii – ponad 35 000. 18,9% stanowili Azjoamerykanie, Latynosi 10,3%, Afroamerykanie 12%, a rdzenni Amerykanie 1,6%11.
Powyższe dane pokazują, że liczba Afroamerykanów jest stała i wynosi około
10% wszystkich przyjętych studentów. Znacznie większy odsetek stanowią Azjoamerykanie. Na początku nowego tysiąclecia odsetek Afroamerykanów był poniżej 10%, w 2002 roku stanowili oni 6,8% przyjętych na pierwszy rok, czyli o 9%
mniej niż w 1993 roku (Karabel, 2005: 513). A zatem można zauważyć, iż ponownie mamy do czynienia z tendencją wzrostową liczby Afroamerykanów i Azjatów
na Harvardzie. W tym kontekście warto przyjrzeć się przyczynom tego zjawiska.

Efekty i krytyka działań aﬁrmatywnych
Punktem wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących efektów działań afirmatywnych będzie teza postawiona przez Roberta Klitgaarda w połowie lat osiemdziesiątych. Zadał on wówczas dość istotne pytanie: jak silne powinno być oddziaływanie afirmatywne? Jeśli bowiem Uniwersytet Harvarda pragnął przyjmować czarnoskórych studentów z jednoczesnym zachowaniem wysokiej jakości
kształcenia, musiałby przyjmować ich mniej, gdyż byli oni gorzej przygotowani do studiów akademickich niż ich biali rówieśnicy. Zaproponował, używając
języka ekonomii, by na Uniwersytet przyjmować czarnoskórych studentów do
momentu, w którym przyjęcie każdego następnego oznaczałoby spadek jakości
kształcenia. Innymi słowy, chodzi o bilans zysków i strat i znalezienie punktu
optimum. Punkt ten uniwersytet może osiągnąć wówczas, kiedy każdy kolejny
przyjęty student nie przynosi strat w sensie wyników nauczania (Klitgaard, 1985:
169). Klitgaard zauważył, że największe koszty działań afirmatywnych ponosiły
najbardziej elitarne uniwersytety, muszą one bowiem sprostać wymaganiom polityki równych szans z jednoczesnym wyborem najlepszych studentów. W tym
10
Poprawność językowa, jak i polityczna krajów anglosaskich wymaga rozróżnienia pomiędzy
Hispanic American, czyli osób zamieszkujących Amerykę Środkową i Południową, posługujących
się językiem hiszpańskim, a Mexican American, czyli osób pochodzących z obszaru dzisiejszego
Meksyku.
11
http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/05/high-yield-for-class-of-%E2%80%9915-2/ (dostęp 15.05.2011) oraz http://admissions.college.harvard.edu/apply/statistics.html (dostęp 10.10.2011).
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kontekście założył on hipotetycznie, że jeżeli najlepszy uniwersytet będzie przyjmował kandydatów jedynie w oparciu o ich osiągnięcia, kierując się polityką
color-blindness, może mieć około 1% czarnych studentów, kolejny uniwersytet na
liście najlepszych może mieć ich 3%, kolejny 5%, i tak dalej. Przeciętny uniwersytet może zatem mieć około 8%. W ten sposób, zauważa Klitgaad, w zależności od
uniwersytetu kompetencje akademickie czarnoskórych studentów byłyby równe
z białymi (Klitgaard, 1985: 174). Klitgaard zakłada zatem, że najbardziej elitarne
uniwersytety, takie jak Harvard, mają proporcjonalną liczbę uzdolnionych czarnoskórych studentów. Jako że w całej populacji czarni studenci osiągają gorsze
wyniki w nauce niż biali, ich odsetek na elitarnych uniwersytetach (rozumianych
jako najbardziej selektywnych) powinien być najniższy. Wówczas osiągnie się
optimum w osiągnięciach akademickich uczelni. Klitgaard w swych założeniach
pokazywał również, że to najlepszy uniwersytet wyznacza pewne trendy. Jeśli
bowiem założy on, że przyjmie 7% czarnoskórych studentów, to kolejne uniwersytety będą musiały zwiększać liczbę miejsc dla osób czarnoskórych. Innymi
słowy, jeśli polityka najlepszego uniwersytetu opiera się na preferencjach, wówczas kolejne (gorsze) uniwersytety są zmuszone do jej stosowania (Klitgaard,
1985: 175). W swej analizie kosztów i zysków przywołany badacz eksponował, że
chociaż elitarne uniwersytety ponoszą największe koszty działań afirmatywnych,
mogą być też ich największymi beneficjentami. Jednak, jak twierdził, zyski te
są trudne do zmierzenia. Stosując działania afirmatywne, uniwersytety przyczyniają się do zwiększenia ruchliwości społecznej ku górze, jednak, jak zauważył
Klitgaard, niektórzy utrzymują, że podstawową funkcją uniwersytetu jest przekazywanie wiedzy, która wzmacnia wartości akademickie, a nie społeczne czy
moralne (Klitgaard, 1985: 188).
Analizując dane statystyczne prezentujące odsetek studentów czarnoskórych
i Azjoamerykanów, można zauważyć, że prognoza Klitgaarda odnośnie procentowej liczby reprezentantów mniejszości etnicznych i rasowych na uniwersytetach
elitarnych nie sprawdziła się. Okazuje się bowiem, że współcześnie to właśnie elitarne uniwersytety kształcą najwięcej osób należących do wspomnianych mniejszości. Poniżej prezentowane są przykładowe dane dotyczące odsetka Afroamerykanów i Azjoamerykanów na wybranych amerykańskich uniwersytetach. Liczby
te pochodzą z roku 2011 i pokazują odsetek tych grup przyjętych na pierwszy rok
studiów na poziomie koledżu. W niniejszym zestawieniu zostały wybrane największe amerykańskie uniwersytety zarówno prywatne jak i publiczne oraz te,
które wchodzą w skład Ligi Bluszczowej (Ivy League).
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Uniwersytet

Liczba osób
przyjętych na pierwszy rok studiów
w 2011
(Freshman)

Afroamerykanie
%

Azjaci/Azjoamerykanie
%

Uniwersytety publiczne
Arizona State
University12

2 979

5,6

5,6

University
of Central Florida13

3 567

9,6

5,38

The Ohio State
University14

6 549

5,9

5,6

University
of Minnesota15

10 366

3,6

7,6

Uniwersytety prywatne
New York
University16

4 650

3,6

23,8

University of
Southern California17

2 931

7,0

25,0

DePaul University18
(dane z 2010 roku)

2 241

6,0

5,0

The George
Washington University19

2 246

7,0

8,0

Elitarne uniwersytety z Ivy League
Princeton
University20

1 304

7,4

18,6

Yale
University21

1 351

9,3

19,8

Harvard
University22

2 188

12,0

18,0

Columbia
University23

2 400

14,0

25,0

Źródło: opracowanie własne
12

2011).

13
14
15

http://uoia.asu.edu/sites/default/files/quickfacts/Quick_Facts_Spring_2011.pdf (dostęp 10.10.
http://www.iroffice.ucf.edu/character/current.html (dostęp 10.10.2011).
http://undergrad.osu.edu/admissions/quick-facts.html (dostęp 10.10.2011).
http://www.oir.umn.edu/student/enrollment/term/1109/current/11961 (dostęp 10.10.2011).
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Większy odsetek procentowy mniejszości etnicznych i rasowych na elitarnych uniwersytetach można wyjaśnić w następujący sposób. Po pierwsze, według
Zbyszka Melosika,
najlepsze koledże stanowią nieustanny obiekt zainteresowania opinii publicznej, a także
soczewkę, w której skupiają się – na poziomie edukacji wyższej – problemy rasowe i etniczne. Władze tych uczelni pragnęły w omawianym okresie wykazać się maksymalną
„polityczną poprawnością”, polegającą na reagowaniu na dominujące w społeczeństwie
„orientacje ideologiczne”, w żadnej mierze nie chciały być oskarżane o kontynuowanie
polityki rasizmu i dyskryminacji (Melosik, 2007: 235).

Wydaje się zatem, że linia polityczna elitarnych uniwersytetów odnośnie programów preferencyjnych jest nadal kontynuowana. Coraz więcej stanów zabrania
stosowania działań preferencyjnych. Dzisiejsza debata na temat działań afirmatywnych dotyczy w głównej mierze tego zakazu, a uniwersytety szukają różnych
rozwiązań umożliwiających utrzymanie różnorodności etnicznej i rasowej. Okazuje się, że zakaz działań afirmatywnych dotyczy przede wszystkim uniwersytetów publicznych, prywatne nadal mogą stosować programy preferencyjne. Terry
Hartle, wiceprzewodniczący American Council on Education, zauważa:
jeśli studenci reprezentujący mniejszości mogą wybrać pomiędzy elitarnym publicznym
uniwersytetem, który nie może stosować działań afirmacyjnych, a elitarnym prywatnym
uniwersytetem z silnym programem preferencyjnym, te drugie wydają się być bardziej
przyjaznym miejscem, które jest w stanie zwiększyć różnorodność wśród społeczności studenckiej (Lewin, 2007).

Wydaje się zatem, że to środowiska akademickie elitarnych uniwersytetów wzięły obecnie na siebie odpowiedzialność w zakresie wyrównywania szans osób pochodzących z mniejszości etnicznych i rasowych. Ponadto, to one przyczyniają się
w większym stopniu do zwiększenia różnorodności kulturowej w amerykańskim
społeczeństwie.
Powyższe dane pokazują odsetek przyjętych na studia. Otwartym pozostaje
pytanie odnośnie ich ukończenia, zwłaszcza przez Afroamerykanów. Z. Melosik
16

http://www.nyu.edu/admissions/undergraduate-admissions/is-nyu-right-for-you/faqs.html
(dostęp 10.10.2011).
17
http://www.usc.edu/admission/undergraduate/private/1112/USCFreshmanProfile2011.pdf
(dostęp 10.11.2011).
18
http://www.depaul.edu/emm/facts/index.asp#freshman (dostęp 10.10.2011).
19
http://www.gwu.edu/apply/undergraduateadmissions/beforeapplying/freshmanclassprofile
(dostęp 10.10.2011).
20
http://www.princeton.edu/admission/applyingforadmission/admission_statistics/ (dostęp
10.10.2011).
21
www.admissions.yale.edu/node/2040/attachment (dostęp 10.10.2011).
22
http://admissions.college.harvard.edu/apply/statistics.html (dostęp 10.10.2011).
23
http://www.studentaffairs.columbia.edu/admissions/applications/stats.php (dostęp 10.11. 2011).
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podaje za E. Weisskopfem, że „biali studenci przeważnie studiują w instytucjach
edukacji wyższej, która odpowiada ich intelektualnym predyspozycjom, co sprawia, że kończą je, natomiast studenci przyjmowani zgodnie z procedurami afirmatywnymi znajdują się nagle w środowisku «bardzo konkurencyjnym», które utrudnia ukończenie studiów” (Melosik, 2007: 235). Według danych statystycznych
Amerykańskiego Biura ds. Spisu Ludności w 2009, 18% czarnoskórych studentów
posiada dyplom akademicki przynajmniej na poziomie bakalaureatu24. Zauważa
się przy tym tendencję wzrostową w uzyskiwaniu dyplomu akademickiego na poziomie magistra lub doktora. W 1999 roku 900 000 czarnoskórych absolwentów
ukończyło drugi stopień kształcenia, z kolei 10 lat później liczba ta wzrosła do
1,5 miliona25. Na Uniwersytecie Harvarda odsetek porzucania/niekończenia (dropout) studiów jest najniższy wśród amerykańskich koledży i waha się na granicy
błędu statystycznego. Około 97–98% przyjętych studentów kończy studia, uzyskują bakalaureat (Hejwosz, 2010: 166)26. Zatem odsetek czarnoskórych studentów,
którzy ukończyli koledż, jest relatywnie wysoki. Zważywszy jednak na fakt, że
w procesie selekcji polityka Uniwersytetu Harvarda opiera się nadal na indywidualnym podejściu do każdego kandydata, wybierani są ci, którzy mają większe
szanse na ukończenie koledżu. Nie powinno zatem dziwić, iż odsetek studentów
porzucających studia jest niższy. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć,
że większość czarnoskórych studentów pochodzi z rodzin uprzywilejowanych, reprezentantów klasy średniej. Badania dotyczące udziału osób z niższych warstw
społecznych w szkolnictwie wyższym pokazują, że jednostki nadal są niereprezentowane w obszarze szkolnictwa wyższego (Hejwosz, 2010: 167 i 187).
Wydaje się, że pomimo długoletnich praktyk w zakresie wyrównywania szans
edukacyjnych mniejszość etnicznych i rasowych ich odsetek w szkolnictwie wyższym nie jest wysoki (3–14%). W literaturze przedmiotu wymienia się kilka przyczyn tego zjawiska. Pierwszy z nich odnosi się przeważnie do niższego statusu
społeczno-ekonomicznego Afroamerykanów oraz Azjatów. Drugi to wcześniejsze
osiągnięcia akademickie – białe osoby przeważnie kończyły lepsze szkoły na poziomie średnim oraz miały lepsze wyniki z końcowego testu SAT. Trzecim czynnikiem jest prestiż uczelni – odsetek osób kończących ten typ instytucji jest zawsze
wyższy niż w uczelniach o niższym prestiżu. Czwartym czynnikiem jest możliwość
dostosowania się studenta reprezentującego mniejszość etniczną do społeczności
akademickiej (Melosik, 2007: 238). Ostatnim elementem, który pozwala na ocenę
działań afirmacyjnych, jest możliwość awansu społecznego przez jednostkę pochodzącą z mniejszości. Jak twierdzi Zbyszko Melosik, „wszystkie badania wska24
25
26

84% posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.
http://www.infoplease.com/spot/bhmcensus1.html#ixzz1aUIqxYyy (dostęp 10.10.2011)
Zob. http://harvardmagazine.com/2010/07/dropouts.
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zują, że ukończenie studiów ma większy wpływ na sukces czarnych niż białych
absolwentów” (Melosik, 2007: 238). Chociaż inne dane statystyczne, przywoływane przez Melosika, pokazują, że w Stanach Zjednoczonych istnieje „bezwzględna
«zarobkowa» dyskryminacja rasowa […], biali mężczyźni zarabiają znacznie więcej niż czarni mężczyźni, a białe kobiety nieco więcej niż czarne” (Melosik, 2007:
239). Według badań Juliusa Wilsona jedna trzecia Afroamerykanów należy do
amerykańskiej klasy średniej, jednak czarni mężczyźni zarabiają mniej niż ich biali odpowiednicy (Castells, 2009: 63). Ten sam badacz wskazuje, że współcześnie,
na skutek niewłaściwej polityki społecznej, wytworzyła się podklasa Afroamerykanów, czyli ludzi żyjących na granicy ubóstwa. Odsetek członków podklasy jest
taki sam, jak reprezentantów klasy średniej, a mianowicie około jednej trzeciej
(Castells, 2009: 64).
Słabe wyniki Afroamerykanów i innych mniejszości rasowych tłumaczono
również zawartością programową kierunków studiów, które miały charakter europocentryczny, tworzony przez białych mężczyzn (Melosik, 2007: 243). W odpowiedzi na falę krytyki dotyczącej dominacji białej supremacji pojawiła się polityka różnicy. Uważano bowiem, iż należy szerzyć różne formy wiedzy, dlatego
wprowadzono „ideologizację badań i nauczania” (Melosik, 2007: 243). Przykładowo: powołanie do życia Wydziału Studiów Afroamerykańskich na Uniwersytecie
Harvarda wpisywało się w kanon stosowanej polityki różnicy. Wydział powstał
w 1969 roku z inicjatywy czarnoskórych studentów. Zwolennicy jego utworzenia
argumentowali, że Uniwersytet oferował niewiele przedmiotów z zakresu kultury
afroamerykańskiej, a Wydział Języka Angielskiego w swej ofercie nie miał ani jednego kursu, w ramach którego byłyby analizowane dzieła afroamerykanów (Schlesinger, 2005: 234). Jednak po dwudziestu latach istnienia wydziału okazało się, że
niewielki odsetek studentów jest zainteresowany podjęciem kształcenia na nim.
Profil wydziału był skierowany szczególnie do czarnych studentów, jednak oni wybierali bardziej przyszłościowe kierunki, takie jak biznes, zarządzanie czy kierunki polityczne. Czarnoskórzy studenci obawiali się, że ukończenie tego wydziału
zmarginalizuje ich na rynku pracy. Innym problemem, który pojawił się w kontekście funkcjonowania wydziału, były trudności ze znalezieniem profesorów zainteresowanych tym obszarem. W okresie jego powstawania niewiele czarnoskórych
osób uzyskiwało tytuł doktora. Pod koniec lat osiemdziesiątych wydział zatrudniał
jednego profesora z tenure i był on biały (Bradley, 2005: 54).
Ostatnim zagadnieniem, które warto podjąć z punktu widzenia analizowanego problemu, jest krytyka działań afirmatywnych. Istnieją trzy główne argumenty przeciw prowadzonym w Stanach Zjednoczonych działaniom. Pierwszy odnosi się do promowania praw grup społecznych, a nie samych jednostek. Drugi
podnosił kwestię powielania klasyfikacji ludzi według ich rasy, co miało miejsce
w przeszłości, mimo że „walka o zniesienie dyskryminacji opierała się na dążeniu
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do zniesienia kryterium rasowego przy ocenie człowieka” (Melosik, 2007: 261).
W trzecim argumencie zawiera się teza, że działania afirmatywne przyniosły liczne
napięcia i konflikty rasowe w obrębie kampusów uniwersyteckich (Melosik, 2007:
261). W konsekwencji na skutek odwrotnej dyskryminacji (biali czuli, że muszą
„ustępować” miejsca czarnoskórym) pojawiła się nowa fala rasizmu. Posługiwano
się przy tym następującym argumentem: pracodawcy w ramach działań afirmatywnych zostali zmuszeni do zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników
z mniejszości etnicznych, w konsekwencji jednostki te nie mają szans na podniesienie swoich kwalifikacji (bo nie muszą). Natomiast zwolennicy działań afirmatywnych uważają, że otwarcie rynku pracy spowoduje sytuację odwrotną, a mianowicie wywoła chęć podnoszenia swoich kwalifikacji przez jednostki dotychczas
wykluczone (Lundberg, Stratz, 2000: 273).
Ponadto krytyka działań afirmatywnych wskazuje na fakt, że objęci nią są nie
tylko wykluczeni i ubodzy członkowie mniejszości etnicznych zamieszkujących
Stany Zjednoczone, lecz również ci, którzy właśnie przybyli do Ameryki. Utrzymuje się, że niemoralne jest wymaganie od młodego pokolenia spłacania długu
wobec Afroamerykanów, którzy zaciągnęli ich przodkowie wieki temu. Według
niektórych danych, jak podaje Zbyszko Melosik, na działaniach afirmatywnych
skorzystali głównie czarnoskórzy Amerykanie z bogatych rodzin, a w konsekwencji jednostki białe pochodzące z grup nieuprzywilejowanych (biednych) nie miały
szans dostać się na uniwersytety (Melosik, 2007: 263). Warto w tym miejscu przywołać za Z. Melosikiem słowa P. Hollandera, które w taki oto sposób podsumował
działania afirmatywne w Stanach Zjednoczonych: „w społeczeństwie jako całości
nastąpił wzrost rasowo-etnicznych napięć, podziałów i konfliktów, a także narastanie fragmentaryzacji wśród grup etnicznych oraz osłabienie poczucia jedności
narodowej i wspólnoty kulturowej” (Melosik, 2007: 263). Słowa te potwierdzają
wyniki badań przeprowadzonych przez A.E. Black, dotyczących elit i ich stosunku
do spraw rasowych. Black zauważa, że debata publiczna jest zdominowana przez
różnicę zdań związaną z kwestiami rasowymi (Black, 2002: 39). Powołując się na
wcześniejsze badania, stwierdza, że biali nie rozumieją czarnych, a czarni nie rozumieją białych. Obydwie grupy, co jest typowe dla społeczeństwa amerykańskiego,
widzą optymistycznie swoją przyszłości, przy czym osoby czarnoskóre dostrzegają
więcej barier i dyskryminacji na swej drodze do sukcesu, podczas gdy biali dostrzegają większą równość rasową. Czarnoskórzy, pochodzący z biednych warstw
społecznych, nadal wierzą w amerykański sen, natomiast ci, którzy osiągnęli sukces, przestają ufać tej ideologii (Black, 2002: 40). Przedstawiciele „białej elity” jako
najważniejszy problem kraju postrzegają osłabienie rodziny i wartości moralnych,
podczas gdy przedstawiciele „czarnej elity” kładą nacisk na kwestie rasowe (Black,
2002: 41). Podobne stanowisko prezentuje Jennifer Hochschild. Wyniki jej badań wskazują, że czarnoskórzy przedstawiciele klasy średniej czują rozgoryczenie
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„z powody niespełnionej iluzji amerykańskiego snu i czują się bardziej dyskryminowani przez trwałość rasizmu, podczas gdy większość białych ma poczucie, że
czarni są przesadnie faworyzowani przez politykę akcji afirmacyjnych i narzeka na
odwróconą dyskryminację” (Castells, 2009: 65). Pomimo że społeczeństwo amerykańskie oferuje nieograniczone możliwości, propagując hasła równości szans dla
wszystkich niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, zamożności, to i tak ciągle
występują napięcia na tle rasowym.
Nic więc dziwnego, że we współczesnej debacie kładzie się większy nacisk na
różnice społeczno-ekonomiczne w procesie rekrutacji na studia, a nie na rasę.
Wiele uniwersytetów, zwłaszcza w Kalifornii, zrezygnowało ze stosowania programów preferencyjnych dla osób pochodzących z mniejszości etnicznych. W tym
kontekście John E. Roemer zauważa, że działania afirmatywne są ciągle krytykowane w Stanach Zjednoczonych, zarówno w sferze dostępu do stanowisk pracy, jak
i polityki rekrutacyjnej na uniwersytety. Jednak dostrzega on zasadniczą różnicę
w krytykowaniu tych dwóch zjawisk. Uważa się bowiem, że na rynku pracy powinni wygrywać najlepsi kandydaci, natomiast w przypadku rekrutacji na uniwersytety krytycy działań afirmatywnych utrzymują, że rasa nie powinna być traktowana
jako wada. Roemer podaje również, że nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy
działań afirmatywnych, tacy jak na przykład Ward Connerly z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który zakończył działania afirmatywne na uniwersytecie, popierają
preferencyjne przyjmowanie studentów, ale jedynie tych, którzy pochodzą z rodzin
o niskim statusie społeczno-akademickim. Można zatem stwierdzić za Roemerem,
że krytyce nie jest poddawana zasada równych szans, lecz okoliczności, które jej
towarzyszą (Roemer, 2000: 31). Podobne stanowisko zajmuje Frank H.T. Rhodes,
który utrzymuje, że uniwersytety przy rekrutacji powinny kierować się statusem
społeczno-ekonomicznym, a nie rasowym. Jednocześnie twierdzi, że osoby pochodzące z mniejszości etnicznych przeważnie reprezentują rodziny o niższym
dochodzie (Rhodes, 2001: 10). Jak podaje Richard Bradley, pierwotne stanowisko
wobec działań afirmacyjnych miało swoje uzasadnienie – tworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, walka z dyskryminacją, spłata długu wobec Afroamerykanów. Jednak działania te nie poprawiły znacząco sytuacji mniejszości etnicznych, co więcej, odbywały się kosztem osób białych (Bradley, 2005: 257).
Wydawałoby się, że działania afirmatywne stanowią zamknięty rozdział w historii Stanów Zjednoczonych, jednak ich skutki stanowią ciągle podstawę debaty
publicznej. Z jednej bowiem strony działania te są silne krytykowane, z drugiej
pokazują, że polityka ta przyniosła zamierzone efekty. Od momentu wprowadzenia działań afirmatywnych liczba czarnoskórych studentów na amerykańskich koledżach podwoiła się i według danych statystycznych wynosi około 2,5 miliona27.
27

http://www.infoplease.com/spot/bhmcensus1.html#ixzz1aUIqxYyy (dostęp 10.10.2011).
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Coraz więcej Afromaerykanów uzyskuje dyplom akademicki zarówno na poziomie koledżu, jak i wyższym. W tym kontekście można uznać, że do pewnego stopnia działania afirmatywne odniosły sukces. Utalentowani Afroamerykanie, dzięki
ułatwionemu dostępowi do szkolnictwa wyższego, zwłaszcza elitarnego, osiągnęli
awans społeczny. Warto zauważyć, że odpowiedzialność za wyrównywanie szans
edukacyjnych osób pochodzących z mniejszości rasowych przejęły uniwersytety
prywatne, elitarne, a nie publiczne. Mamy zatem do czynienia z dość ciekawą sytuacją, bowiem wydawałoby się, że instytucje o charakterze elitarnym charakteryzują
się zamkniętością i konserwatyzmem. Uniwersytet Harvarda, jak próbowałam to
przedstawić, był jedną z tych uczelni, które wprowadzały pionierskie rozwiązania
w zakresie wyrównywania szans Afroamerykanów. Po pierwsze, zwiększył się odsetek osób czarnoskórych studiujących na uniwersytecie, obecnie wynosi on około
10–12%. Po drugie, odrzucenie systemu kwotowego umożliwiło indywidualne podejście do zgłoszeń kandydatów i wybranie tych najlepszych. Po trzecie, Uniwersytet Harvarda przyczynia się do zmian w ruchliwości społecznej ku górze. Osoby
czarnoskóre kończące uniwersytet otrzymują „bilet” do najbardziej prestiżowych
miejsc na rynku pracy. Jednak, co należy uwypuklić, najczęściej osoby czarnoskóre
studiujące na Uniwersytecie pochodzą z relatywnie uprzywilejowanych grup społecznych pod względem ekonomiczno-społecznym.
Działania afirmatywne nie zlikwidowały nierówności społecznych. Niewątpliwie jednak sprawiły zwiększenie różnorodności kulturowej (cultural diversity)
i podniesienie jej do rangi ideologii zarówno w obrębie kampusów uniwersyteckich, jak i całego społeczeństwa. Niektórzy utrzymują, że przyczyniły się do pogłębienia konfliktu społecznego, jako że białe jednostki czuły (czy nadal czują) się
dyskryminowane. Z tej perspektywy wydaje się, że wszelkie próby likwidowania
nierówności społecznych niosą za sobą pojawianie się nowych, a równość absolutna pozostaje utopią.
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Afﬁrmative action at Harvard University
Summary
The author of the paper describes affirmative action which was introduced in the United States
in the early 60s. The aim of this policy was to benefit the underrepresented groups, especially
African Americans, both in higher education and the job market.
Affirmative action was introduced to ensure equal opportunities as well as cultural diversity. Daria Hejwosz refers to the theories and concepts which explain the relation between race,
socio-economic status and the social stratification. Additionally, the author describes the main
institutional strategies that have been used towards underrepresented groups such as: assimilation, marginalization and multiculturalism. The researcher focuses on the policy towards African Americans and Asian Americans at Harvard University to raise the following questions: did
the affirmative action increase the representation of minority groups? What are the outcomes
of not using quotas at Harvard University? Did the affirmative action cause individuals from
the underrepresented groups to move upwards on the social ladder? Does the policy of equal
opportunities eliminate inequalities, or on the contrary, strengthen them? The author admits
that affirmative action can be analyzed in the historical context but its outcomes are still present
in the American debate.
In the first part of the paper the causes and the implementation of the affirmative action at
Harvard University are analysed. Firstly, the author of the paper refers to the four arguments
supporting the introduction of affirmative action. Next, she gives the numbers of African
American students who were admitted to Harvard University from 1865 to the early 70s when
the action was introduced. She shows that these numbers increased gradually but emphasizes
that Harvard was the first University to educate the highest number of black students at the
time. In this context, she describes the policy of Harvard University on helping black students
to adjust to college, as most of them came from far less advantaged backgrounds than their
white classmates. The author refers to Jerome Karabel who states: “Harvard’s pioneering efforts
in the early and mid-1960s thus made an important contribution not only to racial diversity
on the campus but also to class diversity” (Karabel, 2005: 41). Hejwosz shows that Harvard
University was against the quota system. Referring to Karabel’s words, she writes: “Harvard
was certainly searching for talented black students, but it was doing so quietly and cautiously
within an official ideology of color-blindness” (J. Karabel). She also presents the Bakke case
which in her opinion has changed the policy of American universities towards the quota system for black students, as well as was the main cause to spread the idea of cultural diversity
over American campuses. Next, she analyses the policy of Harvard University towards Asian
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Americans. This group was not recognized by the Harvard administration as a minority group.
The author emphasizes that Asian Americans tended to have above-average academic records.
Despite the fact that they were not included in the affirmative action, the number of them has
doubled at Harvard University since the mid 80s.
The author shows and analyses the statistical data of the freshman race profile at Harvard
University in the previous years. She emphasizes that the number of African Americans seems
to be steady while Asian Americans are the leading minority group at Harvard University now.
She points out, referring to the data, that the number of African Americans and Asian Americans has increased in the previous years. The possible explanation is made in the next part of
the paper.
The second part of the paper includes the analysis of the outcomes of the affirmative action
and also the reconstruction of the criticism toward it. This part roots out of Robert Klitgaard’s
thesis from the 80s. He asked the question: how strong should an affirmative action program
be? Hejwosz refers to the words “we should accept more and more blacks up to the point where
benefits of an additional black student in terms of representation is equal to what we have to
give up in terms of predicted academic performance” (Klitgaard, 1985: 169). Then she refers to
Klitgaard’s assumption: “suppose that the very top school admitted a student body on race-blind
basis and ended up with one percent of blacks. Suppose this would allow the second top school
on a race-blind basis 3 percent blacks, the third school 5, and so forth. An average school might
end up with 8 percent blacks. For each school, black students would be about as academically
qualified as white students” (Klitgaard, 1985: 174). Hejwosz wanted to check if the best colleges,
like Harvard, admit fewer black students than average colleges. She chose 12 colleges, 4 public, 4 private and 4 from the Ivy League, to analyse the freshman profiles of 2011. The highest
percentage of black students occurs at the Ivy League universities such as: Princeton, Harvard,
Yale and Columbia. At the same time, the percentage of Asian American students is also the
highest at the Ivy League colleges. The current American debate about affirmative action also
confirms these observations. Hejwosz refers to the words of Terry Hartle who states: “Where
minority students have a choice between selective public universities that cannot use affirmative
action, and selective private universities with strong affirmative action programs, the private
universities may seem like the more hospitable places, which would give them an advantage
in drawing a diverse student body” (Lewin, 2007) Hejwosz concludes: “it seems that the most
selective universities are responsible for the equal opportunities among minority groups as well
as they reinforce the cultural diversity of the American society”. She also asks about graduation
and dropout rates of black students. She shows that more and more African Americans receive
a bachelor degree as well as graduated from the schools. She also indicates that the dropout rate
at Harvard College is very low, so probably almost every admitted student graduates from it.
Next, the author of the paper reconstructs the criticism of the affirmative action. She shows that
most public universities, especially in California, banned the action. Moreover, she points out
that the current debate focuses more on socio-economic status as a non-academic factor in the
admission process than on race or ethnicity. She also emphasizes that one of the results of the
affirmative action was reverse discrimination.
In the end of her paper, the author notices that affirmative action was a successful policy
to some extent. She writes that more and more black students are graduating from colleges and
schools. She states that “those Blacks who have good academic performance graduate from the
top universities and probably they move upward on the social ladder”. She shows that the pio-
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neering policy of Harvard University and the individual assessment of applicants increased the
cultural diversity of that university. She concludes that although the affirmative action did not
eliminate inequalities, it gave an opportunity for the underrepresented groups to be present in
the academic world. On the other hand, the wave of criticism shows that the white students feel
discriminated. She writes: “from this point of view every effort to eliminate inequalities bring
new ones, so the absolute equality remains utopian”.
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The article in its introduction does present an attempt of facing the difficulties in defining alternativity and innovation in education, taking as the basis
opinions of Polish and Czech pedagogists and theoreticians. Second part of
the paper is made by a description of examples of alternative and innovative educational activities undertaken in contemporary Czech Republic.

Pojęcia alternatywności i innowacyjności w edukacji zwykło się traktować jak
synonimy lub jako pojęcia genetycznie nierozłączne, choć definicja słownikowa
takiego związku nie potwierdza1. Zwyczaj łączenia alternatywności z innowacyjnością w edukacji bierze się z faktu, iż mianem „alternatywnych” nazywano
(i często nazywa się także dzisiaj) określoną kategorię szkół, osadzoną w konkretnych realiach historycznych, które nie tylko stwarzały alternatywę wobec szkół
tzw. tradycyjnych (konwencjonalnych, głównego nurtu), ale także wprowadzały w praktykę rozwiązania zgodne z nowymi prądami w ówczesnej myśli pedagogicznej czy – szerzej – w humanistyce. Ponieważ współcześnie taka sytuacja
zdarzała się nie raz, można wręcz powiedzieć, że jest to sytuacja permanentna;
trudno jest określić historyczną konotację pojęcia „szkoły alternatywne”. Także w kwestii łączenia bądź rozłączności pojęć alternatywności i innowacyjności
w edukacji nie ma zgody. Niektórzy teoretycy uważają, iż alternatywność w edukacji zawsze znaczy także innowacyjność, inni wskazują na fakt, iż alternatyw1
Por. np. Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa, 2007; Internetowy słownik języka polskiego, http://www.sjp.pl/co/alternatywny (dostęp 12.07.2012).
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ność można rozumieć na wiele różnych sposobów, z których nie wszystkie da się
łączyć z innowacyjnością.
Poniżej na podstawie opinii teoretyków reprezentujących współczesną pedagogikę polską i czeską postaram się wyodrębnić podstawowe konotacje terminu
„alternatywność w edukacji” i jego powiązań z pojęciem innowacyjności.
Alternatywność w edukacji można łączyć z funkcjonowaniem szkół autorskich
powstałych na fali tzw. „nowego wychowania” – historycznie pierwszej i najbardziej radykalnej krytyki dydaktyki i szkoły typu herbartowskiego z końca XIX
i początków XX wieku. Wśród krytyków herbartyzmu istotne miejsce zajmował
John Dewey, amerykański pedagog i psycholog, przedstawiciel filozoficznego
pragmatyzmu. Zaproponowane przez niego, odmienne od tradycyjnego, rozumienie procesu uczenia się, odwołujące się do antymetafizycznego, pozytywistycznego modelu naukowego eksperymentu (Dewey, 1988), miało istotne znaczenie dla
działań reformatorów pedagogicznych na całym świecie. Jego krytyka tzw. formalnych stopni nauczania Johanna Friedricha Herbarta oraz rewolucyjne jak na tamte
czasy powiązanie procesów myślenia z działaniem istotnie wpłynęło na powstające
wówczas koncepcje dydaktyczne oraz ich zastosowanie w praktyce szkolnej. Powiązanie działań wychowawczych z rozwojem psychofizycznym jednostki, który
w ogólniejszym sensie jest pojmowany jako interaktywna jedność jednostki i otoczenia społecznego, dało asumpt do zreorganizowania szkolnej edukacji i wraz
z ideą pajdocentryzmu stało się znakiem firmowym szkół „nowego wychowania”.
Powstawały one na uboczu, na marginesie głównego nurtu szkół i w jawnej do
niego opozycji – w znaczeniu odmienności stosowanych form organizacyjnych,
odmienności metod i wykorzystywanych środków dydaktycznych, odmienności
funkcji społecznych, odmienności celów i odmienności podejścia do dziecka jako
osoby uczącej się. Spośród najbardziej znanych można wymienić między innymi
szkoły związane z nazwiskami Marii Montessori, Célestina Freineta, Heleny Parkhurst, Petera Petersena, ale także Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neila. Ponieważ
były one faktyczną i na dodatek historycznie pierwszą nowoczesną „alternatywą”
dla szkoły tzw. tradycyjnej, nie wydaje się, by było nadużyciem stosowanie dla nich
nazwy „alternatywne”. Jednakże opinie teoretyków na ten temat są bardzo zróżnicowane.
Czesław Kupisiewicz nazywa nurt amerykańskich i europejskich innowacji
pedagogicznych związanych z przebudową szkoły i powstałych pod wpływem idei
J. Deweya szkołami „nowego wychowania”, rezerwując przymiotnik ‘alternatywny’
dla szkół amerykańskich, brytyjskich, duńskich z lat sześćdziesiątych XX wieku.
Tego typu szkoła alternatywna ma być
otwarta na to, co ją otacza, co twórcze i postępowe, co pobudza uczniów do samodzielnego
myślenia i działania, nie wyłączając samorzutnej aktywności poznawczej, kształtuje i rozwija
zainteresowania wychowanków, stymuluje grupowe formy pracy umysłowej i manualnej, za-
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pewnia szkole możliwość samofinansowania swojego bytu, słowem – sprzyja wielostronnemu
rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych (Kupisiewicz, 2006: 86).

Jednak różnice między szkołami „nowego wychowania” z początku wieku
XX i szkołami alternatywnymi z lat sześćdziesiątych XX wieku nie są zasadnicze
i sprowadzają się do tego, że uczniowie tych ostatnich
mają szeroki i bezpośredni kontakt z przyrodą oraz z życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, uczą się zarówno w szkole, jak i poza jej murami, łącza naukę z pracą, również zarobkową, pracują pod kierunkiem profesjonalnych i nieprofesjonalnych nauczycieli nie tylko
indywidualnie, lecz również w grupach, a oprócz tego mają pewien wpływ – chociaż nie tak
znaczny, jak w niektórych odmianach szkoły realizującej założenia nowego wychowania – na
dobór treści, form organizacyjnych oraz metod kształcenia (Kupisiewicz, 2006: 88).

Jako odmiany tak scharakteryzowanej szkoły alternatywnej Cz. Kupisiewicz
podaje amerykańskie tzw. open schools, „nastawione przede wszystkim na «niesienie pomocy edukacyjnej» ludności najuboższej, głównie kolorowej” (Kupisiewicz,
2006: 91), duńskie efterskole oraz szkoły alternatywne w ówczesnej RFN pracujące
według założeń R. Steinera, M. Montessori czy Planu Jenajskiego P. Petersena (Kupisiewicz, 2006: 88–99). W jego ujęciu alternatywność w edukacji ma konotacje
szersze i nie może być redukowana wyłącznie do kategorii całościowych systemów
pedagogicznych funkcjonujących w szkołach autorskich, lecz powinna obejmować
także częściowe lub niepełne ujęcia alternatywne, które dotyczą tylko pojedynczych składników procesu edukacji. Definiuje szkoły alternatywne jako
placówki edukacyjne, w których wszystkie – lub tylko niektóre – składniki planowego i systematycznego kształcenia są realizowane inaczej, niż to ma miejsce w szkołach pracujących według
założeń typowych głównie dla szkoły tradycyjnej. W związku z tym alternatywność szkół może
być całkowita lub tylko częściowa (Kupisiewicz, 2006: 85).

Jako przykład Kupisiewicz podaje wykorzystanie w szkole technik Freineta,
metod stosowanych do „doskonalenia wrażliwości zmysłów u dzieci, jak w systemie Montessori” (Kupisiewicz, 2006: 85) lub wykorzystanie na szeroką skalę
w amerykańskich szkołach typu open school metody projektów znanej „w USA
od czasów W.H. Kilpatricka, który stosował ją w praktyce szkolnej już w latach
trzydziestych XX wieku” (Kupisiewicz, 2006: 88). Można więc stwierdzić, iż alternatywność w ujęciu Kupisiewicza ma odniesienie tak do całościowych systemów
pedagogicznych funkcjonujących w szkołach autorskich, jak i do pojedynczych
działań edukacyjnych w szkołach różnego typu. Alternatywność to przede wszystkim odmienność od szkoły tradycyjnej i rozwiązania rodem ze szkół „nowego wychowania” i „szkół alternatywnych” z lat sześćdziesiątych XX wieku.
Czeski pedagog Karel Rýdl również zastanawia się nad znaczeniem pojęcia
„szkoła alternatywna” (Rýdl, 2011; por. Rýdl, 1994) i twierdzi, że nawet w literaturze przedmiotu konotacje tego terminu są zbyt luźne i nieprecyzyjne; ubolewa
nad tym, że nie istnieje żadna zadowalająca definicja. Ze względu na brak ostrych
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granic i jednoznacznych definicji można w zasadzie traktować każdą konkretną
szkołę jako alternatywną względem wszystkich pozostałych, ponieważ w każdej
zapewne znajdzie się chociażby jeden element, który ją odróżni od pozostałych.
Takie jednak rozumienie alternatywności prowadzi do absurdu i jest w sensie analitycznym bezużyteczne. Jedyne rozumienie pojęcia „alternatywna szkoła”, które
K. Rýdl uznaje za sensowne, to właśnie utożsamianie go z historycznie istniejącymi szkołami, które „od lat 70. poprzedniego wieku, w czasach niezadowolenia
z treści i organizacji szkolnictwa publicznego, powoływały do życia pewne grupy
i kręgi środowiskowe według własnych wyobrażeń” (Rýdl, 2011: 3–4). Za charakterystyczną cechę szkół alternatywnych uznaje „partnerskie podejście do dzieci
uwzględniające ich indywidualne wyobrażenia” (Rýdl, 2011: 4). Jego zdaniem natomiast jest bez znaczenia, czy ma ono miejsce w szkołach państwowych, prywatnych, czy tak zwanych wolnych. Jednakże tego rodzaju kryterium wyodrębniania
szkoły alternatywnej jest na tyle szerokie, że może ona obejmować – i faktycznie,
zdaniem K. Rýdla, takie podejście należy stosować – także szkoły istniejące w początkach XX wieku i powstające na fali idei „nowego wychowania“. Współcześnie
zaś, w ujęciu tego autora, w zakres szkół alternatywnych wchodzą te szkoły, które wyróżniają się specyficznym, odbiegającym od dominującego, podejściem do
uczniów i do procesu edukacji, niezależnie od tego, czy nawiązują do konkretnego
systemu pedagogicznego związanego z autorskim programem przebudowy szkoły z początku XX wieku. Od pojęcia „alternatywności“ ważniejsze jest, zdaniem
K. Rýdla, pojęcie „innowacji” lub jego pochodne: „innowacyjność” i „szkoła innowacyjna” , względnie „szkoła nieustająco doskonaląca się” (inovativní, inovující
se škola), ponieważ dopiero to pojęcie odzwierciedla przemiany zwykłych szkół
i w ostateczności prowadzi do zmiany całego systemu szkolnego. Innowacja musi
być powiązana z kontekstem społecznym i w pewnym sensie jawi się jako reakcja,
odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata społecznego. Spośród globalnych tendencji determinujących kierunki rozwojowe współczesnych społeczeństw
i tym samym stwarzających impulsy dla innowacyjnego rozwoju szkół K. Rýdl
wymienia demokratyzację i indywidualizację połączoną z technologiczną rewolucją w dziedzinie informatyki. „Społeczeństwo industrialne potrzebowało szkoły,
która okazała się być dla dalszego rozwoju społeczeństwa, bazującego na nowych
technologiach i rozluźnieniu ograniczających ludzką indywidualność więzi, bardzo nieefektywna” (Rýdl, 2011: 6–7). Szkoła innowacyjna to taka, która wspiera
i akceptuje współczesny model społeczeństwa. Co więcej, samo innowacyjne działanie niekoniecznie musi być związane z funkcjonowaniem szkoły. Innowacja edukacyjna oznacza bowiem zarówno wewnętrzną przemianę szkół, jak i przemianę
całego systemu edukacji w taki sposób, by odpowiadał nie tylko potrzebom aktualnej chwili, lecz także potrzebom przyszłości (przykłady – e-learning, kształcenie
domowe, indywidualizacja dróg kształcenia itp.).
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Autorzy czeskiego podręcznika Pedagogika pro učitele (Pedagogika dla nauczycieli) w podrozdziale pt „Alternatywne i innowacyjne szkoły” piszą w podobny do
K. Rýdla sposób:
Pojęcie [szkoły alternatywne] zaczęło pojawiać się w latach siedemdziesiątych XX wieku na
oznaczenie szkół, które starały się spełnić wymagania stawiane przez środowiska promujące alternatywne style życia, niezadowolone z organizacji i treści kształcenia w szkołach publicznych.
Dziś jednak do nurtów alternatywnych wlicza się także te, które powstawały w ramach reformatorskiego ruchu pedagogicznego na początku XX wieku (Vališová, Kasíková a kol., 2006: 96).

Szkoły innowacyjne to z kolei takie, które
dążą do zmiany w ramach szkoły istniejącej (standardowej). Kładą akcent na rozwój osobowości
i socjalizację ucznia, na konstruktywistyczne podejście do procesów poznawczych, na integrację
i strategie współpracy podczas lekcji, na partnerską wewnątrzszkolną komunikację, na współpracę szkoły, rodziny i środowiska lokalnego (Spilková, Kot’a, 1998: 342).

Inny czeski pedagog, Jan Průcha, przedstawia odmienną relację alternatywności i innowacyjności w edukacji. Według niego pedagogiczne i dydaktyczne innowacje są genetycznie związane ze szkołami alternatywnymi, należy bowiem je
„charakteryzować nie tylko z punktu widzenia ich cech, lecz także z punktu widzenia ich funkcji” (Průcha, 2001). Obok funkcji kompensacyjnej i dywersyfikacyjnej
pełnią one także funkcję innowacyjną, która wyraża się w odmienności treści i organizacji procesu kształcenia. J. Průcha znacznie poszerza zakres rozumienia pojęcia szkół alternatywnych, wliczając do tej kategorii: a) klasyczne koncepcje reformowanych szkół z początku XX wieku (Montessori, szkoły waldorfskie, C. Freinet,
Plan Jenajski, Plan Daltoński, system Winnetki itp.); b) szkoły prowadzone przez
Kościoły i organizacje wyznaniowe; c) pozostałe szkoły alternatywne, które nie bazują na klasycznych koncepcjach reformowanej szkoły i nie są prowadzone przez
Kościoły; d) alternatywne formy kształcenia (w sensie: odmienne od dominujących form), które mogą powstawać i istnieć także wewnątrz systemu szkolnictwa
państwowego, publicznego (np. free schools, open schools, w latach osiemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych inspirowane przez system Summerhill
A.S. Neilla, ale także formy edukacji pozaszkolnej inspirowane przez deskolaryzację Ivana Illicha). Zarazem J. Průcha podkreśla, iż innowacyjność pedagogiczna nie ma miejsca wyłącznie na terenie szkół alternatywnych, co więcej, podaje w wątpliwość tezę, iż szkoły alternatywne stanowią źródło inspiracji dla szkół
państwowych. Często bowiem istnieją i rozwijają się tylko dzięki ruchom „oddolnych” entuzjastów, nigdzie nie stały się dominującym typem szkolnej edukacji, na
dodatek niektóre państwowe systemy szkolnictwa, np. w Holandii czy w krajach
skandynawskich, osiągnęły „taki stopień własnej wewnętrznej innowacyjnej aktywności, że w porównaniu z nimi niektóre klasyczne typy szkół alternatywnych
jawią się jako skostniałe” (Průcha. 2001: 4). Innymi słowy, nurt innowacyjnych,
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nieustająco doskonalących się (improving) szkół czy innowacji w dziedzinie edukacji jest współcześnie szerszy, nie daje się zamknąć w nurcie alternatywności zredukowanym do „klasycznych” szkół alternatywnych.
Bogusław Śliwerski traktuje „alternatywność” w edukacji chyba najbardziej
rozszerzająco, nie ograniczając jej do historycznych konotacji znaczeniowych:
Każdy z nurtów edukacji alternatywnej stanowi określoną opozycję w stosunku do istniejących
rozwiązań, tworzy własny system krytyki, a łącząc się z innymi, tworzy zarys i kształt alternatywnych idei czy praktyk pedagogicznych. […] Niezwykłą siłą alternatyw edukacyjnych jest ich nieskończoność, nieograniczoność i permanencja. Nie ma jednej edukacji alternatywnej wobec jakiejś
jednej edukacji tradycyjnej, konwencjonalnej. Zawsze będą pojawiać się pedagodzy czy grupowe
inicjatywy, których celem będzie dopominanie się o inne rozwiązania, inne treści, formy, prawa czy
metody ich realizowania w praktyce wychowawczej i oświatowej (Śliwerski, 2011: 6, 9–10).

B. Śliwerski podkreśla także krytyczne podłoże inicjatyw alternatywnych w edukacji, traktując je jako warunek wstępny i konieczny każdego działania alternatywnego:
Edukacja alternatywna […], aby mogła zaistnieć, musi najpierw spełnić warunek negatywny
poprzez rozpoznanie w obszarze swojej rzeczywistości tego, czego pedagodzy nie zamierzają
kontynuować lub uwzględniać w swojej własnej działalności (Śliwerski, 2011: 6).

Można w takim razie używać pojęcia ‘alternatywność’ w edukacji i jego pochodnych na oznaczenie szkół lub działań edukacyjnych istniejących poza dominującym standardowym, konwencjonalnym typem szkół czy form kształcenia.
Mogą być one inspirowane a) w całości lub w części autorskimi programami pedagogicznymi szkół tzw. „nowego wychowania” z początku XX wieku, b) wzorować się na szkołach „alternatywnych” typu open schools z lat sześćdziesiątych XX
wieku, c) realizować innego rodzaju odmienne, specyficzne działania edukacyjne,
determinowane namysłem krytycznym wobec istniejących w danym czasie rozwiązań edukacyjnych. W ocenie tego, czy alternatywne działania edukacyjne (lub
system czy szkoła) mają jednocześnie znamiona innowacyjności, rozstrzygający
będzie kontekst społeczny, zwłaszcza fakt odzwierciedlenia w nich ogólnospołecznych tendencji rozwojowych.
W dalszej części artykułu przedstawię przejawy edukacji alternatywnej istniejące aktualnie na terenie Republiki Czeskiej oraz przykład alternatywnego innowacyjnego działania edukacyjnego również z terenu współczesnych Czech, którego
celem jest zmiana określonego zachowania uczestników procesu edukacyjnego.

Edukacja alternatywna w Czechach
Szkoły alternatywne działające w Czechach, klasyfikowane zgodnie z rozszerzonym pojmowaniem J. Průchy, stanowią mozaikę różnorodnych inicjatyw od-
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dolnych, najczęściej społecznych. Spośród szkół wzorujących się czy wręcz realizujących programy szkół alternatywnych powstałych w ramach tzw. „nowego
wychowania“ początku XX wieku w Republice Czeskiej funkcjonują i prężnie się
rozwijają głównie dwa typy szkół: przedszkola i szkoły podstawowe Montessori oraz przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie waldorfskie. Mają one
charakter prywatny lub społeczny. Elementy Planu Daltońskiego są realizowane
głównie w szkołach państwowych.
Stowarzyszenie Montessori (Společnost Montessori) powstałe w Czechach
w 1999 roku wspiera zakładanie i funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych. W tym celu organizuje szkolenia i kursy z zakresu pedagogiki Montessori dla nauczycieli oraz zapewnia (organizuje zakup, ewentualnie wypożycza)
wyposażenie szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne Montessori. Poprzez
organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów, wycieczek i konferencji stara się promować idee pedagogiczne M. Montessori wśród opinii publicznej. Z kolei Zrzeszenie Szkół Waldorfskich Republiki Czeskiej (Asociace
waldorfských škol České republiky) wspiera szkoły waldorfskie i między innymi
wydaje czasopismo „Člověk a výchova” („Człowiek i Wychowanie”) poświęcone
pedagogice R. Steinera oraz wykorzystaniu jej w szkołach, przedszkolach i klasach waldorfskich w Czechach2.
Organizację i metodykę nauczania Planu Daltońskiego wykorzystuje w Czechach około 25 szkół, także państwowych. Nauczanie jest zorganizowane w blokach lekcyjnych, które włączone są z określoną regularnością (np. trzy razy w tygodniu jedna godzina lekcyjna) do zwyczajowego rozkładu zajęć. Wykorzystanie elementów Planu Daltońskiego znaczy w istocie „uwolnienie nauki” ze ścisłych ram
frontalnego nauczania, pozwolenie uczniom na większą swobodę i samodzielność
w zdobywaniu wiedzy3.
Przykładem inspirowanym praktyką alternatywnych szkół z lat siedemdziesiątych XX wieku jest otwarty system dydaktyczny pt. Zacząć razem (Začít spolu), bazujący na międzynarodowym programie Step by Step stworzonym w ramach sieci
fundacji G. Sorosa oraz Children’s Resource International (Washington, DC). Jego
celem jest budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego między innymi
w nowo powstałych demokratycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
Edukacyjny system Zacząć razem ma charakter programu kształcenia wspierającego stosowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się; można go stosować
w każdej szkole i klasie, „wykorzystuje on organizację i formy kształcenia w taki
sposób, by nie było istotne Jak, Co i Kiedy, lecz Dlaczego, Dla kogo i Z jakim skutkiem. Priorytetami programu są: koncentracja na indywidualnych potrzebach
2
3

Por. http://www.iwaldorf.cz/ (dostęp 14.06.2010).
http://www.alternativniskoly.cz/?cat=10; oraz http://daltonsky.sweb.cz/ (dostęp 14.06.2010).
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dziecka oraz możliwość wyboru” (Kargerová, 2010). Program odwołuje się do
konstruktywizmu, pedagogiki M. Montessori, pedagogiki C. Freineta, psychologii J. Piageta, L. Wygotskiego, E. Eriksona. Akcentuje indywidualne podejście do
dziecka, partnerskie relacje między rodziną, szkołą i szerszym społeczeństwem.
Bardziej niż inne programy koncentruje się na edukacji wielokulturowej oraz na
inkluzji dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (ponadprzeciętnie
uzdolnionych, z wadami rozwojowymi, niepełnosprawnych, ale także pochodzących z różnych mniejszości etnicznych). Wykorzystuje metodę projektów, zintegrowane nauczanie oraz stymulujące środowisko klasowe (np. podział przestrzeni
klasowej na kilka tzw. centrów aktywności)4. Stowarzyszeniu Step by Step ČR chodzi o jak najszersze wdrożenie programu Zacząć razem do systemu szkolnictwa
na poziomie edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej (1–9 klas w Czechach).
Główną jednak częścią składową działalności stowarzyszenia jest profesjonalne
przygotowanie nauczycieli. W tym celu prowadzona jest działalność promocyjna,
warsztatowa i edukacyjna oraz współpraca ze szkołami wyższymi, które kształcą
przyszłych nauczycieli. Od 1994 roku powstało w Czechach „22 centrów treningowych, które zajmują sie rozpowszechnianiem metodologii programu Zacząć
razem […] Co roku Step by Step ČR organizuje szkołę letnią i w trakcie roku szkolnego kursy cykliczne dla początkujących pedagogów”5. W tej inicjatywie cenne
jest przede wszystkim wychodzenie z programem edukacyjnym poza ramy szkoły
(obejmuje on także rodzinę i wspólnotę lokalną) oraz fakt, iż programowo koncentruje się ona na grupach mniejszościowych, marginalizowanych. Na terenie
Czech chodzi przede wszystkim o dzieci romskie.
Do alternatywnych form edukacji z pewnością zaliczyć należy także edukację
domową (homeschooling), która rozwija się sukcesywnie w Republice Czeskiej od
1998 roku, kiedy władze zezwoliły na eksperymentalne prowadzenie edukacji domowej na poziomie niższego stopnia kształcenia podstawowego (klasy 1–5). Od
2005 roku, kiedy weszła w życie nowa ustawa o systemie szkolnictwa, każdy rodzic
ma prawo, po spełnieniu pewnych warunków, realizować edukację domową na
poziomie tak zwanego pierwszego stopnia kształcenia podstawowego (klasy 1–5).
Zgodę na edukację domową wyraża dyrektor(ka) odpowiedniej SP i po jej uzyskaniu uczniowi (uczennicy) przysługują prawa przynależne uczniom szkół publicznych (np. do otrzymania pomocy dydaktycznych). Czeska Asociace pro domácí
vzdělávání (ADV) (Zrzeszenie na rzecz Edukacji Domowej) stara się o uzyskanie
ustawowej zgody na edukację domową na poziomach szkoły wyższej podstawowej
(klasy 6–9 SP) i szkoły średniej6.
4

http://www.sbscr.cz/?t=1&c=6 (dostęp 14.06.2010).
Výroční zpráva Step by Step, ČI, o.s., 2009; http://www.sbscr.cz/dokumenty/c1ae09d73d0a1d4dde2e4b99f7d17765.pdf (dostęp 14.06.2010).
6
Por. http://www.domaciskola.cz/ (dostęp 14.06.2010).
5
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Alternatywne/innowacyjne działanie edukacyjne.
Przykład z terenu Czech
Na stronie internetowej czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego umieszczono w tym roku w formacie PDF poradnik metodyczny Kultura genderově vyváženého vyjadřování (Kultura wypowiedzi uwzględniająca
równość płci)7, któremu towarzyszy tekst wprowadzający:
Grupa pracowników8 opracowujących programy społeczne w szkolnictwie […] przygotowała
nowy podręcznik dotyczący rodzajowej poprawności językowej. Sposoby wypowiadania się i pisania (użycia języka) oraz sposób myślenia o rzeczywistości są ze sobą powiązane. Mają wpływ
na to, jak ustalamy priorytety w działaniu i na to, co odsuwamy na margines jako nieistotne.
Właśnie czeska sfera publiczna odznacza się tym, że kobiety są w niej w dużym stopniu pomijane, niedoceniane. Podręcznik przeznaczony jest dla pracowników/pracownic sfery edukacyjnej
oraz urzędów państwowych.
Lekarz ma lepszy wizerunek niż lekarka, kucharz znaczy coś więcej niż kucharka i nauczyciel
w potocznej świadomości ma wyższy status niż nauczycielka. Nasz podręcznik udowadnia, że
z dyskryminacją językową spotykają się już dziewczynki w wieku przedszkolnym9.

Wsparcie ministerialne rozpowszechniania wyżej wymienionego poradnika ma, w moim przekonaniu, znamiona działania innowacyjnego w rozumieniu
K. Rýdla i jest zarazem przykładem alternatywnego działania edukacyjnego w rozumieniu krytycznej diagnozy rzeczywistości społecznej i odmienności od głównego nurtu praktyki edukacyjnej. Innowacyjny między innymi znaczy odpowiadający (reagujący) na wyzwania współczesności, czyli na wyzwania najpowszechniejszych i najgłębszych tendencji rozwojowych współczesnych społeczeństw. Czy
refleksyjne kształtowanie praktyk językowych, które mogą się przyczynić do osiągnięcia faktycznej równości płci, do takich należy?
Do ogólnych tendencji charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw,
opisywanych przez socjologów takich jak U. Beck lub A. Giddens jako społeczeństwa ponowoczesne lub społeczeństwa późnej nowoczesności, należą: demokratyzacja, indywidualizacja i emancypacja grup i jednostek wcześniej marginalizowanych lub zajmujących nierównorzędne pozycje względem grup dominujących.
Według U. Becka treścią epoki późnej nowoczesności jest konsekwentna realizacja
modernizacji (projektu oświeceniowego) poprzez modernizację samych założeń
industrialnego, czyli nowoczesnego społeczeństwa. U. Beck pisze:
7

Gender_prirucka.pdf.
W rzeczywistości autorkami poradnika są germanistka i językoznawczyni zajmująca się badaniem gender w języku Jana Valdrová z Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach, kulturoznawczyni i orientalistka Blanka Knotková-Čapková z Uniwersytetu Karola w Pradze
oraz językoznawczyni Pavla Paclíková.
9
http://www.msmt.cz/socialni-programy/kultura-genderove-vyvazeneho-vyjadrovani (dostęp
01.05.2010).
8
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Tak, jak w XIX wieku zostały niejako odczarowane przywileje stanowe i religijne postrzeganie
świata, tak obecnie żegnamy się ze sposobem rozumienia nauki i techniki w klasycznym społeczeństwie industrialnym, z formami życia i pracy w odniesieniu do nuklearnej rodziny i zawodu,
z wzorami ról męskich i kobiecych itd. Modernizacja w ramach społeczeństwa industrialnego
zostaje zastąpiona modernizacją założeń tegoż społeczeństwa. […] Ogólna treść nowoczesności
wchodzi w sprzeczność z zeskorupieniami i połowicznymi rozwiązaniami projektu w obrębie
społeczeństwa industrialnego (Beck, 2002: 21–22).

A. Giddens charakteryzuje ponowoczesność poprzez wymiar refleksyjności:
„Refleksyjność społeczna oznacza, że wciąż analizujemy okoliczności naszego życia.[…] W wielu aspektach życia, którym wcześniejsze pokolenia nie poświęcały
uwagi, my jesteśmy zmuszeni dokonywać własnych wyborów” (Giddens, 2004:
698) oraz wzrost znaczenia i poszerzenie zakresu demokracji:
Demokracja nie może ograniczać się do sfery publicznej […]. W życiu codziennym pojawiło
się miejsce dla ‘demokracji uczuć’. Demokracja uczuć odnosi się do nowego życia rodzinnego,
w którym kobiety i mężczyźni uczestniczą na równych prawach. Praktycznie wszystkie tradycyjne modele rodziny są oparte na dominacji mężczyzn nad kobietami, niekiedy usankcjonowane
przez prawo. Równość płci nie może ograniczać się do równych praw wyborczych, musi ona
objąć również sferę osobistą oraz intymną (Giddens, 2004: 699).

Osiągnięciem ruchu emancypacji kobiet oraz badań prowadzonych głównie przez
kobiety-feministki jest odkrycie kulturowych uwarunkowań różnicowania płci.
Problemem jest więc sposób, w jaki kultura dychotomizuje i waloryzuje obie płcie,
ponieważ czyni to w dalszym ciągu w sposób dyskryminujący przede wszystkim
kobiety. Zdaniem feministek, ale także między innymi P. Bourdieu (por. Bourdieu,
2004), to ukryte założenia kultury dotyczące płci narzucane poprzez przemoc
symboliczną jako naturalne, niezmienne i neutralne rodzajowo, kształtują naszą
świadomość i zachowania. Tak więc w dyskursie równościowym chodzi o zmianę
praktyki społecznej i kultury, które są obciążone w wielu aspektach spuścizną tradycyjnych, patriarchalnych schematów myślowych.
Autorki wymienionego wyżej poradnika metodycznego proponują świadome
kształtowanie praktyk językowych w szkole i – szerzej – w sferze publicznej w taki
sposób, by język przestał być środkiem dyskryminacji kobiet. Alternatywność tej
inicjatywy można pojmować jako stojącą w opozycji wobec dominujących praktyk
edukacyjnych, w których nie przywiązuje się dostatecznej wagi ani do problemu
nierówności płci, ani tym bardziej do faktu wpływu praktyk językowych, w tym
szkolnych, na ich kształtowanie.
Dominujące praktyki konstruowania płci w edukacji można rozpoznać między innymi poprzez badanie podręczników szkolnych (school textbook research).
Merytoryczna ich zawartość jest często utożsamiana w odbiorze społecznym
z neutralnością wiedzy w nich prezentowanej. Swoista „sankcja szkolna” przesłania fakt aksjologicznego, ideologicznego, często także politycznego uwikłania ich
treści. Jednak podręcznik szkolny jest przede wszystkim konstruktem edukacyj-
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nym, „określa zgodnie z wizją polityki oświatowej państwa, ewentualnie zgodnie
z wizją twórców programów szkolnych te treści kształcenia, które mają być prezentowane podmiotom kształcenia” (Průcha, 2002: 273). Od wielu lat badaczki
i badacze stosujący perspektywę gender zajmują się odkrywaniem nierówności
w przedstawianiu mężczyzn i kobiet w programach i podręcznikach szkolnych.
Zwracają uwagę również na specyficzne stosowanie języka, który nierówności te
utrwala10. O ile jednak w krajach starych demokracji ustala się pewne ramy poprawności językowej w odniesieniu do płci, w krajach postkomunistycznych tego
rodzaju praktyki są postrzegane jako coś dziwacznego, śmiesznego, w najlepszym
wypadku nienaturalnego. Sytuacja w Czechach i w Polsce jest pod tym względem
bardzo podobna – mimo istnienia presji pewnej części środowisk akademickich
oraz wielu pozytywnych inicjatyw nieformalnych ze strony feministycznych organizacji pozarządowych11 organy decyzyjne – polityczne w nikłym (Polska) lub
w małym stopniu (Czechy) uwzględniają postulaty wprowadzenia problematyki
równości płci czy językowej równości płci do praktyki szkolnej.
Omawiany podręcznik składa się z trzech autonomicznych części napisanych
przez trzy autorki. Pierwsza część, zatytułowana „Język, dyskryminacja i demokracja”, ma charakter ogólnego wprowadzenia w problematykę. Autorka, B. Knotková-Čapková, wyjaśnia, w jaki sposób język może być narzędziem polityki w społeczeństwie, jak przejawia się dyskryminacja językowa, szczęgólnie językowy rasizm,
seksizm i ageizm, na czym polega językowa poprawność (w tym szeroko omawiana
jest poprawność językową ze względu na płeć) i jaki związek ma język z demokracją. „Jeżeli chcemy uczestniczyć jako istoty równoprawne i równorzędne w życiu
zawodowym i społecznym oprócz innych rzeczy ważne jest to, by zwracać uwagę
na sposób, w jaki się o nas i do nas mówi oraz, w jaki sposób i co jest w przestrzeni
publicznej omawiane” (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 17). Częścią bardziej specjalistyczną jest artykuł dotyczący poprawnej ze względu na płeć
mowy w językach angielskim i niemieckim autorstwa lingwistki P. Paclíkovéj.
Jednak zasadnicze i innowacyjne znaczenie ma część zatytułowana „Kultura
wypowiedzi uwzględniająca równość płci w czeskich realiach“, w której J. Valdrová
koncentruje się na czeskich formach językowych dyskryminujących ze względu na
płeć, rysując i szczegółowo omawiając program pozytywny, naprawczy. Za jeden
z głównych problemów nierównowagi płci w języku uznaje tak zwany masculinum
generic – czyli stosowanie męskich form gramatycznych w znaczeniu ogólnym.
Stanowi ono przejaw języka androcentrycznego, którym posługujemy się bezwiednie i często uważamy za naturalny i neutralny sposób wyrażania. Przynosi jednak
skutek w postaci usuwania kobiet i kobiecego doświadczenia z pola widzenia, roz10
Zob. np. Brannon (2002), Płeć i rodzaj w edukacji (2004), Pankowska (2005), Karwatowska,
Szpyra-Kozłowska (2010), Zamojska (2010), Valdrová (2006).
11
Por. np. Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji (2007).
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tapiania kobiecości w kategorii rzekomo ogólnoludzkiej (a tak naprawdę męskiej).
Drugi, najważniejszy problem językowy to stereotypizacja rodzajów. W związku
z tym dwie podstawowe zasady, na których powinny się opierać wypowiedzi rodzajowo neutralne, to „nazywanie i zwracanie się do osób w taki sposób, by w języku ‛uwidocznić’ udział kobiet w najważniejszych dziedzinach życia, takich jak
rynek pracy i wszelkie procesy decyzyjne w społeczenstwie” oraz „unikanie stereotypów rodzajowych, takich jak ‛mężczyzna – łowiec’, ‛wyrodna matka’, ‛kobieta – opiekunka domowego ogniska’ itp. (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková,
2010: 19). Ta część pracy obfituje zarówno w językowe, jak i wizualne przykłady
z języka mediów, polityki, reklam i ogłoszeń pochodzących w większości z czeskiej
sfery publicznej ostatnich lat. Autorka przekazuje informacje o polityce równości
płci w dziedzinie języka zalecanej przez Unię Europejską oraz interesujące dane
pochodzące z pierwszych prowadzonych na gruncie czeskim rodzajowych badań
nad językiem, których wyniki dowodzą, że stosowanie męskich form językowych
ma wpływ na postrzeganie świata społecznego12. Tutaj znajdziemy także drobiazgowy spis zaleceń dla stosowania rodzajowo neutralnego języka.
W podsumowaniu pracy pod tytułem „Komu to służy?” autorki podkreślają,
że stosowanie języka, które uwzględnia równość płci, „czyni kobiety i mężczyzn
bardziej równymi (choć nie jednakowymi) i tym samym przyczynia się do eliminacji nierówności społecznych. Język sam w sobie nie rozwiązuje konfliktów między ludźmi i problemów z kondycją demokracji w spoleczeństwie, lecz [...] może
się przyczynić do zmiany na lepsze, co za pewne leży w interesie każdej kobiety
i każdego mężczyzny oraz społeczeństwa – wspólnoty wolnych i swobodnie podejmujących decyzje jednostek” (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 79).
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Alternative and Innovative Approach in Modern Education –
on the Example of Czech Republic
Summary
The concepts of alternativeness and innovation function in modern education. Some theoreticians confirm terminological identity of these terms, treating them as synonyms or concepts genetically inseparable. Others emphasize that the combination of alternativeness and innovation
remains a matter of argument. The aim of this article is, thus, distinguishing the basic connotations of the concept “alternativeness in education”, and also its connection with the innovation
concept on the basis of opinions of modern pedagogy theoreticians from Poland and the Czech
Republic. The alternativeness in education is linked with the functioning of original schools, in
the historical terms, basing on the ideas of the New Education movement. The criticism of the
didactics and the schools of the Herbartian type at the end of the 19th and in the 20th century
favoured new visions of school, writing constructive curriculum which took into consideration
the versatile development of a child and the use of various methods of work which activate
a pupil’s creativity and experience. The author presents John Dewey’s position as a philosopher,
teacher and pragmatist who ran his original school in Chicago in the years 1894–1904. Dewey
thought that the crucial changes in the educational process should concern the issue of perception, the process of learning, popularizing the positivist model of the scientific experiment,
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stimulating the thinking and acting process for more effective stimulation of the psychophysical
development of a child. Dewey treated education as a constant reconstruction of experience.
His ideas influenced the changes taking place in the school education, which was in the opposition and which pursued the diversity of aims, methods and social functions, improving
the relations with a child. These ideas were close to the prominent teachers and psychologists,
such as: Maria Montessori, Célestin Freinet, Helena Parkhurst, Peter Peterson, Rudolf Steiner,
Alexander S. Neil. These schools were historically the first modern “alternative” to, the so called,
traditional schools, but as the author of the article writes, according to the theoreticians, using
the name “alternative” in regard to these schools is a controversial matter. Czesław Kupisiewicz uses the word alternative in regard to the American, Danish and British schools from the
1960s; whereas the pedagogical innovation movement, both ideological and practical, linked
with J. Dewey’s thinking, calls the schools of “new education”. The differences between “the new
education” schools from the beginning of the 20th century and the alternative schools from the
1960s did not concern the fundamental matters. Czesław Kupisiewicz gives examples of the
alternative schools, e.g. American, so-called, open schools, Danish efterskole and German alternative schools working according to the assumptions of R. Steiner, M. Montessori, Jena Plan,
P. Petersen. He thinks that alternativeness in education has broader connotations. It relates to,
both, entire pedagogical systems functioning at schools in original schools, and to single educational activities taking place at schools of all types. The author of the article describes the position of the Czech educationalist Karel Rýdl, who claimed that it is difficult to define the concept
of the alternative school because of the lack of a satisfactory definition. In the literature on the
subject, the connotations of this concept are imprecise. He thought that the concept of alternativeness could be identified with the historically existing schools functioning from the 1970s.
According to K. Rýdl, the characteristic feature of alternative schools was a partnership with
children and their individual representations; and it did not matter if it took place during education in private, public or, so-called, open schools. Currently, K. Rýdl assumes that alternative
schools are characterized by a specific attitude towards students and the educational process,
without a need to look for a connection with any particular pedagogical system or original program of school restructuring from the beginning of the 20th century. According to this author,
more important than “alternativeness” is the concept of “innovation”, “an innovative school”,
“a school constantly improving oneself ”. Innovation becomes the reflection of the changes happening in normal schools, in which the whole school system may be changed. At the same time,
innovation is closely connected with the social context, with the functioning of new media and
technology in the world. The Czech educator Jan Průcha claims that pedagogical and didactic
innovations are connected to the alternative schools, which should be characterized also from
the viewpoint of their function: compensatory, diversification, and also innovative expressed
by the distinctness of the content and the organization of the educational process. J. Průcha assumes that pedagogical innovation is not ascribed only to alternative schools. The Polish educator Bogusław Śliwerski says that alternativeness in education is a very broad concept which does
not relate only to historical meaning connotations. The necessary condition of every alternative
activity is a critical background of alternative initiatives. According to B. Śliwerski, the power
of educational alternatives is infinity, limitlessness and permanence. In the article, the author
presented current signs of the alternative education in the Czech Republic and the example of
the alternative, innovative educational activity. Founded in the Czech Republic in 1999, the Association Montessori supports setting up and functioning kindergartens and primary schools.
The Association of Waldorf Schools also functions vigorously. Among other things, it publishes
a pedagogical magazine dedicated to R. Steiner, entitled “A man and education”, which supports
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the Waldorf Schools. The author gives an example of an open didactic system, inspired by the
practice of the alternative schools from the 1970s, called “Start together” and the international
program Step by Step, created by the G. Soros foundation and Children’s Resource International
(Washington D.C.). The aim of the program is to build an open civil society, among others,
in newly created democratic countries in East-Central Europe and to support the applied innovative methods of teaching and learning. This being concentrated on an individual attitude
towards a child, partnership between a family and a school, and the environment in which
a child grows up. The priority of this program is exceptional care for the education of children
with special educational needs and multicultural education. Home education is another form
of alternative education that has been developing in the Czech Republic since 1998. In the
article there are examples given of initiatives, which are a model of an alternative educational
activity in the understanding of a critical diagnosis of a social reality, which are in opposition to
the dominant educational practice (e.g. a methodical handbook entitled “Culture of utterance
including sexual equality”).
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There do exist two basic approaches towards the term ‘freedom’. The first
one, is a general approach, related to an universal meaning of the term. The
second one, is a particular approach, based on taking/heading for understanding of freedom in plural terms. Both approaches might, but not necessary do, exclude each other. An alternative takes an interpretation of particular freedoms, which simultaneously excludes the existence of a universal
freedom (and the other way around). On the other hand, conjunction, i.e.
the examination of a universal freedom on the basis of analysis of particular freedoms and/or reconstruction of the term “freedom” on the basis of
interpretations and meanings given to particular freedoms. As a follower
of the idea of conjunction of both approaches, I’m analyzing in this paper
the theoretical connotations of this term such as: the feeling of freedom,
its limitations, responsibility, tolerance, auto-creation and self-realization.
This is being done for the reason to stress out the depth and the vastness of
freedom, as well to let the potential reader reconstruct it.

Pojęcie ‘wolność’ jest interesujące dla naukowców różnych dziedzin. Problematyka
ta ma również swoje miejsce w ramach dyskursu pedagogicznego. Najważniejsze
płaszczyzny na tym gruncie to:
− wolność rozumiana jako kształtowanie autonomii człowieka,
− wolność jako możność wyboru zadań realizujących potencjał rozwojowy
jednostki,
− wolność jako naturalne i nienaruszalne prawo człowieka do samostanowienia. (Szkudlarek 2001: 225).
∗

Artykuł ten stanowi nieco zmienioną wersję fragmentu rozdziału 2, części I pracy: V. Kopińska
(2008). Współczesna młodzież wobec problemu wolności. Toruń.
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Istotne problemy, które mogą się pojawiać w ramach wskazanych wyżej płaszczyzn, to:
− pojmowanie wolności w kategoriach dobra o charakterze konsumpcyjnym,
− „prywatyzacja” wolności i odpowiedzialności (Szkudlarek 2001: 226),
− egoizm i egotyzm lub też naruszanie równowagi między znaczeniem jednostkowości osób, wyrażające się w stosunku nadrzędności–podrzędności. Przy
jednoczesnym uwzględnieniu procesualnego, nastawionego na przyszłość charakteru wolności.
Ujęcie wolności jako procesu zakłada między innymi ciągłe poszerzanie, wzbogacanie i różnicowanie jej rozumienia. Z tego właśnie powodu pojęcie to stało się
tematem tegoż artykułu.
Analizowanie „wolności w ogóle” to trudne zadanie głównie ze względu na
obszerność tejże problematyki. Nie oznacza to oczywiście niemożności ogólnej
refleksji na ten temat. Wręcz przeciwnie – odważne próby całościowego spojrzenia
na wolność wnoszą zwykle coś nowego do jej definicji, uczą holistycznego ujmowania danej problematyki. Ale – po pierwsze – należy zdawać sobie sprawę, że są
to jedynie „próby” podsumowania hasła brzmiącego WOLNOŚĆ, a po drugie, co
jest konsekwencją pierwszego – refleksje takie na ogół kładą nacisk na niektóre
aspekty, a to wiąże się z określonymi przemyśleniami czy badaniami w konkretnym kierunku.
Implikacją takiego stanu rzeczy są dwa podstawowe podejścia w rozumieniu
pojęcia wolności:
− generalne, nawiązujące do uniwersalnego znaczenia tego pojęcia. Przy którym wszakże konieczne jest uświadomienie sobie z jednej strony ograniczeń w dotarciu do PRAWDY, a z drugiej – niebezpieczeństw związanych z generalizacją,
która spłyca i trywializuje to pojęcie;
− szczegółowe, polegające na ujmowaniu/dążeniu do pojmowania wolności
w liczbie mnogiej.
Oba podejścia mogą, ale nie muszą się wykluczać. Z alternatywą będziemy
mieli do czynienia wówczas, gdy interpretacja wolności szczegółowych wyklucza
istnienie wolności w sensie uniwersalnym (lub odwrotnie). Natomiast koniunkcja
zakłada zgłębianie uniwersalnego pojęcia wolności na podstawie analizy wolności
szczegółowych lub/i rekonstrukcję pojęcia wolności na bazie interpretacji i znaczeń przypisywanych wolnościom szczegółowym.
Jako zwolenniczka koniunkcji obu podejść w niniejszym artykule odniosę się
do teoretycznych konotacji tego pojęcia, by – zarazem – podkreślić jego głębię
i rozległość, jak i pozwolić potencjalnemu czytelnikowi na jego rekonstrukcję. Ze
względu na charakter artykułu nie skupiam się tu na wolnościach szczegółowych1,
1

W tym zakresie odsyłam do pracy Kopińska, 2008.
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a jedynie na teoretycznej analizie wybranych pojęć, które współwystępują/współtworzą pojęcie wolności.

Poczucie wolności
Wolność i poczucie wolności nie są pojęciami tożsamymi. Zależność pomiędzy nimi przypomina relację pomiędzy obiektywną wiedzą a świadomością jednostki2.
Aby wyjaśnić, na czym polega istota poczucia wolności. Posłużę się sformułowaną przez Tadeusza Borkowskiego teorią pól wolności (Borkowski, 1987: 60–70).
Autor ten wyróżnia wolność wewnętrzną, której sens wyjaśniają słowa: „mogę, bo
chcę i wiem, co i jak”, oraz wolność zewnętrzną, określaną z kolei przez: „mogę, bo
mi nie zabroniono”. Taki podział w zasadzie pokrywa się z Heglowskim wyróżnieniem „wolności do” i „wolności od”. Jednak Borkowski traktuje go jako punkt wyjścia dla wyjaśnienia swojej teorii. „Polem wolności” nazywa obszar realizowania
się wolności jednostki i wyróżnia:
− pole absolutnej (nieograniczonej) wolności – zbiór wszystkich możliwych
zachowań i celów znanych danej jednostce. Pomniejszonych o te zachowania, których nie jest ona w stanie zrealizować ze względu na ograniczenia obiektywne (wynikające z biologii, natury człowieka, z natury przyrody oraz takie, na które nie ma
wpływu);
− pole potencjalnej wolności człowieka – system wartości i zinternalizowanych norm etycznych;
− pole wolności zewnętrznej:
• społeczne – zachowania i cele niezabronione przez czynniki zewnętrzne
w stosunku do jednostki, a będące wytworem społeczeństwa, takie jak:
system prawny. Prawa i obowiązki danej jednostki wynikające z pełnienia
przez nią rozmaitych funkcji społecznych, tradycja, zwyczaje, normy itp.;
• materialne – określone przez możliwości materialne realizacji zachowań
i celów3.
Po tych wstępnych wyjaśnieniach przejdę do tego punktu koncepcji Borkowskiego, który interesuje mnie najbardziej. Jego zdaniem jednostka czuje się wolna
wtedy, gdy istnieje stan równowagi pomiędzy potencjalnym a społecznym i materialnym polem wolności. A zatem najistotniejsze znaczenie ma tutaj nie rozmiar
2

W sensie psychologicznym wolność jest utożsamiana z poczuciem wolności przeżywanym
przez konkretną osobę – zob. Kozielecki, 1990.
3
Należy oczywiście zdawać sobie sprawę z umowności wszelkich podziałów. Potencjalna „zawartość” części składowych pola wolności wewnętrznej i zewnętrznej będzie wykazywała różnice
w zależności od podmiotu, z perspektywy którego poczucie wolności będzie rozpatrywane.
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potencjalnego pola wolności ani społecznego czy materialnego pola, ale harmonia
pomiędzy nimi. Każda sytuacja rozbieżności jest zatem odczytywana jako zniewolenie. Przy czym mamy tu do czynienia z dwoma podstawowymi typami takich
sytuacji (Borkowski, 1987: 68–69):
− gdy potencjalne pole wolności jest mniejsze od społecznego i/lub materialnego pola wolności – to powoduje stan „zagubienia w wolności”, nadmiar wolności;
− gdy potencjalne pole wolności jest większe od społecznego i/lub materialnego – powoduje to niedostatek wolności.
Zarówno jedna, jak i druga sytuacja prowadzi, zdaniem T. Borkowskiego, do
frustracji, co oznacza dążenie jednostki do zmiany bądź poprzez pogodzenie się
z niedostatkiem wolności, zredukowanie potencjalnego pola wolności do rozmiarów odpowiadających społecznemu i materialnemu polu wolności, bądź przez
poszerzenie potencjalnego pola wolności za pomocą włączenia doń zachowań
uznawanych poprzednio za niedopuszczalne, niezgodne z hierarchią wartości.
Tak tworzy się rzeczywiste pole wolności, które nie musi być satysfakcjonujące dla
jednostki (Borkowski, 1987: 69–70).
Czy jednak odczuwany niedostatek wolności oznacza jej brak? Omawiana
teoria mówi, że odpowiedź będzie przecząca. Adam Drozdek stwierdza: „sama
świadomość ograniczeń wystarczy, by wolność czuła się utracona”. Ale dlatego też
„nieskończoność jest założona u źródeł wolności; czy to nieskończoność świata,
wieczność istnienia, nieograniczoność poznania, czy istnienie nieskończonej doskonałości” (Drozdek, 2001: 67). Natomiast samo poczucie ograniczeń. Poczucie
niedostatku wolności to owa rozbieżność pomiędzy rozmiarem potencjalnego pola
wolności a społecznym i/lub materialnym polem wolności. Konsekwencją takiego stanu rzeczy nie jest zatem dążenie do znoszenia wszelkich reguł i ograniczeń,
gdyż to prowadzi do zaprzeczenia wolności (Drozdek, 2001: 68). Wolność może
zatem polegać na zaakceptowaniu istniejących już reguł, zasad, o ile stanowią one
rzeczywiste wartości, albo na wypracowaniu, czy wręcz wywalczeniu, nowych reguł (Drozdek, 2001: 68–69).
Teoria T. Borkowskiego w sposób bardzo przejrzysty wyjaśnia tak zwane poczucie wolności, ale nie należy zapominać o różnicach w oznaczaniu potencjalnej
„zawartości” pól wolności w zależności od podmiotu, u którego owo poczucie występuje, bądź – nie.
Kazimierz Obuchowski natomiast, analizując poczucie wolności, kładzie nacisk przede wszystkim na adekwatną ocenę własnych poczynań. Jego zdaniem jest
to możliwe tylko przy akceptacji samego siebie z całą swoją autentycznością, co
oznacza „pogodzenie się” z własną odpowiedzialnością, zadbanie o synchronizację
własnych pragnień z uprawnieniami innych ludzi, zorientowanie na zmienność,
wynikającą z konieczności wciąż nowego określania celów oraz sięganie ponad
mechanizmy obronne (Obuchowski, 1993: 116, 131).
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Ograniczenia wolności
Wolność w sensie obiektywnym to rzeczywisty brak ograniczeń w wyborze wartości. W takim też znaczeniu analizowanie jakichkolwiek obwarowań całkowicie
eliminuje możliwość mówienia o wolności, która jako absolut jest jedyna i niepodzielna. Jednakże tego rodzaju wolność to byt idealny, niedostępny ludziom.
Ponieważ, niezależnie od miejsca i czasu, zawsze istnieją mniejsze lub większe
jej ograniczenia. A zatem mówienie o tym pojęciu sprowadza się raczej do analizy „poczucia wolności”, niekoniecznie rozumianego w sensie psychicznym czy
psychologicznym, ale z pewnością takiego, które oznacza uświadomienie sobie, iż
wolność jest w istocie zrozumieniem konieczności (Gołaszewska, 1995: 16–17).
Stąd też poniższa analiza nie narusza w swej istocie możliwości określania takiego
stanu pojęciem wolności.
Większość czynników ograniczających możemy podzielić na pierwotne i wtórne. Do tych pierwszych będą należały te, które albo są całkowicie niezależne od
człowieka, albo, co prawda związane z istnieniem rodzaju ludzkiego, ale należą do
sfery nie do końca uświadomionych wyborów ludzkich lub też towarzyszą rozwojowi człowieka i społeczeństwa. Zaliczają się tu przede wszystkim:
− czynniki o charakterze biologiczno-fizycznym – podleganie prawom fizycznym i prawidłowościom biologicznym4;
− czynniki o charakterze kulturowym – brak możliwości wyboru rzeczywistości, w której żyje człowiek, warunków geograficznych, kultury5, języka, określonej epoki, rodziców, kraju. Kultura przecież w znacznej mierze decyduje o tym,
jak myślimy o sobie i innych, jak interpretujemy swoją i innych pozycję w świecie,
a także jakie wartości preferujemy, a jakie odrzucamy6;
− czynniki o charakterze instytucjonalnym7, jak np. organizacja, ustrój. Prawo państwa, w którym przyszło człowiekowi żyć8;
− właściwości psychiczne człowieka – np. cechy osobowe, skłonności itp.9.
4
Dążenie do poczucia wolności w tej dziedzinie polega na walce z chorobami, racjonalnym
trybie życia oraz na pogodzeniu się z tym, co nieuniknione i konieczne – zob. M. Gołaszewska, 1995:
16.
5
Kultura jest tutaj rozumiana jako świat zobiektywizowanych wytworów człowieka, których
dokonuje się w celu przetrwania i rozwoju indywiduów oraz celem zdobycia przez nich samoświadomości – por. Ostasz, 1994: 107.
6
Glita, Jabłoński, 1995: 89; szerzej na temat wpływu kultury, a zwłaszcza takich jej tworów, jak
filozofia, religia, sztuka i inne – zob. Glita, Jabłoński, 1995: 90–94.
7
Choć w tym przypadku wpływ człowieka jest nieco większy.
8
Gołaszewska, 1995: 17.
9
Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż ta grupa czynników, choć ma charakter wrodzony,
może być modelowana przez społeczeństwo, w którym człowiekowi przyszło żyć – w ten sposób
mogą się pojawiać stereotypy w myśleniu i działaniu, które ograniczają wolność człowieka, a z których trudno się wyzwolić – zob. Gołaszewska, 1995: 17.
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Druga grupa czynników mających wpływ na ostateczny kształt wolności to
czynniki o charakterze wtórnym, a więc w mniejszym lub większym stopniu zależne od człowieka. Należą tu:
− rzeczywiste relacje z innymi ludźmi – należy zauważyć, że ograniczenie
przynosi zarówno sympatia, jak i antypatia. Każda z nich bowiem powoduje określone zachowanie, które w jakiś sposób ogranicza swobodę ruchów (Gołaszewska,
1995: 17). Istotna jest także z pewnością możliwość intelektualnego rozeznania
dobra i zła (Frączek, 1999: 105);
− zdarzenia zależne od człowieka, ale mogące być zaskoczeniem dla poszczególnych jednostek i ich planów życiowych (np. wybuch wojny) – takie sytuacje
zwykle wymuszają zmianę zachowań (por. Gołaszewska, 1995: 17);
− dobrowolne przyjęte obowiązki i powinności10, w tym także obowiązki natury etycznej, a w tym kontekście podstawową granicą wolności będzie samoistna
wartość drugiego człowieka, której uszanowanie wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za jego godność, wolność, realizację potrzeb i pełny osobowy rozwój
(Frączek, 1999: 106).
Powyższa systematyzacja ograniczeń wolności nie stanowi, rzecz jasna, katalogu zamkniętego, ale wskazuje najważniejsze obszary. Aby zaradzić problemom
naszej rzeczywistości społecznej w tej dziedzinie, należy zdecydowanie zająć stanowisko opozycyjne wobec relatywizmu moralnego i etycznego jako podstawie
bezkarnej swawoli (por. Frączek, 1999: 104–105) oraz wobec absolutnej wolności,
która nie dopuszcza żadnych reguł. Zgadzam się w tym miejscu z Zofią Frączek, że
najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie takiego rozumienia wolności, które sprowadza się do pojęcia „wolności do”, co w rezultacie oznacza, że wolnością nie będziemy nazywali tego, co nam zostało po „odarciu” z wszelkich powinności, obowiązków i praw zarówno naszych, jak i innych osób, ale że ogół ograniczeń, tych
o charakterze pierwotnym, a przede wszystkim tych, które wiążą się z szacunkiem
dla drugiego człowieka, z zapewnieniem bezpieczeństwa, stabilności, zaufania, będzie wpisywał się w samą definicję wolności.

Odpowiedzialność
U źródeł ograniczeń wolności o charakterze etycznym, moralnym i intelektualnym
leży odpowiedzialność. Jest to pojęcie współwystępujące z wolnością. Według Słownika języka polskiego odpowiedzialność to konieczność, obowiązek moralny lub
prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji (Słownik
10
M. Gołaszewska wskazuje także na takie obowiązki, które narzucone są koniecznościami
życiowymi – zob. Gołaszewska, 1995: 17. Moim jednak zdaniem są to mimo wszystko obowiązki
dobrowolne.
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języka polskiego, 2005). A zatem podkreśla się dwa zasadnicze rodzaje odpowiedzialności – moralną, która stanowi „centralny fenomen etycznej sfery człowieka, rdzeń
doświadczenia moralnego” (Wołoszyn, 1998: 14) i prawną11, związaną z ponoszeniem konsekwencji za naruszenie przepisów prawa. Można także mówić o odpowiedzialności metafizycznej. Psychologicznej lub religijnej (Wołoszyn, 1998: 14).
Mieczysław Michalik, zauważając problem wielosferyjności pojęcia odpowiedzialności, wyróżnia następujące jego wymiary:
− konkretny, indywidualny – czyli tak zwany „mikrozasięg”, co w rezultacie
oznacza odpowiedzialność osobistą;
− „średni zasięg” – interpretowany jako odpowiedzialność określonych grup
i ról społecznych, na przykład odpowiedzialność polityczna, obywatelska, zawodowa;
− „makrozasięg” – rozumiany jako fundamentalna odpowiedzialność i współodpowiedzialność za świat i innych, mająca charakter uniwersalny, metafizyczny
(Michalik, 1998: 21–22).
Roman Ingarden natomiast wyróżnia sytuacje, w których występuje fenomen
odpowiedzialności. Są nimi:
− ponoszenie odpowiedzialności za coś;
− podejmowanie odpowiedzialności za coś;
− pociąganie kogoś do odpowiedzialności;
− działanie w sposób odpowiedzialny12.
A zatem odpowiedzialność może oznaczać ponoszenie konsekwencji swojego
postępowania, decyzji i wyborów, co jest związane z istnieniem przesłanek i warunków koniecznych do obarczenia kogoś odpowiedzialnością, a niekiedy wiąże się także z elementem świadomie podejmowanego ryzyka odpowiedzialności
w przypadku błędnych decyzji. Odpowiedzialność może więc oznaczać:
− świadome podejmowanie decyzji przy jednoczesnym rozumieniu wszelkich skutków z niej wynikających i pełnym ponoszeniu konsekwencji takiego
działania;
− świadome dokonanie wyboru, ale z „niepełnym obrazem” czy też niepewnością co do skutków, a mimo to istniejącą zgodą na ponoszenie konsekwencji13.
11

W ramach odpowiedzialności prawnej wyróżniamy:
− odpowiedzialność cywilną (deliktową i kontraktową) – wynikającą z Kodeksu Cywilnego,
− odpowiedzialność karną – regulowaną przepisami Kodeksu Karnego,
− odpowiedzialność administracyjną – mającą swe podstawy w Kodeksie Pracy oraz przepisach normujących różnego rodzaju zawody, np. w ustawie z dnia 26.01.1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. 2006, Nr 97. Poz. 673, 674).
12
Por. Ingarden, 1987: 73–74. Por. też kręgi odpowiedzialności wyróżnione przez M. Michalika, 1998: 23–26.
13
Jest to konstrukcja, która przypomina prawne pojęcie zamiaru ewentualnego – art. 9 §1 Kodeksu Karnego.

128

Violetta Kopińska

Ale może być także rozumiana jako:
− pociąganie kogoś do odpowiedzialności – gdy „patrzymy” na odpowiedzialność już z punktu widzenia skutków, a nie – z punktu widzenia podmiotu, który
podejmuje jakieś działania. W rezultacie sytuacja ta może mieć miejsce nie tylko we
wskazanych wyżej przypadkach, ale także wtedy, gdy mimo świadomego wyboru
nie istnieje zgoda na ponoszenie konsekwencji;
− postępowanie w sposób odpowiedzialny – będące zaprzeczeniem bierności
i asekuranctwa i związane ściśle z pełnionymi przez jednostkę ludzką rolami społecznymi (Michalik, 1998: 24).
Z tym ostatnim znaczeniem odpowiedzialności wiąże się także odpowiedzialność za innych. Zatem, oprócz odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny oraz
odpowiedzialności wobec i przed innymi, istnieje jeszcze odpowiedzialność za
innych, „wynikająca z ról, jakie przychodzi nam grać, ze zobowiązań, jakie z tego
wynikają – w sytuacjach współdziałania, współdecydowania, współopieki” (Jadczak, 1999: 80–81). Szczególne miejsce zajmuje tu odpowiedzialność za miłość.
Oznacza to odpowiedzialność za osobę, którą „wciąga się w najściślejszą wspólnotę
bycia i działania”, a jednocześnie odpowiedzialność za własną miłość, rozumianą
w kategoriach pokładanego prze drugą osobę zaufania (Wojtyła, 1986: 116). Poza
odpowiedzialnością związaną z rodziną, środowiskiem pracy, narodem, coraz częściej dyskutowana jest kwestia odpowiedzialności za „innego”14.
Interesujące jest też rozróżnienie odpowiedzialności naturalnej i wynikającej
z niej odpowiedzialności umownej (Jonas, 1996: 176). Odpowiedzialność „z natury” jest wszechogarniająca, nieodwołalna i niezmienna, a typowym jej przykładem
jest relacja rodzic-dziecko (Jonas, 1996: 176)15. Odpowiedzialność umowna natomiast jest „nadawana” na podstawie posiadanych kompetencji lub też przyjmowana jako zadanie, z którego można zrezygnować (Kowal, 1998: 72).
Mieczysław Michalik zauważa jeszcze jeden aspekt odpowiedzialności – konieczność wyboru pomiędzy dwiema sytuacjami rodzącymi konflikt moralny,
spośród których żadnej nie można określić jako „większe dobro” lub „mniejsze
zło”, a „wybierać trzeba […] na własną odpowiedzialność” (Michalik, 1998: 26).
Jak widać, sama niejednoznaczność pojęcia sprawia szereg kłopotów, a co dopiero jej praktyczne stosowanie. Faktem oczywistym jest wzajemne warunkowanie
się odpowiedzialności i wolności. Z tego stwierdzenia wynikać powinno kolejne
– „jeżeli nie ma wolności, to nie ma również odpowiedzialności”. Jak się okazuje,
14
Zob. Zeidler, 1995; w przypadku odpowiedzialności za „innego” nie chodzi ani o zdejmowanie z „niego” odpowiedzialności albo ubezwłasnowolnianie „go”, ani też o – cierpienie za innych.
Zdaniem M. Michalika miałaby ona sens w przypadku uniwersalności takiej postawy – zob. Michalik, 1998: 25, 38–39.
15
Zob. też Kowal, 1998: 71–72; takie cechy posiada także, zdaniem H. Jonasa, odpowiedzialność męża stanu – Jonas, 1996: 186–187.
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nie można tego przyjąć w sposób pełny i bez zastrzeżeń. Wszelkie problemy w tym
zakresie wynikają, jak sądzę, z błędnego pojmowania wolności. Musi ona mieć bowiem jasno określone, czytelne ramy, które wpisują się w jej definicję. Jeżeli tak nie
jest albo nie do końca zostało to uświadomione. Powstają dylematy i rozterki. Dotyczy to zarówno sytuacji interpretowanej jako wolna, która w rzeczywistości jest
samowolą, a zatem łączy się z reguły – niestety – z pociąganiem do odpowiedzialności mimo braku takiego poczucia, a także sytuacji pozornie wolnej, a faktycznie
będącej obowiązkiem, w której mamy do czynienia – co do zasady – z wyłączeniem
odpowiedzialności. Celowo podkreślam „co do zasady”. Ponieważ istnieje również
problem odpowiedzialności moralnej16, która niejednokrotnie pojawia się nawet
w sytuacji konieczności postępowania wynikającej z nakazów zewnętrznych.
Warto także zauważyć, że „im większe jest poczucie odpowiedzialności jednostki […], tym więcej przysługuje jej wolności, tym większa może być przyznana jej samodzielność […]” (Michalik, 1998: s. 33). A zatem odpowiedzialność to
istotna cecha człowieka wolnego. Ważne jest więc zrozumienie tego faktu i przyjmowanie odpowiedzialności jako wartości. Współczesne problemy ludzi z pojmowaniem odpowiedzialności można sprowadzić do kilku punktów:
− odpowiedzialność jest postrzegana jako wartość, ale znacznie mniej istotna
niż na przykład niezależność17;
− rozumienie odpowiedzialności jest najczęściej utożsamiane z odpowiedzialnością za siebie, a jeśli pojawia się odpowiedzialność za kogoś, to w grę tu
wchodzą wyłącznie osoby bliskie (Borowska, 1998: 65–66).
Takie rozumienie odpowiedzialności wpływa, moim zdaniem, zwrotnie na
pojmowanie samej wolności. Skoro odpowiedzialność oznacza przede wszystkim
świadomość konsekwencji swoich działań, to i wolność jest widziana jako wybór
opcji najlepszej dla mnie samego. Przy niskim stopniu uwzględnienia dobra innych osób bliskich, a nie biorąc zupełnie pod uwagę dobra „obcego”18, tak jakby
nie wpisywał się on w definicję człowieka.
Niedoskonałości w sferze pojmowania wzajemnych relacji pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością nie muszą być postrzegane jako zjawisko negatywne
pod warunkiem, że stanowi to pewien etap na drodze rozwoju. Możemy wówczas
16
Odpowiedzialność ta ma charakter wewnętrzny – jest to odpowiedzialność przed samym
sobą, swoim sumieniem; w odróżnieniu od „odpowiedzialności zewnętrznej” – wobec kogoś, instytucji, także sądów i trybunałów – zob. Michalik, 1998: 37.
17
Zob szerzej na ten temat: Borowska, 1998: 64–65, Zob. też wyniki badań cytowanych przez
A.W. Janke: Janke, 1998: 180, także badania – Polska a świat do roku 2000 [w:] Polska 2000, Warszawa
1989 oraz badania w: Krasucki, Doroszewska, Tomasz, 1991 – wykorzystane w: Obuchowski, 1993:
135–136.
18
Jako wyjątek można tu przytoczyć odpowiedzialność zawodową za innych, co, niestety, łączy
się nie tyle z poczuciem odpowiedzialności, a stanowi raczej część składową sukcesu zawodowego.
Prestiżowego lub/i finansowego – por. Kwieciński, 1998: 81.
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powiedzieć, że odpowiedzialność jest pojmowana „jeszcze” jako kwestia indywidualna. Nie zwalnia to jednak z konieczności ciągłego uświadamiania współodpowiedzialności i odpowiedzialności za innych w życiu społecznym.

Tolerancja
Pluralizm umożliwia realizację wolności. Wiąże się to – z jednej strony – z uznaniem pewnych zasad za nieprzekraczalne, a z drugiej – z uwzględnieniem także indywidualnych racji (Jadczak, 1999: 78). Choć tolerancja „[…] opiera się na
przymusie i nie jest z wszelkim przymusem sprzeczna” (Wołoszyn-Spirka, 2000:
45), stanowi nie tylko „dodatek do wolności” (Borowski, 1995: 126), ale jest jej
„potwierdzeniem” i „realizacją” (Michalik, 2000: 34). Otwartość świata społecznego, różnicowanie się przejawów ludzkiego życia i doświadczenia, choć warunkują
realizację wolności, to sprzyjają także wytwarzaniu się różnych fobii i utrwalaniu
stereotypów (Michalik, 2000: 31), co z kolei implikuje potrzebę tolerancji.
Termin „tolerancja” pochodzi od łacińskiego słowa tolero, co oznacza znoszę,
wytrzymuję coś, lub też tolerantia – wytrzymałość na coś (Słownik wyrazów obcych, 2004). Obecnie mamy do czynienia z trzema podstawowymi znaczeniami
tego słowa:
− zdolność organizmu do znoszenia bez szkody dla siebie bodźców fizycznych, chemicznych lub biologicznych, na przykład zmian temperatury lub dużych
dawek leku;
− dopuszczalne odchylenie parametrów wytwarzanych przedmiotów od ustalonych przepisami norm;
− nas tu interesujące – przyznawanie innym prawa do wyznawania odmiennych poglądów i postępowania zgodnie z nimi, co ma także wymiar aksjologiczny.
W takim rozumieniu tolerancja to także wartość ogólnoludzka, oznaczająca
wyrozumiałość dla cudzych poglądów, zachowań i systemów etycznych, moralnych, religijnych (Gołaszewska, 2000: 13).
Takie znaczenie tego pojęcia nie budzi żadnych sprzeciwów i jest do przyjęcia
dla każdego, kogo poglądy nie są nazbyt radykalne. Przy głębszej analizie pojawia
się jednak szereg rozbieżności, które skupiają się wokół dwóch zasadniczych problemów: zakresu tolerancji i związanych z tym jej granic. Niejednokrotnie problem ten bywa zaznaczany już w samej definicji tolerancji. Władysław Piwowarski
wyróżnia trzy rodzaje tolerancji (Słownik katolickiej nauki społecznej, 1993: 180):
− intelektualną – przyznawanie innym prawa do wyrażania ich własnych poglądów;
− religijną – prawo do przyjmowania lub odrzucania wierzeń religijnych postulowanych przez różne religie i wyznania;
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− moralną – uznanie prawa do określonego postępowania i stylu życia, nawet
sprzecznego z naszym lub nisko przez nas ocenianego.
To właśnie ten ostatni rodzaj tolerancji, wskazany przez W. Piwowarskiego,
zaznacza istniejący na gruncie tego pojęcia problem jego granic.
Pewnego uporządkowania definicji tolerancji w tym zakresie dokonuje Marek
Fritzhand. Rozróżnia on tolerancję:
− „bez klauzuli” – obejmującą wszystkie jej definicje, które nie wprowadzają żadnych zastrzeżeń odnoszących się do zakresu stosowalności tego terminu.
Tolerancja w tym znaczeniu jest pojmowana jako równouprawnienie i unikanie
jakiejkolwiek ingerencji w publicznie lub prywatnie głoszone poglądy mimo ich
błędności czy nawet szkodliwości;
− „z klauzulą” – obejmującą definicje, które ujmują tolerancję jako dopuszczenie cudzych poglądów, chyba że uderzają one w prawdę i moralność (Fritzhand,
1981).
Rozpatrując zakres tolerancji, H. Borowski stwierdza, że zasada tolerancji nie
musi zakładać miłości bliźniego (Borowski, 1995: 125), koniczne jest natomiast
wyzbycie się uprzedzeń w stosunku do innych ludzi, a ustępstwa, na które idziemy.
Powinny przede wszystkim dotyczyć sfery świadomości (Borowski, 1995: 125).
M. Michalik wyodrębnia dwie zasady tolerancji (Michalik, 2000: 33, zob. też
Lazari-Pawłowska, 1984):
− negatywną – nieingerencję – mimo negatywnej oceny świadomie bierny
stosunek wobec czyichś poglądów i zachowań. Nie jest to jednak wynikiem niewrażliwości czy też wygodnictwa i lenistwa19, ale w pełni uświadomioną minimalistyczną interpretacją tolerancji;
− pozytywną – wyrażenie zgody na cudzą odmienność, akceptacja, szacunek,
a nawet życzliwość i poparcie20.
Zdaniem M. Michalika o tolerancji możemy mówić już wtedy, gdy mamy do
czynienia z wyrażeniem jej wedle zasady negatywnej (Michalik, 2000: 34). Natomiast
większość autorów21 uważa, że nie wystarczy tylko nieingerencja, że konieczna jest
chociażby akceptacja (Sareło, 2000: 47), że tolerancja to także aktywna współpraca
osób (Kalka, 2000: 57). Gdzie wobec tego są jej granice? Co wyznacza jej zakres?
Należy zauważyć przede wszystkim, że zakres tolerancji ulega zmianom w zależności od tego, co jest aktualnie uznawane za „dopuszczalne odchylenie od normy” (Jadczak, 1999: 78), a zatem może być szerszy lub węższy w różnych środowiskach (Borowski, 1995: 125) i zależy także od hierarchii wartości. To bowiem
system wartości stanowi podstawowy układ odniesienia dla tolerancji (Gołaszewska, 2000: 23).
19
20
21

Na temat tolerancji rzekomej – Ossowska, 1970: 104.
Zob. też Ossowska, 1983: 359.
Np. Sareło, 2000: 47; Kalka, 2000: 59.
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Ryszard Jadczak podkreśla, że szacunek dla cudzych poglądów nie oznacza
braku możliwości działania zgodnego z własnymi przekonaniami oraz wchodzenia w spór. Natomiast istotna jest forma i rodzaj argumentów używanych w sporze, które nie mogą być sprzeczne z zasadą szacunku dla przeciwnika (Jadczak,
1999: 78). Nie chodzi zatem o „absolutny tolerantyzm” (zob. Eilstein, 1994: 153).
Granice są tam, „gdzie postępki jednych powodują krzywdę drugich” (Michalik,
2000: 37). Granicą tolerancji jest także prawda (Sareło, 2000: 48).
Zbigniew Sareło formułuje dwie podstawowe zasady, które wyznaczają ramy
dla tolerancji postaw i poglądów etycznych – zasada słuszności i nienaruszalności. Zgodnie z nimi konieczny jest szacunek dla cudzych poglądów. Nikomu
nie wolno też zabraniać czynów niemoralnych, chyba że godzą one (chociażby
pośrednio) w dobra innych osób (wówczas powinny być zakazane, nawet pod
groźbą sankcji karnych). Natomiast wolno, a niekiedy nawet trzeba, formułować
i głosić negatywne osądy odnoszące się do określonych postaw i aktów (Sareło,
2000: 50). Pamiętając wszakże o formie głoszonych argumentów (Jadczak, 1999:
78). Zdaniem H. Borowskiego w tolerancji konieczna jest Arystotelesowska zasada „złotego środka”, bowiem zbytnie rozszerzenie jej granic implikuje samowolę
i anarchię, natomiast za wąskie granice doprowadzają do jej unicestwienia (Borowski, 1995: 125).
Jednym z „grzechów” tolerancji jest ujmowanie tej wartości w oderwaniu od
innych. Całkowite „oddanie się” jej realizacji bez uwzględnienia jej „konfliktowości” w stosunku do innych może prowadzić do przekształcenia się danej wartości
w antywartość (por. Szulakiewicz, 2000: 178). W tym kontekście możemy mówić
o tak zwanej „złej tolerancji”, rozumianej jako nadmierna pobłażliwość, obojętność albo przesadna ugodowość, brak zainteresowania tym, co robią inni (Frączek, 2000: 80). „Zła tolerancja” także może oznaczać relacje patriarchalne, feudalne, bezosobowe (Bińczycka, 2000: 87), a nawet totalitarne. Takie pojmowanie
tolerancji może pojawiać się w stosunkach interpersonalnych oraz środowiskach
społeczno-wychowawczych. Zdaniem Z. Frączek powodem tego może być naiwność, strach przed zemstą, opacznie rozumiana lojalność. Przekonanie, że nie należy wtrącać się do spraw innych i trzeba pozostawić im wolność wyboru zgodnie
z ich własnymi poglądami (Frączek, 2000: 80).
Tolerancja to idea niemalże nieograniczona, gdyż chodzi o bronienie godności,
szacunku i osobowości innych ludzi, a także ich wolności, ale „przestaje być taką
ideą, gdyby miała stanowić uzasadnienie dla różnych agresji i ograniczeń” wobec
wymienionych wyżej wartości (por. Homplewicz, 2000: 69, zob. też Frączek, 2000:
82). A zatem w definicję „dojrzałej tolerancji” wpisuje się „pewna nietolerancyjność” dla norm niepodważalnych (Frączek, 2000: 82–83), których przekroczenie
„przyjmuje postać akceptacji zła” i neguje rzeczywisty wymiar aksjologiczny tolerancji – jakim jest wzbogacenie człowieka (Bińczycka, 2000: 90).
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Autokreacja i samorealizacja
Autokreacja, samorealizacja, samorozwój to hasła, które niejednokrotnie wymieniane bywają „jednym tchem” obok hasła „wolność”. Postrzegane są jako stan wolności, jego afirmacja (Jaśtal, 1995: 33). Dokonajmy zatem ich interpretacji, aby
określić ich pozycję względem wolności:
− potocznie – samorozwój czy samokreacja to coś, co zmierza do tego, co jest
autentyczne, absolutnie prawdziwe. Pełne, doskonałe, jako dążenie do bycia sobą
(Jaśtal, 1995: 33);
− przedrostek samo- lub auto- oznacza w przypadku powyższych pojęć „inicjowanie z siebie i w sobie” (Ostasz, 1995: 21).
Warto zwrócić uwagę na różnicę między pojęciami ‘autokreacja’ i ‘samorealizacja’. Lech Ostasz wskazuje, że autokreacja to wyzwalanie w samym sobie tych,
a nie innych możliwości, chęć kreowania takiego, a nie innego obrazu samego siebie. Przy czym podkreśla się intencjonalność i samoświadomość tego procesu. Natomiast samorealizacja to pojęcie szersze, które obejmuje także procesy nieświadome (Ostasz, 1995: 20).
Tadeusz Czarnik podkreśla wieloznaczność terminu „samorealizacja” (Czarnik,
1995: 25–27). Jego zdaniem mamy do czynienia z trzema jego podstawowymi rozumieniami. Pierwsze – egzystencjalne – oznacza, że człowiek sam się realizuje, sam
siebie stwarza. Drugie – to samorealizacja jako realizacja tkwiących we mnie możliwości, a zatem pełne lub częściowe wykorzystanie zdolności, talentów lub warunków
fizycznych, jakie posiadamy. I wreszcie trzecie rozumienie – samorealizacja jako realizacja pewnej idei siebie samego, co w rezultacie jest równoważne z celem lub wartością, wobec których coś trzeba starać się dokonywać (Czarnik, 1995: 25–26).
Terminu „samorealizacja” najczęściej występuje w ostatnim znaczeniu (Czarnik, 1995: 27). I tu pojawia się problem o charakterze „wolnościowym”. Istnieje
bowiem przekonanie, że samorealizacja, samokreacja, zależy tylko ode mnie (Jaśtal, 1995: 33). Tymczasem, odnosząc to do zjawiska kreacji, należy zauważyć, że
oprócz autokreacji22 mamy do czynienia z „byciem kreowanym” przez niezależne
od człowieka procesy i wpływy przyrodnicze oraz z – najmniej uświadomioną –
współkreacją, która odbywa się podczas każdego spotkania z drugim człowiekiem
(Ostasz, 1995: 20–21). Natomiast w przypadku szerszej – samorealizacji – powstaje złudzenie indywidualizmu, „silna absolutyzacja prawdziwych wartości”, które
„okazują się jednocześnie wartościami uniwersalnymi”. Samorealizacja oznacza
zatem harmonię pomiędzy „prawdziwą osobowością a uniwersalnym systemem”
(Jaśtal, 1995: 33).
22
Podczas procesu autokreacji także może dojść do zniewolenia – gdy proces ten w ramach
autokreacji wewnętrznej jest nadmierny lub zbyt długo działający w jedną stronę – zob. Borowski,
1995: 131.
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Omawiane pojęcia mogą być zatem wyrazem wolności, o ile stanowią narzędzie pomocnicze w wizji rozwoju człowieka (Jaśtal, 1995: 39) lub też równoprawne
ze społecznym wymiarem osobowości23.

Zamiast podsumowania
Nie ośmielę się dokonać podsumowania moich rozważań z dwóch powodów:
− ponieważ zaprezentowałam poglądy i analizy jedynie wybranych pojęć
współwystępujących/dookreślających pojęcie wolności – katalogu nie zamykam
i nie roszczę sobie praw do traktowania owych analiz i przeglądów jako wyczerpujących;
− bo ujmowanie wolności w kategorii procesu jest połączone z refleksją i rozumieniem tego pojęcia przez każdego z nas, z dążeniem ku czemuś i odchodzeniem od czegoś (Waszkiewicz, 2001: 204) – a zatem cel mojego artykułu traktuję w kategoriach poznawczych, dających możliwość poszerzenia ujęcia wolności
o jego teoretyczne konotacje, natomiast stosowne wnioski i refleksje pozostawiam
w gestii potencjalnego czytelnika.
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The Use of the Term „Freedom” and its Theoretical
Connotations
Summary
The concept of freedom is an interesting subject for representatives of various scientific disciplines. Practitioners and theoreticians. This issue finds its place also in the pedagogical discourse. The most important levels of thinking about freedom on this basis are (Szkudlarek,
2001: 225):
– freedom understood as shaping the autonomy of a man;
– freedom as a possibility of choice of tasks in realizing the developmental potential of an
individual;
– freedom as a natural and infrangible law of a man for self-determination.
The author of the article, in order to explain the concept of freedom, concentrated not
on the specific freedoms (Kopińska, 2008), but on the theoretical analysis of chosen concepts,
which co-occur/ co-create the concept of freedom.
The author made an analysis of chosen concepts: the sense of freedom, the restriction of
freedom, responsibility, tolerance, auto creation and self-realization.
Freedom and the sense of freedom, as the author notices, are not identical terms. The relationship between them is similar to the relationship between objective knowledge and an
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individual’s consciousness24. With the aim of explaining the nature of the sense of freedom, the
author of the text used the theory of freedom fields, created by T. Borkowski (Borkowski, 1987:
60–70). This author distinguishes the inner freedom, the sense of this freedom is explained
through the words: “I can because I want and I know what and how”, and the outside freedom,
which is explained by “I can because I am not forbidden”. Referring to Borkowski, V. Kopińska
notices that an individual feels free when there is balance between a potential and social material field of freedom. Thus, according to Kopińska, the most important thing here is – not the
size of the potential freedom field, or the social or the material field, but the harmony between
them. Every situation of discrepancy is, thus. Perceived as enslavement, whereby we deal here
with two basic types of these situations (Borkowski, 1987: 68–69):
The author notices that T. Borkowski’s theory, in a very clear way, explains, the so called,
sense of freedom, but we should not forget about the differences in indicating the potential
“content” of freedom fields depending on the type of a subject, who has this feeling or not.
Referring to K. Obuchowski, the author of the text notices that while analyzing the sense of
freedom, he, first of all, emphasizes the adequate judgment of his own behavior. According to
Obuchowski, the sense of freedom is possible only when you accept yourself with your whole
authenticity, which means “coming to terms” with your own responsibility, caring about the
synchronization of your desires with the capacities of other people, your orientation towards
changeability, which results from the constant re-defining of aims, and going beyond defense
mechanisms (Obuchowski, 1993: 116, 131).
Within the scope of the analysis of the restriction of freedom, the author claims that freedom understood in an objective sense means a real lack of restrictions in the choice of values.
That is why, she states, in this meaning, analyzing any entrenchments eliminates completely
the possibility of talking about freedom, which as an absolute is only one and undivided. However, this type of freedom, Kopińska notices, is a perfect entity, inaccessible to people because,
regardless of place or time, there are also smaller or bigger limitations of this freedom. The
author of the text notices that in order to find a solution to these problems in our social reality,
we should firmly oppose the moral, ethical relativism, as the basis for unpunished frolic (Obuchowski, 1993: 104–105) and we should oppose the absolute freedom, which does not allow
any rules. She agrees here with Z. Frączek, that the best solution is accepting this understanding of freedom, which is equal to the concept of “freedom to” which, as a result, means we will
not call freedom that which we have left after being “stripped off ” of all obligations, duties and
rights, both ours and of other people. But it means that all the limitations, those primitive in
character and, above all, those limitations that are linked with the respect for another person,
with the assertion of safety, stability and trust will be inscribed in the definition of freedom itself
(Kopińska, 2008).
The author of the text notices, while analyzing the next concept, that responsibility, which
is a concept that co-occurs with freedom, lies at the source of the freedom borders.
As the author of the text notices, referring to the Polish Dictionary, responsibility is a necessity, a moral or legal duty of answering for one’s deeds and taking the consequences for them
(Słownik języka polskiego, 2005). Thus, one emphasizes, Kopińska claims, two basic types of responsibility – the moral responsibility, which constitutes “a central phenomenon of the ethical
24

In the psychological sense, freedom is identified with the sense of freedom experienced by
a particular person – see Kozielecki, 1990.
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sphere of a man, the core of moral experience” (Wołoszyn, 1998: 14) and legal responsibility25,
linked with taking responsibility for breaking the law. Apart from these, as Kopińska notices,
one can speak about metaphysical. Psychological and religious responsibility (Wołoszyn,
1998: 14).
Further, the author claims, the obvious fact is that responsibility and freedom condition
each other. She notices that this statement should lead to another “if there is no freedom, there
is no responsibility. As it turns out, one can not accept it completely and without reservations”
(Kopińska, 2008). As the author of the text thinks, all the problems in this area result from
a wrong understanding of freedom. According to her, freedom has to have clearly determined,
legible frames, which are inscribed in its definition. She also observes “if it is not so or it is not
entirely conscious, dilemmas and indecisions arise. It is valid for, both, the situation interpreted
as free which, in fact, is lawlessness, thus, it is generally, and unfortunately, linked with bringing
to justice, even though the lack of such a feeling. And it is also valid for the situation seemingly
free, which, in fact, is a duty. We deal here – as a general rule- with the exclusion of responsibility” (Kopińska, 2008). The author deliberately emphasizes “as a general rule” because there is
also a problem of moral responsibility26, which often enough occurs even in a situation with
necessity of behavior resulting from some outside orders.
The concept of freedom is another sphere of analysis that we can find in this text. The author of the text notices that pluralism enables the realization of freedom. According to her, it is
linked, on the one hand, with acknowledging some principles as infrangible, and on the other
hand with taking into account individual arguments (Jadczak, 1999: 78). She states that, however, tolerance “[…] is based on coercion and it is not in conflict with any coercion” (WołoszynSpirka, 2000: 45), it constitutes not only “an addition to freedom” (Borowski, 1995: 126), but it
is also its “confirmation” and “realization” (Michalik, 2000: 34). Openness of the social world,
its differentiation in manifestations of a human life and experience, though they condition the
realization of freedom, they also support generating various phobias and strengthening stereotypes (Michalik, 2000: 31), which implies the need for tolerance (Kopińska, 2008). The author
notices that tolerance is an almost unlimited idea, because it is about defending dignity, respect
and the personalities of other people, and also their freedom, but “it stops being such an idea
if it was to be a justification for various aggression and limitations” in view of the values mentioned above27 (Kopińska, 2008).
Thus, in the definition of “mature tolerance”Kopińska claims, there is “some intolerance”
inscribed for unquestionable norms (Frączek, 2000: 82–83). Breaking these norms “takes the
form of accepting evil” and negates the real axiological dimension of tolerance that enriches
a man (Jaśtal, 1995: 33; Kopińska, 2008).
The last concept that one can find in the analysis of Violetta Kopińska is auto-creation and
self-realization. She writes that auto-creation, self-realization and self-development are watch25

Within the legal responsibility we distinguish: Civil responsibility (tortious and contractual)
– from the Civil Code; Criminal responsibility – regulated by the rules of the Civil Code
Administrative responsibility – which is based on the Labour Code and rules regulating various
professions, e.g. in a bill from 26th January 1982 – The Teacher’s Charter – Dz. U. 2006, Nr 97. Poz.
673, 674.
26
This responsibility has an inside character – this is the responsibility that one has in his/her
own mind, in one’s consciousness; unlike “the outside responsibility” – toward someone, some institutions, also courts and tribunals – see Michalik, 1998: 37.
27
See Homplewicz, 2000: 69, also Frączek, 2000: 82.
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words, which are repeatedly mentioned “in one breath” next to the watchword “freedom”. They
are perceived as a state of freedom and its affirmation (Jaśtal, 1995: 33; Kopińska, 2008).
The author summarizes that the concepts she discusses may be, thus, the manifestation of
freedom, as long as they are backup tools in the vision of a man’s development (Jaśtal, 1995: 39)
or they are equal with the social dimension of a personality28 (Kopińska, 2008).
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Bartkowiak Anna, Analiza kompetencji rodziców w zakresie bezpieczeństwa
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In the last three years there had been conducted several researches in Poland, which were related to competences and consciousness of parents in
the field of children safety in the Internet, including the research conducted
in 2010 in all European Union countries (the EU Kids Online research). In this
paper the author focuses mainly on the comparison and synthesis of the
result of these researches on safety of children in the Internet and parent’s
competences in that matter as well on presentation of conclusions drawn
from these results. The paper also presents briefly types and classification
of Internet threats, as well the analysis of activities and competences of children in the Web.

Wprowadzenie
Wiek inicjacji internetowej obniża się do wieku przedszkolnego, w którym to dziecko pozostaje poza sferą formalnej edukacji informacyjnej, a rodzic jest wówczas
zazwyczaj jedynym podmiotem mogącym bezpiecznie je wdrażać w świat Internetu. W wieku wczesnoszkolnym do podmiotów tych obligatoryjnie dołączają nauczyciele zajęć komputerowych, a w późniejszych etapach technologii informacyjnych oraz informatyki, a także, z uwagi na interdyscyplinarny charakter edukacji
informacyjnej w systemie szkolnictwa formalnego, nauczyciele wszystkich przedmiotów. Rola rodzica jako protektora przed zagrożeniami z Sieci i przewodnika
po bezpiecznym użytkowaniu Internetu jest jednak nadal najbardziej znacząca,
gdyż to właśnie dom rodzinny jest miejscem, w którym dzieci najczęściej obcują ze
światem wirtualnym. Współczesne dzieci i młodzież w Polsce są jednostkami od
urodzenia osadzonymi w świecie technologii informacyjnych, a ich rodzice w ten
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świat wchodzili w wieku kilku, kilkunastu lat, gdy i również ów technologiczny
świat zaczynał raczkować, a upowszechnienie Internetu miało miejsce dopiero na
przełomie końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI wieku. Przygotowanie dziecka i młodego człowieka do funkcjonowania w świecie wirtualnym
to współczesne wyzwania wychowawcze i edukacyjne. Istotnym podmiotem tego
procesu jest rodzic. Wiedza i kompetencje informacyjne współczesnego rodzica
dziecka niepełnoletniego są zazwyczaj pozyskane na drodze samokształcenia lub
samouctwa. Jego poziom jest bardzo zróżnicowany a, jak wynika z badań UE Kids
Online (Sonck, Livingstone, Kuiper, de Haan, 2011), jednym z czynników różnicujących kompetencje informatyczne jest status socjo-ekonomiczny. Pojawia
się zatem pytanie: jakie kompetencje mają rodzice w zakresie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu i przeciwdziałania im oraz edukacji swoich dzieci
w sferze bezpieczeństwa w Sieci? Z punktu widzenia efektywności działań rodzica jako edukatora i wychowawcy istotny jest także poziom świadomość rodziców
dotyczący rodzajów działalności w Internecie oraz zagrożeń, z jakimi spotkali się
ich podopieczni. Rozbieżności w tej kwestii mogą powodować prowadzenie przez
rodziców niewłaściwie skoncentrowanych działań profilaktycznych i edukacyjno-wychowawczych wobec dzieci oraz brak rozwoju własnych kompetencji w zakresie zagrożeń internetowych.

Rodzaje zagrożeń internetowych
Nowoczesne technologie informacyjne „[…] mogą uruchamiać lub hamować procesy poznawcze oraz nadawać im charakter innowacyjny i twórczy, ale także niekiedy zachowawczy i odtwórczy, a nawet wręcz destrukcyjny i burzący” (Wenta,
2004: 532). Funkcjonowanie w wirtualnym świecie, jak w każdym innym, stawia
człowieka zarówno w obliczu profitów, jak i zagrożeń. Do zagrożeń związanych
z korzystaniem z Internetu zalicza się:
− kontakty z przedstawicielami niebezpiecznych środowisk społecznych, takich jak sekty, ruchy neonazistowskie itp., osobami nakłaniającymi do samobójstw
itp.;
− uwodzenie dzieci online (ang. grooming);
− kontakty z niebezpiecznymi treściami (ang. harmful content) i materiałami
mogącymi mieć szkodliwy wpływ na rozwój i psychikę dziecka. „Jedna z przyjętych
typologii problemu wyróżnia treści: prezentujące przemoc, pornografię, propagujące rasizm i ksenofobię, nawołujące do popełnienia przestępstwa, promujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, zachęcające do prostytucji, używania
narkotyków czy hazardu, zawierające elementy psychomanipulacji (np. namawiające do przystąpienia do sekty)” (Raport: Bezpieczeństwo dzieci…, 2011: 14);
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− cyberprzemoc (cyberagresja, przemoc rówieśnicza): ogólnie przemoc przy
użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych; niektóre definicje zawężają ją do przemocy rówieśniczej. To tej kategorii zalicza się: nękanie, straszenie,
szantażowanie przy wykorzystaniu Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących treści (informacji, zdjęć, filmów), kradzież tożsamości
(podszywanie się pod kogoś bez jego zgody);
− cyberprzestępczość: „przestępstwa związane z komputerem i Internetem
i ukierunkowanych na systemy i dane komputerowe, takich jak włamania do systemów komputerowych (hacking, cracking), nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie programów komputerowych (piractwo), nieuprawnione niszczenie danych
komputerowych itp. Należy mieć na uwadze, że dzieci jako użytkownicy Internetu
i komputera padają ofiarami takich przestępstw, ale również często są ich sprawcami” (Raport: Bezpieczeństwo dzieci…, 2011: s. 17);
− przestępstwa tradycyjne: takie jak kradzieże, oszustwa, wyłudzenia itp.;
− zespół uzależnienia od Internetu (patologiczne używanie Internetu – PUI):
syndrom uzależnienia się od przebywania w Internecie1. Wyróżnia się specyficzny i niespecyficzny typ patologicznego używania Internetu. „Specyficzny typ […]
obejmuje osoby, które przejawiają zależność do konkretnych funkcji Internetu,
[…] związany jest tylko z jednym aspektem Internetu i istnieje całkowicie niezależnie od jego różnorodnych funkcji. Niespecyficzny typ PUI skutkuje wielowymiarowym nadużywaniem Internetu, […] wydaje się być związany ze społecznym
aspektem Internetu” (Davis, 2009: 374).
Skala poszczególnych zagrożeń jest różna, w niektórych przypadkach niemożliwa do określenia, a w niektórych można jedynie dokonywać prób jej estymacji.
Zjawiska te jednak nie na należą do marginalnych i, jak wynika z badań, zdecydowana większość rodziców ma świadomość niebezpiecznego potencjału tkwiącego w Internecie, ale z drugiej strony nie potrafi wskazać konkretnych zagrożeń,
ponadto znaczna część rodziców uważa, że problem ten nie dotyczy ich dzieci.
W dzisiejszych czasach, w których dzieci narażone są na zagrożenia z wielu stron,
rodzice najczęściej są o tych zagrożeniach alarmowani i trudno sądzić, by nie mieli
świadomości ich istnienia, jednak w większości przypadków zdecydowanie brakuje koncentracji na sposobach zapobiegania zagrożeniom i radzenia sobie z nimi
w przypadku ich pojawiania się.
W badaniu EU Kids Online przyjęto klasyfikację typów zagrożeń przedstawioną w tabeli 1.

1

Brak jednolitej definicji tego zjawiska oraz kryteriów diagnostycznych.
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Tabela 1. Klasyfikacja zagrożeń internetowych

Typ zagrożenia

Ekspozycja na
niewłaściwe treści
w Internecie
(zawartość)

Doświadczenia
użytkownika
w wyniku kontaktów
z innymi osobami
online (kontakt)

Doświadczenia
i własne zachowania
użytkownika w Sieci
(zachowanie)

Agresywne wzorce
zachowania

Przemoc/
okrucieństwo/
drastyczne sceny

Doznawanie
dręczenia/znęcania
się/napastliwości
ze strony innych

Dręczenie/
napastliwość
(cyberagresja)

Niewłaściwe wzorce
zachowania w sferze
seksualnej

Pornografia

Doświadczenie bycia
uwiedzionym

Seksting

Wadliwy system
wartości

Rasizm/nienawiść

Perswazja
ideologiczna

Samouszkodzenia

Wadliwe wzorce
zachowań
konsumenckich

Marketing, perswazja

Naruszanie
prywatności/danych

Ściąganie, filmów,
klipów, dokumentów,
zachowania
hakerskie, hazard
online

Źródło: Kirwil, 2011: 17

Analiza aktywności i kompetencji dzieci w Internecie
Analizy aktywności dzieci w Sieci oraz kompetencji ich i ich rodziców w zakresie
bezpieczeństwa w Internecie dokonano na podstawie następujących badań i raportów:
− EU Kids Online2: badania kwestionariuszowe „Dzieci z Unii Europejskiej
w Sieci” zrealizowane w 2010 roku zgodnie ze standardami badawczymi przez naukowców w 25 krajach Unii Europejskiej, sfinansowane przez Komisję Europejską
w ramach projektu Safer Internet, przeprowadzone na próbie kwotowej 25 142
dzieci w wieku 9–16 lat korzystających z Internetu oraz jednym z rodziców każdego dziecka, oraz raport „Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo
– część 2” (Kirwil, 2011). W Polsce badaniem objęto 1034 dzieci wraz z jednym
z rodziców z populacji liczącej 3 385 563 (estymator: 97%3, populacja: 3 490 271)
dzieci w wieku 9–16 lat korzystających z Internetu;
2
Wszelkie informacje dotyczące badania i raporty z badań dostępne na www.eukidsonline.net
(dostęp 11.09.2012).
3
Źródło: Technical raport – EU Kids Online II, www.eukidsonline.net (dostęp 20.03.2011).
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− „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie”4: badanie kwestionariuszowe
zrealizowane w Polsce w 2008 r. przez TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje,
przeprowadzone na próbie reprezentatywnej 500 rodziców dzieci w wieku 7–17 lat
korzystających w domu z Internetu5;
− „Dzieci online w oczach rodziców”6: badanie kwestionariuszowe zrealizowane w Polsce w 2008 r. przez firmę Gemius S.A. we współpracy Fundacji Dzieci Niczyje, przeprowadzone na próbie 1235 osób posiadających dziecko w wieku
5–15 lat korzystające z Internetu.
Średni wiek pierwszego logowania się do Internetu według badania EU Kids
Online wynosi 9 lat, należy jednak pamiętać, że o kwestię tę pytano w badaniu
dzieci w wieku 9–16 lat, a odnotowuje się malejącą tendencję wieku pierwszego logowania się do Sieci. Uwzględniając ową tendencję w odniesieniu do dzieci
młodszych, należy prognostycznie przyjmować ten wiek jako niższy. Z badania
„Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie” wynika, iż aż w 41% dzieci korzystało samodzielnie z Internetu przed ukończeniem 9. roku życia, a 14% przed
ukończeniem 6. roku życia. W badaniu „Dzieci online w oczach rodziców” aż 16%
rodziców odpowiedziało, że ich dziecko miało kontakt (nie oznacza to, że samodzielnie korzystało) z Internetem w wieku 4 lata lub młodszym.
Dzieci korzystają z Internetu bardzo często i aktywność ta wzrasta wraz z wiekiem. Wykres 1 przedstawia częstotliwość korzystania z Internetu przez dzieci
w wieku 9–16 lat.
Częstotliwość korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 9–16 lat
odsetek dzieci
100%

98%

93%

90%
80%

74%

70%

Polska
60%

60%

Europa

50%
1 raz w tygodniu

codziennie

Wykres 1. Częstotliwość korzystania z Internetu dzieci w wieku 9–16 lat
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kirwil, 2011
4

Raport dostępny na stronie http://www.dzieckowsieci.pl (dostęp 20.03.2011).
Raport z badania: Ł. Wojtasik, Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie, www.dzieckokrzywdzone.pl (dostęp 20.03.2011).
6
Raport dostępny na stronie http://www.dzieckowsieci.pl (dostęp 20.03.2011).
5
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Dzieci w Polsce korzystają z Internetu częściej niż dzieci w innych krajach europejskich. Niemal wszystkie korzystają z Internetu przynajmniej raz w tygodniu, a blisko ¾ korzysta codziennie. Zatem znaczna większość dzieci niemal codziennie jest
potencjalnie narażona na konfrontację z zagrożeniami wynikającymi z używania
Internetu. Ponadto „[…] polskie dzieci częściej łączą się z Internetem poza możliwościami kontroli rodzicielskiej: więcej z nich (52%) niż średnio w Europie (35%)
łączy się z Internetem z komputera osobistego tylko do własnej dyspozycji (prywatnego)” (Kirwil, 2011: 10). W ten sposób wyeliminowany zostaje czynnik stałej,
bezpośredniej kontroli rodzicielskiej i wzrasta ryzyko doświadczania zagrożeń,
zatem jeszcze większej wagi nabiera poziom świadomości zagrożeń internetowych
u dzieci, maksymalizacja eliminacji tych zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie z nimi przez dzieci. Wzrasta konieczność zwiększenia działań edukacyjnych
dzieci związanych z bezpieczeństwem w Sieci, a także edukacji rodziców, w obrębie
której należy także uświadamiać konieczność monitorowania działalności dziecka w świecie wirtualnym. W obliczu takiej sytuacji bardzo ważnym czynnikiem
mającym wpływ na bezpieczeństwo dzieci jest także wsparcie rodzicielskie oraz
waga zaufania dziecka do rodzica i włączanie go przez dziecko w proces pomocy w sytuacjach kryzysowych lub zagrożenia, a paradoksalnie odizolowane przebywania dzieci w Sieci wpływa odwrotnie proporcjonalnie do pogłębiania więzi
rodzinnych, powoduje oddalenie się dzieci od rodziców, co implikuje niechęcią
włączania przez dziecko rodziców do swojego życia.
Z badania „Dziecko w Sieci” przeprowadzonego przez Gemius S.A. i Fundację
Dzieci Niczyje w styczniu 2006 roku na próbie 1779 dzieci w wieku 12–17 lat wynika, że 92% z nich korzysta z komunikatorów, 91% ze stron internetowych, 85%
z poczty elektronicznej, a 51% z gier online. Natomiast z badania przeprowadzonego przez Megapanel PBI/Gemius zrealizowanego w listopadzie 2007 roku na grupie ponad 17 tysięcy internautów w wieku 7–14 lat wynika, że „70% internautów
w tym wieku korzysta z możliwości grania online i jest to grupa, która gra w gry
online najczęściej. Druga w kolejności jest młodzież w wieku 15–24 lata (55%).
Wbrew stereotypom dziewczynki poświęcają na gry online nieco więcej czasu niż
chłopcy” (Raport: Bezpieczeństwo dzieci…, 2011: 5). Ogólnie dziewczynki spędzają więcej czasu w Internecie niż chłopcy. Konta na portalach społecznościowych
ma 71% polskich dzieci w wieku 9–16 lat i jest to o 12% więcej w porównaniu do
przeciętnej w Europie7.
Większość dzieci i młodzieży w Polsce intensywnie korzysta prawie ze wszystkich oferowanych usług internetowych, zatem znajduje się także w grupie znacznego
ryzyka związanego z konfrontacją z zagrożeniami wynikającymi z bytnością w świecie wirtualnym. W tej sytuacji znaczenia nabiera analiza kompetencji dzieci i ich ro7

Na podstawie badania EU Kids Online, www.eukidsonline.pl (dostęp 20.03.2011).
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dziców z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, która prowadzić może do wytypowania obszarów najsłabszych w tym zakresie oraz tworzenia programów edukacyjnych
i profilaktycznych nie rozmijających się z rzeczywistymi zapotrzebowaniami.

Analiza kompetencji i świadomości rodziców
w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń
wynikających z korzystania z Internetu
Prawie wszyscy (98%8) rodzice twierdzą, że to głównie oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w Internecie. A z drugiej strony aż 70% rodziców twierdzi, że ich umiejętności korzystania z Internetu są na takim samym
(19%) lub niższym poziomie niż umiejętności ich dzieci. Wobec wysokiego poczucia odpowiedzialności rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Sieci i niskich
umiejętności korzystania z Internetu istotne staje się dokładne określenie zakresu kompetencji w tej sferze oraz świadomość funkcjonowania ich dzieci w Sieci
i w oparciu o nie stworzenia działań wspierających rodziców w roli głównego protektora dziecka w Sieci.
Znaczna część (87%9) rodziców ma świadomość występowania zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, ale ich kompetencje w zakresie przeciwdziałania nie kształtują się na wystarczającym poziomie. Do najpoważniejszych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu rodzice zaliczają10:
− kontakty z treściami pornograficznymi i przemocą: 67%,
− publikowanie lub przesyłanie przez dziecko prywatnych danych: 60%,
− nawiązywanie kontaktów i znajomości z obcymi w Internecie: 51%,
− spotykanie się z osobami poznanymi w Internecie: 22%,
− publikowanie lub przesyłanie przez dziecko prywatnych filmów: 19%,
− uzależnienie od Internetu: 16%,
− publikowanie w Internecie przez rówieśników zdjęć i filmów z udziałem
dziecka wbrew jego woli: 15%,
− przemoc werbalna w Internecie ze strony rówieśników: 14%,
− kontakt z nieprawdziwymi treściami: 8%,
− oszustwa związane z zakupami w Internecie: 6%,
− obniżenie umiejętności komunikowania się z innymi w świecie rzeczywistym: 4%,
− nielegalne ściąganie/przesyłanie programów, filmów, dokumentów: 3%.
8

Na podstawie badania „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie”.
Na podstawie badania internetowego przeprowadzonego pod koniec 2010 roku przez Instytut
GFK Polonia na zlecenie Linksys by Cisco.
10
Na podstawie badania „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie”. Wybór maksymalnie
trzech z przedstawionych zagrożeń.
9
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Zaskakujący jest fakt, że jako większe zagrożenie postrzegany jest kontakt
z obcymi w świecie wirtualnym niż spotkania w rzeczywistości z osobami poznanymi w Sieci. Ponad połowa rodziców jako jedno z trzech najpoważniejszych
zagrożeń wskazała nawiązywanie kontaktów i znajomości z obcymi w Internecie, a jedynie co piąty badany wskazał spotkanie się z osobami z Internetu. Niepokój budzi także fakt, iż zaledwie 16% rodziców jako jedno z najważniejszych
zagrożeń uznało uzależnienie od Internetu. Również grupa zagrożeń związanych
z cyberprzemocą była bardzo rzadko wskazywana jako jedno z trzech największych zagrożeń. Powstaje pytanie o przyczyny takiej sytuacji: czy jest to spowodowane tym, iż rodzice uważają, że takie zagrożenia są zjawiskami, które nie są
najważniejszymi zagrożeniami, mającymi najgorsze konsekwencje, czy raczej są
zjawiskami o stosunkowo rzadkim występowaniu i występuje według nich nikłe lub żadne ryzyko pojawienia się tego zagrożenia w kontekście ich własnego
dziecka, czy może wierzą w zaradność dziecka wobec takich zagrożeń? Ustalenie
przyczyn tego zjawiska jest istotne z punktu widzenia typowania działań profilaktycznych i edukacyjnych.
Istotne jest dokonanie konfrontacji między świadomością rodziców odnośnie
zagrożeń, z jakimi spotkało się ich dziecko w Internecie, a ich rzeczywistym występowaniem.

Skala kontaktów dzieci z zagrożeniami w Internecie.
Deklaracje dzieci a ocena rodziców
Zaczepiania w Sieci przez obce osoby
Spotkania z osobami poznanymi w Sieci
Otrzymanie od obcej osoby propozycji spotkania
Kontakty z treściami nawołującymi do
nietolerancji
Kontakty z brutalnymi scenami przemocy
Kontakty z treściami pornograficznymi

45%

10%
2%

rodzice
19%
43%

2%
28%
13%
22%

51%

19%

Wykres 2. Skala kontaktów dzieci z zagrożeniami w Internecie
Źródło: Wojtasik, 2008

dzieci

71%
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Analiza wyników badań w zakresie kontaktów dzieci z zagrożeniami w Internecie
jest oczywiście, po pierwsze, zaskakująca w kwestii znacznej rozbieżności pomiędzy oceną dzieci a oceną ich rodziców, a, po drugie, bardzo znamienna, wskazująca na poziom głębokości i częstości interakcji pomiędzy dziećmi i rodzicami. Wyobrażenia rodziców odnośnie własnych dzieci nie są spójne. Dzieci pozostawione
niejednokrotnie same sobie, kiedyś wychowywane przez „podwórko”, dzisiaj skazane są na samotną wędrówkę w świecie wirtualnym, w którym rodzice nie widzą
albo nie chcą zauważyć rzeczywistych zagrożeń. Przeciętny rodzic, obawiający się
niebezpieczeństw ze strony świata realnego, zdecydowanie bardziej bezpiecznie
czuje się, gdy dziecko nie opuszcza domu rodzinnego pod nieobecność dorosłych,
a zapomina czasami o tym, że zostawiając dziecko z włączonym komputerem z dostępem do Internetu, zostawia je z otwartymi drzwiami dla przemocy i innych
zagrożeń. Drzwiami, w których dzieci od progu wołają, że są same, samotne i bezbronne, a z zaproszenia korzystają osoby, które tych potrzeb nie zaspokoją.

Doświadczenia przez dzieci poszczególnych typów zagrożeń
Ofiara napastowania/dokuczania przez innych
[cyberbullying]

Spotkania twarzą w twarz z osobami poznanymi
w Sieci
Ekspozycja na treści związane z seksem
(widziane przez dzieci tylko w Internecie)

6%

8%

15%

Kontaktowanie się online z osobami nieznanymi
osobiście

25%

Wykres 3. Doświadczenia przez dzieci poszczególnych typów zagrożeń
Źródło: Kirwil, 2011

Należy zwrócić uwagę na to, iż badania dzieci i rodziców były przeprowadzone
w różnych latach i dotyczyły dzieci w innym wieku. Z badanie EU Kids Online wynika, że odsetek dzieci, które deklarują, że nie doświadczyły żadnego zagrożenia
w Internecie, maleje z wiekiem, zatem im starsze dziecko, tym jest bardziej narażone na niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z Internetu. Potwierdzają to
także wyniki przedstawione na wykresach 2. i 3. Wprawdzie wskaźników struktury
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odpowiedzi dzieci i rodziców nie powinno się porównywać bezpośrednio na podstawie tych danych, jednakże różnica jest bardzo duża i można przyjąć hipotezę,
że ocena skali zagrożeń według rodziców jest istotnie niższa niż skala zagrożeń, na
które faktycznie dzieci zostały narażone. Fakt ten może być efektem rozbieżności
między kompetencjami informacyjnymi rodziców i dzieci, ale na pewno potwierdza niski poziom dialogu i więzi między tymi pokoleniami. Warte jest także zweryfikowanie, czy rodzice wskazujący na fakt, iż ich dziecko zostało narażone na
konkretne zagrożenie, są grupą rodziców, których dzieci zadeklarowały, że dane
zagrożenie miało miejsce, czy raczej jest to inna grupa rodziców, która swoją ocenę
występowania zagrożenia wystawiła na zasadzie przypuszczenia, a nie znajomości faktów. Powstaje konieczność zapełnienia nierozpoznanych obszarów badawczych oraz przeprowadzenia badań bardziej rzetelnych i jednorodnych, mających
na celu bardziej dokładne zdiagnozowanie powstałej sytuacji, gdyż konieczne jest
stworzenie efektywnych działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do
rodziców.
Znaczna część rodziców (90%11) deklaruje, iż podejmuje z dziećmi rozmowy na tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie. „Najczęściej podejmują oni temat ochrony prywatnych danych (85%), kontaktów z obcymi w Sieci (83%) oraz kontaktów z niebezpiecznymi treściami (77%). Dalsze tematy
to: uzależnienie od Internetu (68%), spotkania z osobami poznanymi w Sieci
(67%) oraz piractwo (55%). Stosunkowo rzadko rodzice rozmawiają z dziećmi
o cyberprzemocy – zarówno o przemocy werbalnej (54%), jak i o publikowaniu zdjęć lub filmów bez zgody zainteresowanego (53%)” (Wojtasik, 2008: 5).
Niwelacja zagrożeń internetowych wymaga poza rozmowami także włączenia
czynnika kontroli rodzicielskiej. „Wyróżnia się pięć podstawowych kategorii zabiegów rodzicielskich mających na celu ochronę dziecka przed tymi skutkami:
ochronę aktywną, ochronę bierną, restrykcje, wspólne aktywności w Internecie
oraz korzystanie z technologii (specjalnego oprogramowania). Zabiegi te odnoszą się kolejno do:
− rozmów z dzieckiem na temat tego, co robi w Internecie;
− wspólnego korzystania z Internetu lub wspólnej aktywności w Internecie
wraz z dzieckiem, np. grania w grę online;
− przebywania w pobliżu dziecka, gdy surfuje ono po Internecie,
− określania zasad, w jaki dziecko może korzystać z Internetu, przy czym najczęściej chodzi o zasady ograniczające czas lub sposób korzystania z Internetu,
− instalowaniu na komputerze dziecka oprogramowania filtrującego lub blokującego dziecku korzystanie z Internetu w wybranych obszarach bądź umożliwiającego wgląd w historię aktywności dziecka w Internecie” (Kirwil, 2011: 31).
11

Na podstawie badania „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie”.
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Sposoby ochrony w Internecie stosowane przez rodziców
Kontrola z wykorzystaniem
technologii:oprogramowanie
filtrujące, blokady

19%
17%

Przeglądanie aktywności
dziecka online

77%
61%

Ograniczanie czasu
przebywania w Internecie

86%
65%

Aktywny: wspólna
aktywność online

87%
88%

Bierny: pozostawanie
w pobliżu dziecka, gdy jest ono
online

93%
94%
dzieci

rodzice

Wykres 4. Sposoby ochrony w Internecie stosowane przez rodziców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania EU Kids Online

Największy rozdźwięk między zdaniem rodziców a ich dzieci występuje w obszarze kontroli związanej z ograniczaniem czasu przebywania dzieci w Internecie,
gdzie wyniki rodziców mogą być przeszacowane z uwagi na przeświadczanie, że
taka kontrola powinna występować lub restrykcja czasowa jest nakładana, ale brakuje konsekwencji w jej przestrzeganiu. Drugą rozbieżność w opiniach dzieci i rodziców obserwuje się w obszarze ochrony związanej z przeglądaniem aktywności
dziecka online, która może wynikać z nieświadomości dzieci o stosowaniu takich
działań ze strony rodziców. Poza tymi dwoma obszarami występuje zgodność odpowiedzi dzieci i rodziców w zakresie sposobów ochrony rodzicielskiej w Internecie. Stosunkowo rzadko rodzice stosują kontrolę z wykorzystaniem technologii
i nie wszystkie dzieci, których ta kontrola dotyczy, mają jej świadomość. W większości rodzice, którzy nie stosują tego typu kontroli, jako powód niezainstalowania
oprogramowania kontrolującego funkcjonowanie w Internecie podaje zaufanie do
swoich dzieci, a 16% rodziców nie potrafi w ogóle korzystać z tego typu oprogramowania.
Z badań EU Kids Online (Kirwil, 2011: 35) wynika, że dzieci rodziców, którzy stosują zabiegi mające na celu ochronę dzieci w Sieci, są mniej narażone na
niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu. Największe różnice między odsetkiem dzieci, które napotkały przynajmniej jedno zagrożenie i których
rodzice stosują zabiegi ochronne lub kontrolujące w porównaniu do niestosujących takowych, obserwuje się dla zabiegów takich jak: wspólne działania w Internecie, rozmowy z dzieckiem na temat tego, co robi w Internecie, przebywanie
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z dzieckiem, gdy działa w Sieci, pomoc w sytuacji, gdy coś zaniepokoiło dziecko
oraz wprowadzenie reguł korzystania z Sieci. Z tych samych badań wynika także,
że bezpieczeństwo dzieci w Internecie jest także uzależnione od wieku i statusu
socjo-ekonomicznego. Dzieci starsze oraz dzieci pochodzące z domów o wyższym
statusie socjo-ekonomicznym posiadają wyższe kompetencje w zakresie tego bezpieczeństwa.

Zakończenie
Wyniki badań wskazują, iż większość (90%) rodziców rozmawia z dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem w Sieci, ale jednocześnie
ujawniają duże różnice między przeświadczeniem rodziców o skali zagrożeń, jakich doznały ich dzieci, a rzeczywistą skalą, zatem wypowiedzi tych nie można
uznać ani za skuteczne, ani za szczere ze strony dzieci. W takiej sytuacji pojawia się
także przypuszczenie o zawyżonych wynikach dotyczących frakcji rodziców twierdzących, że rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie w Internecie, wynikających
z fałszowania przez rodziców odpowiedzi rzeczywistych i podawania odpowiedzi
bardziej pożądanych. Rodzice są zdania, że dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Internecie to głównie ich zadanie, jednocześnie większość z nich przyznaje, że ich
kompetencje informatyczno-informacyjne są niższe niż ich dzieci, a także mimo
świadomości występowania zagrożeń internetowych nie mają świadomości, że
faktycznie narażane są na nie ich własne dzieci. Z uwagi na powyższe, a także na
fakt, że zabiegi oraz kontrola rodzicielska przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka
doświadczania zagrożeń wynikających z korzystania przez dzieci z Internetu, dużego znaczenia nabiera edukacja i profilaktyka rodziców w tym zakresie, zwłaszcza
kierowanie tego typu działań do środowisk o niskim statusie socjo-ekonomicznym. Większość kampanii, akcji czy działań związanych z bezpieczeństwem dzieci
w Sieci związanych jest z uświadamianiem rodzajów zagrożeń, a nie sposobów
przeciwdziałania im i wzrostem kompetencji rodziców w tym zakresie.
Edukacja rodziców w obszarze bezpieczeństwa dzieci w Internecie poza czynnikiem przekazywania wiedzy w omawianym zakresie powinna koncentrować się
także na roli i sposobie komunikacji z dziećmi i wzmacnianiu wspólnych więzi. Ma
to duże znaczenie w obliczu obserwowanego zjawiska osłabiania się więzi między
członkami rodziny. Atomizacja społeczna prowadzi do „[…] uniezależnienia się
jednostki od bezpośredniej pomocy innych członków rodziny” (Grabowska, 2004:
104). W tym kontekście efektywność rodzica jako osoby mającej chronić dziecko
przed zagrożeniami internetowymi, a nie potrafiącym budować z dzieckiem więzi
opartej na wzajemnym zaufaniu i dialogu, będzie znikoma lub żadna.
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Przed przystąpieniem do działań wdrażających edukację rodziców w zakresie
zagrożeń dzieci w Sieci należy uzupełnić badania, dokonać diagnozy rzeczywistego stanu kompetencji rodziców w tym zakresie i konfrontacji z kompetencjami
dzieci oraz analizy porównawczej między rodzicielską świadomością funkcjonowania własnego dziecka w Internecie a jego faktycznym funkcjonowaniu. Pozwoli
to na wdrożenie programów edukacyjnych skierowanych do rodziców adekwatnych do rzeczywistych potrzeb a nie tylko polegających na uświadamianiu samych
zagrożeń i przeciwdziałania im skoncentrowanego na ogólnikach informacyjnych
i działaniach technicznych.
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An Analysis of Parents’ Competences in Children Safety
in the Internet
Summary
The age when children start using the Internet has decreased to the pre-school period. These
children are outside the formal system of education so parents are responsible for introducing
them to safe use of the Internet. The role of parental supervision of the Internet is crucial because the family home is the place where children have access to the Internet. The IT skills of
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the contemporary parents of young children are gained through self-study. Their level is diverse
and the EU Kids Online study shows that socioeconomic status is one of the discriminatory
factors that influences IT abilities. Hence the question arises about what level of competence the
parents have within the scope of the Internet’s dangers and how do they prevent such dangers?
How are the children taught to use the Internet safely?
There are advantages and disadvantages of being a user of the virtual world. The threats of
Internet use include: grooming, harmful content, cyber-violence, cyber-crime, conventional
crimes and Internet Addiction Disorder. Children are exposed to many threats today so parents
are being alerted about them. It is hard to believe that parents are not conscious of these threats
but in most cases there is a gap in the preventive and problem-solving methods.
The analysis of parents’ competence in children safety with the Internet was based on the
following studies: EU Kids Online, Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie TNS OBOP, Dzieci online w oczach rodziców.
According to the EU Kids Online study the average age of the first log on to the Internet
is 9 years old. The age of the first Internet log on could decrease especially when we notice that
in this study, children between the age 9–16 were interviewed. Children use the Internet more
frequently in Poland than their peers in Europe. Almost all Polish children use the Internet at
least once a week and 75% use it everyday. Thus most children are being exposed to the threats
of Internet use almost every day.
There is a need to increase the educational activities among children about safety on the
Net and also to educate parents about the necessity of supervising their children’s activities in
the virtual world.
According to the study Dziecko w Sieci 71% of Polish children between the ages of 9–16
have an account on social networks which is about 12% more than the average in Europe. Most
children and youth intensively use almost all available Internet services in Poland. Thus they are
at risk of being exposed to the threats of the virtual world.
Almost all parents (98%) admit that they are responsible for the safety of their children on
the Internet. On the other hand as much as 70% of parents claim that their Internet skills are at
the same level as their children’s (19%) or even lower.
Over half of the parents indicated striking up friendships with strangers on the Internet
as a one of the most serious threats and only every fifth of the interviewed indicated meeting
people from the Internet in person. The alarming fact is that only 16% of parents regard Internet
addiction as one of the most important dangers. Cyber-violence was also indicated very rarely
by parents as one of the three most dangerous threats.
Parents often think that it is better to leave their children home alone with free Internet
access than to allow them to go out. They forget that unattended Internet use frequently means
exposing their children to all its threats.
The EU Kids Online study shows that the proportion of the number of children who admit
that they did not experience any harm on the Internet decreases with age, thus the older the
child, the more exposed it is to Internet threats.
There is a necessity to carry out more profound research and to do more reliable studies
which would diagnose the details of the resultant situation because there is a need to create
some effective preventive and educational actions aimed at the parents. A significant number
of parents (90%) declare that they discuss Internet safety issues with their children. Parental
supervision combined with conversations could eliminate Internet threats. One can distinguish
five basic parental endeavours aiming to protect a child against the mentioned results: active
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protection, passive protection, restrictions, collective activities on the Internet and using technology (i.e. special software). Parents hardly ever use technology to supervise their children and
not all of the children know they are being supervised.
The EU Kids Online study shows that children whose parents use varied means to protect
them on the Net are less exposed to the threats of the Internet. Children with a higher socioeconomic status as well as older children have a higher level of competence concerning safety
on the Internet.
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ABSTRACT
Zaworska-Nikoniuk Dorota, O dużych dziewczynkach i ich małych lalkach –
reborn w kulturze ponowoczesnej [Adult Girls and Their Little Dolls – Reborns
in the Postmodern Culture]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1, 2012,
Poznań 2012, pp. 157–171, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83232-2470-9

The article deals with the analysis of the phenomenon of simulating motherhood and fatherhood by playing reborns – realistic baby-like dolls, it describes the process of reborns creation, the intentions of artists who create
them and the motives of people who use ‘artificial children’. The article gives
a threefold analysis of the phenomenon: the striving for living in perfect
reality that is simulated (based on the concept by J. Baudrillard), acting the
play of family life in the magic world of consumption (based on the concept
by G. Ritzer) and aiming at collecting experiences, impressions and emotions (based on the concept by Z. Bauman). As an educationalist I am considering the following: may using reborns have a therapeutical and educational aspect and what is their role in the postmodern world.

Rebornowy biznes,
czyli dzieci „niemal” jak żywe i ich producentki
Lalki reborn, czyli odrodzone, gdyż do złudzenia przypominają prawdziwe
niemowlęta, pojawiły się po raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Szybko stały się popularne w Kanadzie, Wielkiej Brytanii
i Francji. W Polsce zaczęła produkować je Magdalena Binczewska – artystka plastyk z Poznania, która pokazała te niekonwencjonalne „zabawki” (?) na Festiwalu Przedmiotów Artystycznych MTP (Sobańska, 2009), gdzie wzbudziły duże
zainteresowanie. Tematyka produkcji i sprzedaży rebornów budzi obecnie wiele
kontrowersji. Reborny są tworzone przez plastyków z gotowych części, sprzeda-
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wane na zamówienie, a przyszli użytkownicy (rodzice) mają pewną wizję wyglądu dziecka, której artysta powinien sprostać. Zdarza się, że przynoszą ze sobą
zdjęcie dziecka (zabawa rebornami proponowana jest rodzicom, którzy utracili
dzieci w wyniku ich śmierci lub płody w wyniku poronienia) lub wnuka w celu
wytworzenia jego sztucznej kopii. Prezentowana na filmie dokumentalnym pt.
Moje sztuczne dziecko (My Fake Baby), reż Victoria Silver, emitowanym 24 listopada 2008 roku na kanale Zone Club, babcia zamawia „rebornowego wnuka”,
by zmniejszyć tęsknotę za chłopcem, którym niegdyś się opiekowała. Gdyby nie
fakt, że chodzi o „sztuczne sobowtóry” będące wierną kopią dziecka, można byłoby przypuszczać, iż wytwarzanie rebornów jest procesem klonowania. „Sklonowane” fantazmaty dziecka są niczym innym jak „naturalną symulakrą”, czyli „symulakrą opartą na obrazie, naśladownictwie i podrabianiu, harmonijnie,
optymistycznie zmierzającą do przywrócenia, odtworzenia bądź ustanowienia
natury na wzór Boga” (Baudrillard, 2005: 149). Jak stworzyć taką symulakrę?
Sposób jest stosunkowo prosty, choć niewątpliwie wymaga talentu plastycznego
i nakładu pracy, gdyż pojedynczy egzemplarz lalki powstaje przez kilka (około
czterech) tygodni. Polega na łączeniu gotowych elementów: głowy, tułowia, rąk,
nóg i wytapianiu ich w piekarniku, następnie lalce wszczepiane są moherowe
włosy, w tułów wstrzykiwany silikon, jest ona pokrywana farbą, by później plastyk mógł dopracowywać szczegóły w zależności od potrzeb (i zasobności portfela) kupującego: żyłki i krosty na twarzy, fałdki i bruzdy, kolor skóry, blizny po
pępowinie, paznokcie. Lalka jest tym droższa, im bardziej przypomina niemowlę, a jej ceny wahają się od kilkuset złotych polskich do kilku tysięcy franków czy
euro. Najdroższych modeli nie sposób odróżnić od niemowląt: wzrost i waga
pokrywa się z gabarytami dziecka, w dotyku nie różnią się od niego, plują, ślinią się, substytut zapachu wytwarzany jest za pomocą olejku eterycznego, zaś
odgłos pracy serca za pomocą umieszczonej wewnątrz baterii. Wszak chodzi tu
o uzyskanie najdoskonalszej symulakry, w sposób realny oddającej nieistniejącą
rzeczywistość rodzicielstwa bezproblemowego. Zapotrzebowanie na „sztuczne
dzieci” jest ogromne, czas oczekiwania na realizację zamówienia, jak podaje plastyczka, wynosi przeciętnie pół roku. Tyle trwa proces „narodzin lalki”. W tej
swoistej symulacji producenci przejmują ścisłą kontrolę nad językiem, mającą
przekonać użytkowniczki i użytkowników rebornowych towarów, iż wraz z ich
nabyciem stają się rodzicami. Parafrazując koncepcję Michela Foucaulta, można
stwierdzić, że przejmują władzę nad językiem, by narzucić wiedzę o rzeczywistości (Foucault, 2009) konsumenta w tym przypadku, kreując ludzkie potrzeby
i pragnienia. Proces produkcji jest tu nazwany „narodzinami”, po których lalka
„niemowlę” jest oddawana do adopcji, czyli sprzedawana na aukcjach internetowych Allegro i eBay. Sztuczne dziecko bywa adoptowane (sprzedawane) wraz
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z pępowiną i niemowlęcą wyprawką: kaftanikiem, śpiochami, smoczkiem i jednorazową pieluchą. Trudno ocenić, po co kobiecie „matce” potrzebna jest pępowina, ale można przypuszczać, iż byłaby przydatna, gdyby zechciała symulować
też poród. Cena reborna nie wydaje się wysoka, czas produkcji lalki to kilka
tygodni, a koszty materiałów (w Polsce sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych) kształtując się w granicach kilkuset złotych. Polscy producenci rebornów
deklarują więc, iż zarabiają niewiele… Magdalena Binczewska twierdzi, że na
ich produkcji w zasadzie nie zarabia, gdyż zarobek uzyskany ze sprzedaży lalek
pokrywa koszty zakupu i sprowadzenia części potrzebnych do wytworzenia nowych towarów. Czy jednak te deklaracje o niskich zarobkach i skomplikowanym
procesie narodzin sztucznego dziecka nie są strategią reklamową? W społeczeństwie konsumenckim rozbudzanie potrzeb i pragnień jest strategią niezbędną do
przetrwania wytwarzających dobra plastyków. Przy pomocy mediów masowych
– w tym przypadku filmów poświęconych rebornom i artykułów prasowych –
można potrzeby te rozbudzać skuteczniej. Produkujący „sztuczne dzieci” plastycy nie utrzymają się przecież dzięki altruistycznej potrzebie pomocy kobietom,
środki do życia może im zapewnić wpajanie użytkownikom (głównie kobietom)
przekonania, że wyjątkowe „cuda” natury (?) są produkowane wyłącznie dla potrzebujących albo takich, którzy zaraz na wskutek tej autoreklamy staną się potrzebującymi. Jak pisze J. Baudrillard:
Społeczeństwo konsumpcji charakteryzuje nie tylko obfitość i powszechna dostępność dóbr
i usług, lecz również coś o wiele ważniejszego, fakt, że wszystko stanowi usługę. Usługę, że to,
co jest przedmiotem konsumpcji, nie prezentuje się nigdy jako zwyczajny produkt, lecz właśnie
jako osobista przysługa lub gratyfikacja (Baudrillard, 2006: 216).

W krajach Europy Zachodniej ceny i zapotrzebowanie na reborny kształtują
się nieco inaczej, ich produkcja staje się doskonałym sposobem na życie, a na sklonowane nierealne dzieci panuje tu duży popyt. W Stanach Zjednoczonych odbywają się kursy, na których można nauczyć się produkcji lalek, a kończący je plastycy produkują miesięcznie kilkoro „niemowląt”, z których jedno osiąga przeciętną
cenę 1000 dolarów, zakładane są też spółki i grupy osób tworzących profesjonalnie
lalki reborn. Najdoskonalsi artyści w tym fachu stworzyli stowarzyszenie Artists of
Reborn to Cherisch i zauważają, reklamując swój produkt: „[…] zostanie matką to
bardzo ekscytujące doświadczenie, ale ta słodka góra radości tak szybko dorasta.
Nasze dzieci pozwolą Ci zatrzymać ten cenny czas na zawsze” (Sobańska, 2009).
W Polsce jednak – jak deklaruje M. Binczewska – lalkami bawią się przede wszystkim dzieci. W obliczu takiego faktu warto zauważyć, że lalki nie są dopuszczone
do sprzedaży; poza zapewnieniami „rodziców-twórców”, że wykonane są z bezpiecznych i nietoksycznych substancji, brakuje informacji o braku szkodliwości
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dla zdrowia materiałów, z których sztuczne dzieci są wykonane. Na niektórych
rebornach widnieją ostrzeżenia, że są one wyłącznie lalkami kolekcjonerskimi, nie
są zatem przeznaczone dla dzieci. Dla kogo produkowane są więc sztuczne niemowlęta? Jak mówi w wywiadzie Binczewska:
Tak jak chłopcy od zarania dziejów marzyli o idealnych modelach samochodów, tak dziewczynki marzą o lalkach, które przypominają dzieci. To jest rzeczywiście niezmienna rzecz, a jest
w człowieku jakaś taka pogoń za naturą, tutaj fascynacja niemowlęctwem, i myślę, że to tak
wszystko składa się w jedno. Ja uważam, że to są lalki dla dzieci, które mają jakiś tam również
cel edukacyjny, bo one wyglądają jak dzieci, niemowlę jest zawsze ładne dla swojej mamy, jest
ładne takie, jakie jest1.

Dzieci faktycznie zdają się idealnymi konsumentami rebornowych usług,
gdyż na liście wymarzonych prezentów na Boże Narodzenie w 2009 roku lalki reborn znalazły się tuż po lalkach Barbie, a ceny „sztucznych dzieci” na serwisach
aukcyjnych gwałtownie wzrosły. Na początku 2011 roku za dobrze wykonanego
„sztucznego niemowlaka” trzeba zapłacić od 1600 do 2000 złotych. Pozostaje
jednak pewna wątpliwość, czy w tym symulowanym świecie można oddać dziecku „do adopcji” inne dziecko? I na ile bezpieczną zabawką są lalki nieposiadające
żadnych atestów, za to wyglądające jak sklonowane martwe noworodki? Jaki sens
edukacyjny ma kupowanie dziecku tego typu lalki? W Stanach Zjednoczonych
lalki służą głównie dorosłym, w filmie Moje sztuczne dziecko są prezentowane kobiety kupujące „niemal realne” niemowlęta, kobiety bezdzietne symulują
macierzyństwo poprzez zabawę rebornem. Jedna z najbardziej znanych plastyczek tłumaczy motywy wykonywania tej specyficznej pracy rozmawiającej z nią
dziennikarce:
Większość osób nie wie, że patrzy na lalkę. Nie można się nie zachwycić i nie powiedzieć, jakie
cudowne nieprawdaż […] Ludzie zwykle kupują ubranka dla dzieci, ponieważ one pasują na
lalki. Czasami ludzie przesyłają do nas zdjęcia dziecka i my reprodukujemy takie dziecko, w taki
sposób jak malarz maluje portret. Ta praca polega na stworzeniu pięknej lalki, takiej, która wywoła reakcję dla mnie to po prostu sztuka, którą tworzę2.

Zauważa ponadto, iż praca w domu ułatwia jej opiekę nad własnymi realnymi
dziećmi… Pomimo deklarowanych pasji twórcy nie do końca bawią się tworzywem, wybierają rzeczywistość macierzyństwa realnego niesymulowaną, a symulacja staje się intratnym źródłem zarobkowania.

1

http://dziendobrytvn.plejada.pl/24,18205,wideo,,91278,reborn_baby_po_polsku,aktualnosci_detal.html
2
Ibidem.
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Idealne dziecko, jego rodzice i rzeczywistość symulowana
Społeczeństwo ponowoczesne to społeczeństwo obfitości, dobrobytu, nadprodukcji (Baudrillard, 2006: 7), w którym obowiązuje swoisty przymus „bycia
szczęśliwym za wszelką cenę” (Melosik, 2007: 47) i osiągania sukcesu we wszystkich sferach życia: materialnej, zawodowej, rodzinnej itp. Sukces życiowy ma tu
charakter mierzony ilością i jakością zdobytych dóbr materialnych, a posiadanie
rodziny i udanego (pięknego) dziecka postrzegane jest jako jedno z dóbr. Życie
w ciągłej pogoni za luksusowymi towarami wymagającymi wysokich nakładów
finansowych, dążenie do własnej wygody, indywidualnej kariery, życia bezproblemowego, zapewniającego maksymalny komfort, nie sprzyja rodzicielstwu, choć
zachęca do korzystania z jego uroków: kołysania noworodka, kupowania ubranek
dziecięcych, spacerów w piękną pogodę ze słodkim maleństwem grzecznie śpiącym w modnym wózku, i możliwości odłożenia rodzicielstwa na „później”, gdy
konsumentka bądź konsument zacznie odczuwać znużenie czy nudę dotychczasowym życiem, bądź niepodejmowania realnego rodzicielstwa. W takiej sytuacji
rodzicielstwo symulowane zdaje się idealnym rozwiązaniem, a zakup symulakry dziecka dobrym pomysłem. Nierzeczywiste dziecko nie choruje, nie brudzi
ubrań, nie śmieci, nie zakłóca ciszy i harmonii domowego ogniska, a jego wygląd
i płeć można dowolnie wybrać i zamówić za odpowiednią opłatą. Na internetowej
aukcji eBay napotkałam na następujący opis „proponowanej do adopcji dziewczynki”:
Maleńka Jasmine urodziła się: 1 grudnia 2009 roku o godzinie 23:10. Jej waga wynosi: 2050 g,
a mierzy około 52 cm. Maleństwo do złudzenia przypomina prawdziwe niemowlę. Posiada fałdki, kolor skóry, widoczne żyłki jak prawdziwe dziecko, a nawet otwarte dziurki w nosku. Włoski
są naturalne i mięciutkie, wszczepione ręcznie po 1–2 w każdy otwór. Paznokietki pomalowane są specjalnym żelem. Cały brzuszek wykonano z wypełnionego materiału, a reszta z bardzo miękkiego soft winylu, co powoduje, że laleczka na rękach układa się jak żywe niemowlę!
Jasmine pachnie jak maleńkie dziecko. Do nowej mamusi pojedzie z dużą wyprawką, ubranka,
maskotka i magnetyczny smoczek – wszystko widoczne na zdjęciach. Jasmine na całym ciałku
ma prześliczne fałdki, a na rączkach i nóżkach ma linie papilarne. Mała Jasmine czeka na nową
rodzinę. Maleńka dziewczynka posiada także świadectwo narodzin3.

Inny niemowlak – tym razem „urodzony” w Polsce – reklamowany był w sposób równie interesujący, choć nieco infantylnym i pompatycznym językiem:
Mikołaj urodził się 22 maja 2007 roku, waży 2,48 kilograma, mierzy 57 centymetrów. Mikołaj
pojawił się na świecie dzięki swojej pierwszej mamusi – artystce, która przez wiele dni wykonywała ręcznie proces reborn, dbając o każdy najdrobniejszy szczegół wyglądu maleństwa, tak
3
http://cgi.ebay.pl/Niesamowicie-realistyczne-niemowle REBORN_W0QQitemZ160387299421
QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDom
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by Mikołaj mógł wyglądać jak prawdziwy noworodek. Poddając Mikołaja procesowi reborn,
artystka wykonała ręcznie: wszczepiane delikatnych, moherkowych rzęsek, połączenia główki, rączek i nóżek z brzuszkiem. Całe ciałko Mikołaja wykonane jest z jednego z najlepszych
gatunkowo materiałów – pięknie pachnącego real touch vinylu. Materiał ten jest mięciutki
i bardzo miły w dotyku, doskonale imitując ciałko prawdziwego bobaska. Wsadzanie pięknych, delikatnych włosków wykonanych z najlepszej odmiany moherku w kolorze jasnego,
miedzianego brązu w otwory w główce maluszka – jest to zajęcie bardzo pracochłonne, ponieważ w jedną dziurkę wsadzanych jest zaledwie kilka włosków. Całe jego delikatne ciałko, jak
również każda maleńka fałdka, zostały pomalowane kilkoma warstwami doskonałej jakości
farbek Genesis. W rezultacie koloryt ciałka Mikołaja idealnie imituje pigment skóry prawdziwego niemowlęcia. Po zakończeniu tego zabiegu jego ciałko zostało zabezpieczone substancją
chroniącą ją przed działaniem promieni UV, tak, by było zawsze piękne i nieskazitelne. Paznokietki u rączek i nóżek Mikołaja zostały pomalowane przepięknie żelem oraz dodatkową
przezroczystą warstwą lakieru zabezpieczająca paznokietki przed łamaniem czy utratą połysku. Usteczka Mikołaja zostały misternie pomalowane błyszczącą farbką, tak by wyglądały na
zwilżone. Całe ciałko Mikołaja może być dowolnie układane – jego rączki, nóżki oraz główka
są ruchome. Mikołaj przybędzie do swojej nowej mamusi wraz z cudownym komplecikiem,
w skład którego wchodzą: przepiękny rampersik z USA firmy Carter’s w kolorze błękitnym
z aplikacją puszystego zwierzątka, biały pampers w niebieskie paski, letni komplecik z USA
firmy Cutie Pie, słoneczna bluzeczka z krótkim rękawkiem, majtusie, rękawiczki-niedrapki,
czapeczka na główkę, magnetyczny smoczuś z przypinką, piżamka, cudowne, misternie wykonane ręcznie buciki z różyczkami i koronką, skarpetusie, słodka czapeczka z błękitną tasiemką, akt urodzenia4.

Podobne opisy towarzyszą innym aukcjom.

Spektakl niemal idealny w magicznej przestrzeni publicznej
George Ritzer zauważał, iż w magicznym świecie konsumpcji istotne jest umagicznianie rzeczywistości za pomocą spektaklu nazwanego tu feerie. Feerie to – inaczej
„niezwykłe widowisko o tematyce fantastycznej przedstawiające urojony świat za
pomocą środków technicznych lub utrzymywany w podobnym stylu czy wnętrzu”
(Ritzer, 2001: 183). Rodziny adoptujące małego reborna tworzą spektakl życia rodzinnego niemal tak realny, że same zdają się zatracać w tym pozorowanym świecie. W filmie pt. Moje sztuczne dziecko pokazane jest młode zamożne małżeństwo:
kobieta – matka kilkorga rebornów urządziła im pokój, nabywa luksusowe ubranka, kołysze w wózku na spacerach w parku, mężczyznę – ojca (?) nierzeczywiste
dzieci zdają się nie obchodzić, ma własną kolekcję motorów i obcowanie z nimi
zdaje się wystarczać mu do pełni szczęścia. Zabawę żony kwituje słowami: „Ja mam
4
Opis aukcji pochodzi z tekstu R. Majchrzaka Plastikowe dzieci i brzuchy z gipsu http://wiadomosci.o2.pl/?s=513&t=9433 (dostęp 12.07.2012).
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swe motory, ona ma lalki”5; pomimo doskonałych warunków materialnych i lokalowych realnym rodzicielstwem para nie wydaje się zainteresowana. Kiedy jedno
z zamówionych „sztucznych dzieci” ma nieco uszkodzoną (pękniętą z tyłu, co nie
przeszkadza w użytkowaniu) główkę, kobieta, mimo deklarowanego przywiązania
i oczekiwania (proces przyjęcia reborna przypomina oczekiwanie na prawdziwe
dziecko), odsyła go do producentki. Skojarzenie widza jest jednoznaczne: można
odetchnąć z ulgą, iż nie narodziło się realne niepełnosprawne dziecko, gdyż – jak
zaznacza użytkowniczka reborna zwana tu mamą – nie potrafiłaby ona zaakceptować żadnej wady „doskonałego dziecka”. W opiece nad „wnukami” pomaga jej
matka (babcia rebornów), zwłaszcza gdy na świat przychodzą młodsze dzieci. Poród odbywa się w hotelu, gdzie obie kobiety czekają na paczkę z „noworodkiem”
i zdaje się, niczym poród realny, wyczerpywać matkę fizycznie i psychicznie. Ten
fikcyjny rodzinny świat jest tak realny, że granica pomiędzy tym, co wyobrażone, a co realne, przestaje istnieć. Zaabsorbowanej obowiązkami macierzyńskimi
kobiecie pomaga jej matka, ojciec przyjmuje postawę wycofującą, rodzina wielodzietna, dobrze sytuowana materialnie, mieszka w dużym, pięknie urządzonym
domu z ogrodem, sąsiedzi zachwycają się sztucznym noworodkiem, sami posiadają własne dzieci, także sztuczne. Tyle, że ta rzeczywistość nie istnieje. Czy komuś
jednak to przeszkadza? Na jednym ze zdjęć zamieszczonym na aukcji widać dziecinny pokój, na środku stoi malutki stolik i odsunięte krzesło, jakby przed chwilą
wstało z niego dziecko, na stoliku leży kartka z bloku i niedbale rozrzucone kredki.
Obok stoi pięknie ubrana, uśmiechnięta dziewczynka z ciemnymi lokami. Widać,
iż wychowuje się w szczęśliwym domu, pełnym miłości mamy i taty. Jedyne, co
może zakłócać tę rodzinną sielankę, to fakt, że dziewczynka nie jest prawdziwym,
lecz sztucznym dzieckiem. Czy taka rodzina kogoś szokuje? czy stanowi kolejną
formę współczesnej ponowoczesnej rodziny? W Stanach Zjednoczonych zabawa
rebornami jest popularna, w tej symulacji uczestniczą symulowani rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, ekspedientki. Na innym zdjęciu z aukcji sztuczne dziecko w pięknym ubraniu bawi się w ogródku nieopodal huśtawki, dobrze sytuowana pełna
heteroseksualna rodzina, wychowuje niemal idealną córkę, a że nierealną?… Znajomi mają podobne dzieci, starsze panie pokazane na filmie umawiają się do parku
na spacery, karmią sztuczne niemowlęta butelkami, tulą je, trzymają na kolanach,
zachęcają do wspólnej zabawy w celu „naturalnej socjalizacji”. Rodzice rebornów
są przy tym doskonałymi konsumentami, nabywają towary droższe niż realni rodzice, gdyż nie ponoszą innych wydatków związanych z wychowaniem dzieci (np.
finansowaniem opiekunek, edukacji itp.), rebornowy biznes działa. Dla sztucznych
5
Moje sztuczne dziecko (My Fake Baby), reż. Victoria Silver, film dokumentalny emitowany 24
listopada 2008 roku na Zone Club.
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dzieci są wytwarzane kolekcje ubrań, mebli, butelki i smoczki, choć można też
korzystać z rekwizytów dziecięcych. Na filmie ekspedientka w sklepie z odzieżą
dziecięcą pomaga kobiecie wybierać ubrania dla malucha, polecając te najdroższe,
firmowe: warto je kupić, bo maluch przecież z nich nie wyrośnie ani ich nie zniszczy. Klientka, niezależnie od swych „dziwactw”, jest kobietą luksusową, posiada
gotówkę, karty kredytowe, napędza magiczny świat konsumpcji, warto zatem ją
starannie obsłużyć i zachwycić się urodą dziecka. Symulowani rodzice wychowują
symulakry dzieci w symulowanym społeczeństwie pełnym symulowanych interakcji. Czyżby futurystyczne przewidywania J. Baudrillarda, że rzeczywistość tak
naprawdę nie istnieje (Baudrillard, 2006: 5) zdawały się prawdą? Prawdę mówiąc
– pisze G. Ritzer
[…] tak wiele naszych kontaktów z ludźmi w owych miejscach (i poza nimi) ma charakter symulacji i tak się do tego przyzwyczailiśmy, że nie wiemy, co to jest «prawdziwa interakcja».
W końcu wszystkie nasze interakcje są symulowane. Wszelkie różnice między symulowanym
a prawdziwym w gruncie rzeczy się zatraciły, interakcja symulowana jest rzeczywistością
(G. Ritzer, 2001: 198).

Nie wszystkie rodziny wychowujące „sztuczne dzieci” nie posiadają dzieci
naturalnych, niektóre z rebornów mają rodzeństwo i są traktowane jako kolejne
najmłodsze dziecko w rodzinie. Jedna z producentek plastyczek zaprezentowanych na filmie ma kilkoro własnych dzieci i sztucznego noworodka. Przemieszczając się samochodem, dzieci siedzą skulone na tylnym siedzeniu, by ich młodszy sztuczny braciszek wygodnie jechał w niemowlęcym foteliku. Jest przecież
„żywą” reklamą pracy ich matki, która zapewnia dostatnie życie całej rodzinie.
Symulakra żyje w symulacji, zapewniając możliwość przetrwania samej symulacji
tworzącej symulakrę. Świat nierzeczywisty zdaje się bardziej rozrywkowy i spektakularny, nie ogranicza, jedynie dostarcza rozrywki i satysfakcji. Kolejna zaprezentowana w filmie młoda mama jest kobietą sukcesu – robi zawodową karierę,
rozwija się, brakuje jej czasu na życie rodzinne, a tym bardziej macierzyństwo.
Kupuje więc rebornowego noworodka, jak wyjaśnia – macierzyństwo zapewnia
jej społeczny prestiż, a kobiety bezdzietne bywają wykluczane z życia społecznego. W jej przypadku „chwilowe” macierzyństwo zdaje się doskonałym rozwiązaniem na dopełnienie idealnej wizji życia i zapewnieniem sobie wysokiej pozycji
społecznej. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w wielu krajach nierealne
rodzicielstwo staje się popularne, odwołać się można do myśli G. Ritzera, pisze
on: „Chyba najważniejszym powodem tworzenia symulacji, czyli przekształcania
zjawisk «prawdziwych» w imitację, jest to, że mogą one być bardziej widowiskowe
od ich autentycznych odpowiedników, a zarazem bardziej atrakcyjne dla konsumentów” (G. Ritzer, 2001: 200).
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A jak się znudzi, pójdzie w kąt… – przeżywanie przyjemności
rodzicielstwa i wolność od dziecka
Społeczeństwo ponowoczesne cechuje życie chwilą, niemożność zaspokojenia
potrzeb związanych z przeżywaniem przyjemności, gdyż po chwili pojawiają się
nowe potrzeby, ulotność czasu, kolekcjonowanie wrażeń i emocji. Jak pisze Zygmunt Bauman: „Przeżycie, o które chodzi, nie dotyczy ciała konsumenta czy jego
społecznej tożsamości, lecz właśnie samego pragnienia, to pragnienie tworzy konsumenta, konsumujące pragnienie konsumowania” (Bauman, 2006: 219). Symulowane rodzicielstwo może być – w odróżnieniu od realnego – rodzicielstwem krótkotrwałym, nie kolidującym z obowiązkami zawodowymi, życiem towarzyskim
czy atrakcyjnym spędzaniem czasu wolnego na zagranicznych wojażach. Pozostawiony samotnie reborn nie wymaga opieki, pielęgnacji i troski, można go zamknąć
w pięknym dziecięcym pokoju i… odkurzyć, gdy będzie potrzebny, lub sprzedać
innej parze krótkotrwałych rodziców, ewentualnie wymienić na inny model np.
starszej lalki, sugerując tym samym, iż dziecko dorasta, nie zostając oskarżonym
o zaniedbanie i poddanym moralnej restrykcji społecznej za egoizm. Znudzeni
płcią dziecka rodzice mogą zamienić dziewczynkę na chłopca (lub odwrotnie),
blondyna na bruneta, kupić dziecko o orientalnych rysach czy ciemnym kolorze
skóry. Prawdopodobnie z tej przyczyny na internetowych aukcjach zakupić można używane „sztuczne dzieci” w stanie niemal idealnym, wraz ze świadectwem
urodzin i kolekcją eleganckich ubrań. Pewne modele rebornów stają się przy tym
niemodne, niczym przestarzały model butów czy sukienek. Dążąc do bycia na topie, bycia „trendy”, wymagają rozwiązania procesu adopcji i szybkiej wymiany, by
nie stracić prestiżu i pozycji w gronie rebornowych rodziców. Napędza to proces
konsumpcji i zapewnia plastykom godziwe środki do życia. Rebornowy biznes
rozkręca się, wzmagając konkurencję.
„Trzeba «produkować» wysokim kosztem coraz to nowych konsumentów,
którymi kieruje pragnienie. I w rzeczy samej, produkcja konsumentów pożera ogromną część całkowitych kosztów produkcji, dystrybucji i handlu. Część,
którą konkurencja jeszcze bardziej rozdyma” (Bauman, 2006: 213) – zauważa
Bauman. A dokonany przez niego tak trafnie opis procesu konsumpcji pozwala wytłumaczyć, dlaczego modele sztucznych dzieci wciąż są udoskonalane, by
były bardziej realne, czasem nawet zbyt realne. Przekonali się o tym policjanci
z Queensland z Australii, którzy wybili szybę w samochodzie stojącym na parkingu, gdyż zauważyli w foteliku nieprzytomne niemowlę; to jednak okazało się
przy bliższym oglądzie sztuczne. W Poznaniu przejęty starszy pan zdenerwował
się, iż mała dziewczynka trzymała na ręku niemowlę, zwrócił uwagę matce, by
dowiedzieć się, że niemowlę jest pięknym modelem reborna (Sobańska, 2009).
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Sztuczne dzieci pozwalają – w pewnym stopniu – cieszyć się możliwością opieki
nad noworodkiem i wolnością od tej opieki jednocześnie. Umożliwiają uzyskanie
statusu rodziny poprzez jej symulację i zapewniają społeczny prestiż wynikający
z posiadania dziecka. Jedna z kobiet w filmie słusznie zwraca uwagę, że macierzyństwo kobiety zapewnia jej szacunek, akceptację i uznanie ze strony bliskich
osób6, bezdzietność budzi podejrzenia, posądzenie o bezpłodność, co bywa dla
wielu kobiet faktem bolesnym. Sztuczne dzieci wyglądają zaś tak realistycznie…
Niektóre z pokazanych par małżeńskich zdecydowanie nie byłyby w stanie wziąć
odpowiedzialności za realnie żyjącego noworodka ze względu na brak dojrzałości
emocjonalnej, zaburzenia charakterologiczne, brak psychicznej równowagi. Inne
szukały wyłącznie przyjemnościowego aspektu posiadania dziecka, uciekając od
odpowiedzialności wynikającej z rodzicielstwa. Może zatem w tych przypadkach
wybór „sztucznych dzieci” był niemal idealnym rozwiązaniem? Zużyta, przestarzała lalka sprzedana na internetowej aukcji to w końcu nie porzucone czy zaniedbywane ludzkie niemowlę…

Terapia i wychowanie poprzez symulakry i symulację?
– konkluzja
Producenci lalek reborn zdają się nie widzieć problemu dotyczącego sposobu ich
użytkowania, gdyż wytwarzanie i sprzedaż lalek zapewnia im utrzymanie. Zresztą
nie w samej lalce tkwi przecież problem, lecz w tym, iż sztuczne dzieci idealnie
wkomponowały się w lukę w społeczeństwie ponowoczesnym, gdzie ludzkim instynktom do prokreacji i opieki nad dzieckiem przeciwstawiono dążenie do konsumeryzmu, wygodnej, łatwej i bezproblemowej egzystencji. Społeczność ludzka
w ostatnich latach zdołała się już przyzwyczaić do gumowych kochanek i kochanków z sexshopów, plastikowych i lateksowych odlewów rąk, nóg i części intymnych służących zabawie lub dostarczaniu rozkoszy, interaktywnych psów i kotów,
niemal realnych wirtualnych gier komputerowych symulujących realne życie,
portalowych przyjaźni i miłości. Naturalną koleją rzeczy zdaje się pojawienie się
„sztucznych dzieci”. Twórczyni rebornów Magdalena Binczewska wielokrotnie
w wywiadzie podkreśla, iż tworzy lalki dla dzieci i przypisuje im walory edukacyjne. Mówi ona: „Te lalki wywołują uczucia macierzyńskie i uczą dzieci opieki nad
niemowlęciem”7. Wyraźnie ignoruje dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych,
Anglii i Kanady dotyczące użytkowników „sztucznych lalek”, jak i zastrzeżenia
6

Ibidem.
http://dziendobrytvn.plejada.pl/24,18205,wideo,,91278,reborn_baby_po_polsku,aktualnosci
_detal.html (dostęp 12.07.2012).
7
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pochodzących stamtąd plastyczek, iż nie są to lalki dla dzieci i nie powinny być
dzieciom dawane (choćby z powodu braku informacji o potencjalnym wpływie
na zdrowie składników, z których są wykonane). Trudno pojąć, skąd bierze się
jej przekonanie, że w Polsce nabywcy (mamusie) lalek (dzieci) wykażą się nieco
większą logiką i przywiązaniem do rzeczywistego świata niż we wspomnianych
krajach. O tym, iż nie jest to „towar” polecany dzieciom, jednoznacznie świadczą
przytaczane przeze mnie w początkowej części tekstu opisy lalek zamieszczane
na internetowych aukcjach, a także podziękowania przychodzące do oddających
dzieci do adopcji „biologicznych mamuś” (czyli artystek). Deborah King przytacza podziękowania, jakie dostaje od szczęśliwych „rodziców”:
Witaj. Moja nowa córeczka dotarła już do domu. Jest urocza i wspaniała. Ma piękną poduszeczkę i słodkie zabawki. Jestem Ci bardzo wdzięczna. Nie wiem tylko, kiedy wyślę Ci jej pierwsze
zdjęcie z nowego domu, bo jak na razie nie umiem obsługiwać aparatu cyfrowego8.

Jaime Eaton, pytana przez dziennikarzy, czy zdaje sobie sprawę, że żeruje na zaburzeniach psychicznych swoich klientek, odpowiedziała, że nie zastanawia się
nad tym, co kobiety robią ze swoimi lalkami, ona zaś zarabia na ich sprzedaży. Sama jednak zdaje się kompensować sobie niemożność posiadania większej
liczby własnych dzieci, gdyż po czterech cesarskich cięciach nie mogła po raz
kolejny zostać matką. Zaznacza, że lalki są jej lekiem na cierpienie, a ona sama
płacze, oddając je do adopcji (Chądzyńska, 2008), od rodziców zaś otrzymuje
listy wyrażające zachwyt nad jej małymi dziełami sztuki. Oto jeden z nich: „Kiedy zobaczyłam Theo i Daffodil, rozpłakałam się. Wyglądały jak żywe. Nie mogę
się doczekać, kiedy zacznę kupować dla nich ubranka. Niedługo zabieram je do
rodziców (dumnych dziadków – dopisek D.Z-N). Jestem ciekawa ich reakcji”
(Chądzyńska, 2008). Podobne listy także otrzymuje M. Binczewska: „Ona leży
otulona w swoim koszyczku przy moim komputerze (żebym mogła sprawdzić,
czy płacze). Dziękuję bardzo za zrobienie takiej słodkiej, kochanej dziewczynki”
(Sobańska, 2009). W omawianym filmie wspomina się o możliwości kompensacji
straty dziecka w wyniku poronienia poprzez kupno maleńkiego reborna. Wówczas to – zdaniem autorów filmu – rodzice tworzą świat symulowany, zamiast
utraconego dziecka wychowując symulakrę i łatwiej znoszą rozstanie. Mówi się
też o możliwości adoptowania sztucznego dziecka przez pary bezdzietne nie mogące płodzić dzieci. W ten sposób można tworzyć całą symulowaną społeczność,
a bezdzietne pary wychowujące maleńkie reborny mogą spotykać się z innymi
rodzicami rebornów… Z perspektywy psychologów zachowanie to oceniane jest
jako pogranicze normy i patologii. Maria Beisert, psycholog, seksuolog, kierow8

Jak sobie zrobić sztuczne dziecko? http://www.dziennik.pl/kobieta/dziecko/article209433/Jak_
sobie_zrobic_sztuczne_dziecko_.html (dostęp 12.07.2012).
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nik Pracowni Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii UAM
w Poznaniu na pytanie o terapeutyczne oddziaływanie lalek odpowiada:
Dzieło sztuki jest do podziwiania. W tym przypadku można mówić raczej o pewnego rodzaju
imitacji dziecka. Taka lalka zachowuje stały obraz, który burzy się wraz z dorastaniem dziecka. Jest to personifikacja martwego przedmiotu, która dąży do uznania martwej rzeczy za żywą.
W ten sposób balansuje się między dopuszczalnym zachowaniem a patologią (Sobańska, 2009).

Jej zdaniem szczególnie niebezpieczne jest proponowanie kupna lalek rodzicom, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia, gdyż zaburza to lub odnawia
naturalny proces żałoby, oraz parom niemogącym mieć dzieci. Takie kobiety pozornie tylko skompensują sobie niemożność posiadania potomstwa, gdyż lalka
nie zastąpi realnego dziecka, pozostanie pustka, brak dwustronnej interakcji (Sobańska, 2009). Można też sądzić, iż zniechęci potencjalnych nabywców do adopcji realnego dziecka lub tworzenia rodzin zastępczych. Pewną wątpliwością, którą
zgłaszają użytkownicy forów internetowych, gdzie dyskusje na temat rebornów
są dość częste, jest możliwość wykorzystywania lalki przez pedofilów, z drugiej
jednak strony, jeśli ograniczą oni swą aktywność do obcowania płciowego z lalką (co chroniłoby przed atakami z ich strony realne dzieci), być może byłoby to
zjawisko pozytywne. Czy można mówić o konstruktywnym zastosowaniu lalki
reborn? Z pewnością tak, jeśli zostanie wykorzystana jako przedmiot kolekcjonerski (dzieło sztuki), w celu edukacyjnym w szkołach rodzenia czy jako manekin
prezentujący kolekcję odzieży dziecięcej. Takie zastosowanie lalek również ma
miejsce w Polsce – na co zwraca uwagę M. Binczewska.
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Adult Girls and Their Little Dolls – Reborns in the Postmodern
Culture
Summary
In her paper “Adult Girls and Their Little Dolls – Reborn in the Postmodern Culture”, Dr Dorota
Zaworska-Nikoniuk deals with a problem which has recently become rather conspicuous in
the Polish postmodern reality. The author refers to the image of modern maternity, which she
describes in the context of possessing a “tailor-made” child. In the first part of her paper, she
brings up the issue of the reborn doll business, and she mentions a Polish artist who creates
dolls resembling human babies wit as much realism as possible. In the United States, reborn
dolls first appeared in the 1990s, and soon became very popular in other Western countries,
as well as in Poland. M. Binczewska, an artist to whom the author refers several times in her
paper, presented her works at the MTP Festival of Artistic Objects, where they aroused a deep
interest. The author describes the process of creating fake babies , reborn dolls, using provoking
and philosophical questions since, as she notes, the demand for “live dolls” is big, and they have
been generating ever- increasing interest. In numerous interviews, manufacturers of reborn
dolls stress that they make only a marginal profit, as the manufacturing costs are very high.
However, the author is very sceptical about artists claiming that they can earn only a small profit
on reborn dolls, and she suspects that this is merely an elaborate manipulation on their part,
intended to win new potential buyers; when realising their artistic visions, they simply meet
their customers’ needs. Their products, however, stimulate such needs. The author speaks of “an
ongoing process of the doll’s birth”; in this peculiar simulation manufacturers take control over
the language, attempting to persuade the users that when they buy the doll, they will become
parents. Paraphrasing the concepts of M. Foucault, it is possible to say that they take control
over the language to impose the knowledge of the consumer’s reality, in this particular case
creating human needs and desires.” The idea of creating the reality and playing at being God is
both the paper’s keynote and a rhetorical question, intended to draw attention to the disturbed
and pathological process of creating contemporary reality by satisfying consumers’ everyday
needs. The author quotes a number of ads for sale of reborn dolls, placed on the Allegro and
eBay websites, emphasising the calculated attitude of manufacturers or owners of such dolls to
prospective buyers. Based on the theories of J. Baudrillard, she comments on this in the following way: “A consumerist society is characterised not only by an abundance and easy availability
of goods and services, but also by something much more important – the fact that everything
is a form of service. What is consumed is never seen as an ordinary product but as a kind of
personal favour or gratification”. Contemporary manufacturers of reborn dolls perfectly fit into
this gloomy reality, attributing to their works not only an artistic value but also an educational
and therapeutic one. M. Binczewska ascribes to her simulacra educational qualities, and she
stresses that such a strong resemblance of the dolls to real babies may inspire children to look
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after younger persons and, in the future, develop maternal instincts in them. However, the author of the article challenges the artist’s theory, stressing that such dolls are not licensed for
sale as toys for children since they do carry appropriate labels. In an interview, M. Binczewska
mentions other uses of reborn dolls, treating them as collector’s items for women – just as men
have always been dreaming of ideal models of cars, ideal models of children are now available
to women. But the reality is different. In practice, simulacra are bought by those women who,
socially, want to be considered as mothers, but at the same time do not want to bear the costs
thereof. The author mentions the film My Fake Baby, which tells the story of “fake mothers”.
According to her, none of those women who buy reborn babies have a sense of living in an
unreal, dreamlike world. In the United States, whole local communities accept such a form of
satisfying maternal needs. Grandmothers, neighbours and friends give their support to those
who order and buy fake babies. But the product must always be ideal – with no flaws, and is
has to fit the wishes of those who ordered it. Reborn dolls are normally “used” as real babies
of wealthy parents, who can afford to buy the fanciest and most expensive clothes and gadgets.
At first glance, one might assume that they are the happiest kids of loving parents; but they are
not living beings. It is all about creating magical public space, an almost ideal spectacle, as Dr
Zaworska-Nikoniuk notes in the next part of her article referring to G. Ritzer who claims that
in the magical world of consumption, reality needs to have all the hallmarks of magic as well.
“Families adopting little reborn dolls stage a ‘family life’ spectacle, which is so realistic that
they themselves seem to become completely engrossed in this fake world.” The world of such
constructed and being constructed reality is an arena for making money. But is it only this? It
also offers space for a new form of interpersonal communication in which hypocrisy is evident,
in which fake parents are viewed by shop assistants and passers-by as real parents – or even
parents who are better than the real ones. The author wonders whether “[…] J. Baudrillard’s
futuristic predictions that reality does not really exist have come true?” To tell the truth – writes
G. Ritzer – “[…] so often our contacts with other people in those places (and beyond them)
are simulated, and we have become so much accustomed to this, that we do not know what
‘real interaction’ is. In any case, all our interactions are simulated. In actual fact, all differences
between what is simulated and what is real have almost disappeared – simulated interaction
is a reality.” It is a grim reality, where the line between “the real I” and “the ideal I” is blurred,
where to achieve success is not tantamount to creating new values for society and oneself, but
to creating new, unreal needs in such a way that the individual can always have a sense of being
the best, at the same time being unaware that he/she is merely a puppet in a fools’ arena. Such
a conceptualisation of satisfying one’s needs “here and now” renders unreal the institution of
family in its traditional form. The child has always been a natural factor conducive to the process of cementing family ties – on the one hand giving a sense of personal fulfilment, but on the
other hand presenting new challenges and motivation to make every effort to raise the family’s
standard of living. The author notes that to some extent reborn dolls make it possible to enjoy
the opportunity to look after a newborn baby, while at the same being free from any duties such
care might entail. They allow individuals to achieve the status of a family (a simulated one, in
fact), enjoy greater social prestige and gain recognition from family and friends. Childlessness
evokes suspicion (e.g., of infertility), which for many women is rather painful (as testified by
those who appeared in My Fake Baby). Nowadays, instead of wrestling with a problem which
inhibits an individual’s personal development, more and more people decide to create a fake
world and adapt their needs to it. Sadly, creating such a reality can lead to dangerous situations.
The author gives examples of situations when police officers intervened to rescue a child, only
to find out that the child was in fact a reborn doll.
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Manufacturers and consumers of fake babies do not see any need to make a fuss about this
distorted reality. New buyers of reborn dolls send moving thank-you letters whose trivial and
simple content makes a conscious reader reflect on the course of man’s moral development.
However, for the manufacturers they are merely a form of gratitude for all the effort they have
put into creating fake babies. Not without reason, in the last part of her article the author wonders what influence a stimulated reality might have on the mentality of women and men. She
quotes Professor M. Beisert, who claims that “(...) unlike real babies, such dolls do not change,
whereas real children change as they begin to grow up. It is the personification of an inanimate
object, aimed at recognising such an object as a living being. It is like balancing between acceptable behaviour and pathology”. Concluding, the author wonders if the presence of reborn
dolls on the market might possibly have any positive aspects, e.g. act as a deterrent, preventing
paedophile behaviour exhibited towards real children, or as a collector’s item or dummy.
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The paper describes the nature of media education, its main domains and
aims of education in this matter, the state of research and practical solutions
in Poland and the world as well as the difficulties related to the student and
shaping the media competences.

Z edukacją medialną wiąże się szereg niedopowiedzeń i niejasności, a nawet „mitów” (fałszywych przekonań), które skutecznie utrudniają reformę kształcenia
w tym zakresie. Trudność ewolucji myślenia polega w pierwszym rzędzie na przełamaniu bariery mentalnej decydentów na różnych szczeblach drabiny społecznej; od tych, którzy decydują o tak zwanej całościowej polityce edukacyjnej (na
przykład ministrów oświaty), poprzez nauczycieli (także akademickich) i „instytucjonalnych” wychowawców, po – jak się dalej okaże – konkretnego człowieka,
który na każdym kroku i etapie swojej egzystencji podejmuje decyzje odnośnie
dalszego rozwoju indywidualnego. Zaniedbanie jakiegokolwiek elementu tego
procesu przynosi określone skutki negatywne, a dość często demonizowane hasło:
„Kto nie maszeruje, ten ginie” nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia.
Nie chodzi bowiem o propagowanie uczestnictwa w niezdrowej rywalizacji (na
przykład w obrębie tej samej kohorty – klasa szkolna czy grupy zawodowej – korporacja), ale o stwarzanie szans optymalnego rozwoju. Nacisk powinien zostać
położony na ewolucję różnych środowisk edukacyjnych, które przyczyniają się do
aktywizacji i aktualizacji rozmaitych potencji człowieka, by w efekcie, po skorzystaniu z tak zwanej szansy, miał on poczucie samorealizacji i spełnienia, a zatem
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pełnego wykorzystania swoich zdolności. Najgorszą sytuacją – z punktu widzenia
akcentowanych powyżej problemów – jest taka, gdy następuje wyraźny dysonans
między różnymi środowiskami/instytucjami edukacyjnymi, na przykład szkołą
a mediami, czy rozdźwięk pomiędzy ofertami kształcenia a wymogami tak zwanego codziennego życia. Nie są rzadkie wszak przypadki promowania przez konkurencyjne instytucje (na przykład szkołę i media elektroniczne czy nowe media)
rozbieżnych systemów wartości, stylów życia, postaw społecznych. Chodzi jednak
o to, by człowiek zdobywał niezbędne kompetencje kulturowe pozwalające mu na
świadomy wybór, krytyczną analizę, wielokontekstową interpretację zjawisk, informacji, przekazów, całego tekstowego świata, w którym funkcjonuje i na który
składają się rozmaite elementy, tak zwane infosfery, pejzażu (audio)wizualnego.
Nieporozumienia wokół edukacji medialnej wynikają z różnych czynników.
Część z nich jest skutkiem braku dialogu między środowiskami naukowymi, które, zajmując się tą problematyką, wychodzą z zupełnie różnych stanowisk, dyscyplin, paradygmatów badawczych, motywacji praktycznych, reprezentują różne
opcje polityczne, ideologiczne, światopoglądowe. Przedstawiciele tych środowisk
pełnią często funkcję doradców środowisk rządowych w zakresie proponowanej
polityki edukacyjnej; brak spójnego stanowiska naukowców oraz nikła współpraca
‘edukatorów’ ze środowiskami praktyków (na przykład pracowników organizacji
medialnych, w tym dziennikarzy, redaktorów, doradców medialnych) nie sprzyja
wypracowaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań na szczeblu centralnym. Dzięki nim można by było zarządzać procesem kształcenia w zakresie alfabetyzacji medialnej, bazując na takich programach nauczania, które przystają
do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ewolucji ulegają nie tylko media
i związana z nimi mediasfera, ale poszczególne obszary/sfery życia społecznego,
które – w mniejszym lub większym stopniu – pozostają pod wpływem nowych
technologii lub nawet są pokłosiem ich rozwoju. Wystarczy wymienić tele-pracę,
e-learning, ruch open source czy projekty oparte na wikinomii.
Jak wielokrotnie zaznaczał Michel Foucault i inni, tak zwani nieklasyczni
przedstawiciele teorii władzy (wypada wspomnieć Pierre’a Bourdieu’a), wiedza jest
z tą ostatnią (władzą) nieuchronnie zespolona jak dwie strony tej samej monety:
wiedza/władza, czyli awers i rewers. Tą samą drogą wcześniej podążali niektórzy
filozofowie i socjologowie krytyczni, najpierw marksiści (choćby frankfurtczycy),
potem neomarksiści (wymieńmy Baudrillarda), którzy – mimo bardzo, a przynajmniej dość krytycznego stosunku do mediów en globe – eksponowali zależności
między społecznymi kontekstami powstawania wiedzy a procesami kształtowania się jednostkowej i społecznej tożsamości czy podmiotowości. To właśnie za
ich sprawą pojawiła się idea, rozwijana następnie/równolegle, a nawet wcześniej
w swych zalążkach, przez badaczy związanych z poststrukturalizmem, feminizmem
(w różnych jego formacjach i odłamach) oraz postkolonializmem, iż wspomniana
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tożsamość jest projektem, swoistą „przestrzenią mentalną” w fazie konstrukcji i rekonstrukcji, które dokonują się pod przemożnym wpływem rozmaitych środowisk,
autorytetów i sił społecznych.
W tym artykule poruszam najważniejsze kwestie, które wymagają właśnie dopowiedzenia. Zacznijmy od istoty edukacji sensu largo. Podzielam opinię Zbigniewa Kwiecińskiego, który stwierdza:
Edukację rozumiem jako ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka, a rozwój jest określany między innymi poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem,
skuteczniejszą kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych” (Kwieciński, 2000: 233).

Słowa wybitnego polskiego pedagoga niech będą mottem prowadzonych tu
rozważań. Rozpocznę swój wywód od sześciu pytań i odpowiedzi, które pozwolą,
mam nadzieję, wyjaśnić niektóre „mity” związane z edukacją medialną.

Czym zajmuje się edukacja medialna i jakie są jej początki?
Edukacja medialna jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy teoretycznej i stosowanej. Wykorzystuje dorobek takich nauk, jak pedagogika, filmoznawstwo,
medioznawstwo, komunikologia, wiedza o kulturze, teoria literatury, socjologia,
antropologia, politologia, historia sztuki i estetyka. Nazwa tej stosunkowo nowej
dyscypliny przyjęła się głównie w krajach anglojęzycznych i Stanach Zjednoczonych, między innymi w związku z rozwojem (głównie w Anglii) badań kulturowych (ang. culture studies). Wielka Brytania jest do tej pory wiodącym krajem,
jeśli chodzi o rozwój teorii i badań dotyczącej tej tematyki. W latach sześćdziesiątych XX wieku na fali kontekstowego badania kultury i literatury pojawiła się
w tych państwach idea kształcenia kompetencji medialnych (ang. media literacy).
W tym samym czasie w Polsce dojrzewał pomysł wykorzystania mediów w procesach wychowawczych i edukacyjnych; krystalizowały się takie subdyscypliny pedagogiki jak technologia kształcenia, czy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
– dydaktyka mediów.

Dlaczego edukacja medialna nie jest tożsama
z dydaktyką mediów?
Mimo pokrewieństwa edukacji medialnej z tymi subdyscyplinami pedagogiki
badacze związani z tymi ostatnimi traktowali media instrumentalnie, głównie
w funkcji środków dydaktycznych wspomagających proces uczenia się i nauczania, zgodnie z klasyczną ideą poglądowości, zgłoszoną przez czeskiego reformato-
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ra i klasyka pedagogiki, Jana Amosa Komenskiego. Perspektywa ta dominuje także
wśród polskich pedagogów i psychologów, przy czym zwłaszcza ci ostatni wciąż
akcentują zagrożenia płynące ze strony mediów dla rozwoju człowieka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Tej protekcjonalistycznej postawie badawczej jest podporządkowane dość schematyczne, uproszczone i monolityczne postrzeganie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wynika ono przede wszystkim
z braku kompleksowej wiedzy na temat historii i teorii mediów, poszczególnych
gatunków i formatów medialnych, czy w końcu strategii użytkowania i wytwarzania tych produktów. Marginalnie, jeśli w ogóle, podejmowane są kwestie możliwości, jakie przynoszą zwłaszcza tak zwane nowe media dla rozwoju człowieka oraz
relacji społecznych. Chodzi tu między innymi o takie zagadnienia jak inteligencja
zbiorowa, fenomen Web 2.0, społeczeństwo Sieci, performatyzacja zachowań odbiorczych w kontekście mediów interaktywnych.
Pedagodzy medialni próbują ponadto zawłaszczyć terytorium edukacji medialnej, uważając ją za praktyczny aspekt teorii i badań prowadzonych na ich rodzimym terenie. W ten sposób edukacja medialna często funkcjonuje jako wypełnianie i realizowanie dyrektyw tworzonych na gruncie pedagogiki mediów.
W krajach niemieckojęzycznych bardziej popularna, także współcześnie, jest
właśnie pedagogika mediów, a także jej subdyscyplina – dydaktyka mediów. W ramach tych nauk, których względna autonomia ustaliła się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, akcentuje się przede wszystkim rolę
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Wspomina się także o konieczności kształcenia kompetencji medialnych, ale dotyczą
one przede wszystkim nauczycieli; obejmują zatem umiejętności pozyskiwania
przez nich informacji, wykorzystywania gotowych tekstów medialnych i samych
mediów w procesie planowania i realizowania działań edukacyjnych (Kron, Sofos, 2008). Pedagogika mediów jest silnie inspirowana osiągnięciami współczesnej
psychologii kształcenia, psychologii poznawczej (procesów poznawczych) oraz
teorii uczenia się (Pedagogia, 2006).

Jedna czy wiele kompetencji medialnych?
Czyli czego właściwie chcemy uczyć i kogo?
Istotną rolę w kształtowaniu kompetencji medialnych edukatorów odgrywa
w tych ujęciach także umiejętność wykorzystania koncepcji pedagogicznych/dydaktycznych przy organizowaniu zinstytucjonalizowanego procesu kształcenia.
Niemieccy pedagodzy, dzięki tym ustaleniom, podsuwają jednak istotną ideę:
nie ma jednolitej kompetencji medialnej. Czym innym jest ona dla nauczyciela,
czym innym dla ucznia, czym innym dla samouka, choć można z pewnością wy-
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tyczyć dla nich obszary wspólne. Są oni bowiem elementem sytemu edukacyjnego,
a szerzej – całego uniwersum kultury. Ich doświadczenia medialne wynikają także
z pełnionych każdorazowo funkcji społecznych: nauczyciel czy pedagog wykorzystujący media w pracy zawodowej jest jednocześnie, niejako „prywatnie”, także
ich użytkownikiem i twórcą przekazów w czasie wolnym od pracy. Dlatego też
wiedza i umiejętności związane z ich wykorzystywaniem, właśnie w ramach tych
rozmaitych funkcji społecznych, przeplatają się, kumulują, zazębiają. Uniwersalnym atrybutem kompetencji medialnych jest zasada wykorzystywania mediów
do celów kształcenia i samokształcenia, a pośrednio – zaspokajania indywidualnych potrzeb poznawczych, emocjonalnych, kulturowych i społecznych. W epoce
postępującej globalizacji produkty medialne stają się w coraz większym stopniu
ponadnarodowe: chodzi nie tylko o dostępność tych samych przekazów w różnych krajach, na przykład filmów czy gier komputerowych, ale także „przepływ”
formatów medialnych. Widać to doskonale na przykładzie wielu popularnych
programów telewizyjnych, które są produkowane na tzw. licencji. Można je zatem
traktować jako produkty glokalne, bowiem format jest globalny, ale „napełnia się”
go lokalną treścią i dostosowuje do mentalności narodowej, kulturowych przyzwyczajeń i oczekiwań konkretnego kręgu odbiorców. Globalne sensy oferowane przez
system kultury medialnej ulegają zatem ulokalnieniu (indygenizacji) i mieszaniu
(kreolizacji) w wyniku procesów interpretacji, negocjacji ich znaczeń w powiązaniu z doświadczeniami kulturowymi, politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi
i egzystencjalnymi użytkowników. Dokonuje się na szeroką skalę proces adaptacji
tego, co globalne, do ram lokalnych (na przykład systemu wartości, przekonań,
przeżyć, oczekiwań formułowanych przez wybraną grupę odbiorców, którzy aktywnie kontaktują się ze sobą i wymieniają informacje na temat bieżącej oferty
kulturowej). Wymienione czynniki w istotny sposób wpływają na proces nadawania sensu i rozumienia poszczególnych przekazów medialnych; ich znaczenie jest
wynikiem procesu negocjacji.

Jaką rolę odegrała nauka o komunikowaniu i mediach
w rozwoju nowego myślenia o edukacji medialnej?
Niebagatelną rolę dla ukonstytuowania się edukacji medialnej odegrał także rozwój nauk o komunikowaniu i mediach, który utwierdził badaczy w przekonaniu
o konieczności interdyscyplinarnego badania instytucji medialnych, przekazów
medialnych, kultury medialnej oraz związanych z nimi procesów społecznych,
politycznych i kulturowych. O ile komunikolodzy są już niejako oswojeni z tą
koniecznością, to na terenie badań poświęconych różnym aspektom kultury medialnej (w aspekcie edukacyjnym) mamy do czynienia ze swoistą fragmentary-
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zacją. Stąd też poszczególne podejścia do edukacji medialnej będą się od siebie
znacznie różniły. Zupełnie inaczej do tych samych problemów, na przykład badania przemian instytucji kina w XX i XXI wieku, będzie podchodził: historyk
kultury, socjolog mediów czy filmoznawca. Przedstawicieli różnych nauk zajmujących się kulturą medialną (na przykład kulturoznawcę, politologa, psychologa,
estetyka, pedagoga) będą interesowały – właśnie z perspektywy reprezentowanych
przez nich dyscyplin i zainteresowań naukowych – często odmienne zagadnienia.
W praktyce edukacyjnej (zwłaszcza w odniesieniu do wyższych etapów kształcenia) problematyka i program edukacji medialnej są zatem dostosowane do podstawowego profilu kształcenia studenta i adepta studiów wyższych, a także jego
potrzeb zawodowych.

Jakie są wzory nauczania edukacji medialnej na świecie?
Na świecie obserwuje się kilka wzorców uczenia tych zagadnień. Edukacja medialna występuje jako samodzielny przedmiot nauczania, stanowi element szerszego
bloku tematycznego (na przykład wiedzy o kulturze; wiedzy o społeczeństwie), jest
powiązana z konkretnym przedmiotem (na przykład językiem ojczystym, informatyką, plastyką) lub określoną ideologią/ideą (na przykład kształcenia kompetencji
technicznych, ochrony i profilaktyki zdrowia, rozwijania przedsiębiorczości). Jak
pisze Dafna Lemish, wskazując na kulturowe, polityczne i społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w różnych krajach:
[…] na postulat kształcenia kompetencji medialnej w Izraelu istotny wpływ miała chęć przeciwstawienia się procesowi amerykanizacji kultury izraelskiej. W Indiach i Australii kompetencję
medialną traktuje się jako sposób skłonienia dzieci do analizy lokalnych problemów związanych
z klasą, płcią i różnicami etnicznymi. W Korei Południowej kształcenie w tym kierunku ma
ułatwić edukację techniczną i mobilność społeczną. W Japonii kwestia ta wiąże się z dyskursem
na temat praw dzieci jako jednostek. W Hiszpanii kładzie się nacisk na rozwój demokratycznego
społeczeństwa obywatelskiego. W Szwecji obiektem zainteresowania jest dziecięca umiejętność
wyrażania siebie, a w RPA – możliwości edukacji na temat HIV i AIDS (Lemish, 2008: 188).

W Polsce brakuje spójnej polityki edukacyjnej w tym zakresie, a międzyprzedmiotowa ścieżka edukacja medialna nie spełniła pokładanych w niej nadziei.
W krajowym systemie szkolnictwa przyjęło się, że edukacja medialna jest domeną
polonistów, a w konsekwencji treści związane z tą problematyką, jeśli są wykładane, to w powiązaniu z programem nauczania języka ojczystego. Owa „przyliterackość” edukacji medialnej przynosi szereg pozytywnych rezultatów. Są one związane między innymi z kontekstowym rozumieniem literatury i języka polskiego,
bowiem – w takim ujęciu – teksty literackie są elementem uniwersum kultury. Stąd
też przedmiotem zainteresowań polonistów stać się mogą związki intertekstualne
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i intermedialne przekazów pisanych (także literackich), problem ich adaptacji filmowych, telewizyjnych, teatralnych czy funkcjonowanie literatury w środowisku
Sieci (zjawiska związane z liternetem). Z kolei, jeśli mowa o problemach stricte
językowych, to przedmiotem uwagi jest wykorzystanie, z jednej strony, jego zasobów w tworzeniu przekazów medialnych (na przykład sloganów reklamowych,
artykułów prasowych, komunikatów internetowych), z drugiej niejako zwrotny
wpływ mediów, głównie nowych, elektronicznych, na język mówiony i pisany. Niestety, są i rozliczne wady takiego sposobu myślenia o nauczaniu edukacji medialnej
w szkole. Otóż, przypisanie tych zagadnień do nauczania języka ojczystego niejako
zwalnia nauczycieli pozostałych przedmiotów z konieczności uwzględnienia tej
problematyki w nauczaniu innych dziedzin wiedzy, a pośrednio także ich samych
z konieczności rozwijania kompetencji medialnych, które można by było z pożytkiem wykorzystać w planowaniu procesu edukacyjnego. Niektórzy nauczyciele
wykorzystują oczywiście edukacyjne programy multimedialne, nie jest to jednak
praktyka powszechna. Jak wiadomo, standardowe i tradycyjne metody nauczania,
zwłaszcza gdy nie są modernizowane i dostosowywane do potrzeb współczesności, także przez uczniów są postrzegane jako anachroniczne, nieciekawe i co ważne
– niepotrzebne. W niewielkim stopniu z przekazów medialnych korzystają także
nauczyciele-wychowawcy. Tymczasem współczesny przemysł kulturowy dostarcza
bardzo wielu treści, które wręcz wymagają systematycznego włączania ich w proces wychowawczy. Należą do nich zarówno popularne programy telewizyjne czy
gry komputerowe, jak i wszystkie te przekazy, które można wykorzystać, by ukazać
dzieciom i młodzieży bieżące problemy społeczne. Dzięki takim działaniom nie
tylko zyska na atrakcyjności i skuteczności lekcja wychowawcza, ale także tą drogą
wspomaga się właśnie proces kontekstowego i problemowego dekodowania różnych tekstów medialnych, nawet gdy zostały one przez ich twórców i nadawców
wpisane w dyskurs rozrywkowy.

Kiedy zacząć i kiedy zakończyć alfabetyzację medialną?
Kształcenie kompetencji medialnych powinno obejmować całe życie człowieka,
a dokładnie rozpocząć się w momencie, kiedy dziecko wykazuje zainteresowanie
mediami i przekazami medialnymi. W tym wczesnym okresie rozwoju podstawową rolę edukacyjną odgrywają opiekunowie, bowiem to oni decydują o zakresie
uczestnictwa dziecka w dostępnej ofercie medialnej, monitorują tę aktywność oraz
wspierają podopiecznego, tłumacząc mu problemy, które pojawiają się na przykład
podczas oglądania dobranocki czy korzystania z Internetu. Aktywność edukacyjna i wychowawcza opiekunów w tym wczesnym okresie rozwoju jest niezmiernie
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ważna, bowiem, oprócz przekazów medialnych adresowanych do dzieci i młodzieży, spotyka ono (zarówno w przestrzeni domowej, jak i publicznej) wiele innych
produktów przeznaczonych dla starszych odbiorców. W myśl tej propozycji, korespondującej zresztą z psychologiczną koncepcją rozwoju człowieka w biegu ludzkiego życia oraz ideą life long learning, konieczne jest opracowanie kompleksowej
polityki edukacyjnej, obejmującej wszystkie poziomy wieku oraz typy kształcenia
(w instytucjach edukacyjnych i poza nimi). Edukacja medialna nie tylko rozciąga
się na całe życie człowieka, ale także przybiera postać spiralną, to znaczy do tych
samych zagadnień powraca się na kolejnych etapach rozwoju jednostki, w miarę
jak postępuje jej rozwój w innych sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej
itd. Ponadto ta spiralna koncepcja nauczania obejmuje od samego początku trzy
sfery: uczenie o mediach, uczenie przez media, uczenie dla mediów. W różnych
formach kształcenia instytucjonalnego zagadnienia będą połączone z kształceniem
przedmiotowym i/lub dostosowane do wybranego kierunku edukacji (na przykład
w liceach profilowanych, określone specjalności na studiach wyższych). Tam też
jest możliwe wprowadzenie modularnej koncepcji kształcenia w zakresie treści
przedmiotowych. Wspomniane moduły dzielą się na trzy grupy: 1) w obrębie edukacji obowiązkowej, to znaczy do ukończenia gimnazjum, 2) na etapie średniego
poziomu kształcenia (na przykład licea, technika, szkoły zawodowe) oraz 3) kształcenia uniwersyteckiego (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe). Z uwagi na fakt, iż jedynie moduły pierwszego poziomu są uniwersalne
dla wszystkich podejmujących obowiązek edukacyjny, powinny one obejmować
także kształcenie kompetencji w zakresie samodzielnej edukacji medialnej już po
zakończeniu kształcenia zinstytucjonalizowanego, tak, by możliwe stało się wypracowanie motywacji do podejmowania samokształcenia kompetencji medialnych.
Osobną uwagę należy poświęcić studentom kierunków nauczycielskich, psychologicznych, pedagogicznych, a na studiach związanych z mediami (na przykład
medioznawstwo, filmoznawstwo, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa) zaprojektować odrębną specjalizację poświęconą tej problematyce.
W przypadku wymienionych społecznych kierunków kształcenia (psychologia
i pedagogika) trzeba wprowadzić zajęcia przygotowujące adeptów tych studiów do
podejmowania wszechstronnych działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych wspierających rozwój człowieka (w biegu ludzkiego życia).
Nadrzędnymi hasłami działań związanych z edukowaniem medialnym są:
1) uczenie o mediach, 2) przez media i 3) dla mediów. Wbrew pozorom nie są to
postulaty proste do realizacji w praktyce edukacyjnej. Trudność ta wynika z kilku
podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest dynamiczny rozwój samych mediów, kultury medialnej i zjawisk towarzyszących temu procesowi. Autorzy książki
Nowe media. Wprowadzenie, próbując scharakteryzować tytułowy fenomen „nowych mediów”, właśnie wskazują między innymi na takie problemy, jak rozwój
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nowych form gatunkowych i tekstualnych, nowych sposobów reprezentacji świata,
nowych relacji między użytkownikami, producentami i konsumentami mediów
a samymi technologiami, nowymi relacjami między cielesnością a technologią,
nowymi sposobami doświadczania (konstruowania) tożsamości, nowymi wzorcami: produkcji, konsumpcji i dystrybucji przekazów medialnych (Nowe media,
2009: 21). Pojawia się zatem pierwsze pytanie: jak objąć/uwzględnić te zagadnienia
i specyfikę samej mediamorfozy w praktyce edukacyjnej? I drugie, w jaki sposób
przygotowywać uczniów, studentów i nauczycieli, a także pedagogów i psychologów, do krytycznego, twórczego użytkowania mediów i rozumienia związanych
z nimi zjawisk po zakończeniu etapu ich formalnego kształcenia? Z tym drugim
pytaniem związany jest – jak widać – kolejny dylemat edukacyjny.
Każdy z tych trzech elementów (postulatów): „uczenia o mediach”, „dla mediów” i „przez media” można rozwinąć. Pierwszy z nich, uczenie o mediach, obejmuje następujące zagadnienia:
– cechy i typy mediów (na przykład media drukowane, media elektroniczne,
nowe media, media analogowe, media cyfrowe);
– związki i relacje między mediami (na przykład problemy: konwergencji
mediów, synergii mediów, koegzystencji starych i nowych mediów, multimediów,
hipermediów, intermediów i intermedialności);
– strategie komunikacyjne (odbioru, tworzenia i dystrybucji informacji)
w poszczególnych mediach;
– społeczne konteksty odbioru przekazów medialnych (na przykład odbiór
kinowy, odbiór telewizji w domu) i ich wpływ na dekodowanie i użytkowanie
tych produktów; instytucjonalne ramy korzystania z dostępnej oferty medialnej
(na przykład dzieła sztuki w przestrzeni Internetu vrs dzieła sztuki w tradycyjnej
przestrzeni muzealno-galeryjnej; e-booki vrs tradycyjne książki dostępne w księgarniach, czytelniach i bibliotekach; filmy ‘na życzenie’ vrs filmy dostępne w wypożyczalniach itd.);
– formy przekazów medialnych i związki między nimi (na przykład problem
intertekstualności, adaptacji i intermedialności); gatunki i formaty medialne oraz
ich rozwój; przekazy tradycyjne (linearne, sekwencyjne, o ustalonej formie, niezmienne w treści, jak: film kinowy czy tomik poezji) vrs przekazy hipertekstualne;
opowieści transmedialne, których elementy rozgrywają się na różnych platformach medialnych i w formie różnych przekazów (filmów, gier komputerowych,
tekstów literackich, programów telewizyjnych, komiksów);
– metody badania przekazów medialnych (na przykład filmu, programu telewizyjnego, fotografii, blogu itd.); analiza tych tekstów medialnych pod kątem wybranych problemów społecznych (na przykład źródła wiedzy na temat istniejących
stereotypów, wzorców męskości i kobiecości, form komunikacji międzyludzkiej
itd.);
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– teorie mediów i procesów komunikowania (nurty w badaniach nad mediami, związki między nimi i ich przedstawiciele).
Drugi element, „uczenie przez media”, obejmuje problematykę:
– przekazów medialnych jako źródeł wiedzy społecznej; strategii poszukiwania i oceny rzetelności, wiarygodności danych;
– edukacyjnej i socjalizacyjnej funkcji mediów;
– kulturotwórczej roli mediów;
– funkcji mediów w kształtowaniu tożsamości (indywidualnej, grupowej,
społecznej, kulturowej) ich użytkowników;
– wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej do uczenia
innych przedmiotów (na przykład w szkole: języka obcego, ojczystego, wiedzy
o społeczeństwie, informatyki, chemii, plastyki itd.); tworzenia i posługiwania się
dostępnymi na rynku multimedialnymi programami edukacyjnymi;
– stosowania mediów do realizacji celów indywidualnych i grupowych (na
przykład promocji określonej idei, kandydata politycznego, programu badawczego);
– e-learning i kształcenie na odległość;
– wykorzystywanie mediów do celów terapeutycznych i rewalidacyjnych (na
przykład u osób z deficytami słuchu czy mowy);
– wykorzystywanie mediów do celów ewangelizacyjnych (na przykład teleewangelizacja);
– posługiwanie się mediami w procesie tworzenia, przechowywania, dystrybucji i promocji współczesnej sztuki (por. Kluszczyński, 2010).
Trzeci element, uczenie dla mediów, dotyczy strategii ustawicznego rozwijania
kompetencji medialnej użytkowników mediów (na przykład w różnych grupach
wiekowych i zawodowych, w różnych formach edukowania). Na wspomnianą
kompetencję medialną składają się zatem (niezależnie od grupy docelowej):
– umiejętność świadomego wyboru produktów medialnych spośród oferty
dostępnej na rynku lub/i tworzenia własnych, w zależności od indywidualnych
potrzeb i motywacji;
– zdolność krytycznego, analitycznego, wielokontekstowego interpretowania
przekazów medialnych;
– strategie wywierania wpływu na nadawców medialnych, tak, by tworzyli
ofertę kulturową dostosowaną do oczekiwań i potrzeb współczesnego rynku odbiorców i użytkowników oraz podejmowali z tymi ostatnimi różne formy współpracy służące podniesieniu jakości tych produktów;
– samodzielna obsługa urządzeń i programów służących do produkcji, rejestracji, przechowywania, przetwarzania danych (na przykład programów komputerowych, aparatu fotograficznego, Internetu). Te uniwersalne atrybuty kompetencji
medialnej kształtują się bazie kompetencji językowej i komunikacyjnej, opisanej
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w teoriach psychologicznych, językoznawczych, filozoficznych (na przykład przez
klasyków: Noama Chomsky’ego, Jeana Piageta, Della Hymesa).
W kolejnej części artykułu spróbujemy się przyjrzeć wybranym sposobom
wykorzystania mediów do celów szkoleniowych, edukacyjnych i terapeutycznych
(„uczenie przez media”). Jednym z ważnych aspektów edukacji medialnej, jak
wspomniano wcześniej, jest wykorzystywanie technologii informacyjnych (uczenie przez media) w projektowaniu szeregu działań pedagogicznych i psychologicznych służących optymalizacji rozwoju człowieka. Część z ich dotyczy możliwości
stosowania specjalistycznych programów komputerowych w diagnostyce i terapiach psychopedagogicznych, na przykład wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży z wrodzonymi lub nabytymi deficytami poznawczymi (różne formy i stopnie upośledzenia umysłowego, wady wzroku, słuchu, problemy z czytaniem i pisaniem, zaburzenia procesów poznawczych związanych z uwagą, nabywaniem
nowych informacji, posługiwania się językiem, przetwarzania danych ikonicznych
i audiowizualnych). Wiele z tych problemów dotyczy osób dorosłych, także tych,
które na skutek choroby lub wypadków losowych (na przykład wypadku samochodowego) doznały uszkodzeń neurologicznych i wymagają ponownej nauki pisania, czytania, mówienia, rozpoznawania, ćwiczenia pamięci. Należy przy tym
pamiętać – i jest to ważne zadanie dla psychologów i pedagogów – że przekazy
medialne kształtują u odbiorców specyficzne strategie ich rozumienia i odbioru.
Nowe pokolenia rodzą się w świecie mediów (audio)wizualnych i zwykle mają
wcześniej kontakt z kreskówką telewizyjną czy grą komputerową aniżeli z książką
drukowaną. Stąd też próba przeniesienia wcześniej nabytych strategii dekodowania przekazów medialnych na teksty pisane (charakteryzujące się między innymi linearnością i sekwencyjnością) musi rodzić u nich problemy i prowadzić do
porażki edukacyjnej. Można i trzeba temu przeciwdziałać poprzez takie metody
nauki czytania i pisania, które nie tylko ułatwią dziecku zrozumienie tej różnicy,
ale także będą nawiązywały do jego wczesnych doświadczeń z kulturą medialną.
W ten sposób proces kształcenia kompetencji językowo-kulturowych i medialnych będzie przebiegał równolegle.
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwił także edukację
osób niepełnosprawnych ruchowo, między innymi dzięki technikom e-learningu
(edukacja na odległość). Ta forma nauczania sprzyja także rozwojowi relacji społecznych, niezwykle istotnych zwłaszcza dla osób osamotnionych i izolowanych
ze względu na ich niepełnosprawność. W takich przypadkach umiejętność korzystania z nowych technologii (głównie z Internetu) może spełniać także funkcje
terapeutyczne, bowiem w sieci ludzie niepełnosprawni odnajdują grupy wsparcia
złożone z osób mających takie same lub zbliżone doświadczenia życiowe. Mamy
zatem do czynienia z nowymi formami zachowań społecznych o charakterze pomocowym oraz możliwością pozytywnego wykorzystania tak zwanych autoryte-
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tów medialnych, które dostarczają wsparcia emocjonalnego oraz rzetelnej, opartej
na osobistym doświadczeniu, wiedzy osobom, które tego poszukują. Internetowe
grupy wsparcia stają się zatem przykładem cyberspołeczności pełniącej istotne
funkcje prospołeczne.
Wykorzystanie przekazów audiowizualnych umożliwia również modelowanie
zachowań pożądanych społecznie u różnych grup wiekowych; programy te są adresowane do osób posiadających deficyty w zakresie umiejętności nawiązywania,
kształtowania i rozwijania prawidłowych relacji międzyludzkich, w tym procesów komunikacyjnych. Adresatami takiej oferty są między innymi osoby objęte
programami resocjalizacyjnymi i wychowawczymi (tak zwana trudna młodzież,
osadzeni w zakładach penitencjarnych). Nowe technologie stosuje się także w różnego rodzaju terapiach, których elementem jest „praca” na materiałach nagranych
podczas interakcji z osobami poddanymi takim działaniom psychologicznym.
Często wykorzystuje się nagrania z sesji, aby unaocznić pacjentom/klientom nieprawidłowości komunikacyjne, które generują dalsze problemy interpersonalne,
na przykład w kontaktach między małżonkami (terapia małżeńska) czy między
członkami rodziny.
Media w ich funkcji utrwalającej i dokumentującej określony fragment rzeczywistości społecznej są także wykorzystywane w instytucjach, gdy dochodzi do
konfliktów między członkami zespołu i konieczna jest interwencja specjalisty –
psychologa (terapeuty, trenera biznesu, mediatora). Przekazy medialne stanowią
istotny element wszelkiego rodzaju działaniach szkoleniowych (na przykład trenowania sportowców, mówców, aktorów, polityków).
Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej (współcześnie przede
wszystkim komputerów i Internetu) umożliwił jej wprowadzenie do procesu
kształcenia, głównie akademickiego. Edukacja na odległość przyjmuje dwie podstawowe formy: wspomaga tradycyjne, zinstytucjonalizowane formy kształcenia
(oparte na bezpośrednich relacjach z edukatorem i/lub pozostałymi uczestnikami
tego procesu) lub też stanowi samodzielną i jedyną formę kształcenia (na przykład
w krajach rozwijających się, gdzie niski dochód na jednego mieszkańca współistnieje z wysokim poziomem zaludnienia). Ta ostatnia forma edukacji na odległość wyłoniła się z różnych form edukacji korespondencyjnej, w której podstawą
procesu kształcenia były materiały drukowane (przesyłane do uczniów i odsyłane
przez nich w formie uzupełnionych zadań i ćwiczeń jednostce organizującej całych proces). W nauczaniu akademickim obserwuje się wykorzystywanie różnych
form e-learningu, między innymi w celu przesyłania dodatkowych materiałów
edukacyjnych dla studentów, prowadzenia konsultacji prac realizowanych przez
słuchaczy oraz inicjowania dyskusji w czasie rzeczywistym na temat wybranego
problemu badawczego.
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Przykładowe działania edukacyjne, które wymieniono powyżej, wskazują, że
niezależnie od wcześniej zaproponowanego podziału form edukacji na odległość
(2 typy) mogą one przyjmować postać nauczania synchronicznego lub nauczania asynchronicznego. Istotą pierwszego jest to, że nauczyciel i uczeń/
uczniowie wymieniają informacje (komunikują się ze sobą) w czasie rzeczywistym
(na przykład wykorzystując system wideokonferencji czy też możliwości, jakie
oferuje tak zwane second life). W uczeniu asynchronicznym wymiana komunikatów między stronami zaangażowanymi w ten proces ma charakter odroczony (na
przykład wykłady zarejestrowane na CD-ROM, materiały szkoleniowe na DVD,
poczta elektroniczna itd.).
Edukacja na odległość umożliwia także samokształcenie zgodnie z ideą edukacji permanentnej i kształcenia przez całe życie (ang. life long education). Decyzja o podjęciu tej formy kształcenia wynika najczęściej z potrzeby podniesienia/
zmiany własnych kwalifikacji zawodowych, rozwoju nowych, poszukiwanych na
rynku pracy kompetencji, a także z chęci dalszego rozwoju (motyw samorealizacji w koncepcji Abrahama Maslowa). Wśród zalet edukacji na odległość wymienić można:
– dostosowanie procesu nauczania (tempa uczenia, zakresu materiału, miejsca i pory uczenia się) do możliwości ucznia;
– redukcję kosztów związanych z uczestnictwem w tradycyjnym procesie
edukacyjnym (na przykład koszty dojazdu czy zakwaterowania);
– oszczędność czasu i efektywne zarządzanie własnym czasem;
– możliwość podejmowania edukacji przez osoby niepełnosprawne, w trakcie
rekonwalescencji/terapii; obciążone obowiązkami domowymi i zawodowymi.
Do wad zalicza się:
– konieczność posiadania sprzętu umożliwiającego proces kształcenia i opanowania zasad jego obsługi;
– ograniczenie więzi społecznych (kontakty w sieci mają swoją specyfikę);
– potrzebę posiadania silnej motywacji do samokształcenia się i często brak
dopingu do nauki ze strony grupy;
– brak wsparcia administracyjnego, technicznego, logistycznego ze strony
pracowników administracji uczelni (tak jak ma to miejsce w tradycyjnych instytucjach edukacyjnych).
Kompetencje medialne odgrywają także istotną rolę w zawodzie nauczyciela i pedagoga. Wykorzystując wiedzę z zakresu (teorii i historii) mediów, procesów komunikowania społecznego, pedagogiki i dydaktyki, a także umiejętność
praktycznego obsługiwania mediów oraz pozyskiwania i tworzenia autorskich
przekazów medialnych, edukator/wychowawca projektuje jednostkę lekcyjną lub
większy moduł kształcenia. W tym celu bierze pod uwagę cztery grupy elemen-

186

Agnieszka Ogonowska

tów: 1) otoczenie kulturowe; 2) zasoby szkoły/placówki edukacyjnej; 3) wytyczne
programu nauczania; 4) cel dydaktyczny i wychowawczy projektowanej jednostki
kształcenia (lekcja lub moduł poświęcony określonym zagadnieniom). Kluczowe
pytania, jakie mieszczą się w obrębie tych trzech grup, przedstawia tabela zamieszczona poniżej:
Tabela 1. Kluczowe pytania związane z edukacją medialną
Otoczenie
kulturowe

Jakie inne instytucje
kultury znajdują się
w otoczeniu ucznia/
szkoły?

Jakie wydarzenia/
zjawiska kulturowe
są istotne dla
kształtowania się
tożsamości jednostek
(w danym miejscu
i czasie)?

Jakie wydarzenia
i zjawiska kulturowe
interesują dzieci,
młodzież, osoby
dorosłe (w danym
miejscu i czasie)?

Zasoby szkoły/
placówki
edukacyjnej

W jakie media/
technologie
informacyjno-komunikacyjne
wyposażona jest
instytucja?

W jakim stopniu mogą
być one wykorzystane
na zajęciach?

Jakie kwalifikacje,
umiejętności, wiedza są
potrzebne do obsługi
tych mediów?

Wytyczne
programu
nauczania

Jakie są wytyczne
odnośnie nauczania
edukacji medialnej na
różnych poziomach
kształcenia?

Czy są one spójne
ze stanem wiedzy
na temat mediów
i kultury medialnej,
a także współczesnymi
koncepcjami
pedagogiki
i wychowania?

Czy odpowiadają
możliwościom
rozwojowym słuchaczy,
ich potrzebom
edukacyjnym
i zainteresowaniom
kulturowym?

Cel
dydaktyczny
i wychowawczy

Idea uczenia o mediach

Idea uczenia przez
media

Idea uczenia dla
mediów

Źródło: opracowanie własne

Z powyższej tabeli wynika wyraźnie, iż problem zinstytucjonalizowanej edukacji medialnej wymaga wypracowania i przyjęcia pewnej spójnej koncepcji
zarządzania tym procesem. Muszą w nim być uwzględnione zasoby: istniejącej
kultury, konkretnej instytucji edukacyjnej, osób zajmujących się nauczaniem i samych uczniów. Są wśród nich zarówno dobra materialne (na przykład wyposażenie szkoły), jak i psychologiczne (na przykład gotowość uczniów i nauczycieli
do podejmowania wysiłku edukacyjnego). Właściwe ich rozpoznanie jest jednym
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z ważnych czynników powodzenia całego procesu. Niebagatelną rolę odgrywa tu
także konieczność ciągłego monitorowania zmian, jakie zachodzą w mediach (mediamorfoza), w kulturze medialnej, w koncepcjach pedagogicznych, dydaktycznych, psychologicznych (psychologia nauczania), które powinny być na bieżąco
uwzględniane w obowiązujących programach nauczania.
***
Na edukację medialną składają się nie tylko zinstytucjonalizowane i sformalizowane formy kształcenia, ale także całokształt kulturowych doświadczeń użytkowników, odbiorców i twórców przekazów medialnych. Tym różni się edukowanie
od kształcenia. Edukowanie jest procesem kompleksowym, zachodzi także poza
instytucjami edukacyjno-wychowawczymi. Medialne doświadczenia człowieka,
właśnie w powiązaniu z programem realizowanym w placówkach edukacyjnych,
mogłyby składać się na wartościowy kapitał kulturowy. Należałoby jednak wypracować, choćby w oparciu o wzorce zagraniczne, efektywne sposoby kształcenia w tym zakresie, adresowane do różnych grup zawodowych i wiekowych: od
najmłodszych dzieci do osób starszych. Inne oczekiwania względem tego przedmiotu będą formułowały osoby związane z systemem edukacyjnym (na przykład nauczyciele), inne – zwykli użytkownicy mediów, jeszcze bardziej odmienne – rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby wziąć czynny udział w poszerzaniu
kompetencji medialnych własnych dzieci, a zarazem rozwijać swoje. Edukację
medialną należy rozpocząć w momencie, kiedy dziecko zaczyna interesować się
mediami, wykorzystując głównie przekazy dostosowane do jego poziomu wieku i możliwości poznawczych. Kolejne pokolenia rodzą się w świecie, którego
istotnym komponentem są środki masowego przekazu i związana z nimi kultura
medialna, stąd młodzi ludzie traktują je jako oczywisty i niezbywalny element
rzeczywistości. Starsi ludzie podchodzą do mediów elektronicznych, a zwłaszcza
do tak zwanych nowych mediów, z większą rezerwą, a nawet niechęcią i lękiem.
Często pamiętają świat pozbawiony wielu współczesnych wynalazków, a więc
w ich optyce – prostszy i bardziej przyjazny, a poza tym obdarzany sentymentem ze względu na przypadający wtedy okres ich młodości. Spójny system edukacyjny powinien uwzględniać wszystkie grupy wiekowe poprzez przygotowanie
stosownej dla ich potrzeb i oczekiwań oferty kształcenia. Osobną uwagę należy
poświęcić kształceniu nauczycieli tego przedmiotu, a także edukacji medialnej
psychologów i pedagogów. To bardzo istotne grupy zawodowe, bowiem na nich
spoczywa obowiązek borykania się między innymi z problemem uzależnień medialnych, które dotykają wciąż nowe grupy wiekowe, a przede wszystkim dzieci
i młodzież. Poważnym problemem staje się współcześnie siecioholizm, uzależ-
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nienie od telewizji, gier komputerowych czy e-hazardu. Edukacja medialna może
zatem funkcjonować jako forma profilaktyki edukacyjnej; rozwijając związane
z nią umiejętności i kompetencje, przygotowujemy młodych użytkowników także na niebezpieczeństwa związane z mediami. Postawa protekcyjna w nauczaniu
nie może jednak zdominować całościowej strategii nauczania. Na wstępnych etapach kształcenia (przedszkole, „zerówka”, szkoła podstawowa, gimnazjum) należy poświęcić uwagę wypracowaniu podstawowych elementów samokształcenia
i wrażliwości medialnej, zakładając, że wielu absolwentów gimnazjum nie podejmie dalszej nauki w placówkach edukacyjnych. Trzeba zatem wypracować spójne
mechanizmy pozwalające tej części społeczeństwa na świadome funkcjonowanie
w ramach kultury medialnej. Rolą edukatorów na wszystkim szczeblach nauczania jest zatem „oswojenie” różnych doświadczeń kulturowych, to znaczy powiązania ich z metodami analizy i badania przekazów medialnych, a także tworzenia
własnych tekstów.
Edukacja medialna odbywa się zatem zarówno w tradycyjnych, jak i w posttradycyjnych instytucjach edukacyjnych. Przykładem tych pierwszych są instytucje powołane do kształcenia i wychowywania jednostek na różnych etapach ich
rozwoju osobniczego; przykładem drugim są choćby instytucje medialne, które
intencjonalnie i nieintencjonalnie uczestniczą w procesach socjalizacji i edukowania ludzi. Pojawiają się też nowe instytucje i formy promocji kultury. Galerie
i muzea otwierają się na nowe media, które są wykorzystywane na różne sposoby.
Po pierwsze, możliwe staje się poznawanie kolekcji i eksponatów poprzez strony
internetowe; po wtóre, powstają dzieła wykorzystujące technologie cyfrowe lub
całkowicie na nich oparte (na przykład net art, czyli sztuka Sieci czy instalacje
interaktywne)1. Jak pisze John Urry w Spojrzeniu turysty:
Zmieniła się konwencja samych ekspozycji. Zwiedzający nie muszą już stać i z namaszczeniem
podziwiać eksponaty. Mają czynnie współuczestniczyć w wydarzeniu, jakim jest ekspozycja.
„Żywe” muzeum zajmuje miejsce „martwego”, muzeum pod gołym niebem – zamkniętego, zamiast wymuszonej ciszy wystawę wypełniają dźwięki, zwiedzający nie są oddzieleni od eksponatów szkłem, a w prezentacji są wykorzystywane techniki multimedialne. […] Robert Lumley
ogólnie streszcza charakter tych zmian jako odejście od idei muzeum jako zbioru naukowych
eksponatów na rzecz idei muzeum jako środka przekazu (Urry, 2007: 192–193).

Przedmiotem edukacji medialnej są zatem również te posttradycyjne formy
uczestnictwa w kulturze, w tym także imprezy kulturowe służące promocji nowych form sztuki. W odpowiedzi na rozwój nowych technologii medialnych
i sztuki nowych mediów powstają także nowe instytucje muzealne: Ars Electronica Center w Linzu, Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe
oraz InterCommunication Center w Tokio. Zadaniem edukatora jest nie tylko
1

O tych zagadnieniach pisze szczegółowo R.W. Kluszczyński. Por. tenże, 2010.
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przekazanie informacji związanych z tym ostatnim problemem, ale także wskazanie uczniom, studentom i słuchaczom na te przemiany, nauczenie obcowania ze
współczesną cyberkulturą. Istnienie tych nowych instytucji kultury można z powodzeniem wykorzystać na lekcjach plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie czy
języka polskiego (w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej),
a także na zajęciach (studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych) w ramach
kształcenia uniwersyteckiego. Na posttradycyjne formy kształcenia składają się
także kontakty między użytkownikami, przede wszystkim nowych mediów, którzy
głównie za pośrednictwem Internetu nie tylko wymieniają opinie na temat dostępnych produktów, ale także samoorganizują się przy tworzeniu różnych projektów
kolektywnych (widocznym przejawem takich działań, i to na skalę światową, jest
redagowanie Wikipedii). Rozwija się na naszych oczach społeczeństwo wiedzy,
społeczeństwo sieciowej inteligencji, czyli nowa dynamiczna formacja społeczna
oparta na działaniach kooperacyjnych służących podniesieniu jakości życia albo
konkretnych wspólnot (na przykład wybranej cyberspołeczności) albo nawet całego społeczeństwa.
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Media Education: Still a Terra Incognita?
Summary
In a dynamically changing reality, evolution touches both media and the spheres of life that are
influenced by new technologies and their development, for example e-Learning, telework, the
open source movement or projects based on Wikinomics. The author of the article assumes
that media education is a precious form of education, however, it is still imperfect and requires
constructive changes. She thinks that misunderstandings linked with media education have
a complex character and they result from a lack of dialogue between the government sphere,
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from the scientific sphere which has different research, practical and ideological attitudes and
from ineffective cooperation with practitioners and workers of media organizations. The author
mentioned in the article the examples of Michel Foucault, non-classic representatives of the
authority theory (Pierre Bourdieu), critical philosophy and sociology that emphasize the close
dependence between the contexts of the authority formation and the processes of shaping the
individual and social identity, which is the project in the construction and reconstruction phase
that takes place under the influence of the environment, authorities and social powers. The aim
of the author was to try to explain some “myths” linked with media education. The reflections on
this subject are proceeded by the words of an outstanding Polish educator Zbigniew Kwieciński,
which constitute the starting point for further considerations and define the term of education
understood “as the whole of actions, processes and conditions favouring a man’s development”,
while […] “the development is described, among others, by better understanding of oneself and
one’s relation with the world, more effective control over one’s behaviour and bigger perpetration in the face of the outside processes” (Kwieciński, 2000: 233). The convention of formulating
and answering six questions introduces a reader to the area of the author’s problematic aspects
and research interests. At the same time, the questions precisely mark the borders of the issues
within the given subject; motivate to reflect and to take one’s own stand:
1. What does the media education do and what are its beginnings?
2. Why doesn’t the media education equate with the media didactics?
3. One or many media competences? That is what do we really want to educate and for
whom?
4. What role did the science of communication and media play in the development of new
thinking about media education?
5. What are the models of teaching media education in the world?
6. When to start and when to finish the media alphabetization?
It is emphasized in the article that media education consists of, apart from the institutionalized and formalized forms of education, the experience of users, recipients and creators of media transmissions inscribed in the whole of cultural interactions. There has been shown a difference between the process of education and teaching, emphasizing that education is a complex
process that can take place outside educational institutions. It has been emphasized that the
combination of the media experience of a man with the reliably prepared program realized
in educational institutions would be a particularly valuable initiative. These type of activities
would demand more effective ways of teaching the people who are interested in this initiative,
with taking into account their age and profession groups and also their needs and expectations.
Media education is inscribed in the cultural context; mass media and the media culture are important components of this context. Hence, in fulfilling children’s interests, it is recommended
to stimulate actions that aim at introducing the youngest children to the sphere of the media.
In the article the problem of training teachers on this subject and on media education was
mentioned. Nowadays, there is a need to educate psychologists and media specialist educators
about people addicted to media, e.g. the Internet, the TV, computer games and e-gambling. It
is emphasized that media education can function as a form of educational preventive measures
through developing competences and the skills of users, promoting the ways of behaviour in the
face of dangers connected with media. In the preliminary stages of education, it is assumed to
develop basic elements of self-education and media sensitivity. Educators on all education levels
have a role to adopt cultural experience, to link it with the methods of analysis and to examine
media transmissions. Media education takes place both in traditional and post traditional edu-
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cational institutions, which take part in the processes of socialization of a society’s education.
Galleries and museums are examples of such institutions, as they represent new forms of art and
cultural promotion. The task of educators is, thus, not only to pass on necessary information,
to indicate the changes in progress but also to teach how to commune with the cyber culture
to develop a society of knowledge and of cyber intelligence; a social form based on cooperative
actions aiming at improving the quality of life and mutual communication.
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Cybal-Michalska Agnieszka, Kariera jako „własność” jednostki – rozważania
teoretyczne nad definicyjnym credo [Career as an Individual’s „Property” – Theoretical Considerations About the Definitional Credo]. Kultura – Społeczeństwo
– Edukacja nr 1, 2012, Poznań 2012, pp. 193-203, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2470-9
The narration of this article is focused on showing various ways of capturing
the phenomenon of career from a subjective perspective. The subject of an
analysis will be the reconstruction of chosen theoretical perspectives, where one emphasizes changes in quality attitude to the career phenomenon
and showing the “career making” meaning of people’s activities. The content
presented in this article is concentrated on a subjective, personal aspect of
capturing a career. In this sense, career is always ascribed to a specific individual, it is their assets and this particular individual attaches importance to
the career phenomenon. In this sense, career is the sequence of experiences of a particular individual, linked with the quality of a professional life;
this is a unique structure, resulting from autonomous choices.

Specyfika jakościowo nowych przekształceń w relacjach pomiędzy globalnością
a lokalnością, państwem a społeczeństwem, społeczeństwem a jednostką oraz
powiązań między nimi nie pozostaje bez znaczenia dla organizacji życia społeczno-kulturowego, politycznego i gospodarczego. Motorem nowego (nie)porządku
świata, jak konstatuje Zygmunt Bauman, są zasady wolnego rynku, które zdominowały politykę, wzniosły się w przestrzeń ponadnarodową, pozwalając na rosnące znaczenie ekonomii, i ograniczyły swobodę państw i rządów w podejmowaniu
decyzji (Ziewiec, 2009). Polski myśliciel nie jest w swoich poglądach na temat ekspansji rynku i komercjalizacji osamotniony. Pokrywają się one z przemyśleniami
Alvina Tofflera, Daniela Bella, R. Coopera, Johna Naisbitta, Manuela Castellsa, Anthony’ego Giddensa. Ulrich Beck już w przedmowie do swojej książki zatytułowa-
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nej Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej
wyraźnie akcentuje, iż „współcześnie dokonuje się pewien twórczy, od wewnątrz
powodowany rozpad «prawomocnego» ładu świata, w którym dominowały państwa narodowe” (Beck, 2005: 15). I chociaż poglądu tego nie można przyjmować
bezkrytycznie, bowiem „w pełni wolny rynek funkcjonuje jako ideologia, mit lub
wzorzec, ale nigdy jako codzienna rzeczywistość” (Wallerstein, 2007: 43; za: Ziewiec, 2009: 87), jak podkreśla Immanuel Wallerstein, to nie ulega wątpliwości, że
codzienność uczy, aby nie wiązać nadziei na poprawę jednostkowego losu z państwem, jego polityką czy społeczeństwem. Świat wielości i różnorodności, będący
in statu nascendi (którego doświadczamy i który domaga się permanentnego rozpoznawania), nie ma tego rodzaju ambicji. To świat indywidualnie wypracowanych
i urzeczywistnianych strategii, które muszą być adekwatne do tempa zmian, jakim
podlega otoczenie (Ziewiec, 2009: 83–92). Zwrócenie uwagi na jakość globalnej
„ekumeny kulturowej” (U. Hannerz) skłania do refleksji nad globalnymi zmianami
w stylach życia, co nie pozostaje bez znaczenia dla jakości zmian w świecie pracy
i praktyki planowania kariery i zarządzania nią.
Efektem tych przemian jest zwrócenie uwagi na jakość systemu organizacji
pracy (elastyczność pracy pozwala na adekwatne reagowanie na zapotrzebowanie
rynku pracy) oraz wzrost znaczenia jakości satysfakcji z wykonywanej pracy (nierzadko poprzez zmianę jej funkcji czy treści) i stopniowy zanik tradycyjnego modelu rozwoju kariery (Strykowska, 2001: 120). Dynamika przemian współczesnego
świata pracy, a nawet „końca pracy” (J. Rifkin) aktualizuje rolę jakości wykształcenia
i wymaganych kwalifikacji. Ilustracją zarysowanych przemian na wysoce konkurencyjnym i wymagającym rynku pracy jest stwierdzenie: „krótkoterminowe projekty stają się bardziej powszechne niż stanowisko pracy w jednej firmie na okres
stały […], a przełomowym oraz decydującym zjawiskiem staje się wszechstronność
kwalifikacji (multi-skilling)” (Maree, 2010: 362). Globalne tendencje i procesy różnicowania, wielokontekstowości, wielowymiarowości i współzależności różnych
dziedzin życia społecznego niewątpliwie aktualizują problem implementacji idei
life long learning, planowania, zarządzania, rozwoju i kształtowania kariery oraz
skłaniającą do namysłu nad problemem kariery jako „własności” jednostki.
We współczesnym, zindywidualizowanym społeczeństwie, kreującym nowe
style życia, kwestią fundamentalną staje się „nowy sposób myślenia o karierze”
(W. Lanthaler). Konceptualizacja jakościowo nowego ujęcia problematyki kariery
jako „własności” jednostki (współwystępującego w sąsiedztwie tradycyjnego rozumienia kariery jako strukturalnej własności organizacji czy zawodu) wskazuje
na wielowymiarowy charakter współczesnego dyskursu, który łączy w sobie implikacje interdyscyplinarnego dialogu i stwarza potrzebę przeglądu teoretycznych
refleksji nad sposobami rozumienia kariery oraz uwarunkowań i wyznaczników
jej kształtowania.
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Próbując dookreślić kategorię pojęciową „kariera”, trudno nie zauważyć braku ostrości i niejednoznaczności w semantycznych sensach przypisywanych temu
pojęciu. Ponadto wyróżnikiem myślenia o karierze jest różnorodność znaczeń,
w których to pojęcie bywa używane. Zakresem pojęcia „kariera” może być jego
subiektywna i obiektywna struktura znaczeniowa, wartościujące (również o negatywnym wycieniowaniu, jak kategorie: „karierowicz”, „karierowiczostwo”1) i nie
wartościujące (będące wyznacznikiem myślenia o karierze jako „własności” jednostki) rozumienie, czy też ujmowanie zagadnienia, z perspektywy organizacji
albo podmiotu.
O karierze można mówić jako o zjawisku społecznym. Ujmując temat z perspektywy socjologicznej, należy stwierdzić, że etos kariery pozostaje w ścisłym
związku z wartościami uznawanymi w społeczeństwie, jest wszechobecny w jego
kulturze i drogą transmisji zostaje zlokalizowany i silnie zakorzeniony w świadomości społecznej. Niewątpliwie jest on społecznie propagowany, co nie pozostaje
bez znaczenia dla ukierunkowania aktywności ludzkiej. W efekcie dążenia do jego
osiągnięcia spotykają się z aprobatą społeczną (Rokicka, 1992: 116). Na marginesie podjętych dociekań znajduje się odwołanie do historycznego kontekstu omawianego zagadnienia. Znaczące źródło „karierotwórczej” siły jednostek stanowił
triumf stosunków kapitalistycznych. Postawiona teza jest najzupełniej usprawiedliwiona, bowiem, jak ujmuje Z. Bauman, człowiek po upadku struktury feudalnego społeczeństwa po raz pierwszy: „stanął na własnych nogach […], zdany był
całkowicie na własną inicjatywę i spryt. Po raz pierwszy nic w jego pozycji nie
było oczywiste i raz na zawsze dane” (Bauman, 1960: 14). Odtąd społeczeństwo
stało się terenem dla przejawiania inicjatywy jednostek, przestrzenią bez limitu
tworzenia, bankiem wielu możliwości, szans i perspektyw dostępnych każdemu,
kto ukierunkuje się na ich dostępność. Kolejną osobliwością zarysowanych warunków społecznych jest fakt, iż dopiero w nich można orzekać o „karierze”, a nie
o „ruchliwości pionowej”, która ma swoją tradycję, znacznie bardziej utrwaloną od
kapitalizmu. Dopiero w etosie kapitalizmu zauważamy – jak ujmuje to Z. Bauman
– że „kariera robi karierę” (Bauman, 1960: 14–15, 28–29). Baumanowska teza, że
„«ruchliwość pionowa jednostek» przekształca się w społeczny problem kariery
[…] wtedy, gdy pozycje społeczne jednostek nie są raz na zawsze prawnie uregulowane, gdy jednostka w swym dążeniu do zdobycia określonego miejsca w społe1

Termin „kariera” jest, jak usystematyzował to Z. Bauman, również terminem moralnym związanym z określonym systemem wartościowania życiowych postaw, relacji z otoczeniem, jak również
obowiązków wynikających z tych stosunków. Biorąc pod uwagę etos kapitalizmu, autor wskazuje na
pewien paradoks, a mianowicie: „głosząc chwałę sukcesu i tych, co sukces odnieśli, potępia jednak
świadome dążenie do osobistego sukcesu «za wszelką cenę», a z karierą jako motywem postępowania
wiąże nikłe raczej walory moralne. Dążenie do kariery zostało zepchnięte do rzędu chorób wstydliwych, a dla dotkniętych tą chorobą ukuto termin «karierowicz», wyposażając go w spory ładunek
moralnego potępienia”. Bauman, 1960: 25.
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czeństwie skazana jest na własne siły, i gdy w rezultacie wspinaczka społeczna staje
się ideologią, pobudzającą do czynu tysiące i miliony ludzi” (Bauman, 1960: 15),
współbrzmiewa z przyjętą współcześnie przez psychologów perspektywą ujmowania kariery jako „własności” jednostki. Jednostki, jak podkreślają B.G. Glaser i A.L.
Strauss, „«wędrują» między statusami, które współtworzą we współdziałaniu i interakcjach z innymi, zwrotnie zyskując potwierdzenie własnych wyobrażeń o sobie
i własnej tożsamości” (Rokicka, 1992: 116). To ważkie dostrzeżenie subiektywnych
aspektów kariery, takich jak: status jednostki, koncepcja siebie jako podmiotu, reakcje społeczne na odgrywanie ról, sprawia, że jednostki nie są ujmowane jako
„byt stabilny”. Jaźń, która jest relacyjna i powstaje w procesach uspołecznienia,
jest raczej „wielością rzeczywistości niż jedną rzeczywistością” (Hałas, 2007: 115).
O koncepcji kariery E. Goffman powie, że „umożliwia poruszanie się w przód lub
wstecz pomiędzy […] własnym Ja a społeczeństwem, które jest dla tego Ja ważne”
(Blankenship, 1973: 92).
Ujmowanie kariery jako „własności jednostki” (Baruch, 2004, Bańka, 2005a)
przyjmuje indywidualistyczne założenie o niepowtarzalnej jakości kariery każdego człowieka, bowiem jest ona „zgromadzeniem przez jednostkę serii unikalnych
stanowisk, prac, pozycji i doświadczeń zawodowych” (Bańka, 2005b: 23) i odpowiedzialności podmiotu za konstruowanie swoich karier. Właściwością kariery
jest niewątpliwie jej procesualny charakter. W kontekście kariery dookreślonej
przez przymiotnikowy kawalifikator „zawodowej” wskazuje się na proces, któremu
podlega jednostka w miarę doświadczania i praktykowania pracy zawodowej. Na
gruncie znanych teorii rozwoju kariery, że warto przywołać chociażby perspektywę teoretyczną D.C. Millera i W.H. Forma (1951), D.T. Halla i Nougoima (1968),
D. Supera (1980), J.G. Greenhausa i G.A. Callalana (1994), A. Paczkowskiego
(1998), A. Kargulowej (2005), J. Szczupaczyńskiego „rozwój kariery rozpoczyna się
wraz z początkiem życia i trwa nieprzerwanie do jego końca” (Wołk, 2009: 20–21).
Kategoria „kariery” może być definiowana jako konstelacja wielu funkcji pełnionych przez jednostkę jednocześnie bądź sekwencyjnie w ciągu całego życia.
Mogą się one wzajemnie uzupełniać albo zastępować, ale mogą także pozostawać
w konflikcie. Za punkt odniesienia w omawianym podejściu do zagadnienia „kariery” D. Super oraz M. Bohn przyjmują definicję funkcji rozumianej jako „zbiór społecznych oczekiwań, jakie ma społeczeństwo lub grupa społeczna wobec jednostki
zajmującej w tej społeczności określoną pozycję” (Paszkowska-Rogacz, 2004: 112).
Strategie rozwoju kariery aktualizowane są droga pełnionych funkcji społecznych
(Paszkowska-Rogacz, 2004: 107–110). Jednocześnie, na co zwraca uwagę D. Super,
kariera jako pasmo wydarzeń składających się na sekwencję zawodów i funkcji pełnionych przez jednostkę w biegu jej życia zgodnie z jej zindywidualizowanym wzorem samoregulacji (Szymański, 2010: 77) jest „szansą jednostki na urzeczywistnienie koncepcji siebie” (Miś, 2006: 483), co w sposób bezpośredni akcentuje wymiar
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subiektywny w nurcie rozważań nad możliwym przebiegiem kariery. W podobnym
kierunku zwróciły się dociekania D.T. Halla. Zdefiniował on „karierę” jako „proces
trwający przez całe życie i składający się z sekwencji aktywności, postaw, powiązanych stanowisk i zachowań, które mają miejsce w życiu zawodowym jednostki”
(Adekola, 2011: 100). W omawianym przez autora ujęciu „kariery” jako sekwencji
doświadczeń związanych z pełnioną funkcją istotę stanowi rzeczone doświadczenie i jego udział w kształtowaniu i ugruntowywaniu się procesów psychicznych,
do których badacz zalicza: samoocenę, postawy, system wartości, aspiracje, stopień
satysfakcji (Szymański, 2010: 79). Ten nurt dociekań znajduje również swoje odzwierciedlenie w ustaleniach definicyjnych A. Kargulowej. Ich podmiotowe wycieniowanie pozwala autorce na uznanie, iż kariera jest „listą wydarzeń składających
się na życie, sekwencje zawodów i innych ról życiowych, które razem wyrażają stosunek do danej osoby, do pracy w aspekcie jej całkowitego procesu rozwojowego”
(Kargulowa, 2005: 21).
Omawiany pogląd na karierę znajduje odzwierciedlenie w rozważaniach J.G.
Greenhausa (2000). Jego poglądy na karierę zostały zdefiniowane przez ukazanie
z jednej strony doświadczeń związanych z pracą (decyzje związane z pracą, zajmowana pozycja, obowiązki, funkcje i role zawodowe), a z drugiej – subiektywnych
interpretacji wydarzeń zawodowych (wskazując na aspiracje, wartości, potrzeby,
nastawienia odczucia i oczekiwania związane z konkretnymi doświadczeniami zawodowymi) w toku całego życia jednostki (Adekola, 2011: 100). Kariera w rozumieniu J.H. Greenhausa i G.A. Callanana (1994) to jakość doświadczeń skoncentrowanych na pracy, wyznaczających kierunek jakości życia podmiotu (Greenhaus,
1994: 5). W miarę nabywania przez jednostkę doświadczeń możliwości projektowania ścieżki kariery poszerzają się i nabierają cech holistycznego jej ujmowania.
Zaproponowane przez E.L. Herr i S.H. Cramera rozważania teoretyczne na temat
„kariery” stanowią próbę przybliżenia tego ujęcia. Kariera, która jest unikalna dla
każdego podmiotu (strukturalnie wypełniona tym, co jednostka wybrała, ale i nie
wybrała), dynamiczna i zmienna, „zawiera w sobie nie tylko wykonywany zawód,
ale też decyzje sprzed okresu podjęcia pracy oraz wszystkie te, które jednostka
podejmuje po okresie aktywności zawodowej, a także związki pracy z innymi rolami odgrywanymi przez jednostkę w rodzinie, w społeczności, w czasie wolnym
od pracy” (Szymański, 2010: 81). A. Miś, starając się dokonać syntezy wiedzy na
temat współczesnego ujmowania natury kariery jednostki, akcentuje, iż jest to
„unikatowa sekwencja zawodów i stanowisk, wartości oraz ról odgrywanych przez
jednostkę w ciągu jej życia, kształtowana przez okres poprzedzający pracę zawodową i wpływająca na okres późniejszy” (Miś, 2006: 478).
W przywołanym stanowisku ujmowania kariery jako „własności” jednostki
można wyróżnić, co porządkuje A. Bańka, kilka odmian jej ujmowania, wskazując
na wybrane dystynktywne kryterium kariery:
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Kryterium awansowe, które implikuje łączenie rozwoju i realizacji osobistej
kariery ze stałymi i szybkimi awansami (najczęściej w statusie, zarobkach, prestiżu, władzy), należy do często spotykanych (Bańka, 2005b: 24). Akcentując długość drabiny awansu, za istotę kariery przyjmuje się wielkość dystansu pomiędzy
„punktem wyjścia jednostki a dojścia” (Worach-Kardas, za: Szymański, 2010: 80).
Pragnienie kariery, utożsamiane z praktyką awansów, jest motorem i drogowskazem (dostarczonych i wyprowadzonych z hierarchii społecznych wartości) działania podmiotu. Jest to kwestia, jak ujmuje to Z. Bauman, faktu, iż jednostka upatruje
sobie „miejsce o większym splendorze, bogactwie czy władzy niż to, jakie aktualnie
zajmuje. Widzi wyraźnie drogę, która ma go do tego miejsca doprowadzić, i żywi
nadzieję, że starczy […] sił na jej przebycie – jest więc gorliwym obrońcą i zwolennikiem społeczeństwa, w którym znajdują się te ponętne miejsca i drogi, które
do nich prowadzą” (Bauman, 1960: 16–17). Dobrym przykładem jest przywołana
przez D.T. Halla kategoria „kariery” utożsamianej ze ścieżką rozwoju zawodowego, wiążącego się z koniecznością zajmowania pozycji, dla których przewidziana
jest droga awansu oraz adresowana jest do zawodów o dużym prestiżu . Typologia
ujęć rozumienia kariery D.T. Halla obejmuje również jej identyfikowanie z „zaawansowaniem”, co sprowadza się do stwierdzenia, iż „dokonuje się ona przez
uzyskiwanie «czegoś więcej» – mogą to być coraz wyższe stanowiska w strukturze
organizacyjnej, praca w organizacji postrzeganej jako «lepsza», szersze możliwości
decyzyjne lub większa rozpiętość władzy” (Miś, 2006: 477). Egzemplifikacją kariery w omawianym sensie jest realnie zwiększony zakres przywilejów. Posiada ono
jednak swoje ograniczenia co do ram znaczeniowych pojęcia „kariera”. Omawiane
stanowisko, będące w dużym stopniu wyznacznikiem socjologicznego wymiaru
ujmowania kariery (utożsamiającego awans zawodowy z awansem społecznym),
chociaż pozbawia jednostkę miana posiadania czy rozwoju kariery w przypadku,
kiedy nie doświadcza ona awansów zawodowych (Bańka, 2005b: 24), to jednak
odwołuje się do sekwencji doświadczeń jednostki.
Kryterium zawodu jest równie często jak dystynktywne kryterium awansu kojarzone z „robieniem” kariery. Zawody konstytuujące karierę (a do takich zalicza
się między innymi zawód lekarza i prawnika), charakteryzują się wysokim statusem, prestiżem, władzą i możliwościami awansu (Bańka, 2005b: 24). W wyróżnionym sensie, jak ujmuje to w opracowanej przez siebie typologii D.T. Hall, kariera
odnosi się tylko do „zawodów, w których jasno określona jest ścieżka rozwoju zawodowego, wytyczona następstwem stanowisk […] i dokonuje się przez kumulację wiedzy i umiejętności z góry określoną wymogami kolejnego stanowiska” (Miś,
2006: 477). Wyróżniona perspektywa ujmowania kariery nie jest wolna od nasuwającej się, podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego kryterium, sugestii,
że osób bez określonego statusu społecznego czy zawodowego kategoria kariery
nie obejmuje (Bańka, 2005b: 24). A przecież z perspektywy podmiotowej kariera
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jest często „tylko historią pełnionych funkcji oraz pozycji, jakie udało się osiągnąć
jednostce” (Duda, Kukla, 2010: 40).
Kryterium stabilności w obszarze pojedynczego pola zawodowego czy też w ramach pól ściśle ze sobą powiązanych to trzecie dystynktywne kryterium pojmowania kariery. Stabilność, ciągłość i systematyczność powiązań w treści prac lub
aktywności równa się realizacji kariery (np. „kariery nauczycielskiej”, „kariery
naukowej”, „kariery żołnierskiej”), a brak tych atrybutów dowodzi braku konstytuowania kariery przez jednostkę (Bańka, 2005b: 24). Egzemplifikację utożsamiania kariery z atrybutem stabilności stanowi definicja autorstwa A. Pocztowskiego,
w której akcentuje się, że kariera to „kolejne stanowiska pracy, związane z określoną pozycją w hierarchii organizacyjnej, które pracownik zajmuje w okresie zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie” (za: Szymański, 2010: 80).
Kryterium praktykowania pracy zostało również dostrzeżone i wyróżnione
przez D.T. Halla. Kariera jako atrybut przypisany wyłącznie jednostkom pracującym oznacza „indywidualny wzorzec kolejno wykonywanych prac” przez jednostkę
w toku jej życia zawodowego (Miś, 2006: 477). Nie wartościując jakości wykonywanej przez jednostkę pracy czy praktykowanego zawodu, J. Szczupaczyński definiuje karierę jako „sekwencję stanowisk pracy i zawodów, jakie pracownik zajmuje i wykonuje w czasie zatrudnienia lub w całym okresie aktywności zawodowej”
(Szymański, 2010: 79). W wyróżnionym nurcie definiowania kariery kluczową rolę
odgrywa określona w „czasie sekwencja kolejno obejmowanych ról zawodowych,
począwszy od wejścia na rynek pracy, a skończywszy w danym punkcie czasowym
lub wraz z wyjściem z rynku pracy” (Słomczyński, 2007: 21). Podobnie, jako własność jednostki pracującej, lokuje rozumienie kariery B. Jamka, uznając, iż jest to
„ciąg, następstwo obejmowanych przez pracownika stanowisk, wykonywanych
prac i (lub) pełnionych funkcji” (Jamka, 1998: 142). Kariera jest atrybutem każdej
jednostki pracującej i stanowi zapis jej pracy zawodowej (Szymański, 2010: 78).
Współczesne ujęcie definicji kariery nie ogranicza się jedynie do aspektów
związanych z praktyką awansów, posiadaniem określonego zawodu, satysfakcjonującą sytuacją zawodową jednostki czy też stabilnością wewnętrznych powiązań
treści praktykowanego zawodu. Znacznie szerszy zakres tego, co denotuje i konotuje pojęcie „kariera”, zawiera w sobie „oprócz sytuacji czysto zawodowej […] również poziom dobrostanu psychicznego, rozumianego jako brak napięć dezorganizujących aktywność jednostki, dostatek ekonomiczny i społeczny, oraz pomyślną
sytuację rodzinną” (Bańka, 2005a: 8).
We współczesnych ujęciach kariery podkreśla się wagę aktywności niezwiązanych bezpośrednio z pracą, takich jak: sposoby spędzania czasu wolnego, formy
rekreacji, edukacja, pełnienie funkcji rodzinnych, które wiążą się zatrudnieniem
(Bańka, 2005b: 26). W tym mniej restrykcyjnym podejściu do definiowania „kariery” podkreśla się wagę konstruowania (a nie wybierania) kariery dla projekto-
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wania jakości życia (Maree, 2010: 362). Tak rozumiana kariera, jak ujmuje to D.T.
Hall, oznacza sekwencję doświadczeń jednostki, rozumianych jako „kształtowanie
się wewnętrznych procesów jednostki, takich jak: dążenia i aspiracje, satysfakcja,
wyobrażenia o sobie, postawy wobec pracy pod wpływem zmieniających się ról”
(Miś, 2006: 477), związanych z pełnioną przez nią funkcją zawodową, składającą
się na jej historię życia zawodowego. Jak ujmuje to A.S. King, „psychologiczna siła
własnej tożsamości, wgląd w siebie i wytrzymałość w dążeniu do realizacji celów
kariery reprezentują główne komponenty motywacji i „poświęcenia” (rozumianego jako zaangażowanie – dop. A. C-M) się karierze, a także współpracy, spoistości
[…] w organizacji” (Adekola, 2011: 104). Jednostka jako indywiduum nadaje swoiste indywidualne znaczenia wybranym elementom rzeczywistości dzięki umiejętności odczytywania kodów kulturowych, stwarza własną indywidualną historię i ma
przed sobą historię. Konstruuje własne życie, a tym samym, osobistą karierę, „poprzez identyfikację (nadawanie znaczeń) z własnymi zawodowymi zachowaniami
i licznymi doświadczeniami w miejscach pracy” (Maree, 2010: 363), nadając także
znaczenie kontekstowi, w którym owe doświadczenia zachodzą. Najbardziej bodaj
charakterystycznym nurtem rozważań skoncentrowanych na subiektywnym aspekcie kariery (obok zaakcentowania charakterystycznego dla interakcjonizmu, obiektywnego aspektu jej ujmowania) jest Goffmanowska kategoria „kariery duchowej”
(moral career) rozumianej jako reakcje jednostki na siebie samą w określonych sytuacjach, powodujące permanentne zmiany w koncepcji własnego Ja. W prezentowanej orientacji teoretycznej akcentuje się badanie kariery w wewnętrznym wymiarze,
co oznacza studia nad zmianami, jakie zachodzą w tożsamości podmiotu oraz jego
wyobrażeniach na temat siebie i innych podmiotów życia społecznego (Rokicka,
1992: 125). Wzięcie przez jednostkę odpowiedzialności za poszukiwanie znaczenia
swojej roli w praktykowanym zawodzie, którego źródłowość Ch. Handy, autor pracy
zatytułowanej The Age of Paradox, upatruje w kierunku (jednostkowe poczucie działania w słusznej sprawie), ciągłości (wiara podmiotu w przetrwanie i kontynuowanie
wytworów jego pracy) oraz łączności (udział we wspólnocie z którą się identyfikujemy i współtworzymy), jest procesem całożyciowym i zadaniem całożyciowego uczenia się (Piotrowska, 2006: 11). Brytyjski uczony dodaje, że „znaczenie przyjdzie do
tych, którzy rozwijają własne poczucie kierunku, ciągłości i łączności” (Biolos, 2006:
30) w tym, co zawodowo praktykują.
Istotę stanowi sekwencyjny rozwój jednostki (integralnie związany z rozwojem jej kariery) w trakcie całego życia jednostkowego. Nieprzypadkowo, bacząc
w istocie na praktykę poznawczą w konstruowaniu modelu doradztwa zawodowego, V.G. Zunker kluczową rolę w projektowaniu życia zintegrowanego z konstruowaniem kariery przypisuje percepcji sukcesu przez podmiot, jego motywacji
do pracy, jednostkowej potrzebie wewnętrznej satysfakcji, podejmowanym rolom,
jakości relacji z innymi partnerami życia, zmianom rozwojowym oraz kontekstu-
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alnym (Maree, 2010: 364). W tym ujęciu, jak podkreśla między innymi J.H. Greenhaus, „karierę” ujmuje się jako „wzór doświadczeń związanych z pracą, który
spina i wytycza podstawowy kierunek życia jednostki” (Bańka, 2005b: 24). W tym
sensie za J. Arnoldem można powiedzieć iż „szerokie ujęcie kariery zakłada, że jest
to sekwencja pozycji związanych z zatrudnieniem, ról, aktywności i doświadczeń”
(Bańka, 2005b: 24) zdobytych przez podmiot w czasie całożyciowego rozwoju.
Reasumując, należy podkreślić, iż ważkim elementem wyróżnionych definicji
ujmowania „kariery” jest ich wyraźne podmiotowe, personalne wycieniowanie.
„Skoro już człowiekowi w określonym społeczeństwie żyć wypadło, chce on zająć
w nim upatrzone, szczególnie mu odpowiadające miejsce” (Bauman, 1960: 16),
jak konstatuje Z. Bauman. Kariera zawsze jest przypisana do konkretnej jednostki,
jest stanem jej posiadania i to ona nadaje jej swoiste indywidualne znaczenie. Nie
zwracamy się w stronę akcentowania praktykowanego zawodu (np. wykonuję zawód…), lecz „bycia” reprezentantem wykonywanego zawodu (np. jestem…). Zawód jest jedynie kontekstem, w ramach którego rozwija się kariera własna, która
jest udziałem każdego, kto pracę wykonuje, bądź nawet (jak w przypadku bezrobotnych) jej poszukuje (Bańka, 2005b: 25). W tym sensie każda podmiotowa
kariera posiada unikatowy charakter. Nic w tym dziwnego, bowiem jednostkowe
marzenia, pragnienia, tęsknoty i wyobrażenia składają się na własny, najbardziej
osobisty model ideału życiowego (Bauman, 1960: 18). Analizując karierę z perspektywy jednostkowej, jako „własność” jednostki aktualizowanie cech tkwiących
w pomiocie powinno być zintegrowane z jego cechami osobowości i typem przejawianej orientacji na karierę. Uniwersalne przesłanie o potrzebie aktualizowania
potencjału tkwiącego w podmiocie, o potrzebie aktualizowania zachowań proaktywnych i kształtowania orientacji prorozwojowej jest odzwierciedleniem marzeń
o nowym sposobie bycia w świecie.

Literatura
Adekola B. (2011). Career Planning and Career Management as Correlates for Career Development and Job Satisfaction. A case Study of nigerian bank Employees. [In:] „Australian Jurnal
of Business and Management Research” no 2
Bańka A. (2005a). Motywacja osiągnięć. Poznań-Warszawa
Bańka A. (2005b). Proaktywność a tryby samoregulacji. Poznań-Warszawa
Baruch Y. (2004). Managing Careers: Theory and Practices. Harlow
Bauman Z. (1960). Kariera. Warszawa
Beck U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej.
Warszawa
Biolos J. (2006). Modele kariery XXI-go wieku. [W:] Zarządzanie karierą. Warszawa
Blankenship R.L. (1973). Organizational Careers: In Interactionist Perspektive. „The Sociological
Quarterly” 14

202

Agnieszka Cybal-Michalska

Duda W., Kukla D. (2010). Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy. Częstochowa
Greenhaus J.H., Callanan G.A. (1994). Career Manageent. Fort Worth, TX
Hałas E. (2007). Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej. Warszawa
Jamka B. (1998). Planowanie kariery pracowników. [W:] M. Rybak. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Warszawa
Kargulowa A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa
Maree J.G. (2010). Brief Overview of the Advancement of Postmodern Approaches to Career
Counseling. „Journal for Psychology in Africa” 20(3)
Miś A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji. [W:] H. Król, A. Ludwiczyński. Zarządzanie
zasobami ludzkimi. Warszawa
Paszkowska-Rogacz A. (2004). Koncepcje wartości oraz modele życia związane z planowaniem
kariery zawodowej. [W:] Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Red. H. Bednarczyk,
J. Figurski, M. Żurek. Radom
Piotrowska D. (2006). Wstęp. [W:] Zarządzanie karierą. Warszawa
Rokicka E. (1992). Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna. „Przegląd Socjologiczny” XLI
Słomczyński K. (2007). Kariera i sukces. Analizy socjologiczne. Zielona Góra
Strykowska M. (2001). Globalizacja a kariery zawodowe. [W:] Społeczne problemy globalizacji.
Red. Z. Blok. Poznań
Super D. (1942). The Dynamics of Vocational Adjustment. New York
Super D. (1990). A Life-Span, Life-Space, Approach to Career Development. [In:] Career Choice
and Development. Eds. D. Brown, L. Brookes. San Francisco
Szymański M. (2010). Ścieżki kariery studentów socjologii. Warszawa
Wallerstein I. (2007). Analiza systemów-światów. Wprowadzenie. Warszawa
Wołk Z. (2009). Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom
Ziewiec G. (2009). Nowy niewspaniały świat. Globalizacja i demokracja liberalna z perspektywy
Zygmunta Baumana. „Studia Socjologiczne” nr 3

Career as an Individual’s „Property”
– Theoretical Considerations about the Deﬁnitional Credo
Summary
The peculiarity of quality new transformations in the relations between globality and locality, nation and a society, a society and an individual and connections between them, is not
without meaning for the organization of socio-cultural, political and economic life. The driving
force of new (dis)order of the world, as Z. Bauman states, are rules of the free market, which
dominated the politics, rose into the transnational space and allowed economy to gain more
importance and restricted countries and governments in their decision making freedom, which
is not without meaning for new judgments about the condition of a contemporary man. Paying
attention to the quality of changes of the contemporary world inclines reflections about global
changes in lifestyles, which is significant for the quality of changes in the job world and the
practice of career planning and management. Global tendencies and processes of differentiation, multi-contextuality, many-sidedness and interdependence of various spheres of social life,
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undoubtedly update the problem of planning, management, development and shaping of career
and they induce reflections about the problem of career as an individual’s “property”.
In the contemporary, individualised society, which creates new lifestyles, “a new way of
thinking about career” (W. Lanthaler) becomes a fundamental matter. Conceptualization of
quality new apprehension of career issues as an individual’s “possession”, (which co-occurs with
traditional understanding of career, as a structural property of an organization or of a profession) indicates a many-sided character of a contemporary discourse, which combines implications of an interdisciplinary dialogue and creates the need to review theoretical reflections
about the ways of understanding career and conditions, as well as indicators of its formation.
Career can be discussed in terms of a social phenomenon. Looking at the subject from
a social perspective, the ethos of career remains in a close relationship with the values of a given
society, it is omnipresent in its culture and, through transmission, it is localised and strongly rooted in the social consciousness. Undoubtedly, the ethos of career is socially propagated, which
is not without meaning for giving direction to people’s activities. As a result, attempts to achieve
a career are socially approved.
The processual character is, unquestionably, a feature of career. In the context of the career,
which is also defined as “professional”, one points to the process, which individuals undergo, as
they experience and practice professional work. The “career” category can be defined as a constellation of many roles, which individuals play simultaneously or sequentially during their
whole life. The roles individuals play may complete or substitute each other but they also may
remain in conflict.
In this attitude towards career, as an individual’s “property”, one can distinguish, what A.
Bańka arranges, a few ways of its apprehension, which point to a chosen, distinctive career
criterion. One can often encounter a promotion criterion, which implicates combining the development and realization of a personal career with permanent quick promotions (most often
in status, earnings, prestige and power). The profession criterion is, as often as the promotion
criterion, associated with “making” a career. Professions that constitute a career (a doctor or
a lawyer, among others) are characterised by high status, prestige, power and promotion possibilities. The third distinctive career criterion is the criterion of stability in a single professional
sphere or in spheres, which are closely related. Stability, continuity and regularity of relations,
in the content of jobs or activities, equal career realization and the lack of these attributes prove
that an individual does not constitute a career.
The contemporary apprehension of the definition of a career does not limit itself only to
the aspects linked with the practice of promotions, having a specific profession, a satisfactory
professional situation or the stability of inner relations of the content of a given job. A far wider
scope of what denotes and connotes the term “career” includes, apart from a purely professional
situation, also the level of mental well-being, understood as the lack of tensions disrupting an
individual’s activity, economic and social welfare and a happy family situation. Individuals give
specific peculiar meanings to chosen elements of the reality, thanks to the ability to read cultural
codes and they create their own individual history and they have a history ahead of them.
Individuals construct their own lives and, thereby, their personal careers through identification (giving meanings) with their own professional behaviours and numerous experiences in
job places, giving also meaning to the context of these experiences.
To sum up, it is important to emphasize that clear subjective and personal nuance in the
subject of career is a significant element of distinguished definitions of “career”. Career is always
ascribed to specific individuals, it is their assets and it is these individuals who give it a peculiar,
distinctive meaning.
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The educational reality is nowadays increasingly associated with the philosophy of postmodernity. The new orientation leads researchers to explore
new paths – one of them may be the inclusion of popular culture with all
its potential, not excluding popular arts, to the educational canon. This text
is an attempt to approximate the popular arts as having significant educational potential in reference to the critical pedagogy. I will try to prove that
even purely entertaining aspects of culture may have educational content.
First of all, I would like to describe a critical orientation in pedagogy; I will
present its practical side in relation to the deconstruction of cultural meanings and finally, I will show some consequent implications for relations between culture and education.
The next part of my considerations will concern the popular culture as
an educational area, with particular emphasis on a game as the source of
culture and as an inherent element of popular arts. I will present in detail
associations between popular arts and education based on Polish cabaret
which I acknowledged as a place, where basic tasks and functions of critical
pedagogy can be seen and realized.
Finally, I will present some parts of interviews which had been conducted
as my researches – these are the respondents’ opinions about cabaret and
its interpretation. This part seems to be showing cabaret as a place of discourse, where a critical dialogue between the sender, the content and the
recipient of cabaret transmission takes place.
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Wprowadzenie
Rzeczywistość społeczno–kulturowa, w której dzisiaj funkcjonujemy, jest wielobarwna, zróżnicowana. Widoczne jest to również w obszarze pedagogiki, której
przedstawiciele starają się stworzyć coraz bardziej adekwatne koncepcje uprawiania teorii i praktyki wychowawczej oraz edukacyjnej, akcentując ważną w tym procesie rolę kultury i jej poszczególnych elementów.
Już klasycy pedagogiki kultury wskazywali na ogromny potencjał edukacyjny
sztuki (Jankowski, 2006), chociaż tak naprawdę słowo „edukacyjny” nie do końca
oddaje specyfikę tychże teorii. W literaturze opisującej pedagogikę kultury dominują koncepcje ogólnie określane mianem „wychowania estetycznego”, które ma
na celu stworzyć, ukształtować kompetentnego odbiorcę sztuki; ukazać, co w sztuce jest wartościowe, a co należy bezwzględnie odrzucić jako nieinteresujące wychowawczo, czy wręcz szkodzące rozwojowi zmysłu estetycznego. Na miano sztuki
zasługiwały de facto wytwory tak zwanej kultury „wysokiej”, która zdawała się być
jedyną słuszną opcją wychowawczą.
Wraz z nadejściem postmodernistycznej orientacji w pedagogice zrodziły się
nowe koncepcje wzajemnych relacji edukacji i kultury, w których bardziej niż
procesy wychowawcze akcentuje się właśnie tę e d u k a c y j n ą rolę zjawisk kulturowych, wychowanie bowiem zakłada pewną intencjonalność, uporządkowanie procesów, oparte o wcześniej stworzoną teorię. Tymczasem, jak zauważa Tomasz Szkudlarek, „przesłanie postmodernizmu zdaje się podważać fundamenty
myślenia teoretycznego w naukach społecznych” (Szkudlarek, 1992: 71). Skoro
niemożliwe jest stworzenie stabilnej teorii, pedagogika musi zwrócić się ku działaniom raczej edukacyjnym, nieakcentującym nadrzędnej roli kulturowego wychowawcy, mentora.
Interesującym z punktu widzenia rozważań na temat edukacyjnego potencjału
sztuki jest proces przemian w myśleniu o związkach kultury i edukacji na polu
pedagogiki. Przemiany ustrojowe w Polsce wpłynęły nie tylko na kwestie gospodarcze czy polityczne, co wydaje się naturalnym zjawiskiem. To bowiem, co dzieje
się „na górze”, wpływa na rzeczywistość społeczno-kulturową i naukową. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku były w naszym kraju czasem niepokoju,
rozkwitu opozycji, buntu politycznego, światopoglądowego, kulturowego. Co ciekawe, właśnie wtedy nastąpił upadek tradycyjnie rozumianej pedagogiki kultury,
która – zbyt radykalna, by mogła oddawać złożoność środowiska kulturowego –
wyparta została z dyskursu naukowego głównie na rzecz pedagogiki krytycznej
(Milerski, 2003: 222).
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Pedagogika krytyczna a dekonstrukcja znaczeń kultury
Z uczestnictwem w kulturze wiąże się niewątpliwie kategoria świadomości. Aktywność kulturowa jest zawsze pewnym wyborem, którego dokonujemy w oparciu o własne przemyślenia i krytyczną ocenę prezentowanych zjawisk i propozycji.
Owo krytyczne myślenie ukonstytuowało pedagogikę krytyczną, która podparcie
strukturalne znalazła w obrębie teorii krytycznej (Szkudlarek, 2003: 363). Tak naprawdę jednak krytyczna orientacja dotyczy nie tylko poruszanej tematyki, ale
nawet samej teoretyczności nauk pedagogicznych, w związku z czym pojawia się
sytuacja, w której to praktyka konstytuuje teorię pedagogiki krytycznej (Szkudlarek, 1992: 7), co ma implikacje dla związku kultury i edukacji.
Jednak tak naprawdę twórcza aktywność kulturowa, aby mogła wzbogacić
podłoże teoretyczne pedagogiki krytycznej, musi wpisywać się w pewne założenia, które wywodzą się z teorii krytycznej właśnie. Za główny cel teoria krytyczna przyjmuje odrzucenie „fałszywej świadomości” i spojrzenie na rzeczywistość
(w tym wypadku edukacyjną) z obiektywnego punktu widzenia, co utrudnia nasza
partycypacja w owej rzeczywistości (Szkudlarek, 2003: 363). Jeżeli uda nam się ten
cel zrealizować, łatwo zauważymy, iż szkoła – w założeniu klasyków pedagogiki
kultury miejsce, które powinno uczestniczyć w transmisji kultury – nie do końca
swoją funkcję spełnia. Co więcej, w y c h o w a n i e szkolne zabija przejawy aktywności kulturalnej młodzieży, która nie jest zainteresowana kulturą i sztuką „elitarną”. Teoria krytyczna demaskuje także mechanizmy władzy (Szkudlarek, 2003:
367), w tym wypadku sprawowanej przez „jedyną słuszną opcję”, jaką zdaje się być
w obszarze szkoły kultura „wysoka” nad zmarginalizowanymi obszarami kultury.
Nie jest jednak tak, że młodzież w kulturze nie uczestniczy. Obecne trendy
w pedagogice coraz częściej akcentują potencjał pozaformalnego obszaru edukacji młodzieży. Jakie ma to odzwierciedlenie w praktyce szkolnej? Uczeń, który na
zadane na sprawdzianie pytanie o ulubione dzieła Chopina napisze, iż preferuje
hip-hop, na pewno nie dostanie oceny pozytywnej. W dalszym ciągu niechęć do
uczestnictwa w kulturze dominującej wiąże się – w obrębie szkoły – z odsunięciem
od uczestnictwa w kulturze w ogóle.
Stąd pojawia się opór jako nieodłączny atrybut krytycznej orientacji w pedagogice. W tradycyjnie ujmowanej pedagogice opór nie wydaje się być zjawiskiem
sprzyjającym edukacji (a raczej wychowaniu). Jednak konotacje: opór–kultura–
sztuka–edukacja są doskonale widoczne chociażby na przykładzie grup artystycznych powstających „w opozycji”, czy wręcz całych ideologii (np. punk). Teoretycznych podwalin dostarcza pedagogice krytycznej właśnie praktyka zmarginalizowanego obszaru kultury. Obszaru jako pewnej kategorii jednostkowej, gdyż
w opozycji do kultury „wysokiej” stoi tylko kultura „niska” – przez krytyków utożsamiana z kulturą popularną.
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Obrona kultury popularnej, choć coraz powszechniejsza, stanowi w obecnym
dyskursie edukacyjnym nie lada wyzwanie. Wynika to z faktu, iż wytwory tejże
kultury w dalszym ciągu mają wśród pedagogów więcej przeciwników niż zwolenników. Jakich więc użyć argumentów, aby wykazać, że kultura popularna ma potencjał edukacyjny? Szkudlarek szansy dla jej wytworów upatruje w „nowej” orientacji
pedagogicznej, zdolnej do dekonstrukcji znaczeń kulturowych (zob. Szkudlarek,
1994: 395–412). Opisuje współczesną kulturę jako przesiąkniętą twierdzeniem, iż
powszechna jest pewna konieczność wychowywania nie tylko dzieci. Powołując
się na Michela Foucaulta, Szkudlarek przedstawia ów „pedagogizm” jako formę
sprawowania władzy nad społeczeństwem (Szkudlarek, 1994: 396). W nawiązaniu
do pedagogiki krytycznej pojawia się zatem koncepcja wychowania jako narzędzia
władzy, nadzoru społecznego, a tradycyjnie ujmowana pedagogika zdaje się tego
faktu nie dostrzegać. Problem takiej pedagogiki polega na tym, iż nie ma ona dość
naukowego zaplecza, aby odsłaniać mechanizmy władzy, jest równocześnie dyscypliną akademicką, która owe mechanizmy uprawomocnia (Szkudlarek, 1994:
397).
Orientacja krytyczna jest jedną z wielu obecnych w kanonie pedagogicznym.
Zdawać by się mogło, iż czasy największej popularności pedagogika krytyczna
ma już za sobą, jednak na przykładzie wartościowania kultury można zauważyć, iż potencjał edukacyjny kultury popularnej nie jest stawiany na równi z dorobkiem kultury „wysokiej”. Poszukując nowego miejsca dla pedagogiki, która
w dyskursie naukowym jest skazana na status „ubogiego krewnego”, Tomasz
Szkudlarek upatruje nadziei w jej wewnętrznej heterogeniczności (Szkudlarek,
1994: 402), bowiem w perspektywie postmodernistycznej wewnętrzna nierozstrzygalność jest warunkiem sine qua non wspomnianej wcześniej dekonstrukcji
kultury.
Punktem wyjścia jest krytyka dualistycznej konstrukcji języka. Nadajemy znaczenia, operując takimi przeciwstawieniami jak: „dobry” – „zły”, czy „mądry” –
„głupi”. Konstruując naszą własną tożsamość, używamy znaczeń, które tworzymy
poprzez poszczególne przeciwstawienia – powstaje zatem subiektywnie odczuwane „ja” oraz „nie-ja”, Inny (Szkudlarek, 1994: 402), który jest naszym cieniem, drugim biegunem. Między dwoma biegunami znajdują się jednak znaczenia, których
owa dualistyczna koncepcja nie uwzględnia. Świat nie jest przecież czarno-biały.
Dominacja tego, co „dobre” czy „mądre”, rodzi z drugiej strony podporządkowanie, czy też – nawiązując do pedagogiki krytycznej – opór tego, co „złe” i „głupie”.
Trwając w tej konwencji, zgadzamy się na wizję „dominacji” i „podporządkowania/oporu”, na wizję czarno-białego świata. W takim świecie nie ma miejsca na
całą gamę szarości, która zostaje pozbawiona tym samym prawa głosu. Dekonstrukcja znaczeń to właśnie „ugłosowienie” wszystkiego tego, co znajduje się pomiędzy dwoma biegunami, pomiędzy czernią a bielą. Spojrzenie z innej perspek-
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tywy na rzeczywistość społeczno-kulturową. Dekonstrukcja kultury daje szansę
na przemówienie tym teoriom, które nie będąc definiowane w kategoriach czerni
i bieli, operują całą gamą szarości. Wśród tej właśnie szarości należy szukać roli
pedagogiki w dyskursie naukowym.
Poszukując szansy na rekonstrukcję teorii edukacji, Szkudlarek nawiązuje
do związków pedagogiki ze studiami kulturowymi (Szkudlarek, 1994: 405). Tak
jak pedagogika, tak i studia kulturowe są bardzo zróżnicowanym polem badań.
Badając relacje kultury i edukacji, studia kulturowe odrzucają podział na kulturę
„wysoką” i „niską” – żadne czynności czy wytwory kulturowe nie mogą być odczytywane w oderwaniu od pewnych społecznych struktur, które nie podlegają dualistycznemu wartościowaniu. W takiej sytuacji pedagogika, jako dziedzina bliska
studiom kulturowym, może z powodzeniem badać relacje edukacji i kultury wraz
z jej wytworami. A skoro podział na kulturę „wysoką” i „niską” traci wszelki sens,
pedagogika – nawiązując do swojej krytycznej orientacji – powinna bez kompleksów zająć się obszarem, który stanowi praktykę kulturową młodzieży – kulturą
popularną.

Zabawa jako źródło kultury popularnej
Aktywność artystyczna, jak również recepcja sztuki z obszaru kultury popularnej,
są nieodłącznie wiązane z rozrywką. Termin „muzyka rozrywkowa” funkcjonuje
jako najbardziej ogólny opis wszystkich utworów, których ładunek estetyczny jest
według krytyków zbyt mały, aby móc użyć względem nich opozycyjnego określenia, jak „poważna”, czy „klasyczna”. Rozrywkowego aspektu sztuki popularnej nie
można kwestionować, gdyż w istocie jest on – jak widać na przykładzie muzyki
– elementem scalającym różne gatunki. Sama rozrywka jest mimo wszystko tylko
jedną ze składowych części innej kategorii, jaką jest zabawa.
Wzajemne relacje zabawy i kultury popularnej są przedmiotem wielu sporów
badaczy tych zjawisk. Klasycznym przykładem są teorie dotyczące tego, czy to zabawa konstytuuje kulturę, czy odwrotnie. Analizując związki sztuki popularnej
z zabawą, przyjęłam teorię Johana Huizingi, którego książka Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury jednoznacznie definiuje poglądy autora. Jak pisze Huizinga, zabawa jest starsza od kultury, ponieważ, o ile kultura związana jest z istnieniem ludzkiej społeczności, o tyle zwierzęta bawiły się od zawsze (Huizinga,
1985: 11). Kwestię wywodzenia się kultury od zabawy autor tłumaczy natomiast
tym, iż wszystkie działania kulturowe (takie jak np. prawo, komunikacja, sztuka,
rzemiosło) przesiąknięte są zabawą (Huizinga, 1985: 16). Nie znaczy to jednak, iż
każda zabawa staje się kulturą. Chodzi raczej o to, że kultura jest pierwotnie czynnością o charakterze ludycznym, czynności zabawowe przekształcają się następnie
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w pewne obrzędy, zostają niejako „wchłonięte” przez sferę sacrum. W przypadku
kultury popularnej proces owego „wchłaniania” zdaje się być mniej widoczny ze
względu na wybitnie ludyczny charakter jej wytworów.
Opisując kategorię zabawy, badacze wskazują na jej funkcje. Jak ustaliłam
wcześniej, w przypadku wytworów kultury popularnej na pierwszy plan zdaje się
wysuwać funkcja rozrywkowa. Warto się jednak przyjrzeć innym zadaniom zabawy i zastanowić się, czy na pewno na gruncie kultury popularnej nie mamy z nimi
do czynienia. Różne poglądy na samą istotę zabawy wskazują na jej rozmaite funkcje (zob. Okoń, 1987). Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, podlegają
socjalizacji bądź zaspokajają potrzeby rozwojowe. Większość tych teorii dotyczy
jednak zabaw w wieku dziecięcym. Dopiero gdy połączymy zabawę z humorem
i śmiechem, znajdziemy funkcje, które odnoszą się także do zabaw dorosłych.
Definiując zabawę, Johan Huizinga nie wskazuje na śmiech jako jej cechę konstytutywną (Huizinga, 1985: 66), jednak należy przyznać, że humor nieodłącznie
jest związany z czynnościami ludycznymi. Co więcej, humor nawiązuje również
do wspomnianych innych funkcji zabawy, gdyż jak pisze Marian Golka: „Tam
[…], gdzie występuje w zabawie humor, tam też […] przejawia on treści i funkcje
społeczne” (Golka, 2004: 42). Bogusław Sułkowski pisze o tym, iż humor, oprócz
posiadanej funkcji socjalizacyjnej, jest również narzędziem kontroli i krytyki
społecznej (Sułkowski, 1984: 216–217). Na podobne funkcje wskazuje Jan Grad:
„naśladowanie ludzi ze sfery ‘powagi’, posiadających wysoki status społeczny, karykaturowanie, parodiowanie ich czynności, zwane ‘śmiesznym’ wykonywaniem,
daje poczucie, iluzję równości społecznej i stanowi swoistą formę krytyki społecznej” (Grad, 1997: 33).
Oczywiście nie każda zabawa z kręgu kultury popularnej takie funkcje realizuje. Jak wspomniałam, wyżej opisana charakterystyka zakłada uczestnictwo kategorii humoru. Nie wszystkie zabawy natomiast wiążą się z humorem. Wincenty Okoń w książce Zabawa a rzeczywistość przedstawia klasyfikację zabaw, której
dokonał Roger Callois (Okoń, 1987: 329–330). Według Calloisa zabawy podzielić
możemy na agon, alea, ilinx i mimicry. Agon to pole walki – za takie można uznać
grę w szachy lub brydża. Rzeczywistość alea to gry losowe – zabawa w ruletkę czy
gra w totolotka odpowiada tej kategorii. Z kolei ilinx to zabawy, których celem jest
wywołanie „zawrotów głowy”, podniecenia – szybka jazda samochodem, taniec,
biesiady alkoholowe czy uczestnictwo w koncercie ulubionej grupy muzycznej.
Ostatnia kategoria Rogera Callois to mimicry, czyli odgrywanie ról. Jest to, zdaniem badacza, nawiązanie do zabaw dziecięcych i ma kontynuację w dorosłości.
Zabawy, w których zakładamy maski, przebrania – jak chociażby karnawał lub
utożsamianie się z postacią w teatrze, kinie czy na scenie – to właśnie mimicry. Ta
kategoria jest w świetle moich rozważań najważniejsza, gdyż ma ona bezpośredni związek z klasyczną sztuką naśladownictwa, mimesis, a tym samym wyznacza
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relacje zabawy i sztuki. Sztuki nie tylko klasycznej, ale także popularnej, której
doskonałym przykładem połączenia mimesis, humoru i perspektywy krytycznej
w pedagogice będzie forma reprezentowana przez kabaret.

Sztuka popularna i edukacja
Na temat edukacyjnego potencjału sztuki powstało wiele publikacji pedagogicznych – sztuka jest bowiem, w świetle założeń pedagogiki kultury, jednym
z najczęściej wykorzystywanych narzędzi edukacji kulturalnej, zarówno w obszarze edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Dotyczy to jednak w głównej mierze sztuki „wysokiej”, natomiast sztuka popularna nie jest tak entuzjastycznie
odbierana przez pedagogów. Badacze sztuki, analizując zmiany w tym obszarze,
nawiązują do postmodernistycznej perspektywy, której wpływ na wychowanie
estetyczne określany jest przez nich jako zgubny. Mirosława Moszkowicz, charakteryzując sztukę ponowoczesną, wskazuje na zatarcie dawnych granic między
nadawcą a odbiorcą oraz „rozsypanie” struktury dzieł sztuki (Moszkowicz, 2007:
255–256). Grzegorz Dziamski w swojej refleksji idzie jeszcze o krok dalej, pisząc
o rzekomej „śmierci sztuki” oraz o bezcelowości samej idei postmodernizmu,
w którym wszystko „krąży bez celu i przeznaczenia” (Dziamski, 2000: 105). Jak
w takiej sytuacji może obronić się sztuka popularna, tak blisko związana z orientacją ponowoczesną?
Richard Shusterman w swojej książce Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką wskazuje, że obecna w dyskursie naukowym obrona sztuki popularnej dotyczy nie – jak być powinno – uznania jej potencjału estetycznego czy
edukacyjnego, lecz – paradoksalnie – rzekomego deficytu owego potencjału (Shusterman, 1998: 216). Najogólniej mówiąc, sztuka popularna „nie zagraża”, więc nie
warto zajmować się jej krytyką. Shusterman podejmuje się obrony, która za główny
punkt obiera demaskowanie zarzutów pod adresem kultury popularnej. Jak dowodzi autor, wszelkie argumenty wysnuwane przeciwko nadmiernej ekspansji sztuki
popularnej, miałkości jej wytworów, obniżania przez nią jakości sztuki w ogóle czy
negatywnego wpływu na publiczność – dotyczą tak naprawdę tylko i wyłącznie
kwestii jej wartości estetycznej (Shusterman, 1998: 219–225). Termin „estetyka”
zdaje się natomiast odnosić tylko i wyłącznie do wytworów sztuki „wysokiej”, gdyż
wychowanie estetyczne właśnie z tak pojmowanej sztuki korzysta.
Witold Jakubowski w artykule Wychowanie estetyczne vs. edukacja przez sztukę, czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale sztuki popularnej pisze o relacjach
zabawy i sztuki popularnej w nawiązaniu do emocji (Jakubowski, 2010: 20–21).
W naszej kulturze zakorzenione jest myślenie, iż to, co w sztuce emocjonalne, nie
jest estetyczne – zabawa, a więc i rozrywka to kategorie, które są definiowane po-
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przez emocje, niekontrolowane przeżywanie przyjemności, estetyka natomiast jest
kategorią rozumową, odrzucającą emocjonalność.
Skoro sztuka popularna tak blisko związana jest zabawą, z rozrywką w szczególności – w jaki sposób uwidocznia się jej potencjał edukacyjny? Można, oczywiście, zanegować dualistyczny podział na to, co „estetyczne” i „emocjonalne”, odwołując się do teorii dekonstrukcji, jednak uważam, że najlepiej sięgnąć do samej
sztuki popularnej i na przykładzie konkretnej jej dziedziny udowodnić, że aspekty
edukacyjne wymykają się tradycyjnie postrzeganemu wychowaniu estetycznemu.
Jak wskazuje Witold Jakubowski, odwołując się do poglądów Gadamera: „Edukacyjna wartość sztuki […] polega na potraktowaniu jej jako partnera w rozmowie.
Interpretując tekst, «wchodzimy» z nim w dialog” (Jakubowski, 2010: 25). Sztuka
popularna jest według autora „nośnikiem znaczeń” (Jakubowski, 2010: 26), gdyż
pokazuje nas – zwykłych ludzi w zwykłych codziennych czynnościach, dostarcza
nam wskazówek, jak żyć, zmusza do refleksji nad sobą. Ten swoisty dialog ze sztuką może być nową jakością w postrzeganiu związków sztuki i edukacji. Pod kątem
tego typu analizy bardzo interesująca wydaje się być sztuka związana z mimicry.
Mimicry, zabawy oparte na odtwarzaniu ról, Bogusław Sułkowski porównuje do pewnego „wyższego” poziomu rozrywek estetycznych, określanych mianem
mimesis (Sułkowski, 1984: 64–67). Przeżycie mimesis ma charakteryzować widza
kontemplacyjnego, refleksyjnego. Samo porównanie tych dwóch kategorii świadczy o coraz bardziej widocznej potrzebie wejścia w dialog zabawy ze sztuką. Najbardziej adekwatnym przykładem jest w przypadku mimicry teatr – ukształtowany
na gruncie obrzędów, które w starożytnej Grecji wiązały się z biesiadowaniem.
Grecy przedstawiali ważne wydarzenia za pomocą sztuki teatralnej; w ten sposób
zrodził się dramat. Bardzo podobną formą zabawy jest karnawał. Agata Skórczyńska, opisując karnawalizację współczesnej kultury, zauważa, iż teatr i karnawał
mają wspólne korzenie, co więcej – w teatrze obserwujemy coraz więcej elementów stricte karnawałowych, zanika podział na odbiorców i nadawców (Skórzyńska,
2004: 75–76). Mimo iż teatr to ciągle aktorzy i widownia, to jednak ta ostatnia
wydaje się mieć coraz większy wpływ na przebieg spektaklu; jest to widownia reagująca, która nagradza brawami, a kiedy trzeba – także wyśmiewa. Skórczyńska
wspomina o pewnym zjawisku związanym z karnawałem – karnawalizacja mianowicie zdaje się być ciągle tłumiona przez kulturę dominującą, a co za tym idzie, elementy ludyczne szukają swojego miejsca w sztuce (Skórzyńska, 2004: 81). W ten
sposób widzimy, jak na gruncie sztuki realizuje się opór. Poszukując formy sztuki,
która byłaby z oporem jednoznacznie związana, a przy okazji realizowała funkcje
ludyczne i znajdowała się w obrębie mimicry, natrafiłam na satyrę.
Satyrę określić możemy jako wyrażanie krytycznego stosunku do rzeczywistości poprzez różne odmiany komizmu (ironię czy groteskę). Korzeniami tkwi
w antyku i początkowo była uprawiana w formach pisemnych posiadających wiele
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odmian stylistycznych (Stępień, 2002: 27). Jak wskazuje Tomasz Stępień, satyra
pojmowana jako typ utworu wyrażającego krytyczny stosunek do świata uległa
przemianie polegającej na rozszerzeniu zakresu zjawisk, które obejmuje: od literatury, poprzez formy prasowe, teatralne, filmowe czy radiowe; uśmiesznieniu
tychże zjawisk oraz obniżeniu pozycji – z centrum literatury przeniosła się raczej
na peryferia, gdzie komentuje i wyśmiewa rzeczywistość (Stępień, 2002: 30–31).
W obrębie satyry możemy wyróżnić dwa podstawowe sposoby modelowania
rzeczywistości: krzywe zwierciadło oraz groteskę, rozumianą jako częściową lub
skrajną deformację rzeczywistości (Stępień, 2002: 33). Tomasz Stępień wymienia
jeszcze dwie inne funkcje satyry: zabawa oraz walka (Stępień, 2002: 34) – z ideologią, partią polityczną czy chociażby dominującą kulturą. Jeżeli zajrzymy jeszcze
głębiej, poszukując związku satyry z formą mimicry, natrafimy na zjawisko nazywane kabaretem.
Francuskie słowo cabaret oznacza między innymi szynk, knajpę (Stępień, 2002:
37). W takich warunkach odbywały się bowiem małe, zamknięte spotkania teatralne, które później przenosiły się na estrady. Kabaret jest bliski zarówno teatrowi, jak i karnawałowi, nie jest jednak ani teatrem, ani karnawałem w dosłownym
znaczeniu. Posiada swoje cechy dystynktywne (Szczerbowski, 1994: 9), którymi są:
przekraczanie tabu, satyra, aktualność poruszanych problemów – bardzo często
kabaret komentuje bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne; Tadeusz
Szczerbowski wymienia także ryzyko konfliktu z cenzurą, co charakterystyczne
było w rzeczywistości PRL. Kabaret, nawiązując do klasyfikacji zabaw Rogera Callois’a, nie jest tylko mimicry. Jak pokazuje historia polskiej sceny kabaretowej, jest
to również agon – pole walki, czy ilinx – zabawa związana z wywołaniem podniecenia, dreszczy emocji. Stąd też aspekty edukacyjne kabaretu mogą być wielorakie.
Te, które instynktownie wysuwają się na pierwszy plan, związane są satyrą jako
krytycznym postrzeganiem rzeczywistości.

Sztuka kabaretowa jako pedagogika krytyczna
Analizę sztuki kabaretowej pod kątem jej relacji z pedagogiką krytyczną należy
zacząć od zadań, jakie stawia sobie edukacja kulturalna w świetle opisywanej
koncepcji pedagogicznej. Podsumowując to, o czym pisałam do tej pory, można
sformułować dwa główne postulaty dla edukacji w orientacji krytycznej: uczestnictwo w kulturze alternatywnej jako twórczy aspekt oporu oraz, co związane
z powyższym, dialog. W kontekście samej pedagogiki miałby to być dialog międzykulturowy, a jeżeli dodamy do tego relację edukacja–sztuka, możemy mówić
o dialogu nawiązanym pomiędzy dziełem sztuki (bądź nadawcą owego dzieła)
a odbiorcą. W tak nakreślone ramy można wpisać sztukę kabaretową, której ce-
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chy dystynktywne bardzo mocno wiążą się z postulatami pedagogiki krytycznej.
W definicji słowa „satyra” zawiera się bowiem krytyczna ocena rzeczywistości,
a ironia i groteska to narzędzia, jakimi satyra dysponuje w celu konstruowania
owej rzeczywistości. Sam kabaret, który satyrę w sobie zawiera, staje się tym samym narzędziem skutecznej konstrukcji nowych (a zatem również dekonstrukcji odgórnie nadanych) znaczeń kulturowych. Analiza polskiej sztuki kabaretowej drugiej połowy XX wieku ukazuje wiele przykładów na to, jak w widoczny
sposób kabaret spełnia założenia pedagogiki krytycznej związane z konstruowaniem nowych znaczeń na gruncie oporu. W przypadku zadania związanego
z dialogiem implikacje te nie są aż tak widoczne – aby je dostrzec, trzeba przyjrzeć się sztuce kabaretowej w sposób „ponowoczesny”, poszukać przykładów na
to, jak na gruncie tej formy sztuki dokonuje się dialog między nadawcą a odbiorcą. Przekształcenia społeczne i polityczne w Polsce oraz zmiany w konstrukcji
przekazu medialnego pokazują, że takie spojrzenie na sztukę kabaretową dzisiaj
ma coraz większy sens. Niemniej jednak najlepszym sposobem badania relacji
między sztuką, jej nadawcami i odbiorcami, będzie analiza wypowiedzi tych
ostatnich na temat recepcji przekazu kabaretowego. Zanim jednak takie wypowiedzi przytoczę, warto jeszcze przez chwilę skupić się na poprzednim zadaniu,
związanym z oporem.

Satyra zwierciadłem społeczeństwa – druga połowa
XX wieku w Polsce opowiedziana poprzez kabaret
W książce Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu Kazimierz Żygulski pisze o tym, jak zmieniał się polski kabaret w kontekście przemian kulturowych
(Żygulski, 1985: 5). Z drugiej strony to właśnie satyra ukazuje kondycję społeczeństwa i rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Sztuka kabaretowa jest więc bardzo
ważnym pośrednikiem między jej odbiorcami i całością oddziaływań społecznych,
stąd też warto przyjrzeć się konkretnym przykładom takich działań, pozostając
w konwencji założeń pedagogiki krytycznej.
Tradycje kabaretowe w Polsce sięgają czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy kabaret funkcjonował jako rozrywka typowo „kawiarniana” – rozrywka w najczęściej podkreślanym znaczeniu, gdyż wtedy jeszcze w kabarecie nie
rysowały się tak wyraźnie funkcje satyryczne. Swoistym powrotem do tego rodzaju sztuki kabaretowej były próby „wskrzeszenia” klimatu rewii kabaretowych
po wojnie – tęsknota za bardzo przychylnymi dla działalności rozrywkowej czasami sprawiła, że na scenie pojawiały się takie kabarety jak „Dudek” czy „Kabaret
Starszych Panów” (Kiec, 2004: 120–149). Były to kabarety stricte literackie, blisko
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związane z teatrem. Ich ogromna popularność zdawała się odzwierciedlać potrzeby widzów – nie myśleć o wojnie, zająć się tym, co bawi. Dlatego też w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku krytyczna funkcja sztuki kabaretowej
była jeszcze przed fazą rozkwitu – obecna w ówczesnym dyskursie kabaretowym
groteska, choć bardzo jeszcze subtelna, nie cieszyła się popularnością, czego przykładem był Konstanty Ildefons Gałczyński i jego „Teatrzyk Zielona Gęś”, którego
artystyczne dokonania stały się bardzo popularne dopiero wiele lat później dzięki
Oldze Lipińskiej (Kiec, 2004: 120–149).
Przełom nastąpił dzięki organizacjom artystycznym zakładanym przez studentów – przykładem jest warszawski „Studencki Teatr Satyryków”, znany dzięki
twórczości Agnieszki Osieckiej. „STS” operował symboliką, niedopowiedzeniami,
które stanowiły bardzo pośredni, lecz jednocześnie odważny komentarz sytuacji
politycznej w Polsce (Kiec, 2004: 153–163). Działalność artystyczna studentów
była manifestacją poglądów na to, co dzieje się w kraju; buntem tych, którym wojna odebrała dzieciństwo. Nie trzeba było długo czekać, aby pojawili się następni
propagatorzy oporu: nowa dziedzina w polskim kabarecie, którą można nazwać
kabaretem politycznym (Stępień, 2002: 45). Taka forma kabaretu była reprezentowana przez grupy, które przez wiele lat biły rekordy popularności: „Pod Egidą” czy
„Tey”. Formacje te żywiły się aktualnością, nic stąd dziwnego, że publiczność odnajdywała aluzje tworzone ad hoc do tego, co działo się na scenie. Już w tej sytuacji
nawiązywał się pewien wręcz „namacalny” dialog pomiędzy nadawcą a odbiorcą;
publiczność kabaretów politycznych to publiczność na bieżąco reagująca na przekaz artystyczny – czasem ironiczny i drapieżny. Jak pisze Wojciech Łysiak, ironia
„oprócz pierwiastków barwiących, rozrywkowych, niemal powszechnie podzielanych, posiada […] także wymiar oczyszczający” (Łysiak, 1998: 115). Wyśmiewając
rzeczywistość, dążymy niejako do jej „naprawienia”. Tak skonstruowany przekaz
szybko stał się rozrywką popularną, wręcz masową. Na przedstawienia „Pod Egidą” czy „Teya” przychodziły tłumy. Wspólny wróg – ustrój polityczny – jednoczył
wielu ludzi, którzy na co dzień różnili się pod wieloma względami. Bardzo widocznie na gruncie zabawy manifestował się opór, konstytuując sztukę kabaretową
w obrębie nie tylko mimicry, ale także agon oraz ilinx.
Sytuacja zmieniła się dzięki telewizji – publiczność zaczęła się różnicować, kabaret polityczny stał się tylko jedną z alternatyw. Olga Lipińska, korzystając z dorobku Gałczyńskiego, stworzyła dwa autorskie cykle: „Właśnie leci kabarecik” oraz
późniejszy „Kabaret Olgi Lipińskiej” (Stępień, 2002: 46–47). To, czego nie udało
się dokonać Gałczyńskiemu, Lipińska skutecznie przeniosła do telewizji. Parodia
dawnych rewii i programów telewizyjnych przyciągała widzów, którzy potrzebowali rozrywki z wyższej półki. Satyra, groteska, a także polemika z publicznością
to charakterystyczne cechy twórczości Olgi Lipińskiej. Wysoko ceniony przez pu-
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bliczność, jej kabaret był dowodem na to, iż potrzeba twórczości pobudzającej do
krytycznej refleksji. Mimo szerokiego spectrum oddziaływania nie był to jednak
kabaret dla wszystkich – twórczość ta wymagała znajomości pewnych chwytów
artystycznych, kabaret nie komentował niczego wprost, a całość przedstawianej
rzeczywistości była dosyć absurdalna; widocznie było w niej przenikanie się narodowego sacrum i politycznego profanum. Potrzeba krytycznego zaangażowania
w kabarecie powoli przestała być domeną twórców i artystów, a coraz częściej zaczęła dotyczyć również widzów.
Nowa rzeczywistość polityczna sprawiła, iż kabaret przestał być rozrywką zunifikowaną. Kategoria wspólnoty zaczęła się powoli zacierać – zniknęła „globalna
widownia” kabaretów politycznych, pozostały jedynie małe grupki fanów poszczególnych grup czy satyryków. Zmieniły się też same kabarety – obecnie funkcjonują
formy z pograniczna kabaretu i teatru, formy stricte groteskowe, pojawiają się soliści, duety, grupy bardzo charakterystyczne ze względu na swój image sceniczny
(np. „Grupa MoCarta”). Zjawiska związane z kabaretem dawno opuściły już estradę i przedostają się do programów telewizyjnych, radia, reklam, muzyki popularnej. Należy zatem zadać pytanie: w jaki sposób dzisiejszy kabaret odzwierciedla
społeczeństwo? W latach siedemdziesiątych czy osiemdziesiatych XX wieku istniały formacje, które gromadziły na swoich występach tysiące ludzi. Dzisiaj kabaret, który nie ma odbiorców, przestaje istnieć, zanim się o jego istnieniu dowiemy.
Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem charakterystycznym dla sztuki popularnej
– już nie kabaret „generuje” grupy odbiorców, to odbiorcy „generują” kabaret. Ta
postmodernistyczna perspektywa w sztuce kabaretowej stworzyła zjawisko, które
nazwałam „kabaretem ponowoczesności”. W tak zarysowanej rzeczywistości kulturalnej dialog, jako zadanie dla edukacji, zaczyna być najbardziej interesującą dla
pedagogiki alternatywą.

Kabaret ponowoczesności
Ponowoczesna perspektywa w sztuce kabaretowej objawia się najwidoczniej
w tendencji do odejścia od kabaretu „masowego” i poszukania innych dróg, bardzo zindywidualizowanych. Jak dowodzi Kazimierz Żygulski, mimo wielu badań
nie udało się do tej pory znaleźć jednej uniwersalnej cechy komicznej, która by
śmieszyła wszystkich ludzi (Żygulski, 1985: 22). W związku z tym powstają pewne
mniejsze towarzyskie „wspólnoty śmiechu”, które ustalają własne kody porozumiewania oraz mają wspólne doświadczenie w zakresie uprawianego czy odbieranego
komizmu. Na ile jednak ciągle kabaret jest miejscem wspólnoty, a na ile wybór czy
zapotrzebowanie na konkretną propozycję kabaretową jest naszym jednostkowym
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wyborem? A nawiązując do perspektywy krytycznej, dlaczego wybieramy właśnie
t e n konkretny kabaret?
Z kabaretem w ponowoczesnym ujęciu wiąże się, jak wspominałam, dialog.
Jest to spowodowane faktem, iż coraz mniej widoczny zdaje się być podział na
nadawców i odbiorców. Liczne happeningi, performance i wystąpienia z pogranicza kabaretu coraz bardziej ten podział zacierają. Wystarczy przypomnieć działania „Pomarańczowej Alternatywy”, działającej we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych (Marchlewski, 1991: 162–187). Artyści tak aranżowali swoje działania, aby
interweniujące patrole milicji miały w nich swój czynny udział – mimo wyraźnego
niezadowolenia tych drugich.
Dialog, jako zadanie edukacji kulturalnej, w sztuce kabaretowej jest szczególny. Wyznacza on bowiem nie tylko relacje między sztuką a odbiorcą, jest również pewną wskazówką metodologiczną. Preferencje co do poszczególnych gatunków kabaretu należy badać jednostkowo, gdyż wiążą się one z poruszaniem
najbardziej osobistych dla każdego z nas kwestii. Ten wyjątkowy dialog odbiorcy
z treścią satyryczną przekazu kabaretowego może mieć ogromny potencjał edukacyjny.

Sztuka kabaretowa jako miejsce dyskursu
Na początku 2010 roku przeprowadziłam badania związane z recepcją sztuki kabaretowej i postrzegania jej związków z edukacją. W badaniach tych przyjęłam
strategię jakościową, posługując się wywiadem recepcyjnym. Grupa respondentów była bardzo zróżnicowana, tak naprawdę jedynym warunkiem udziału była
minimalna znajomość i zainteresowanie sztuką kabaretową. Jeden z poruszanych
przeze mnie problemów dotyczył edukacyjnych korzyści krytyki rzeczywistości
społecznej, która to krytyka zawarta jest w tekstach polskiej sztuki kabaretowej.
Pierwsza grupa odpowiedzi dotyczyła – w najprostszym ujęciu – nauki autokrytyki. Oto wypowiedzi na ten temat:
Kabarety są dobrą lekcją autokrytyki dla nas. Bo myślę, że nie potrafimy śmiać się sami z siebie,
a przynajmniej niewiele jest takich osób, które potrafią. Zauważyłem, że osoby, które dużo oglądają kabaretów, mają większy dystans do siebie. […] Jak ktoś mi ze sceny powie: „ej, ale masz
beznadziejną koszulkę”, to nie dotknie mnie to raczej, a przynajmniej mniej niż jakby ktoś to
powiedział na poważnie. A potem się zastanowię, bo może rzeczywiście jest beznadziejna.
Kamil (23 lata, student)
[…] wolimy, jak ktoś robi z siebie pajaca na scenie, parodiując jakąś postać. Ale tak naprawdę
chyba każdy się potem zastanowi, że OK – jak kabaret pokazuje skecze z serii „Marian i Hela”, to
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może nie jesteśmy tacy jak oni, nie żyjemy tak, więc niby to nie o nas. Ale jeżeli się z tego śmiejemy, to znaczy, że mamy w głowie właśnie to samo.[…]; jeżeli polskie społeczeństwo śmieje się
naprawdę z „Mariana i Heli”, to znaczy tylko, że w większości jesteśmy Marianami i Helami.
Marta (33 lata, bezrobotna)

Autokrytyka jest ważnym aspektem edukacyjnym, gdyż sprzyja ogólnie rozumianej refleksyjnej postawie, w związku z tym odwołuje się do świadomości jako
podstawowej kategorii w pedagogice krytycznej. Kolejny aspekt, na który zwracają
uwagę respondenci, dotyczy kabaretu jako sztuki ponowoczesnej, której potencjał
tkwi między innymi w łamaniu schematów:
[…] Kabarety też powinny łamać schematy, bo to jednak forma sztuki. Jak jakiś kabaret wyśmiewa to, co w wiadomościach mówi się z grobową miną, to na pewno łamie tabu. Przyjęło się, że są
pewne kwestie kontrowersyjne, z których nie wypada się śmiać, ale sztuka powinna się właśnie
takimi kwestiami zajmować.
Bartek (28 lat, urzędnik)

Przekraczanie tabu to z jednej strony manifestacja oporu wobec kultury dominującej, z drugiej atrybut kabaretu jako sztuki ponowoczesnej. Obie te kwestie
wchodzą ze sobą we wzajemne relacje. O tym, jak przekraczanie tabu wzbogaca
człowieka, opowiada kolejna respondentka:
Jeżeli Monty Python robi sobie „jaja” z chorych ludzi, to łamie pewne kulturowe tabu. Mi się
to podoba, bo to bardzo wzbogaca człowieka. Paradoksalnie uczy jakiejś tolerancji, dystansu
w podejściu do życia. Ja w takich momentach zastanawiam się: „ok., czy to naprawdę jest taki
temat, którego trzeba unikać, czy powinnam się wstydzić tego, że mnie to śmieszy?” i zazwyczaj
dochodzę do wniosku, że nic w tym nie ma złego. Sztuka powinna rozwijać.
Pola (21 lat, studentka)

Kolejna grupa wypowiedzi respondentów dotyczyła oporu w sposób bezpośredni. Respondenci, którzy opowiadali o ważnej edukacyjnej roli oporu, najczęściej nawiązywali do kabaretów z okresu PRL, gdzie opór był najmocniej manifestowany:
W ludziach jest coś takiego, że są przekorni. Dlatego na „Egidę” chodziły takie tłumy, ciężko
było bilety dostać. Bo im więcej tam się naśmiewali z władzy, tym bardziej się nakręcali. A jak
zobaczyli, że ich więcej jest, to tym bardziej czuli się jacyś silniejsi. Poza tym to był też jakiś sposób na to, żeby dowiedzieć się rzeczy, które działy się w kraju. Bo wiadomości nikt nie oglądał,
niektórzy nawet specjalnie w tym czasie albo szli na spacer, albo coś. Z przekory po prostu.
Stanisław (56 lat, pracownik fizyczny)

Twórczy opór wynika z niezgody na zastaną rzeczywistość, którą w epoce PRL
była głównie rzeczywistość polityczna. Kabaret tamtych czasów jako forma oporu, stał się miejscem socjalizacji marginalizowanej grupy społecznej, tej, która nie
zgadzała się na rzeczywistość, w której żyła:
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Ludzie w kabarecie krytykowali, może nie sami, ale pośrednio przez to uczestnictwo, rzeczywistość. Znaleźli tam podobnych do siebie, którzy nie zgadzali się na sytuację w kraju. Myślę, że
mogło to im dawać takiego „powera”, to była taka trochę gra – jak to zrobić, żeby obejść cenzurę.
Pola

Na gruncie sztuki kabaretowej bardzo skutecznie realizują się cele pedagogiki krytycznej i nie jest to wyłącznie zjawisko zarezerwowane dla kabaretów politycznych z czasów PRL. Jak pisałam wcześniej, ironia, jako narzędzie satyry, ma
wymiar oczyszczający. Do tego aspektu respondenci nawiązali w odniesieniu do
kabaretu dzisiejszego, zorientowanego na perspektywę ponowoczesną:
Wydaje mi się, że dzisiaj ważniejsze jest to, żeby kabaret dostarczał rozrywki, żeby ludzie znaleźli
chociaż moment, żeby się z czegoś pośmiać, nie myśleli o problemach. Wiadomo, że to jednak kabaret, więc z krytyką ma dużo wspólnego. I taka krytyka też jest potrzebna, bo to jest tak, że jak podejdziemy z góry do naszych problemów, to łatwiej nam je przezwyciężyć. Jednak Polacy przez lata
wypracowali sobie jakiś tam dystans do rzeczywistości. Mamy wiele słabości, to prawda, ale chyba
zdajemy sobie z nich sprawę, a takie wyśmiewanie to element stawiania czoła tym słabościom.
Beata (25 lat, pracownik biurowy)
Trzeba umieć spojrzeć z dystansu. Dlatego trzeba czasem prześmiać pewne rzeczy, żeby się do
nich zdystansować. Jest ciężko, ale czasem jest tak, że demonizujemy nasze problemy. A jak obejrzy się to na scenie i to jeszcze w wydaniu kabaretowym, to nie wydaje się aż takie straszne.
Zuzanna (45 lat, pedagog)

Respondentka odniosła się do subiektywizmu w postrzeganiu rzeczywistości.
Można odnieść ten aspekt do istoty pedagogiki krytycznej, która bazuje na teorii
marksistowskiej, związanej z kategorią „fałszywej świadomości”. Jesteśmy uczestnikami rzeczywistości, dlatego potrzebujemy pewnego spojrzenia obiektywnego.
Sztuka kabaretowa może to realizować. Ostatnia z wypowiedzi również odnosi się
do tej kwestii:
Kabaret to takie miejsce, w którym można skonfrontować to, co się widzi na co dzień z tym, jak
to jest odbierane przez innych. My może jakoś tak bardzo osobiście pewne kwestie przeżywamy,
a to, jak potem pokaże to kabaret, pokazuje nam, że nie ma się co martwić, bo nie jesteśmy sami,
a poza tym może to aż tak źle nie wygląda.
Stanisław

Tak trudny temat, jakim jest edukacyjny wymiar krytyki, zasługuje z pewnością na więcej uwagi. Zapewne przy jeszcze wnikliwszych analizach udałoby się
wyciągnąć więcej ciekawych wniosków. Nie ulega jednak wątpliwości, iż sztuka kabaretowa jako format związany z satyrą, to format niezwykle barwny i różnorodny,
przełamujący pewne schematy, serwujący krytykę zarówno w formie, jak i treści,
a także skłaniający do krytyki w odbiorze.
***
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Jak pisałam wielokrotnie, za najważniejsze zadania dla edukacji kulturalnej
w kontekście pedagogiki krytycznej uznałam opór – jako podstawę alternatywnego uczestnictwa w kulturze – oraz dialog, który wiąże się ze świadomym odbiorem
dzieła sztuki, a jest ponowoczesną konsekwencją myślenia krytycznego w pedagogice. To, w jaki sposób twórczy opór realizuje się w odbiorze sztuki kabaretowej,
jest doskonale widoczne w wypowiedziach jej widzów. Dialog natomiast pozwala
do tych aspektów dotrzeć i je zinterpretować. Dialog jest dzisiaj bowiem warunkiem sine qua non twórczej refleksji nad sztuką.
Same badania, jak i ich analiza, były okazją do zgłębienia istoty sztuki kabaretowej, która – bardzo rozpowszechniona i tak popularna – ciągle traktowana jest
po macoszemu ze względu na rzekomy deficyt estetyki w formie czy treści. Okazuje się jednak, iż sztuka kabaretowa – jakkolwiek nie traktowana przez krytyków
– ma ogromne znaczenie dla jej odbiorców, nawet jeżeli początkowo nieuświadomione. Krytycy natomiast – jeżeli tylko podejdą do sztuki kabaretowej refleksyjnie
– zauważą, iż sam fakt krytyki świadczy o tym, iż kabaret jest im „edukacyjnie”
bliższy niż początkowo zakładali.
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“What Are You Laughing at?”, Sketch Comedies
in the Perspective of Education
Summary
The author of the text notices, that “from the point of view of considerations about the educational potential of art, interesting is the process of changes in thinking about the relationship
between culture and art in the area of pedagogy” (Osip, „Z czego się śmiejecie?”, czyli sztuka
kabaretowa w perspektywie edukacyjnej). Referring to the pedagogy of postmodernism, the author of the text notices that, “on this level new concepts of mutual relationships between education and culture were born, where e d u c a t i o n a l role of cultural phenomena is emphasized
more than educational processes” (Osip, op. cit.).
Critical pedagogy is the starting point for considerations presented in the article. On the
basis of its assumptions, the author shows that the classic school education does not arouse
youth’s interest in high, elite culture. The author of the text explains that the main aim of the
critical theory is to reject “the false consciousness” and to look at reality (in this case educational reality) from an objective point of view, which is made difficult by our participation in
this reality (Szkudlarek, 2003: 363). The author further claims that if we manage to achieve this
aim, we will easily notice that school – assuming it embraces the classics of culture pedagogy,
which should participate in the transmission of culture – does not exactly perform its function. From this perspective the author recalls the category of resistance. She points out that in
pedagogy presented in the traditional way, the resistance does not seem to be a phenomenon
favouring education (or rather upbringing). That is why, she further notices, the practice of the
marginalized area of culture provides the theoretical foundations to the critical pedagogy (Osip,
op. cit.).
Further on in the text, the author makes an analysis of entertainment as the source of
popular culture. She refers to the theory of Johan Huizinga, for whom entertainment is older
than culture, because, as far as culture is linked with the existence of a human community, animals have been playing since forever (Huizinga, 1985: 11). According to her a sketch comedy,
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as a form of art in popular culture, is a perfect connection of mimesis, humour and a critical
perspective in pedagogy (Osip, op. cit.).
The next sphere mentioned in the article is popular art and education. The author of the
article notices that the educational potential of art is mainly used within the so-called high art,
whereas the popular art does not raise so much enthusiasm among educators. Referring to
Richard Shusterman, the author shows that the defense of the popular art concerns acknowledging the deficit of the aesthetic potential. She further notices, “that thinking that what is emotional in art, is not aesthetic is rooted in our culture – amusement, and also entertainment are
categories defined by emotions, an unrestricted experience of pleasure; esthetics, on the other
hand, is a rational category, rejecting emotionalism” (Osip, op. cit.).
In the subsequent part of the text, the author discusses the term “sketch comedy”, describing earlier its constituent elements which are mimicry and satire. The author of the text states,
“that distinctive features of sketch comedies are tightly connected with postulates of critical
pedagogy. In the definition of the word “satire”, the author writes, one can find a critical judgment of reality and irony and grotesque are the tools that satire uses to construct this reality.
A sketch comedy alone, which contains satire, becomes the same tool of an effective construction of new (so, at the same time, of deconstruction of the top-down given) cultural meanings”
(Osip, op. cit). She also notices that “the analysis of Polish art of sketch comedies of the second
half of the 20th century shows a lot of examples how sketch comedies, in a visible way, fulfill the
assumptions of the critical pedagogy connected with the construction of new meanings based
on resistance”. She postulates to look at the art of sketch comedies in a “postmodern” way. In
this context, she indicates, the satire shows the condition of the society and reality, in which we
function. The art of sketch comedies, Osip claims, is thus a very important mediator between
its receivers and the completeness of social influence. Thus, it is worth taking a closer look at
specific examples of such activities, staying in the convention of the critical pedagogy (Osip,
op. cit.).
The author mentions examples of sketch comedies, which appeared in Poland after the Second World War. She shows that the sketch comedies as a form of art was linked in Poland with
the resistance movement against the existing reality. She says, “a common enemy – the political
system – united a lot of people, who, on an everyday basis, varied on many levels. The resistance
manifested very visibly on the amusement level, constituting the art of sketch comedy, not only,
in the are of mimicry, but also agon and ilinx” (Osip, op. cit.).
Later in the article, the author wonders if today’s sketch comedies reflect society? She writes,
“today a sketch comedy that does not have receivers, stops existing before we even know about
its existence”. Thus, in her opinion, we deal with the phenomenon characteristic of popular
art – a sketch comedy no longer “generates” groups of receivers, it is the receivers, who “generate” the sketch comedy. This postmodern perspective in the art of sketch comedy has created
a phenomenon, which I called “the postmodern sketch comedy”. In the cultural reality depicted
in this way, a dialogue as a task for education begins to be the most interesting alternative for
the pedagogy (Osip, op. cit).
In this context she asks questions: “to what extent the sketch comedy is still a place of community, and to what extent a choice or a demand for a specific sketch comedy offer is our individual choice? And referring to the critical perspective, why do we choose this specific sketch
comedy?” (Osip, op. cit). She refers to the dialogue between a sender and a receiver, crediting it
with educational aspects.
In the last part of the article, the author’s research is linked with the reception of the sketch
comedy art and the perception of its connection with education. In her research, the author
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took a quality strategy, using a receptive interview. The group of respondents was very diverse
and, as the author notices, “actually, the only condition was minimal knowledge and interest in
sketch comedy art” (Osip, op. cit). One of the mentioned problems concerned the educational
profits of the criticism of the social reality; that criticism is included in the texts of the Polish
sketch comedy art. The author of the text concludes “that sketch comedy art – however it is
treated by critics, has an immense meaning for its receivers, even if this meaning is unconscious
at first. Critics, on the other hand – if only they look at the sketch comedy art in a reflective
way – will notice that the criticism itself proves that a sketch comedy is ‘educationally’ closer to
them, than they, at first, assumed” (Osip, op. cit.).
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Eva Zamojska, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2010, 336 s.
System edukacyjny, który bezwzględnie jest poddawany nieustającym modyfikacjom, tak by
mógł być jak najlepiej przystosowany do przebiegu współczesnych przemian i wymagań społecznych, jest nie tylko krytykowany, ale również analizowany w różnych jego aspektach. Politycy, psychologowie, pedagodzy, a także osoby bezpośrednio zainteresowane edukacją jako
procesem, czyli rodzice, nauczyciele i często sami uczniowie, podejmują debaty i polemiki na
temat programów nauczania, struktury szkoły, zagrożeń i szans, jakie niesie uczestnictwo dzieci
w szkolnych programach edukacyjnych, niejednokrotnie formułując szereg hipotez bardziej lub
mniej weryfikowalnych i zgodnych z rzeczywistością.
Edukacja była i zawsze będzie tematem aktualnym i godnym zauważenia, zareagowania, bo
dotyczy jednej z najistotniejszych sfer ludzkiej egzystencji, czyli rozwoju nie tylko poznawczego, ale również społecznego i emocjonalnego, które wpływają na jakość naszego życia. Książka
Evy Zamojskiej wpisuje się w dyskurs edukacyjny nie tylko ze względu na pojawienie się hasła
„edukacja” w tytule, ale przede wszystkim ze względu na poruszane aspekty równości w jej
kontekście. Edukacja powinna być szansą rozwoju dla jednostki, dostępną dla wszystkich osób
bez względu na poglądy, kolor skóry, wyznanie czy orientację polityczną. Takie są jej szczytne
założenia, Autorka książki rozważa, czy założenia te są respektowane nie tylko przez podstawy
programowe i podmioty uczestniczące w procesie edukacyjnym, ale też przez autorów podręczników. Poddała analizie podręczniki szkolne najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli
w systemie szkolnym dwóch krajów: Polski i Czech. Wybrane przez Autorkę tytuły są omawiane w różnych publikacjach eksperckich, upowszechnianych przez ISP, których dobór kierowany
był między innymi liczbą sprzedaży egzemplarzy.
Podtytuł publikacji Evy Zamojskiej ujawnia czytelnikowi zakres porównań czynionych
przez autorkę: wybranych aspektów równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,
co czyni jej publikację interesującą także z punku widzenia pedagogiki porównawczej. Umiejscowienie tej pozycji w kontekście kulturowym dwóch społeczeństw, z jednej strony podobnych
do siebie, bo uwarunkowanych położeniem geograficznym, sąsiedztwem względem siebie oraz
historycznym uwikłaniem w ten sam ustrój polityczny i podobne doświadczenia polityczne,
a zarazem tak odmiennych od siebie, czyni ją interesującą i skłaniającą do refleksji nad tożsamością kulturową obu krajów. Tym samym wpisuje się również w problematykę socjologii
i antropologii kulturowej.
Praca jest poświęcona analizie treści podręczników szkolnych. Wybór tematyki Autorka
uzasadnia ważnością zagadnień poruszanych nie tylko w jawnych przekazach tekstów kulturowych umieszczonych w podręcznikach szkolnych, ale również w jej komunikatach ukrytych,

228

Polemiki i recenzje

świadczących również o ważności treści przekazu, przy założeniu, że podręcznik jest nie tylko środkiem dydaktycznym, ale stanowi również wartość aksjologiczną, związaną z intencją
kształtowania osobowości. Podręcznik szkolny daje uczniowi nie tylko możliwość zdobywania
wiedzy ogólnej z danego przedmiotu, ale jest on także przekazem kulturowym i środkiem komunikacyjnym pomiędzy uczniem a kulturą, w jakiej on żyje lub w jakiej żyli jego przodkowie.
Autorka przeanalizowała te treści podręczników do nauki języka ojczystego, które w sposób
jawny lub ukryty przekazują pożądane kulturowo wartości, przy czym zakłada, nie bezpośrednio, że treści dobierane są przez ich autorów z pełną świadomością. W moim przekonaniu może
to mijać się z prawdą, istnieje bowiem prawdopodobieństwo, iż autorzy analizowanych podręczników nie są świadomi, jakie treści podprogowe mogą przekazać uczniom poprzez dobór
językowy formułowanych poleceń, co również jest analizowane przez Autorkę. Niemniej jednak, świadomie bądź nie, określony wpływ na uczniów wywierają. Autorka zaznacza jednak, iż
tego wpływu nie badała, czyli nie sprawdzała rezultatów edukacji. Jej praca ma dać odpowiedź
na pytanie, czego uczymy dzieci w szkole w zakresie trzech relacji: relacji między grupą postrzeganą jako własna i grupami „innych”, społecznego funkcjonowania mężczyzn i kobiet oraz relacji między dorosłymi i dziećmi w społeczeństwie. Jak sama podkreśla, analizie poddała mały
wycinek rzeczywistości szkolnej – treści podręczników – stąd odpowiedzi na pytania dotyczą
wyłącznie tej sfery.
Obszerna część teoretyczna wprowadza wiele ciekawych rozstrzygnięć na poziomie zagadnień i definicji oraz założeń teoretycznych dotyczących wybranych zagadnień równości, w których niejednokrotnie ujawnia się stosunek autorki do owych treści.
W pierwszym rozdziale, zgodnie z oczekiwaniami czytelnika, autorka umieszcza podstawowe definicje i znaczenia związane z pojęciem „równość”. Dowiadujemy się o jego wieloaspektowości w wymiarze definicyjnym, historycznym i politycznym; w tym ostatnim „równość”
oznacza zrównanie ludzi wobec prawa oraz równy udział w rządzeniu. Autorka przedstawia
dwa projekty modernizacyjne Oświecenia, które wprowadzały równość nie tylko w życie polityczne, ale również w porządek życia społecznego.
Rozstrzygnięcia teoretyczne dotyczące równości jednostki nie mogły obyć się bez analizy
doktryn religijnych w tym aspekcie funkcjonowania jednostki. Etyczny wymiar równości – indywidualizacji i emancypacji – Autorka prezentuje w kolejnym podrozdziale, opisując antyczne pojmowanie równości, chrześcijańskie spojrzenie na tę wartość, kończąc opisem filozofii
oświeceniowej, na kanwie której, w połączeniu z liberalną troską o zagwarantowanie przestrzeni osobistej wolności jednostki, powstała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) oraz
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (1966). Część teoretyczna pracy ma odniesienie do
analizowanych treści czytanek.
W kolejnym rozdziale następuje aktualizacja problematyki w obrębie trzech aspektów
równości, co stanowi główny trzon analizy metodologicznej treści podręczników szkolnych.
Autorka uznaje, że trzy aspekty równości, które mają związek z aktualnie dokonującymi się
przemianami życia społecznego, to: równość mężczyzn i kobiet, równość w relacjach dzieci
i dorosłych oraz równe traktowanie „swoich” i „obcych”, co według Evy Zamojskiej określa
ważność dyskursu równościowego późnej nowoczesności.
Asymilacjonizm i multikulturyzm to dwie idee, które mają zastosowanie w nowoczesnym
społeczeństwie w sferze komunikacji międzykulturowej i to właśnie one są przedmiotem analiz
w kolejnym podrozdziale. Po analizie pojęcia równości w kontekście multikulturowości społeczeństw na przełomie minionych epok autorka poszukuje nowego ujęcia równości, uwzględniając wieloaspektowy i wielokulturowy wymiar tego pojęcia we współczesnym świecie.
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Asymilacja różnych kultur w społeczeństwie nie stanowi nowego wyzwania dla kultury,
gdyż od zawsze takie próby się odbywały, jednak wybory te często były podyktowane chęcią korzystania z dających większe szanse osobistego rozwoju i osiągania indywidualnego dobrobytu,
instytucji edukacyjnych czy rynku pracy dominującej kulturowo grupy, zauważa Autorka.
Multikulturalizm ma również odzwierciedlenie w prawach człowieka formułowanych
w różnych kulturach na przestrzeni lat, który to z samego założenia wielości kultur implikował
trudności. Jedna dotyczy „podwójnego dna” w postrzeganiu inności przez kultury dominujące:
„O ile Europejczycy (czy Amerykanie) żywią obecnie szacunek do obcych kultur […], wykazują
wobec nich żywe zainteresowanie […], o tyle przedstawiciele niektórych przynajmniej obcych
kultur […] traktują ich (siebie!) z pogardą, wyższością i wrogością” (s. 55 za: Szahaj, 2004: 67).
Druga komplikacja polega na tym, że na gruncie kulturalizmu nie można nie tylko ocenić praktyk odmiennych od własnych, lecz w ostateczności pozbawiamy się także narzędzi do oceniania
kultury własnej.
Po analizie problemów politycznych związanych z multikulturalizmem, w której Autorka zauważa sprzeczne i wykluczające się postawy komunitarian i multikulturalistów, których
poglądy przytacza na stronach książki, w podrozdziale dotyczącym pluralizmu kulturowego
w praktyce społecznej państwa demokratycznych Autorka podaje dwa postulaty dla praktyki
społecznej: „1) ograniczenie wymogu ujednolicenia obywatelskiego do akceptacji reguł demokracji i poszanowania praw jednostki, oraz kulturowego do stopnia umożliwiającego komunikację i równość szans oraz 2) zróżnicowanie (pluralizm) kulturowe” (s. 62).
W rozdziale drugim nie zabrakło dyskursu feministycznego, który Autorka konfrontuje
z patriarchalną tradycją. Równość kobiet i mężczyzn jest ostatnio coraz częściej poruszaną kwestią w debatach politycznych i społeczno-kulturowych, co wpisuje ten fragment recenzowanej
książki w kontekst „atrakcyjnego” wątku dla współczesnych odbiorców. W opisie pierwszej
fali feminizmu Autorka koncentruje uwagę na kategoriach definicyjnych i zjawiskach socjologicznych, powołując się również na autorów czeskich, co wzbogaca tę książkę i potwierdza
fakt, iż Autorka biegle porusza się w czeskiej literaturze przedmiotu, mając możliwość kontekstualnych odniesień kulturowych. W opisie femiznizmu współczesnego, jako drugiej i trzeciej fali feminizmu, Autorka przedstawia pojęcie feminizmu w ujęciu historycznym jako zjawisko ewaluacyjne i eskalujące, w przeciwieństwie do zjawiska patriotyzmu, które zostało
przedstawione w porównaniu polskiego i czeskiego społeczeństwa. Kwestie dotyczące równości
kobiet i mężczyzn Autorka podsumowuje przedstawieniem barier, które utrudniają urzeczywistnienie takiego stanu.
Równość w relacjach dzieci i dorosłych jest tematem kolejnego podrozdziału. Autorka zauważa, że dzieci, podobnie jak kobiety, były postrzegane i traktowane jako odmienna kategoria
ludzi, która, jeśli w ogóle zasługiwała na prawa, to na pewno odmienne od praw mężczyzn, przy
czym odmienność ta zawsze była na niekorzyść tych pierwszych. Dlatego też uwzględnienie
równości w relacjach dzieci–dorośli jest uzasadnione i w interesujący, przystępny sposób przedstawione. Autorka prezentuje również alternatywne formy edukacji jako sposoby na zmniejszenie dystansu pomiędzy dorosłymi i dziećmi z uwzględnieniem praw dziecka. Po krótkim
przedstawieniu założeń różnych koncepcji pedagogicznych, na których opierają się fundamenty owych alternatywnych systemów edukacyjnych, Autorka przedstawia założenia antypedagogiki jako próby odpowiedzi na nierówne traktowanie dzieci, jednakże stwierdza, podobnie jak
B. Śliwierski, że antypedagogika nie pretenduje do „zajęcia miejsca pedagogiki”.
Konsekwencją opisywania relacji dziecko–dorosły w kategoriach równouprawnienia jest
poruszenie kwestii podmiotowości dziecka. Autorka zwraca uwagę na konieczność redefinicji
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kategorii autorytetu dorosłych. Eva Zamojska słusznie porusza kwestie psychologii rozwojowej
w kategoriach poznawczych założeń, które to determinują jakość i przebieg relacji dorosłych
z dziećmi. Kolejne fragmenty dotyczą praw dziecka i związków edukacji z kulturą.
Czytając ten rozdział, czytelnik ma nieodparte wrażenie, iż Autorka nie jest przekonania
o możliwości zrównania praw kobiet i mężczyzn czy dzieci i dorosłych. W podsumowaniu do
tego rozdziału mamy już pewność, że nasze przypuszczenia są słuszne.
W kolejnej części pracy Autorka podaje ramy teoretyczne i metodologiczne badań własnych. Przyjmując perspektywę konstruktywizmu społecznego, przedmiotem dociekań, jak
pisze Autorka, nie może być pytanie o uniwersalne prawa rządzące światem społecznym, lecz
pytanie o to, dlaczego akurat te prawa w określonym historycznie i kulturowo społeczeństwie
dominują. Autorka bada treść podręczników, zarówno uwzględniając treść samą w sobie, jak
i analizę dyskursu. Te dwa podejścia do analizy tekstu Autorka przedstawia w części metodologicznej. Z założeń metodologicznych Autorki wynika, iż teksty literackie poddawane analizie są
rozstrzygane pod kątem języka nie tylko jako naturalnego narzędzia służącego do poszukiwania
„obiektywnej” prawdy, lecz jako konstruktora rzeczywistości społecznej. Autorce zależy na krytycznej analizie dyskursu. Odczytuje ona teksty zawarte w podręcznikach, próbując odsłonić ich
różne warstwy znaczeniowe zgodnie z podstawowymi zasadami krytycznej analizy dyskursu,
przy czym w części empirycznej teksty zamieszczane w podręcznikach służą Autorce jako kategorie analityczne, co dla Autorki oznacza: jako pewne „typy idealne”, kryteria rozstrzygające, czy
znaczenie, przekaz, treść, wymowa konkretnego tekstu ma charakter równościowy względnie
nierównościowy z uwzględnieniem bliskiego i dalszego, kulturowego i historycznego kontekstu.
Do podręczników Autorka podchodzi jak do tekstów kultury i, jak sama podaje, nie zajmuje się efektem dydaktycznym treści podręczników ani efektywną formą istnienia programu
szkolnego. Dokonuje analizy ilościowej i jakościowej, przy czym analiza ilościowa ma charakter
pomocniczy. Autorka formułuje dwa pytania badawcze:
„1) Jaki obraz relacji dorośli–dzieci zawierają teksty zamieszczone w podręcznikach?
2) Jaki kształt relacji dzieci–dorośli wyłania się z konstrukcji podręczników, czyli z doboru i kompozycji tekstów, proporcji tekstów i ćwiczeń, z rodzaju i stopnia trudności zadań kierowanych do uczniów i uczennic przez autorów podręczników oraz z form językowych, które
wybierają do komunikacji z uczniami?” (s. 181).
Część wynikowa składa się z opisu i charakterystyki podręczników polskich i czeskich
w wybranych przez Autorkę aspektach równości. Autorka dokonuje analizy tych podręczników
w osobnych rozdziałach (rozdz. 5 i rozdz. 6), a zestawienie porównawcze prezentuje w rozdziale
ostatnim.
Zamojska uwzględniła trzy aspekty równości podejmowane przez autorów podręczników
szkolnych, którymi są: obraz narodu i relacji do „innych”, obraz społecznego funkcjonowania
mężczyzn i kobiet oraz obraz relacji dzieci–dorośli. Zestawienie to jest jasno i przejrzyście
przedstawione zarówno w kontekście polskim, jak i czeskim, stąd znaczna wartość tej książki
dla pedagogów porównawczych.
Zainteresowany tematyką czytelnik może odszukać interesujące go aspekty równości zarówno w podręcznikach polskich jak i czeskich, które prezentowane są w przejrzystym i czytelnym układzie strukturalnym.
W obrazach narodu i relacji do „innych” Autorka wyodrębniła wspólne przekazy w podręcznikach szkolnych dotyczące: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kraju, ojczyzny, religijności obywateli, zróżnicowania wewnętrznego i społecznego kraju, przedstawiania w przekazie literackim obrazu obcokrajowców i odmienności etnicznych, kulturowych czy seksualnych.
W analizach podręczników polskich można odnaleźć stereotypy dotyczące „Polaka katolika”,
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„Polaka obywatela”, natomiast analiza czeskich podręczników wzbogacona jest o treści dotyczące „języka i literatury”, a także obrazu Polaków w czeskich podręcznikach.
W kolejnym podrozdziale dotyczącym obrazu społecznego funkcjonowania mężczyzn i kobiet Autorka zwróciła uwagę na proporcje, w jakich umieszczane są teksty autorów, uwzględniając ich płeć, jak przedstawiona jest kwestia „miłości” czy obrazu „mężczyzn i kobiet w rolach
stereotypowych i niestereotypowych”. Analiza polskich podręczników szkolnych jest poszerzona o aspekt języka androcentrycznego, podejścia ahistorycznego oraz przekazów jawnych
umieszczanych w tekstach literackich. Podręczniki czeskie natomiast Autorka przeanalizowała
również pod kątem cech kobiecości i męskości, jakie są przekazywane uczniom.
W podrozdziałach dotyczących obrazu relacji dzieci–dorośli zarówno polskie, jak i czeskie
podręczniki zostały omówione pod kątem doboru tematów, konstrukcji obrazów dzieciństwa
i dorastania, obrazu szkoły i języka podręczników oraz ideologii edukacyjnych autorek i autora
podręczników.
Analiza poszczególnych kwestii, które interesowały Evę Zamojską, jest opatrzona komentarzami autorskimi, które cechują się obszerną wiedzą ogólną zarówno dotyczącą pojęciowych
i definicyjnych obszarów związanych z problematyką, jak i wiedzą z zakresu historii obu krajów.
Często można spotkać subiektywne interpretacje Autorki, które prezentują równościowy i feministyczny obraz jej poglądów. Swoistą syntezę pracy stanowi rozdział 7, w którym Autorka
stwierdza, że „[…]w podręcznikowej rzeczywistości w obu krajach kultura ma w przeważającej mierze męskie oblicze. W obu krajach w podręcznikach znajdziemy wiele przejawów androcentryzmu, polaryzacji rodzajów i essencjalistycznego podejścia do kobiecości i męskości.
Zamieszczono także literackie obrazy przemocy wobec kobiet, usprawiedliwiane miłością i pozostawione ze strony autorów podręczników bez komentarzy, co uważam za fakt skandaliczny” (s. 303). Pomimo niekiedy dość kontrowersyjnych stwierdzeń Autorki warto sięgnąć po tę
książkę, gdyż skłania ona do głębszej refleksji nad wybranymi aspektami życia społecznego.
Ewa Karmolińska-Jagodzik

Daria Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, 332 s.
Współcześnie, zarówno w debacie publicznej, jak i w dyskusjach akademickich, wiele mówi
się o edukacji uniwersyteckiej, jej jakości, roli i możliwych drogach ewolucji. Obserwowana
inflacja uniwersyteckich kredencjałów oraz powszechna dostępność kształcenia akademickiego skłania ponadto do refleksji nad „kondycją współczesnego uniwersytetu” (s. 119), nad jego
możliwym kryzysem oraz funkcją w kreowaniu elit społecznych.
Zarysowany powyżej dyskurs znakomicie opisuje Daria Hejwosz, doktor nauk humanistycznych, badaczka szkolnictwa wyższego w różnych regionach świata, w książce wyróżnionej na IV Targach Książki Akademickiej i Naukowej Academia w Warszawie, zatytułowanej:
Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, która została oddana do rąk czytelników
w 2010 roku. Książka ta, poprzez swój interdyscyplinarny charakter oraz bogactwo teoretyczne
i niezwykłą głębię analityczną, jest lekturą niecodzienną i fascynującą, a także – przywołując
słowa profesora Zbyszka Melosika, pochodzące z przedmowy książki – „zapraszającą do dyskusji” o sytuacji szkolnictwa wyższego, także polskiego (s. 11).
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Celem książki – co podkreśla Autorka we wstępie – było „przedstawienie roli edukacji
uniwersyteckiej w kreowaniu elit społecznych” (s. 13). Warto podkreślić, iż materiały i źródła
niezbędne do realizacji tego zamierzenia Daria Hejwosz gromadziła między innymi podczas
pobytów naukowych na University of London, Humboldt-Universität zu Berlin oraz Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Rozważania prowadzone są więc na pograniczu socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej.
Pierwsza część książki, zatytułowana: Uniwersytet i elity. Teoretyczne podstawy analiz, składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym Autorka przeprowadza socjologiczną interpretację
edukacji, opisując między innymi wyróżnione przez Talcotta Parsonsa funkcje edukacji, jej
ideologię (w ujęciu Earla Hoppera), a także koncepcję Roberta Mertona dotyczącą społeczno-kulturowych uwarunkowań sukcesu, teorię ludzkiego kapitału, czy – upowszechnioną przez
Michela Younga – merytokratyczną i – stworzoną przez Ivana Berga – kredencjonalną wizję
rzeczywistości. Rozdział kończy niezwykle wnikliwy, a jednocześnie syntetyczny i przejrzysty
opis teorii reprodukcji kulturowej Pierre’a Bourdieu’a i Jeana-Claude’a Passerona oraz teorii reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa.
W drugim paragrafie Daria Hejwosz skupia się na rozważaniach dotyczących elity i elitarności. Przedstawia w nim pięć teorii elit:
• „krążenie elit” Vilfreda Pareta,
• „klasa rządząca” Gaetana Moski,
• opis struktury życia kulturalnego w społeczeństwie liberalnym Karla Mannheima,
• „elity strategiczne” Suzanne Keller,
• „elita władzy” Charlesa Wrighta Millsa.
Część pierwszą kończy rozdział dotyczący ideału człowieka wykształconego, w którym
Autorka podkreśla – odwołując się do twierdzeń między innymi Zbyszka Melosika, Ortegi
y Gasseta i Deborah Meier – że określenie tego ideału jest obecnie niezwykle trudne, a opracowywane przez współczesne społeczeństwa definicje osoby wykształconej często dla młodych
ludzi zupełnie nie mają sensu, są oderwane od ich codziennego życia. Niezwykle istotne wydaje
się także dostrzeżenie i szczegółowe przeanalizowanie przez Darię Hejwosz związków rynku
z wizerunkiem wykształconego człowieka.
Druga część rozprawy, zatytułowana Uniwersytet we współczesnym społeczeństwie, również
zawiera trzy rozdziały. W pierwszym z nich Autorka opisuje trzy modele uniwersytetu, które
„wyłoniły się w czasie debat nad jego kondycją w okresie oświecenia: napoleoński (francuski),
humboldtowski (niemiecki) i newmanowski (angielski)” (s. 76). W kolejnym rozdziale Daria
Hejwosz omawia trzy społeczne funkcje uniwersytetu: socjalizacyjną, selekcyjną oraz badawczą,
i w ich kontekście porusza ważne kwestie dotyczące równości szans w edukacji oraz relacji wiedzy i władzy we współczesnym, postmodernistycznym społeczeństwie. W ostatnim paragrafie
tej części, poruszającym zagadnienia dylematów rozwoju współczesnej edukacji uniwersyteckiej, Daria Hejwosz zakreśla zakres wyzwań stojących przed uniwersytetem w XXI wieku oraz
analizuje związki edukacji wyższej z biznesem – zadaje pytania: „Czy uniwersytet jest fabryką
wiedzy? A może stał się fabryką ‘użytecznej wiedzy’, czyli takiej, na którą istnieje popyt? A może
uniwersytet stał się wyłącznie fabryką dyplomów akademickich (na które też istnieje określony
popyt)? […] Czy student jest konsumentem, nabywającym produkt (wiedzę i dyplom) i usługę
(proces kształcenia)? Czy w tym kontekście naukowiec, wykładowca został zredukowany do
roli usługodawcy?” (s. 128). Daria Hejwosz w omawianym rozdziale rekonstruuje także debatę
dotyczącą kondycji współczesnego uniwersytetu. Ten fragment pracy wydaje się szczególnie
interesujący, Autorka przedstawia bowiem niezwykle ciekawe i często mało znane polskiemu
czytelnikowi koncepcje i interpretacje tego problemu. Wymienić można w tym miejscu twier-

Polemiki i recenzje

233

dzenia Gerarda Delenty dotyczące kryzysu współczesnego uniwersytetu, Clarka Kerra mówiące
o miltiuniwersytecie oraz Ronalda Barnetta odnoszące się do zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu pod wpływem zjawiska superzłożoności.
Ostatnia część książki (Edukacja uniwersytecka i kształcenie elit – studia przypadków) to
jakościowe analizy sześciu uniwersytetów: Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu w Oksfordzie,
Uniwersytetu w Tokio – „Todai”, Uniwersytetu im. Ruprechta Karola w Heidelbergu, Uniwersytetu w Kapsztadzie oraz Uniwersytetu w Buenos Aires. Daria Hejwosz w studium przypadku
każdego z uniwersytetów zastosowała osiem kategorii analitycznych:
1) rola i pozycja badanego uniwersytetu w społeczeństwie (w kontekście historycznym
i współczesnym),
2) rola i miejsce elit w społeczeństwie, w którym znajduje się analizowany uniwersytet,
3) tradycja i historia oraz struktura organizacyjna wybranego uniwersytetu,
4) selekcyjna funkcja badanego uniwersytetu,
5) proces kształcenia na analizowanym uniwersytecie,
6) wyzwania wobec wybranego uniwersytetu i jego kondycja,
7) (re)produkcja elity społecznej przez analizowany uniwersytet,
8) podobieństwa i różnice pomiędzy danym uniwersytetem a zaproponowanymi w pracy
koncepcjami i teoriami (s. 144–155).
Książkę kończy bardzo interesujące i systematyzujące omawiane w rozprawie kwestie zakończenie. Warto także dodać, iż praca ma wyjątkowo bogatą i przydatną bibliografię oraz obszerną netografię.
Nie ulega wątpliwości, że książka Darii Hejwosz pt. Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit
społecznych jest pozycją interdyscyplinarną i niezwykle cenną dla socjologów, pedagogów, wykładowców, a także studentów różnych kierunków. Jest również książką zmuszającą do przemyśleń nie tylko dotyczących kondycji naszych uniwersytetów, ale także sytuacji całego polskiego
systemu szkolnictwa wyższego.
Autorka pracy zauważa, że „mamy silne podwaliny do budowania prestiżowych uniwersytetów, które w przyszłości będą kształcić elitę społeczną. Mamy wolność, istnieje jednak potrzeba stwarzania większej różnorodności, w której każdy będzie miał możliwość studiowania
w instytucji w pełni wykorzystującej jego potencjał”. „Jest to wizja idealnego uniwersytetu, ale
ideały są jak gwiazdy – wyznaczają drogę” (s. 318). Wydaje się, iż lektura recenzowanej książki
to solidna podbudowa dla tej drogi.
Michał Klichowski

Sylwia Jaskulska, Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, 192 s.
Sylwia Jaskulska podejmuje w swojej książce ważny i oryginalny temat, rzadko poruszany w studiach oraz analizach naukowych. Koncentrując się na zidentyfikowaniu sposobu doświadczania
przez uczniów wybranego wycinka rzeczywistości szkolnej, jakim jest proces oceniania zachowania w szkole, poszerzyła i pogłębiła pole badawcze pedagogiki oraz dołączyła do nielicznej
grupy badaczy (A. Lewina, H. Muszyńskiego, H. Sowińskiej, B. Śliwerskiego), przekonanych

234

Polemiki i recenzje

o społecznym znaczeniu wiedzy na temat fenomenu oceny zachowania w szkole. Na uznanie
zasługuje fakt, że używa, w przeciwieństwie do wielu teoretyków i praktyków edukacji, wyrażenia „ocena zachowania”, a nie powszechnie funkcjonującego i zakorzenionego nie tylko
w języku potocznym zwrotu „ocena z zachowania”.
Publikacja ma bardzo dobre interdyscyplinarne podstawy teoretyczne. Sylwia Jaskulska,
wykorzystując znajomość rozległej literatury przedmiotu, wyprowadza z niej definicje kluczowych pojęć, przybliża historię oceniania zachowania na stopień w Polsce, a także prezentuje
uwikłania ideologiczne i psychologiczne oceniania szkolnego. Akcentuje przy tym, że w polskiej szkole przy wystawianiu ocen, niestety, wciąż dominuje podejście behawiorystyczne, a nie
interakcyjne. W badaniach oparła się na założeniach psychologii poznawczej, przyjmując, że
jednostka jest podmiotem samodzielnym, który przetwarza informacje i działa w środowisku.
Ucznia postrzega jako współtworzącego rzeczywistość, ale biorąc pod uwagę, iż ocena szkolna
(za zachowanie) na stopień przynależy do wizji tradycyjnej szkoły, rozważania w ostateczności ulokowała na przecięciu się paradygmatu normatywnego i interpretatywnego. Jako główną
kategorię badawczą wybrała doświadczenia gimnazjalistów, nawiązując do neokonstruktywistycznej teorii Marii Tyszkowej, akcentującej rolę doświadczeń w rozwoju jednostki. Autorka publikacji przyjęła zatem, że: „1) szkoła to kontekst społeczny rozwoju ucznia, źródło jego
doświadczeń. Uczeń nabywa doświadczenia poprzez aktywność w środowisku szkolnym. Doświadczenia te, jako materiał rozwojowy są przepracowywane mentalnie, organizują się i reorganizują w struktury poznawcze, pozostając w związku z otoczeniem społecznym, jakim jest
szkoła (zmieniają to otoczenie lub w wyniku interakcji z nim same się reorganizują); 2) badając indywidualne doświadczenia poszczególnych uczniów, można szukać wspólnych tendencji
poprzez wyłonienie z doświadczeń treści wspólnych; 3) doświadczenie to struktura poznawcza, struktura doświadczanych zdarzeń (s. 47). W związku z tym, że rozwój w koncepcji, którą
przyjęła, łączy się z aktywnością, a doświadczenia jako materiał rozwojowy opracowywane są
w aspekcie poznawczym, behawioralnym i ewaluatywnym, podział tej struktury także oparła
o te komponenty.
Jako globalny problem badań empirycznych potraktowała pytanie: jaka jest treść struktury uczniowskich doświadczeń związanych z ocenianiem zachowania na stopień i jakie czynniki je różnicują? Badania odbyły się w roku szkolnym 2006/2007 w sześciu wielkopolskich
gimnazjach wśród 122 uczniów z 11 klas drugich. Ponadto autorka przeprowadziła rozmowy
z sześcioma dyrektorami szkół oraz 11 wychowawcami klas. Poniżej krótko przybliżę treść
omawianej publikacji.
Książka Sylwii Jaskulskiej składa się z ośmiu rozdziałów podzielonych na podrozdziały. Każdy rozdział, oprócz trzeciego – metodologicznego i ósmego – podsumowującego, ma
taką samą budowę: rozpoczyna się mottem i krótkim wprowadzeniem, a kończy konkluzjami
(w przypadku teoretycznych rozważań) lub wnioskami (dla rozdziałów empirycznych). Rozdział pierwszy, Ocena zachowania w debacie nad polską szkołą, przedstawia historię oceniania
zachowania na stopień w szkołach w Polsce. W rozdziale drugim, Ocena zachowania. Uwikłania
ideologiczne i psychologiczne, autorka zastanawia się nad miejscem oceny zachowania w szkole,
zależnie od preferowanej ideologii edukacyjnej oraz nad tym, co się dzieje z uczniem ocenianym za zachowanie na stopień, biorąc pod uwagę uruchamiane mechanizmy psychologiczne.
Konkludując, Sylwia Jaskulska stwierdza, iż ocenianie zachowania pozwala kontrolować ucznia
przez szkołę, a z kolei szkołę przez system. Ocena zachowania jest zarazem oceną moralności
i postaw, bazuje na poczuciu własnej wartości i godności ucznia, dlatego też trudno jest badać
doświadczenia związane z otrzymywaniem stopnia za zachowanie. W jaki sposób to robić, autorka stara się odpowiedzieć w rozdziale trzecim, zatytułowanym Doświadczenia uczniów oce-
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nianych za zachowanie na stopień. Jak je badać? Jest to rozdział, w którym rozpatruje ocenianie
zachowania na stopień w świetle paradygmatów: normatywnego i interpretatywnego, i definiuje kategorię badawczą – doświadczenia gimnazjalistów. Jako treść komponentu poznawczego rozumie „spostrzeżenia, orientację w tym, jaki jest świat, organizację danych zmysłowych.
Doświadczenie to zespół wrażeń zmysłowych pochodzących z zetknięcia się z rzeczywistością,
opracowanych potem przez umysł. Tworzą one konstrukty umysłowe, takie jak: obrazy, pojęcia,
sądy, opinie” (s. 48). Autorka trafnie zauważa, że skoro celem badawczym było zbadanie opinii
i sądów uczniów na temat oceniania ich zachowania na stopień, wybranie doświadczenia jako
kategorii badawczej jest jak najbardziej słuszne. Dalsza część rozdziału przedstawia ustalenia
metodologiczne badań. Wart podkreślenia jest fakt, że Sylwia Jaskulska nie posłużyła się jedynie techniką ankiety, ale stworzyła również autorski sposób zbierania informacji – grupową
rozmowę ustrukturyzowaną, która stanowi kompilację techniki rozmowy ustrukturalizowanej
i wywiadu zogniskowanego.
Rozdziały: czwarty, piąty, szósty i siódmy to prezentacja wyników badań własnych. W zatytułowanym Kto? Jak? Dlaczego ocenia zachowanie uczniów na stopień? skupia się na treści
komponentu poznawczego struktury uczniowskich doświadczeń związanych z ocenianiem
– na sposobie oceniania zachowania i jego funkcjach. Jednym z ważniejszych wniosków, jaki
wysnuwa, jest to, iż sposób zachowania uczniów nagannych odbiega od standardów przyjętych
w szkole.
Treść komponentu behawioralnego (zachowania premiowane według badanych i zachowania uczniów) jest tematem rozdziału piątego Uczeń – wychowawca – rodzice. Działania uczestników procesu oceniania zachowania na stopień. Analizie poddano ponadto działania wychowawców i rodziców, którzy dowiadują się o stopniu za zachowanie dziecka. Elementy behawioralne
wzbogacono również o element poznawczy, jakim jest przedmiot oceny zachowania. Z kolei
komponent afektywny jest analizowany w rozdziale szóstym Co czują uczniowie oceniani na stopień? Jak się okazało, większość uczniów nie odczuwa negatywnych emocji w związku z byciem
ocenianym na stopień. Najbardziej niezadowoleni z tego faktu są uczniowie ze szkół elitarnych,
a najmniej – z najniżej umiejscowionych w rankingach szkół. O tym, co różnicuje (w sposób
istotny statystycznie) rodzaj doświadczeń gimnazjalistów dotyczących oceny zachowania, traktuje rozdział siódmy: Ilu uczniów, tyle szkolnych doświadczeń. Czynniki, które są w związku
z przebiegiem oceniania na stopień. Autorka przyznaje w nim, że o przebiegu procesu oceniania bardziej niż inne czynniki decyduje szkoła, do której uczęszczają uczniowie. Szczegółowej
analizy, syntezy i próby interpretacji zebranych wyników Sylwia Jaskulska dokonuje w ostatnim rozdziale, zatytułowanym Ocena zachowania? Ocena przystosowania? Ocena wychowania?
– wnioski, analizy, interpretacje. Publikację kończy pytaniem: Dokąd zmierza polska szkoła?,
trafnie zauważając, że jej badania na temat oceniania są tak naprawdę badaniem współczesnej
szkoły. Jaka więc jest polska szkoła w świetle badań przeprowadzonych przez autorkę publikacji? Niestety, wciąż bliższa szkole tradycyjnej, uczącej konformizmu, dziewczynki – bierności,
a chłopców – aktywności, poza tym wzmacniającej podziały. Podsumowując swoje rozważania,
Sylwia Jaskulska twierdzi: „ocena zachowania jest istotna dla szkół. Nawet na świadectwach
szkolnych zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Dyskutuje się nad jej skalą, a nie nad tym, po
co ona jest, o czym świadczy, co robi z traktowanym behawioralnie uczniem, który oto jest
dostateczny z człowieczeństwa, naganny z koleżeństwa, wzorowy z kultury osobistej, a dobry
z niestosowania używek… […] rozwija się przez brak zaangażowania do konformizmu, bo właśnie gdy jest konformistą, a nie osobą zaangażowaną, troszczącą się o swój rozwój, otrzymuje
wzorową ocenę zachowania”. Mimo iż jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja
oceny zachowania, autorka zdaje sobie sprawę, że w warunkach współczesnej polskiej szkoły
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jest to niemożliwe, ponieważ jak dotąd nie wymyślono nic, co mogłoby ją zastąpić. Sylwia Jaskulska przyznaje, że także nie jest w stanie wskazać rozwiązania zastępczego, jednak postuluje
rozpoczęcie reformy od przygotowywania do samooceny oraz od docierania do przyczyn, a nie
do przejawów zachowania.
Treść książki wzbogacono o rysunki i tabele obrazujące wyniki badań. Pracę wieńczy obszerna bibliografia oraz aneks z licznymi załącznikami. Wykaz literatury podzielono w sposób
przydatny i praktyczny na pozycje dotyczące oceny zachowania w szkole i pozostałe. Uwzględniono też strony internetowe. W aneksie przedstawiono tabele ze zmiennymi niezależnymi i ich
wskaźnikami, charakterystyki typów uczniów zachowujących się różnie wobec wymogów szkoły oraz tabele zbiorcze – wyniki badań. Na końcu zamieszczono streszczenie w języku angielskim. Struktura całości pracy została więc przemyślana i uporządkowana.
Podsumowując, można stwierdzić, iż książka Sylwii Jaskulskiej charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym przedstawionych treści, rzetelnością metodologiczną, znawstwem tematyki, dociekliwością, spostrzegawczością, trafnością wniosków. Wiele zawartych
w niej treści, osadzonych w ramach rozdziałów domkniętych w stwierdzeniach podsumowujących, ma charakter nowatorski. Tematyka, którą przybliża Sylwia Jaskulska, jest istotna zarówno z perspektywy teoretycznego oglądu wymiarów kultury szkolnej, jak również praktyki
edukacyjnej. Jest to lektura godna polecenia wszystkim tym, którzy interesują się kondycją
współczesnej polskiej szkoły, szczególnie w kontekście procesu oceniania ucznia na stopień za
zachowanie, a także osobom, które zainteresowane są spojrzeniem na szkołę z uczniowskiej
perspektywy.
Patrycja Miśko

Młodzież a sukces życiowy, red. nauk. Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Katarzyna
Kabacińska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, 468 s.
Sukces jest bardzo ważną kategorią w życiu każdego współczesnego człowieka – swoistym fenomenem, który kształtuje się w procesie międzyludzkich interakcji, będąc wytworem przede
wszystkim społeczno-kulturowych praktyk. Pełne zrozumienie znaczenia sukcesu w ponowoczesnej rzeczywistości jest możliwe jedynie przy odtworzeniu dominujących w niej norm
społecznych oraz wniknięciu w konstruowany przez nie pluralizm interpretacji i doświadczeń
tworzących indywidualne jednostkowe światy1. Autorzy recenzowanej publikacji, która podejmuje problematykę sukcesu życiowego w kontekście konstruowania tożsamości współczesnej
młodzieży, postawili więc przed sobą niełatwe zadanie. Jestem jednak przekonana, że udało się
im je w pełni zrealizować.
Książka Młodzież i sukces życiowy jest owocem czteroletniej pracy nad projektem badawczym zatytułowanym: Społeczno-edukacyjne konstrukcje sukcesu życiowego. Studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej. Najważniejszym celem zrealizowanego przedsięwzięcia była wielopoziomowa analiza kategorii sukces
1
D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińska, Wprowadzenie, w: Młodzież i sukces życiowy, red.
Hildebrandt-Wypych D., Kabacińska K., Kraków 2010, s. 7–8.
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życiowy. Lektura porusza aspekty zarówno polityczne, jak i ideologiczne, na przykład kwestie
związane ze świadomością i praktyką społeczną w poszczególnych krajach. Twórcy publikacji
przyjęli nowatorską, międzynarodową perspektywę porównawczą i skoncentrowali się przede
wszystkim na społecznym konstruowaniu sukcesu życiowego grupy młodzieży uprzywilejowanej, która w przyszłości stanie się najprawdopodobniej społeczną elitą.
Książka Młodzież a sukces życiowy wprowadza czytelnika w problematykę związaną z zagadnieniem sukcesu życiowego, ukazując jego znaczeniowe przeobrażenia. Pokazuje dynamikę
i różnorodność kategorii pojęciowych oraz społecznej percepcji sukcesu. Redaktorki podzieliły
ją na dwie części: teoretyczną oraz badawczą. Pierwsza z nich, zatytułowana Młodzież – edukacja i sukces życiowy: konteksty teoretyczne i praktyka społeczna, podejmuje interdyscyplinarną
refleksję nad dyskursem sukcesu życiowego. Składa się na nią sześć artykułów przybliżających
czytelnikowi różnorodne aspekty wpływu współczesnej kultury na postrzeganie kategorii sukcesu przez dorastających członków zachodniego społeczeństwa.
Autorka artykułu otwierającego część teoretyczną, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, poszukuje makrospołecznych uwarunkowań sukcesu życiowego w przemianach kapitalistycznej
gospodarki, podkreślając, że niosą one określone kulturowe konsekwencje, kształtujące sposób,
w jaki członkowie współczesnego społeczeństwa definiują sukces. Zdaniem autorki wydaje się
on być dzieckiem ekonomicznego racjonalizmu zachodniej kultury2. Refleksje koncentrują się
przede wszystkim na wzorach sukcesu w nowoczesnej, miejskiej perspektywie, konstruowanych
w ramach klasy średniej. Dobrochna Hildebrandt-Wypych podejmuje próbę zdefiniowania
pojęcia sukcesu, ukazuje ewolucję znaczeniową, jaka towarzyszy jego społeczno-kulturowym
przeobrażeniom, przede wszystkim w kontekście przejść od społeczeństwa przednowoczesnego
przez społeczeństwo nowoczesne aż do czasu ponowoczesności. Najważniejsze pytanie postawione w artykule dotyczy społecznej percepcji sukcesu u progu XXI wieku. Autorka zastanawia
się, czy wolność i bogactwo możliwości, jakie wydaje się towarzyszyć przemianom współczesnego świata, nie są tylko iluzją.
Problem wpływu edukacji akademickiej na biografię jednostek podejmuje w kolejnym rozdziale Zbyszko Melosik. Analizuje on rolę uniwersytetów w procesie stratyfikacji społecznej,
wskazując na dwie perspektywy postrzegania tego zjawiska – diagnostyczną, starającą się odpowiedzieć na pytanie, czy współczesna edukacja akademicka służy pogłębianiu różnic, tworzeniu
elit społecznych, czy celom egalitarnym, oraz moralną, podejmującą ogólną refleksję nad rolą
edukacji we współczesnym świecie. Autor przedstawia również przeciwstawne koncepcje uniwersytetu – merytokratyczną oraz kredencjalną. Dla merytokatów społeczny status jednostki
zależy przede wszystkim od jej udokumentowanych osiągnięć. Edukacja zdaje się być w tym
kontekście najprostszą drogą do awansu społecznego, stanowi również najważniejszy czynnik
wszelkich społecznych przemian. Kredencjalizm opiera się natomiast na krytyce liberalnej interpretacji roli dyplomu akademickiego. W artykule zostają omówione kredencjalne propozycje rozwiązania najaktualniejszych problemów, z którymi boryka się współczesne szkolnictwo
wyższe – akademickiego przeedukowania oraz inflacji dyplomów. Podsumowując swoje refleksje, Zbyszko Melosik wyraźnie podkreśla, że jest zwolennikiem merytokratycznego pluralizmu,
który potwierdza, jego zdaniem, integralność sektora edukacji wyższej, pozwalając jednocześnie na istnienie alternatywnych sposobów dokształcania. Formalna stratyfikacja uniwersytetów niesie ze sobą wiele korzyści, ale wiąże się również z pewnymi zagrożeniami – niezbędne
2
D. Hildebrandt-Wypych, Sukces życiowy wobec przemian kapitalizmu – od indywidualizmu
wczesnej nowoczesności do hiperindywidualistycznego rozproszenia ponowoczesności, w: Młodzież
i sukces życiowy…, s. 18.
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jest więc przełożenie wartości dyplomu na możliwości jednostek na rynku pracy. Co ważne
– osoby ze słabszym dyplomem powinny mieć szanse na rozwój i przekraczanie możliwości,
jakie dzięki niemu uzyskały.
Bardzo ciekawe zagadnienie podejmuje tekst autorstwa Tomasza Gmerka i Zbyszka Melosika Loteria i szczęśliwy traf – przyczynek do socjologii sukcesu życiowego. Znajdziemy w nim
porównanie struktury społecznej do drabiny, po szczeblach której członkowie społeczeństwa
starają się wspinać. W poprzednich epokach pozycja społeczna była determinowana przez
urodzenie, dziś możemy cieszyć się wolnością i równością szans, o jakiej wcześniej nie mogło
być mowy. Zdaniem autorów, warto w tym kontekście zastanowić się, co współcześnie decyduje o tym, że jedna osoba odnosi sukces, podczas gdy druga ponosi klęskę. Zbyszko Melosik
i Tomasz Gmerek podejmują niedoceniany dotąd w polskiej socjologii niezwykle istotny problem znaczenia szczęśliwego trafu jako czynnika decydującego o osiągnięciu sukcesu w życiu
– przede wszystkim jego społecznej percepcji. Loteria stanowi współcześnie metaforę możliwości spełnienia marzeń bądź poniesienia życiowej porażki, co wskazuje na określony kierunek
postrzegania kategorii życiowego sukcesu przez członków społeczeństwa.
Kolejny artykuł podejmuje rekonstrukcję wzorów sukcesu życiowego przez pryzmat edukacji wyższej w trzech krajach pozaeuropejskich: Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej
Afryki oraz Argentynie. Jego autorka, Daria Hejwosz, wychodzi z założenia, że sukces życiowy
w wielu kulturowych kontekstach utożsamia się z możliwością uzyskania jak najwyższego wykształcenia, co jednocześnie zwiększa szanse na awans społeczny. Różnice kulturowe pomiędzy
analizowanymi społeczeństwami pozwalają na uzyskanie ogólnej perspektywy w zakresie roli
wykształcenia jako jednego z czynników sukcesu życiowego. Dla obywateli Stanów Zjednoczonych sukces jednostki wydaje się leżeć w jej rękach – metaforę życiowego sukcesu stanowi
bowiem idea American dream. W Republice Południowej Afryki szansy na społeczny awans
upatruje się w przejmowaniu przez mieszkańców tego państwa kultury białej klasy średniej.
W kulturze argentyńskiej można natomiast zaobserwować znaczące ograniczenia możliwości
zmiany pozycji na drabinie społecznej – osoby wywodzące się z nieuprzywilejowanych warstw
społecznych mają nikłe szanse na zdobycie dyplomu ukończenia uczelni wyższych, a więc również na życiowy sukces definiowany przez awans społeczny.
Próbę uchwycenia fenomenu kulturowego pokolenia współczesnej młodzieży w perspektywie makrospołecznej podejmuje w kolejnej narracji Dobrochna Hildebrandt-Wypych.
Wskazuje ona na kontrowersje istniejące wokół dorastającego obecnie młodego pokolenia.
Kolektywne z natury pojęcie pokolenia wydaje się być nieadekwatne w kontekście przemian
związanych z epoką ponowoczesności, która niesie indywidualizację społeczeństwa. Wszelkie
analizy i teoretyczne konstrukcje, jakie powstają wokół kolejnych generacji, są pełne stereotypów oraz mitów, wymagają wielokrotnych reinterpretacji. Badacze młodzieżowej tożsamości
są więc, zdaniem Autorki, skazani na niepewność, muszą być również świadomi, że stworzony
przez nich obraz młodego pokolenia jest tylko jedną z wielu interpretacyjnych możliwości.
W tekście autorstwa Macieja Muskały, zamykającym teoretyczną część książki Młodzież
a sukces życiowy, podjęta zostaje analiza zjawiska reprodukcji wykluczenia społecznego we
współczesnym społeczeństwie. Otaczająca nas rzeczywistość stanowi arenę przeobrażeń, które generują niepewność i są źródłem wielu lęków niezwiązanych z realnymi zagrożeniami, co
wytwarza bezpodstawne poczucie zagrożenia. Opierając się na koncepcji Pierre’a Bourdieu’a,
twórca artykułu stara się udowodnić, że reprodukcja społecznej marginalizacji niekoniecznie
może być utożsamiana z brakiem sukcesu. Zawsze istnieje przecież szansa na wyzwolenie jednostki z jej uwewnętrznionego sposobu działania, postrzegania i interpretowania świata.
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Druga, empiryczna część książki stanowi raport z badań ukazujących percepcję sukcesu
w opinii studentów w wybranych społeczeństwach europejskich. W okresie od maja 2008 do
kwietnia 2009 roku uczestnicy projektu badawczego Społeczno-edukacyjne konstrukcje sukcesu
życiowego. Studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej, który stał się podstawą dla stworzenia recenzowanej książki, przeprowadzili 100 wywiadów, po 25 w każdym z czterech analizowanych krajów: Polsce, Czechach,
Niemczech i Holandii. W ramach przedsięwzięcia podjęto próbę rekonstrukcji pojęcia sukcesu życiowego na podstawie indywidualnych doświadczeń grupy osób w kontekście określonego miejsca i czasu. Podmiotami badania byli studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu im. Karla Ruprechta w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Amsterdamskiego.
Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego młodzieży polskiej wyłoniła w pierwszym rozdziale części badawczej Daria Hejwosz. Podjęta przez autorkę analiza badań wskazuje, że we
współczesnym społeczeństwie polskim dominuje głównie materialistyczna orientacja sukcesu,
która przesuwa się w kierunku orientacji postmaterialistycznej – sukces wiąże się dla polskiej
młodzieży przede wszystkim z poczuciem samorealizacji, osiągania celów i spełniania marzeń.
Studenci wskazali również na przemianę pokoleniową w zakresie definiowania sukcesu. Twierdzili, że młode pokolenie przywiązuje dużą wagę do wartości materialnych, ceni sobie również wykształcenie; w mniejszym stopniu odnosi się ono do wartości rodzinnych i duchowych.
Młodzi Polacy konstruują sukces życiowy podobnie jak ich rówieśnicy z pozostałych krajów
europejskich, będąc jednak znacząco bardziej związani z kręgiem rodzinnym, co rzutuje na ich
rozumienie i dostrzeganie sukcesu.
Tożsamości młodzieży czeskiej przyjrzała się Katarzyna Kabacińska. Sukces życiowy w opinii czeskich studentów jest determinowany zarówno czynnikami społecznymi, jak i indywidualną biografią jednostek. Posiadanie dobrego dyplomu nie daje więc w ich przekonaniu gwarancji uzyskania sukcesu społecznego; równie ważne dla młodych Czechów są indywidualne
predyspozycje osobowościowe.
Zbadana przez Dobrochnę Hildebrandt-Wypych młodzież niemiecka do poszukiwania
dróg sukcesu podchodzi natomiast w sposób bardzo pragmatyczny. Młode pokolenie zdaje sobie bowiem sprawę, że marzenia o udanym życiu zderzają się współcześnie często z rzeczywistością determinowaną przez sytuację społeczno-ekonomiczną.
Inaczej podchodzą do sukcesu młodzi Holendrzy, którzy w analizie przeprowadzonej przez
Jakuba Andrzejczaka wyrażali przekonanie, że jednostkowe możliwości są całkowicie niezależne od warunków zewnętrznych i statusu społeczno-ekonomicznego. Młodzież holenderska
wszelkie niepowodzenia tłumaczyła cechami jednostek. Jej reprezentanci wierzyli więc, że jednostka sama decyduje o sobie, samodzielnie podejmuje życiowe wybory, będąc jednocześnie za
siebie w pełni odpowiedzialna.
Dla studentów wszystkich analizowanych krajów najważniejszym wyznacznikiem sukcesu życiowego wydaje się być samorealizacja. Młode pokolenie przyjmuje głównie postmaterialistyczną perspektywę egzystencjalną. Jak twierdzą autorzy książki, badani studenci tkwią
często w ponowoczesnej pułapce radykalnej wolności, która daje im wolność w zakresie konstruowania znaczeń, lecz tylko w jej obrębie, co wiąże się z dominującym wpływem ideologii
konsumpcji na postrzeganie sukcesu przez młode pokolenie. Nie ulega wątpliwości, że w życiu
współczesnej młodzieży, bez względu na kontekst kulturowy, sukces jest kategorią kluczową,
będącą ważnym punktem odniesienia dla podejmowania życiowych wyborów.
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Lektura książki Młodzież i sukces życiowy była dla mnie prawdziwą przyjemnością. Jestem
pełna podziwu dla jej autorów, którym udało się zgromadzić niezwykle cenny materiał badawczy oraz interesująco i przystępnie omówić niełatwe zagadnienia. Publikacja jest bardzo interesującym i wartościowym źródłem wiedzy dla badaczy i studentów zajmujących się naukami humanistycznymi oraz dla każdego, kto interesuje się wpływem przemian społeczno-kulturowych
na tożsamość człowieka, a przede wszystkim społecznym konstruowaniem kategorii sukcesu
w percepcji reprezentantów młodego pokolenia.
Paulina Wierzba
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Sprawozdanie z konferencji pt. „Pedagogika jako kierunek kształcenia i dyscyplina
naukowa. Między tradycyjnym etosem a komercjalizacją” Gułtowy, 23–24 maja
2011 roku
Zorganizowana w dniach 23–24 maja 2011 roku w przez Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych
UAM prof. dra hab. Zbyszka Melosika konferencja zgromadziła najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej myśli pedagogicznej ostatniej dekady, reprezentujących trzynaście znakomitych ośrodków
naukowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, eksperci Państwowej Komisji Akredytacyjnej
oraz doradcy MNiSW w kwestii krajowych ram kwalifikacji. Trwające dwa dni obrady odbywały się
w Zespole Parkowo-Pałacowym UAM w Gułtowach (w większości w zdobionej freskami iluzjonistycznymi o motywach architektonicznych autorstwa Antoniego Smuglewicza z lat 1800–1804 sali
balowej pałacu).
Odbyły się trzy sesje plenarne oraz dwie sesje półplenarne. Głos zabrało 25 prelegentów.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Zbyszko Melosik. Witając przybyłych,
zaprosił do dyskusji i refleksji nad ujawnioną w podtytule konferencji dychotomią odnoszącą się
do aktualnego stanu pedagogiki: „między tradycyjnym etosem a komercjalizacją”. Podkreślając, iż
tym, co wyróżnia naukowców, jest pasja akademicka, zaangażowanie, radość i piękno odkrywania,
a także wolność akademicka, prof. Melosik zwrócił uwagę, iż obecnie doświadczamy zagrożenia dla
wolności i pasji, biografia naukowca staje się częścią gry z komercjalizacją w warunkach niepokojącej
presji społecznej.
Pierwszą sesję plenarną, pt.: „Pedagogika w rzeczywistości. Rzeczywistość w pedagogice”, poprowadził prof. dr hab. Zbyszko Melosik.
Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (ChAT, APS). W wystąpieniu pt.:
„Pedagogika w wybranych kontekstach. O pozorach nauki i pedagogicznego kształcenia” Autor
dokonał diagnozy stanu pedagogiki jako nauki i kierunku kształcenia. Przedstawił analizę stanu
pedagogiki jako nauki na podstawie wyników rankingów wydziałów pedagogicznych, ocen parametrycznych, liczby nadawanych stopni doktora i doktora habilitowanego. Odwołując się do
wyników badań własnych, opartych na analizie danych z ostatniej kadencji Centralnej Komisji,
prof. Śliwerski wskazał na przyczyny porażek w przewodach habilitacyjnych z zakresu pedagogiki;
są to: negatywna ocena rozprawy habilitacyjnej (mimo pozytywnej oceny wydawniczej) oraz brak
dorobku. Jako powód częstych dyskwalifikacji wniosków o granty habilitacyjne wskazał recenzje
„koleżeńskie”. Profesor Śliwerski zwrócił ponadto uwagę na ciekawe zjawisko polegające na otwieraniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych z tematów pedagogicznych w ramach innych dyscyplin naukowych, jak: wychowanie fizyczne, teologia, językoznawstwo, historia, nauki o polityce
czy socjologia, i zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem: „Każdy ma prawo do nauki. Także
do pedagogiki”.
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Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (DSW Wrocław). Autor rozpoczął od
streszczenia głównych tez książki izraelskiego pedagoga Aarona Avirama, odnoszących się do przyczyn porażki rozumu pedagogicznego w ponowoczesnych demokracjach. Aviram zauważa, iż swoista
epidemia reform edukacyjnych, które wydają się być śmiałymi projektami, prowadzi jednak donikąd
i proponuje własny projekt, który składa się z czterech części: celów całościowej edukacji, treści i programu, organizacji, relacji między podmiotami edukacji. Aviram wskazuje między innymi, iż celem
całościowej edukacji jest bycie moralne (co rozumie jako dążenie do ufności w stosunku do siebie)
oraz bycie dialogiczne (jako umiejętność stałego dostrzegania różnic i pluralizmu). Prof. Kwieciński
stwierdził, iż uderzające jest wszechstronne wykorzystanie przez Avirama integralnych koncepcji pedagogicznych, które są w Polsce znane i obecne (a nawet tworzone przez polskich naukowców, takich
jak: K. Sośnicki, S. Hessen, B. Naroczyński, S. Kunowski). Nieczerpanie przez polskich naukowców
ze źródeł rodzimych, niski poziom więzi w środowisku pedagogów, nieobecność zespołów badawczych i zamykanie się we własnych „opłotkach” są, zdaniem prof. Kwiecińskiego, przyczyną porażki
polskiego rozumu pedagogicznego, przejawiającego się niemocą stworzenia projektu edukacyjnego
na miarę propozycji Avirama.
Z kolei prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK Toruń) w wystąpieniu pt. „Ucieczka od
ortodoksji jako tendencja rozwojowa?” dokonał analizy akademickich kłamstw, fałszerstw oraz ich
możliwych przyczyn. Prof. Nalaskowski zwrócił uwagę, iż w sytuacji nieograniczonego dostępu do
źródeł elektronicznych, kiedy wszystko jest do kupienia, a kształcenie ma charakter masowy, sprawdzenie autentyczności pracy studenta jest prawie niemożliwe. Nie ma już ani czasu, ani możliwości,
by przeciwdziałać tego typu patologiom, a prokuratura nie interesuje się tym podziemiem fałszu
i handlu. Niepokojącym zjawiskiem jest wszechobecny obieg fałszu i oszustwa (cytując źródło, nie
mamy już pewności, czy jest ono uczciwe) – stwierdził prof. Nalaskowski.
Następnie prowadzący sesję plenarną prof. dr hab. Zbyszko Melosik zaprosił do zadawania pytań
prelegentom oraz do dyskusji. Głos zabrała prof. dr hab. Eugenia Potulicka (UAM Poznań), pytając
prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego o możliwość wydania książki Aarona Amirama w języku polskim, jako ciekawej propozycji całościowych reform edukacyjnych. Głos ten wsparła dr Aleksandra
Boroń (UAM Poznań), przywołując eksperyment edukacyjny Avirama. Z kolei prof. dr hab. Zbyszko
Melosik (UAM Poznań) postawił tezę o zauważalnym, jego zdaniem, wzroście prestiżu pedagogiki
jako nauki i skierował do prelegentów pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Prof. Melosik pytał także prof. Nalaskowskiego o możliwe remedium dla prezentowanej patologii braku moralności
wśród akademików i studentów. W dalszej części dyskusji głos zabrał prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski (UAM Poznań), wskazując na następujące możliwe źródła wzrostu prestiżu pedagogiki: ciekawe tematy, mało wymagająca metodologia badań oraz wejście przedstawicieli pedagogiki
w struktury władzy. Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański) wyraziła wątpliwość
co do tezy o wzroście prestiżu pedagogiki. Stwierdziła, iż wszystkie trzy wystąpienia pokazały patologię, a pedagogika jako nauka ma doświadczenie złej przeszłości i trudnej teraźniejszości. Pytała,
skąd zatem takie optymistyczne stwierdzenie o rosnącej randze nauk pedagogicznych. Z kolei prof.
Nalaskowski, odpowiadając na pytanie prof. Melosika, stwierdził, iż niemoralne zachowanie stało się
wyrazem sprytu; istnieje solidarność w informowaniu o nielegalnych źródłach, a nie ma solidarności
w ich zwalczaniu. Prof. Nalaskowski stwierdził, iż nie można dłużej udawać, że nie istnieją plagiaty
i stąd wywodzi swój postulat o powrocie do ortodoksji. Kończąc dyskusję, w odpowiedzi na wątpliwości prof. Klus-Stańskiej prof. Melosik zauważył, iż ekstrapolował przykład poznański na „inne”
pedagogiki, gdyż sam jako dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM ma poczucie, iż aktualnie
pedagogika ma dobrą pozycję, a zatem jest to przykład, iż taki korzystny stan rzeczy ma rację bytu.
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Po przerwie dalsze obrady w sesji plenarnej poprowadził prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.
Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski (UAM Poznań), który w wystąpieniu pt.: „Polityczność w pedagogice” zastanawiał się nad tym, czy pedagogika jest polityczna,
czy też mamy do czynienia z politycznością w pedagogice. Pytał, czy jest coś w pedagogice, co nie jest
polityczne. Przywołując okres rządów Romana Giertycha jako Ministra Edukacji autor stwierdził, iż
praktyka edukacyjna potwierdza, że polityczne sprawy rozgrywają się na terenie szkół publicznych.
Z kolei prof. dr hab. Stanisław Mieszalski (WSP ZNP Warszawa) w swoim wystąpieniu zwięźle przedstawił przyczyny ewolucji przedmiotu studiów pedagogicznych, do których zaliczył m.in.:
rozległość granic rzeczywistości pedagogicznej, którą to rzeczywistością zajmują się przedstawiciele
różnych dziedzin humanistycznych, co przyciąga szerokie rzesze studentów. Swoistym wabikiem dla
studentów jest także łatwość studiowania pedagogiki, o czym, zdaniem prof. Mieszalskiego, zbyt
rzadko się mówi. Kolejne przyczyny ewolucji to zdaniem Autora: presja rynku pracy i będąca jej
konsekwencją wielość specjalności podporządkowanych aktualnej atrakcyjności społecznej, a także
powielanie w toku edukacji starych koncepcji przedmiotowych jako łatwiejszych, zamiast wprowadzania nowych, innowacyjnych i autorskich programów. Zdaniem prof. Mieszalskiego wymienione
czynniki wprowadzają chaos i przyczyniają się do niemożności panowania nad przedmiotem studiów
pedagogicznych. Jako remedium Autor postuluje wprowadzenie systemu uniwersaliów w kształceniu pedagogicznym.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zbyszko Melosik (UAM Poznań), który podjął temat komercjalizacji badań naukowych i kształcenia uniwersyteckiego. Autor porównał szkolnictwo wyższe
do szybko rozwijającego się przemysłu, a uniwersytet do działającej wydajnie instytucji, która jest
otwartym systemem posiadającym pewne zasoby na wejściu i produkty na wyjściu. Komercjalizacja
sprawia, iż istnieje presja na zwiększenie liczby studentów oraz zorientowanie na mierzalne efekty
kształcenia, a nie na proces. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są orientowane na „mieć”, nie na
„być” oczekiwania studenta, który chce otrzymać gotowy produkt w postaci pakietu wiedzy, a także upadek autorytetu profesora, który jest już tylko „sprzedawcą w ramach supermarketu wiedzy”.
Innym przejawem komercjalizacji wiedzy jest rynkowa użyteczność badań, a co za tym idzie, upadek prestiżu nauk humanistycznych. Prof. Melosik podkreślił jednak, iż uniwersytet jest integralną
częścią społeczeństwa i jego zadaniem jest wpływ na rozwój społeczeństwa, stąd też konieczna jest
współpraca z rynkiem pracy i wzięcie udziału w społecznej ekonomiczności; eparacja byłaby wyrazem arogancji profesorów wobec procesów rynkowych.
Sesję plenarną zakończył referat prof. dra hab. Wiesława Ambrozika (UAM Poznań) prezentujący historię poznańskiej pedagogiki od momentu zaistnienia pierwszej katedry pedagogiki w 1918
roku. Prof. Ambrozik zwrócił także uwagę na moment wyodrębnienia się w latach osiemdziesiątych
XX wieku Wydziału Studiów Edukacyjnych, co dało poznańskiej pedagogice duże poczucie autonomii. Prelegent zaapelował o powrót do dyskusji nad aktualnymi problemami pedagogiki, dostrzegając przy tym nasilającą się dezintegrację środowiska.
Powyższe wystąpienia skłoniły uczestników, a także zaproszonych gości, do emocjonującej dyskusji, której główne wątki stanowił problem komercjalizacji i polityczności nauk pedagogicznych.
Prof. dr hab. Janusz Gęsicki (APS Warszawa) zwrócił uwagę na rozdźwięk między oczekiwaniami
naukowców a okolicznościami zewnętrznymi, jak na przykład wymagania parametryzacyjne, które nie pozwalają zaliczyć osiągnięć pedagogów, na przykład koncepcji szkół do kategorii patentów
i uniemożliwiają zdobywanie konkurencyjnej w stosunku do nauk technicznych liczby punktów parametryzacyjnych.
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W dalszej części obrady toczyły się w dwóch równoległych sesjach półplenarnych: „Kształcenie
akademickie: konteksty i kontrowersje” oraz „Rekonstrukcje tożsamości nauk o edukacji i akademików”1.
Pierwszą sesję półplenarną poprowadziła prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu
Gdańskiego.
Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski), która wygłosiła referat na temat: „Bolońska wizja Europejskiego Uniwersytetu”. Profesor
Osmańska-Furmanek dowodziła, iż współcześnie uniwersytet jako instytucja przeżywa, podobnie
jak całe społeczeństwo, kryzys. Do najważniejszych aktualnych zadań uniwersytetów europejskich
należy zatem, zdaniem prelegentki, rozwiązywanie dylematu pomiędzy zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych a budowaniem nowej tożsamości akademików. Prof. Osmańska-Furmanek zaprezentowała dziesięć aktualnych modułów (filarów) bolońskiej dyskusji nad kształtem europejskiego uniwersytetu. Wśród nich wyróżniono między innymi takie idee jak: uniwersytet
jako podstawa budowy nowoczesnego świata, uniwersytet jako jeden z filarów autonomii, jako centrum kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry. W odniesieniu do wyróżnionych modułów Prelegentka stawiała pytania między innymi o możliwość zmiany wizji uniwersytetu w obliczu wspólnej
europejskiej suwerenności. Prof. Osmańska-Furmanek pytała w tym kontekście: czy możliwa jest
globalna uczelnia? Kolejne dylematy wyrażały się w pytaniach i wątpliwościach dotyczących miejsca
i rangi współczesnego uniwersytetu. Idea społeczeństwa opartego na wiedzy sprawia, że wiedza jest
wszędzie; jakie jest zatem miejsce uniwersytetu, który nie jest już jedynym źródłem wiedzy i ośrodkiem jej rozpowszechniania? Czy będzie miejsce dla klasycznej, nieortodoksyjnej wiedzy, która nie
będzie tworem rynkowym? Na zakończenie Prelegentka przedstawiła dwie wizje wyłaniające się
z dyskusji nad powyższymi ideami: wizję pesymistyczną, która każe stwierdzić, iż system boloński
zablokował reformy w poszczególnych krajach, oraz wizję optymistyczną, wyrażającą się w stwierdzeniu, iż system boloński pomógł zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z bezradnością, niechęcią do innowacji, nepotyzmem, kontrolą neofeudalizmem i strachem przed byciem ocenianym.
Prof. Osmańska-Furmanek wyraziła nadzieję, iż ziści się wizja optymistyczna.
Następnie głos zabrała prof. dr hab. Iwona Chrzanowska (WSP Łódź), która w wystąpieniu pt.
„Pedagogika – nauka nie-praktyczna. O zagrożeniach dla dyscypliny” skoncentrowała swoje rozważania wokół pedagogiki jako kierunku kształcenia. Prelegentka przytoczyła szereg danych liczbowych
mówiących między innymi o tym, ilu jest aktualnie w Polsce studentów pedagogiki, na jakich kierunkach i specjalnościach się kształcą i ilu z nich uzyskuje zawód po ukończeniu wyższej uczelni. Prof.
Chrzanowska zwróciła uwagę na nierówność kwalifikacji między pedagogiem a pedagogiem specjalnym wynikającą z zablokowania możliwości pracy pedagoga specjalnego w placówkach, w których
może pracować pedagog. Prof. Chrzanowska zauważyła, iż w aktualnym stanie rzeczy student nie
wybiera pedagogiki specjalnej, bo mu się to nie opłaca. Postulowała zmianę w omawianym zakresie.
Jako trzeci głos zabrał prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (UMCS Lublin). Prelegent w swoim
wystąpieniu pt: „Specjalności czy nowe kierunki w ramach studiów pedagogicznych/edukacyjnych?”
dokonał zestawienia szkół, które kształcą na kierunkach pedagogicznych. Prof. Kubinowski zwrócił
uwagę, iż dane dostępne na stronach internetowych bardzo często są nieaktualne i mogą wprowadzać w błąd potencjalnych kandydatów. Prof. Kubinowski postulował ponadto uczynienie nowych
kierunków z dotychczasowych specjalności dostrzegając jednocześnie zagrożenie polegające na rozmyciu się pedagogiki jako dyscypliny.
1
Niniejsze sprawozdanie zawiera prezentację przebiegu obrad pierwszej sesji półplenarnej,
w której Autorka niniejszego opracowania uczestniczyła. Czytelnik może zapoznać się z przebiegiem
drugiej sesji półplenarnej w sprawozdaniu autorstwa Michała Klichowskiego.
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W dalszej kolejności głos zabrała prof. dr hab. Ewa Muszyńska (UAM Poznań), która w systematyczny sposób odniosła się do problematyki procesu kształcenia pedagogów, prezentując jego
stan, perspektywy i zadania. Profesor Muszyńska zwróciła uwagę na pojawiające się współcześnie nieprzygotowanie absolwentów kierunków pedagogicznych do praktyki, czego świadectwem
są liczne porażki pedagogiczne, takie jak: przemoc w szkole, zaniedbywanie, czy sięganie przez
uczniów po narkotyki. Prof. Muszyńska zachęcała, by poszukiwanie rozwiązań rozpocząć od
diagnozy przyczyn owego nieprzygotowania praktycznego. Wśród przyczyn Prelegentka wskazała: treści kształcenia (stosunek działań skierowanych na wiedzę wobec działań skierowanych na
umiejętności, rodzaj wiedzy – przewaga wiedzy opisowej nad wyjaśniającą), sposoby kształcenia
(podający charakter przekazu akademickiego, niedostatek okazji do sprawdzenia przez studentów
własnych umiejętności, zbyt liczne grupy, przeciążenie pracowników, brak współpracy naukowców z praktykami, większe zainteresowanie naukowców opisem zdarzeń, a nie ich wyjaśnianiem)
oraz cechy osób, które kształcimy (absolwenci szkół, którzy potrafią rozwiązywać testy, a nie potrafią rozwiązywać problemów). W dalszej kolejności prof. Muszyńska opisała perspektywy kształcenia pedagogicznego, wskazując, iż wprowadzenie ustaleń bolońskich jest szansą na zmianę nawyków poprzez konieczność skoncentrowania się dydaktyków na efektach kształcenia. Ustalenia
bolońskie niosą jednakowoż, zdaniem prof. Muszyńskiej, również szereg zagrożeń, wśród których
najbardziej wyrazistymi są brak spójności i komplementarności pomysłów na reformę, parametryzacja nieuwzględniająca dydaktyki i organizacji oraz walka o studenta. Na zakończenie prof.
Muszyńska wskazała zadania, które należy podjąć, by optymalizować proces kształcenia pedagogów. Wśród nich najważniejszym wydaje się podjęcie wielostronnej wymiany uniwersytetów
z placówkami, w których realizowana jest aktywność zawodowa pedagogów i nawiązanie współpracy z praktykami.
Jako ostatnia w sesji półplenarnej głos zabrała prof. dr hab. Beata Przyborowska (UMK Toruń).
Wystąpienie pt. „Innowacje w kształceniu w kontekście misji i rynkowych wyzwań” stanowiło prezentację dwóch przeciwstawnych poglądów na temat znaczenia wyzwań rynkowych dla innowacyjności
kształcenia. Pierwsze podejście zakłada przenikanie uczelni do praktyki, rozwój kierunków studiów
w obszarze marketingu, pojawienie się oświaty niepublicznej oraz mnogość szkoleń dostosowanych
do wymagań rynkowych. Drugie podejście natomiast postrzega dostosowywanie się uczelni do wymagań rynkowych jako swoiste zagrożenie dla kształcenia akademickiego, zakłada konflikt między
uczelnią a rynkiem pracy. Zdaniem prof. Przyborowskiej obecnie uczelniom najbardziej potrzebne
jest kształcenie holistyczne i większe wykorzystywanie w procesie edukacji akademickiej aktywnych
form przekazu wiedzy.
Powyższe wystąpienia skłoniły uczestników do dyskusji, w której najwięcej uwagi poświęcono
zależności kształcenia akademickiego od polityki państwa. Profesor Eugenia Potulicka, odnosząc
się do referatu prof. Ewy Muszyńskiej, skonstatowała, iż ważnym czynnikiem wpływającym na stan
kształcenia pedagogicznego jest czynnik środowiskowy, nie ma bowiem, zdaniem prof. Potulickiej,
edukacji wolnej od polityki. W podobnym tonie, wskazując liczne przykłady rozwiązań edukacyjnych w Europie i w USA podporządkowanych interesom politycznym, wypowiedzieli się prof.
Zbigniew Kwieciński i prof. Osmańska-Furmanek. Z kolei prof. Dorota Gołębniak zwróciła uwagę
uczestników na fakt, iż kształcenie pedagogiczne poprzez swoją masowość i łatwość dostępu już nie
jest skierowane do elit. Natomiast prof. Mirosława Dziemianowicz postulowała, by postrzegać mimo
wszystko edukację jako wartość, zasób, ale i towar, i nie pozwalać na wykluczanie pedagogiki z tego
systemu dóbr. Na zakończenie prowadząca sesję i dyskusję prof. Dorota Klus-Stańska zauważyła, iż
debata pozwoliła zauważyć wspólne wątki i zgodność poglądów wśród uczestników, podkreśliła jednocześnie, iż pedagogika pozbyła się odpowiedzialności za kształcenie nauczycieli i oceniła ten fakt
jako swoisty dramat naszej kultury edukacyjnej.

248

Sprawozdania

W tym miejscu zakończyły się obrady w pierwszym dniu konferencji, a uczestnicy kontynuowali dyskusje podczas uroczystej kolacji. Wieczór umilił koncert zespołu „Bayan Brothers”.
W drugim dniu konferencji obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00. Drugą sesję plenarną pt.:
„Kształcenie akademickie: konteksty i kontrowersje (część II)” poprowadziła prof. dr hab. Iwona
Chrzanowska.
Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański), która
w wystąpieniu pt. „Chaos jako perspektywa analizy i rekonstrukcji dydaktyki” przedstawiła aktualne
dylematy tożsamości dydaktyki. Prelegentka zauważyła, iż panujący chaos może stanowić jednocześnie atrybut i kontekst dydaktyki i wyróżniła następujące zagrożenia dla naukowej tożsamości
dydaktyki: folk-dydaktykę, dydaktykę urojeniową, dydaktykę gabinetową oraz dydaktykę archiwizacyjną. Przez folk-dydaktykę prof. Klus-Stańska rozumie dydaktykę uprawianą przez laików, którymi też często stają się dydaktycy akademiccy poprzez nadmierne zwrócenie się ku uczuciowości,
z pominięciem aspektu wiedzy. W tym kontekście dydaktyka nabiera tożsamości infantylnej. Z kolei
dydaktyka urojeniowa to, zdaniem Klus-Stańskiej, droga do zaburzonej tożsamości dydaktyki jako
nauki, która oparta jest na myśleniu magicznym i urojeniach mocy sprawczej dydaktyków. Budowaniu tożsamości wyalienowanej z kolei służy dydaktyka gabinetowa, która odwołuje się do osobistych
doświadczeń dydaktycznych nauczycieli akademickich i pozbawiona jest rekonstrukcji autentycznego doświadczenia szkolnego, poprzez co pogłębia się nieporozumienie narracyjne pomiędzy nauką
a praktyką. Wreszcie dydaktyka archiwizacyjna – rytualna, zakotwiczona w wierności procedurom
kontrolno-porządkowym, służy budowaniu tożsamości biurokratycznej. Na zakończenie prof. Klus-Stańska nazwała współczesną dydaktykę nauką pustą, która niczego nie opisuje i niczego nie wyjaśnia, zbudowana jest na ogólnikowych treściach i nie odnosi się do rzeczywistości.
Kolejne wystąpienie pt. „Nowe spojrzenie na szkołę wyższą. Transdyscyplinarne studia edukacyjne w perspektywie Krajowych Ram Kwalifikacji” wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Dziemianowicz (DSW Wrocław). Prelegentka przedstawiła założenia KRK ze szczególnym uwzględnieniem
wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku pedagogika. Prof. Dziemianowicz zwróciła uwagę na
trudności związane z usystematyzowaniem efektów kształcenia odnoszących się do kompetencji
społecznych i personalnych studentów. Ponadto wykazała, iż zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia w naukach humanistycznych i społecznych dominują kompetencje adaptacyjne i emancypacyjne, a brakuje krytycznych.
Z kolei prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak (DSW Wrocław) w wystąpieniu pt.: „O miejscu akademickiej pedagogiki w rozszerzonym programie kształcenia nauczycieli” zastanawiała się
nad miejscem akademickiej pedagogiki w polu napięć między różnymi interesami, zwracając przy
tym szczególną uwagę na wymóg praktyczności wiedzy oraz finalności (Bachtinowskie niezwieńczenie) kwalifikacji nauczycielskich. Prof. Gołębniak wyróżniła trzy podejścia do kształcenia nauczycieli: podejście monologiczne; dialogiczne i trialogiczne.
Jako ostatnia głos zabrała prof. dr hab. Eugenia Potulicka (UAM Poznań). W referacie pt.
„Kształcenie pedagogów w propozycji liberałów” Prelegentka przedstawiła założenia i efekty reformy szkolnictwa z 2008 roku w Wielkiej Brytanii. Projekt zakładał, iż nauczyciel to najwyższa wartość
narodu, a dobór osób do zawodu nauczyciela dokonuje się spośród najlepszych absolwentów. Prof.
Potulicka wskazała także zagrożenia tkwiące w omawianym projekcie, wśród nich wyróżniła: powrót
do tradycyjnego nauczania, a nawet wprowadzanie kar prowadzących do wykluczania dzieci.
Przedstawione podczas wystąpień tezy skłoniły uczestników do dyskusji. Najwięcej pytań,
wątpliwości i kontrowersji wzbudził temat Krajowych Ram Kwalifikacji. Prof. Klus-Stańska i prof.
Potulicka pytały o teoretyczne podstawy założonych zmian w systemie szkolnictwa wyższego, podkreślając przy tym specyfikę studiów pedagogicznych i niemożność opisu efektów kształcenia dla
różnych dyscyplin naukowych przy użyciu jednego wzorca. Prof. Gęsicki zauważył, iż proponowane
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zmiany są efektem ingerencji rynku pracy w funkcjonowanie szkolnictwa wyższego, natomiast prof.
Muszyńska postawiła dwa postulaty: o konieczności budowania teorii jako zbioru twierdzeń nie tylko opisujących, ale przede wszystkim wyjaśniających oraz o prawdopodobnej potrzebie stworzenia
przez pedagogikę teorii prakseologicznej.
Obrady wznowiono po przerwie. Trzecią sesję plenarną pt. „Rekonstrukcje tożsamości nauk
o edukacji i akademików (część II)” poprowadził prof. dr hab. Janusz Gęsicki.
Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński). W referacie pt. „Dostojeństwo Uniwersytetu – w poszukiwaniu gubionego dziedzictwa” Prelegentka postawiła kilka tez obrazujących kondycję dzisiejszych uniwersytetów. Podkreśliła między innymi, iż
dotychczasowe etyczno-moralne punkty odniesienia tracą sensy poprzez obojętność naukowców na
idee humanizmu, kategoryzację podporządkowaną parametryzacji oraz rankingi. Prof. Kromolicka
wskazała również na skłonność jednostek (w tym naukowców) do relatywizmu, rola uczelni sprowadzona została do instytucji służebnej, a etos akademicki uległ przekształceniu. Aktualnie, zdaniem
Profesor Kromolickiej, regulatorem zachowań nie jest mistrz, lecz procedury, które należy dostosować do klientów (studentów).
Następnie głos zabrała prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (UAM Poznań). W wystąpieniu pt. „Naukowiec w parametryzacyjnym spektaklu” Prelegentka, posługując się metaforą teatru,
przedstawiła miejsce współczesnego naukowca w sztuce parametryzacyjnej. Naukowiec jest aktorem,
a swoją rolę powinien odegrać profesjonalnie w naukowej biografii, tym bardziej, że teatr ma charakter wspólnotowy, a zatem miejsce akcji może mieć zasięg narodowy, europejski, jak i światowy.
Prof. Cybal-Michalska podkreśliła, iż teatr jest sztuką mimetyczną, zatem aktor-naukowiec często
przejmuje sposób gry od innych aktorów; kłopot polega na tym, że naukowcy często tylko nakładają
maski, które przykryć mają drzemiący za kulisami lęk i obawę. Prof. Cybal-Michalska zakończyła
swoje wystąpienie troską o finalny efekt spektaklu, skoro nie wszyscy naukowcy zostali do gry zaproszeni, a rolę reżysera oddano w ręce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z kolei prof. dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański) w referacie nt.: „Istota i rola paradygmatów w subdyscyplinach pedagogiki” zauważył, iż w pedagogice częściej występuje zjawisko
tworzenia nowych paradygmatów niż identyfikacji już istniejących lub też upozorowane włączanie
się w obowiązujący paradygmat. Prof. Krause proponuje powiązanie subdyscyplin z dyscypliną
„matką”, co pozwoli zmniejszyć rozwój subdyscyplinarnych poletek, prywatnych pedagogii z bylejakością i kolokwializmem wygłaszanych tez.
Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Marian Nowak (KUL Lublin), który w wystąpieniu „Specyfika pedagogicznego myślenia i kształcenia” zaprezentował tradycję badań nad tożsamością i specyfiką pedagogiki oraz wskazał powody i cel zajmowania się specyfiką pedagogicznego myślenia
i kształcenia. Prelegent podkreślił, iż socjalizacja zawodowa podczas studiów jest niemożliwa, proces
ten wchodzi w dojrzałą fazę dopiero w realnej praktyce zawodowej.
Oobrady zakończyła ożywiona dyskusja nad miejscem i rolą współczesnych naukowców w procesie tworzenia i przekazywania wiedzy. Prof. Melosik zauważył, iż w dobie współcześnie uruchomionych zmian nie ma już możliwości, by uniwersytet mógł odzyskać swoje dawne oblicze, a w trosce
o dobro kadry prof. Melosik sugeruje tworzenie dużych interdyscyplinarnych zespołów. Prof. Gęsicki
z kolei zauważył, iż nie jest tak, że narzucono nam zmiany, ale to my, jako akademicy, te zmiany sprowokowaliśmy. Prof. Gołębniak podjęła z kolei próbę scalenia wszystkich wystąpień poprzez podporządkowanie ich spostrzeżeniu, że jesteśmy w dobie poszukiwania paradygmatu, a metodologia nauk
pedagogicznych jest w fazie „stawania się”, stąd, zdaniem prof. Gołębniak, liczne negatywne recenzje
(czynione z punktu widzenia własnego paradygmatu) w procedurze ubiegania się o granty. Prof.
Petrykowski natomiast wyraził pogląd, iż Krajowe Ramy Kwalifikacji sprawiły, że jako naukowcy
stoimy teraz przed wyzwaniem zdefiniowania siebie jako badaczy, a konieczność wskazania kom-
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petencji społecznych zdobywanych przez studentów zmusza nas do zadania sobie pytania, czy sami
jesteśmy wzorem i co możemy studentowi zaoferować jako nauczyciele, badacze, ludzie.
Na zakończenie głos zabrał prof. dr hab. Zbyszko Melosik, który jako gospodarz konferencji wyraził podziękowania przybyłym prelegentom, gościom i organizatorom. Podsumowując dwudniowe obrady, prof. Melosik stwierdził, iż dostrzega niepokojącą arytmię przejawiającą się w położeniu
większego nacisku na zainteresowanie dydaktyką niż nauką i postawił pytanie: czy pedagodzy mają
już ustaloną wizję i spokój co do uprawiania nauki? Uczestnicy obrad wyrazili nadzieję na kolejne
spotkanie, podczas którego poddana dyskusji zostanie między innymi powyższa wątpliwość.
Karolina Kuryś
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