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Artykuły

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (12) 2017 POZNAŃ

Agnieszka Rypel
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dyskurs edukacyjny
w ujęciu procesualno-kognitywnym*1
KEYWORDS

ABSTRACT

discourse, educational discourse, formalized educational
discourse, ideology, critical
discourse analysis, rhetorical
discourse analysis, topoi

Rypel Agnieszka, Dyskurs edukacyjny w ujęciu procesualno-kognitywnym [Educational discourse in the
processual-cognitive perspective]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(12) 2017, Poznań 2017, pp. 9–35,
Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422.
DOI 10.14746/kse.2017.12.1.
The paper attempts at presenting diversity in discourse research and defining educational discourse in its new cognitive-procesual aspect. The analysis is concentrated on
formalized educational discourse undergoing ideological
influences through mass, public and government supervised education. For the detailed discussion multiperspective method including critical and rhetorical analysis has
been proposed acknowledging the separateness of makro
and discursive strategies together with their topoi in the
common ideological – cognitive mean.

Wprowadzenie
Pojęcie „dyskurs” występuje w paradygmatach wielu nauk humanistycznych i społecznych. Jego pole semantyczne stale się rozszerza, a znaczenie staje się coraz bardziej rozmyte. Tradycyjnie używa się go na określenie interakcji czy też zdarzeń
Artykuł prezentuje koncepcję dyskursu edukacyjnego oraz metody jego badania przedstawione w książce: A. Rypel, Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego. Na przykładzie podręczników
języka polskiego z lat 1918–2010, Bydgoszcz 2012.
*
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komunikacyjnych (jednostkowych lub długotrwałych), które mają na celu przekazanie myśli i wpłynięcie na odbiorcę poprzez odpowiednio dobrane argumenty. Obecnie służy również do charakteryzowania języka używanego w rozmaitych
praktykach społecznych (na przykład dyskurs polityczny, naukowy, edukacyjny),
w odniesieniu do zbiorowości (na przykład dyskurs prawników, lekarzy, użytkowników Facebooka), instytucji (na przykład dyskurs Unii Europejskiej, dyskurs polskiego Kościoła) lub wyłącznie jednej osoby (na przykład dyskurs Martina Luthera
Kinga, dyskurs Marine Le Pen), a także do konkretnej sytuacji komunikacyjnej (na
przykład dyskurs lekcyjny, dyskurs wizyty u lekarza). Dyskursem nazywa się także
zespół wartości, koncepcji i poglądów (na przykład dyskurs ekologiczny, neoliberalny, prawicowy) (por. Lisowska-Magdziarz, 2006: 13–14). Wymienione zakresy
znaczeniowe mogą się łączyć, krzyżować lub wzajemnie dopełniać, a zatem każdy,
kto zamierza zająć się badaniem jakiegokolwiek aspektu dyskursu, musi zmierzyć
się z metodologicznymi trudnościami wynikającymi z tak wielu sposobów jego
rozumienia1.
Teorie opisujące dyskurs łączy wspólny punkt wyjścia – interaktywna perspektywa spojrzenia na mowę, przyjęta przez Émile’a Benveniste’a (Benveniste, 1966;
Dessons, 2006), oraz odniesienia do zaproponowanej przez Paula Ricoeura (Ricoeur, 1989) dyskursywnej koncepcji języka, zgodnie z którą dyskurs traktuje się
jako zdarzenie językowe zachodzące w określonym porządku czasowym, wyznaczanym przez następujące po sobie wypowiedzi. Z tej koncepcji wywodzi się także
przekonanie, że dyskurs jest zjawiskiem indywidualnym, w którym zawsze ktoś
mówi do kogoś, odnosząc się przy tym do zewnętrznych warunków, w których
dyskurs się odbywa. Według Ricoeura tylko dyskurs, w przeciwieństwie do języka (parole) – abstrakcyjnego, pozaczasowego i niemającego samodzielnego sensu
– może mieć charakter znaczący i przekazywać określone treści (Ricoeur, 1989:
75). Z kolei Michel Foucault, trzeci z wielkich prekursorów dzisiejszych badań nad
dyskursem, kieruje uwagę w stronę kontekstu i zachodzących w nim zdarzeń dyskursywnych (wypowiedzi), rozumianych jako sposób istnienia realizacji werbalnej
w takiej postaci, w jakiej ona rzeczywiście nastąpiła (Foucault, 1977: 143). Przedmiotem jego badań nie było hermeneutyczne wyjaśnianie znaczeń tych szczegółowych jednostek dyskursu, ale sposób, w jaki owe jednostki istnieją – co to znaczy,
że się ujawniły, dlaczego w danym miejscu i czasie zjawiły się właśnie te, a nie
1
Na gruncie samej tylko lingwistyki i lingwodydaktyki wielość opracowań i reprezentowanych
w nich podejść obrazuje to skrócone zestawienie: Zawadowski, 1966; Kurcz, 1992; Labocha, 1996a,
1996b; Żydek-Bednarczuk, Zeler, 1996; Grabias 1997; Dąmbska-Prokop, 1997; Duszak, 1998; Gajda,
1999; Kawka, 1999; Witkowska, 2004; Wiśniewska, 2005; Żydek-Bednarczuk, 2005; Grzmil-Tylutki,
2007; Rittel, Rittel, 2015.
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inne wypowiedzi związane z konkretnym systemem odniesieniowym (Foucault,
1966: 71). Zdaniem badacza formowanie się wypowiedzi nie zależy jedynie od
reguł języka i logiki. Pojęcie dyskursu pozwala postrzegać te jednostki językowe
w powiązaniu z odrębnymi regułami, na które składają się między innymi czynniki społeczne, instytucjonalne i światopoglądowe (ideologiczne). To właśnie one
wpływają na kształt, przedmiot bądź wybór tematyki wypowiedzi oraz na to, kto
i z jakiej pozycji je formułuje.
Wśród pojawiających się na gruncie lingwistyki i nauk społecznych sposobów
rozumienia dyskursu wyodrębnić można kilka zasadniczych typów podejść: procesualne, interakcyjne, strategiczne, kognitywne, kulturowe2.
Pierwsze z nich – p o d e j ś c i e p r o c e s u a l n e – koncentruje się na procesach kształtujących zjawiska komunikacyjne. Nawiązuje do zasady implikacji
Benveniste’a, zgodnie z którą społeczeństwo tworzy język, ale i równocześnie język
tworzy społeczeństwo:
Język rodzi się w tym samym procesie, co społeczeństwo, w wysiłku wytwarzania środków do
życia, przekształcania przyrody i mnożenia narzędzi. W tej właśnie kolektywnej pracy i przez
tę pracę język się zróżnicowuje, zwiększa swoją produktywność, podobnie jak społeczeństwo
różnicuje się poprzez swe działania materialne i intelektualne. (Benveniste, 1980: 32)

W tym samym nurcie myślenia mieści się wspomniany wcześniej sposób badania dyskursu zaproponowany przez Michela Foucaulta oraz rozważania nad
związkiem między władzą, wiedzą i dyskursem zawarte w pracach Pierre’a Bourdieu (Bourdieu, Passeron, 1990; Bourdieu, 2005). Na tej podstawie podejście
procesualne sprowadzić można do trzech zasadniczych założeń:
1) dyskurs to praktyka formująca przedmioty, o których ów dyskurs mówi;
2) dyskurs obejmuje znaczenia i stosunki społeczne, ustanawiając jednocześnie zarówno podmiotowość, jak i stosunki władzy;
3) 
dyskursy stanowią mechanizmy strukturyzujące instytucje społeczne,
sposób myślenia oraz subiektywne doświadczenia (zob. Foucault, 1977),
co oznacza, że poszczególne dyskursy dookreślają się we wzajemnej grze,
kształtując w tym procesie rozmaite zjawiska społeczne.
Po d e j ś c i e i n t e r a k c y j n e zainspirowane jest naukami społecznymi (głównie socjologią), które rozpatrują dyskurs w kategorii działań społecznych podejmowanych przez użytkowników języka. Dyskurs to zatem rodzaj „zachowań językowych, których postać zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim
2
Anna Duszak nazywa je modelami teoretycznymi: procesualnym, strategicznym, kognitywnym i interakcyjnym (Duszak, 1998: 118).
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celu” (Grabias, 1997: 264). To komunikacyjne działanie wyznacza typ interakcji,
który jest koordynowany przez akty mowy, czyli pojedyncze zdarzenia językowe.
Nie są one tożsame z dyskursem – porządkują go, ale też same pod wpływem kontekstu zmieniają lub wewnętrznie różnicują swoje funkcje i znaczenie, na przykład
mają charakter jednocześnie dyrektywny (nakłaniają do działania) i ekspresywny
(wyrażają stan emocjonalny) bądź też przedstawiają sądy (asercje) i równocześnie są obietnicą, to znaczy wyrażają podjęcie przez mówiącego zobowiązania do
działania i odpowiedzialności za nie (komisywy). W związku z tym poszukiwanie
reguł dyskursu nie może ograniczać się jedynie do poziomu języka jako systemu
semiotycznego rządzącego się własnymi prawami, ale powinno także obejmować
poziom zjawisk psychofizycznych oraz poziom zjawisk społecznych.
Podejście interakcyjne ma swoje filozoficzne umocowanie w koncepcji Jürgena
Habermasa, wzbogacającej badania nad dyskursem o aspekt etyczny głównie dzięki przyjęciu rozróżnienia między kategoriami „krytyki” i „dyskursu” (Habermas,
2004). „Krytyka” nie zakłada możliwości porozumienia lub wolnej od ograniczeń
komunikacji, „dyskurs” zaś opiera się na przeświadczeniu, że racjonalne porozumienie może być uzyskane w kontekście komunikacyjnym wolnym od wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń. Uzyskanie porozumienia musi jednak uwzględniać tak zwane „roszczenia ważności” (czyli roszczenia: zrozumiałości, wiarygodności, prawdziwości i słuszności normatywnej3), dzięki którym sytuacja idealnej
komunikacji może być wolna zarówno od wewnętrznych, jak i zewnętrznych form
przemocy lub przymusu, zapewniając równość możliwości w sferze uczestnictwa
i jednakowej wzajemności w rolach podejmowanych przez uczestników dyskursu.
Dochodzenie do porozumienia odbywa się zatem poprzez podnoszenie jednego ze
wspomnianych roszczeń ważnościowych – jego krytycznej analizy, w następstwie
której roszczenie to zostaje odrzucone bądź zaakceptowane.
Po d e j ś c i e s t r a t e g i c z n e zasadza się na założeniu, że społeczność dyskursywna i rodzaj społeczności (wspólnoty) komunikacyjnej są budowane na gruncie wspólnoty ideowo-kulturowej i określonej wizji świata, wybieranej zależnie
od zainteresowań i okoliczności. Połączoną w ten sposób grupę charakteryzuje
używanie swoistych środków językowych: słów sztandarowych czy słów kluczy,
reprodukowanych konstrukcji zdaniowych, na przykład formuł etykietalnych
(Gajda, 2001: 8–9). Dyskurs, jako przejaw typowego dla danej kultury sposobu
3
Roszczenie z r o z u m i a ł o ś c i zakłada, że tylko zrozumiałe akty mowy mają szansę, by uzyskać prawomocność; roszczenie w i a r y g o d n o ś c i dotyczy zgodności aktów mowy z intencjami
mówiącego; roszczenie p r a w d z i w o ś c i odwołuje się do przeświadczenia, że tylko odwołanie do
dyskurs teoretycznego może zweryfikować lub sfalsyfikować dane stwierdzenia; roszczenie s ł u s z n o ś c i n o r m a t y w n e j odwołuje się z kolei do dyskursu praktycznego (Evert, 1993: 141–142).
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porozumiewania się, opisywany jest przez normy i strategie stosowane w procesie
tworzenia wypowiedzi. Podstawą tych strategii są wzorce społeczne i kulturowe,
składające się na normę stosowaną do formułowania tekstu/wypowiedzi o określonych cechach gatunkowych (Labocha, 1996a: 51).
Kluczowym dla tego podejścia jest (rozmaicie konkretyzowane przez poszczególnych badaczy) pojęcie „kompetencji dyskursywnej” (Charaudeau, 2001: 344).
Dzięki niej uczestnik komunikacji jest zdolny do rozpoznawania i praktycznego
stosowania różnych zabiegów dyskursywnych zależnie od parametrów sytuacyjnych. Oznacza to, że potrafi on tworzyć i interpretować teksty, odwołując się do
systemu wartości, intencji i celów odbiorcy oraz przystosowywać jednocześnie
własne strategie komunikacyjne do różnorodności i ulotności relacji interpersonalnych (Charaudeau, 2001: 344).
Po d e j ś c i e k o g n i t y w n e bazuje na przekonaniu, że to „nie tyle dyskurs ma
znaczenie, co raczej znaczenie jest czymś przypisywanym dyskursowi” (Van Dijk,
2001: 17), a porozumiewanie się stanowi dynamiczny i otwarty proces poddawany
ciągłym reinterpretacjom. Według reprezentującego to podejście Gilles’a Fauconniera język jest jedynie powierzchniową manifestacją ukrytych, wysoce abstrakcyjnych konstrukcji kognitywnych, a konstruowanie dyskursu polega na budowaniu
siatki wzajemnie powiązanych przestrzeni mentalnych (Fauconnier, 1999). Wyrażenia językowe nie mają stałych znaczeń, cechuje je natomiast pewien potencjał
znaczenia (meaning potential), „który w ramach danego dyskursu i w określonym
kontekście aktualizuje się w postaci konkretnego sensu” (Libura, 2006: 71), a w budowaniu tego sensu ścierają się indywidualne i społeczne czynniki mentalne.
W procesie porozumiewania się członkowie różnych grup wyznają te same
wartości, normy, konwencje komunikacyjne oraz społeczne reprezentacje wyrażające się w określonych modelach mentalnych oraz stereotypach, a jednocześnie w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych wytwarzają i rozumieją teksty na
swój jednostkowy sposób, powodujący personalne zróżnicowanie dyskursu. Celem badaczy włączających paradygmat kognitywny do analiz dyskursu jest wyodrębnienie czynników, które sprzęgają język z działaniem społecznym (por. Chilton,
2008). Dla przykładu: socjokognitywne podejście Van Dijka skonstruowane jest
wokół standardowego psychologicznego modelu pamięci, który, łącząc pamięć semantyczną ze stabilnymi konstruktami społecznymi, traktuje pamięć epizodyczną
jako magazyn wcześniej doświadczanych narracji, a pamięci roboczej przypisuje
funkcje przetwarzania kontekstu. Badanie tego typu mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu ma ogromne znaczenie dla odkrywania czynników sprzyjających otwieraniu się uczestników dyskursu na różnego rodzaju wpływy (polityczne, kulturowe, społeczne) wywierane za pośrednictwem perswazji i manipulacji.
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Po d e j ś c i e k u l t u r o w e związane jest głównie z badaniem komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej. Jego źródeł należy szukać w etnografii mówienia Della H. Hymesa, który ujmuje teorię mowy jako system zachowań kulturowych. Nie
musi to być wcale system egzotyczny, to znaczy odnoszący się do kultur plemiennych lub kultur niewielkich społeczności etnicznych, będących obiektem tradycyjnie rozumianych badań antropologicznych i etnograficznych. Ważne jest, aby
zachodzący w nim proces porozumiewania się rozpatrywać pod kątem specyficznych dla danej kultury struktur organizujących różnorodność form mowy (Hymes, 1980: 41). Podobny sposób myślenia znaleźć można w kulturoznawczych definicjach dyskursu. Skupiają się one nie tyle na manifestacji szczególnego sposobu
i stylu wypowiadania się autora, ile na tym, co typowe, powtarzalne i kolektywne,
czyli na tym, co pozwala odróżnić dyskursy poszczególnych kultur narodowych
lub subkultur (Fleischer, 1994: 42).
Kulturowe ujęcie dyskursu jest niewątpliwie najszersze, umożliwia bowiem
badanie aktualnych przekonań uczestników danej subkultury lub kultury. „Zespół
tych przekonań, zmagazynowany w dyskursach, może być podstawą do tworzenia
konstruktów określanych mianem językowych lub językowo-kulturowych obrazów świata” (Labocha, 1996b: 11).
Zestawienie przedstawionych powyżej podejść jest do pewnego stopnia arbitralne i nie wyklucza, oczywiście, innych możliwości porządkowania znaczeń
nadawanych pojęciu „dyskurs”, zwłaszcza że podejścia te są w dużym stopniu komplementarne (na przykład podejście kulturowe i podejście kognitywne). Wszystkie też wpisują się w sformułowaną przez Teuna A. Van Dijka definicję dyskursu
jako zjawiska, którego podstawę stanowią trzy główne wymiary: „użycie języka,
procesy poznawcze oraz interakcje w ich społeczno-kulturowym wymiarze” (Van
Dijk, 2001: 42).

Interdyscyplinarne i lingwistyczne ujmowanie
pojęcia „dyskurs”
Uściślenie problematyki związanej z dyskursem edukacyjnym należałoby poprzedzić przedstawieniem i uporządkowaniem propozycji definiowania dyskursu,
które pojawiły się na gruncie prezentowanych wcześniej podejść. Pierwszą grupę
eksplikacji stanowią definicje sensu stricto odnoszące się do węższej interpretacji
lingwistycznej, drugą zaś definicje sensu largo, wynikające z interdyscyplinarnego
rozumienia dyskursu.
W ujęciu lingwistycznym kategoria dyskursu służy do określania jednostki
językowej większej aniżeli pojedyncze zdanie, a przy tym uporządkowanej i sta-
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nowiącej całościowy, celowy, spójny ciąg językowy posiadający znaczenie (por.
na przykład Numan, 1993: 154), często utożsamianej z tekstem (por. na przykład
Żydek-Bednarczuk, 2005: 69). W jednostce tej przejawia się podmiot mówiący
wraz z całą siecią relacji łączących go z adresatem wypowiedzi (por. na przykład
Grabias, 1994: 264), przy czym wypowiedź rozumiana jest jako „pewien określony
tekst, a więc konkretny przekaz słowny, dokonywany przez określoną osobę w danym akcie komunikacji i posiadający wszelkie znamiona indywidualnego użycia
elementów językowych” (Dobrzyńska, 1991: 143)4. We współczesnych badaniach
lingwistycznych, pod wpływem ustaleń poczynionych na gruncie pragmalingwistyki, socjolingwistyki i etnolingwistyki, ukształtował się sposób traktowania dyskursu, który, za Dominikiem Maingueneau (Grzmil-Tylutki, 2007: 24–26), sprowadzić można do następujących uogólnień:
1) dyskurs jest jednostką ponadzdaniową (istotny jest nie rozmiar wypowiedzi, ale jej aspekt całościowy jako makroaktu językowego);
2) dyskurs jest ukierunkowany (ma charakter pragmatyczny, zgodny z intencją nadawcy i z przeznaczeniem, w które wpisany jest również odbiorca,
choć dopuszczalne są także zmiany i modyfikacje);
3) dyskurs to forma działania (jest dynamiczny, rozwija się zgodnie z obranym celem);
4) dyskurs jest interaktywny (rozwija się w przestrzeni interpersonalnej);
5) dyskurs jest skontekstualizowany (kontekst stanowi jeden z immanentnych
składników dyskursu, a nie wyłącznie jego tło);
6) dyskurs zakłada odpowiedzialność podmiotów, które go tworzą;
7) dyskurs podlega wzajemnie warunkującym się normom społecznym i językowym.
„Dyskurs” oznacza zatem „język w użyciu” i dotyczy sfery pośredniej między
językiem rozpatrywanym w sposób abstrakcyjny i formalny, a konkretnymi tekstami. Zajęcie się jego analizą związane jest z koniecznością skierowania uwagi na
konteksty pozajęzykowe, co, jak stwierdza Anna Duszak, pozwala przekroczyć
granice tekstu, a tym samym pokonać wiele z ograniczeń tradycyjnej teorii tekstu,
pozostając jednak nadal w jej pobliżu (Duszak, 1998: 20).
W ujęciu interdyscyplinarnym, stanowiącym efekt swoistego „zwrotu lingwistycznego”, który w ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonał się w metodologiach
nauk społecznych (zwłaszcza w socjologii, psychologii społecznej i pedagogice),
Podobny sposób definiowania dyskursu proponuje Anna Duszak: „dyskurs obejmuje całość
danego aktu komunikacji, a więc zarówno określoną werbalizację (tekst), jak i czynniki pozajęzykowe, które jej towarzyszą, tj. przede wszystkim określoną sytuację użycia oraz jej uczestników” (Duszak, 1998: 19).
4
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dyskurs postrzega się jako ramy myślenia i argumentowania w danym obszarze
życia społecznego. Obszar ten na ogół określany bywa przez wspólny przedmiot
zainteresowania podmiotów uczestniczących w komunikacji, powtarzalność relacji społecznych oraz sposoby ich werbalizowania (zob. Krakowiak, 2008). Dyskurs
nadaje postrzeganemu z określonej perspektywy obszarowi konkretne znaczenie,
nie może być zatem traktowany wyłącznie jako zbiór tekstów, lecz jako połączenie
tekstu z określonymi warunkami jego powstania. Tym samym interdyscyplinarne rozumienie dyskursu zakłada istnienie wzajemnego oddziaływania pomiędzy
poszczególnymi rodzajami zachowań językowych a konkretnymi obszarami życia
społecznego, w których one zachodzą. Oddziaływanie to wymaga wypracowania
za pośrednictwem różnego typu interakcji komunikacyjnych pewnych wspólnych
dla podmiotów komunikacji norm i wspomnianych wcześniej ram myślenia (zob.
Habermas, 2004).
W konkretnych przedsięwzięciach badawczych te dwa zakresy rozumienia pojęcia „dyskurs”, czyli lingwistyczny oraz interdyscyplinarny, niejednokrotnie nakładają się na siebie i dlatego do ich analizy można zastosować tę samą procedurę
badawczą, zaproponowaną przez Van Dijka. Obejmuje ona pięć kolejnych rodzajów działań:
[wyodrębnia] różne poziomy, jednostki, a także formułuje reguły i strategie ich normatywnych
lub faktycznych użyć; odnosi do siebie te jednostki i poziomy na płaszczyźnie funkcjonalnej,
a tym samym wyjaśnia, dlaczego zostały użyte. W ten sposób funkcjonalnie wiąże struktury
dyskursu ze strukturami społecznego i kulturowego kontekstu, a z kolei tak połączone zestawienia odnosi do struktur i strategii poznawczych. (Van Dijk, 2001: 43)

Dyskurs edukacyjny
Przedstawienie takiego sposobu rozumienia pojęcia „dyskurs edukacyjny”, które
w pełni odzwierciedlałoby specyfikę uwarunkowań kontekstulanych (w tym ideologicznych), wymaga omówienia i uporządkowania obecnie funkcjonujących definicji dyskursu edukacyjnego oraz innych pojęć używanych do opisywania zachodzącej w edukacji komunikacji językowej. To, jak definiuje się dyskurs edukacyjny,
w znacznej mierze zależy od tego, jak definiuje się samą edukację5. Z rozmaitych
ujęć procesu edukacji proponowanych w literaturze przedmiotu wyłaniają się dwa
typy ujmowania zjawiska dyskursu edukacyjnego – mają one swój węższy i szerszy
zakres.
5

Zestawienia sposobów definiowania pojęcia edukacja podjęła się Barbara Guzik (Guzik, 2003).
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Przyjęcie zawężonego zakresu rozumienia edukacji6 skutkuje założeniem, że
dyskurs edukacyjny to „uporządkowana interakcja werbalna, czyli współdziałanie
nauczyciela i ucznia w wyrażaniu myśli na jakiś temat” (Kurczab, 1999: 284). Przytoczona tu definicja Henryka Kurczaba koresponduje z (również wąską) lingwistyczną definicją dyskursu zaproponowaną przez Renatę Grzegorczykową:
Dyskurs to większy (wielozdaniowy, na ogół dialogowy) tekst zawierający rozumowanie lub
odpowiadającą mu jednostkę komunikacyjną, tzn. dłuższą wypowiedź tworzoną i percypowaną na żywo oraz zawierającą elementy rozumowania modyfikowanego w kontakcie z odbiorcą.
(Grzegorczykowa, 1998: 42)

W rozumieniu Kurczaba dyskurs zajmuje w nauczaniu centralną pozycję i jest
traktowany jako jedna z najistotniejszych form działania dydaktycznego, dzięki której jego uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe i poznawcze7.
W tym sensie mówić należy jednak nie tyle o dyskursie edukacyjnym, ile raczej
o dyskursie „dydaktycznym” lub nawet „lekcyjnym”. Jolanta Nocoń, charakteryzując cechy dyskursu dydaktycznego, stawia wyraźną granicę między szerokim
rozumieniem edukacji a znacznie węższym zakresem dydaktyki jako subdyscypliny pedagogiki zajmującej się nauczaniem i uczeniem w ich zarówno teoretycznym,
jak i praktycznym wymiarze (Nocoń, 2009: 21). Zadaniem dyskursu dydaktycznego
jest przeformowanie wiedzy z zakresu określonej dyscypliny naukowej w taki sposób, aby stała się ona przystępna dla odbiorcy mniej uczonego (por. Labocha, 1996b:
13)8, przy czym jest to „dyskurs zinstytucjonalizowany, dokonujący się w zorganiOgraniczonego głównie do przekazywania wiedzy i umiejętności przygotowujących dzieci do
obowiązków dorosłego życia.
7
Por. „Pojęciem dyskusji posługują się chętniej nauczyciele dla określenia sposobów, jakich
używa się w celu zachęcenia uczniów do interakcji werbalnych. Natomiast termin dyskurs jest bliższy
naukowcom i wskazuje na zainteresowanie nie tyle określonymi procedurami, co bardziej ogólnymi
wzorcami wymiany i komunikacji, które występują w klasie szkolnej. Uczestnicy dyskursu posługują
się językiem, który stanowi narzędzie komunikowania się. Za pomocą dyskursu doskonalą swoje
umiejętności myślowe, poznawcze. Do czynników, które mają decydujący wpływ na ukształtowanie pozytywnego dyskursu, zalicza się szczere i otwarte komunikowanie się” (Kurczab, 1999: 284).
W podobny sposób rozumie dyskurs edukacyjny Teodozja Rittel, uznając go za model pedagogicznej
kompetencji komunikacyjnej, której celem jest wybór strategii nadawczo-odbiorczych i odpowiednio uporządkowanych problemów argumentacji. W tym ujęciu dyskurs edukacyjny stanowi jeden
z gatunków mowy wykorzystywanych w procesie nauczania, a cechujący się strukturą semantyczną
powiedzieć komuś coś i zawierający sądy, które są formułowane za pomocą wypowiadanych zdań,
wywołujących przekonanie lub sprzeciw. Ponadto winien cechować się: szczerością, intencjonalnością, poprawnością językową oraz zaangażowaniem intelektualnym i emocjonalnym (Rittel, 1996:
99–100).
8
Basil Bernstein stwierdza, że dyskurs pedagogiczny nie ma własnej, specyficznej treści dyskursywnej. Jest raczej zasadą przejmowania innych dyskursów i budowania między nimi szczególnego
6
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zowanych formach edukacji (w procesie nauczania-uczenia się) i w określonych
ramach czasoprzestrzennych” (Nocoń, 2009: 21). Dyskurs lekcyjny jest pojęciem
jeszcze węższym, odnosi się bowiem wyłącznie do wymiany aktów mowy między
nauczycielem a uczniem (tak zwanego dialogu pedagogicznego lub szkolnego), zachodzącej w procesie kształcenia, a więc w trakcie formowania wiedzy i realizowania celów dydaktycznych. Szkolna sytuacja komunikacyjna, w której dochodzi do
tych kontaktów werbalnych, ma charakter oficjalny i publiczny, a cechuje ją swoista asymetria ról w układzie „nauczający-nauczany” (Skowronek, 1999: 12–13).
Pojęciem o nieco szerszym zakresie znaczeniowym jest dyskurs „szkolny”, który
odnosi się do form komunikowania się nauczyciela z uczniami także poza klasą
lekcyjną, w przestrzeni szkoły jako budynku i jego otoczenia (Kawka, 1999: 29).
Jolanta Nocoń poszerza tę definicję o zakres interakcji werbalnych uczeń-uczeń
(Nocoń, 2009: 21)9.
Swoiste rozmycie pojęcia „dyskurs edukacyjny” sprawia, że często jego definicja w istocie ogranicza się wyłącznie do interakcji zachodzących na lekcji i odpowiada raczej węższemu pojęciu „dyskursu lekcyjnego”, tak jak na przykład w sformułowanej pod wpływem ustaleń psycholingwistów definicji Marii Zając, która
przez dyskurs edukacyjny rozumie:
(…) strumień zjawisk językowych (mówionych i pisanych) pochodzących od nauczyciela i poszczególnych uczniów, które zachodzą w kontekście lekcji szkolnej i realizacji jej dydaktycznych
założeń. Strumień ten, występujący w otoczce niewerbalnych zachowań komunikatywnych,
wykorzystywany jest, zgodnie z przepisami roli społecznej ucznia i nauczyciela, w celu, który
w płaszczyźnie działań prakseologicznych określić można w typowej lekcji szkolnej jako rozwiązywanie określonego zadania (problemu), w płaszczyźnie językowej zaś jako wspólne konstruowanie jakiegoś tekstu. (Zając, 1996: 78)

W szerszym rozumieniu edukacja oznacza proces przekazywania wiedzy,
kształtowania umiejętności (zarówno umysłowych, jak i fizycznych), budowania
własnej tożsamości oraz określonych cech osobowościowych, odnoszących się
do sfery wartości etycznych i kulturowych. Edukacja może mieć charakter formalny – w szkole lub innego typu publicznych czy niepublicznych instytucjach
oświatowych, ale może również przebiegać nieformalnie na podstawie własnych
doświadczeń uczącego się oraz wpływu edukacyjnego rodziny, kręgów rówieśniczych, środowiska pracy, rynku, mediów, rozrywki. Tego typu edukacja nie koństosunku w celu ich wybiórczego przekazywania i przyswajania (na zasadzie delokacji i relokacji
elementów poszczególnych dyskursów) (Bernstein, 1990: 172).
9
Prezentacji polskich oraz światowych badań nad dyskursem szkolnym (dydaktycznym i lekcyjnym) dokonała Jolanta Nocoń (Nocoń, 2009: 18–24).
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czy się nigdy i obejmuje wszystkie obszary życia i osobowości człowieka, dlatego
jej poszczególne typy różnicuje się, biorąc pod uwagę te właśnie obszary – stąd
na przykład edukacja zdrowotna, fizyczna, obronna, ekologiczna czy ekonomiczna. W tak szerokim ujęciu dyskurs edukacyjny traktowany jest jako rozległa
praktyka komunikacyjna, stanowiąca formę transmisji wiedzy z perspektywy
eksperta do perspektywy nowicjusza i w obrębie określonego horyzontu kognitywnego; dyskurs ten powstaje w społecznych sytuacjach nauczania lub podczas
szeroko rozumianego procesu kształcenia, co oznacza, że dotyczy każdej sytuacji
włączania adepta we wspólnotę dyskursu, niezależnie od tego, czy praktyka ta
ma charakter zinstytucjonalizowany czy nieformalny (por. Skudrzyk, 2005: 68;
Nocoń, 2009: 20).
Dla naszych rozważań ważny jest fakt, że szerokie rozumienie edukacji związane jest z rozróżnianiem praktyk edukacyjnych na naturalne (nieformalne)
oraz sformalizowane i zinstytucjonalizowane, które obejmują między innymi
edukację szkolną sterowaną przez państwo, a więc podatną na wpływy władzy.
Żadna z przedstawionych wyżej definicji dyskursu edukacyjnego nie odpowiada
jednak w pełni przyjętej przeze mnie perspektywie badawczej, w definicjach tych
bowiem nie założono explicite uwarunkowań ideologicznych, które wpływają na
kreowanie znaczeń oraz na wartościowanie rzeczywistości. Uwarunkowania te
dotyczą przede wszystkim edukacji sformalizowanej, reprezentującej tak zwany „wtórny porządek edukacyjny” (Jastrzębski, 2011: 18). W przeciwieństwie do
edukacji naturalnej10 edukacja formalna reprezentuje sferę usług edukacyjnych
oraz zinstytucjonalizowane i wyspecjalizowane, wielofunkcyjne praktyki społeczne, wyodrębnione na podstawie podziału pracy i ról zawodowych. Wszystko
to razem tworzy kierowany przez państwo system oświatowo-wychowawczy, dla
którego najbardziej reprezentatywną instytucją jest masowa szkoła powszechna
z jej procesami, celami, formami organizacyjnymi, treściami, zasadami, programami i metodami.

10
Edukacja naturalna dotyczy potocznych doświadczeń edukacyjnych, w których relacje opiekuńcze i edukacyjne typu „rodzic–dziecko” lub „pokolenie dorosłych–pokolenie dorastających”, uwikłane są w kontekst życia codziennego. Edukacja naturalna jest więc nierozerwalnie związana z ideą
przetrwania, a także biologicznej i kulturowej ciągłości oraz reprodukcji. Na poziomie potocznym,
zakorzenionym w tradycji społecznej spontanicznie i niejako bezrefleksyjnie akceptowana jest idea
wychowania nie jako odrębnego rodzaju aktywności, ale jako organicznego (tak jak prokreacja)
składnika procesów życiowych (por. Schulz, 2003: 124). W tak rozumianej edukacji naturalnej nie
ma miejsca na świadomie i konsekwentnie prowadzone działania zmierzające do ideologizacji dyskursu.
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Sformalizowany dyskurs edukacyjny
w ujęciu procesualno-kognitywnym
Przyjęty przeze mnie sposób opisywania dyskursu edukacyjnego, który nazywam
dalej sformalizowanym dyskursem edukacyjnym, zakłada, że jest on swoistą społeczną praktyką językową zachodzącą w szkole, czyli w zinstytucjonalizowanej
i formalnej sferze działań edukacyjnych. Jednocześnie zakładam, że ta redefinicja
pojęcia „dyskurs edukacyjny” wymaga ukazania edukacji jako zjawiska uwikłanego w procesy społeczne, polityczne i kulturowe, przez które jest kształtowane
i które jednocześnie kształtuje. Specyfika sformalizowanego dyskursu edukacyjnego polega więc na tym, że stanowi on praktykę językową, w której ścierają się
rozmaite procesy społeczne, polityczne i kulturowe wraz z towarzyszącymi im
praktykami językowymi11. Wnoszą one do sformalizowanego dyskursu edukacyjnego cechy innych dyskursów (na przykład dyskursu politycznego, naukowego).
W konsekwencji do dyskursu edukacyjnego włączane są teksty ujęte w gatunki
prymarne dla innych dyskursów, na przykład: utwory literackie, szkice naukowe,
artykuły prasowe oraz rozmaite teksty kultury – rzeźby, obrazy, obiekty architektoniczne, filmy fabularne itp., co nadaje mu swoiście interdyskursowy oraz intersemiotyczny charakter.
Na konkretne realizacje tekstów, na model gatunków, w które zostały one ujęte
w dyskursie edukacyjnym, wpływają zarówno specjalistyczne dyskursy dyscyplin
naukowych, z których pochodzi baza pojęciowa tradycyjnych przedmiotów szkolnego nauczania oraz dyskursy dyscyplin współtworzących teorie nauczania, a więc
na przykład pedagogiki, psychologii rozwojowej, jak i rozmaite typy dyskursów
publicznych ze wspomnianym dyskursem politycznym na czele. Takie założenie
pozwala analizować na jednej płaszczyźnie nie tylko jednoznacznie przypisany
dyskursowi edukacyjnemu i prymarny dla niego gatunek, jakim jest podręcznik,
ale i na przykład podstawę programową, programy nauczania czy akty prawne
dotyczące oświaty. Ich konkretne realizacje (poza podręcznikiem) nie stanowią
bezpośredniego przedmiotu dyskursu lekcyjnego, ale wpływają (lub w założeniu
– mają wpływać) na jego kształt. Jednocześnie wszystkie te gatunki (łącznie z podręcznikiem) wymagają aprobaty nie tylko grona reprezentujących różne dziedziny ekspertów, ale również Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jest przecież
11
Podobne rozumienie kontekstu dyskursu edukacyjnego prezentuje Jolanta Nocoń: „społeczny zakres dyskursu edukacyjnego jest szeroki: nie ogranicza się do ram instytucji zajmujących
się edukacją społeczeństwa, w tym przede wszystkim szkoły, ale odnosi się do wszystkich sytuacji
komunikacyjnych, w których zachodzi proces włączania adepta we wspólnotę dyskursu” (Nocoń,
2009: 20).
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agendą rządu, podlegają także debacie społecznej, na przykład w parlamencie lub
w mediach.
Za pośrednictwem edukacji powstaje określona wspólnota interpretacyjna,
która artykułuje pewne znaczenia zarówno na gruncie języka – w tekstach, jak
i poprzez szeroko rozumiany kontekst. Na tej płaszczyźnie dyskurs traktować
można jako pole wspólnego negocjowania znaczeń przez uczestników określonych praktyk. Tak zdefiniowany dyskurs nie odnosi się do sfery indywidualnej,
ale stanowi swoisty aspekt świata kultury, funkcjonuje w obrębie określonych środowisk, instytucji i procesów, współtworząc je i określając ich charakter. Będąc
ustrukturyzowany przez język i kontekst, dyskurs jednocześnie sam strukturyzuje
rzeczywistość.
W przyjętym tu sposobie rozumienia pojęcia „dyskurs edukacyjny” o wiele
silniej wyeksponowane zostało podejście procesualne, które akcentuje związki
między negocjowaniem znaczeń a charakterem stosunków społecznych, oraz podejście kognitywne, przypisujące duże znaczenie nie tylko właściwym każdemu
podmiotowi procesom mentalnym, ale także uwarunkowanym społecznie i kulturowo reprezentacjom, takim jak: wiedza, postawy, ideologie, normy oraz wartości,
przyjmowanym przez użytkowników języka jako członków określonych grup.
Oddziałujące na dyskurs edukacyjny uwarunkowania kontekstualne rozpatrywać można w aspekcie lokalnym lub globalnym (Van Dijk, 2001: 29). Definiując,
a następnie analizując sformalizowany dyskurs edukacyjny, należy uwzględnić oba
te aspekty: kontekst lokalny, odnoszący się do miejsca, okoliczności, uczestników,
ich ról komunikacyjnych i społecznych (na przykład uczeń – nauczyciel, uczeń –
uczeń), intencji, celów, oraz kontekst globalny obejmujący praktyki komunikacyjne,
które uznać można za działalność konstytuującą organizacyjnie lub instytucjonalnie
postępowania i procedury edukacyjne, a których uczestnicy są przedstawicielami
różnych grup społecznych bądź instytucji (na przykład rozmaitych agend rządowych, gremiów opiniotwórczych, nadzoru pedagogicznego itp.). Kontekst lokalny
ma zatem charakter spersonifikowany, zindywidualizowany i jednostkowy, kontekst
globalny zaś odnosi się do instytucjonalnej sfery procedur edukacyjnych.
W ujęciu procesualno-kognitywnym dyskurs edukacyjny nie jest arbitralnym
zbiorem tekstów, tworzą go formy językowe powiązane z konkretną, uwarunkowaną socjologicznie, historycznie i politycznie praktyką społeczną. Ma swoje korzenie w historii, ale jednocześnie wpływa na teraźniejszość i kształtuje przyszłość,
jego analiza wymaga więc uwzględnienia wszelkich możliwych informacji o kontekście, łącznie z, tak istotnym dla nauczania, kontekstem kognitywnym. Dyskurs
edukacyjny kształtuje bowiem nie tylko indywidualne osądy rzeczywistości, ale
przede wszystkim kreuje tożsamość zbiorową (kolektywną) młodego pokolenia,
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obejmującą odpowiednio wyselekcjonowane wzory kultury, zespół norm i wartości oraz zasady porządkujące wiedzę. Jest również „miejscem, w którym język styka się z ideologią” (Pêcheux, 1988: 635). Istotne jest więc badanie ideologicznych
wymiarów używania języka w szkole, a zwłaszcza zmian, jakie wraz z przemianami
ideologicznymi, dotyczącymi zarówno sfery polityki, jak i kultury oraz życia społecznego, zachodzą w znaczeniach kluczowych dla edukacji pojęć, takich jak na
przykład: „ojczyzna”, „mowa ojczysta”, „przyroda”, „cywilizacja”. Powstające w jego
obrębie, a następnie przekazywane młodemu pokoleniu znaczenia, które odnoszą
się do różnych zjawisk rzeczywistości, negocjowane są pod wpływem kontekstu.
Ten z kolei odzwierciedla relacje władzy oraz rozmaite ideologie.
Uczestnicy dyskursu edukacyjnego nie są zazwyczaj świadomi sposobów, w jakich dochodzi do pozycjonowania ich poprzez szkołę jako instytucję, a w konsekwencji do przyjmowania przez nich określonych ról społecznych. Świadomość tę
zmienić może ukazywanie mechanizmów perswazji oraz manipulacji językowej,
które wpisane zostały w oficjalne dokumenty oświatowe oraz teksty zamieszczone
w podręcznikach. W ten sposób zbadać można także kwestie nadużywania władzy
i odtwarzania nierówności za pomocą ideologii.

Obszary społecznego działania w dyskursie edukacyjnym
Bez analizy kontekstu trudno jest określić zakres i charakter ideologizacji wpisanej w działalność szkoły jako instytucji uwikłanej w procesy społeczno-polityczne. Zorganizowane przez nią kształcenie dorastającego pokolenia włączane
jest w sferę oddziaływania kierowanego przez państwo aparatu władzy, na skutek czego uczenie się może być kontrolowane administracyjnie oraz poddawane
wpływom politycznym. Instytucjonalnych ingerencji w procesy pedagogiczne nie
można zatem interpretować jedynie jako niezamierzonych działań ubocznych. Są
one integralną cechą kompleksowego systemu szkolnictwa obowiązkowego, znajdującego się pod nadzorem państwa. Szkoła jako instytucja zapewnia nie tylko
ciągłość nauczania, ale zarazem stwarza przesłanki do celowego i planowego wywierania ideologicznego wpływu na dorastające pokolenie (Tillmann, 1996: 155).
Wpływ ten nie ogranicza się wyłącznie do ideologii stricte politycznych, zwłaszcza że na ogół trudno jednoznacznie rozdzielić sfery oddziaływań poszczególnych
idei, które niejednokrotnie wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają, na przykład:
w polskich szkołach pozytywistyczna ideologia modernizmu społecznego, głosząca kult postępu cywilizacyjnego, wspierała ideologię państwowotwórczą w latach
trzydziestych XX wieku, a następnie wykorzystywana była do legitymizowania no-
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wego ustroju przez ideologię komunistyczną w okresie PRL, zaś obecnie stała się
celem konfrontacji z ideologią tak zwanej ekologii głębokiej.
Cele, natężenie oraz zakres oddziaływania ideologicznego, niezależnie od tego,
czy dotyczą aktualnej polityki państwa, czy też kultury lub określonych sfer życia
społecznego, zawsze w jakiś sposób zależą od pozycji zajmowanych w hierarchii
władzy przez tych, którzy określone przesłania ideologiczne głoszą. Im pozycja
ta jest silniejsza, tym większa jest skala oddziaływań danej ideologii, która swym
wpływem może obejmować znaczną część społeczeństwa.
Sformalizowana edukacja jest skutecznym narzędziem wpływania na różne
sfery świadomości społecznej, sama też zmienia się pod wpływem nacisków płynących z różnych ośrodków opiniotwórczych. Dla przybliżenia specyfiki właściwego
dyskursowi edukacyjnemu kontekstu społeczno-politycznego warto posłużyć się
stosowanym w krytycznej analizie dyskursu pojęciem „obszaru działania społecznego”. Oznacza ono konkretny wycinek rzeczywistości społecznej, który stanowi
odniesienie dla danego dyskursu. Istotne jest, że zróżnicowaniu na poszczególne obszary działania społecznego odpowiada zróżnicowanie funkcji i społecznej
instytucjonalizacji działań dyskursywnych (Wodak, 2008: 190). W ten sposób
funkcje realizowane w dyskursie edukacyjnym powiązać można z poszczególnymi
funkcjami sformalizowanej edukacji.
Przyjmuję, że sformalizowany dyskurs edukacyjny znajduje odniesienie w następujących zasadniczych obszarach działania społecznego: socjalizacji, selekcji
(doborze), międzypokoleniowej transmisji wzorów kultury (enkulturacji), międzypokoleniowej transmisji wiedzy, realizacji polityki edukacyjnej państwa oraz
nadzorze pedagogicznym. To właśnie w tych obszarach realizują się zasadnicze
funkcje sformalizowanej edukacji, które najogólniej sprowadzić można do:
1) wybierania i przekazywania młodemu pokoleniu wzorów kultury, postaw,
wiedzy, umiejętności uznanych za istotne dla przetrwania społeczności;
2) stratyfikacji społecznej;
3) przygotowania do świata pracy.

Wymiar poznawczy (ideologiczny) dyskursu edukacyjnego
Badając dyskurs edukacyjny, można uwzględniać różne jego wymiary – językowy, komunikacyjny, interakcyjny oraz poznawczy. Wymiar językowy obejmuje
ustrukturyzowane grafemy i dźwięki, abstrakcyjne formy składniowe, kompleksowe struktury lokalnych i globalnych znaczeń oraz schematyczne formy kompozycyjne. Dwa kolejne wymiary związane są z działaniami społecznymi realizowa-
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nymi przez użytkowników języka, którzy komunikują się między sobą w różnych
sytuacjach w obrębie określonego społeczeństwa i danej kultury (Van Dijk, 2001).
Dla podjętych w tym artykule rozważań szczególnie interesujący wydaje się ostatni
z wymienionych wymiarów – to on decyduje bowiem o tym, jak użyte i zrozumiane zostaną poszczególne wyrazy, zdania i schematy narracyjne, sposoby budowy
oraz uzyskiwania koherencji tekstu, a także o tym, jak będą zastosowane i odczytane rozmaite strategie komunikacyjne stosowane przez uczestników dyskursu. Jak
zauważa Teun Van Dijk:
Ludzie są w stanie zrozumieć zdanie, osiągnąć spójność między zdaniami albo uchwycić sens
tekstu pod warunkiem, że podzielają pewien wspólny repertuar społeczno-kulturowych przekonań. Wybór jednostek leksykalnych, alternacje stylistyczne, użycie środków retorycznych –
wszystko to implikuje, że użytkownicy języka wyrażają swoje opinie lub ideologie, a także wnoszą swój wkład w tworzenie nowych lub przekształcanie już istniejących. (Van Dijk, 2001: 26)

Wymiar poznawczy dyskursu odnosi się zatem do pewnych społecznie akceptowanych systemów aksjologicznych, które ułatwiają członkom danej społeczności
uporządkowanie obrazu świata i określają punkt wyjścia sądów wartościujących
różne zjawiska rzeczywistości – zarówno tej istniejącej realnie, jak i tej pozostającej w sferze pragnień. Organizowaniu wspólnot światopoglądowych funkcjonujących w poszczególnych grupach społecznych służą rozmaite ideologie i dlatego
wymiar poznawczy dyskursu można nazwać także wymiarem ideologicznym.
Terminem „ideologia” posługuję się, mając świadomość trudności definicyjnych wynikających z tego, że jest on używany do opisu zbioru przekonań dotyczących różnych poziomów życia społecznego i bywa w związku z tym stosowany
w różnorodnych kontekstach12. W przypadku analizowania interesujących mnie
tekstów włączonych do dyskursu edukacyjnego, wieloznaczność ta nie stanowi
jednak przeszkody, a nawet pozwala pełniej opisać ich warstwę ideową. Dzięki
takiemu podejściu, można bowiem uwzględnić przesłania różnego typu ideologii,
nie tylko politycznych, ale także społecznych, kulturowych i edukacyjnych. Jest to
o tyle ważne, że w edukacji szczególnie trudno oddzielić sfery ich oddziaływania,
dla przykładu: pozyskaniu dominacji przez grupę społeczną kierującą się konserwatywną ideologią polityczną może służyć autorytarna ideologia edukacyjna,
w którą z kolei wpisana jest ideologia zorientowana na uniwersalistyczną kulturę
wysoką13.
Zob. dyskusje nad wieloznacznością terminu „ideologia”: Szacki, 1991; Bauman, 1998; Puzynina, 2008.
13
Zdaniem Rolanda Meighana „ideologie edukacyjne operują na różnych poziomach i mają
kilka warstw znaczeniowych – narodową w ustawach o szkolnictwie, regionalną w polityce lokalnych
12
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Ta właśnie różnorodność zadecydowała o tym, że używając terminu „ideologia”, nie odwołuję się do zawężonych definicji projektujących, typowych dla dyskursów takich dyscyplin, jak na przykład socjologia lub politologia. Moją inspirację stanowi ogólna, opisowa definicja zaproponowana przez Jadwigę Puzyninę,
według której ideologia to:
zespół poglądów, zazwyczaj także zasad postępowania i haseł, charakterystyczny dla jakiejś grupy społecznej, oparty na określonych wartościach, dotyczący całościowych koncepcji człowieka
i/lub życia społecznego albo ich fragmentów. Ideologie często są powiązane z jakimiś kierunkami myśli politycznej, ekonomicznej, estetycznej lub innej. Są one w jakiejś mierze zależne
od stosunków społecznych i całości kultury, w obrębie której powstają. Różnią się między sobą
stopniem racjonalności oraz mniejszym lub większym udziałem czynników emocjonalnych
(…). Zdecydowanie negatywną ocenę uzyskują ideologie o charakterze totalitarnym, w taki czy
inny sposób narzucane członkom społeczeństwa. (Puzynina, 2008: 20)

Przytoczona tu definicja pozwala traktować ideologię nie tylko jako narzędzie
do obrony politycznych czy ekonomicznych interesów jakiejś grupy społecznej, ale
także jako rodzaj swoistych reprezentacji kognitywno-społecznych, które przejawiają się przez język. Zbiór przeświadczeń składających się na jakąś ideologię nie
musi być jednorodny, uporządkowany ani spójny – może on wchłaniać elementy
wewnętrznie i wzajemnie sprzeczne, sądy wartościujące i konstatacje opisowe zaczerpnięte z różnych systemów wiedzy (zarówno potocznej, jak i naukowej) oraz
różnych obszarów doświadczeń pochodzących z rozmaitych poziomów i rejonów
kultury. Przeświadczenia te stanowią swoisty rodzaj interpretacji rzeczywistości.
Dyskurs można badać na trzech jego płaszczyznach: leksykalnej, gramatyczno-tekstowej oraz tekstowej. Wybieram tę trzecią, co pozwala na odwoływanie się do
doświadczeń językoznawczych koncepcji kognitywistycznych, a zwłaszcza tekstologicznej szkoły lubelskiej stworzonej przez Jerzego Bartmińskiego oraz Ryszarda
Tokarskiego.
Według Bartmińskiego wspomnianą wcześniej interpretację rzeczywistości
uznać można za rezultat:
subiektywnej percepcji i konceptualizacji rzeczywistości przez mówiących danym językiem, ma
więc charakter wyraźnie podmiotowy, antropocentryczny, ale zarazem jest intersubiektywna
w tym sensie, że podlega uspołecznieniu i staje się czymś, co łączy ludzi w danym kręgu społecznym, czyni z nich wspólnotę myśli, uczuć i wartości; czymś, co wtórnie wpływa (z jaką siłą – to
już jest przedmiotem sporu) na postrzeganie i rozumienie sytuacji społecznej przez członków
wspólnoty. (Bartmiński, 2010)
władz oświatowych, lokalną w danej szkole. Ideologie edukacyjne są ponadto związane z innymi
ideologiami – politycznymi, ekonomicznymi, ideologiami klas społecznych” (Meighan, 1993: 197).
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Powyższa konstatacja, zapożyczona ze sformułowanej przez Jerzego Bartmińskiego definicji językowego obrazu świata, kieruje uwagę na kognitywnie zorientowaną etnolingwistykę oraz wypracowane przez nią narzędzia i kategorie badawcze, które można wykorzystać do zbadania obszaru owych intersubiektywnych
i uspołecznionych interpretacji, składających się na określone ideologie.
Jednym z takich narzędzi służących do analizy wartości ukrytych w językowo
ukonstytuowanym obrazie świata jest kategoria „punktu widzenia”. Ten aspekt badań semantycznych wiąże się z pojęciem „profilowania”, które, niezależnie od jego
konkretnych odczytań i sposobów definiowania14, zorientowane jest (najogólniej
rzecz ujmując) na interpretację tekstową słowa. Profile można zatem uznać za warianty wyobrażenia przedmiotu hasłowego, nie zaś za warianty znaczenia – dana
jednostka językowa może posiadać alternatywne profile, nie stanowią one jednak
jej alternatywnych znaczeń.
W konkretnym dyskursie (na przykład w dyskursie edukacyjnym) jako formie
debaty społecznej uczestniczą różne podmioty mówiące, reprezentujące zbieżne
bądź odmienne interesy i punkty widzenia, a przez to ostatecznie systemy wartości. To nie gdzie indziej jak tylko w dyskursie dochodzi do głosu polaryzacja
punktów widzenia, mająca bezpośredni wpływ na proces subiektywnego profilowania rzeczywistości. Wyraża się on w różnych formach dyskursywnej werbalizacji bądź w strategiach dyskursywnych, które konkurują ze sobą (Czachur, 2011:
82). Profilowanie można wówczas postrzegać jako proces wartościowania oparty
na przyjętych przez mówiących wartościach i ich punktach widzenia, które z kolei
wynikają z aktywowania typowego dla danej społeczności paradygmatu kulturowego, obejmującego wzory myślenia i przekonania.
Masowa, zinstytucjonalizowana edukacja stanowi jeden z najbardziej powszechnych, a zarazem najbardziej jednorodnych elementów kształtowania indywidualnych osądów rzeczywistości. Owa jednorodność przekazu odróżnia edukację od mediów, których oddziaływanie jest równie (o ile nie bardziej) powszechne,
ale już nie tak homogeniczne. Media dopuszczają do głosu (wprawdzie na różnych
prawach) najrozmaitsze ośrodki opiniotwórcze – od elit rządzących po niszowe
subkultury rozpowszechniające swe ideologie za pośrednictwem na przykład Internetu. W efekcie to samo zjawisko może być wartościowane i interpretowane
na wiele, nierzadko diametralnie różnych sposobów. Przeciwnie dzieje się w zinstytucjonalizowanej edukacji, niedopuszczającej innych punktów widzenia, które
Chodzi tu głównie o różne sposoby redefiniowania pierwotnej koncepcji Ronalda Langackera (1995), według którego profilowanie to operacja mentalna dokonywana przez umysł ludzki, polegająca na podświetlaniu pewnego elementu w obrębie bazy tak, że element ów uzyskuje szczególny
stopień wyróżnienia.
14
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mogłyby konkurować ze sobą i w rezultacie odmiennie profilować obraz świata.
Edukacja przedstawia dorastającemu pokoleniu, które nie ma jeszcze własnych
doświadczeń i spolaryzowanych na ich podstawie przekonań, gotową konstrukcję
wyobrażeń rzeczywistości i tym samym wpływa na kształtowanie się kolektywnej
tożsamości. Owa zbiorowa świadomość obejmuje zarówno odpowiednio wyselekcjonowane wzory kultury, jak i zespół norm oraz wartości, w skład których wchodzą także zasady porządkujące wiedzę.

Metody analizy sformalizowanego dyskursu edukacyjnego
Wspomnianą wcześniej metodą badawczą, która pozwala na refleksje nad dyskursem edukacyjnym, jest krytyczna analiza dyskursu. Nie stworzyła ona, jak wiadomo, jednego paradygmatu badawczego. Norman Fairclough i Ruth Wodak za
najistotniejsze dla KAD podejścia uznają: francuską szkołę analizy dyskursu, lingwistykę krytyczną, semiotykę społeczną, badania społeczno-kognitywne, metodę dyskursywno-historyczną, analizę lekturową, metodę szkoły duisburskiej oraz
badania nad wzajemnymi wpływami między zmianami społeczno-kulturowymi
a zmianami w dyskursie (Fairclough, Wodak, 2006: 1051–1056)15. Dotychczas
tylko nieliczne z tych podejść wykorzystane zostały do badania konkretnych zjawisk dyskursu edukacyjnego. Przedstawiciele francuskiej szkoły analizy dyskursu
podejmowali się oglądu podręczników szkolnych, także w kontekście genologicznym (por. Grzmil-Tylutki, 2007). Reprezentanci lingwistyki krytycznej zajęli się
niektórymi tekstami edukacyjnymi w celu prześledzenia ideologicznego potencjału systemów kategoryzacji wbudowanych w określone sposoby leksykalizacji
doświadczeń ujętych w tego typu tekstach (Kress, 1985). Metodę dyskursywno-historyczną stosowano do analizowania barier w komunikacji instytucjonalnej
w szkole (Wodak, Koller, 2008). Z kolei badania nad związkiem między zmianą
społeczno-kulturową a zmianą dyskursywną zaowocowały propozycjami pedagogicznego zastosowania tak zwanej „krytycznej świadomości językowej” jako centralnego składnika edukacji językowej w szkołach i innych placówkach edukacyjnych (por. Fairclough, 1992).
Poszczególne projekty KAD czerpią z różnych teorii i dokonań badawczych,
stosownie do podejmowanej tematyki i obiektu, który konstruują. Przyjęty przeze
mnie sposób rozumienia dyskursu edukacyjnego jako nacechowanej interdyskur15
Por. także, oparty na odmiennych kryteriach, sposób wyodrębnienia poszczególnych nurtów
krytycznych badań nad dyskursem przedstawiony przez Paula Chiltona (Chilton, 2008: 62–64).
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sywnością praktyki społecznego porozumiewania się, stanowiącej obszar ścierania
się tendencji do dominacji i emancypacji, służący w równej mierze zmianom, jak
i stabilizacji, pozwala na wybór elementów właściwych różnym podejściom krytycznym. Ich zastosowanie zmniejsza ryzyko jednostronnego podejścia do przedmiotu badań. Tę wielotorowość prac badawczych zapewnia między innymi metoda wieloaspektowa, polegająca na łączeniu rozmaitych procedur analitycznych
i uwzględnianiu różnorodnych danych empirycznych oraz informacji kontekstowych. Jej geneza wywodzi się ze szkoły wiedeńskiej, która uprawia historyczną
analizę dyskursu (HAD), stanowiącą jedną z odmian krytycznej odmiany dyskursu. Ruth Wodak, czołowa badaczka tej grupy, poszerzyła obszar analiz nie tylko
o odwołania do teorii socjologicznych, ale także o historyczny wymiar działań
dyskursywnych na drodze badania przemian diachronicznych, którym podlegają
poszczególne gatunki dyskursu16.
Za kluczowe pojęcie metody wieloaspektowej uznaje się „kontekst”, tak istotny
z perspektywy przyjętego przeze mnie sposobu definiowania dyskursu edukacyjnego. Ruth Wodak wyznacza następujące poziomy kontekstu:
1) bezpośredni kontekst językowy, tekstowy;
2) międzytekstowe i międzydyskursywne związki pomiędzy wypowiedziami,
tekstami, gatunkami mowy, dyskursami;
3) pozajęzykowe zmienne społeczne, socjologiczne i instytucjonalne ramy
poszczególnych kontekstów sytuacyjnych;
4) szerszy kontekst społeczny, polityczny i historyczny działań dyskursywnych (Wodak, 2008: 193).
Na dobór konkretnych kategorii i narzędzi badawczych wpływ ma rodzaj
i charakter aktualnie podejmowanej problematyki. Chodzi o to, aby osiągnąć jak
największą skuteczność w teoretycznym analizowaniu zjawisk społecznych i językowych, jego ostatecznym celem jest bowiem praktyczne zastosowanie wyników
badań, które powinny być udostępnione specjalistom z różnych dziedzin, a następnie wykorzystane do zmiany pewnych praktyk społecznych (Wodak, 2008: 194).
W tym celu metoda wieloaspektowa analizy dyskursu powinna obejmować ustalenie treści/tematów konkretnej wypowiedzi oraz badanie użytych w niej strategii
dyskursywnych (w tym sposobów argumentacji), środków językowych i gatunków
mowy oraz ich konkretnych, uzależnionych od kontekstu realizacji (okazów) (Wodak, 2008: 195).

16
Szerzej o założeniach historycznej analizy dyskursu zob.: Wodak, 2008 i Wodak, Krzyżanowski, 2011.
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Przez pojęcie „strategii” R. Wodak rozumie mniej lub bardziej ściśle określony,
czy świadomie przyjęty program działań (w tym i działań dyskursywnych) zmierzający do osiągnięcia konkretnych społecznych, politycznych, psychologicznych
lub językowych celów (Wodak, 2008: 195). Strategie dyskursywne to natomiast
„systematycznie powtarzające się sposoby użycia języka, charakteryzujące rozmaity stopień złożoności oraz przypisanie do różnych poziomów organizacji systemu
językowego” (Wodak, 2008: 196). Przyjęcie takiego założenia sprawia, że do badania dyskursu stosować można narzędzia właściwe analizie retorycznej. Pozwala
ona na wyszczególnienie nie tylko strategii perswazyjnych oraz ich celów, ale także
środków, jakimi są one realizowane.
Do inspiracji tradycją retoryczną skłania kilka zasadniczych względów. Pierwszym z nich jest wielki renesans retoryki, która przez dłuższy czas uchodziła za
dyscyplinę ostatecznie zamkniętą i ograniczoną do spetryfikowanych wzorów klasycznej wymowy. Tymczasem, zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozwój gramatyki tekstu oraz lingwistycznej teorii prozy sprawił, że
retorykę poczęto postrzegać nie tylko w kategoriach wiedzy o już sprawdzonych
technikach argumentacji, ale także, a może nawet przede wszystkim, jako technikę
generatywną, która, dzięki dysponowaniu pewnymi mechanizmami argumentacyjnymi, pozwala na generowanie przekonujących argumentów, dostosowanych
do aktualnych potrzeb (Ziomek, 1986: 94).

Badanie argumentacji jako sposób analizy
przekazu ideologicznego w dyskursie edukacyjnym
Uniwersalny charakter retoryki polega na tym, że opisuje ona pewne prawidłowości konstrukcji wszelkich tekstów oraz posługiwania się nimi. Przedmiotem
badań retorycznych staje się język w działaniu bądź język użyty przez człowieka
w celu kształtowania postaw lub wywoływania działań innych ludzi. Podejmowane współcześnie badania nad retoryczną strukturą tekstów służą wyjaśnianiu
dynamicznych oddziaływań między wypowiedzią perswazyjną a jej kontekstem17.
Najbardziej rozpowszechnione obecnie metody analizy retorycznej przedstawił Jakub Z. Lichański (2007: 20–26). Są to: 1) metoda ukształtowana przez amerykańską szkołę rhetorical criticism,
2) metoda zaproponowana przez Rolanda Barthesa (zob. także Barthes, 1997); 3) metoda analizy
argumentacji Chaima Perelmana (zob. Perelman 1995); 4) metoda pięciostopniowa. Przebieg analizy retorycznej wywodzącej się z nurtu amerykańskiej krytyki retorycznej wraz z przykładem jej
praktycznego zastosowania przedstawiły Ann M. Gill i Karen Whedbee (2001). Warto zaznaczyć,
że krytykę retoryczną (podobnie jak KAD) bardzo często stosuje się do badań nad dyskursem grup
wykluczonych (tzw. „Innych”), w tym nad dyskursem feministycznym.
17
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Oznacza to, że w polu zainteresowań badaczy znajduje się przede wszystkim sposób, w jaki dyskurs odpowiada na potrzeby odbiorców, jak wspiera lub zmienia ich
przekonania i wpływa na strukturę społeczną grupy (Gill, Whedbee, 2001: 185),
dlatego też, zdaniem Teuna Van Dijka, retoryka może być uważana za poprzedniczkę tego, co dziś określamy jako analizę dyskursu (Van Dijk, 2001: 21).
Jeśli za cel badania sformalizowanego dyskursu edukacyjnego przyjmiemy
sprawdzenie tego, w jaki sposób kształtowana jest w nim ideologicznie nacechowana zbiorowa tożsamość młodego pokolenia, głównym przedmiotem analiz nie
będą poszczególne sekwencje argumentacyjne, ale miejsca wspólne (loci communes; topoi), z których czerpane są argumenty. Analiza procesu argumentacyjnego wymagałaby dokładnego badania kompozycji retorycznej poszczególnych
tekstów właściwych temu typowi dyskursu. Drobiazgowe odtwarzanie struktur
semantycznych konstruowanych w konkretnych tekstach (na przykład w podręcznikach, podstawach programowych, dokumentach oświatowych) utrudniłoby
uchwycenie zasadniczych punktów odniesienia, stanowiących zaplecze pojęciowe uczestników sformalizowanego dyskursu edukacyjnego. Wskazanie toposów
pozwala natomiast na wyodrębnienie pewnych obiegowych sądów, schematów
i obrazów, do których odwoływano się, kształtując świadomość kolejnych pokoleń uczniów. Toposy nie mają wartości informacyjnej, nie mówią niczego, czego
wcześniej odbiorca nie uświadamiałby sobie i czego by nie oczekiwał w określonych okolicznościach, a jednocześnie służą do zmiany rzeczywistości społecznej
i przyjęcia przez odbiorcę określonej interpretacji świata. W tym sensie toposy
służą kreowaniu ról społecznych i zachodzących między nimi relacji, określają system społecznie ważnych wartości i podtrzymują wersję rzeczywistości przyjętą
przez nadawcę. Ich funkcja polega na ustalaniu i utrwalaniu wśród członków danej grupy preferowanych przez nadawcę znaczeń. Retoryczne „miejsca wspólne”
stosowane są w procesie perswazji, której celem nie jest dotarcie do prawdy bezosobowej i obiektywnej, lecz uzyskanie zarówno intelektualnej, jak i emocjonalnej
akceptacji twierdzeń sformułowanych przez nadawcę. W ten sposób toposy przyczyniają się do powstania swoistych ram, czy też modeli pojęciowych wspólnych
dla kolejnych, kończących szkołę pokoleń.
W sferze propagowania ideologii toposy pełnią zwykle funkcje impresywne –
mają pobudzać, stymulować do działania lub wpływać na stan mentalny uczestników dyskursu. Zależnie od tego, czy zostały zastosowane do jawnego wywierania
wpływu na świadomość odbiorców, czy też używane są podprogowo – stanowią
środek perswazji lub manipulacji. W tym celu włączane są w szersze struktury
znaczeniowe, tworzące w dyskursie swoisty odpowiednik całościowych ram czy
też modeli pojęciowych.
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W warstwie ideologicznej dyskursu modele te obejmują wiedzę związaną zarówno z poznaniem racjonalnym, jak i z typem poznania, które można by nazwać racjonalnością mityczną, charakteryzującą się dużym stopniem ekspresywności i silną
stereotypizacją. Myślenie mityczne służy modelowaniu rzeczywistości (a w pewnym
sensie także jej zaklinaniu) oraz nadawaniu jej sensów niepodlegających dyskusji.
Ma charakter wybiórczy, skrótowy i jednowymiarowy. Często skupia uwagę na nieistotnych epizodach, którym nadaje rangę wielkich zdarzeń i swoistych symboli.
W mitycznej percepcji rzeczywistości nierzadko podstawą do przekonania o zależności przyczynowej staje się jeden fakt, nie ma też rozróżnienia na wyobrażenie
i przedmiot, na rzecz i jej obraz. Z tego powodu tak często wykorzystywane jest ono
w nacechowanej ideologicznie (zwłaszcza politycznie) perswazji (por. między innymi Jaźwiński, 2008; Jeziński, 2008). Na jej użytek kreowane są mity polityczne
(na przykład mit genezy lub mit herosa legitymizujące powstanie narodu, państwa
lub ustroju politycznego) oraz mity społeczne (do których należą między innymi
mity edukacyjne, takie jak na przykład mit równości szans edukacyjnych lub mit
wszechstronnego rozwoju ucznia). Objęte mitologizacją tematy dyskursu są relatywizowane w zależności od okresu, w jakim się pojawiają, zawsze jednak mit tworzy
system odniesień, dzięki którym nadawcy nadają odpowiednie znaczenie toposom
używanym w ideologicznie nacechowanej argumentacji.
Zgodnie z założeniami KAD i wykorzystywanych przez nią narzędzi retorycznych analizowanie konkretnych tekstów sformalizowanego dyskursu edukacyjnego w zaproponowanym przeze mnie modelu może przebiegać według procedury polegającej na wyznaczaniu makrostrategii, którą w dyskursie edukacyjnym
(zgodnie z przyjętym wcześniej założeniem) określić można jako wywieranie nacechowanego ideologicznie wpływu w wymiarze kulturowym, społecznym i politycznym na pokolenie wstępujące przez pokolenie dysponujące środkami władzy
i przymusu. Następnie należy wyodrębnić szereg strategii dyskursywnych, przez
które realizowana jest owa makrostrategia.
W krytycznej analizie dyskursu strategie dyskursywne traktuje się jako „swego
rodzaju schematy, które uwypuklają sposoby, w jakie akty językowe są formowane
w dyskursie po to, by osiągnąć pewne strategiczne cele” (Krzyżanowski, 2008: 282),
i tak Ruth Wodak wyodrębniła między innymi strategię konstruktywną, służącą
konstruowaniu i ustanawianiu pewnych tożsamości, strategię tonowania (wzmacniania), polegającą na zmianie statusu epistemicznego wygłaszanych wypowiedzi18
Oznacza to, że tonowanie pewnych wartości lub przekonań przez na przykład przemilczanie
ich wybranych aspektów jednocześnie sprawia, że pozostałe wartości i przekonania prezentowane
w tekście zostają wyeksponowane i wzmocnione. Podobnie – celowe wzmacnianie ważnych dla nadawcy idei powoduje tonowanie poglądów z jakichś względów uznanych za niewygodne.
18
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(por. Wodak, 2008: 197) oraz strategię legitymizacji (Krzyżanowski, 2008: 283),
uwiarygodniającą władzę polityczną i uzasadniającą prawomocność różnych instytucji poprzez odwołania do tradycji, historii i sytemu wartości podzielanych
przez daną grupę społeczną.
Konstruowanie tożsamości kolektywnej młodego pokolenia wymaga istnienia
szeregu wzajemnych zależności między strategią konstruktywną a pozostałymi
strategiami. Konstruowanie tożsamości wspiera proces legitymizowania władzy
lub daje upoważnienie do działania innym podmiotom społecznym, zaś przedstawiciele grupy mającej wpływ na proces powszechnej skolaryzacji profilują znaczenia przedstawiane w sformalizowanym dyskursie edukacyjnym i ustalają jednakowy dla całego pokolenia paradygmat kulturowy, który obejmuje zarówno wzory
myślenia, jak i zespół przekonań oraz hierarchię wartości. Ukształtowany w ten
sposób kolektywny osąd rzeczywistości ma jednocześnie sprzyjać uzyskaniu aprobaty dla dotyczących całego społeczeństwa decyzji władz. Elity rządzące wybierają spośród rozmaitych wariantów znaczeń i organizują treść semantyczną pojęć
w odniesieniu do wybranych tradycji i systemów wartości. Tym samym dokonują
tonowania tego, co w danym znaczeniu jest niepożądane, jednocześnie wzmacniając użyteczny dla siebie sposób definiowania rzeczywistości.

Konkluzja
Przedstawiona w artykule koncepcja postrzegania i badania dyskursu edukacyjnego jest jednym z wielu możliwych podejść, zwłaszcza że skupia się ona wyłącznie
na szczególnym aspekcie edukacji – sformalizowanym i ujętym w ramy powszechnej i obowiązkowej skolaryzacji. Takie ujęcie nie oznacza wcale, że szkoła poddana
jest wyłącznie wpływom ideologii politycznych. Bona fide wprowadza się do niej
szereg ideologii kulturowych i społecznych (w tym również pedagogicznych), które nie kojarzą się wprawdzie z polityką, ale także dążą do konstruowania pewnego
założonego z góry modelu tożsamościowego – nawet jeśli jego celem jest wychowanie do samostanowienia i wolności. Metody przyjęte do badania sformalizowanego dyskursu edukacyjnego mogą zatem pomóc w określeniu makrostrategii,
strategii i realizujących je struktur argumentacyjnych, które (często nieświadomie)
wykorzystuje się także do profilowania sądów o rzeczywistości w szerzej pojętej
edukacji. Nawet jeśli założy się, że jest to edukacja, w której do minimum ograniczono, czy nawet zniesiono przymus, to jednak wywierany przez nią wpływ bazuje
na aspekcie poznawczym (ideologicznym), który jest immanentnym składnikiem
każdego typu dyskursu właściwego dla rozmaitych praktyk społecznych.
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The aim of this article is to examine three currently dominant concepts of discourse, developed by Michel Foucault, Ernesto Laclau
and Jürgen Habermas. I argue that these concepts of discourse
constitute neither a coherent methodological agenda nor a coherent theoretical vision. That means that the reference to discourse
will always imply engaging with a particular theoretical framework.
I briefly discuss the theoretical traditions from which these concepts
emerged and point to the essential elements which the respective
concepts of discourse derived from these traditions. Concluding,
I examine differences between and similarities in the discussed
concepts, whereby I address, in particular, the relationship between
discourse and everyday language, the notion of subjectivity and the
concept of the social world.

Uwagi wstępne: zwrot lingwistyczny
W dwudziestowiecznej filozofii i teorii języka dzieła de Saussure’a i Wittgensteina
odgrywają szczególną rolę. To właśnie sposób myślenia tych autorów stał się impulsem do wprowadzenia problemu języka do nauk społecznych jako zagadnienia
podstawowego. Choć obie koncepcje wywodzą się z zupełnie sobie obcych tradycji
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teoretycznych, to właśnie one, rozważane wspólnie, doprowadziły do powstania
nowego, dwudziestowiecznego sposobu myślenia o języku, w którym „językowi
nie przypisuje się już drugorzędnego znaczenia w naszym pojmowaniu świata,
w którym żyjemy, ale znajduje on w nim miejsce zasadnicze” (Harris, 1988: ix).
Ów zwrot w myśleniu o świecie społecznym w kategoriach językowych często nazywa się „zwrotem lingwistycznym”. Oznacza on poważne potraktowanie dwóch,
pozornie sprzecznych, tez: o niezależności języka (procesu oznaczania) od tradycyjnych nośników znaczenia, takich jak idea (pojęcie) albo przedmiot zmysłowy,
oraz o tym, że język jest wytworem społecznym.
Jeśli chodzi o pierwszą tezę, wynika ona z odejścia od klasycznych koncepcji
języka opartych na „istotowym” związku pomiędzy nazwą a ideą (Platon, 1990,
383a–b, Leibniz, 2001: 233) lub nazwą a przedmiotem (Locke, 1955: t. 2, III, 2,
§1, s. 13), zwanych w literaturze reprezentacjonizmem (desygnatywizmem) (Taylor, 2009: 148, 153) lub nomenklaturyzmem (de Saussure, 2002: 77). Obie wersje tej
tezy, choć pod wieloma względami odmienne, mają jednak wspólną cechę – wiążą
znaczenie z rzeczywistością pozajęzykową, fizyczną lub mentalną. W koncepcji
reprezentacjonistycznej, w trójcy: nazwa–idea–przedmiot, nazwa zastępuje albo
ideę, albo przedmiot odniesienia dla celów komunikacyjnych. De Saussure uzależnił natomiast znaczenie od miejsca znaku w całym systemie oznaczania (języku).
Jeśli porównywać to ujęcie języka z ujęciem klasycznym, sytuacja ulega radykalnemu odwróceniu, gdyż słowa przestają być jedynie „technicznym” dodatkiem do
idei lub rzeczy, które „odbijają” rzeczywistość dzięki integrującej roli podmiotu,
ale wysuwają się na pierwszy plan w procesie poznania. Język staje się w pewnym
stopniu bytem autonomicznym, po pierwsze, wobec podmiotu, po drugie, wobec
rzeczywistości, do której się odnosi. De Saussure, podkreślając arbitralność (de
Saussure, 2002: 77) związku między elementem znaczącym a elementem znaczonym, stwierdza, że odniesienie do rzeczy ma dla języka drugorzędne znaczenie.
Tej tezy nie można co prawda znaleźć w tak mocnej postaci u Wittgensteina, ale także u niego znajdujemy twierdzenie o uzależnieniu znaczenia od całości
(kontekstu) języka: „Znak (zdanie) uzyskuje swoje znaczenie [significance] dzięki systemowi znaków, do którego należy. Mówiąc nieprecyzyjnie: rozumieć zdanie znaczy rozumieć pewien język” (Wittgenstein, 1999: 101). Należy jednak pamiętać, że Wittgenstein kładł większy nacisk na kontekst społeczny wytwarzania
znaczenia, o czym świadczy stosowane przez niego pojęcie „gry językowej”, które
odnosi się nie tylko do aspektu czysto językowego, ale i „czynności, w które wpleciony jest język” (Wittgenstein, 2000: §7), do „pewnej działalności, pewnego sposobu życia” (Wittgenstein, 2000: §23). Pojęcie gry „jest” podstawowym elementem
wspólnym koncepcji de Saussure’a i Wittgensteina. Dla obu gra jest pewną kon-
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wencją, zespołem reguł nadających znaczenie swym elementom, przyjętych w ramach pewnej praktyki. Słowo, znak, nabiera więc sensu tylko jako element „gry”
poprzez odniesienie do jej pozostałych elementów, to znaczy innych znaków czy
słów oraz towarzyszących im reguł, a odniesienie przedmiotowe lub znaczeniotwórcza działalność podmiotu ma znaczenie drugorzędne.
Metafora gry wskazuje więc – z jednej strony – na pewną autonomię języka
w stosunku do odniesienia przedmiotowego, które traktowane było tradycyjne
jako źródło sensu, z drugiej zaś ukazuje głębokie zakorzenienie języka w świecie społecznym. Wittgenstein posługuje się pojęciem „form (sposobów) życia”
(Wittgenstein, 2000: 317) po to, aby ukazać, że język nie podlega jedynie regułom
logiki, ale przede wszystkim kształtuje się w ludzkich praktykach. Do pewnego
stopnia zgadza się z tym także de Saussure, podkreślając społeczny charakter języka (langue) (de Saussure, 2002: 36), w sensie jego obiektywnego i wspólnego
istnienia w umysłach użytkowników języka, dla niego jednak mówienie (parole),
jako proces indywidualny i konkretny, jest tylko niedoskonałym odbiciem langue
jako bytu abstrakcyjnego i autonomicznego (Jakobson, 2009: 52). Dopiero więc
obie tezy – o autonomii języka i jego społecznym charakterze – potraktowane na
równi poważnie dają podstawę do zainicjowania procesu zwanego „zwrotem lingwistycznym”.
Dla pierwszych rozważań nad „dyskursem”, które pozwoliły otworzyć system języka na to, co stanowiło jego zewnętrze, istotne było zwłaszcza pojęcie
„gry”. W swoim tekście, zatytułowanym Struktura, znak i gra w dyskursie nauk
humanistycznych, Derrida krytykuje Saussure’owską ideę zamknięcia systemu (jej
centrum), ograniczającego swobodną grę znaczeń. Przykładem służą mu prace
Lévi-Straussa i wykorzystywane przez niego opozycje bricoleur–inżynier, kultura–natura, które, zdaniem Derridy, pogrążają jego rozważania w myśleniu „centralistycznym”. Według Derridy, dopiero zniknięcie centrum pozwoli pojawić się
„dyskursowi”, czyli językowi funkcjonującemu na zasadzie swobodnej gry (Derrida, 2009: 80–82). Metafora gry wskazuje tu wyraźnie na Wittgensteinowski moment, polegający na otwarciu języka na kontekst społeczny. Teza o abstrakcyjności
i autonomiczności języka, proponowana przez de Saussure’a, tak atrakcyjna pod
względem naukowym, nie uwzględniała żywych i realnych procesów społecznych
wpływających na kształtowanie języka i jego praktyki. Trzeba jednak pamiętać, że
idea systemowości języka miała daleko idące konsekwencje dla nauk społecznych,
gdyż pozwoliła części teoretyków, zwłaszcza spod znaku strukturalizmu, potraktować język jako model świata społecznego, w którym, jak w soczewce, manifestują się praktyki i relacje społeczne – stosunki pokrewieństwa, zwyczaje kulinarne,
ideologie, mitologie etc. Praktyki te z powodzeniem były opisywane w pracach
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Lévi-Straussa, Barthesa i Lacana. Język jawił się strukturalistom jako byt samoistny, w którym można było wskazać specyficzne mechanizmy i procesy składające
się na wytwarzanie znaczenia, a ponieważ świat społeczny opiera się na procesach
oznaczania, język musiał być uznany za konstytutywny element rzeczywistości
społecznej. Co więcej, niektórych teoretyków pociągał radykalniejszy argument,
powiązany z Saussure’owską koncepcją dwuelementowego znaku, w której o pojęciu (znaczeniu) decydowała arbitralna relacja różnicująca pomiędzy signifiants,
głoszący, że funkcjonowanie języka nie polega na dostarczaniu „etykiet” dla obiektywnie istniejących przedmiotów, ale że słowa w danym języku nie tylko artykułują, lecz także kształtują pojęcia i przedmioty właściwe tym językom.
Zastosowane przez Wittgensteina i de Saussure’a pojęcie „gry” pozwala do
pewnego stopnia wyjaśnić owe dwa sprzeczne, zdawałoby się, kierunki rozważań.
Zarówno Wittgenstein, jak i de Saussure posługują się pojęciem gry, żeby wyjaśnić własne, odmienne od klasycznego, rozumienie gramatyki, które tradycyjnie
odwoływało się do pewnej działalności legislacyjnej, często związanej z potwierdzaniem tożsamości i suwerenności narodów europejskich (Harris, 1988: 62).
Podejście to, nazywane później „normatywnym”, zakładało, że skodyfikowane reguły gramatyki były podstawą właściwego użycia języka. Oznaczało to, że pewne
praktyki językowe, pomimo że utarte, niekoniecznie musiały automatycznie kwalifikować się jako gramatyczne, gdy nie odpowiadały skodyfikowanym regułom.
Natomiast Wittgenstein i de Saussure, objaśniając, czym jest dla nich gramatyka,
odwołują się do pojęcia gry. Dla Wittgensteina stosunek gramatyki do języka jest
taki sam jak opis (reguł) gry do samej gry (Wittgenstein, 1974: 60). Władanie jakimś językiem nie polega zatem na umiejętności wyjaśnienia jego reguł gramatycznych, ale na mówieniu nim, zdolnością komunikowania się z innymi. Podobnie, opanowanie gry w tenisa nie polega na tym, że potrafimy precyzyjnie wyłożyć
jego wszystkie reguły, ale na tym, że potrafimy właściwie posługiwać się rakietą na
korcie (Wittgenstein, 1974: 62).
W podejściu tym reguły gry lub reguły gramatyki są czymś właściwym samej
grze lub gramatyce, nie służą one żadnym celom spoza gry lub języka. Oznacza to,
że gramatyka, tak jak reguły jakiejkolwiek gry, są czymś arbitralnym, ale i autonomicznym. Gramatyka jest pewną konwencją opartą na rzeczywistych praktykach
posługiwania się słowami. Jeśli nagle zaczynam posługiwać się jakimś słowem
w niekonwencjonalny sposób, nie oznacza to, że mówię niepoprawnie, ale że mówię coś innego, tak jak zmiana reguł gry w szachy w trakcie gry oznacza przejście
do innej gry, a nie złą grę – dopóki w praktyce tego typu ruchy są możliwe, nie
ma powodu, by oceniać użycie reguł według ich przystawalności do jakiegoś abstrakcyjnego wzorca. Zwłaszcza że ta ocena również musiałaby podlegać pewnym
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regułom gramatyki, to znaczy, wszystko to, co da się wyjaśnić, ocenić, uzasadnić,
może być wyjaśnione, ocenione i uzasadnione w języku, co oznacza, że samego
języka nie da się wyjaśnić, ocenić czy uzasadnić. Dlatego Wittgenstein powiada,
że „gramatyka nie musi odpowiadać jakiejkolwiek rzeczywistości. To reguły gramatyczne określają znaczenie (konstytuują je), a zatem same nie odpowiadają żadnemu znaczeniu i w tym sensie są arbitralne” (Wittgenstein, 1974: 184). W tym
też znaczeniu można powiedzieć, że język może być więc zarazem czymś głęboko
społecznym, gdyż to praktyka, formy życia decydują o regułach jego użycia, ale
zarazem czymś autonomicznym, gdyż nie podporządkowuje się żadnym regułom
zewnętrznym wobec niego samego.
Dopiero te dwie cechy języka ujęte wspólnie pozwoliły zapoczątkować rozważania nad dyskursem, które wszakże prowadzono w różnych, często wyraźnie
sprzecznych, perspektywach teoretycznych. Trzy, jak sądzę, obecnie najbardziej
wpływowe podejścia do dyskursu znajdujemy u Foucaulta, Habermasa i Laclau.

Tradycje teoretyczne
Foucault
Jak wiadomo, Foucault, z jednej strony, bardzo niechętnie przyznawał się do swoich inspiracji teoretycznych, z drugiej zaś znany był z tego, że lubił konstruować
czy upiększać własną drogę intelektualną (Foucault, 2000b). Powszechne było
przyczepianie mu etykiet, które niezmiernie go irytowały – strukturalisty, poststrukturalisty, kryptomarksisty czy postmodernisty, albo przedstawianie go jako
teoretyka społecznego, literata czy teoretyka literatury spod znaku transgresji,
psychologa lub socjologa. W La vie, l’experience et la science, w jednym z niewielu tekstów, w którym próbuje rekonstruować własną drogę teoretyczną, Foucault
wprowadza rozróżnienie pomiędzy filozofią „wiedzy, racjonalności i pojęcia” a filozofią „doświadczenia, sensu i podmiotu” (Foucault, 2000c: 187). Rozróżnienie to
pochodzi od reakcji na wykłady Husserla w Paryżu w 1929 roku, w której można
wyróżnić dwie interpretacje – Sartre’a w stronę hermeneutyki i filozofii egzystencji
(Heidegger), kontynuowaną później przez Merleau-Ponty’ego, która potem doprowadziła do rywalizacji i rozmaitych związków pomiędzy strukturalizmem, fenomenologią i marksizmem, oraz Cavaillesa – który zastosuje fenomenologię Husserla do filozofii matematyki, a następnie jego myśl zostanie rozwinięta, względnie
niezależnie od fenomenologii Husserla, przez Canguilhema i Bachelarda, tworząc
coś, co Foucault nazywa „filozofią pojęcia”, w ramach specyficznej epistemologicznej historii nauki.
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Foucault wpisuje się zdecydowanie w tradycję „filozofii pojęcia” (Foucault,
2000b: 299). Głównym problemem historii epistemologicznej w wersji Bachelarda i Canguilhema była racjonalność. Zdaniem Bachelarda najwyższym przejawem
ludzkiej racjonalności jest nauka, a zatem badanie pojęć naukowych jest zarazem
najlepszym źródłem wiedzy o ludzkiej racjonalności. W owych badaniach najważniejsze są dwie kwestie: zdaniem Bachelarda, który opiera swoje rozumienie
historii na pojęciu „rekurencji”1, każda historyczna refleksja nad nauką musi być
normatywna i uwzględniać teraźniejszy stan rozwoju nauki. Koncepcja ta odrzuca spojrzenie na historię nauki z perspektywy czasu kosmicznego i posługuje się
takimi pojęciami jak „błąd”, „przeszkoda epistemologiczna”, „zerwanie” (zob. np.
Bachelard, 2002: 22) etc. Druga kwestia dotyczy problemu racjonalności. Z dzisiejszej perspektywy możemy ocenić błędy i postęp racjonalności, a także wskazać,
że ludzka racjonalność nie ma monolitycznego charakteru, ale składa się raczej
z różnych „obszarów racjonalności” (les régions rationelles) (zob. np. Bachelard,
1949: r. 7). Te dwie konsekwencje badań w ramach historii epistemologicznej odgrywają niezwykle ważną rolę u Foucaulta. Jego refleksję także można nazwać
z powodzeniem historią racjonalności, ale racjonalności badanej w perspektywie
innych nauk, które Foucault nazywał humanistycznymi (psychiatria, psychologia,
medycyna, biologia, językoznawstwo, ekonomia, prawo). Takie „błędy” czy „przeszkody” w historii nowoczesnej racjonalności to z pewnością szaleństwo, ale także
choroba, występek, zbrodnia, seksualność, czyli tematy, które Foucault porusza
w swoich kolejnych pracach.
Drugim ważnym źródłem koncepcji Foucaulta jest z pewnością filozofia Nietzschego, a zwłaszcza jego idea genealogii, w której uwzględnia społeczny czy polityczny wymiar moralności, a swoje analizy historyczne określa jako poszukiwanie
„pochodzenia” pojęć, w przeciwieństwie do poszukiwania „źródła”, co uwzględnia rolę cielesności i wpływów politycznych (władzy) w badaniu pojęć naukowych
i moralnych (Foucault, 2000a). Zarówno idea historyczności pojęć naukowych,
pluralizmu racjonalności, jak i analizy zdarzeń historycznych z uwzględnieniem
wpływów władzy i otoczenia instytucjonalnego będą miały istotny wpływ na Foucaultowskie rozumienie dyskursu.
Habermas
Jeśli chodzi o Habermasa, to jego koncepcja jest chyba ostatnią wielką syntezą
współczesnej filozofii. I to syntezą pod każdym względem, bo uwzględniającą
zarówno tradycję myśli kontynentalnej, jak i analitycznej. Zastrzegam jednak,
1

Pojęcia tego używa Canguilhem, powołując się na Bachelarda, zob. Canguilhem, 1957: 166.
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że będę się tu zajmował zapleczem teoretycznym jego koncepcji, które jest ważne
z punktu widzenia rozumienia dyskursu, a nie wszystkimi inspiracjami teoretycznymi Habermasa.
Pierwszym źródłem koncepcji dyskursu Habermasa jest transcendentalizm
Kantowski, polegający na skierowaniu analiz filozoficznych nie na przedmioty
empiryczne, ale na „warunki ich możliwości”. Ten moment Kantowski jest w zasadzie obecny we wszystkich koncepcjach dyskursu. Laclau wprost wpisuje swoją teorię dyskursu w tradycję transcendentalną w filozofii (Laclau, 1998: 155),
a Foucault posługuje się pojęciem archiwum (Foucault, 1977: 165) oraz historycznego a priori (Foucault, 1977: 162). Oczywiście to drugie pojęcie sygnalizuje
jednocześnie poważne odstępstwo od projektu transcendentalizmu Kantowskiego, co jest charakterystyczne nie tylko dla Foucaulta, ale i Laclau. Historyczność
a priori jest z pewnością dla Foucaulta konsekwencją przyjęcia historystycznego
stanowiska Bachelarda i Canguilhema. Dla Kanta warunki możliwości poznania przedmiotu były czymś transcendentalnym i powszechnym, możliwym do
zastosowania w poznaniu wszelkich możliwych przedmiotów. Właśnie ten wątek rozwinął Habermas, dla którego zobowiązania podjęte w ramach dyskursu
mają uniwersalną ważność (Habermas, 2015: 19). W tym kontekście szczególnie
ważnym motywem Kantowskim u Habermasa jest idea autonomii wolnej woli
fundującej moralność, wyrażającej się w imperatywie kategorycznym. Ta Kantowska zasada jest uniwersalna, ponieważ jest wyrazem ludzkiej wolności i rozumu, który sam nakłada na siebie ograniczenia formalne, a zatem musi się im
podporządkować. Jest to więc wyraz autonomii człowieka, a nie podporządkowania się zewnętrznej regule (heteronomii). Motywy te są szczególnie wyraźne
w ostatnich pracach Habermasa, gdzie wprowadza do swych rozważań na temat
dyskursu tak zwaną „zasadę uniwersalizacji” i „zasadę dyskursu”, o których szerzej piszę w kolejnym podrozdziale.
Drugim wątkiem ważnym u Habermasa jest przekonanie o kontraktualnym
charakterze społeczeństwa, co czyni go spadkobiercą takich myślicieli jak Hobbes,
Locke, Rousseau czy Kant, wiążąc jego myśl w głównej mierze z szeroko pojętym
liberalizmem. Umowa społeczna w tych koncepcjach ma zarazem charakter eksplanacyjny, jak i legitymizujący, to znaczy z jednej strony wyjaśnia genezę wspólnoty politycznej, z drugiej zaś wskazuje na uzasadnienie autorytetu władzy (legitymizację), głosząc, że pierwotnym aktem założycielskim każdego społeczeństwa
jest zgoda czy umowa zawarta przez obywateli. W tradycji tej ów akt ma charakter
hipotetyczny i regulatywny. Podobnie u Habermasa funkcjonuje pojęcie „sytuacji idealnej rozmowy” (Habermas, 1983: 43; por. Habermas, 2004: 39), będącej
kontrfaktyczną formą komunikacji, zakładającej pewną idealizację. Jej celem jest
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natomiast wprowadzenie podstawy krytyki zniekształceń czy odstępstw od ideału
racjonalnego.
Jeśli chodzi o analityczną koncepcję języka, Habermas czerpie tu z kilku źródeł.
Najważniejsze wydają się: koncepcja aktów mowy Austina oraz rozróżnienie na akty
illokucyjne i perlokucyjne (Austin, 1993: 692; por. Habermas, 2000a: 483), a także
pojęcie kierowania się regułą Wittgensteina (Wittgenstein, 2000: §185–§ 242). Pojęcie illokucji pozwala Habermasowi przyjąć tezę o pierwotności komunikacyjnych
użyć języka w stosunku do użyć instrumentalnych czy strategicznych (Habermas,
2000a: 477), natomiast odwołanie do Wittgensteina koncepcji kierowania się regułą
pozwala mu na uzasadnienie intersubiektywności działań społecznych (tzw. argument języka prywatnego) (Habermas, 2000a: 30).
Laclau
U Ernesta Laclau można wskazać trzy inspiracje teoretyczne, którymi posłużył się
w swojej „teorii dyskursu”. Przede wszystkim jest to pewien specyficzny, antyekonomistyczny nurt w obrębie marksizmu, łączony najczęściej z Antoniem Gramscim i jego koncepcją hegemonii. Istotą hegemonii jest dla Gramsciego przygodność, w odróżnieniu od zakładanej przez Marksa konieczności i nieuchronności
procesu dziejowego, zmierzającego do komunizmu w wyniku sprzeczności obecnych wewnątrz samego kapitalizmu. Była to zatem ucieczka od redukcjonizmu
ekonomicznego obecnego szczególnie w późniejszej fazie twórczości Marksa. Owe
elementy „przygodne”, na które wskazywali na przykład Kautsky, Bernstein czy
Sorel, to między innymi rola intelektualistów w procesie dziejowym czy idea strajku generalnego (Laclau, Mouffe, 2007: r. 1). To całkowicie zmieniało spojrzenie na
politykę, a także na idee podmiotu zmiany historycznej. Dla Gramsciego hegemonia była procesem tworzenia nowej tożsamości zbiorowej, w przeciwieństwie do
idei marksistowskiej, w której uprzywilejowaną pozycję ma proletariat (podmiot
rewolucji jest z góry określony). Hegemonia zależy więc nie od pozycji w stosunkach produkcji, ale od działań czysto politycznych w obrębie państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Podstawowym warunkiem przejęcia władzy staje się dla
Gramsciego zdobycie hegemonii, czyli moralnego i intelektualnego przywództwa
w społeczeństwie (Gramsci, 1961: 517), czego nie da się osiągnąć przemocą, ale
poprzez zgodę – jest to więc demokratyczna wersja marksizmu.
Drugą inspiracją Laclau są strukturalistyczne koncepcje języka. Odwołuje
się on przede wszystkim do koncepcji de Saussure’a, Althussera i Derridy. Ogólnie rzecz biorąc, wspólną cechą tych podejść jest idea systemowości języka, to
znaczy założenie, że język jest pewną całością, „systemem różnic”, względnie
niezależną od rzeczywistości pozajęzykowej. Jak już pisałem wcześniej, oznacza
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to, że znaki (znaczące) mogą coś oznaczać, niekoniecznie odnosząc się do zewnętrznych przedmiotów, ale uzyskują znaczenie poprzez relację z innymi znakami. Duże znaczenie ma dla niego w tym kontekście krytyka strukturalistycznej idei zamknięcia systemu przeprowadzona przez Derridę, nawołującego do
postrzegania dyskursu w kategoriach „otwartości” czy niemożliwości domknięcia systemu. To także zdawała się wyrażać idea „naddeterminacji” Althussera
(Althusser, 2009: 113–156), zapożyczona przez niego od Freuda, która zakładała
„względną autonomię” nadbudowy wobec bazy. W tym kontekście niezwykle
ważne znaczenie ma także odniesienie do Lacanowskich analiz podmiotowości,
zakładających niemożliwość pełnej identyfikacji podmiotu, polegającą na nieskończonym procesie identyfikacji powodowanym przez „nieobecność” realnego (Stavrakakis, 1999: 27). Laclau posługuje się pojęciem „punktu węzłowego”
zapożyczonego od Lacana, który oznacza częściową stabilizację znaczenia. Owa
możliwość częściowej stabilizacji znaczenia jest według niego warunkiem zmiany znaczenia (Laclau, Mouffe, 1990: 120).
Można podsumować tę część, odnosząc się do dyskusji pomiędzy Habermasem a Foucaultem, która co prawda nigdy nie doszła do skutku, ale w rozmaity
sposób była później rekonstruowana (zob. Kelly, 1994; Ashenden, Owen, 1999),
a która ukazuje w jaskrawy sposób metodologiczne różnice pomiędzy ich podejściami. Foucault wypowiadał się kilkakrotnie w kurtuazyjny sposób na temat
szkoły frankfurckiej (Foucault, 2000b: 302), podkreślając przede wszystkim jej
podobieństwa z własną koncepcją, nigdy jednak na poważnie nie zajął się myślą Habermasa. Natomiast Habermas poddał ostrej krytyce koncepcję Foucaulta
w Filozoficznym dyskursie nowoczesności (Habermas, 2000b). Przedmiotem tego
wirtualnego sporu była kwestia możliwości krytyki. Pytanie, które postawił Habermas, można w zasadzie streścić następująco: Czy możliwa jest krytyka programowo pozbawiona podstaw normatywnych? Habermas stwierdził, że uprawianie
krytyki musi zakładać odniesienie do pewnego normatywnego ideału, będącego
wyrazem ludzkiej racjonalności, w tym przypadku racjonalności komunikacyjnej
wyrażanej właśnie w dyskursie. Dlatego wszelkie próby krytyki genealogicznej/
archeologicznej Foucaulta muszą, chcąc czy nie chcąc, zawierać pewien element
normatywny, z czego wywnioskował, że Foucault jest kryptonormatywistą – to
znaczy przemyca pewien normatywizm, na przykład ideał wolności, jednocześnie
się jednak do tego nie przyznając. Odpowiedź Foucaulta trzeba by tu oczywiście
rekonstruować, pewne jest jednak, że nie uznawał on żadnej uprzywilejowanej,
uniwersalnej pozycji w tym, co społeczne/polityczne, która pozwalałaby uzasadnić
ostatecznie krytykę. Wydaje mi się, że Foucaulta – ze względu na inspiracje, które
czerpie z francuskiej filozofii nauki – interesuje coś zupełnie innego: mianowicie
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ukazywanie wszelkich form dominacji i wykluczenia, jakie w perspektywie historycznej towarzyszyły ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem roli nauki
w powiązaniu z władzą. Dyskurs nie jest zatem normatywną podstawą krytyki,
ale narzędziem analizy historycznej. Jego cel jest niezwykle praktyczny – poprzez ukazanie przygodności i historycznej genezy pewnych pojęć i rozróżnień
(na przykład pojęcia szaleństwa) Foucault pragnie przyczynić się do zmniejszenia dominacji, co można by nazwać „skromną emancypacją”, choć pojmowaną
w zupełnie inny sposób niż u Marksa czy Habermasa. Dla niego emancypacja nie
byłaby więc realizacją źródłowej racjonalności człowieka, gdyż, jak wiemy od Bachelarda i Canguilhema, racjonalność ludzka jest czymś historycznym i niejednolitym, ale raczej „poszerzeniem przestrzeni wolności” (Foucault, 2000b: 313),
„wolności konkretnej” (Foucault, 2000b: 313), w konkretnej dziedzinie i w konkretnym obszarze ludzkiej działalności.

Rozumienie dyskursu
W tej części zajmę się szkicowym przedstawieniem tytułowych koncepcji dyskursu, które uwzględni wszakże jedynie kluczowe w moim przekonaniu ich elementy.
Będę kładł nacisk głównie na motywy, które w wyraźny sposób ukazują, jak dana
koncepcja wpisuje się w określoną formację teoretyczną, powiązaną zwłaszcza
z pewnymi wyborami metodologicznymi, rozumieniem przedmiotu badań czy
celu podejmowanych analiz.
Foucault
Dla niniejszych rozważań najważniejszą rolę odgrywają trzy kluczowe dla koncepcji dyskursu Foucaulta pojęcia: „formacji dyskursywnej”, „archiwum” i „praktyki
dyskursywnej”.
Formacja dyskursywna to system rozproszonych wypowiedzi, w którym analityk dyskursu rozpoznaje regularność (Foucault, 1977: 199). Jest to bardzo ważna
teza, gdyż tutaj ujawnia się różnica pomiędzy podejściem Foucaulta a strukturalizmem. Formacja nie jest strukturą leżącą u podstaw lub ukrytą pod „wypowiedziami” (énoncés) (Foucault, 1977: 142), do której można dotrzeć poprzez hermeneutyczną interpretację. Formację tworzą rzeczywiste wypowiedzi („zdarzenia
dyskursywne”) w swym rozproszeniu i naturalnej regularności, którą uchwycić
może dopiero archeolog. Zakłada to również możliwość transformacji dyskursu,
co polegałoby na dostrzeżeniu innych związków, innych regularności w rozproszeniu dyskursu (Andersen, 2003: 13–14).
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Dostrzeżenie regularności w rozproszeniu pozwala archeologowi zrekonstruować archiwum (Foucault, 1977: 165), będącym czymś w rodzaju pola przekształceń wypowiedzi, czy też „historycznym a priori” (Foucault, 1977: 162) danego zdarzenia dyskursywnego. Archiwum decyduje o tym, jakie wypowiedzi
mogły się „wydarzyć”, a jakie zostawały zepchnięte na margines jako błędne, odrzucane; jest pewnym warunkiem możliwości pojawienia się tych wypowiedzi,
które rzeczywiście wystąpiły. Archiwum nie ma jednak charakteru transcendentalnego, jak u Kanta, ale historyczny i tymczasowy. Foucault posługuje się tu
pojęciem „pozytywności” (Foucault, 1977: 160). Oznacza to, że warunki możliwości pojawienia się wypowiedzi można zbadać jedynie a posteriori, w innym
przypadku mielibyśmy do czynienia ze spekulacją lub z metafizyką. Na przykład Foucaultowskie analizy szaleństwa, narodzin medycyny czy nowoczesnego
więziennictwa są w dużej mierze próbą uchwycenia historycznych warunków
możliwości czegoś, co można nazwać dzisiejszą racjonalnością, tzn. tego, co doprowadziło nas, że myślimy dziś o sobie i o świecie tak, a nie inaczej. Uchwycenie warunków możliwości własnego sposobu myślenia zakłada pewien moment
przygodności, gdyż wynika stąd, że to, jak myślimy, jest wynikiem splotu okoliczności, który mógł się potoczyć zupełnie inaczej. W jednym z późnych tekstów Foucault określa swoje podejście krytyczne jako „sztukę unikania rządzenia
w obecny sposób” (Foucault, 1990: 38). Oznacza to, że Foucaultowska „skromna
emancypacja” nie jest skierowana na pełne wyzwolenie ludzkości, ale raczej na
poszukiwanie takiego modelu rządzenia, który ograniczałby dominację w największym stopniu.
Z archiwum ściśle związane jest pojęcie praktyk dyskursywnych. Określenie
praktyk dyskursywnych jest właściwie tożsame z określeniem samego dyskursu,
który Foucault rozumie właśnie jako pewną praktykę, czyli postępowanie według reguł, by odwołać się tu do terminu Wittgensteina. Foucault definiuje praktyki dyskursywne jako pewne „anonimowe reguły” tworzenia wypowiedzi, które można dość precyzyjnie określić i które nie są efektem jakichś zewnętrznych
wobec dyskursu czynników, ale pewnej praktyki właściwej samemu dyskursowi.
W Archeologii wiedzy określa je jako „zbiór anonimowych, historycznych, zawsze
określonych w czasie i przestrzeni reguł, które determinowały w danej epoce i dla
danego obszaru społecznego, ekonomicznego, geograficznego lub językowego warunki działania funkcji wypowiedzeniowej” (Foucault, 1977: 151). Należy jednak
pamiętać, że oprócz tych czysto językowych reguł tworzenia wypowiedzi Foucault
podkreślał także rolę praktyk niedyskursywnych (np. procesy ekonomiczne, polityczne i instytucjonalne) (Foucault, 1977: 101) wpływających na formację dyskursywną, które nazywa „zależnościami pozadyskursywnymi” (Foucault, 1994: 680).
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Jak stwierdza: „autonomia dyskursu i jego specyfika nie nadają mu wcale statusu
czystej idealności i całkowitej niezależności historycznej” (Foucault, 1977: 202).
Ten ostatni argument spotkał się później z dość powszechną krytyką.
Laclau
Jeśli mielibyśmy powyższe założenia Foucaultowskiej analizy dyskursu odnieść
do koncepcji Laclau, to w zasadzie można powiedzieć, że w całości przejmuje on
pojęcie formacji dyskursywnej Foucaulta jako regularności w rozproszeniu (Laclau, Mouffe, 2007: 112). Laclau nie przyjmuje natomiast rozróżnienia na praktyki
dyskursywne i niedyskursywne, które wprowadza Foucault, gdyż są to dla niego
po prostu różne aspekty praktyki społecznej (lingwistyczne i behawioralne), które obejmują „praktyki artykulacji” (articulation) (Laclau, Mouffe, 2007: 111), rozumiane jako procesy tworzenia punktów węzłowych częściowo stabilizujących
znaczenie (Laclau, Mouffe, 2007: 113). A zatem można powiedzieć, że dla Laclau
istnieją jedynie praktyki dyskursywne, które rozumie on jako praktyki artykulacji.
Nie znaczy to jednak bynajmniej, że dla Laclau nie istnieją przedmioty fizyczne,
poza dyskursem, oznacza to tylko, że każdy przedmiot konstruowany jest jako
przedmiot dyskursu, to znaczy przedmioty fizyczne istnieją realnie i niezależnie
od naszej woli, ale w momencie, gdy przypisuje się im jakieś znaczenie, stają się
one elementami dyskursu (Laclau, Mouffe, 1990: 101). W tym sensie w zasadzie
wszystko staje się dyskursem, o ile staje się przedmiotem procesu oznaczania.
Ważnym pojęciem Laclau wprowadzonym w późniejszych pracach jest pojęcie „pustego znaczącego”. Oznacza ono, najprościej rzecz biorąc, znaczące bez
znaczonego, czyli takie znaczące, które służy do oznaczenia tego, co niemożliwe
do oznaczenia (Laclau, 1996: 37). Takie „rozluźnienie” znaczenia następuje w sytuacjach, gdy jakaś tworząca się tożsamość polityczna usiłuje definiować własną
specyfikę poprzez odróżnienie się od zagrażającego jej zewnętrza jako czystego
zaprzeczenia niej samej. Wówczas pewne elementy znaczące tracą swoje znaczenie (stają się sobie równoważne – wchodzą w „logikę równoważności” – Laclau,
Mouffe, 2007: 140) i następuje hegemoniczna walka, by jedno z nich zajęło miejsce
reprezentujące wszystkie związane z sobą tożsamości. Aby to było możliwe, musi
ono stracić swoje specyficzne znaczenie, czyli w pewnym sensie stać się „pustym”,
by móc objąć możliwie szerokie pole znaczeń. Przykładem może być mit zagrożonego narodu, który jest w stanie zgromadzić pod sobą zupełnie różne siły i grupy
społeczne. Jak dobrze może oddziaływać puste znaczące, pokazują ostatnie wydarzenia w Polsce, gdzie na naszych oczach dokonuje się tego typu zawłaszczenie
pojęcia narodu i patriotyzmu.
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Można powiedzieć, że koncepcja Laclau jest bliska Foucaultowskiej wizji dyskursu, jednakże problemem staje się kontekst i cel, jakiemu służy analiza dyskursu
w każdym z przypadków. Jeśli Foucault stara się badać dyskurs jako formę przejawiania się wiedzy i jej związków z władzą, Laclau widzi dyskurs jako bezpośrednią
arenę walki hegemonicznej o nadawanie znaczeń, w której konstruuje się także
tożsamość podmiotu. Wspólnym wymiarem obu podejść jest na pewno brak refleksji normatywnej oraz wymiar emancypacyjny tych koncepcji, choć w każdym
przypadku inaczej definiowany.
Habermas
Habermas w zasadzie nie definiuje nigdzie własnego pojęcia dyskursu, to znaczy
nie zajmuje się nim jako takim, ale raczej omawia go, można powiedzieć, w kontekście innych rozważań, zazwyczaj dotyczących uzasadnienia norm moralnych
czy decyzji politycznych podejmowanych w ramach deliberacji. Podkreśla praktyczny wymiar dyskursu, co odzwierciedla się także w nazewnictwie, gdyż posługuje się zazwyczaj pojęciami „etyka dyskursu” lub „dyskurs praktyczny”. Z drugiej
strony Habermas przyznaje jednak, że zasady dyskursu mają charakter formalny,
idealizacyjny i kontrfaktyczny, co jest z kolei uzasadnieniem uniwersalności rozstrzygnięć osiągniętych w ramach dyskursu.
Habermas opiera swoje rozumienie dyskursu na teorii działania komunikacyjnego. Jej istotą jest założenie, że oprócz wyróżnianych przez Webera typów działań zorientowanych na cel (charakterystycznych dla racjonalności instrumentalnej) istnieją także działania komunikacyjne, polegające na procesach dochodzenia
do porozumienia poprzez „wspólne definiowanie sytuacji” (Habermas, 1990: 468).
Zdaniem Habermasa nie da się ich zredukować do działań instrumentalnych, a co
więcej, pełnią one wobec tych pierwszych nadrzędną funkcję. Jak już wspomniałem, Habermas dochodzi do takiego wniosku na podstawie analizy koncepcji aktów
illokucyjnych i perlokucyjnych Austina, która dowodzi, że aby wypowiedź mogła
stać się działaniem zorientowanym na rezultat, najpierw musi stać się działaniem
komunikacyjnym, to znaczy najpierw musi zostać zrozumiana. Habermas stwierdza
zatem, że użycie języka zorientowane na porozumienie jest pierwotnym użyciem
języka, względem którego inne, instrumentalne użycia, zachowują się pasożytniczo
(Habermas, 1990: 477). Model działania oparty na komunikacji i porozumieniu jest
więc dla niego pewnym punktem odniesienia dla wszelkich działań społecznych,
które powinny uwzględniać naturalne dążenie człowieka do zgody.
Aby jednak oprzeć życie społeczne na działaniu komunikacyjnym, potrzebne jest, zdaniem Habermasa, istnienie czegoś, co nazywa „etyką dyskursu”. Nasza
„codzienna praktyka komunikacyjna”, która oparta jest na oczywistościach i zwy-
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czajach (Habermas, 1982: 272), nie może zapewnić tego, że będziemy koordynować swoje działania, opierając je na porozumieniu, czyli zapewnić ich racjonalność. Dlatego należy wyjść poza codzienność poprzez krytyczne badanie naszej
codziennej komunikacji – oznacza to, że musimy poddać krytycznemu osądowi
wszystkie pewniki i oczywistości naszej codziennej wiedzy. Częścią dyskursu
mogą stać się tylko te pojęcia i przekonania, które zostały poddane procedurze
uzasadnienia i argumentacji, tylko wówczas osiągnięte porozumienie będzie miało
charakter racjonalny i uniwersalny. Aby jednak nasz język mógł stać się dyskursem, należy spełnić następujące warunki:
Każdy podmiot mający zdolność mówienia i działania może wziąć udział w dyskursie.
Każdemu wolno kwestionować wszelkie twierdzenia.
Każdemu wolno wnieść do dyskursu jakiekolwiek twierdzenie.
Każdy może wyrażać swe postawy, pragnienia i potrzeby.
Nikomu nie można zabronić, poprzez wewnętrzny lub zewnętrzny przymus, egzekwowania
swych praw w sposób, jaki określono. (Habermas, 2015a: 89)

W dyskursie nie ma zatem mowy o wykluczaniu kogokolwiek z dyskusji,
przedkładaniu jakichś głosów nad inne, o próbach manipulacji czy przymuszania
kogoś do przyjęcia którejś z argumentacji. Nie ma w nim żadnych ograniczeń poza
„przymusem lepszego argumentu”. Warunki te są czysto formalne i jeśli zostaną
spełnione, nasze sądy będą mogły być uznane za racjonalne i powszechne w myśl
zasady uniwersalizacji (U) i zasady dyskursu (D) (Habermas, 2015b: 272). (U)
mówi mniej więcej tyle, że każdy w nieprzymuszony sposób musi przyjąć wszelkie
przewidywane konsekwencje wprowadzanej normy. (D) natomiast głosi, że każda
uprawomocniona norma zostałaby przyjęta przez wszystkich zainteresowanych,
gdyby mogli uczestniczyć w „dyskursie praktycznym”.
Podsumowując koncepcję dyskursu Habermasa, chciałbym posłużyć się
przykładem (Tully, 2008: 51). Wyobraźmy sobie, że ktoś pragnie podważyć moje
roszczenie ważnościowe do prawdziwości (i szczerości), podając w wątpliwość
moją tożsamość w trakcie konferencji naukowej. Mogę w odpowiedzi podawać
różne uzasadnienia mojego roszczenia – okazać dowód osobisty, świadectwo
urodzenia, znaleźć świadków, poddać się testowi na wykrywaczu kłamstw –
wszystkie te uzasadnienia mogą być jednak podane w wątpliwość. Jak powiada
Wittgenstein, każdy łańcuch uzasadnień musi mieć swój kres (szpadel trafia na
skałę) i wówczas muszę powiedzieć, że po prostu tak postępuję… (Wittgenstein,
2000). Sytuacja ta wydaje się absurdalna – nieracjonalna – i wskazuje na to, że
czasem niepodawanie w wątpliwość roszczeń ważnościowych może być bardziej
racjonalne niż podawanie ich w wątpliwość. Chodzi o to, że są sytuacje, w któ-

Trzy koncepcje dyskursu: Foucault, Laclau, Habermas

51

rych przyjęcie pewnych oczywistości jest całkowicie racjonalne. W tym kontekście definiowanie racjonalności jako umiejętności uczestniczenia w grze racji
wydaje się mocno problematyczne.

Uwagi końcowe
Na koniec chciałbym wskazać kilka punktów zbieżnych pomiędzy omawianymi koncepcjami, a także jawnych niezgodności. Podejmę cztery kluczowe dla
dyskusji tematy: stosunku dyskursu do języka potocznego, rozumienia podmiotowości oraz świata społecznego, miejsca koncepcji dyskursu w szerszej orientacji metodologicznej. Zacznę od podstawowej dla mnie kwestii, czyli problemu
stosunku dyskursu do języka potocznego czy codziennej komunikacji. Zarówno
Foucault, jak i Habermas, nie są zainteresowani czymś, co można by nazwać
„mową codzienną” czy „codzienną komunikacją”. Choć Foucault odrzuca porównanie swojego rozumienia wypowiedzi z koncepcją aktów mowy Austina
i Searle’a (Foucault, 1977: 111–113), można zaryzykować stwierdzenie, że odrzuca je, ponieważ interesuje się wypowiedziami „poważniejszymi”, takimi, które
przeszły pewien instytucjonalny test, tzn. w jakiś sposób „pretendują” do prawdy
(Dreyfus, Rabinow, 1982: 45–47) (by nie powiedzieć: „wysuwają roszczenie…”).
Nie znaczy to jednak, że Foucaulta interesują jedynie wypowiedzi naukowe, chodzi raczej o takie wypowiedzi, które stały się częścią szerszego dyskursu instytucjonalnego (na przykład przypadek Pierre’a Riviere’a – Foucault, 2002). Podobnie dla Habermasa – zwykła, codzienna rozmowa nie ma znaczenia, dopóki nie
zostaną zakwestionowane wysuwane w niej roszczenia ważnościowe i uczestnicy
nie zaczną podawać racji i argumentów w ich uzasadnieniu. Dyskurs naukowy
jest zapewne dobrym przykładem funkcjonowania dyskursu, ale zapewne można sobie wyobrazić inne sytuacje, w których nasze wypowiedzi muszą być uzasadnione. Dla Laclau natomiast dyskurs ma dużo szersze znaczenie, gdyż uznaje
on za niego każdą praktykę oznaczania. Dyskursem jest wszystko to, co posiada
znaczenie, czyli w zasadzie całość tego, co społeczne. Można więc powiedzieć, że
jego koncepcja jest najbardziej „demokratyczna”.
Wskazywałem już na podobieństwa w rozumieniu formacji dyskursywnej
występujące u Laclau i Foucaulta. W podobny sposób można porównać ich koncepcje podmiotowości („pozycje podmiotowe”), w których uczestnictwo w dyskursie jest dla podmiotu procesem go konstytuującym. W późnych pracach
Foucault kładzie jednak większy nacisk na podmiotowe wysiłki konstytuowania siebie wbrew dyskursowi („techniki siebie”, „troska o siebie”). Tutaj staje się
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bliższy Habermasowi, który przyjmuje Kantowską koncepcję racjonalnego i autonomicznego podmiotu.
Podobnie rozkładają się relacje między tymi trzema koncepcjami, jeśli chodzi
o rozumienie świata społecznego czy też tego, co polityczne. Foucault i Laclau są
przekonani o antagonistycznym/agonistycznym charakterze dyskursu oraz tego,
co polityczne, gdzie zgoda lub porozumienie może być budowane tylko jako wynik gry hegemonicznej (Laclau) albo jest pewną fikcją (Foucault). Dla Habermasa
zaś pojęcia porozumienia i zgody są podstawą norm moralnych i prawnych obowiązujących w społeczeństwie, a także normatywną podstawą krytyki.
Na koniec należy zaznaczyć wyraźne różnice pomiędzy wszystkimi trzema
koncepcjami, dotyczące założeń metodologicznych. Dla Foucaulta dyskurs jest
narzędziem metodologicznym służącym analizie historycznej. Foucault raczej
ucieka więc od rozpatrywania dyskursu w kategoriach ontologicznych. Dla
Laclau dyskurs stanowi zaś ontologiczną ramę walki o hegemonię, jest warunkiem tego, co społeczne. U Foucaulta ów motyw transcendentalny jest również
obecny, jednakże służy on mu jedynie za genealogiczny krok w kierunku oporu
przeciwko dominacji, mający ukazywać przygodność i historyczność konkretnej formacji władzy. U Habermasa natomiast dyskurs jest idealną, kontrfaktyczną sytuacją („sytuacja idealnej rozmowy”), pozwalającą legitymizować decyzje
podjęte w debacie publicznej.
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uwikłaniami pedagogiki. Retoryka jest tu pojmowana w wymiarze ontologicznym,
jako powiązana z konstruowaniem form społecznych tożsamości (totalności – jak
nazywa to Ernesto Laclau), a polityczne uwikłania pedagogiki nie są traktowane jako niedopuszczalna ideologizacja wychowania, lecz raczej jako niezbywalny
element pedagogicznej racjonalności (i irracjonalności) i jeden z podstawowych
powodów, dla których edukację zaliczyć można do centralnych problemów nowoczesnych społeczeństw.
Dlaczego mówię tu o retoryce? Zacznijmy od tego, że nowoczesna edukacja
jest praktyką społeczną jednocześnie kształtującą i indywidualne podmiotowości,
i społeczne totalności. Wikła to jej dyskurs w sprzeczności, które – w najlepszym
razie z punktu widzenia logicznej spójności wywodu – ujmowane są jako sprzeczności dialektyczne, co zakłada, że realizacja celów edukacji winna wiązać się z ich
zniesieniem: z wytworzeniem społecznej totalności, która byłaby jednocześnie realizacją ludzkiej wolności. Poczynając od Locke’a i Rousseau (którego Emil powinien być czytany tak, jak był pisany, czyli razem z Umową społeczną), znajdujemy
takie wizje w większości teorii pedagogicznych, a szczególnie w tych, które inspirowane są heglizmem. Takie gesty zniesienia sprzeczności można uznać za sprofanowane – w sensie Agambenowskim (Agamben, 2007) „zwrócone do użytku zwykłym ludziom” – eschatologie. Jak zauważa Daniel Tröhler (Tröhler, 2014), typowe
dla pedagogiki nowoczesnej cele emancypacji podmiotu i budowy nowoczesnego
porządku społecznego to mutacje idei zbawienia duszy i budowy królestwa Bożego na ziemi. W tym sensie fundamenty europejskiego dyskursu pedagogicznego
– łącznie z napięciem między podejściami „typu Rousseau” i „typu Herbarta” –
odzwierciedlają spór toczony w łonie teologii protestanckiej, a dokładniej – jak
przekonuje Tröhler – między wizjami relacji jednostki i społeczeństwa u Kalwina
i Lutra. Dodajmy jeszcze do tej kolekcji powiązań między pedagogiką i teologią,
że, zdaniem Bernadette Baker (Baker, 2010), nowoczesny zwrot ku edukacji w Europie (i wynikająca z niego postępująca pedagogizacja problemów społecznych)
nastąpił w momencie załamania się porządku społecznego fundowanego na religii, co miało miejsce po kilkudziesięcioletnich wojnach o reformę chrześcijaństwa. W edukacji dostrzeżono wtedy nadzieję na przywrócenie społecznej jedności, a rolę Kościoła – teraz już podzielonego i zantagonizowanego – miało przejąć
państwo, którego konstrukcja wymagała pedagogicznej „produkcji” obywateli. To
rozbudowane przypomnienie genetycznych związków pedagogiki i teologii ułatwi
nam zrozumienie roli retoryki w pedagogice i pozwoli na zidentyfikowanie pierwszej, fundamentalnej dla dyskursu pedagogicznego retorycznej strategii – strategii
konstruowania tożsamości (totalności). Retoryka nie jest tu jedynie ozdobnikiem
języka; podobnie jak w języku religii, pełni funkcję organizującą jego strukturę,
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w tym zwłaszcza łącznika między logicznie niespójnymi twierdzeniami. Ta funkcja ulega komplikacji (ale nie eliminacji) w momencie powiązania pedagogiki z językiem naukowym, co widać znakomicie w teorii Herbarta – w tym tekście nie
będzie jednak miejsca na jej analizę.
Dotychczas (por. Szkudlarek, 2017) wyodrębniłem trzy podstawowe toposy,
które można uznać za główne wymiary dyskursu pedagogicznego:
• wspomniane już konstruowanie totalności (tożsamości, jedności) w wymiarze indywidualnym i społecznym;
• konstruowanie widzialności i niewidzialności;
• konstruowanie temporalności.
Są one wspierane przez liczne, w większości wobec nich pochodne, strategie
i służące im figury retoryczne. Spośród nich byłem w stanie bardziej szczegółowo
przeanalizować następujące strategie:
• konstruowania pustych znaczących;
• specyficznej figury czasu, którą można określić mianem „temporalnego wykroczenia”;
• zwrotnej pracy metafor (chodzi tu o figurę copular metaphor opisaną przez
F. Tony’ego Carusi – zob. Carusi, 2011; 2017);
• sakralizacji i profanacji;
• specyficznej dla pisarstwa pedagogicznego retoryki postulatywnej, tj. przesycenie tekstów pedagogicznych apelami powinnościowymi.
Wszystkie te figury i strategie są ze sobą ściśle powiązane. Ich podstawy znajdujemy u Rousseau, który otwarcie uznaje swoje pisarstwo za nasycone paradoksami, co oczywiście doprasza się retorycznego spoiwa jego wywodów. Rousseańska retoryka nie jest jednak jedynie jego osobistym sposobem radzenia sobie ze
złożonością materii, jej elementy można odnaleźć – w różnych szczegółowych
wariantach i intensywnościach – w językach Herbarta, polskiej pedagogiki socjalistycznej czy w koncepcji całożyciowego uczenia się (nawiążę do tej kwestii w końcowej części tekstu). Są to zatem – prawdopodobnie – ogólniejsze strategie wynikające z niemożności logicznego powiązania głównych wątków pedagogicznego
myślenia. Tego rodzaju niemożność, i związana z nią fundamentalna rola retoryki
w konstruowaniu dyskursu, została bardzo dobrze udokumentowana w analizach
E. Laclau (por. zwłaszcza Laclau, 2009; 2014) dotyczących dyskursu politycznego.
Zamiast analitycznej, ale z konieczności bardzo skrótowej prezentacji wszystkich wymienionych tu strategii, postaram się przywołać ich elementy w bardziej
syntetycznie potraktowanej rekonstrukcji zachodzących między nimi powiązań –
tak jak jawią się one w pracach Rousseau. Wydaje mi się, że, pomimo nieuchronnego zagęszczenia wątków, koncentracja na związkach między tymi strategiami
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pozwoli na jaśniejszą ich prezentację. W końcowej części tekstu zasygnalizuję
obecność tych strategii w pozostałych analizowanych przeze mnie odmianach pedagogicznego myślenia.

Samotność i wspólnota
Tytuł tej części rozważań jest zapożyczony z książki Bronisława Baczki (Baczko,
1964), która trafnie określa podstawowy problem pisarstwa Rousseau: napięcie
między założeniem przyrodzonego dobra i wolności jednostki (z natury samotnej,
jak twierdził Rousseau1) z jednej, a potrzebą zbudowania racjonalnego porządku
społecznego z drugiej strony. Zadanie intelektualne wynikające z tej trudnej relacji
zostało lakonicznie ujęte w początkowym akapicie Umowy społecznej (dalej US):
„Pragnę zbadać, czy może istnieć w ustroju społecznym jakaś reguła rządzenia
prawowita i pewna, biorąc ludzi takimi, jakimi są, a prawa takimi, jak być mogą”
(Rousseau, 2007). Ludzie „jacy są” są tu „dani”, określa ich natura, i są w istocie
indywiduami; prawo jest zaś „zadane”, musi być ustanowione w odpowiedzi na
indywidualną naturę podmiotu. Samo zaś pytanie: „czy może istnieć” wskazuje na
świadomość problematyczności relacji między wolnością naturalnego człowieka
a porządkiem społecznym regulowanym warunkami prawnego kontraktu. Co więcej, każda z tych konfliktowo usytuowanych idei sama jest wewnętrznie pęknięta,
porządek cywilizacyjny niszczy bowiem własne fundamenty etyczne, tj. naturalną
dobroć jednostek, którą natura ustanowiła na miłości samego siebie (amour de
soi) oraz zdolności do empatii. W miejsce amour de soi pojawia się amour propre,
miłość własna skupiona na „własnościach” dających jednostce przewagę nad innymi2. Konstrukcja współczesnego porządku społecznego musi w związku z tym
odwoływać się do taktyk manipulowania ową wtórną miłością własnych własności
– jak władza, prestiż czy majątek. W tej sytuacji strategia konstruowania społecznej totalności, opisywana zarówno w Emilu (dalej Em) jak i w Umowie społecznej
czy w Uwagach o rządzie polskim (dalej RP) musi zakładać dyskretną manipulację
tkankami życia społecznego, bardzo zbliżoną do tej, jakiej w procesie „naturalnego” wychowania podlega Emil. Zarówno nauczyciel, jak i prawodawca – pierwszy
1
„Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest dobre, wszystko wyrodnieje w rękach człowieka”.
J.-J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, wyd. Polska Biblioteka Internetowa (epub), b.r.w., akapit 4.1.
Format publikacji nie zawiera numerów stron, numerowane są poszczególne akapity.
2
Trzeba w tym kontekście wspomnieć, że w wielu polskich opracowaniach to rozróżnienie jest
trudne do dostrzeżenia; obie te formy miłości bywają tłumaczone są jako „miłość własna”, co zaciera
ich przeciwstawienie.
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podmiot nowego porządku republikańskiego, tworzący jego zręby – przedstawiani są jako półboskie, a zarazem manipulatorskie figury. Pomimo fundamentalnej
rangi, jaka przypisywana jest naturze, to, co w człowieku naturalne, musi bowiem
zostać zniszczone, aby ustanowienie społeczeństwa było w ogóle możliwe:
Człowiek natury istnieje wyłącznie dla siebie; jest on jednością, całością bezwzględną, która
uznaje jedynie siebie albo kogoś podobnego do siebie. Człowiek społeczny jest tylko jednostką
ułamkową, zależną od mianownika, i której wartość polega na stosunku do całości, jaką jest
społeczeństwo.
Dobre są te urządzenia społeczne, które najlepiej umieją wypaczyć3 człowieka, odebrać mu jego
istnienie absolutne, dając mu w zamian istnienie względne, i przenieść jego ja do jednostki zbiorowej tak, aby człowiek poszczególny nie czuł się więcej jednostką, ale częścią jednostki; i ażeby
był wrażliwy tylko w łonie tej całości. (Rousseau, Emil…, akapit 4.18–4.19)

Napięcie między naturalnym dobrem i „bezwzględną całością” jednostki a potrzebą skonstruowania totalności społecznej („ciała politycznego”, spójnego społecznego organizmu, który znosi pierwotną integralność i autonomię podmiotu)
musi się skondensować w sposobie definiowania podstawowego dla argumentacji
Rousseau pojęcia natury. Jeśli natura stanowi nieodżałowany fundament dobra
jednostkowego i społecznego, ale także transcendentnego (por. Wyznanie wiary
wikarego sabaudzkiego z IV księgi Emila, wykładające podstawy religii naturalnej),
i jeśli zarazem jest ona porzucana, a w zasadzie celowo eliminowana w procesie
konstruowania totalności – to samo pojęcie natury musi zostać „zdenaturalizowane”. Jego wieloznaczność wzrasta szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że
ugruntowanie w naturze przypisuje się nie tylko ludzkim jednostkom, ale i narodom (RP). Zapętlenia znaczeń przypisywanych temu pojęciu są zatem nieuchronne i prowadzą na przykład do takich tez, że dziecku trzeba „wpoić naturalną awersję do obcych” (RP; skoro awersja jest naturalna, to czemu trzeba ją wpajać?) albo
3
Mam zastrzeżenia do tego przekładu. Mowa tu o paradoksalnej arytmetyce podmiotu społecznego, w której jego wartość – jako ułamka – jest tym większa, im większy jest jego mianownik,
to znaczy że na przykład jedna milionowa jest silniejsza od jednej tysięcznej. W tym kontekście musi
budzić wątpliwość użycie terminu „wypaczyć” w kolejnym akapicie. W oryginale Rousseau czytamy:
„Les bonnes institutions sociales sont celles, qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter sonexistence absolue pour lui en donner une relative, et transporter le moi dans l’unité commune …”
Termin dénaturer może oczywiście być tłumaczony jako „wypaczenie” (lub „wynaturzenie”), ale
użycie tego terminu w tym miejscu zdaje się świadczyć o uwiedzeniu tłumacza aurą naturalizmu
i o przeoczeniu ambiwalentnej roli natury. Chodzi tu zaś po prostu o to, że instytucje społeczne
muszą człowieka „zdenaturalizować”, przekształcić go z bytu naturalnego w byt społeczny. Cytat
z oryginału pochodzi z: J.-J. Rousseau (1762), Émile ou de l’éducation : livres I, II et III, s. 11, wydanie
elektroniczne, Québec 2002, http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile_de_education_1_3.pdf.
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że narody Europy zanikają, bo „żaden z nich nie został ukształtowany przez instytucje stworzone zgodnie z ich naturą” (RP: skoro mają one swoje odrębne natury,
to czemu trzeba je kształtować?). Bronisław Baczko (Baczko, 1964) uznaje próby
rozwikłania sensu natury u Rousseau za skazane na klęskę, a Bernadette Baker
stwierdza, że występuje ono jednocześnie w sześciu splatających się i swobodnie
przemieszczanych znaczeniach:
Natura pojawia się [u Rousseau] jako stan pierwotny (np. w Pierwszym i Drugim dyskursie4),
jako niepohamowane zwierzęce pożądanie pozbawione religijnej i moralnej refleksji (np. w Drugim dyskursie), jako materia i siła (np. w Emilu), jako uniwersalne prawa ruchu (Emil), jako to,
co nie zostało stworzone przez ludzi (np. Pierwszy dyskurs) i jako te potencjalności czy dyspozycje, które ujawniają się a posteriori pod wpływem instytucji stworzonych przez człowieka (np.
Umowa społeczna). (Baker, 2010: 233)

To właśnie dzięki tej wieloznaczności, jak zauważa Baker, Rousseau może pisać
o wychowaniu Emila jednocześnie dla społeczeństwa obywatelskiego i przeciw niemu; w logice polityki i w logice pedagogiki negatywnej zachowującej głos natury.
Taka multiplikacja sensów pojęcia natury prowadzi de facto do jego „semantycznego opróżnienia”: tworzy ona z pojęcia natury puste znaczące. Ten zabieg retoryczny, odpowiadający w retoryce klasycznej figurze katachrezy, w świetle teorii
E. Laclau5 pozwala na spięcie dyskursu obejmującego sprzeczne ze sobą roszczenia
klamrą nadającą mu walor totalności, co oznacza, że retoryka pełni tu funkcję
ontologiczną. Jest to jedna z podstawowych kwestii dla rozumienia społecznego
sensu pedagogiki jako publicznego dyskursu.
Podsumujmy ten fragment rozważań. Sprzeczność między afirmacją natury
(szczególnie ludzkiej) a koniecznością ustanowienia porządku społecznego uruchamia kilka strategii konstruowania spójności wywodu, a w sferze wyrażanej
w tekstach intencji – konstruowania spoistej tożsamości (totalności) świata. Po
pierwsze, wiedzie to do multiplikacji sensu pojęcia natury w stopniu zacierającym
pierwotnie mu przypisane znaczenie fundamentu wszystkich późniejszych kreacji
(por. ostatnia wersja tej kategorii w typologii Baker) i skutkującym nadaniem mu
statusu pustego znaczącego. Po drugie, rozmycie sensu tego pojęcia umożliwia po4
W literaturze rousseauistycznej często używa się odniesień numerycznych do Dyskursów
Rousseau: pierwszy to Discours sur les sciences et les arts (1750), konkursowy debiut rozpoczynający
naukową karierę Rousseau, z tezą o upadku obyczajów spowodowanym rozwojem nauki i cywilizacji; drugi to Discours sur l’origine et les fondments de l’inegalite, (1754), będący sprzeciwem wobec
społecznych nierówności, trzeci to Discours sur l’Économie politique – wykład ekonomii politycznej
opublikowany w 1755 roku w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta.
5
E. Laclau, 2009; por. także moje wcześniejsze odniesienia do tej kategorii w analizach pedagogicznych, na przykład Szkudlarek, 2007; 2011; 2013; 2016. Najobszerniej podejmuję analizę pedagogicznego potencjału teorii Laclau w VI rozdziale The politics of educational theory.
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szukiwania natury również w konstrukcjach społecznych, co tylko pogłębia związane z tym pojęciem komplikacje6. Po trzecie, naturze przypisano walor etyczny
(wszystko, co wychodzi z rąk Stwórcy, jest dobre), przy czym w tym samym Emilu
znajdujemy Wyznanie wiary wikarego sabaudzkiego, gdzie figura Stwórcy mówi do
nas nie przez święte księgi i Kościoły, a przez naturę7. Jednocześnie ta sama natura wymaga „denaturalizacji” w celu wychowania człowieka społecznego. Proces
tego przekształcania musi być postrzegany jako transformacja tego, co totalne, jako
przejście od integralności i pojedynczości jednostki do integralności i pojedynczości społeczeństwa, określanego mianem „ciała politycznego”, „ciała moralnego
i kolektywnego”, „publicznej osoby” (Em. ks. V; US). Jednocześnie – w kontekście
wizji religii naturalnej wykładanej przez Wikarego – trzeba ten proces postrzegać jako profanację tego, co boskie. Dość łatwo zgadnąć, że taka transformacja
dokonywana na ciałach i duszach integralnych jednostek nie może być ani łatwa
do opisania z zachowaniem reguł logiki, ani łatwa do przeprowadzenia bez jakiejś
formy zatarcia, zasłonięcia jej wewnętrznych sprzeczności.
Analiza retoryki przekształcania totalności (tożsamości, pojedynczości) wymaga
zatem zidentyfikowania służących jej retoryk sakralizacji i profanacji. Przede wszystkim jednak okazuje się możliwa jedynie wtedy, gdy zidentyfikujemy w tekstach
Rousseau dwie warstwy semantyczne, które nazywam za Laclau warstwą ontyczną
i ontologiczną. Ich identyfikacja nie zawsze jest prosta ze względu na ciągłe ich splatanie, na nieustannie płynne przechodzenie pomiędzy tymi rejestrami. Generalnie,
o ile to, co ontyczne, dotyczy treści bezpośrednich doświadczeń (na przykład doświadczeń edukacyjnych Emila lub zwyczajów życia publicznego Polaków), o tyle to,
co ontologiczne, obejmuje proces konstruowania tych doświadczeń, a szerzej – samej konstruowalności społecznego i jednostkowego świata. To konstruowanie przybiera formę nie tyle bezpośredniej ingerencji w treść doświadczeń jednostkowych
6
Ten element zapowiadam tu tylko marginalnie, dotyczy on głównie Uwag o rządzie polskim.
Szerszą analizę przeprowadziłem w innym tekście: Szkudlarek, 2005: 19–38.
7
Jest to przykład metafory zwrotnej (copular metaphor) operującej wzajemnie wzmacniającymi
się ruchami identyfikacji i gruntowania (Carusi, 2011; 2017). Skoro to, co istnieje niezależnie od
człowieka (natura), jest stworzone przez Boga, to jest dobre; natura jest w ten sposób utożsamiona
z dobrem (ruch identyfikacji). Dalej, skoro Bóg jest dobrem i natura jest tożsama z dobrem, to Bóg
jest obecny w naturze (ruch ugruntowania). Zwrotność tego ruchu stabilizuje związek objętych nim
elementów, tworząc z nich bardzo silną, quasi-pojęciową strukturę wiążącą elementy całego tekstu.
Jej siła nie oznacza, że mamy tu do czynienia z logiczną precyzją – przeciwnie, jest to nadal metafora,
czy też, mówiąc językiem Derridy, nierozstrzygalnik. Tego rodzaju serie metonimii i metafor można
zidentyfikować jako leżące u podstaw teologii Rousseau, który, zachowując stanowisko deistyczne,
zbliża się do panteizmu. Dalsze połączenia w tym łańcuchu, włączające do niego kategorie narodu
i dziecka (obydwa pojęcia wiążą się z naturą przez rdzeń natus, narodzony), będą prowadzić do sakralizacji tych figur (por. dalej).
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i społecznych, ile kształtowania warunków możliwości ich zaistnienia i przekształcania. To zaś musi się odbywać w sposób dla jednostek i społeczeństw niezauważalny.
Rousseau pisze zatem niejako dwa splecione ze sobą teksty w jednym i dotyczy to
wszystkich przywoływanych tu publikacji. Pierwszy tekst obejmuje to, co ma być
dla jednostek i dla społeczeństw widoczne, co jest treścią ich bezpośredniego doświadczania. Drugi adresowany jest do osób, które tym doświadczaniem mają sterować, które mają doprowadzić do przekształcenia człowieka natury w człowieka
społecznego, do transformacji pozbawionej tożsamości zbiorowości w świadomy
siebie naród bądź kolekcji indywiduów w kontraktowe społeczeństwo, w kierujące
się wspólną wolą ciało polityczne. Ta druga warstwa tekstu opatrywana jest częstymi
komentarzami dotyczącymi sposobów ukrywania charakteru działań odpowiedzialnych za takie przekształcenia. O ile zatem pierwotna, uznana za naturalną postać
totalności (autonomiczny podmiot jednostkowy, ale także naród w jego „naturalnej”,
antycznej postaci) ukazywana jest „w świetle” (jest dobra, autentyczna, sama sobie
bezpośrednio dostępna, sama dla siebie widzialna), to ta druga – społeczna i narodowa – tworzy się w sferze niewidzialnego. Nieco komplikuje tę klarowną dychotomię
to, że owo „ukazywanie się w świetle” tego, co naturalne, czasami wymaga pewnych
zabiegów politycznych i pedagogicznych zachodzących w mroku – mianowicie pracy instytucji stworzonych „zgodnie z naturą” tego, co dopiero ma się ujawnić (por.
ostatni wariant natury w typologii Baker8). Dotykamy tu tego, co ontologiczne: samego procesu konstruowania człowieka i społeczeństwa oraz warunków możliwości
ich zaistnienia. Ów proces wymaga ingerencji nauczycieli i prawodawców, a jego
warunkiem jest tej interwencji ukrycie.
A zatem, konstruowanie autonomicznego podmiotu (Em) i totalności społecznych (US, RP) rozgrywane jest przy użyciu toposów, strategii i figur rozpiętych
na opozycjach: totalne – partykularne, sakralizacja – profanacja, oraz widzialność
– niewidzialność. Przejdziemy teraz do analizy relacji sakralizacji i profanacji.

Wymiary świętości, konstrukcja niewidzialnego
i genealogia pedagogicznej winy
Jak wspominałem, boska geneza dobra zawarta w otwierającym Emila zdaniu jest
w tej samej książce utożsamiana z genezą naturalistyczną. Podstawianie natury pod
figurę Boga to częsta praktyka osiemnastowiecznej kultury i Rousseau nie jest tu wyBardzo istotne jest tutaj pytanie o to, skąd znamy tę naturę, zanim się ona ujawni w efekcie
pracy skonstruowanych w zgodzie z nią instytucji. Otwiera to problem tautologicznej założeniowości
dyskursu pedagogicznego, o którym będę pisać dalej.
8

Teoria jako ontologiczna retoryka: Rousseau i krystalizacja dyskursu pedagogicznego

63

jątkiem. Jak zauważa Fritz Osterwalder (Osterwalder, 2012: 432–447), pedagogika
Rousseau jest inspirowana pedagogiką ruchu jansenistowskiego (nieortodoksyjna
i w końcu zakazana przez Watykan doktryna cysterek z Port-Royal) i tradycją protestanckiego pietyzmu. Najważniejsze jest w tym kontekście proklamowanie przez
Rousseau naturalistycznego pojmowania religii. To przyroda jest „księgą Autora
rzeczy”, to w niej objawia się Jego wola. Jak można pogodzić takie stanowisko z manipulowaniem dziećmi, stanowiącymi najbardziej naturalną, a zatem najbardziej
boską wersję człowieka, i manipulowanie semantycznie wywodzonymi z natury narodami9? Polityka i wychowanie muszą być w tym kontekście postrzegane jako gesty
profanacji. Giorgio Agamben (Agamben, 2007) tłumaczy to pojęcie w ważny dla
rozumienia tej kwestii sposób: profanacja to przywrócenie czegoś do użytku publicznego, oddanie zwykłym ludziom (profanom) tego, co zostało ze świata wyłączone, co wcześniej uległo sakralizacji i tabuizacji. Wychowanie i polityka byłyby w tym
sensie nie tylko denaturalizacją, ale także desakralizacją człowieka i społeczeństwa10.
Oba te gesty są fundamentalnie ważne dla procesu modernizowania świata, który
zgodnie ze znaną Weberowską diagnozą, wymaga w tym celu odczarowania.
Sprawa jest jednak jeszcze bardziej złożona. Sakralny wymiar przysługuje bowiem zarówno figurze dziecka, jak i nauczyciela; narodu, jak i manipulującego
jego naturą polityka. Właśnie w gestach dystrybucji świętości wspomniana wcześniej dystynkcja między ontycznym i ontologicznym wymiarem teorii ujawnia się
w najczystszej postaci. Chyba najbardziej czytelnie wykłada to Rousseau, opisując
figurę prawodawcy w Umowie społecznej:
Aby ustalić najlepsze, korzystne dla narodów reguły społeczne, potrzeba umysłu wyższego, który znałby wszystkie namiętności ludzkie, a sam nie doznawał żadnej; który byłby pozbawiony
wszelkiego związku z naszą naturą, a znał ją gruntownie; którego szczęście byłoby od nas niezależne, a który jednak chciałby się naszym szczęściem zająć; który wreszcie, zachowując sobie
w procesie dziejowym odległą sławę, mógłby pracować w jednym wieku, a zbierać plony w drugim. Trzeba by bogów, aby nadać ustawy ludziom. (Rousseau, 2007: 37)

Pojawienie się tu trybu warunkowego („trzeba by bogów” – a zatem ich nie
mamy, nie możemy ich do tej pracy wynająć) zapowiada, że boskie zadanie ustaZarówno w łacinie, jak i w języku polskim „natio” (naród) , jak „natura” (przyroda) etymologicznie wywodzą się od rodzenia („natus”, narodzony).
10
Kevin Inston zauważa w tym kontekście, że teza o nienaturalności społeczeństwa, opisywana
przez Rousseau jako spowodowany rozwojem cywilizacji upadek tego, co wartościowe, jest jednocześnie otwarciem możliwości nowoczesnego pojmowania polityki. Świat społeczny nie jest przez
Rousseau ujmowany jako zdeterminowany jego naturalnym bądź boskim pochodzeniem i może
– a zarazem musi – być kształtowany przez ludzi, którzy muszą za niego wziąć odpowiedzialność
(Inston, 2010).
9
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nawiania społeczeństwa musi być rozpisane na elementy czysto ludzkiej strategii.
Oznacza to, że ludzki prawodawca sprofanuje pracę bogów, ale sam doświadczy
przy tym deifikacji. Jego zadaniem jest przeprowadzić społeczeństwo do stanu,
w którym wola jednostek stopi się w spójną wolę jednolitego „ciała politycznego”.
Sama forma takiego społeczeństwa nie jest tu szczególnym problemem, wiadomo,
jak ma ono wyglądać i Rousseau bardzo precyzyjnie opisuje procedury wyłaniania
przedstawicieli, stanowienia ustaw, reguły głosowań itp. Boskim, ontologicznym
problemem jest stworzenie warunków możliwości zaistnienia takiego społeczeństwa, zapewnienie możliwości wyłonienia się ciała politycznego. Jego powstanie
Rousseau opisuje tak:
Każdy z nas wspólnie oddaje swoją osobę i całą swą potęgę pod naczelne kierownictwo woli
powszechnej (…) i traktujemy każdego członka jak niepodzielną część całości.
Ten akt zrzeszenia tworzy natychmiast, w miejsce prywatnej osoby każdego kontrahenta, ciało
moralne i zbiorowe, które złożone jest z tylu członków, ile zgromadzenie liczy głosów, które uzyskuje przez ten akt swoją jedność, swoje ja wspólne, swoje życie i swą wolę. (Rousseau, 2007: 20)

Dość łatwo sobie wyobrazić, że, przy założeniu pierwotnego indywidualizmu
człowieka, tego rodzaju dobrowolne zrzeczenie się naturalnej, indywidualnej autonomii nie jest proste do pomyślenia bez wcześniejszego ustanowienia jakiejś formy wspólnotowego pragnienia. I właśnie w tym miejscu pojawia się konieczność
quasi-boskiej interwencji. Pisząc o typach ustaw koniecznych dla funkcjonowania
społeczeństwa republikańskiego, do trzech podstawowych, tj. politycznych, cywilnych i karnych, Rousseau dodaje typ czwarty – niepodlegający regulacji prawnej:
ani przez obywateli niekontrolowany, ani nieuświadamiany:
Do tych trzech rodzajów ustaw dołącza się czwarty, najważniejszy ze wszystkich, wyryty nie
w marmurze ani miedzi, ale w sercach obywateli. Stanowi on prawdziwą konstytucję państwa,
nabiera z każdym dniem nowych sił, a gdy inne ustawy starzeją się lub wygasają, ożywia je na
nowo albo uzupełnia, utrzymuje lud w duchu jego urządzeń i zastępuje dyskretnie władzę mocą
przyzwyczajenia. Mówię tu o obyczajach, przyzwyczajeniach, a zwłaszcza o opinii, dziedzinie
nieznanej naszym politykom, od której jednak zależy powodzenie we wszystkich innych; dziedzinie, którą wielki prawodawca zajmuje się w ciszy, gdy na pozór ogranicza się do przepisów
szczegółowych, będących tylko członami sklepienia, którego zamykający niewzruszalny klucz
wznoszą mozolnie powstające obyczaje. (Rousseau, 2007: 41)

Uzgodnione obyczaje, przyzwyczajenia i opinie stanowią zatem fundamentalny warunek możliwości funkcjonowania społeczeństwa republikańskiego. Nie są
one jednak niczym naturalnym w sensie ich samorodnego powstawania. Są aktywnie formowane przez nadludzkiego prawodawcę, ale odbywa się to w ciszy,
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w sposób dla ludzi podlegających temu formowaniu niezauważalny. Jest to bardzo
dobry przykład konstruowania niewidzialności tego, co stanowi siłę realną11. To
także bardzo mocny akcent dokonywanej tutaj rekonstrukcji, silnie spinający wizje
Rousseau z koncepcjami radykalnej demokracji Laclau i Mouffe (por. przywoływana wcześniej rekonstrukcja związków ich teorii z filozofią Rousseau u Instona),
co zarazem potwierdza tezę Laclau o ontologicznym wymiarze retoryki. Chodzi
o to, że ontologiczne podstawy porządku politycznego nie są tworzone w racjonalnej debacie publicznej. Sama taka debata jest bowiem możliwa jedynie pod warunkiem podzielania pewnych przekonań (jak u Rousseau) oraz, jak dowodzi Laclau,
pod warunkiem stworzenia retorycznych figur społecznej tożsamości. W żaden
sposób nie są one możliwe do wypracowania na drodze racjonalnej, nie wynikają z żadnej uniwersalnej logiki historycznego rozumu w stylu Hegla czy Marksa. Paradoksalny, odwołujący się do emocji (fundament społecznego porządku
lokowany „w sercach”) i przesycony retorycznymi figurami dyskurs Rousseau sam
okazuje się potężnym narzędziem konstruowania społecznych rzeczywistości; jest
w tym sensie stricte polityczny.
Manipulatorskie działanie boskiego prawodawcy odbywa się jednak na podmiotach również uznawanych za święte. Klasyczna rzymska maksyma vox populi
vox dei jest przez Rousseau przywoływana bez zająknienia. Przedmiotem oddziaływań nauczyciela jest zaś naturalne, zatem dobre, zatem boskie dziecko. Deus sive
natura, Spinozjańskie utożsamienie Boga i natury to niemal kanon osiemnastowiecznej kultury, wyraźnie odzwierciedlany w koncepcji religii naturalnej Rousseau. Do kompletu brakuje nam tylko dopowiedzenia, że działanie nauczyciela
Emila projektowane jest przez Rousseau w pełni symetrycznie do działań prawodawcy. Traktat pedagogiczny przesycony jest zaleceniami dotyczącymi tworzenia
niewidzialności. Zamiast bezpośredniej ingerencji w zachowanie i myślenie dziecka pojawiają się w nim liczne zabiegi demiurgicznego kreowania świata dziecka,
tworzenia środowiska, w którym dziecko będzie zdobywać „naturalne”, kształtujące je doświadczenia. Poczynając od ukształtowania siebie jako wychowawcy, przez
wywiezienie dziecka na wieś, po setki szczegółowych zaleceń dotyczących organizowania warunków możliwości doświadczenia edukacyjnego, wychowawca sytuuje
się w roli kreatora naturalnie doświadczanego przez dziecko świata.

11
Kwestia niewidzialności siły, czy też władzy, była często podejmowana w tradycji nietzscheańskiej. U Nietzschego wiąże się to z koncepcją podmiotu reaktywnego, dla którego tylko jego wewnętrzne pobudzenia (a nie to, co je realnie wywołuje) są dostępne bezpośredniemu postrzeganiu.
Rozwinięcia tej obserwacji znajdujemy później u Foucaulta i Deleuze’a. Zauważmy, że jest to także
bliskie behawiorystycznym nurtom psychologii.
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To właśnie tak można rozwiązać dylemat zasygnalizowany w otwierającym
zdaniu Umowy społecznej – stworzyć porządek społeczny, zachowując wolność
jednostek. Jak widzimy, wolność ta jest w procesie kreacji porządku limitowana
do działań i wyborów dokonywanych w ustanowionym już horyzoncie doświadczenia, które gwarantować ma uspójnioną obyczajowość, moralność i opinię publiczną. Dla realizacji tego karkołomnego zadania wychowawca i prawodawca sam
siebie dzieli na boskiego i niewidzialnego demiurga – i własną, widoczną dla dziecka
i obywatela epifanię. Jak bóstwo mozolnie tworzy świat życia człowieka, zaczynając
pracę na długo, zanim dziecko się w nim pojawi (pedagog musi na przykład zapracować sobie na uznanie i szacunek innych ludzi, aby dziecko od innych mogło
słyszeć, że powinno nauczycielowi ufać – wrócę do tego wątku w trakcie omawiania pedagogicznej konstrukcji czasu) i nieustannie „podrzucając” do tego świata
obiekty, które staną się treścią z wolna dawkowanych doświadczeń. Jako profan,
człowiek jeden z wielu, nauczyciel pojawia się w tym wykreowanym przez siebie
świecie już jako niemal bierny, nieingerujący i życzliwy opiekun, towarzysz i obserwator, sporadycznie odpowiadający na pytania dziecka zainspirowane swoim
własnym, wcześniejszym i bosko niewidocznym dla dziecka działaniem:
Idźcie drogą przeciwną do tej, jaką podąża wasz uczeń; niech myśli, że on jest nauczycielem,
a wówczas wy nim będziecie. Najzupełniejsze jest poddaństwo mające pozory swobody; w ten
sposób ujarzmia się właśnie wolę. Biedne dziecko, które nic nie umie, nic nie może, nic nie wie,
czyż nie jest zdane na twoją łaskę? Czyż nie rozporządzasz w stosunku do niego wszystkim, co
je otacza? Czy nie możesz używać władzy, jak ci się podoba? Praca jego, zabawa, przyjemności,
smutki, czyż nie są – choć o tym nie wie – w twoich rękach? Niewątpliwie, powinno ono robić
tylko to, co chce, ale powinno chcieć jedynie tego, czego ty chcesz; nie powinno uczynić kroku,
którego nie przewidziałeś; nie powinno otworzyć ust, żebyś nie wiedział, co powie. (Rousseau,
Em, par. 7.95)

Zainicjowana przez Rousseau strategia, znana później pod nazwą „kształtowanie środowiska wychowawczego”, jest pod względem usytuowania w warstwie
ontologicznej (stwarzania warunków możliwości ludzkich działań i doświadczeń)
identyczna ze strategią projektowaną dla prawodawcy. Jest to strategia imitacji boskości (Osterwalder, 2012; Scott, 1994).
Co to jednak znaczy, że Bóg skrycie manipuluje czymś, co również jest boskie? Możemy mieć tu do czynienia albo ze zmieszaniem, albo z konfliktem, albo
z hierarchią bogów. Jest to być może refleks dualnej figury Boga znanej z Genesis i z niektórych elementów tradycji gnostycznej. Ten wątek pojawia się u Gerta
Biesty (za Johnem Caputo) w jego książce o ryzyku edukowania (Biesta, 2013).
Caputo zauważa, że w Księdze Rodzaju mowa jest o Bogu podwójnej natury – albo
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o dwóch bogach (dodajmy, że być może o trzech, jeśli zaliczymy do bogów szatana, co by pięknie współgrało z triadycznymi grami Hegla12). Pierwszy określany jest
imieniem Elohim (które – dodajmy – nie jest imieniem, bo pierwotnie było słowem
w liczbie mnogiej określającym bogów lub generalnie boskość; w późniejszej tradycji uległo ono jednak „monoteizacji”) i pojawia się w opowieści o stworzeniu ziemi
i nieba. Jak za Caputo pisze Biesta, to bóg – animator, inspirujący i ożywiający to, co
jest. W przekładzie Genesis przywoływanym przez Caputo w stwarzanym świecie
już istnieje ziemia (tyle że „pusta”), wody i wiatr. Boskie tchnienie ożywia je i nadaje
im formę. Moment, w którym Bóg stwierdza, że efekt jego działań mu się spodobał,
wskazuje zaś na to, że działania te mogły się nie powieść, że boskość (Elohim) nie jest
pewnością. Słowami Caputo, mamy tu do czynienia z „pięknym ryzykiem tworzenia”.
Drugi Bóg lub druga warstwa boskości z Księgi Rodzaju określana jest imieniem
Jahwe (znowu, które nie jest imieniem, bo to jedynie określenie tego, który jest13).
Jahwe ustala reguły funkcjonowania ludzi w raju, wyznacza w nim miejsce zakazane,
pilnuje egzekwowania tego zakazu i w końcu ludzi z raju wypędza. To Bóg prawa,
testowania ludzi pod kątem zgodności ich zachowań z narzuconą normą, kary za jej
złamanie i wykluczenia. Te dwa wymiary boskości są przez Biestę odnoszone do ich
inkarnacji w ciele wychowawcy (przypomnę, że to samo dotyczy polityków). Wracając do Rousseau, działania kształtujące ontologiczne warunki możliwości zaistnienia
człowieka społecznego i ciała politycznego – niestwarzające niczego w sensie fizycznym, ale reorganizujące zastane środowiska – uprzedzają pojawienie się ludzi, którzy
będą im poddawani. Są to działania na poziomie ontologicznym (tworzące warunki
codziennego, „ontycznego” funkcjonowania ludzi) i są obarczone nieusuwalnym ryzykiem. Nie mamy pewności, jak dokładnie w tak wykreowanych warunkach zachowają się poszczególni – wolni przecież – ludzie. Ta animacyjna kreacja, a zatem sama
konstruowalność doświadczanego przez nich świata, jest dla nich nierozpoznawalna aż do momentu wypracowania refleksyjnej samoświadomości, kiedy to pojawia
się szansa retrospektywnego i analitycznego oglądu własnego doświadczenia. Z takim momentem mamy do czynienia u Emila (V księga), który na progu dorosłości, po powrocie z podróży mającej konfrontować jego wychowanie ze złożonością
zewnętrznego świata, na pytanie nauczyciela o rezultaty podróży i o decyzje, jakie
w jej efekcie podjął, odpowiada: postanowiłem zostać tym, czym mnie uczyniłeś.
Emil jest teraz świadomy, że jego doświadczenia nie miały naturalnego charakteru,
że były kontrolowane przez wychowawcę – ale skoro on sam został przez nie ukształTę trzecią opcję zawdzięczam uwadze Marii Mendel.
Por. w tym kontekście znakomity esej Ernesta Laclau o imionach Boga jako o nieuniknionej
pustce znaczących odnoszących się do totalności, w tegoż The Rhetorical Foundations of Society.
12
13
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towany, pozostaje mu tylko je zaakceptować14. Bezpośrednio dostrzegalne działania
wychowawcy i prawodawcy, rozgrywające się w sferze ontycznej, „w tym, co jest”
i jest przedmiotem postrzegania poddawanych nim osób, mają charakter pozornie
reaktywny. Wychowawca zdaje się jedynie odpowiadać na pytania Emila, ale to nie
spontaniczność dziecka, tylko wcześniej stworzona przez samego wychowawcę scena jest realnym źródłem owych pytań. Razem z tymi dystrybucjami widzialności
i niewidzialności figury wychowawcy i prawodawcy ulegają rozdwojeniu na boską,
uprzedzającą kreację ontologicznych warunków, w których doświadczenie indywidualne i społeczne będzie przebiegać – oraz na wspierane ludzkim autorytetem i szacunkiem bezpośrednie normowanie i kierowanie przebiegiem tego doświadczenia.
Wrócę teraz do postawionego wcześniej pytania o znaczenie i skutki boskiej
manipulacji boskimi istotami: ubóstwionymi przez naturę dziećmi i narodami
przez ubóstwiających siebie nauczycieli i polityków. Jak sądzę, jest to kwestia nierozstrzygalna. Prawdopodobnie ten konflikt, ta kolizja leży u podstaw pedagogicznej winy wynikającej z poczucia najwyższej niestosowności bezpośredniej ingerencji w integralność dziecka, z lęku przed jej naruszeniem, przed ześlizgnięciem się
na pozycję bezpośredniej dominacji. Jednocześnie – jako wychowawcy – musimy
wychowywać, musimy podejmować interwencje i brać za nie odpowiedzialność.
To zaś tylko wzmacnia dystynkcję widzialnego i niewidzialnego, rozdziela je do
stopnia, w którym interwencja stanie się niewidzialna dla samego interweniującego
i w którym sam podział na widzialne i niewidzialne staje się niewidzialny.
Najprościej można to zilustrować przez negację. Jak mogłaby wyglądać boska
interwencja w boskość dziecka, gdyby nie owe zasłony i niemożności, możemy
zilustrować obrazem Maxa Ernsta. Jego płótno Błogosławiona Dziewica karci Dzieciątko Jezus w obliczu trzech świadków: A.B., P.E., i Autora15, namalowane w 1926
roku w surrealistycznie „zgiętej” konwencji malarstwa renesansowego, typowego
dla ikonografii kościołów katolickich, przedstawia Maryję zamaszyście tłukącą
pośladki nagiego, leżącego na jej kolanach Jezuska. U jej stóp leży złota aureola,
która najwyraźniej spadła dziecku z głowy. Obraz wywołał skandal i po interwencji katolickiego biskupa Kolonii został zdjęty z wystawy. Próba odpowiedzi na py14
Jest to bardzo bliskie Heglowskiej figurze „gruntowania podstawy” z dialektyki tożsamości
– fundamentem tożsamości Emila jest to, co retrospektywnie okazało się go ukształtować, na czym
„wyrosło” to, czym się stał. Hegel ujmuje ten ruch tak oto: „Podstawa [der Grund, TS] jest jednością
tożsamości i różnicy, prawdą tego, czym okazały się różnica i tożsamość – r e f l e k s y j n y m k i e r o w a n i e m s i ę k u s o b i e, które w tym samym stopniu jest r e f l e k s y j n y m k i e r o w a n i e m
s i ę k u t e m u, c o i n n e” (Hegel, 1990: 172; wyróżn. TS). Jak zauważa Slavoj Žižek, mamy tu do
czynienia z wsteczną determinacją tożsamości. Takie jej pojmowanie jest bardzo istotne dla teorii
Laclau. Por. Žižek, 1994.
15
Por. https://artblart.files.wordpress.com/2013/08/the-blessed-virgin-chastising-web.jpg
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tanie o przyczynę tego oburzenia jest istotna dla zrozumienia identyfikowanej tu
gry deifikacji i profanacji. Najwyraźniej nie chodzi o sam fakt wymierzania kary
cielesnej, bo taka forma pedagogicznej interwencji nie wydaje się sprzeczna z popularną wykładnią katolickiego wychowania i figura Maryi tłukącej Dzieciątko
(oczywiście z miłością kierowaną troską o jego przyszłość) mogłaby znakomicie
legitymizować katolicką pedagogikę rodziny. Tym, co wywołuje niepokój, zdaje
się być niemożność połączenia – w akcie wychowawczej interwencji – dwóch figur boskości, dwóch figur pełni dobra i pełni władzy. Realizacja boskiego prawa
do kontroli, wynikającego z autorytetu normatywnej figury Boga z rekonstrukcji
Caputo, musi oznaczać profanację Jezusa. Zachowanie nietykalności Jezusa musi
oznaczać bezsilność, ograniczenie sprawstwa i władztwa Maryi. Mówiąc krótko,
wobec dziecka uznanego za bóstwo bezpośrednia interwencja okazuje się niemożliwa – zwłaszcza w przypadku wychowawcy również obdarzonego boskimi przymiotami miłości i autorytetu, dokładnie jak w uznanym za bluźnierczy obrazie
Ernsta. Jakimś rozwiązaniem tego dylematu jest przyznanie naturalnej świętości
wyłącznie dziecku nienarodzonemu, „poczętemu”, czystej potencjalności człowieka
– przy zachowaniu autorytarnej formy wychowania (łącznie z prawem do bicia)
dziecka już narodzonego. Przy bardziej konsekwentnym traktowaniu świętości
życia dziecka narodzonego pozostają jedynie strategie wpływu niewidzialnego,
wpływu prowadzącego do ujarzmienia woli dziecka realizowanego przez władzę
nad „wszystkim, co je otacza”. W pajdocentrycznej pedagogice – podobnie jak nowoczesnym społeczeństwie nadzoru i dyscypliny – bezpośredniość wpływu musi
ustąpić miejsca sztuce prowokacji, architektury, scenografii i rekwizytu. Sztuka ta
musi także przeorganizować strukturę czasu.

Konstrukcje temporalności
Kategorie dotyczące czasu są niezwykle istotną osią pisarstwa pedagogicznego,
które jest niemal nie do pomyślenia bez tego rodzaju wektorów: rozwój, opóźnienie, akceleracja, osiąganie celów, transmisja kulturowego dziedzictwa, przygotowanie do przyszłych ról społecznych czy uczenie się przez całe życie – wszystkie
te pojęcia są zagnieżdżone w typowym dla nowoczesności czasie pojmowanym
linearnie. Pedagogika najchętniej przy tym odwołuje się do przeszłości i do przyszłości, i – jak się zdaje – ciągle ma problem z teraźniejszością, z myśleniem o „tu
i teraz” edukacji (por. Starego, 2016). Deficyt edukacyjnej teraźniejszości jest
obecnie wyraźnie dostrzegany, podejmowane są krytyki tej temporalnej struktury oraz rozważania nad możliwością edukacji nieinstrumentalnej, „wolnej od
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przyszłości” – przynajmniej od przyszłości planowanej, z góry zakładanej jako
cel kształcenia16. Jedną z najsilniejszych inspiracji takich poszukiwań jest filozofia
Jacques’a Rancière’a, a szczególnie przedstawiona przez niego krytyka reform edukacyjnych inspirowanych teorią Pierre’a Bourdieu, zmierzających do eliminacji
społecznych nierówności (Rancière, 1991). Jak zauważa Rancière, jeśli raz założymy w punkcie wyjścia nierówność, to działanie pedagogiczne kierowane intencją
jej zniesienia będzie nieuchronnie tę nierówność powielać, przekształcając tylko
jej postacie; wymarzona emancypacja nie zdarzy się nigdy. Jedynym sposobem
przezwyciężenia tej pułapki jest radykalne założenie równości tu i teraz i działanie
tak, jakby to założenie było prawdziwe (co Rancière nazywa weryfikacją). W odniesieniu do problematyki czasu mamy tu zatem do czynienia z przeniesieniem
idei równości ze sfery celów (zawsze oddalonych i zawsze się oddalających) do
sfery przedzałożeń, warunków pedagogicznego działania. Gert Biesta17 wprost
zadaje w tym kontekście pytanie, czy czas da się „wyjąć” z repertuaru pojęć pedagogicznych i czy można myśleć o edukacji bez perspektywy przyszłości. Spora
część badaczy reaguje na takie propozycje ze sceptycyzmem, twierdząc, że edukacja zawsze służyła i będzie służyć jakimś celom formułowanym poza nią samą.
Dziś są to głównie cele związane z ekonomią (kształcenie dla rynku pracy czy dla
innowacji gospodarczych) i ze sferą polityki (np. kształcenie dla demokracji, dla
społeczeństwa wielokulturowego, itp.). Biesta odpowiada na takie krytyki przez
rozróżnienie w pojęciu edukacji jego składowych instrumentalnych (jak socjalizacja i nabywanie kwalifikacji, zaznaczając, że nie są one swoiste dla edukacji – mogą
przebiegać od niej niezależnie) oraz składowej upodmiotowienia (subjectification),
która nie mieści się ani w logice instrumentalności (bo nie może być zaplanowana,
„przydarza się” w efekcie skupionego na określonym przedmiocie nauczania), ani
zarządzania czasem (Biesta, 2014). Krytycy kwestionują także odwoływanie się do
Rancière’owskiego kontrfaktycznego założenia równości inteligencji („każdy może
się nauczyć wszystkiego”). Czy można, pytają, opierać działania pedagogiczne na
nieprawdziwych przesłankach? Pytanie to jest bardzo ważne dla zidentyfikowania
istotnego wymiaru pedagogicznego dyskursu.
Trzeba zauważyć, że ani Rancière, ani przywoływany w jego książce XIX-wieczny wykładowca Joseph Jacotot, który takie podejście propagował, ani współcześni
teoretycy poszukujący w tych ideach alternatywy dla dzisiejszego podporządkowania edukacji ekonomii i doraźnej polityce, nie są w perspektywie historycznej
Por. na przykład Biesta, 2014; Biesta, Säfström, 2011; Masschelein, Simons, 2013; Bingham,
Biesta, 2010, czy liczne artykuły T.E. Lewisa. W Polsce ten wątek był ostatnio podejmowany przez
Karolinę Starego (Starego, 2016).
17
Por. na przykład Biesta, 2013.
16
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szczególnie wyjątkowi. Co więcej, warto się zastanowić, czy badana przez nich
figura radykalnego założenia (u Rancière’a dotyczy ono równości), określana
przez Charlesa Binghama (Bingham, 2010) mianem założeniowej tautologii
(presumptive tautology) nie jest przypadkiem warunkiem jakkolwiek pomyślanej
pedagogiki. Przypomnijmy: Johann Friedrich Herbart twierdził, że podstawowym pojęciem pedagogiki jest wychowalność (Bildsamkeit) człowieka. Inaczej
mówiąc, podejmując działania pedagogiczne, musimy założyć, że człowieka da
się wychować – i czynimy to wbrew ciągłym niepowodzeniom, wbrew tezom
o naturalnej determinacji albo boskiej predestynacji ludzkiego życia: próbujemy
ludzi kształcić i aby się takiego działania podjąć, musimy po prostu założyć, że
człowiek nie jest w pełni zdeterminowany ani swoją naturą (w tym – co szczególnie ważne w kontekście historycznym – swoim „urodzeniem”), ani boskimi
planami. U początków nowoczesnego projektu edukacji takie założenie musiało
brzmieć skandalicznie: bycie „człowiekiem wychowanym” było prerogatywą elit
i przyjmowanie takiego założenia w momencie konstruowania oświaty publicznej musiało brzmieć i niemądrze, i groźnie. Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku Rousseau: jego teza o naturalnej dobroci człowieka także jest nieustannie
kwestionowana przez doświadczenie. Jako sprzeczna z doktryną grzechu pierworodnego i rolą chrztu we wprowadzaniu człowieka na ścieżkę dobra była ona
w czasach Rousseau skandaliczna także w sensie religijnym. Aby jednak podjąć
próbę stworzenia dobrego społeczeństwa w sposób pozbawiony bezpośredniej
przemocy wobec jednostek, trzeba było założyć, że jednostki mające takie społeczeństwo stworzyć są „dobre z natury”. Niemal dwieście lat później takie samo
(i tak samo kontrfaktyczne) założenie przyjmował Carl Rogers. Pozwala to na
rozwiązanie problemu zbudowania dobrego społeczeństwa przez ludzi wychowanych w złym i w dużej mierze wbrew społeczeństwu istniejącemu, łącznie
z jego autorytetami i instytucjami. Wystarczy na jakiś czas odizolować młode
pokolenia od wpływu złego świata, pozostawić je w środowisku zaprojektowanym w sposób oddający głos naturze (na wsi lub w demokratycznej szkole), aby
doprowadzić do pojawienia się ludzi wolnych i silnych na tyle, by mogli się oni
porozumieć w kwestii zawarcia społecznej umowy. Ten upór w zakładaniu naturalnego dobra i wychowalności jednostek miał swój kontekst polityczny. Czas
Rousseau to czas rewolucji nadchodzącej, czas Herbarta to czas zgrozy po rewolucji zaszłej. Nie ma wątpliwości, że świat społeczny zmienić się musi. Wychowanie i publiczna edukacja rysują się w tym kontekście jako alternatywa dla
masowego rozlewu krwi. Po prostu trzeba było założyć, że jest to możliwe.
Jak widzieliśmy u Rousseau, na poziomie konstrukcji teoretycznych tego rodzaju założeniowe tautologie przynoszą efekt w postaci zapętlających się struktur
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argumentacji. Taki charakter ma na przykład teza, że narody stają się sobą, gdy są
formowane przez instytucje zorganizowane zgodnie z ich naturą (RP). Tautologia
założeniowa rodzi tautologie w sferze realizacyjnej. Próby poradzenia sobie z tautologiami w tych miejscach, które wymagają linearnego budowania racjonalnych,
a zwłaszcza instrumentalnych argumentacji, uruchamiają z kolei szereg wspomnianych wcześniej retorycznych strategii konstruowania spójności, na przykład
przez limitowanie widzialności projektowanych działań, w tym – przez lokowanie ich w przeszłości samego doświadczenia edukacyjnego. Mamy tu do czynienia
z bardzo specyficzną formą czasowości, jak przypuszczam – charakterystyczną
właśnie dla teorii i strategii pedagogicznych (i z nich, jak się zdaje, przenoszoną do
polityki), które chcą wstrzymywać się od bezpośredniej ingerencji w „naturalnie
dobre” (a nawet święte i czcigodne) ciała podmiotów i suwerenów. Jak wspominałem we wstępnej części artykułu, nazwałem tę strategię temporalnym wykroczeniem. Przyjrzyjmy się następującemu cytatowi:
Pamiętaj, że zanim odważysz się przedsięwziąć formowanie człowieka, musisz przedtem sam
stać się człowiekiem; musisz z samego siebie uczynić przykład, którym powinieneś być dla ucznia. Gdy dziecko nie ma jeszcze świadomości, mamy czas przygotować wszystkich, którzy się
doń zbliżają, ażeby ukazywali jego oczom te tylko przedmioty, które są dla niego. Uczyń się
godnym szacunku, zacznij od tego, żeby się dać lubić i żeby każdy starał się dogodzić ci. Nie
będziesz rządził dzieckiem, jeżeli nie rządzisz wszystkim, co je otacza; a ta władza nie będzie
nigdy dostateczna, jeżeli nie będzie oparta na poszanowaniu cnoty. (Rousseau, Em, par. 6.88)

Omawiane uprzednio strategie sakralizacji i profanacji są niewątpliwie z tą
konstrukcją temporalności powiązane. Jej istotnym elementem jest omijanie teraźniejszości. Będziemy musieli zastanowić się nad tym, jaki retoryczny efekt takie
ominięcie wywołuje i jak jest on związany z ontologiczną funkcją retoryki w publicznym dyskursie. Najpierw jednak chcę przedstawić jeszcze jeden wymiar pedagogicznej retoryki, jego opis zdaje się bowiem konieczny dla zrozumienia sensu
tych gier w unikanie i zasłanianie teraźniejszości.

Retoryka postulatu
„Nauczyciel powinien…”, „szkoła powinna…” – teksty pedagogiczne nieustannie
wykorzystują tego rodzaju zwroty. Powinnościowa, postulatywna retoryka zdaje
się być jedną z najbardziej charakterystycznych cech dyskursu pedagogicznego. Co
bardzo istotne, jest to retoryka w ścisłym sensie aksjologiczna. Chętnie przywoływana w tradycji pedagogicznej idealistyczna teoria wartości (np. Nicolai Hartmann,
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często cytowany w pracach Hessena18) ujmuje wartości jako nieistniejące, ale obowiązujące. Inaczej mówiąc, są one ideami określającymi pożądane, ale nieistniejące stany rzeczy, to, co „powinno” istnieć. Retoryka postulatywna przywołuje (a jak
próbuję wykazywać, w zasadzie konstruuje) takie właśnie pojmowanie wartości
– zakłada ona i praktykuje jako założeniową tautologię prymat tego, co być powinno, nad tym, co jest. Nasycenie dyskursu pedagogicznego tego rodzaju zwrotami
jest wyrazem ukształtowania edukacji jako maszyny aksjologicznej transformującej jednostki i społeczeństwa w coś, czym aktualnie nie są. Takiej powinnościowej
transformacji, jak widzimy u Rousseau, poddawana jest nawet natura (na przykład
narodów). Oznacza to negowanie albo ignorowanie teraźniejszości, co może prowadzić do paradoksalnych skutków. Szczególnie interesujące jest użycie retoryki
postulatu w sytuacji, gdy to, co postulowane, już istnieje. Czego doświadcza dziecko, które słyszy „powinieneś się postarać” w sytuacji, gdy właśnie się stara? „Dobrze by było, gdybyś czasem posprzątał”, gdy właśnie posprzątało? Tego rodzaju
zwroty nie tylko odsyłają do tego, co być powinno, i nie tylko ignorują to, co jest:
one unieważniają to, co jest. Staranie nie jest „staraniem”, porządek nie jest „porządkiem”: prawdziwy porządek i prawdziwe starania lokowane są gdzie indziej,
w świecie, do którego nieustannie powinniśmy dążyć. Odwołując się do przykładu
z manifestacji Jarosława Kaczyńskiego: prawdy nie ma, ona zawsze i tylko musi
nadejść. Zwroty typu „prawda nadejdzie”, „jeszcze nie teraz, ale jesteśmy blisko”
są chwytami retorycznymi wywołującymi efekt unieważniania prawdy, która jest.
Powinność dążenia ku temu, czego nie ma, to aksjologiczna pompa wysysająca
nas z aktualności; nihilistyczna w sensie Nietzscheańskim, nekrofilna maszyna
odbierająca znaczenie życiu. Może ona mieć sens egzystencjalny tylko wtedy, gdy
to życie jest nie do zniesienia i gdy jedynym jego sensem jest trwanie w nadziei,
która się nigdy nie spełni – bo idealistycznie pojmowane wartości ze swej istoty nie
mogą istnieć inaczej, jak w życiu przyszłym, w obowiązywaniu i w oczekiwaniu.
Odnosząc ten mechanizm do polityki teorii, możemy tu mówić o gestach
unieważniania realności wychowania przez dyskurs aksjologicznie zorientowany
na to, czego nie ma: na cele, na przyszłość, na oczekujący urzeczywistnienia potencjał. Retoryka postulatów dopisuje się w tym wymiarze do zidentyfikowanej wyżej
retoryki czasu, do temporalnych wykroczeń lokujących działanie pedagogiczne
w przeszłości po to, by kontrolować przyszłość – co jest manipulacją pozwalającą
na ograniczenie bądź wręcz wyłączenie (jak u Rousseau) teraźniejszości z bezpośrednich form pedagogicznego nadzoru, a zatem na uczynienie pracy pedagogicznej niewidzialną dla wychowywanych podmiotów.
18

Por. na przykład Hessen, 1997.
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Przywoływane wcześniej poszukiwania „tego, co edukacyjne w edukacji” (Biesta, Bingham, Lewis, Masschelein, Säfström…) muszą w tym kontekście dystansować się wobec tego, co stało się znakiem wyróżniającym pedagogiki – jej orientacji
aksjologicznej na to, czego jeszcze nie ma. Wspomniani autorzy dopowiadają za
Rancièrem: i nigdy – w takiej teoretyczno-praktycznej konfiguracji, jaką sobie wypracowaliśmy – nie nadejdzie.

Powrót niewidzialnego i pytanie o ideologię
Retoryczna konstrukcja dystynkcji między widzialnym i niewidzialnym, analizowana przeze mnie w treści poszczególnych elementów teorii, powtarza się
zatem w samej konstrukcji podstaw teorii pedagogicznej. Patrząc na to genealogicznie, w zasadzie powinniśmy odwrócić tę zależność: to sam zamiar teoretyzowania edukacji jako działania zorientowanego na przyszłość, osadzający
ją w grze istnienia i nieistnienia, bytu i wartości, uruchamia dziesiątki strategii
i setki wewnętrznych taktyk widzialności i niewidzialności, różnicujących się
w zależności od cech poszczególnych przypadków uniwersalnego, typowego dla
nowoczesności napięcia między ideałami wolności indywidualnej i ideami racjonalnego społecznego porządku.
Takie strategie mają znaczenie nie tylko dla samej teorii, nie tylko w kontekście
jej spójności bądź niespójności. Co więcej, nie tylko dla osób będących bezpośrednimi odbiorcami ich przekazu – jak nauczyciele akademiccy i kształceni przez nich
nauczyciele szkół publicznych. Teorie są częścią kultury, wiążą się z innymi tekstami kultury, i co szczególnie ważne, są częścią kultury „zaktualizowanej”, uświadamianej: tej jej warstwy, którą określamy mianem dyskursu publicznego. W tym
dyskursywnym wymiarze wiążą się one z praktykami nazywania i nienazywania
określonych zjawisk, z pragmatyką językową, z określonymi politykami społecznymi; powołują do życia pewne byty, gdy innych nie powołują, wiążą je w określone kompleksy, które określają prawdopodobne i nieprawdopodobne interpretacje,
światy możliwe i niemożliwe. Odwołując się do terminologii J. Rancière’a, teorie
społeczne lokują się wśród praktyk dzielenia postrzegalnego i w tym sensie są elementem polityki rozumianej jako konstruowanie ludzkich wspólnot.
Jak w takim kontekście można rozumieć polityczną rolę konstruowanej
w językach teoretycznych niewidzialności? Inaczej: jak można określić udział teorii pedagogicznych – jako elementów dyskursu publicznego – w konstruowaniu
wspólnot politycznych? Interesują mnie tu kwestie związane z samą logiczną i retoryczną strukturą teorii, a nie z ich aplikacjami, implementacjami w oświatowych
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politykach itp. – te sprawy są bowiem dość jasne. Chodzi mi zatem o politykę teorii
pedagogicznych rozumianą w kontekście specyficznych dla nich strategii dzielenia
postrzegalnego, tworzenia reguł publicznej widzialności i niewidzialności określonych społecznych praktyk i obiektów. Muszę to ująć bardzo skrótowo, wspomnę zatem jedynie, że udaje się zidentyfikować takie strategie nie tylko w tekstach
Rousseau. Są one – z oczywistymi modyfikacjami – replikowane i rozwijane także
u J.F. Herbarta, w polskiej pedagogice socjalistycznej czy w pedagogicznych ujęciach koncepcji uczenia się całożyciowego i społeczeństwa wiedzy19. I prawdopodobnie w wielu innych teoretycznych propozycjach. Skupię się teraz wyłącznie na
niewidzialności możliwej do zidentyfikowania w relacji teorii do ich społecznych
i politycznych kontekstów – głównie przez pryzmat opisanej wyżej retoryki postulatywnej. Oto zatem kilka skrótowych prezentacji problemu.
J.F. Herbart postuluje zanurzenie dziecka w „jakby płynnym środowisku”, które
w niemal niezauważalny dla niego sposób wspiera lub delikatnie utrudnia niektóre
jego zachowania. Taki opis jest metaforycznym wyjaśnieniem sposobu działania
dyscypliny. W odróżnieniu od rządu nad dziećmi (bezpośredniej ingerencji dorosłych w zachowanie dziecka) dyscyplina obejmuje nie tylko zachowania fizyczne
i ich skutki, ale także niewypowiedziane intencje. Ta instancja – niewidzialna dla
dziecka – powstaje w efekcie interioryzacji bezpośredniego nadzoru. Opis Herbarta jest uderzająco podobny do rekonstrukcji nowoczesnej władzy dyscyplinarnej
w pracach Michela Foucaulta. Jeśli Foucault trafnie opisuje proces powstawania
społeczeństwa dyscyplinarnego (a raczej nie ma co do tego wątpliwości), to w czasie, gdy Herbart pisał swoją Pedagogikę ogólną… (pierwsze wydanie w roku 1806),
społeczeństwo takie niewątpliwie już istniało. Otoczenie Herbarta było przesycone
praktykami dyscyplinarnej kontroli. Herbart tego rodzaju praktyk jednak nie opisuje – zgodnie z logiką teorii projektującej rzeczywistości pożądane są one postulowane tak, jakby nie istniały. Rodzi to pytanie o to, jaką rolę w przestrzeni nasyconej
takimi praktykami może odgrywać teoria ignorująca ich istnienie i instruująca,
jak je powoływać do życia. Dodam, że metaforyczny opis dyscypliny w Pedagogice
ogólnej… nie jest jedynie językowym ozdobnikiem na ogół precyzyjnego i dość
„suchego” tekstu; metafora płynnego środowiska zdaje się być jedynym dostępnym środkiem opisu tej instancji, bowiem jej postulowana niewidzialność usuwa
ją, w sensie metodologicznym, poza zakres obiektów dających się badać w sposób
naukowy, u Herbarta wyznaczany standardami nauk przyrodniczych. To znaczące
dla teorii Herbarta pojęcie nie ma zatem jasnej definicji.
19
Te cztery (łącznie z Rousseau) artykulacje dyskursu pedagogicznego analizuję w książce
On the Politics of Educational Theory…
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Polska pedagogika społeczeństwa wychowującego, rozwijana głównie w latach
siedemdziesiątych XX wieku, projektuje systemowe modele sieci instytucji wychowawczych ze wszystkich stron otaczających uczące się podmioty. Koncepcje te
zakładają systematyczne, koordynowane przez szkoły oddziaływania mające przełamać kryzys wywołany młodzieżowymi rewoltami końca lat sześćdziesiątych.
Modele te powstały w czasie, gdy stopień kontroli państwa nad procesami socjalizacji i wychowania, a także stopień koordynacji tych oddziaływań między poszczególnymi instytucjami, był bezprecedensowy – szkoły, osiedla mieszkaniowe,
organizacje młodzieżowe i stowarzyszenia, kluby sportowe, fabryki, gospodarstwa
rolne, wojsko – nie jestem w stanie opisać całego tego konglomeratu – brały udział
w zmasowanej „walce o przyszłość kraju” koordynowanej przez specjalistów (pedagogów zatrudnianych nie tylko w szkołach, ale też w spółdzielniach mieszkaniowych, fabrykach, klubach młodzieżowych, jednostkach wojskowych itp.), prowadzonej „na froncie” wychowania młodzieży. Co szczególnie interesujące, postulaty
budowy skoordynowanego systemu wychowania posługiwały się pojęciem społeczeństwa wychowującego, które zostało zapożyczone z socjologii Floriana Znanieckiego. W latach dwudziestych Znaniecki traktował to pojęcie jako kategorię
opisową: w jego rozumieniu społeczeństwa są społeczeństwami wychowującymi.
W latach siedemdziesiątych, gdy funkcje wychowawcze społeczeństwa polskiego
zostały rozbudowane do niewyobrażalnych dziś rozmiarów i poddane niemal totalnej instytucjonalnej kontroli, opisowa kategoria społeczeństwa wychowującego
wysublimowała się do rangi ideału, do oczekiwanego (zatem nieistniejącego w pełni, wymagającego pracy, walki i zbiorowej koncentracji) modelu społeczeństwa
„prawdziwie” wychowującego, prawdziwie socjalistycznego.
Raport UNESCO, napisany pod kierunkiem Jacques’a Delorsa (Delors, 1998),
będący wyrazistym znakiem rozpoczynającej się inwazji uczenia się, osadza tę kategorię w dyskursie humanistycznych wartości i przypisuje uczeniu się rolę czynnika przezwyciężającego chyba wszystkie aporie i konflikty nowoczesnego świata.
Dzięki uczeniu się ma nastąpić pojednanie jednostki i społeczeństwa, przeszłości
z przyszłością, globalności i lokalności, partykularyzmu i uniwersalizmu etc. – już
sama lista tych opozycji zapewnia nas, że uczenie się jest tutaj ulokowane na pozycji hegemonicznego, pustego znaczącego. Jednocześnie Delors posługuje się metaforą, która jednoznacznie wpisuje ten koncept w dyskurs ekonomiczny: uczenie
się jest skarbem zapewniającym bogactwo porównywalne z tym, jakie dawniej zapewniała własność ziemi i ciężka praca. Inaczej mówiąc, wartość skarbu w dosłownym, ekonomicznym sensie, metaforycznie ugruntowana we wszechogarniającej,
panhumanistycznej wartości zniesienia wszelkich barier i niemożności, zostaje
zainwestowana w edukację, która w ten sposób staje się moralnie uzasadnionym
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kapitałem. Skoro zaś jest kapitałem, to musi – wbrew idealistycznej retoryce zniesienia wszelkich sprzeczności – zakładać wykluczenia, tworzenie obszarów niewiedzy i ugruntowanej ignorancji. Kapitałem nie może być nic, co jest powszechnie dostępne – przypominałoby to logikę bohaterów Autostopem przez galaktykę
Adamsa, którzy po kolonizacji pewnej planety wybrali liście jako obowiązujący
środek płatniczy. Transformacja kapitału w wiedzę i uczenie się podąża dokładnie
takim samym tropem wywłaszczeń i tworzenia klasy wykluczonych z własności
robotników, jak ta, którą w czasach eksplozji przemysłu opisywał Marks. Mamy
już mnóstwo publikacji dokumentujących aktywne polityki zarządzania ignorancją w gospodarce opartej na wiedzy20.
Co łączy te przypadki dyskursu pedagogicznego? Wszystkie zostały tu opisane pod kątem retoryki postulatywnej (dyscyplina, społeczeństwo wychowujące
i uczenie się są tym, co powinniśmy osiągnąć). Konsekwencje są tutaj podobne
do tych, które opisywałem poprzednio. Postulowanie czegoś operuje podwójnym
gestem: z jednej strony zasłania to, co jest już rozpowszechnione (dyscyplinarną
kontrolę społeczeństw, rozbudowaną do granic możliwości instytucjonalną kontrolę państwa nad procesami socjalizacji, dokonujące się przedefiniowywanie edukacji jako ekonomicznie, rynkowo rozumianego uczenia się). Z drugiej – czyni
z tego, co postulowane, wartość, co z kolei utrudnia dostrzeganie negatywnych
skutków w taki sposób sublimowanych praktyk (np. systematycznego wykluczenia
dużych grup społecznych z dostępu do znaczącej wiedzy w procesie jej kapitalizacji). Różnica jest taka, że tym razem mówimy nie o wewnętrznej retoryce języka
teoretycznego pedagogiki, podporządkowanej celom budowania i podtrzymywania spójności argumentacji tam, gdzie w sposób logiczny zbudować się jej nie da,
a o zewnętrznej, ontologicznej retoryce dyskursu publicznego. Mówimy zatem
o polityce teorii sensu stricto, o pracy teorii w obszarze konstruowania hegemonii, tworzenia i podtrzymywania określonych społecznych porządków, a także
o ochronie wynikających z tych porządków nierówności i przywilejów.
Czy można zatem powiedzieć, że pedagogika stanowi fałszywą świadomość
społeczeństw nowoczesnych, że jest po marksowsku rozumianą ideologią?
Przedstawione tu przypadki zdają się taka tezę potwierdzać. Zilustruję to, wracając do przykładu teorii Herbarta i jej milczenia na temat zidentyfikowanej przez
Foucaulta władzy dyscyplinarnej. Aby to ująć dokładniej, musimy dokonać rozróżnienia między pedagogizmem a pedagogiką. Tym pierwszym terminem określiłem kiedyś nasycenie relacji społecznymi praktykami o edukacyjnym charakterze,
przede wszystkim właśnie praktykami dyscyplinarnymi niezbędnymi w procesie
20

Por. na przykład Jessop, 2007; Roberts, Armitage, 2008; Proctor, Schiebinger, 2008.
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kreowania, motywowania i wspierania podmiotowej autonomii jednostek – autonomii rozumianej jako panowanie nad sobą, które, jak wiemy od Kanta, Foucaulta, Piageta czy Hessena, jest efektem uwewnętrznienia panowania zewnętrznego
(Szkudlarek, 1995). Do rozpowszechnienia tego rodzaju praktyk zarządzania sobą
niezwykle silnie przyczynił się przełom kulturowy związany z reformacją chrześcijaństwa. Tworzenie systemu edukacji powszechnej miało miejsce na jego tle
i w jego logice. Pedagogika – jako dyscyplina akademicka, a zatem jako logicznie
i retorycznie specyficzny język – pojawia się natomiast po tym religijnym i kulturowym przełomie, wraz z instytucjonalizacją wyabstrahowanych z kontekstów religijnych, rzemieślniczych, penitencjarnych, militarnych, rodzinnych etc. technik
dyscyplinowania rozumianych jako techniki władztwa nad sobą, konstruowania
„ja” jako podmiotu racjonalnego i autonomicznego. Pedagogika byłaby zatem kulturową świadomością logiki owych praktyk, umożliwiającą gromadzenie, klasyfikowanie, produkowanie, systematyzowanie i dystrybucję wiedzy opisowej i technicznej dotyczącej nowoczesnego formowania podmiotu. Wiedza ta stawia jednak
podmiot nie tyle w pozycji faktu społecznego życia, bytu wygenerowanego na drodze rozpleniających się praktyk dyscyplinarnych, ile w pozycji wartości. Pedagogika operująca kategorią podmiotu jako wartością postuluje zatem dyscyplinowanie
jednostek na drodze do ich autonomii i jednocześnie – jak widzimy to nieustannie
w teoretycznych debatach w ramach tej dyscypliny wiedzy21 – nieustannie wpada
w zdumienie nad sprzecznością świadomego organizowania i praktykowania dyscypliny z jednej, i traktowania podmiotu jako wartości naczelnej z drugiej strony.
Jak próbowałem to wykazać, ta „niedogodność” tkwi u źródeł dyskursu pedagogicznego i zdaje się mieć charakter dla niego konstytutywny, jest prawdopodobnie
nieusuwalna. To zdumienie, a często wręcz sprzeciw, zdaje się w tym kontekście
pozwalać na stanowcze wyparcie i retoryczne zasłonięcie genetycznego związku
autonomii podmiotu z heteronomią nadzoru. Pedagogika – szczególnie w humanistycznej i emancypacyjnej postaci – zdaje się mozolnie utrudniać rozumienie
podstawowej logiki władzy w społeczeństwach nowoczesnych, stając się w ten
sposób istotnym, a może wręcz niezbędnym czynnikiem umożliwiającym płynne realizowanie logiki tej władzy. W tym wymiarze pedagogika jest rzeczywiście
ideologią.
Rzecz nie jest jednak (na szczęście) tak jednoznaczna, i to co najmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, władza nowoczesna nie jest sprawowana „z góry na dół”,
nie jest tradycyjnie pojmowaną przemocą – wspieranie jej logiki, dające się zaPojawianie się pojęcia dyscypliny zarówno w odniesieniu do formowania podmiotu, jak
i do organizowania wiedzy nie jest zbieżnością przypadkową. Por. rozdział na temat teorii Herbarta
w The Politics of Educational Theory…
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kwalifikować jako ideologia w marksowskim sensie, nie jest zatem tożsame z zaprzepaszczaniem idei emancypacji. Inaczej mówiąc, w świetle teorii hegemonii
(Gramsci, Laclau, Mouffe) wyjściowa dla pedagogiki i wciąż dotkliwie odczuwana
sprzeczność między wolnością podmiotu i konstruowaniem społeczeństwa okazuje się względna; obie te wartości sytuują się wobec siebie jako w pewnym wymiarze antagonistyczne i jako ze sobą współdziałające. To dlatego źródłowy dla tej
kwestii język Rousseau jest tak silnie nasycony paradoksami i tak często odwołuje się do narzędzi retorycznych. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę rolę pustych
znaczących (a z nimi negatywności jako locusu etyki) w tworzeniu społecznych
totalności. Ta kwestia, wraz z dyskusją o roli pedagogiki i praktyki edukacyjnej
w tworzeniu pustych znaczących, znalazła się poza zakresem przedstawionych
tu analiz. Szersze wyjaśnienia na ten temat znajdują się w innych moich publikacjach. W największym skrócie można to ująć tak, że dyskurs pedagogiczny –
zarówno w jego warstwie teoretycznej, jak i w codziennych praktykach komunikacyjnych w klasach szkolnych – jest nadmiarowy w stosunku do zarysowanych
tu funkcji ideologicznych. Edukację można tu traktować jako „fabrykę pustych
znaczących”, co silnie wiąże się z jej aksjologicznym wymiarem. Przypomnę, że
wartości charakteryzują się specyficzną, powinnościową (więc w dosłownym sensie nierealną) formą istnienia. Orientacja edukacji na wartości oznacza między
innymi to, że i w praktyce, i w teorii musimy podejmować próby ich definiowania, a te nieuchronnie prowadzą do niekończącej się multiplikacji ich znaczeń.
Ani w debatach teoretycznych, ani w praktyce szkolnej żadna z kategorii w rodzaju podmiotu, społeczeństwa, emancypacji, wychowania czy wartości, a także
przyjaźni, patriotyzmu, mądrości, czy miłości nie uzyska jednoznacznej definicji
podobno istotnej ich roli w wypełnianiu przyszłościowej „misji” edukacji. Namiętne debaty na „humanistycznie produktywne” tematy (Czym jest dziś patriotyzm?
Czy szczęście jednostki jest ważniejsze od obowiązku wobec innych?) kończą się
zwykle nauczycielskimi ocenami w rodzaju „masz rację”, „i ty też masz rację”, „to
wszystko prawda, ale tu chodzi jeszcze o coś więcej”. Właśnie to niedefiniowalne
„coś więcej”, semantyczna pustka tego, o co chodzi najbardziej, jest warunkiem
hegemonicznej roli pustych znaczących, które – po to, aby integrować to, co jest
wzajemnie sprzeczne (jak żądania wcześniejszych i jednocześnie wyższych emerytur), albo to, co po prostu żądnego związku ze sobą nie ma (jak aktywna polityka
historyczna i niekotrolowane wycinanie drzew22) – nie mogą w żadnym wypadku
uzyskać precyzyjnego znaczenia. Ten aspekt produkowania pustych znaczących
możemy uznać za współdziałający w konstruowaniu hegemonii, wpisujący się
22
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w omawiany poprzednio ideologiczny wymiar pedagogiki. Ale ta sama semantyczna pustka jest miejscem, w którym pojawia się etyczność: negatywnością,
która jest wiecznie pustym miejscem na nieosiągalną pełnię, która pozwala na
krytyczny dystans do wszelkiej zaktualizowanej hegemonii („To przecież nie to!
To nie o to chodziło!”). Sądzę, że intensywność, z jaką w procesie edukacji produkujemy niedefiniowalność wartości – zarówno przez spory i polemiki teoretyczne, jak i przez typową i dla naukowych konferencji, i dla lekcji humanistyki
gadaninę, niekończące się głoszenie referatów i pisanie „wypracowań” o wartościach, bohaterstwie, dialogu, miłości, o poświęcających się matkach i przedsiębiorczych ojcach, przez wieczne mnożenie milionów przykładów z empirycznych badań, życiowej praktyki i z literackich fikcji, które w żaden sposób nie
dają się logicznie uspójnić pod jedną etykietą – jest niezwykle istotna w sensie
politycznym, rozumianym znacznie szerzej niż w przypadku ideologicznej pracy
dyskursu zasłaniającego strukturę hegemonii. W tym samym momencie, obok
praktyk zasłaniania tego, co jest, utrudniania rozumienia procesów społecznych,
i legitymizowania aktualnych hegemonii, edukacja tworzy bowiem rezerwuary „chwilowo zbędnych” znaczeń niepełnych, niedookreślonych, semantycznie
opróżnianych z jednoznaczności; znaczeń jeszcze niezużytych w pracy ideologii,
jeszcze pociągających obietnicami pełni, jeszcze czekających na swój czas, gdy
to, co ważne obecnie, znudzi się i zużyje; znaczeń zapowiadających przyszłe tożsamości i przyszłe walki o hegemonię. Nawiązując do klasycznej dystynkcji Karla Mannheima (Mannheim, 2008), można powiedzieć że dyskurs pedagogiczny
jednocześnie i mozolnie wytwarza retoryczne zasoby dla legitymizujących to co
jest ideologii – i dla kwestionujących status quo utopii. Jeśli zatem pracuje dla
przyszłości, to naprawdę – i chyba na szczęście – nie wiadomo dla jakiej.
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As digital technologies become more prominent in schools, and
a host of new media products appear in classrooms, critical questions are being asked about the erasure of power and politics in
contemporary education. To explore the discourse on digital education, this paper draws on discourse analysis of ethnographic
interviews with for-profit and non-profit organizations in the field.
It asks (i) what industry insiders describe as driving change in contemporary educational technology (edtech), and (ii) whether new
actors/technologies shaping a novel educational hegemony, and
if so, what this hegemony looks like. Initial findings suggest that
while the teacher was seen as key to driving change in printed
educational materials, three different discourses appear when describing change in today’s educational technology. In the first,
learners drive change; the focus lies on the individual dimension.
In the second, schools drive change; the systemic dimension. In
the third, data drive change; the analytics dimension. Linking
these three discourses is a shift from “education” to “learning”.
The accounts of educational technology simultaneously advocate
for improving opportunities for all students, especially weaker or
disadvantaged learners, and also strengthen the hegemonic shift
across policy and practice towards an instrumental understanding
of education. Overall, the paper suggests that power and politics
are by no means erased from the edtech industry’s accounts of
digital technologies and datafication. The socio-material affordances engineered into the technologies invite particular teaching
practices and thus affect power relations in education.
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The field of digital education is often criticised for assuming that technology is
neutral, or that “by focusing on ‘what’s new’, [it] has “failed to ask ‘who has power’”
(Emejulu and McGregor, 2016: 3). However, if we agree with Neil Selwyn, then
the relationship between education and technology touches on the “fundamentally
political questions that are always asked of education and society – that is, questions of what education is, and what education should be” (Selwyn, 2012: 217). In
this article, I argue that although scholarship, advertising and journalism may often assume technology is apolitical, the people involved in designing and developing educational technology by no means do so. Instead, while focusing on “what’s
new” they simultaneously formulate eminently political views on the technology
they are shaping and the power effects it may have. This paper focuses on three
interrelated issues arising in conversations with companies who produce digital
tools and resources for use in school: First, discourses on who or what is driving change in contemporary educational technology. Second, an overarching shift
in understanding “education” as “learning”. Third, what follows from this for the
imagined relationship between teachers and technology, and how that relationship
will shape the future of education.

Context
In the not-too-distant past, educational media were largely print-based. Although
there were CD-ROMS, online materials, web 2.0 and interactive apps, the vast majority of materials produced for use in formal education, and certainly in schools,
were textbooks and other printed materials. For these materials, one set was purchased or copied and distributed to all students in class. Only major educational
publishers (whether for-profit or state-run) could make the large investments necessary to create content. Some publishers were producing differentiated materials so that weaker and stronger students could work through topics with material
aimed at supporting them in the best way possible and enabling them to work at
different levels. However, the overall strategy of developing published materials
could, as one participant in this study suggested, be summarized as a “one size fits
none” approach to the classroom. Teachers, rather than producers, were making
the decisions on how to personalize, individualize and tailor the materials to the
students in their classrooms, because teachers had the most intimate knowledge of
their students’ abilities, needs and motivations. At that time, publishers had teachers in their minds as their imagined primary audience when developing materials; teachers were arguably driving the content which educational publishers were
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producing for schools (Sammler, et al. 2016). As one former editor has critiqued,
however, it was often a particular imagined teacher: “Publishers are incentivized to
create materials that appeal to teachers who don’t want to change” (Jobrack, 2011:
xix). Students as end users have always been important, but teachers, schools,
school boards and districts were seen as the gatekeepers between educational publisher and student (Macgilchrist, 2011).
The current juncture is seeing a leap in the breadth of digital materials available for, and being used in, schools. In 2016, for instance, McGraw-Hill, one of the
leading educational publishers in the US, made over 56% of its profit from digital
products, the first time over half its revenue was generated by the digital (rather
than print) side of the business (McGraw-Hill Education, 2017: 5). The focus of
this article is on schools in the United States of America, which has seen various
iterations in its approach to digital technology in schools. Hardware was an initial
priority. Interactive whiteboards, iPads, Chromebooks, etc. have made major inroads into K-12 (i.e. elementary and high school level) education. Alongside this
hardware, digital textbooks were adopted, including open textbooks (Okamoto
2013), and students were encouraged to use the web to find information for projects. The textbooks were mostly digitized versions of the print textbook (and this
is largely the case worldwide, with several Ministries of Education enabling free
access to PDFs of the entire stock of textbooks across the school curricula via their
websites, e.g. Syria, Ecuador, Brazil, Mexico or Iran, cf. Macgilchrist, 2017). The
web was mainly used for Google or Wikipedia searches, with students invariably
following up on the first hits they found, rather than digging deeper and checking
sources (cf. Hodel, 2013). Dedicated early adopter teachers were devising innovative pedagogies for their classes, but “digital practices” remained at an individual
teacher level.
The conversation today revolves around novel pedagogies which enable
schools or districts to make the most of digital tools and resources (e.g. Clapp et
al., 2017; Dezuanni, O’Mara, and Beavis, 2015). There is widespread recognition
that simply using computers, laptops, tablets, phones and interactive whiteboards
is not enough to significantly transform teaching and learning. Nor is it enough
to have innovative pedagogies driven by single teachers who exploit themselves as
cognitive labourers in this new digital education system (Selwyn, Nemorin, and
Johnson, 2016). Although remaining on the margins of mainstream discourse on
“edtech” (educational technology), vocal advocates are discussing critical digital
pedagogy, critical design literacy or radical digital citizenship, where the emphasis
is on a way of being in the world which goes beyond making students ‘effective’
participants in a digital world, and instead fosters a critical approach and encour-
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ages collective action for social justice (e.g. Emejulu and McGregor, 2016; Pangrazio, 2016; Strommel, 2014).
With the increasing importance of the digital, two observations can be made:
First, the designers of educational materials now have direct access to students
and individual experimental teachers. The teacher body no longer has the same
gatekeeper role it previously had. Second, this makes it more feasible for new
players to develop products for schools. For several years, observers have been
asking if and how these new actors are shifting the terrain of education. There
has been much speculation about this issue; theoretical models have been proposed (Höhne, 2015), but there has been little empirically grounded study of
how the industry itself accounts for its practices. This article picks up this core
issue and translates it into research questions on two levels: (1) What does the
edtech industry position as driving change in contemporary educational media?
(2) Are these new actors/technologies shaping a novel educational hegemony? And
if so, what does this hegemony look like? It draws on interviews with industry insiders, teasing out three types of discourse about education in the digital world,
and reflecting on the changes and continuities with which these new actors are
entangled.

Methodology and methods
Any study responding to these questions can, of course, only be a snapshot of
current practice. Indeed, the focus here is not on observable practices in today’s
schools, but on accounts of these practices. This paper is part of a larger study on
the “discourse of edtech”, which considers educational policy, media discourse and
edtech development in Germany and the US. The basis for this article is 12 indepth interviews with CEOs, managers, strategists, lawyers, educational advocates
and researchers at organizations related to edtech, based in the US. In March and
April 2017, I spoke for between one and two hours with non-profit and for-profit
organizations; with smaller companies developing one single learning app, and
multi-billion dollar companies with a broad portfolio of print and digital products.
Participants were identified by drawing on the technology literature on successful
edtech companies, and the online presence of vocal advocates in the field of educational data and student privacy.1 In identifying three discourses, I do not mean
In support of open science, but within the constraints of a research ethics of informed consent
agreements and anonymization, I am happy to let readers see the co-text and context of the transcripts on which I draw in this article. Interested readers should contact me by email.
1
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to claim that these are the only discourses on driving change in digital education.
However, I do suggest that these discourses resonate with broader discussions on
edtech today.
To this study, I bring an ethnographic sensibility and a discourse analytical
lens. The ethnographic sensibility means I had a set of questions to guide the interviews, but the conversations flowed around the specifics of the person with whom
I was speaking. I see any interview first and foremost as an interpersonal exchange
(DeVault and McCoy 2006); my person is also a research instrument, and any attempt to reduce my presence, i.e. to be objective or distanced, negates the importance of this mental-material-semiotic interaction (Adams, St. Pierre, 2011; Lenz
Taguchi, 2012). Thus, I am – as an ethnographer – fully part of the exchange, and
co-construct (with my verbal and non-verbal cues) the narrative which my interview partner is telling. An ethnographic sensibility also means that I aim to use
vignettes, short stories or detailed case studies to shed light on fundamental societal issues, such as innovation, datafication or what counts as valuable education.
The goal is to tease out how specific discursive fragments or situated practices are
entangled with social-cultural, political, economic, historic and material orderings, and how these orderings write themselves into the specific fragments and
practices.
The discourse analytical lens is core to this study: The guiding questions above
are discourse analytical. On the one hand, the article aims to describe different
accounts of educational change today, and to analyse conflicts among various “discourses”, where discourse refers to way of speaking and doing which privilege certain ways of living and being, and render others undesirable. Through discourse,
certain ideas become common-sense and others become odd; discourses create
subject positions at which people are addressed (e.g. as child, pupil, student or
learner) and from which they are invited/expected to act. I understand discourse,
in this sense, as “the primary terrain of the constitution of objectivity as such”
(Laclau, 2005: 68). On the other hand, the article aims to describe the overarching “hegemonic configuration” in which these conflicts play out, where hegemony
refers to “a whole body of practices and expectations, over the whole of living”; it
is “a lived system of meanings and values – constitutive and constituting – which
as they are experienced as practices appear as reciprocally confirming” (Williams,
1977: 110). Although different sets of ideas, which can be bundled together as
“discourses”, conflict with one another, these conflicts play out within an overarching lived system of shared meanings and values. This system is itself constantly
enacted through everyday practices.

88

Felicitas Macgilchrist

Where ethnography and discourse analysis potentially clash is their differing
levels of empathy: Where ethnography generally aims to understand the meanings
made by participants, discourse analysis aims to critique hegemonic meaningmaking. As my ethnographic self is generating insights with my interview partners,
I am excited about the educational technologies which they are developing. I appreciate their goals of, for instance, improving the learning experience, increasing
equal opportunity and supporting teachers and school reform (see below). I see
clear evidence that their products are serving these goals, and I see a richness to
the field of educational media which was not there several years ago, and which
benefits students, teachers and schools. Yet as a critical discourse analyst, I also
question the way in which the values and priorities of education are subtly shifting
in line with the material affordances of these digital technologies (see below). My
overall research aim is to leave this tension unresolved (Law et al., 2013); to avoid
“tidying” up my analysis to either account for participants’ meaning making, thus
ignoring the broader picture of hegemony, or to ignore the passion for educational
change which I see in these participants in favour of a mono-dimensional critique
of techno-solutionism. Both aspects play into the changes and continuities of formal education today, and I believe that taking both into account is necessary if we
want to understand current practices.

Discourses of change
Different positions were visible in each interview. There was no one single discourse associated with one single speaker, although some participants leaned more
strongly towards one position.
Discourse 1: Learner-driven change, the individual dimension
“I never liked school” said one chief executive officer (CEO). Another CEO was
revising for his GMAT exam and getting frustrated with his printed materials; he
wanted a tool for his iPhone which helped him – as a learner – to learn in a more fun
way. A senior manager said: “Well, what is the best possible learning experience you
can have? What’s the most valuable thing you can have? As a learner? It is to have
a personal tutor, right?” But a personal tutor who knows you very well would be far
too expensive to scale up, so the next best thing is a digital person tutor.
When I asked about the core challenges currently facing the company, one
chief operating officer (COO) noted that shifting their focus away from the learner
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was a challenge: “Because we were learner-focused for the first five years of our
company, we had been able to create a learning experience, which is absolutely
best in class. So that has helped us to sell to our clients, even though we don’t have
the same swanky features that a lot of other learning management systems might
have”. A core challenge for this company now was to make the tool more intuitive
and usable for teachers and administrators.
And when I asked about recent developments, one CEO described the gamification elements they have built into the system. “We were against extrinsic [motivation] in the beginning”, he said, “we didn’t intend to do this [add badges] at
all, but we found that kids (…) would do fist pumps and we’d see it in New York
and we’d see it in Denver, and we’d see it in Los Angeles and in Seattle”. Since the
badges and other game elements are so motivating to learners, he continued, we
are adding more.
Across the interviews, the personalized, adaptive part of the technology in
question was often associated with equity and closing the achievement gap. “We
cater the most” to “the weak learners”, said one adaptive learning company, “the
top five, top ten percent they will always be top five, top ten, right?” The question
becomes how to pull the others up so that they are also doing well, maintaining
motivation throughout the course, and not dropping out. Adaptive technology responds with tasks, readings, questions, etc. that are adapted to the learner’s individual capacity and capability at the time they are learning.
This company had reduced the drop-out rate in professional training courses
by 30% since implementing adaptive technology. Imagine “if you can just reduce
the drop-out rate in the US with about the same effort by what our system has
shown”. Expressed in economic terms, the high drop-out rates in US higher education impact on the individuals’ student debt, and thus “it’s the weak students that
have biggest fiscal problem that you need to solve for, right?” When I noted that
although the feedback mechanisms and personalization associated with adaptive
learning clearly had an impact on reducing drop-out rates, there were a number of
other reasons for dropping out, such as family pressures, my interview partner said
quickly, well yes, but those don’t go away. The system of formal learning can, it is
implied, only deal with mechanisms internal to learning. Socio-political-culturaleconomic factors fall outside the mandate of learning companies.
The Data Quality Campaign, a non-profit based in Washington, spends a great
deal of design effort on clarifying for parents, teachers and students how the data
gathered about each individual student (weak and strong) will support their learning experience (see e.g. Fig. 1).

Fig. 1. When teachers are empowered with data, students do better (Data Quality Campaign)
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Each of these examples points to similar issues: The problem to be addressed
by the educational technology being developed starts with the learner: How to
help them like school? How to revise better? How to give every learner a personal tutor? How to help them complete their courses? How to use data to support
learners? If we assume all media are designed with an “imagined audience”, the
primary imagined user in these instances is the individual learner; the learner
is driving change at the level of the interface, the design, the algorithms being
engineered into the products, the public conversation about student data. In this
sense, the individual dimension of technology use is driving change: The overall
goal expressed in this discourse is how to improve the individual experience for
the individual user. In this sense, struggles over power are being described here:
the goal is to empower the learner; to shift the decision-making power from the
teacher (who can, in some of these accounts, make school unbearable, and who
were, in other accounts, fairly irrelevant to the product design) to the learner, i.e.
to shift power from the top to the bottom of the traditional hierarchy; this is an
especially acute reflection on power when the learners being described are lowincome, Black or Latinx learners who have traditionally been disadvantaged in
formal education.
Discourse 2: School-driven change, the systemic dimension
“What has eased the process of launching your product?” I asked. “Vision”, said
one director of professional learning and school design, “So, if you’ve got thirty
schools, that they all understand that their superintendent or their chief academic, whoever it is, knows why they’re using it. Because then while implementation
might look different, we’re all moving towards the same goal and we’re all committed to that same goal.” In telling me about her background before founding
the company, one CEO told me about her experiences as a classroom teacher and
founder of a school which became one of the top schools in the US. She attributes
a great deal of that success to the school’s cross-school focus on analytical reading,
academic writing and debate. When she moved on from this school to be Director of Curriculum and Instruction for about 115 schools, she initially thought “oh,
we’ll just do professional development and teach everyone how to do this, just like
we did at [School X].” But in the face of so many competing demands on teachers to do professional development, and the myriad challenges facing schools, especially in disadvantaged neighbourhoods, with the high proportion of students
with English as an additional language, few resources, the threat of violence, etc.
that was far more difficult than she had expected. She reported thinking:
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“There are just like so many problems here, how do we even begin. And so
I was like, we can’t do this teacher by teacher, it has to be on a school level, because what I saw was that if a principal said, ‘we’re doing something’, everyone
did it. Some people did it well, some people did it poorly, but it got done. And so
I thought, ultimately, whatever this education technology is going to be, it has to
be something that the school leader can use as a tool for instructional leadership,
it has to work for many different students in many different languages, and it has
to do something everyone sees as valuable.”
Also, when I asked this CEO what she saw as the most innovative things going on in education and technology, her response began with one district’s public
schools which she sees as being “the most innovative and the most sophisticated in
its school reform efforts” in the US. The innovations, she said, are “very tactical”: The
simple ones are the ones that really work. “The most innovative things happening in
schools are teachers rethinking how they spend their minutes in the classroom, who
they spend them with, and what they are doing with that person. (…) And technology is merely a tool that they are leveraging to be able to do those things.”
Several accounts in the interviews echoed this notion of rethinking how teachers spend their minutes. An adaptive learning company told me that they regard
their adaptive learning system as an aid to the teacher: “Because what it can do
is that it can actually make sure that all the trivial knowledge that you don’t need
a teacher to teach, a computer can handle that, and then let the teacher focus on
the more difficult things on Bloom’s taxonomy.” This rethinking impacts on schoolwide practices, and resonates with a story told by another interview participant:
Visiting a school the week before we spoke, she observed how teachers split a class
into two groups. They did small group teaching with one half of the class, while the
other students worked independently on laptops in a shared central space. These
small practical changes are, in a way, tactical school reforms, dramatically changing how teachers work, how they interact with students, and how students interact
with each other and themselves during their school day.
Also, the Data Quality Campaign told me how student data was used in Washington, DC to create a report card for schools on indicators that were relevant to
equity. Looking at the aggregate discipline data, for instance, the school system
found that it punished African American students far more readily than white
students. It reacted to its data by forming a task force and setting up practices to
observe, reflect and change this systematic discrimination. “But, that’s more of an
outlier than it hopefully will be”, my interview partner added.
In these examples, the problem to be addressed starts at the school or district
level. If the school is to implement new tools successfully, it helps to be driven by
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an overarching pedagogical vision. Scaling up the process of reforming one school
to the whole school district can’t be done by individual action, but could be engineered into software. Small tactical changes in practice can shift how teachers and
students learn, educate and interact. Legislation encouraging the use of aggregate
data from schools can push reform towards greater equity. The primary imagined
audience in this discourse is the school: students are aggregated into a student
body, teachers are working together for the whole school, legislation and rulings
are for the good of all schools in a district or state, reform is related to racist discrimination. This systemic dimension is driving how new software is engineered,
how classroom practice is organized, and how conversations around student data
unfold, and is thus driving the transformation of education. Again here, specific
power relations are implicitly mobilized when the goal is to reform school practices from outwith the school itself: schools’ current practices are seen to be problematic, hindering some students from achieving their full potential. External forces,
working on the school from beyond its walls and beyond its staff and students, can
be used to solve these problems.
Discourse 3: Analytics-driven change, the data dimension
In one of my final interviews, I mentioned my initial thoughts for this present article, and suggested to my interview partner that his company enacted a “learnerdriven” discourse. “Yeah”, he said, “but I would prefer to say that we’re outcomedriven”. Yes, in reflection and after listening/reading through his interview again,
I see both learner-driven and analytics-driven elements. The problem to be solved
was, in his statements, how to improve the learning experience for the individual.
However, the way to solve the problem is by identifying outcomes, drawing on data
to adapt the learning experience to achieve those outcomes, and using the data to
measure success. Usage data provides transparency: “we can see what a learner is
doing”; teachers couldn’t see that before. “When I was going to school”, he said,
the teacher would ask, “So did you have any problems with what you’re reading
for today?” They would look around, “No? Alright, great, let’s move on”. Because
no-one dared to raise their hand and admit they had a problem. Now, the teacher
can look at the data, can see where most students are struggling, and work on those
specific issues.
As analytics have become more important, the employment strategy of the
large companies has shifted. Where previously an educational publisher had
a host of editors focused on providing long-term, slow-paced support for authors
and content, now, while authors and editors remain important, the emphasis has
shifted to management consultants who can use analytics about the company’s
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performance to manage change, to engineers who program the software to work
with data, and to the ongoing fast-paced dynamics of maintaining and improving
platforms and working with data. Where previously about 90% of investment went
into the first stage of creating textbooks before the launch, speculated one edtech
manager who works with change at a major educational publishing house, now
with adaptive technologies about 50% is now spent correcting, updating, maintaining the systems after the product has been launched. Similarly, companies are
disinvesting in complex higher order content which is not conducive to being reworked as (numeric) data. In higher education, for instance, the STEM (science,
technology, engineering and mathematics) fields, which have a tradition of using
tests frequently, have a much higher demand for edtech products. These resources,
which ease the teacher’s job of grading and make the student’s job of revising for
and completing tests more enjoyable, are in far higher demand than materials for
courses on, e.g. English literature, which “can quite simply be better with actual
books”. Logically, a company in which “every last dollar” is going into software
rather than books is also shifting its focus to STEM rather than literature.
Almost all the edtech companies I spoke with present reports on their websites on the measurable success attributable to their products. With math product
X, for instance, Grade 4 students show 1.55 years growth in math competence in
just one year; integrating literacy platform Y into classrooms closes the achievement gap for low income students by 264%, Black students by 456% and Hispanic students by 749%.2 Several cooperate with universities to conduct research,
others fund independent research on their product, and the larger companies
invest in dedicated Research & Development units. Measurable learning success, closing the achievement gap, and generally using data to demonstrate the
advantage of their product over their competitors are key in this field. Whereas
textbooks win prizes for design, sales or innovation, there are no prizes for “effectiveness”, because there is very little data available on textbooks’ impact on
learning (cf. Jobrack, 2011: xviii).
One COO told me his product is based on “three learning modalities”: Instructional content, i.e. “things that will help you be better at the topic”; memorizing,
i.e. “things you need to remember”, like Pythagoras theory; and assessment, i.e.
“things you need to be assessed on” (formative or summative). What about further
modalities of learning such as creativity or critical thinking, I asked. Our platform
“is not at a point that we can test you on all of that. So that’s not where we excel”,
2
To ensure the semi-anonymity of my interview partners, I have not cited the source of these
effectiveness studies; the figures are those quoted in the reports.
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he replied. It excels at exams, in particular numeric exams. Similarly, although the
Data Quality Campaign takes on a broad understanding of “data”, arguing that
teachers have always acted on data when they have been acting on their observations of students in class, the prevailing understanding of “data” in their materials
(see Fig. 1 above) refers to measurable, numerical, chunked items. A literacy app
may provide space for comments, thoughts and reflections, and thus enable the
human dimension of student-teacher interaction, but these text snippets do not
feed into the adaptive component of the app. The texts are created within the app
but they are not “data”.
In this sense, data are central, and particular things count as data. The central problem to be addressed is poor achievement on testable tasks. The issue for
the organizations – as realized in this discourse – is how to make data visible/
actionable, and how to improve the visible data on achievement, e.g. test scores,
years of math progress, or Lexile measures. In this discourse, the material dimension of data is driving change: creativity and creative critical appraisal cannot be
measured, and thus do not count as data at the moment. If investment is being
so strongly channelled into digitally manageable courses and specializations, then
the ‘bookish’ fields – of complex creativity and critique – are seeing disinvestment.
With the data dimension, we see the clearest realisation of an apolitical stance
(data makes the process transparent; data is presented as neutral), yet also the most
visible form of hard power: job losses.

The complexities of privatization, education and learning
The previous section explored the first of the two questions guiding this article:
What is driving change in contemporary educational media? It identified three
(overlapping, interwoven, yet distinct) discourses: learner-driven, school-driven
and data-driven change. In this section, I draw on these three discourses to think
through the second question: Are new actors/technologies shaping a novel educational hegemony, and if so, what does this hegemony look like? This section suggests that one guiding concept knots the three discourses together, and reflects on
broader implications for education and today’s socio-political order.
Many of the concerns about the new actors entering the field of education
through media/technology products relate to their origins in private, for-profit
companies (Apple, 2006; Ball and Youdell, 2009). Fred van Leeuwen, General Secretary of Education International, captured a core dichotomy in his foreword to
a report on Hidden Privatisation in Public Education:
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To put it in the starkest possible way: is education about giving each child, each young man or
woman, the opportunity to develop his or her full potential as a person and as a member of society? Or is education to be a service sold to clients, who are considered from a young age to be
consumers and targets for marketing? (van Leeuwen in Ball and Youdell, 2009: 3f)

This stark contrast is, however, if we look closely at the accounts given above,
arguably too binary. My interview partners are strong advocates for educational
equality, for supporting learners to develop their potential and achieve success in
society. Their accounts do not see children as consumers and marketing targets. It
is also quite clear, given current privacy regulations, that marketing is not the way
to monetize data generated from school education. Yes, the private companies are
oriented to making a profit – and there are deep ambivalences about for-profit actors entering public education – but the relationship between profit, students and
potential seems more complex than van Leeuwen’s questions imply.
Looking at the interviews, the issue is not about an either/or option (opportunity vs. marketing), but about (re-)defining the “good” of education. First, part
of education does become a service to be sold to clients, where the clients are
school boards, school districts, etc. rather than students. But the service aims precisely to develop a young person’s full potential as a learner. Privatization is thus
not opposed to, but entangled with, classic conceptions of good education. Second,
whereas there were no non-profit textbook publishers in the US before the emergence of OER, some of the most successful edtech products today are produced
by non-profit entities. These companies tend to offer their main learning product
free, with additional professional development components offered for a fee. The
CEO of the non-profit edtech company included in this study was very clear that
education should be understood as a “public good” and supported by a different
economic logic than for-profit companies can realise. Again, educational technology is not opposed to, but entangled with, classic conceptions of good education.
As this previous paragraph suggests, however, “learning” emerges in the interviews as a key word when talking about education. Most participants I spoke to are
clear in their terminology: They are speaking about learning, rarely about education. A theory of learning tends to be engineered into the software, where learning
is understood as a concrete task, specific learning outcomes can be listed, measured,
assessed, and the assessments compared to other measures (other classes, other children or the child’s previous work), rather than theories which imagine learning as
an open, exploratory, emancipatory and social practice. The material affordances of
digital technology lend themselves well to thinking in terms of independent learning and measurable learning outcomes. As Gert Biesta (2013) reminds us, however,
learning is not education. Education can be thought of as a whole complex process
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including, but not reduced to, learning, and always involving risk: “Yes”, writes Biesta, “we do educate because we want our students to learn and achieve”, but that
does not mean that a “situation in which there is a perfect match between input’ and
‘output’ is either possible or desirable”. Instead, there is always a “risk” in education,
“because education is not an interaction between robots but an encounter between
human beings” and “because students are not to be seen as objects to be moulded
and disciplined but as subjects of action and responsibility” (Biesta, 2013: 1). Education is not “a product to be packaged, automated, and delivered” (Veletsianos and
Moe 2017). In digital education, a “pedagogy of uncertainty” (Britzman (2009: xi)
retains its value, and “the mystery of what it means to teach, or to learn” has not been
(cannot be) solved (Ross et al., 2014: 58).
This distinction between learning and education relates to the stories above
of dividing the task of teaching between teachers and software: In those stories,
teachers delegate some aspects of teaching/learning to the tool, and spend more
intense time with smaller groups of students on the other aspects of education.
This will not always be a risky space, but the space opens the possibility for unexpected human encounters: where teachers encourage critical reflection on the
digital resources or where peers interact with one another; where uncertainty, risk
and mystery are welcome; where it is about, as van Leeuwen says above, developing students’ “full potential as a person and as a member of society” rather than
[simply] their full potential as a learner.
However, current educational policy focuses increasingly not on learning as
a part of education, but on learning rather than education. In this sense, the fundamentally political questions of “what education is and should be” is being softly
resolved in favour of learning. Driven by educational psychology, large-scale international surveys such as the Programme for International Student Assessment
(PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) or the
International Computer and Information Literacy Study (ICILS), and national/
federal curriculum reform, attention is shifting from education to pre-defined,
measurable and risk-free learning outcomes. My interview partners, while often
explicitly orienting to equality and social justice, also implicitly orient to (measurable) learning, and their accounts are thus intimately entangled with today’s
general discursive shift. In this sense, the explicit political struggles noted above,
e.g. empowering students or enacting tactics for school reform, take place on a discursive terrain in which pre-defined learning outcomes, and the ‘datafied’ learner,
constitute the (almost) unquestioned educational hegemony.
Before turning to how this educational hegemony is entangled with broader
shifts in the socio-political order, I want to reflect on one specific point of contes-
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tation: the potential roles for the teacher in digital education. Teachers, as I noted
above, are no longer the main gatekeepers between student and media provider,
they have been ‘backstaged’. So, a first concern is whether the widespread use of
high quality, content-rich, interactive, adaptive technologies is turning the teacher
into a behaviour manager. In this scenario, students work independently and in
groups on tasks led and structured by the technological tools at their disposal.
The students take on responsibility for their education and their learning. The
teachers’ primary task is to keep students on task, and stop misbehaviour. This
deprofessionalization would be a major ‘disruption’ to current educational practice. Some of the interview partners quite clearly voiced concerns about teachers’
competencies. They were quick to acknowledge that some teachers in schools are
excellent, but “the majority” are performing poorly. According to this view, most
teachers do not offer students a higher quality interaction than the software does.
In fact, the negative impact teacher talk can have on students is eliminated if the
software is used more frequently. This second scenario chimes with longstanding
discussions in US education on “teacher-proofing” the curriculum (cf. Apple 2000:
70), in which the goal is to plan a curriculum so tightly and tie it so intimately to
textbook content, accountability or performance management, that even the most
“incompetent” teacher can’t damage the students. A disdain for teaching as a profession – which can also be tied to gendered labour (Apple, 1986) – undergirds
this scenario. It dominates some public conversations, but is also hotly contested.
Or, a second scenario, does the discourse of learning (rather than education),
which is so predominant in the interviews, position teachers as highly skilled professionals, but nevertheless reduce education to one specific aspect, i.e. achieving
pre-defined learning outcomes? Interactive technologies would, in this view, finally enable the teacher to take on the role of facilitator which constructivist learning theories from Piaget to Vygotsky have long been advocating. The teacher’s role
is then primarily to guide successful, efficient, effective, engaging, active learning. The teacher – as learning resource – helps students meet the demands of the
world as it is, but does not interrupt current common-sense, critique the digital
technologies, or open a space for the risk of emergent responsibilities and action.
Teaching to the test is hard to avoid in this second scenario, since the priority lies
in achieving high test scores, good grades and measurably improved learning outcomes. The “fiscal” reason for supporting students to learn better and achieve good
grades is to ensure they complete the course, reducing overall drop-out rates and
student debt. The impact of teachers on course completion and student success
is understood as internal to learning. Other factors (economic pressures, unpaid
care work, family responsibilities, getting enough food and water to concentrate
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throughout the day, etc.) would not be addressed by teachers. In this sense, the
individuality of the learner is also internal to their learning; their individual life
situation is rarely made relevant to how the technology will work (or not work) for
them. The three discourses outlined in the preceding section all play strongly into
this ‘learnification’ scenario. Rather than shaping a ‘novel’ educational hegemony,
they are strengthening a common sense (of education as learning) which has become almost self-evident (and thus hegemonic) today. This hegemony undergirds
Biesta’s concern that as the teacher’s role shifts from teacher to facilitator we “give
up on the very idea of education” (Biesta, 2013: 46).
Third, some lines of flight flowing away from this hegemony are, however,
also visible in the interviews. They illustrate the ongoing struggles over what
counts as education, which are playing out, not only among educational theorists, but also among edtech developers. Digital resources used in a split-class
format, for instance, in which half the class work independently on their computers/tablets with individualized learning, while the other half receive smallgroup instruction with their teacher, position the teacher (and teaching) as core
to the educational experience. These products aim to foster closer, more intense, encounters among teacher and students than are currently enabled by the
public/state school system with its large classes. They create a space in which
risk can be welcomed, because the core of this space is one in which students
and teachers address one another, and in which teachers or students can interrupt the pre-defined learning outcomes or side-track with personally important issues; there is space in which teaching can bring “something radically
new” (Biesta, 2013: 53) to students; in which teachers can focus on listening to
and caring for students (Doxtdator, 2017; Prinsloo, 2016); or in which teachers can bring uncomfortable and “difficult knowledge” (Britzman, 1998: 117)
to the classroom which may lead to students producing “simply thrilling lines
of flight” in unexpected directions (Adams St. Pierre 2008: 193). In this sense,
digital education prefigures a new assemblage of human and non-human actors,
since students receive individualised feedback from not only their teachers and
peers, but also from software. Education, in this sense, is about the whole person, it includes space to reflect together on the technology and to take a critical
distance to the media being used. It enables learning not just in the medium but
about the medium; and learning not just about a subject but from one another
(Todd, 2003). And it enables teachers to bring something external to the learning event into the exchange. In this scenario, which was a core scenario for my
interview partner in the non-profit company, students do more than learn, and
the teacher is quite explicitly an educator.
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Educational hegemony: data, policy and practice
The hegemonic understanding of education as learning is in turn entangled with
– i.e. is constituted by and constitutes – broader shifts in the socio-political order, as datafication becomes increasingly prominent across our materialdiscursive
lives. Discussions on datafication, i.e. the representation of social life in computerised data, abound in the fields of medicine, crime prevention, finance, media
and politics (Hepp, 2016; O’Neill, 2016; Süssenguth, 2015). Datafication is linked
to concepts such as the “quantifiable self ” and the “transparent society” and to
an increasing (self-)surveillance in our world today (Han, 2012). Some observers
suggest that big data is undermining democracy with the threat of an “algocracy”
(Danaher, 2014); at the very least, algorithmic filtering is a “human rights issue”
(Tufekci, 2014). This critique is accompanied by observations of how data play into
the tensions among power, liberation, exploitation and struggles for equality and
social justice (Emejulu and McGregor, 2016; Jordan, 2015).
Given the extensive data collected during formal schooling, there is now also
an emerging body of work on datafication in education, and how data is entangled
with shifting socio-cultural, political, economic, historic and material orderings
and normalisations. Datafication brings, for instance, a new logic of investment
into everyday school practice (Thompson and Cook, 2016); data tools prefigure
techniques of digital educational governance (Williamson, 2016); data play into
“the surveillance and performative culture of accountability” which “both affirms,
legitimates and seduces through discourses of quality while increasingly regulating and governing” education (Roberts-Holmes and Bradbury, 2016: 600). Data
flows and platforms are seen here as policy instruments for controlling education,
with significant (detrimental) impacts on teachers’ professionalization (Selwyn
2016). Again, these studies aim to provide a necessary critical reflection of educational data practices, including the “hidden mediators” who are becoming more
powerful (Hartung 2016). However, this focus on hegemony tends to neglect the
accompanying lines of flight (cf. Selwyn, Henderson, and Chao, 2015).

Concluding words
Contestation over the role of the teaching profession is, for instance, one area
where struggles over politics, exploitation and the power to shape change become
visible. Deciding which school practices and pedagogies should be fostered and
implemented to achieve the promises of digital education means deciding what
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the teacher’s role is in relation to digital technologies, in particular those data technologies which adapt to the individual learner’s needs. This paper has suggested
that, far from claiming that technology is neutral, edtech providers often clearly
describe how their product is participating in the “fundamentally political questions” over what counts as good education (Selwyn, 2012: 217). This includes their
expectations of teachers, and the practices which are engineered into the products,
i.e. the software’s socio-material-discursive affordances, the kinds of knowledge,
interaction and action in which a product invites its users to engage. One conclusion from this study is that, as these new data actors emerge, and established actors
reorient to develop new data technologies, they aim to shape educational policy,
practice and pedagogy in particular ways. The change they envision is driven by an
orientation to learners, to schools and/or to data analytics.
In sum, this paper has highlighted ways in which digital education is more
complex than the binary option of either offering young people up to private interests as consumers and marketing targets or developing their full potential as
people and members of society. Clarifying the expectations of a society for how
teachers can relate to technology and data in different spaces of schooling – and
advocating for how they should relate – will shape the kinds of education and/or
learning which young people experience in schools. Thus far, this conversation is
only happening on the margins of public discourse on education and datafication.
Leaving these expectations under the radar will also shape how young people experience school, since it delegates decisions on how to imagine future teacher roles
to the educational technology developers and to the material affordances of the
tools they are designing.
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One can broadly divide research on higher education settings
into three strands investigating 1) the production of specialized
scientific knowledge, 2) the dynamics of institutional power
(academic decision-making and governance), 3) teaching and
learning. In all three areas the notion of ‘discourse’ has been salient in the last decades. However, the term is often understood
differently by researchers from different fields, and the respective disciplines haven’t always been receptive one to another.
In the paper we present an overview of discursive approaches
to the study of higher education in 1) social theory, poststructuralism in particular, and 2) linguistics. We explain the outlook
on discourse which is prevalent in these areas and present the
most significant studies on higher education contexts conducted within them. We argue that while social theory often lacks
analytical detail and focus on empirical objects, linguistics on
the other hand does not account for the way practices produce
and reproduce social order.
Therefore, a study of academic discourse drawing on both
strands would enable putting forward a robust theory and a precise methodology. In the last section of the paper we present an
outline of such a field informed by both poststructuralism and
pragmatics – Social Studies of Higher Education.
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Wprowadzenie: dyskurs i badania szkolnictwa wyższego
Sektor edukacji, a w szczególności szkolnictwo wyższe, rozbudowywał się w ciągu
ostatnich stu pięćdziesięciu lat w niespotykanym tempie. Obecnie w wielu rozwiniętych państwach większość populacji na jakimś etapie życia korzysta z oferty
szkół wyższych. Stały się one dla współczesnych społeczeństw ważne z wielu powodów: definiują w istotny sposób wartości i tożsamość niektórych grup społecznych, mają ogromne znaczenie dla gospodarki i są nierozłącznie związane z aktualnymi sposobami sprawowania władzy.
Termin „szkolnictwo wyższe” odnosi się nie tylko do jednego ze stopni edukacji. Często stosuje się go także jako synonim zbioru instytucji (w znaczeniu podobnym do wyrazu „akademia”), do określenia obszaru lub wspólnoty zawodowej
(„akademicy”) lub do pewnej praktyki („badania i nauczanie jako profesja”). W niniejszym tekście będziemy rozumieć pojęcie „szkolnictwo wyższe” w najszerszym
możliwym sensie, w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi obszar Społecznych
Badań Szkolnictwa Wyższego, ramy którego staramy się tutaj zarysować. To nowe
pole bada zorganizowane praktyki społeczne w trzech obszarach:
1) tworzenie porządku społecznego przez akademików oraz uczestnictwo
w zarządzaniu uczelnią („władza”);
2) 
produkcję wyspecjalizowanej wiedzy na poziomie instytucjonalnym
(„wiedza”);
3) praktyki uczenia się i nauczania („edukacja”).
Wymienione aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego były analizowane w ramach różnych nurtów badawczych, które często pozostawały w relatywnej
izolacji od pozostałych. Przykładowo: obszary wiedzy i władzy były obiektem zainteresowania nauk społecznych (socjologii, filozofii), ale także historii, zaś obszar
edukacji był badany szczególnie przez pedagogów i lingwistów. We wszystkich
tych nurtach jednak można zauważyć wzrost zainteresowania rolą języka w konstytuowaniu porządku społecznego, które z kolei przekłada się na zainteresowanie kategorią dyskursu w kontekście szkolnictwa wyższego. Argumentujemy, że
tendencje te można opisać terminem „dyskursywny zwrot” i staramy się zebrać
wszystkie reprezentujące je nurty w jedno pole o nazwie Społeczne Badania Szkolnictwa Wyższego. Pragniemy w ten sposób przedstawić spójną ramę dla dyskursywnych badań nad kontekstami akademickimi.
Do pojęcia dyskursu odwołują się coraz częściej badacze z rozmaitych dziedzin skupiających się na kontekstach akademickich (Hyland, 2009; Mulkay, Potter,
Yearley, 1983: 1–19), lecz bywa ono rozumiane odmienne w ramach różnych kontekstów dyscyplinarnych. Choć najogólniej można rozumieć „dyskurs” jako spo-
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łeczną produkcję znaczenia, to w ramach szczegółowych badań wyłaniają się dwa
paradygmaty: w tradycji „kontynentalnej” dyskurs oznacza ustrukturyzowaną
przestrzeń znaczeń i wiedzy, do której odwołują się duże grupy ludzkie i populacje, natomiast w tradycji „anglosaskiej” dyskurs jest usytuowaną praktyką społeczną jednostek lub grup, które wchodzą w interakcję za pośrednictwem szeroko
rozumianego języka, często w celu negocjowania swoich tożsamości w określonych kontekstach (Angermuller, Maingueneau, Wodak, 2014: 2–3). Co ważne, podejścia z poziomu „makro” („strukturalistyczne”) oraz te z poziomu „mikro” nie
powinny być postrzegane jako pozostające w ostrej opozycji do siebie nawzajem.
Obie tradycje rozumieją dyskurs jako praktyki związane z mobilizowaniem semiotycznych i pozasemiotycznych narzędzi do angażowania się w praktyki społeczne
oraz negocjowania społecznego, politycznego i kulturowego porządku. Istnieją
jednak kwestie, w których tradycja kontynentalna i anglosaska mają odmienne
stanowisko, co wpływa na proponowane przez nie metody.
Podejścia dyskursywne do wyższej edukacji są najczęściej kojarzone z wpływowymi pracami Michela Foucaulta (1972) dotyczącymi związku władzy i wiedzy.
Nie powinniśmy jednak zapominać o innych, bardziej empirycznych perspektywach na badanie kontekstu akademickiego, takich jak nurty lingwistyczne, skupiające się na pragmatyce języka w użyciu, często w kontekście nauczania. Struktura
niniejszego artykułu jest zatem następująca: zaczynamy od omówienia zastosowań teorii społecznej do analizy kontekstu szkolnictwa wyższego, skupiając się na
poststrukturalizmie, ale omawiając także inne mikro- i makrosocjologiczne perspektywy patrzenia na procesy produkcji wiedzy i praktyki podejmowania decyzji
w akademii; w sekcji poświęconej poststrukturalizmowi wprowadzamy teorię dyskursu; wskazując na kluczową rolę języka, omówimy rozmaite praktyki społeczne
badaczy, ujmując je jako praktyki dyskursywne, które nie tylko odwzorowują, lecz
także konstytuują społeczne ustrukturyzowaną przestrzeń akademii. Z punktu
widzenia dyskursywnego pytanie brzmi: w jaki sposób tekst i mowa są używane
w procesie konstruowania społecznego porządku w ramach instytucji szkolnictwa
wyższego – zaczynając od porządku konstruowanego w obserwowalnych, usytuowanych praktykach pomiędzy akademikami, aż po określone, ustabilizowane, instytucjonalne hierarchie, które organizują duże akademickie populacje?
Podejścia teoretyczne są na ogół złożone na poziome konceptualnym, lecz
problem dyskursu ujmują niejednokrotnie bez odniesienia do konkretnych tekstów i analizy danych. Aby więc uzupełnić tę lukę, w kolejnej części tekstu przechodzimy od dyskursywnych nurtów w ramach teorii społecznej (teoria dyskursu)
do lingwistycznych metod badań nad dyskursem akademickim (analiza dyskursu) (Angermuller et al., 2014: 5–7). Metody te zostały w większości wypracowane
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w ramach pragmatyki językowej i skupiają się na analizie praktyk językowych na
poziomie mikro. Pozwalają one lepiej zrozumieć zależne od kontekstu wzory komunikacji akademickiej (teoria rodzaju, retoryka nauki) oraz sposób, w jaki naukowcy budują swoją pozycję za pomocą językowych narzędzi (pozycjonowanie,
analiza narracyjna). W ramach części poświęconej lingwistyce omówimy także
Krytyczną Analizę Dyskursu (KAD) – metodę wyrosłą z dziedziny lingwistyki,
lecz mającą znacznie szersze ambicje, jeśli chodzi o analizowanie kontekstu społecznego użycia języka, obecnie używaną przez specjalistów z innych dziedzin.
Przedstawiamy KAD jako próbę pokonania rozziewu pomiędzy teorią społeczną
a badaniami lingwistycznymi. Przekonujemy jednak, że nie powinna być postrzegana jako jedyne rozwiązanie powyższego problemu.
W trzeciej i ostatniej części próbujemy zebrać wszystkie powyższe nurty
w nowe pole: Społeczne Badania Szkolnictwa Wyższego. Zarysowujemy ramy tego
obszaru, obejmującego badania dyskursywnej konstrukcji porządku społecznego
w wyższej edukacji jako przestrzeni, w której zachodzą na siebie pola wiedzy, władzy oraz edukacji. Ambicją Społecznych Badań Szkolnictwa Wyższego jest sproblematyzowanie języka jako teoretycznego i metodologicznego problemu w ramach
badań szkolnictwa wyższego, ale także usunięcie rozziewu dzielącego obecnie
dziedziny zajmujące się władzą, wiedzą i edukacją. Społeczne Badania Szkolnictwa
Wyższego łączyłyby zatem teorię dyskursu z analizą dyskursu.
Niniejszy artykuł nie rości sobie pretensji do bycia wyczerpującym omówieniem dyskursywnych podejść do szkolnictwa wyższego. Za cel stawia sobie natomiast przedstawienie przystępnej panoramy owych badań, użytecznej dla wszystkich, którzy są zaintrygowani nową metodą badawczą i zagubieni w rozmaitych
użyciach terminów „dyskurs” i „analiza dyskursu” tak w polu socjologii, jak i w zakresie dociekań filozoficznych oraz lingwistycznych. Refleksja nad rozumieniem
samego terminu „dyskurs”, nad metodami, które mogą być wykorzystane do jego
badania oraz ich teoretycznymi implikacjami, jest kluczowa, jeśli analiza dyskursu
ma być poważnym przedsięwzięciem – w przeciwnym wypadku ryzykujemy, że
termin „dyskurs” stanie się mętny, a co za tym idzie – nieprzydatny w badaniach
(Antaki, Billig, Edwards, Potter, 2003; Van Dijk, 1990: 13–14). Badacze i badaczki
powinni w pełni korzystać z istniejących badań i wypracowanych metod w interdyscyplinarnym duchu, który jest mile widziany we wspólnocie analizy dyskursu.
Jednocześnie powinni jednak explicite definiować „dyskurs” i zdawać sprawę z metod użytych do jego studiowania, by uniknąć częstych oskarżeń o przecenianie implikacji badań lub o dobieranie danych tak, by potwierdzić z góry założoną tezę. Liczymy, że niniejszy tekst będzie przydatnym punktem odniesienia dla wszystkich,
którzy planują przeprowadzić badania nad dyskursem w kontekście akademickim.
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Teoria społeczna i teoria dyskursu
w badaniach szkolnictwa wyższego
Teoria społeczna
Kwestie władzy i wiedzy w obszarze szkolnictwa wyższego są obecnie badane w ramach dwóch osobnych nurtów badawczych. Pierwszy koncentruje się na produkcji i reprodukcji wiedzy naukowej w społeczeństwach (np. Science and Technology
Studies – STS), drugi zaś bada relacje władzy i nierówności, z którymi spotykają
się aktorzy społeczni w organizacjach i w szerszym kontekście społecznym (np.
Badania Szkolnictwa Wyższego – Higher Education Studies). Co więcej, owe nurty podzieliły się na odłamy skupiające się na analizie z poziomów mikro i makro,
często pozostające w pewnej izolacji od siebie nawzajem.
W ramach badań skupiających się na wiedzy perspektywy makro koncentrują się na poziomie akademickich pól i wspólnot naukowych – co jest właściwe
niektórym badaniom z zakresu historii idei oraz intelektualnej historii (Skinner,
1988), a także instytucjonalnym podejściom wpisującym się w dziedziny socjologii wiedzy i nauki (Maasen, Weingart, 2000; Merton, 1968) i teorii systemów
(Luhmann, 1998). Perspektywy mikro natomiast przyglądają się usytuowanym
praktykom produkcji wiedzy. Dobrym przykładem tego ostatniego są prace etnometodologów zaliczających się do nurtu Laboratory Studies (Knorr Cetina, 1981),
z których wyłoniła się także teoria aktora-sieci (Latour, 1987). Do badań nad produkcją wiedzy przeprowadzanych z perspektywie mikro zaliczają się też prace
z obszaru socjologii wiedzy (Lamont, 2009), niektóre spośród których skupiają się
na aspekcie dyskursu (Ashmore, 1989; Gilbert, Mulkay, 1984; Hicks, Potter, 1991).
W obszarze „władzy” wymienić można prace dotyczące nierówności obserwowalnych na poziomie pól, a także całego społeczeństwa – na pierwszy plan wysuwają się tu badania Pierre’a Bourdieu (1988) dotyczące symbolicznej produkcji
akademickiej. Możemy jednak również wskazać na neoinstytucjonalne badania
dotyczące organizacji akademickich instytucji i systemów rozumianych jako
„światy kulturowe” (world cultures) (Frank, Meyer, 2007). Podejścia z poziomu
mezo i mikro odnoszą się natomiast do pytania, w jaki sposób dynamika władzy
wyłania się i objawia w ramach akademickich organizacji. Nurty skupiające się
na poziomie organizacji (poziom mezo) w ramach Badań Szkolnictwa Wyższego przyglądają się, w jaki sposób akademiccy aktorzy biorą udział w procesach
decyzyjnych w zinstytucjonalizowanych przestrzeniach cechujących się organizacyjnymi zasadami (Musselin, 2009), zaś badacze kwestii wyboru skupiają się na
zagadnieniu działania kolektywnego (Cohen, March, Olsen, 1972).
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Opisane powyżej nurty teoretyczne odzwierciedlają wielość idei i problemów,
które rozważa współczesna szeroko rozumiana teoria społeczna. Wiele z wymienionych tu podejść zwraca uwagę na rolę procesów związanych ze społecznym
wytwarzaniem znaczenia i komunikacją w obszarze szkolnictwa wyższego. Przykładowo, Bourdieu (1988) dowodzi, że struktury pola akademickiego są relacjami
symbolicznymi (i na odwrót). Latour (1987) przypomina o roli technik inskrypcji
w wytwarzaniu faktów naukowych. Frank i Meyer (2007) natomiast postrzegają
instytucje akademickie, takie jak uniwersytet, jako przykład „świata kulturowego”, który rozprzestrzenia się poprzez międzynarodową wymianę i komunikację.
Jednak to właśnie poststrukturalizm wylansował tezę, że dyskurs musi być analizowany na własnych prawach, jako zorganizowana całość złożona z lingwistycznych i pozalingwistycznych praktyk społecznego wytwarzania znaczenia. Podejścia poststrukturalistyczne wyróżniają się tym, że kładą nacisk na skonstruowany
charakter porządku społecznego. Porządek społeczny nie jest zatem bezpośrednio
postrzeganą rzeczywistością, którą język po prostu reprezentuje, wyraża lub odzwierciedla – wyłania się on z praktyk dyskursywnych, ale jednocześnie kształtuje
owe praktyki.
Dyskurs w teorii poststrukturalistycznej
Wyłonienie się dyskursu jako kategorii analizy związane jest ze zwrotem lingwistycznym w powojennej teorii społecznej i politycznej (Angermuller, 2015; Angermuller et al., 2014). Zainteresowanie dyskursem było kluczowe dla wielu interdyscyplinarnych debat, w których, czerpiąc z teorii języka (jak strukturalizm
Saussure’a czy pragmatyka Wittgensteina), definiowano na nowo teoretyczne koncepty, takie jak „aktor społeczny”, „praktyka”, „władza” czy „społeczeństwo”. Do
symptomów zwrotu lingwistycznego można zaliczyć tak różnorodne tradycje, jak
fenomenologia Heideggera czy etyka dyskursu Habermasa. Najbardziej znaną etykietką jest jednak poststrukturalizm, kojarzony na pierwszym miejscu z teoretykami z Francji, przede wszystkim z Michelem Foucaultem.
Dla poststrukturalistów dyskurs pełni funkcję konstytutywną w procesach wytwarzania znaczenia w ramach społeczeństwa. Nie odzwierciedla on żadnej prawdy ani rzeczywistości, nie wyraża też intencji aktorów. Przyglądając się dyskursowi, możemy natomiast szukać odpowiedzi na pytanie: „co uznawane jest za prawdziwe i realne?, a także kto jest uznawany za ‘realny’ podmiot?. Poststrukturalizm
odcina się tak od pozytywizmu, jak i od humanizmu, twierdząc, że język nie tylko
reprezentuje społeczny i polityczny porządek, ale że, reprezentując, jednocześnie
je konstruuje.
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Foucaultowski poststrukturalizm a badania szkolnictwa wyższego
Choć „zwrot dyskursywny” można zaobserwować w wielu dyscyplinach związanych z badaniem szkolnictwa wyższego, to Foucaultowski poststrukturalizm niejako zbiera w całość dwa wyżej wspomniane obszary badań nad akademickimi
praktykami, analizując władzę łącznie z produkcją wiedzy. Inspirowane tekstami
Foucaulta rozumienie dyskursu jako wiedzy–władzy przeniknęło do debaty w ramach teorii społecznej, a co za tym idzie, także do badań nad szkolnictwem wyższym (Angermuller, 2012). Z punktu widzenia teorii Michela Foucaulta edukacja
wyższa jest społecznie ustrukturyzowaną przestrzenią, konstytuowaną przez praktyki dyskursywne akademików, którzy poprzez używanie języka zajmują pozycje
określonych podmiotów (subject positions).
Foucault pisze o specjalistycznej, wytwarzanej społecznie wiedzy, która krąży w danym społeczeństwie w określonym historycznie momencie i która legitymizuje „rządomyślność” (governmentality). Termin ten oznacza reżim złożony
z dyskursywnych i niedyskursywnych mikropraktyk rządzenia poprzez monitorowanie i kontrolowanie dużych populacji. Pojęcie „rządomyślności”, ale także
inne wprowadzone przez Foucaulta, takie jak dyspozytyw (dispositif), technologia
władzy (government technology) i techniki siebie (technologies of the self), są obecnie często używane w analizowaniu kwestii neoliberalizmu (Angermuller, 2010).
W związku ze strukturalnymi przemianami instytucji akademickich i związanymi
z nimi zmianami w naturze pracy akademickiej, często zbiorczo określanymi mianem „akademickiego kapitalizmu” (Münch, 2014), pojawia się coraz więcej badań
skupiających się na problemie zarządzania akademickim podmiotem (governance
of the academic subject). Biorąc przykład z badaczy, którzy przeprowadzili analizy
praktyk rządomyślności w obszarach takich jak zdrowie psychiczne (Rose, 1999)
czy pedagogika i polityka edukacyjna (Ball, 1990, 2013; Masschelein, 2007; Peters, Olssen, 2009), badacze i badaczki zaczęli przyglądać się uważnie działaniu
rządomyślności w ich własnym środowisku, czyli akademii. Jedna z pierwszych
analiz przemian w strukturach szkolnictwa wyższego wyrażonych w Foucaultowskim „języku” ukazywała techniki kontroli akademików jako tylko jeden z wielu przykładów działania „społeczeństwa audytu” (Power, 1997). Kolejne badania
w tym nurcie skupiały się już wąsko na praktykach rządomyślności w akademii,
na przykład na procesach „upodmiotowienia” (subjectification) oraz zarządzania
akademickim „ja” (Davies & Bansel, 2010; Gill, 2009). Choć nie wszystkie badania nad rządomyślnością odwołują się explicite do metody analizy dyskursu, to na
ogół bazują na specyficznym Foucaultowskim rozumieniu porządku społecznego,
w którym dyskurs odgrywa ważną rolę.
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Wprowadzenie neoliberalnych technologii zarządzania do sfery akademickiej
oznacza także wzrost tendencji do reprezentowania relacji społecznych poprzez
kody numeryczne, takie jak liczby, wskaźniki i rankingi. Używanie rankingów instytucji, statystyk cytowań, a także różnych form oceny parametrycznej do monitorowania i kontrolowania społeczności akademickiej można opisać w kategoriach
„akademickiej rządomyślności” (Angermuller, 2017; Angermuller, Maeße, 2015).
Tymczasem, na podstawie wywiadów przeprowadzonych z badaczami, Angermuller (2013a) wykazuje, jak różni się lektura tekstu przez człowieka od „czytania”,
jakie może wykonać komputer, działający na podstawie procedury liczenia. Choć
oba typy „lektury” prowadzą do wytworzenia pewnej reprezentacji akademickiej
rzeczywistości, która może być opisana jako „prawdziwa”, to reprezentacje wykonane przez maszyny nie będą odzwierciedlać relacji pomiędzy badaczami takimi,
jakimi są one postrzegane przez ludzi. Przykładowo, badacz może odnosić się do
czyjegoś tekstu bez podawania nazwiska autora, a jego ludzki czytelnik rozpozna
odniesienia, które nie są wyrażone explicite (np. wiele tekstów poststrukturalistycznych odnosi się implicite do tekstów Foucaulta).
Choć w tekstach poststrukturalistycznych podkreśla się często kluczową rolę
języka, to konkretne analityczne orientacje czy empiryczne metody pozostają niejednokrotnie w sferze niedopowiedzeń. W debacie nad poststrukturalizmem język
pozostawał często metaforą praktyk związanych z wytwarzaniem znaczenia i komunikacją. Wielu lingwistów uważa w związku z tym, że poststrukturalizm lubuje
się w mętnych teoriach i poświęca zbyt wiele uwagi refleksji nad własnymi roszczeniami do prawdy. Lingwistom często trudno jest zrozumieć, czym byłby „dyskurs”,
niezwiązany z użyciem języka w konkretnych kontekstach. Istotnie, wielu badaczy
i badaczek odwołujących się do myśli Foucaulta nie opiera się w swoich dociekaniach na bliskim czytaniu i analizie tekstów. Zamiast na warstwie lingwistycznej,
skupiają się oni na treści, którą łączą z szerszym instytucjonalnym kontekstem,
oraz na ogólnych tendencjach dostrzegalnych w zbiorach tekstów.
Nie moglibyśmy jednak mówić o zwrocie dyskursywnym w badaniach nad szkolnictwem wyższym, gdyby nie istniały solidne ramy do systematycznych refleksji nad
zjawiskami lingwistycznymi. Innymi słowy, by zwrot dyskursywny w szkolnictwie
wyższym mógł naprawdę zaistnieć, ramy teoretyczne muszą zostać połączone z metodologią analizy dyskursu, co pozwoli systematycznie opisać społeczne użycie języka. W kolejnej części artykułu wskażemy zatem na analityczne podejścia do dyskursu, wywodzące się na ogół z obszaru lingwistyki, i pokażemy, w jaki sposób mogą one
być użyte do empirycznej analizy obiektów dyskursywnych w kontekście szkolnictwa
wyższego. Omówimy też metodę zakorzenioną w lingwistyce, lecz biorącą pod uwagę
znacznie szerszy kontekst społeczny – Krytyczną Analizę Dyskursu (KAD).
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Lingwistyczne podejścia do dyskursu
w kontekście szkolnictwa wyższego
Spośród trzech pól, które wcześniej wymieniliśmy jako składające się na obszar
szkolnictwa wyższego – wiedza (badania prowadzone w ramach dyscyplin), władza (procesy decyzyjne i zarządzanie) oraz nauczanie (procesy uczenia i uczenia
się) – lingwiści skupiali się przede wszystkim na tym ostatnim. W ostatnich dekadach nastąpił znaczący wzrost liczby badań nad użyciem języka w kontekście edukacji, w obszarach takich jak pedagogika, badania nad edukacją czy poszczególne
filologie (np. romanistyka, germanistyka etc.), a także w stosunkowo nowych polach związanych z nauczaniem języka angielskiego – English for Specific Purposes
(ESP) i English for Academic Purposes (EAP). Do tematów, którym przyglądają
się badacze i badaczki, należą: procesy uczenia się języka, tworzenie i udoskonalanie materiałów do nauczania języków, ewaluacja postępów studentów czy interakcje w klasie (classroom discourse) (eg. Coulthard, 1992; Garton, Richards, 2008;
Hyland, Shaw, 2016; Lemke, 1992; Sinclair, Coulthard, 1981). Badania te stawiają
przed sobą cele przede wszystkim pedagogiczne, związane ze skutecznością nauczania. Jako takie, nie podejmują na ogół bezpośrednio kwestii porządku społecznego, władzy czy nierówności – a więc nie łączą się bezpośrednio z praktykami
dyskursywnymi w edukacji wyższej, takimi, jakimi ujmujemy je w tym tekście.
Nie będziemy ich zatem omawiać tutaj szczegółowo. Warto jednak zwrócić uwagę,
że badania nad uczeniem i nauczaniem zaczynają coraz częściej czerpać z teorii społecznej – jest to widoczne w zainteresowaniu relacją pomiędzy praktykami
nauczania a kontekstem, w jakim się ono odbywa, co obejmuje kwestie kultury,
klasowości i ideologii (Gee, 2015; Popow, 2016).
W tej sekcji omawiamy różne metodologiczne podejścia do analizowania danych językowych – są to w większości metodologie należące do obszaru lingwistyki, ale czerpiące niejednokrotnie z dyscypliny filozofii, historii czy jakościowych
nurtów w ramach psychologii i socjologii. Postaramy się zatem pokazać użyteczność teorii gatunków tekstu (genre theory), retoryki nauki (rhetoric of science), teorii pozycjonowania (positioning theory) i analizy narracyjnej (narrative analysis)
w badaniach szkolnictwa wyższego. Wiele z tych metod można zaliczyć do szerszej
kategorii badań pragmatycznych.
Pragmatyka pojawiła się jako reakcja na strukturalistyczną lingwistykę
Saussure’a. Pragmatyści nie byli zainteresowani badaniem znaków jako elementów
całości struktury langue, ale tym, jak znaczenia powstają w specyficznych kontekstach (parole) oraz sposobami, w jakie praktyki społeczne są realizowane poprzez
semiotyczny repertuar komunikujących się osób. Odrzucając normatywne podej-
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ście do języka – często utożsamiane z lingwistyką uprawianą w duchu Saussure’a –
zgodnie z którą język jest przede wszystkim systemem gramatycznym, pragmatyści skupiają się na negocjacji potencjału znaczeniowego przez osoby używające
języka w określonym kontekście (Thomas, 2013: 1–2).
Gatunek tekstu (genre)
Angielskie pojęcie genre tłumaczymy tutaj jako gatunek (tekstu), choć można je
także przełożyć jako „rodzaj literacki” (np. w tytule czasopisma naukowego „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, wydawanego na Uniwersytecie Łódzkim). Pojawia się też pojęcie analizy genologicznej (jako tłumaczenie terminu genre analysis). Pojęcie „gatunek” odnosi się do klasy wydarzeń komunikacyjnych nastawionych na wspólny cel, uznawany przez członków danej wspólnoty (Swales, 1990:
58). U podstawy wielu badań z zakresu analizy gatunków leży założenie, że istnieją
„wspólnoty dyskursywne” (discourse communities) – szeroko rozumiane grupy
społeczno-retoryczne (znaczenie terminu omawia Swales, 1998: 20–23), które wytwarzają wzorce komunikacji ustnej i pisemnej, służące określonym celom komunikacyjnym grupy. Ważną funkcją gatunku jest wzmacnianie spójności wspólnoty
dyskursywnej. Przykładowo, przedstawiciele danego zawodu będą porozumiewać
się za pomocą znanych im gatunków – takich jak wizytówka, notka biograficzna,
prezentacja naukowa, email zawodowy – których znajomość pozwala im rozróżniać członków grupy od outsiderów.
Badacze i badaczki dyskursu akademickiego przyglądali się regułom rządzącym gatunkami akademickimi (Swales, 1990), różnicom w nich zależnym od
dyscyplinarnego lub narodowego kontekstu (Hyland, 2009), ich rozwojowi we
współczesnym kontekście umiędzynarodowienia i hybrydyzacji (Duszak, Kowalski, 2015) oraz procesowi uczenia się/nabywania biegłości w używaniu gatunków
(Hyland, Hyland, 2006). Najdokładniej zbadanym gatunkiem tekstu akademickiego jest artykuł naukowy (Myers, 1989; Swales, 2011), lecz badacze przyglądali
się także studenckim esejom (Nesi, Gardner, 2012), aplikacjom o granty (Myers,
1985), patentom (Myers, 1995). Najczęściej badane są, jak widać, gatunki pisane, lecz można zaobserwować też wzrost zainteresowania gatunkami mówionymi
i mieszanymi, takimi jak prezentacja akademicka (Reershemius, 2012) czy obrona
pracy dyplomowej (Maingueneau, 2002).
Do badanych aspektów gatunku należą między innymi makrostruktura tekstu
i typowe jednostki funkcjonalne w tekście, czyli tak zwane „kroki” (moves), dominujące formy gramatyczne (np. nominalizacja lub werbalizacja), oceny wartościujące (appraisal markers), ton, styl, użycie metafory, środków retorycznych czy hu-
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moru, taktyki grzecznościowe, częstotliwość występowania poszczególnych słów
lub zbitek leksykalnych etc. Badania nad gatunkami coraz częściej wykorzystują
narzędzia korpusowe (w tym wsparte komputerowo) umożliwiające analizowanie
większych zestawów danych (np. Nesi, Gardner, 2012; Reershemius, 2012). Na poziomie teorii badania nad gatunkami nie czerpią jedynie z klasycznej pragmatyki,
ale także z lingwistyki kognitywnej, semiotyki, lingwistyki systemowo-funkcjonalnej Hallidaya, a nawet z obszarów takich jak socjologia wiedzy (Myers, 1990)
czy Foucaultowska analiza dyskursu (Porter, 1992).
Część badań z zakresu gatunków akademickich stawia przed sobą cel wyraźnie
edukacyjny. Mają one mianowicie stanowić pomoc dla nowych członków wspólnoty dyskursywnej, którzy dopiero nabywają biegłość w używaniu gatunków, oraz
dla nauczycieli, którzy wprowadzają nowicjuszy w tajniki gatunków (Flowerdew,
1993; Nesi, Gardner, 2012). Przykładowo, wypracowany przez Swalesa (1990) model pisania abstraktów akademickich artykułów stał się klasycznym punktem odniesienia i jest szeroko nauczany na kursach akademickiego pisania. Takie jego
zastosowanie może skłonić do refleksji nad tym, jak nauczanie zasad rządzących
gatunkami może wpłynąć na ich rozwój – przykładowo doprowadzając do usztywnienia ram gatunku.
Wychodząc od klasycznej definicji gatunku – klasa wydarzeń komunikacyjnych nastawionych na wspólny cel (Swales, 1990: 68) – możemy skupić się właśnie
na celach, jakie dana wspólnota stawia przed sobą i którym daje wyraz, używając
określonych gatunków. Takie pytanie wyprowadzi nas poza obręb pedagogicznych
zastosowań analizy gatunków, w kierunku rozważań związanych z wartościami
i normami. Możemy zatem postrzegać gatunki tekstu nie tylko jako odzwierciedlające cele i wartości określonej grupy, lecz także jako element, który je kształtuje. W tym duchu Bhatia (1993) zaproponował rozbudowanie analizy gatunku
o wywiady z autorami, które pomogłyby dodać do analizy kolejny poziom, dający
pojęcie o instytucjonalnych uwarunkowaniach powstawania gatunku. W swoich
późniejszych tekstach Swales (1998) poszedł krok dalej na tej samej drodze, wypracowując metodę „tekstografii”. Jego przykład analizy akademickich gatunków
wytwarzanych w jednym budynku uniwersyteckim uwzględniał etnograficzne badanie szerokiego kontekstu, w którym powstają teksty. Analiza obejmowała zatem
nie tylko same teksty należące do danych gatunków, ale także ich materialne medium (np. papier, medium elektroniczne), uwarunkowania przestrzenne (wygląd
i umeblowanie pomieszczenia, w którym powstaje tekst), obserwację samego procesu pisania oraz wywiady z autor(k)ami. To tylko jeden przykład analizy gatunku
akademickiego tekstu, którego cele wykraczają daleko poza pedagogikę i wchodzą
w obręb zainteresowań teorii społecznej.
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Retoryka nauki
Kolejnym podejściem, które skupia się na dokładnym badaniu właściwości tekstu,
jest retoryka nauki. Choć pytania, na jakie próbują odpowiedzieć retorycy zajmujący się komunikacją akademicką, są często podobne do tych zadawanych przez
badaczy gatunków, to retoryka skupia się przede wszystkim na aspekcie perswazji.
Keith i Rehg (2009: 211) twierdzą, że retoryka nauki pojawiła się na przecięciu
teorii argumentacji i społecznych badań nad nauką (Science Studies). Z pewnością wyłoniła się ona w kontekście „zwrotu retorycznego” i założenia szkoły tak
zwanej „nowej retoryki” (Rehg, 2009) w badaniach nad argumentacją (Perelman,
Olbrechts-Tyteca, 1969). Zwrot retoryczny spowodował przeniesienie zainteresowania retoryków z modeli argumentacji i stojącej za nimi logiki w kierunku argumentacji, która odbywa się w specyficznych, realnych kontekstach. Zaczęto zadawać pytania o to, jak argumentacja zmienia się w zależności od publiczności, do
której jest skierowana, dlaczego argumenty kontrfaktyczne mogą wciąż być perswazyjne etc. To z kolei zainspirowało badania nad komunikacją naukową, którą
dotąd postrzegano jako nieretoryczną (Rehg, 2009: 21).
Choć tradycja retoryczna wydała wiele dzieł skupiających się na ocenie strategii retorycznych autorów akademickich, a także radach dotyczących zwiększenia
perswazyjności ich tekstów (np. Fahnestock, 1999), tutaj bardziej interesują nas
badania, które łączą retoryczny aspekt tekstów z ich instytucjonalnym, historycznym i dyscyplinarnym kontekstem. Za kamień węgielny retoryki nauki uprawianej w tym duchu uznawana jest przez wielu książka Charlesa Bazermana Shaping
Written Knowledge (1988). Autor bada w niej – opierając się na korpusie ponad
160 tekstów – rozwój przez wieki gatunku eksperymentalnego artykułu naukowego. Łączy on jego powstanie z szerszym kontekstem – społecznymi i politycznymi
wydarzeniami, które mają wpływ na to, jak akademicy piszą. Podejście Bazermana
do analizy tekstów naukowych jest interdyscyplinarne – czepie on ze społecznych
badań nad nauką, filozofii nauki i psychologii.
W The Rhetoric of Science Alana Grossa (1990) – kolejnym ważnym dziele
w obszarze retoryki nauki – autor analizuje kluczowe wydarzenia w historii nauki (zwrot kopernikański, teoria ewolucji Darwina, odkrycie DNA), przyglądając się im z punktu widzenia retoryki. Gross twierdzi, że wybranie odpowiednich
z punktu widzenia retoryki argumentów we właściwym momencie historii może
mieć wpływ na (lub nawet całkiem zdeterminować) odbiór teorii naukowej. Kolejna książka Grossa i współpracowników (2002) skupia się na zmianach w kształcie gatunku artykułu naukowego w pięciu dziedzinach, w trzech językach i na
przestrzeni aż czterech wieków. Autorzy zwracają uwagę na uwarunkowanie tych
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zmian przez zewnętrzne okoliczności historyczne, takie jak postępująca specjalizacja czytelników, poszerzająca się przepaść między teoretycznymi i aplikowanymi badaniami, pojawienie się ściślej określonych naukowych standardów etc. Roy
Harris (2007) prześledził historyczne wyłonienie się samego terminu „nauka” jako
metakonceptu i kategorii, przyglądając mu się przez pryzmat semantyki i filozofii
języka. Jego badania pokazują, jak przez wieki zmieniało się znaczenie „uprawiania nauki” – wpływały na to przemiany społeczne, ale także normatywne działania
instytucji takich jak Royal Society. Wreszcie McCloskey (2009) skupia się na polu
ekonomii, pokazując, że, wbrew powszechnej opinii, teksty ekonomiczne nie są
suche i pozbawione literackich walorów, lecz przeciwnie – obfitują w metafory,
symetrię i inne elementy perswazyjne. Autorka argumentuje, że świadome zastosowanie retoryki w pisaniu tekstów ekonomicznych może pomóc odnowić dyscyplinę, wyprowadzając ją poza modernistyczny, ilościowy paradygmat.
Badania z zakresu retoryki nauki przypominają analizę gatunków pod względem metod i celów badawczych, na ogół przyjmują jednak szerszą historyczną
perspektywę i łączą zmiany w języku z procesami społecznymi i instytucjonalnymi. Większość specjalistów w zakresie retoryki nie posługuje się pojęciem „dyskursu” czy „analizy dyskursu”. Ich badania różnią się od analizy dyskursu pod
dwoma względami: retorycy na ogół stawiają sobie praktyczne, pedagogiczne cele
(lepsze stosowanie argumentacji w debatach), zaś język postrzegają jako narzędzie do osiągania celów (w historycznie uwarunkowanych sytuacjach), nie zaś jako
społeczny problem lub aspekt relacji społecznych, jak w teorii dyskursu.
Teoria pozycjonowania i podmiotowość
Pozycjonowanie to fenomen wpierw opisany przez psychologów społecznych
(Harré, Van Langenhove, 1999) czerpiących z jakościowych badań w podejściu
interakcyjnym oraz z poststrukturalizmu. Badacze pozycjonowania poszukują
odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób ludzie negocjują swoje pozycje przez język
(pisany lub mówiony)? Podejście to jest związane z teorią Austina (1962), która
postrzega akty mowy nie tylko jako komunikaty, ale także jako performatywy: nie
tylko przekazują one informacje, ale także robią coś.
Propozycja Angermullera wpisuje się w nurt interakcyjny – opisuje ona dyskurs jako praktykę pozycjonowania (Angermuller, 2013b) i jednocześnie czerpie
z teorii poststrukturalistycznych, które przedstawiają podmiot jako dyskursywny
efekt języka. Angermuller proponuje teorię enuncjacji (enunciation theory), którą
opisuje jako „francuską wersję pragmatyki językowej” (Angermuller, 2014), pozostającą jednak pod wpływem poststrukturalizmu. Teoria enuncjacji analizuje,
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w jaki sposób pozycje podmiotów (subject positions) są konstruowane za pomocą językowych narzędzi deixis (procesy, w których znaczenia wyrazów powstają
w kontekście) oraz polifonii (wielogłosowości, także w wypowiedzi pojedynczego
aktora). Dyskurs postrzegany jest jako dialogiczna przestrzeń komunikacji, w której wiele głosów współwystępuje w ramach wypowiedzi. Najmniejsza konstytutywna jednostka dyskursu – wypowiedź (utterance) – zawiera w sobie liczne głosy
i perspektywy – zawsze odnosi się do „lokutora”, czyli autora, zaś przez znaczniki
polifonii (takie jak wyraz „nie”) może aktywować wiele innych głosów lub „enuncjatorów”. Ducrot (2014) tłumaczy zjawisko polifonii w wypowiedzi na przykładzie zdania „ściana nie jest biała”, przez co pokazuje, że nawet tak proste wyrażenie
nie wyraża jedynie punktu widzenia jednego autora. Przeciwnie – pokazuje polifoniczny układ wielu głosów. W tym przykładzie lokutor tego zdania reprezentuje
głos (lokutor L), który odrzuca inny głos (allokutor A), twierdzący, że ściana jest
biała. Zaprzeczenie „nie” informuje zatem czytelników o odmiennych perspektywach lokutora i allokutora. Ten przykład uzasadnia twierdzenie, że negacja jest
polifoniczną operacją. Możemy wskazać wiele podobnych zjawisk występujących
wszędzie tam, gdzie wypowiedzi używane są w społecznym kontekście – są one
widoczne w zabiegach takich jak cytowanie, ale także w cechach tekstu, jak intonacja, układ etc. Podsumowując, można stwierdzić, że enuncjatywna analiza dyskursu stawia sobie za cel ujawnienie mechanizmów kontekstualizacji wypowiedzi,
wskazanie na wielość głosów obecnych w dyskursie i pokazanie, jak konstruowane
są ich „podmioty”.
Zastosowana do kontekstu szkolnictwa wyższego enuncjatywna analiza dyskursu oraz teoria pozycjonowania jako metodologie pokazują, w jaki sposób społecznie skonstruowane pozycje podmiotów oraz porządek społeczny są tworzone,
wyrażane i podtrzymywane poprzez użycie tekstu i mowy. Baert (2012) stosuje
pojęcie pozycjonowania do analizy działalności publikacyjnej akademików jako
próby zajęcia określonej pozycji w polu intelektualnym, ale także przypisania określonych pozycji innym intelektualistom jako stronnikom, mentorom, oponentom.
Angermuller użył teorii enuncjacji do opisania dialogicznej natury akademickiego
dyskursu i pokazał, w jaki sposób intelektualne podmiotowości są tworzone oraz
dekonstruowane w podstawowych tekstach francuskiego strukturalizmu (Angermuller, 2014). Można jednak przyjąć bardziej socjologiczne spojrzenie na akademickich aktorów i przyjrzeć się, jak tekst i mowa są używane przez akademików do
negocjowania wartości akademickich pozycji oraz produkowania i reprodukowania społecznych hierarchii wśród badaczy (Angermuller, 2013b; 2017).
Akademickie biografie, w tym konstruowanie i negocjacja pozycji podmiotu,
są kwestią, który badała nie tylko teoria pozycjonowania, ale także analiza nar-
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racyjna (narrative analysis) – te dwa podejścia są zresztą niekiedy łączone (Bamberg, 1997; 2010). Analiza narracyjna bada, w jaki sposób ludzie za pomocą tekstu
i mowy umieszczają swoją własną rolę (np. zawodową, rodzinną etc.) w szerszym
społecznym kontekście. Badacze pytają na przykład, z jakich repertuarów (takich
jak większe narracje lub fabuły popularne w danej kulturze) czerpią mówiący
i w jaki sposób pozycjonują się (lub są pozycjonowani) w obrębie swojego pola,
a także w stosunku do innych podmiotów. W obszarze szkolnictwa wyższego Neil
Gross (Gross, 2002) wykorzystuje analizę narracyjną do przyjrzenia się korpusowi
wywiadów z amerykańskimi filozofami z obszaru pragmatyki, by zbadać pojęcia,
których ci używają w opisywaniu swojej własnej roli. Ylijoki (2005) skupia się na
zjawisku „nostalgii za złotym wiekiem”, pojawiającym się w korpusie wywiadów
z badaczami, zaś Haman (2015) przygląda się nekrologom akademików, pokazując, w jaki sposób ich biografie są pośmiertnie „konsekrowane” przez innych. Ten
nurt badawczy, podobnie jak retoryka nauki, wychodzi poza analizę języka w indywidualnych interakcjach, często wkraczając w obszar teorii społecznej, na przykład wtedy, gdy rozważane jest pytanie o to, dlaczego określone rodzaje narracji się
przebijają, podczas gdy inne są uciszane.
Łączenie teorii społecznej i perspektyw lingwistycznych –
od teorii do analizy dyskursu
Akademicy uczestniczą jednocześnie w praktykach społecznych należących do
obszaru wiedzy, władzy i edukacji. By objąć je w ramach badań dyskursywnych,
należy połączyć teorię dyskursu z analizą dyskursu. Teorie dyskursu próbują opisać społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe siły, które kształtują porządek
społeczny szkolnictwa wyższego (przykład mogą stanowić Foucaultowskie pojęcia
rządomyślności i technik siebie). Analiza dyskursu natomiast obejmuje analityczne narzędzia i metody, które opisują społeczne użycie tekstu i mowy (tak jak teoria
aktów mowy, analiza gatunków, analiza narracyjna etc.). Artykuły z zakresu teorii
dyskursu są bogate, jeśli chodzi o poziom konceptualny, lecz relatywnie oderwane od konkretnych danych (lub też związek z określonymi tekstami nie jest opisany explicite). W ramach analizy dyskursu natomiast, szczególnie tej wpisującej
się w tradycję pragmatyczną, można dostrzec skupienie na analizie w skali mikro
małych zestawów danych, które nie pozwalają na wyciąganie szerszych konkluzji. Coraz popularniejsze jest łączenie teoretycznych i analitycznych perspektyw,
co pozwala na wykorzystanie mocnych stron obydwu podejść i przezwyciężenie
ich słabości. Przykład może stanowić połączenie teorii rządomyślności oraz teorii
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enuncjacji, zastosowane do analizy reżimu władzy/wiedzy w wyższej edukacji
(Angermuller, 2010). W kolejnej sekcji skupimy się na zastosowaniu do badań
szkolnictwa wyższego Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD), które można postrzegać jako próbę pokonania rozziewu pomiędzy analizą na poziomie mikro i makro,
pomiędzy teorią dyskursu a jego analizą.
Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD)
Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) jest często explicite prezentowana jako próba połączenia empirycznie zorientowanych badań lingwistycznych z szerszą perspektywą społeczną (Fairclough, 1993: 134; Van Dijk, 1990: 10). Badania w tym
obszarze skupiają się na relacji między językiem a władzą, ideologią i nierównościami. KAD ma swoje korzenie w ruchu lingwistyki krytycznej z lat siedemdziesiątych XX wieku, który zapoczątkowali badacze tacy jak Fowler, Kress, Hodge
i Trew (1979), skupiający się na związku między władzą a ideologią. KAD czerpie
też z lingwistyki systemowo-funkcjonalnej Hallidaya oraz, do pewnego stopnia,
z teorii marksizmu i teorii krytycznej w tym zakresie, w jakim za cel stawia sobie
stworzenie lepszego, bardziej równego społeczeństwa. Projekty badawcze wpisujące się w KAD zwykle przedstawiają, jak sama nazwa wskazuje, krytyczny głos
– stanowią próbę interwencji. Co się z tym łączy, tego rodzaju badania przyjmują
zwykle pewien zestaw założeń związanych z naturą władzy oraz dyskursu. A mianowicie, zakładają, że dyskurs jest usytuowaną społecznie praktyką, która jest jednocześnie społecznie kształtowana, ale też społecznie kształtująca – konstytuuje
ona społeczną rzeczywistość, wraz z relacjami społecznymi, tożsamościami oraz
systemami wiedzy i wierzeń (Fairclough, 1993: 134).
Norman Fairclough, jeden z najbardziej znanych teoretyków nurtu KAD, już
w 1993 roku opublikował pierwsze refleksje nad związkiem języka i władzy w akademii. W badaniu dotyczącym procesów urynkowienia uniwersytetów w Wielkiej
Brytanii przyjrzał się on przemianom w akademickim dyskursie na podstawie korpusu złożonego z uniwersyteckich prospektów, ogłoszeń o pracę dla badaczy, promocyjnych materiałów konferencyjnych oraz przykładu akademickiego CV (swojego
własnego!). Jego analiza pokazuje, w jaki sposób język stał się istotnym narzędziem
do osiągania komercyjnych celów w ramach szkolnictwa wyższego. Jest to widoczne
w nowych praktykach promowania uniwersytetów jako prężnych ośrodków badań
i nauczania, ale także w autopromocji poszczególnych badaczy. Tym zmianom towarzyszy „technologizacja dyskursu” – proces aktywnego wpływania przez instytucję
na istniejące praktyki dyskursywne i projektowania ich na nowo zgodnie z zasadami instytucjonalnej efektywności. Do przykładów takiego działania można zaliczyć
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szkolenia przygotowujące badaczy, by komunikowali się zgodnie z pewnymi kanonami, często zaczerpniętymi z gatunków związanych z marketingiem i nastawionych na podkreślenie aspektów związanych z przedsiębiorczością. W związku z tymi
tendencjami stare akademickie praktyki i gatunki są „kolonizowane” przez gatunki
związane z promocją i reklamą, co prowadzi do „hybrydyzacji” różnych porządków
dyskursu (przykładowo akademickie CV nie pełnią już tylko funkcji informacyjnej,
lecz mają też „sprzedawać” umiejętności właściciela/właścicielki). Te obserwacje,
poparte empiryczną lingwistyczną analizą, Fairclough zamyka refleksjami natury
ogólnej dotyczącymi zmian w akademii. Dotyczą one autorytetu instytucji, który nie
jest już „oczywisty”, lecz musi być nieustannie konstytuowany na nowo poprzez użycie dyskursu, oraz tożsamości badaczy, które stają się obiektem zabiegów związanych
z autopromocją. Fairclough zamyka tekst uwagą dotyczącą użyteczności KAD-u nie
tylko do analizy obecnego stanu rzeczy, lecz także do aktywnego zmieniania dyskursu w kierunku, który odchodziłby od dawnych wzorców, lecz jednocześnie nie
kopiował rynkowych, promocyjnych form.
Fairclough powrócił do tematu dyskursu we współczesnym (neoliberalnym)
szkolnictwie wyższym w 2003 roku w wykładzie, który podejmował z grubsza ten
sam problem, co tekst sprzed dwudziestu lat, lecz tym razem bez szczegółowej
analizy danych. Wraz z socjologiem polityki Bobem Jessopem oraz lingwistką
Ruth Wodak Fairclough zaproponował nową metodę, która umożliwiłaby interdyscyplinarne badania nad zmianą społeczną, biorąc pod uwagę jej aspekty semiotyczne (związane z wytwarzaniem znaczenia). Koncepcja ta, nosząca nazwę
Krytycznej Ekonomii Politycznej (Critical Political Economy), łączy „regulacyjne
podejście do politycznej ekonomii, teorię społeczną Gramsciego oraz krytyczną
analizę dyskursu” (Fairclough, 2007: 133). Z wprowadzeniem Krytycznej Ekonomii Politycznej Krytyczna Analiza Dyskursu, która już na wstępie była interdyscyplinarnym podejściem, została włączona w rozbudowaną ramę stworzoną z myślą
o analizie procesów socjoekonomicznych – być może adekwatną do badania złożonej i wielowymiarowej rzeczywistości umiędzynarodowionej akademii w gospodarce opartej na wiedzy (Jessop, Fairclough, Wodak, 2008).
KAD, podobnie jak poststrukturalistyczna analiza dyskursu, bada dyskurs
u zbiegu obszarów związanych z językiem i społeczeństwem – te dwa podejścia
różnią się jednak w wielu punktach. Poststrukturalizm jest osadzonym w teorii
społecznej, politycznej i kulturowej symptomem „zwrotu lingwistycznego”, który
zwrócił uwagę badaczy spoza obszaru lingwistyki na problemy związane z językiem. KAD tymczasem został zapoczątkowany właśnie przez lingwistów, którzy
zainteresowali się szerszym społecznym kontekstem, w jakim używany jest język.
Podejścia poststrukturalistyczne wciąż znacznie mocniej podkreślają potrzebę
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dialogu z teorią społeczną. Jeśli chodzi o metodę, KAD zazwyczaj wychodzi od
wskazania społecznego problemu (np. rasizm lub homofobia), a następnie przygląda się konkretnym danym, starając się pokazać przykłady tego rodzaju dyskursu, jego recepcji, reprodukcji, ale też odrzucenia. Krytycy twierdzą, że takie podejście prowadzi do dobierania danych tak, by potwierdzały tezę badacza. W zakresie
teorii KAD uznaje też zazwyczaj realistyczną wizję rzeczywistości, podczas gdy
poststrukturalistyczna analiza dyskursu kładzie nacisk na skonstruowaną naturę porządku społecznego, przyjmując postawę antyhumanistyczną. Podczas gdy
KAD, wciąż popularny głównie wśród lingwistów, rozpoczyna od problemu społecznego, który przedstawiany jest jako istniejący realnie, to poststrukturalizm,
znacznie bardziej rozpowszechniony wśród konstruktywistów należących do różnych dziedzin nauk społecznych, pyta, w jaki sposób problemy społeczne stają się
„realne” poprzez praktyki dyskursywne.
Pomimo tych różnic Krytyczna Analiza Dyskursu i poststrukturalistyczna
analiza dyskursu mogą być postrzegane jako dwa wyrazy tego samego dążenia do
opisania językowego wymiaru zjawisk społecznych. Wyłonienie się podejść poststrukturalistycznych w badaniach nad akademikami i intelektualistami stanowi
przedłużenie krytycznych ambicji KAD i znaczący krok do przodu, jeśli chodzi
o wymianę pomiędzy dyscyplinami lingwistyki i teorii społecznej.

Społeczne Badania Szkolnictwa Wyższego –
szkolnictwo wyższe jako wiedza/władza
Wpływ poststrukturalizmu był w ostatnich dekadach odczuwalny przede wszystkim w teorii społecznej, teorii kultury i teorii politycznej, co nie przekładało się na
znaczącą obecność w empirycznych badaniach nad szkolnictwem wyższym czy to
w nurtach lingwistycznych, czy społecznych. A jednak poststrukturalizm może
wnieść istotny wkład w badania nad kontekstami akademickimi. Pozwala on bowiem pokonać opisany powyżej rozziew między nurtami skupiającymi się na władzy i wiedzy w ramach instytucji akademickich, a także pozwala na uwzględnienie języka jako medium, poprzez które jednostki wchodzą do społecznego świata
akademii. W kolejnej części tekstu przedstawimy zatem interdyscyplinarną ramę
pozwalającą na analizę szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu dyskursu (Angermuller, 2013b; 2010). Obszar ten – Społeczne Badania
Szkolnictwa Wyższego – czerpie z istniejących badań nad szkolnictwem wyższym
we wszystkich opisanych powyżej obszarach i skupia się na badaniu praktyk pozycjonowania akademików.
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Perspektywa poststrukturalistyczna odchodzi od wizji szkolnictwa wyższego
jako obiektywnej przestrzeni społecznej, którą może być zaobserwowana i opisana przez naukowca–obserwatora. Uwaga badacza skupia się raczej na procesach
produkowania i reprodukowania rzeczywistości szkolnictwa wyższego za pomocą
heterogenicznych praktyk społecznych. Podejścia strukturalistyczne postrzegały
szkolnictwo wyższe przede wszystkim jako instytucjonalną strukturę w społeczeństwie, poststrukturaliści zaś zwracają uwagę głównie na jego aspekt procesualny,
który może być zaobserwowany w praktykach akademików. Przyświeca im dążenie do poznania, w jaki sposób naukowcy „robią” porządek społeczny w akademii,
niezależnie od teorii i intencji, które temu towarzyszą.
W perspektywie poststrukturalistycznej badacze i badaczki są kreatywni
w tym, co robią, mówią i myślą. Nigdy nie kopiują po prostu rozwiązania, które
już raz zadziałało, nie zawsze kontrolują też praktyki społeczne i procesy, w których biorą udział. Oczywiście zdarza się, że działają w sposób wykalkulowany,
przykładowo publikując w określonej dziedzinie, by zbudować swoją pozycję jako
ekspertów. Lecz to zawsze inni aktorzy definiują, kim są w kontekście społecznym.
Przykładowo, jeśli nie jest się uznanym przez innych reprezentantów dyscypliny,
nie można być jej pełnym członkiem.
A zatem żaden pojedynczy aktor społeczny nie kontroluje w pełni sytuacji.
W praktyce społecznej każdy potrzebuje innych, którzy odpowiedzą na działanie,
przytakną stwierdzeniu lub po prostu uznają czyjąś obecność. Praktyki społeczne
opierają się też na określonych środkach. Aktorzy społeczni mogą mobilizować
mniejszą lub większą ich ilość, by zrealizować określone praktyki – możemy tu
pomyśleć o materialnych środkach, takich jak czas, pieniądze, relacje (kapitały
u Bourdieu), których aktorzy potrzebują, by budować i udoskonalać swoje pozycje
podmiotów w szkolnictwie wyższym. Możemy też przytoczyć środki semiotyczne niezbędne w praktykach związanych z wytwarzaniem znaczenia – wyrażenia
i środki lingwistyczne, których ludzie używają, by realizować akty mowy w konkretnych sytuacjach. „Język” może być więc rozumiany jako całość semiotycznych
(tj. lingwistycznych i nielingwistycznych) środków, które członkowie wspólnoty
wykorzystują w celu angażowania się w praktyki dyskursywne.
Szkolnictwo wyższe jest światem, w którym akademicy korzystają z rozmaitych środków w celu negocjowania porządku społecznego. Z punktu widzenia poststrukturalistycznej teorii dyskursu te środki są jednocześnie materialne i semiotyczne – często trudno jest rozgraniczyć jedne i drugie. Pytanie
brzmi: w jaki sposób są one ze sobą związane? Przykładowo, badacze często
cytowani w tekstach mogą być wynagradzani za to w sposób materialny przez
instytucje, zaś materialne środki są reprezentowane przez medium symbolicz-
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ne (np. pieniądze to uprzedmiotowiona władza ekonomiczna) (Angermuller,
2017).
Analityczne podejścia dyskursywne wpisujące się w dyscyplinę lingwistyki, takie jak teoria enuncjacji (Angermuller, 2014), pokazują, w jaki sposób tekst i mowa
(w formie praktyk takich jak nauczanie, publikowanie, ewaluowanie, wymiana
korespondencji, plotkowanie…) definiują relacje z innymi uczestnikami dyskursu akademickiego, konstytuują pozycje akademickich podmiotów i uczestniczą
w procesie produkowania i reprodukowania społecznego porządku w wyższej
edukacji. Jednak porządek społeczny jest konstytuowany nie tylko poprzez użycie
przez uczestników akademickiego dyskursu języka „naturalnego” i nie tylko przez
ludzkich aktorów. W analizie powinno się uwzględnić także aspekt numeryczny,
obrazy, gesty, aspekt cielesny (płeć, kolor skóry etc.). Z punktu widzenia poststrukturalizmu porządek społeczny negocjowany jest poprzez praktyki dyskursywne
obejmujące rozmaitych aktorów i różne środki.
Podejście Społecznych Badań Szkolnictwa Wyższego, bazujące na poststrukturalistycznej teorii i czerpiące z metod lingwistyki (jak teoria enuncjacji, analiza
narracyjna, analiza gatunków…), wychodzi poza istniejące podziały w badaniach
nad szkolnictwem wyższym na następujące trzy sposoby:
1) łącząc perspektywy makro i mikro w badaniu społecznej dynamiki wyższej
edukacji;
2) uzupełniając metodologiczny deficyt poststrukturalistycznej teorii dyskursu poprzez dostarczenie narzędzi pozwalających na badanie empirycznych
obiektów społecznych;
3) umożliwiając pokonanie podziału pomiędzy usytuowanymi w różnych dyscyplinach nurtami wyspecjalizowanymi w badaniu władzy, wiedzy i nauczania.

Podsumowanie
W tym artykule omówiliśmy bieżące trendy w badaniach nad szkolnictwem wyższym jako zespołem praktyk społecznych. Szkolnictwo wyższe było obiektem
zainteresowania wielu dyscyplin i pól: praktyki społeczne związane z produkcją
wyspecjalizowanej wiedzy były badane w ramach Science and Technology Studies (STS), praktyki dotyczące instytucjonalnej władzy są obszarem szczególnego
zainteresowania Badań Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Studies), zaś
praktyki edukacyjne należą do istotnych zainteresowań pedagogiki i lingwistyki.
Dyskurs stanowi problematykę, która łączy wszystkie trzy powyższe obszary. Ist-
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nieje długa tradycja badań nad dyskursem w środowisku lingwistów badających
interakcje w klasie (classroom discourse) lub akademickie praktyki pisania (analiza
rodzaju, retoryka nauki) oraz szeroko rozumianą akademicką komunikację (np.
w ramach analizy narracyjnej). Lecz, jak wykazaliśmy powyżej, badacze i badaczki z pól takich jak STS i Badania Szkolnictwa Wyższego także interesują się niektórymi aspektami dyskursu np. usytuowanymi społecznie praktykami działania
poprzez język (Latour) lub semiotycznym wymiarem społecznych nierówności
i władzy instytucjonalnej w akademii (Bourdieu).
Argumentujemy, że zainteresowanie tematyką dyskursu i społecznego konstruowania znaczenia wśród badaczy z tak wielu różnych pól jest symptomem „zwrotu
dyskursywnego” w badaniach nad szkolnictwem wyższym. Uwzględnienie czynnika dyskursu jest kluczowe, jeśli chcemy opisać przecinanie się pól władzy, (wytwarzania) wiedzy i (praktyk) nauczania w szkolnictwie wyższym. Wypracowane
w ramach nurtów KAD i poststrukturalistycznej analizy dyskursu podejścia pozwalają łączyć perspektywy mikro i makro. Prócz tego, umożliwiają one łączenie
złożonej teorii społecznej ze szczegółowymi metodami empirycznej analizy tekstu, często stworzonymi przez badaczy z obszaru pragmatyki. Tekst powyższy jest
pomyślany jako zaproszenie badaczy i badaczek do owocnej wymiany pomiędzy
podejściami z poziomu makro i mikro, socjologicznymi i lingwistycznymi. Mamy
nadzieję, że rosnące zainteresowanie praktykami dyskursywnymi w szkolnictwie
wyższym nie tylko pozwoli pokonać podziały między istniejącymi nurtami badań,
ale również przyczyni się do utworzenia nowego pola – Społecznych Badań Szkolnictwa Wyższego.
Przełożyła Marta Natalia Wróblewska
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Writing qualitative research texts often involves the acknowledgement of the researcher being imbued in the systems of
meaning that he or she is studying. This provides a background for incitement to reflexivity, i.e. how one’s own life
history and broader cultural context is etched in epistemological and ontological assumptions about the object. This article studies the reflexive style of writing in Michel Foucault’s
archaeology of the human sciences, which constantly problematises its own assumptions about studying discourses. His
style is described with the analogy of a Moebius strip, highlighting the way the ‘outside’ history of the human sciences
turns into the ‘inside’ conditions of possibility for analysing
discursive formations in the history of educational research.

Introduction
It is quite common in qualitative research methodologies to position the researcher as inseparable from her research object; to highlight that her own being is in
many ways immersed in, affected by and affecting the systems of meaning he or
she is studying. The researcher is not, in other words, a detached observer surveying the object at a distance. In gender studies, for instance, the researcher may be

130

Antti Saari

expected to reflect on his or her own ‘standpoint’, i.e. on how his or her own conceptions of gender (acquired by his or her scholarship as well as his or her cultural
background) affect the way he or she formulates the research topic. This entails
the possibility for the reader to critically assess the broader horizons in which the
aims, objects and significance of the study are being framed.
One plane among others where this reflexivity is exercised are Foucauldian
analyses of scientific discourses. Instead of focusing on quiddities (‘What is the
Foucauldian definition of discursive formation?’) and methodological questions
(‘How to do Foucauldian discourse analysis?’), I argue that Foucauldian archaeology can be seen as a style of writing in which the epistemological foundations
of research are problematised and destabilised. In this article, I engage with the
analogue of reflexivity as a movement in the Moebius strip, a topological plane
where the outside and the inside flow seamlessly into one another. Using my own
research in the history of educational research as a case example, I describe how
the object of study (the ‘outside’) surreptitiously turns into my own methodological frameworks of doing discursive analysis in educational research – which in
turn affects the way in which data is organised and is assumed to have informative value. I seek to point out that when taken to its conclusion, this movement
amounts to a radical reflexivity1 that destabilises the methodological constants of
Foucauldian discourse analysis itself.
First, I describe the problematique of reflexivity in qualitative educational research and then argue that in Foucault’s early works, one can find a reflexive form
of writing about the history of the human sciences as discursive formations. I will
then bring these points to bear in a description of my own writing on the history
of educational research.

Reflexivity in Qualitative Research
For decades now, reflexivity has been a stable notion in qualitative methodologies
within the social sciences and educational research. This term refers to conventions and norms in texts on qualitative methodology that examine how the observing and interpreting subject is ‘positioned’ vis-á-vis his or her object of study
and how the context affects his or her interpretation and knowledge thereby constructed (Pillow, 2003). This means that the universalised knowing subject, gazing
as if from nowhere, is repudiated as an unsubstantiated epistemological fiction.
1

I use this concept with a meaning similar to Caputo’s (2001) term radical hermeneutics.
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Therefore, it is not uncommon to find textbooks on qualitative methodology highlighting that identity, life history and broader cultural contexts constitute a ‘standpoint’2 that delimits the way in which order and meaning are extracted from data
(see, e.g. Jones, Torres and Arminio, 2013: 40–41; Marshall, Grossman, 2014; Merriam, Tisdell, 2015, 147–149; Scheurich, 2002).
When supervising theses in education, where such ideas of reflexivity are to
be adopted, I have observed a potential pitfall in the process of academic writing.
The challenge of reflexivity may sometimes be compartmentalised into a separate
subchapter in a research report, and the problematisation of the way in which one’s
own ‘standpoint’ is involved in, e.g. data interpretation may be left unaddressed
(see also Pillow, 2003; Sriprakash, Mukhopadhyay, 2015). In extreme cases, this
may assume an almost mechanical form of going through the motions of qualitative research writing by, e.g. briefly mentioning that one is writing as a white,
middle class heterosexual female, and after mentioning these qualifications the
theme of methodological reflexivity is left at that. Therefore, it may be difficult to
discern just how this ‘standpoint’ is reflected in the way one acquires data, identifies discourses and how these can or should be destabilised or interrupted in the
research process report. In the case of such compartmentalisation, the researcher
may inadvertently let on that she is transparent to herself, knowing exactly how
her conceptions about gender, for instance, affect her analysis. This implicitly presupposes just that which many qualitative methodologies seek to deconstruct: the
detached observer who is neutrally monitoring his or her own relationship with
the systems of meaning that he or she is inhabiting and analysing.
Recent discussions in so-called post-qualitative methodology have re-galvanised the question of the relationship with the researcher and her object and tackled
the challenge of respecting the irreducible complexity and obscurity of the entanglement between the researcher and his or her object in terms of academic writing style. This is discernible in the dialogical and deconstructive ways of writing
that are currently being experimented with and highlight the always unfinished
and unstable nature of interpreting qualitative data (see, e.g. Freeman et al., 2007;
Koro-Ljungberg & MacLure, 2013). Eva Bendix Petersen (2015), for example, has
inserted different voices or alter egos into her writing, challenging and destabilising her own arguments and pointing to the margins and shadows left outside
her interpretations. This writing style has the effect of destabilising notions of the
research subject that speaks with a singular ‘voice’ or inhabits a nodal ‘standpoint’
This is a conceapt used especially in feminist qualitative methodology. The most prominent
arguments in standpoint theories are covered in Harding (2004; see also, e.g. Henwood, Pidgeon,
1995; Lather, 1991; Olesen 2011).
2
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from which thoughts, observations and interpretations emanate. Moreover, it also
constantly challenges epistemological assumptions, noting that evidence and data
are not just ‘given’ but constructed, always renegotiable interpretations.3

Foucauldian style of archaeology
Michel Foucault (1924–1984), French historian and philosopher, has since his untimely death, assumed the position of a classic in the field of human sciences. In
particular, his works on the genealogy of power, as analysed in Discipline and Punish and History of Sexuality, are frequently used in studying the forms and functions of power in modern society.
In educational research, Foucauldian approaches have gained prominence, especially in educational policy studies in the form of analyses of governmentality. While
assuming the position of a classic, Foucauldian ideas seem to have been somewhat
‘normalised’. Bernadette Baker (2007a) argues that while Foucault’s works are impossible to neglect in discussions of power and governance in education, certain concepts like discourse, power/knowledge episteme, governmentality and methodological approaches like archaeology and genealogy are sometimes rigidified, i.e. assumed
to have solid, unproblematic meanings. Now, this may not be an issue when introducing Foucault’s work to students new to his work. To be sure, there is an expanding
genre of useful introductions to Foucault’s thought in education, where his ideas and
concepts are made easily approachable. However, it becomes highly problematic if
the ‘Foucauldian approach’ becomes a monolith that inhibits the generation of novel
approaches to educational research. If Foucault’s works are to be relevant in the future, they must be kept from solidifying too much into methodological checklists
and rigid concepts (see also Baker & Heyning, 2004).
Foucault’s own writing is slippery enough to resist easy reification into methodological recipes of, e.g. discourse analysis. Especially in his texts on the history
of the human sciences, one is hard pressed to find a ‘method’ regarding how Foucault studies scientific discourses. To be sure, he wrote a methodological tome, the
Archaeology of Knowledge (L’archeologie du savoir 1969) to limn the traces of his
archaeological approach in his earlier books. In this book, he defines discursive
formations as distinct groups of statements that share common functions as to
their objects, subject positions, fields of emergence and structures of argumenta3
Petersen (2016) suggests the use of the term ‘capta’ – the captured or picked up – instead of
‘data’, the received, highlighting the active role of the researcher in constructing evidence.
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tion (Foucault, 2002: 130–131). Discursive formations operate as the historically
changing conditions of possibility for knowledge in the human sciences, that is,
they enable scientific statements to have a truth value (ibid). However, the Archaeology of Knowledge is notoriously reluctant about revealing any simple ‘method’ of
studying discursive formations. The book is rather a catalogue of ideas and heuristical devices (cf. Heikkinen, Simola, 1999),4 and then there is the famous vexed
denial in the very introduction to the book:
Do not ask who I am and do not ask me to remain the same: leave it to our bureaucrats and our
police to see that our papers are in order. At least spare us their morality when we write. (Foucault, 2002, 19; cf. Foucault, 2006: xxxviii)

Not that this has kept philosophers of science from trying to ferret out a system
or method from what he is writing – witness the ever expanding genre of primers
on Foucauldian approaches.5
Yet, one can also seek to draw inspiration from a style rather than a method
of archaeology. By the term style, I wish to draw attention to a way of writing and
organising research text in Foucault’s archaeological works – in this case, to pose
questions about the history of the human sciences and then to use historical writing as a means to problematise the very questions that fired the investigation to begin with. This reflexivity, then, is a way of intensifying epistemological paradoxes
that, for other researchers, might seem like obstacles or dead ends (Baker 2007b;
2008). While there is a plethora of influential accounts of how Foucault’s approach
has deeply problematised many existing approaches to the history and philosophy
of the human sciences (see e.g. Canguilhem, 2006; Hacking, 2002; Veyne, 1997.),
Foucault’s radically reflexive style has been a somewhat marginal topic in methodological discussions of educational research.
In the hermeneutic tradition of the philosophy of the human sciences, it is
quite common to describe the research process as a hermeneutic circle in which
the researcher’s expectations (or the horizon of meaning) delimit how data is interpreted while, at the same time, data can mold or disrupt these expectations.6 While
Foucault (2003) himself stringently dissociates his archaeology of discursive forIn his inaugural lecture, the Order of Discourse (1981) Foucault defines different, more
straightforward outlines for identifying discourses.
5
This does not mean that there are no serious and in-depth critical assessments of Foucault’s
methodology. For high quality commentaries and criticisms of Foucault’s archaeology of the human
sciences, see, e.g. Dreyfus and Rabinow (1981), Gutting (1989), Han (2002) and Kusch (1991).
6
In the philosophy of human sciences, a hermeneutic circle was made known especially by
Hans-Georg Gadamer (see Debesay, Nåden, & Slettebø, 2008).
4
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mations from the hermeneutic tradition, John Caputo has characterised Foucault’s
approach to the history of the human sciences as ‘radical hermeneutics’ whereby
the epistemic and ontological fundamentals of historical research are problematised through historical investigation itself (Caputo 2001). Instead of a hermeneutic circle, one might think of an ouroboros, a mythic beast that constantly eats away
its own tail.

Reflexive style in the History of Madness and the Order of Things
This reflexive movement can be discerned particularly well in Foucault’s two major
works on the archaeological period, History of Madness (Folie et Déraison: Histoire
de la folie à l’âge classique, 1961) and the Order of Things (Les Mots et les Choses, 1966). In the first of these, Foucault studies the emergence of the scientific
discourse of mental illness. His argumentation reveals a discursive split between
reason and unreason, which operates as a condition of possibility for a positive
discourse of mental illnesses. For psy-discourses (i.e. discourses with the prefix
‘psy’, such as psychiatry and psychology) to be the truth of human existence, they
have to somehow insulate themselves from the domain of the disorderly and the
non-discursive on which they surreptitiously stand – the domain which is then
named madness. In other words, there is a decisive caesura between reason and
unreason that makes psychological knowledge possible (Foucault, 2006: xxviii–
xxxiii). In this relation, madness is silenced, or it is able to speak only in a distorted
form through the censorship of scientific discourse, which observes, classifies and
diagnoses its forms (ibid.: xxviii; Caputo, 2001: 18–19). This is the ‘madness of reason’, the un-scientific and non-rational ground on which the scientific discourse of
mental illness stands (Foucault, 2006).
Caputo argues that these discursive strategies also resonate in the present; as
psychology remains a tragically unreflective form of discourse, it cannot examine
the non-scientific epistemic and ontological grounds of its own existence. Psychological discourses constantly mark out an external area as unscientific and unreasonable, without acknowledging how this secession itself constitutes its own
positivity (Caputo, 2001).
Yet there is more to the Foucauldian critique of psy discourses. Foucault not
only criticises psy discourses but also ends up problematising the very possibilities
of writing a history of madness. Granted, in certain passages of the book, Foucault
seems to endorse the possibility of a discourse that captures the authentic, pristine
form of madness before it is mangled and distorted by psychological discourses
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and institutions (Caputo, 2001: 25).7 However, he also acknowledges that in studying madness, historical writing enters ’an uncomfortable region’, its own ‘limit’
(Foucault, 2006: xxvii, xxix–xxx). As an academic text, historical writing remains
on the side of the reason-unreason binary. Historical knowledge, too, requires
a similar founding gesture whereby it marks its own outside – an area of an indistinguishable ‘murmur’ (ibid. p. xxxxi) from which historical meaning and facts are
then extracted. Because of this scission, it is impossible to capture any ‘authentic’
form of unreason untarnished by scientific discourse. It is only in this manner that
the history of madness can begin to speak through discourse, by silencing that
which is its outside object.
Therefore, Foucault’s approach here does not open up to any ‘qualitative’ approach that would finally reveal the heretofore obscured, natural forms of madness. After all, that would only align Foucault with the psy discourses he is critically studying. It would also make his approach indistinguishable from some of
the most naïve methodologies among qualitative research, which are oblivious to
how the act of ‘empowering’ and ‘giving voice’ to what has been thus far silenced is
also a discursive strategy that delimits how, what and when this voice can emerge
(see also Baker, 1998; Scott, 1992).
In the Order of Things (2002), his breakthrough into French philosophical
pantheon, Foucault studies the discourses that operate as the historical condition
of possibility for the human sciences. The wide discursive stratum, the episteme,
governing the modern human sciences is structured along the lines of ‘Man’ (sic)
as a knowing subject and an object of knowledge. These condition the possibilities
of representation in a circular fashion. The representations of Man as the knowing
subject are founded in the context of Man as an object of representations, and vice
versa. In the modern episteme, then, there is a reflexive movement towards trying to represent representation – to make Man transparent to himself and to gain
a firm ground for empirical knowledge. However, to start with, this is impossible:
were the contexts of representations to be represented in discourse, for instance,
in revealing how representations of classical economics are governed by a culturally specific idea of a homo economicus, these critical discourses would themselves
always be founded on a context outside of representation and so on and so forth
(Foucault, 2002).
Moreover, the knowledge and objects of the human sciences are constituted
in the modern episteme as thoroughly historical. For instance, the objects of the
7
This issue was also at stake, inter alia, in the famous dispute between Derrida and Foucault.
See Custer, Deutscher and Haddad (2016).
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social sciences (value systems, ideologies, social structures) are understood as historically changing. Yet, as the knowing subject (a researcher) is a part of society,
his or her representations must also be indelibly etched in historically changing
ideologies. As this circularity remains unacknowledged, knowledge in the human
sciences is doomed to stick to the critical task of trying to reveal the firm conditions of objective knowledge about human existence.
This structure of Man as the subject and object of knowledge, Foucault sees,
is about to unravel, and he positions himself as standing on shifting ground (Foucault, 2002: xxiv). At the end of the book, we find his famous declaration that Man
is like a face drawn in the sand on the edge of the sea, soon to be effaced with
the rising tide (ibid. p. 422). This results in a radically reflexive movement. Foucault sees himself closing in on that point where the contingency of his own writing upon that which he is studying starts to emerge. He approaches the historical
emergence of structuralism and the discursive conditions of possibility for formulating the problems he himself addresses in his book. It is therefore not surprising
that Foucault originally proposed ‘an archaeology of structuralism’ as a subtitle to
his book. It might be called anti-history, or anti-science, in the sense that it uses
the conventions of science to question the possibility of an objective description of
human existence (cf. O’Farrell, 1989: 36–37).
This reflexivity can also be called a ‘limit attitude’ or a ‘transgressive’ movement (Foucault 1994a, 632; Foucault 1994b). While acknowledging that it is impossible to represent the conditions of possibility for the language Foucault himself uses to discuss, e.g. the history of madness, this ‘hollowed out void’ (Foucault,
2006: xxix) can be approached or encircled in a style of writing, using historical
data that deliberately loosens and weakens the effect of historiographical discourse
as a neutral, scientific representation that gives voice to madness (Foucault, 2006:
xxxiv–xxxv). A limit attitude, therefore, does not mean a transgression of limits as
moving from oppression to emancipation or from error to a deep truth about human existence. As Gert Biesta (2014: 74–75) notes, ‘there is nothing to learn about
our true human existence because, if we follow Foucault, we have to give up the
idea that there is one single true human existence’.

The Moebius Strip
As a way of tying together the threads of the previous sections on Foucauldian
archaeology, I suggest that Foucault’s style may inspire an approach to writing
about discourse analysis that could be described with the analogy of a Moebius
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strip. This is a topological plane with only one surface. It can be easily constructed
by taking a strip of paper, twisting the other end 180 degrees and then pasting
the ends of the strip together. Following this, you can take a pen and draw a line
lengthwise. As you continue drawing this line, you notice that the pen ends up on
the reverse side of the starting point without even raising it from the paper. Here,
I liken this movement to the style of doing the history of the human sciences where
the analysis of discourses past leads the researcher towards questioning his or her
own present and the ‘standpoints’ from which he or she is writing.
This movement leads to aporias whereby the researcher no longer has a solid
epistemological ground on which to stand. While this might look like a failure,
I argue that this might also be read as an opening for new kinds of critical thought.
Caputo (2001) argues that acknowledging this tension and feeding on it constitutes a ‘night of truth’, a concept borrowed from mysticism. When we arrive at
this point in research, we lose all positive descriptions of our objects as well as
ourselves as subjects. Baker (2008), also taking her point of departure from History
of Madness and mysticism, calls this an ‘apophatic’ style of writing: it affirms and
then negates its own claims.
The use of phrases borrowed from mysticism to characterise Foucauldian archaeology might seem a bit farfetched at first. Yet when reading Foucault’s own
writing in History of Madness, one cannot avoid the use of terms like ‘void’, ‘nothingness’, and ‘absence’ (Foucault, 2006: xxxi, xxxiii; Foucault, 1994a), which employ registers of negativity as the inverse side of positive discourses of mental illness. In this movement, a researcher is constantly ‘speaking away’ his or her object
of study, avoiding saying anything final or positive about human existence and the
discourses that seek to capture it (Baker, 2008). Madness, for example, is not an ‘it’
at all, but an index of the tension between the positive discourse about an object
and the ‘silence’ that surrounds it.8
This also poses a double challenge to studying discourses in education. First,
there is the Foucauldian call that is often used in critical educational research to
‘always historicize!’ (Peters, 2007: 51) and to study how scientific discourses delimit the manner in which educational phenomena, problems and aims can be
thought about and acted on. Nevertheless, historicisation must also involve asking
what this historicising does to us – how it governs us and our own truths, including the very conditions that give sense to the imperative to historicise (cf. Hacking,
2002: 4). For postmodern historian Keith Jenkins (2005: 12),
8
Foucault (2006: xxviii) writes: ‘My intention was not to write a history of that language (of
psychiatry), but rather draw up the archaeology of that silence’.

138

Antti Saari
the historian is, inescapably, always part of the picture of the historical past he or she paints.
And there is no need to worry about this radical subjectivity, nor about the collapse of the old
subject–object distinction so central to western philosophy and culture. For surely we are now
mature enough to recognize that what passes for ‘objectivity’ is only ever ‘subjects’, objectifying.

Fig. 1. Moebius strip (source: Wikimedia commons)

In the remaining sections of this article, I will try to provide an example
of how this reflexivity may operate in the field of education, in particular, the
history of educational research. As an example, I will use my own study of the
history of educational research, in which I sought to destabilise the scission
between the ‘old’ positivistic methodology and the contemporary qualitative
methodology.

First as tragedy, then as farce: The history of Finnish
educational research as a case example
In my monograph Kasvatustieteen tiedontahto (Engl. Educational Research and the
Will to Knowledge, 2011), I sought to write a ‘critical history’ of Finnish educational
research from 1880 to 1980. What sparked my interest in studying the history of the
discipline was an oft-repeated concern over its a-historical nature. It seemed that
Finnish educational research discourses rarely make explicit references to the history
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of the discipline (Arola, 2012).9 The rare references to this history often have a rather
sour flavour. In both the Finnish and wider international discourses of qualitative
methodology, for example, educational research until the 1980s was often dubbed as
‘positivistic’. This is a vague and highly pejorative term that refers to the hegemony
of statistical methods and naturalistic ontologies in the field (Saari, 2016).10 For instance, it is often stated that in the 1960s and 1970s, most Finnish journal articles and
theses in Finnish educational research employed factor analysis, and almost no space
was given to alternative methodological approaches (Kivirauma, 1998). Naturalistic
ontologies are said to have been present in the narrow ‘behaviouristic’ theories of
learning and development widely applied in Finland at the same time.
In wider critiques of the epistemological foundations of educational research,
positivism is labelled as decontextualised from the complex reality of education
and, therefore, a reductionist and even ‘naive’ form of empiricism (see e.g. Kincheloe, Tobin, 2009; Scott, 1996).When applied to educational practice, this results in
a ‘culture of positivism’ (Giroux, 1979; 2007) whereby teaching assumes a rather
mechanistic view. Just as educational research is modelled on the natural sciences
(e.g. medical or engineering sciences), teaching in positivist discourses is easily
compared to the professions of an engineer or a doctor (see e.g. Carr, Kemmis,
1986: 56–57, 60–72; see also Lagemann, 2000; Taubman, 2009).
Thus, having constructed the opponent, it is easy to introduce qualitative
methods as a welcome antidote – as an array of ‘holistic’ approaches to gathering
and analysing data that are better able to account for the ‘experiences’ and individual ‘meaning-making’ of those examined through interviews or observation.11
The qualitative turn took place in Finland in the late 1980s (Ahonen, 1998). When
applied to teaching practice, qualitative studies of education cultivated an understanding of the multiple cultural and ideological frameworks of education and autonomous deliberation and action.12 This turn to a qualitative methodology played
9

2000).

Similar concerns have also been expressed in US educational research (see, e.g. Lagemann,

The term positivism has assumed a plethora of meanings in the history of social sciences and
philosophy. In his study on the history of positivism, Peter Halfpenny (1982) found altogether twelve
distinct definitions for positivism.
11
These binaries are not typical of educational research only, but can also be discerned in wider
discourses of social research (Oakley, 2000).
12
Although the point cannot be sufficiently rehearsed within the confines of this article, these
critiques were not only presented in discourses that labeled themselves as decidedly ‘qualitative’. Various theoretical and research traditions as different as Anglo-American curriculum studies (Autio,
2006) and German critical-constructive Didaktik (Klafki, 1998) to critical pedagogy (Kincheloe &
Tobin, 2009) and action research (Kemmis, Carr, 1986) have made arguments that converge around
the critique of a mechanistic, seemingly value-free vision of empirical knowledge and its application
10
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a significant role in opening the way to many post-approaches (post-structuralism,
post-humanism) that questioned taken-for-granted epistemological and ontological truths of educational research. It is in this space that different discourse analytic methodologies could also gain a significant position in Finnish educational
research (see Heikkinen, Huttunen, Niglas, Tynjälä, 2006).
While there certainly is credibility to these critiques of positivism, they also
entail the risk of blinding methodological discussion in the present to its antecedents in the past, and the epistemic strategies – especially ways of championing the
role of empirical knowledge in governing education – may be unwittingly repeated
vis-á-vis positivism. A study of the discourses of Finnish educational research in
the allegedly positivistic era revealed a more nuanced history than just a decisive
break between quantitative and qualitative research paradigms.
It is true that empirical discourses of education emerged in the early twentieth century and gained traction after World War II. In the 1960s and 1970s, the
Finnish educational research tradition highlighted quantitative research methods
more so than most other countries in Europe. Yet the arguments for such empirical methods were at a more general level, surprisingly similar to some of the
later qualitative categories that had supposedly shed the positivist straitjacket. First
of all, there was a decisive scission with the pedagogy of the past and those of
the present and future. The old forms of pedagogy allegedly consisted of ‘speculation’ and ‘metaphysics’, which was to be replaced with ‘systematic observation’
and ‘factual knowledge. The discourses of the early twentieth century’s empirical
educational research insisted that a radically new kind of pedagogical knowledge
– the kind based on systematic observation and measurement instead of rational
thinking by the philosopher’s writing desk – could reveal the multifaceted reality
of schools and child development that the previous approaches, based on tradition
or speculative knowledge, could not. Whereas the preceding pedagogy allegedly
imposed norms and standards from outside and above, the new science of education enabled teachers to know their pupils’ natural strengths and limitations and
to adjust teaching to the ‘inner laws’ of psychological and physical development.
(Saari 2016, pp. 121–124.) This caesura between the past and the present could
only be declared, and its feasibility assessed from within the discourse that had
already set the conditions for objective knowledge.
of educational practice that narrows the language and thought of education, reduces the inherent
complexity of educational phenomena and puts practice into a Procrustean bed of predetermined
methods of instruction. These have to be replaced by interpretive, historically, politically and culturally sensitive ways of empirical knowledge and its application to teaching.
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Describing the past of a discipline is open to different kinds of narrative ordering, those that accentuate ruptures, revolutions or tensions as well as those highlighting stability and continuity. What I found myself engaged with were two contrasting ways of writing the history of educational research. The first, more firmly
established narrative was that of the failure of positivism to capture the complex
reality of education and an ensuing emancipating break towards qualitative approaches. The other story that I myself contributing to was a history of repeated
secession and forgetting. This tradition, time and again, tried to break ties with the
past, which was characterised by false epistemological assumptions and estrangement from the ‘reality’ of education.
This is reminiscent of Foucault’s notion of ‘repression hypotheses’ (Foucault,
1980), discernible in many discourses of the human sciences. Discourses of sexuality, for example, often insist that through scientific research, sexuality has finally
been liberated from centuries of repression. Whereas in the nineteenth century
sexuality was allegedly smothered – it could not be freely talked about or otherwise expressed – scientific research by Freud, Reich and Kinsey, among many others, has pointed to the wide, natural variety of sexuality and paved the way for its
‘free’ expression. Problematising this narrative, Foucault pointed out that, actually,
there was a veritable explosion of discourses about sexuality in the nineteenth century. It assumed the guise of a final truth of our own sexuality, which could then
aid us in adjusting our own being to it, indicating healthy forms of desiring and
locating dangerous sexual pathologies that threaten the social order and individual
well-being. (Ibid.) In hindsight, it is easy to argue that these early forms of governing sexuality were highly repressive, but this begs the question: on what terms can
our present scientific discourses of sexuality assume an air of ultimate liberation?
Might they in the future be subjected to same kind of criticism? This repression
hypothesis whereby scientific discourse renounces the past was not typical of the
discourse of sexuality alone. Similarly, psychiatry has, since the age of moral treatment in the nineteenth century, changed through repeated revolutions or turns in
which the old theories and forms of treatment are deemed unscientific and inhumane. (Foucault, 2006: 456–461; cf. Miller, 1986.)
In Finnish educational research, I noticed a similar repetitive discourse in
which past forms of research were stringently condemned as epistemologically and
morally outdated, and the empirical gaze was, time and again, trained towards the
true reality of education, which enables human-centred and efficient education.
This repetition is rarely noticed, however, because past discourses of educational
research, which would make this repetition discernible, are by default fenced out
as illegitimate reference points of contemporary research. It seems that education
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as a discipline must remember to forget to keep up its legitimacy (Saari, 2016). Perhaps paying attention to this repetition would not be conducive to upholstering the
epistemic status of educational research. Maybe it would even amount to pointing
out a constant failure of the discipline in attaining some of its declared aims. Here,
it might all too clearly underline Marx’s (1852) famous dictum that history repeats
itself first as tragedy, then as farce. As failure is repeated, it assumes a comical form,
threatening the solemn, awe-inspiring character of objective science.

Antinomies of Data
What enabled this kind of archaeology of the discipline to be written was the
analysis of educational research as discursive formations that have a thoroughly
historical nature, and which are not critically analysed vis-à-vis an external reality that they should adequately represent, or universal ethical norms that they are
supposed to serve. However, I felt that as a researcher, I could not pretend to be
a disinterested spectator of the comedy played out in the discipline. It was here that
historical writing was starting to fold back on itself.
It is not at all a given that a historian of science is separate from those discursive constellations, the formation of which he or she is examining. This led me
to question my own ways of organising documents into discourses and arguing
about their status as testimonies of the past of educational research. As in the past
of educational research, there are discourses that organise what can and cannot be
enunciated, which must be the case with my own writing.
Foucault, among other scholars during the twentieth century, has accentuated
that the notion of historical evidence is wrapped around discourses of data collection and ways of linking ‘events’ together to form a narrative. There is nothing
‘natural’ about them – they are tied to other philosophical and political discourses
that are themselves historically contingent (Foucault, 2003; White, 1978). Therefore, a historian of the human sciences can suddenly find him- or herself having
wandered along the Moebius strip: what was first an ‘outside’ object of analysis has
surreptitiously turned into an ‘inside’, into a pressing question of the history of
one’s own truths about the nature of scientific knowledge.
Postmodern theories of historical knowledge have claimed that historical
discourses have often dealt with historical documents that supposedly represent
historical ‘reality’ – events, experiences, ideologies – from the same era. In this,
the fabricated nature of data and its givenness are often obscured (Jenkins, 2005).
Michel de Certeau (1986, p. 203) writes,
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(Historiographical) discourse gives itself credibility in the name of the ’reality’ it is supposed
to represent but this authorized appearance of the ’real’ serves precisely to camouflage the very
practice which in fact determines it. Representation thus disguises the praxis that organizes it.

Indeed, this history of historical ‘fact’ is itself indelibly etched in the history
of Western academic historiography, which in the nineteenth century began to
distance itself from allegedly ‘speculative’ and ‘philosophical’ forms of history. Although a more detailed account must be presented elsewhere, a candid case in
point here is Leopold von Ranke’s (1795–1886) famous demand to account for
‘Wie es eigentlich gewesen ist’ in historiography, as well as Theodor Mommsen’s
(1817–1903) distinction between first- and second-hand sources in historical data.
These worked as incitements to gather ‘authentic’ data and to mute object witnesses from the era of the studied events. This heralded the age of historical archives in
which documents, by virtue of their testimony of ‘what actually happened’, would
break the spell of myths and fables. This new ‘truth’ about history – those rules
that govern the production of knowledge about the past – functioned as a way to
condemn preceding ‘unscientific’ history as unreliable testimonies about historical
events. (Toulmin, Goodfield, 1965: 235–236; cf. Foucault 2002: 7–8.) Thus, there
was also a necessary outside in historiographical discourses, something erroneous
relegated to the past.

Archaeology and the French History and Philosophy
of Science
This was not, however, the end of breaks in the history of historical knowledge.
Where did these postmodern critiques of historical evidence themselves emerge?
What discursive conditions of possibility do they have? This is where the history
of the human sciences and its epistemological discourses started to catch up with
the critical researcher’s own conceptions of ‘discourse’. While writing my book on
the history of educational research, I was trying to ferret out some methodological
landmarks from Foucault’s Archaeology of Knowledge, which had for some time become a classic in discourse analysis methodology. Yet, finding a ‘method’ from this
book proved near impossible, so I sought another approach and tried to contextualise the book in the French debates over the history and philosophy of science.
Foucault’s archaeological project of the human sciences is a part of the French
‘historical epistemology’ of Cavailles, Bachelard and Canguilhem, which emerged
from the perceived problems of French positivist philosophy of science. The press-
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ing question was how to write history of science if there was no simple progress in
the sciences, and no single method, but a series of upheavals and discontinuities?
Moreover, how can the sciences then serve as the standard for objective knowledge, which was the stance of the ‘positivist’ philosophy of science? Peña-Guzman
writes of the vexing questions in the early twentieth century history and philosophy of science:
In this new situation, philosophy is ‘pulled down’ from the lofty heights of its idealist self-understanding (where it exists as a catholic theory of all possible knowledge) and into the trenches
of social life (where it can only exist as one discipline among many). And in this new world—
which is our world — the surest sign that an entire age of philosophy has come to pass is the fact
that philosophy’s most pressing concerns have shifted; that the problems that once served as its
core points of reference have given way to a new set of problems that more accurately reflect its
new social and historical conditions of actuality (Peña-Guzmán, 2016: 175).

In relation to this shift, the early twentieth century French epistemology of, e.g.
Bachelard and Canguilhem abandoned the a priori theory of knowledge. In other
words, they gave up the search for defining the universal characteristics of the
knowing subject as a normative foundation of objective experience and scientific
reasoning. This is not to say that there are no normative principles at all – only that
they are historically changing. Subjective experience in, e.g. psychiatric observation is not just anything; it is governed by rules (ibid., p. 177).
From this, it follows that the locus of knowledge is not sought in the rational
subject and his or her lived experience but, rather, on anonymous historical formations, concepts and theories, those that Foucault would later call the historical
a priori (ibid., p. 177).13 This fermentation around the history of science opened up
an intellectual space where the Foucauldian concept of discourse would eventually
emerge, and its significance in problematising previous epistemological assumptions governing the history of ideas and the sciences could be identified.
For me, this was the key to flush out the methodological gist of Foucault’s analysis of the history of scientific research as discourses. In Archeology of Knowledge,
one can find a stern dismissal of the history of the ideas of the early twentieth century. Foucault situates his work on the other side of a radical break in the history
13
See, e.g. Georges Canguilhem’s On the Normal and the Pathological (1978). Outside of the
French epistemology circle, the anonymous practices governing the formation of scientific objects,
concepts and arguments can be found in Ludwik Fleck’s classic Genesis and Development of a Scientific Fact (2012). Thomas S. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions, another famous work on the
historical nature of scientific reasoning, was founded on Fleck’s ideas and those similar to French
epistemologists (Hacking, 2002).
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of historical research that seeks to get rid of the many epistemic givens of studying the past (Foucault, 2002: 4–6). According to Foucault, many new currents in
French history converge around the problem of the historical ‘document’:
(…) ever since a discipline such as history has existed, documents have been used, questioned,
and have given rise to questions; scholars have asked not only what these documents meant,
but also whether they were telling the truth, and by what right they could claim to be doing so,
whether they were sincere or deliberately misleading, well informed or ignorant, authentic or
tampered with. (Foucault, 2002: 6–7)

Foucault claims that historical documents (books, letters or even buildings)
were, until now, understood as traces that did not have a positive existence in
themselves. Instead, they pointed to something more substantial in the past from
which they emanated, and which should be interpreted or deciphered from the
document (ibid.: 7–8). This was the foundation for writing the ‘total history’ of
‘civilizations’ and ‘Zeitgeist’ and for deciphering forms of rationality and progress
in the history of ideas and the sciences. If, however, the documents are treated in
their positivity as ‘monuments’, without adding anything to them and tracing them
back to something that is no longer there, then a whole new form of historical
writing will appear, and new ways of ordering historical data will be made possible (ibid.: 10–12). These new currents for treating data, partially intersecting with
structuralist ideas, are the foundation for Foucault’s understanding of discourses
(ibid.: 23–33). He insists that discourses must be reconstructed by allowing regularities between statements to appear without reducing them to an organising
meaning, intention, interest or other referent. Instead, discourses are organised
by functions (of subject positions, objects, modes of commentary and argumentation) rather than meanings (ibid.: 33, 119).

The Night of Truth
While situating the analysis of discourses in the context of French philosophy and
the history of science was a way to better understand the ideas presented in Archaeology of Knowledge, I began to have doubts about whether an archaeological
approach to the history of positivist educational research was epistemologically
viable. What if an archaeology of educational research discourses was, mutatis mutandis, only a variation of a theme repeated in a previous history of understanding
data and evidence in the human sciences? What if the very insistence on a break
with the past history of ideas was itself only an ingenuous discursive strategy di-
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recting attention away from this repetition? After all, Foucault’s characterisations
of identifying ‘monuments’ seemed to betray an insistence on that which is immediately given (i.e. the positive) in experience, without recourse to anything more
substantial behind it. Was this not a variation of the ‘myth of the given’, so often
identified in critiques of positivism? While this emerged to me as a vague doubt at
first, it soon found support in significant critiques of Foucault’s work.
Richard Rorty, for example, is well known for his critique of the metaphor of the
mind—as a reflective mirror of the outside world—being the foundation of many
dominant epistemologies, including various forms of positivism (Rorty, 1980). Rorty
claims that there is also a myth of the given operating in Foucault’s archaeology.
Foucault treats his discourses as identifiable without any epistemological or ethical
framework of interpretation (Rorty, 1981). Moreover, Jürgen Habermas, who became known, among other works, for his study of the different tacit ideologies and
interests operating behind different sciences (Habermas, 1978), has also discovered
an ideology behind Foucault’s seemingly neutral epistemological claims. For Habermas, Foucault’s archaeology sought to demystify the history of science, strip it of its
guises of rationality and progress: ‘Under the stoic gaze of the archaeologist, history
hardens into an iceberg covered with the crystalline forms of arbitrary formations
of discourses’ (Habermas, 1987: 253, emphasis original). Here, Habermas acknowledges Foucault’s critique of science, but argues that unbeknownst to himself, Foucault subscribes to ideas of empiricism and the fact-value distinction that he should
be challenging.14 Foucault seeks to position himself as a neutral observer, outside of
what he is studying. For Habermas, this produces an unsolvable aporia whereby the
archaeologist cannot acknowledge, describe and vindicate the conditions of possibility for his own research methods (ibid.: 277–279).
Just how does this differ from the empiricist foundations of positivism that focus on what is given in experience? How does it differ from the ethos that seeks to
demystify and revolutionise our thinking through empirical knowledge, relegating our unfounded ideas to the past? It became painfully clear that I did not know
what I was doing. In a sense, this was akin to a night of truth, a moment of desubjectivation, where my position as an author of my own scientific writing began
to dissipate. Where does the field of the Other – the anonymous discourses about
history and historical evidence – end, and the thinking, observing, classifying and
writing ‘I’ begin? It slowly dawned on me that archaeology was a discourse of discourse, formed in another space and time, that had passed through me unchecked.
14
In the Order of Things (2002), he described positivist empiricism as ‘pre-critical naïveté that
could not critically examine its own conditions of possibility.
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In the process of writing my monograph, I discovered that I had compartmentalised ‘methodology’ as a distinct chapter in my manuscript, separated from the
‘data’ it was used to analyse and from the writing subject. Now, these insulating
walls were beginning to crumble, and different sections started to bleed into one
another. What I considered to be an outside object of study had now turned into
the inside, a pressing question over my own framework of understanding and organising data into discourses. This forced me to change the way I wrote about the
discourses of empiricism in educational research. It had to be repeatedly acknowledged as both an object and a subject in the process of writing.
So, does this movement amount to a failure? What the analogy of a Moebius
strip can contribute is a way of avoiding some of these dichotomies of inside and
outside. This means letting go of the notion of a single ‘standpoint’ to be identified,
or an exhaustive ‘positioning’ of the writing subject vis-á-vis the object, for standpoint, as a word, seems to index an identifiable origin for stating claims and their
conditions of emergence. In Foucauldian reflexivity, there is also a radical undecidability to epistemic claims regarding data. It is not vouching for the possibility
of absolute accuracy in representing historical ‘events’, ‘experiences’ or ‘discursive
formations’ of the past.
Instead, the Moebius strip points towards a style of writing in the history of the
human sciences that does not seek to compartmentalise the subject and object of
research into different containers and to concern itself with firmly insulating one
from the other. It openly admits that the history of scientific research is being criticised by using some of its own methods. This way, it amounts to an epistemological
reflexivity and undecidability by both vindicating and destabilising the status and
value of empirical data and the position of the subject (cf. Jenkins, 2005: 12)
In light of this reflexivity, we can also understand ‘What is Enlightenment?’
(Qu’est-ce-que les Lumieres?), one of Foucault’s last texts. Here, he aligns himself
with the tradition of the Enlightenment while proposing a different attitude of
criticism. This attitude does not only historicise and pluralise, but also presents
history to the historian and the reader as a mirror to study and question one’s
own present-day experience. It also means valorising open questions about human
existence over fixed answers. Therefore, continuing Enlightenment thought, ‘this
(…) tradition of critique poses a question: What is our own present? What is the
realm of possible experience?’ This is what Foucault calls ‘an ontology of the present, the ontology of ourselves’. (Foucault, 1994c: 587.)
One should also recall that these tenets do not mean that ’anything goes’, that
one form of writing about the history of educational research is just as good as any
other. This would miss the point, and it would endanger a fruitful discussion with
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the community of educational researchers. There are still rules and hierarchies that
delimit and organise different arguments about history according to their plausibility. What is relinquished are visions of an ’ultimate foundation’ to knowledge,
a ‘definitive closure’ to the truth about past events (Jenkins, 2005: 13–14).

Concluding Remarks: The Value of Not Knowing Who
and Where We Are
A ‘method’ of gathering and analysing qualitative data can all too easily be seen
as a tool or instrument, separated from the writing subject. Discourse analysis, for
example, might be easily regarded as a vehicle that gets the researcher from point
A to B, thereby having no effect on the manner in which the researcher is thinking
or writing. Yet, many notable methodologists and philosophers of science have
spoken against this kind of methodological fetishism that directs attention away
from the style and innovativeness of thinking and writing (see, for example Feyerabend, 1988; Gadamer, 1979).
The history of scientific knowledge provides an enlightening case in point for
studying what is at stake in the epistemological reflexivity of academic writing.
Foucault’s archaeological works of the 1960s have been somewhat marginal in the
mainstream educational research on, e.g. governmentality. While not providing
a clear-cut recipe for conducting critical discourse analysis, they provide insights
into how research can reflexively focus on and destabilise the sometimes takenfor-granted epistemological dichotomies between outside and inside, object and
subject.
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The article consists of two major parts. Part one is devoted to
the reconstruction of the relationships between the domain of
discourse and the domain of education in the semantic field
of the term “educational discourse”. Based on the analysis
of two types of sources (empirical research and the lexicon
of contemporary pedagogics), a constellation of functional,
thematic, genre and ontological links is shown. In the second
part of the article, a reflection on the last of the approach is
developed. Referring to Foucault’s lectures at the Collège de
France in 1979-1980 period, the potential of the category of
alethurgy and confession as research instruments of pedagogy
and discursive practice is shown.

Tytuł niniejszego tekstu w sposób syntetyczny przedstawia jego zawartość. Zasadnicza część rozważań poświęcona jest problemowi związków pomiędzy domeną dyskursu i domeną edukacji, osadzonych w polu semantycznym pojęcia
„dyskurs edukacyjny”. Podjęta analiza zmierza do uchwycenia owych związków
w formie konstelacji rozumianej jako typologia, zakładająca niehierarchiczny
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układ wyodrębnionych relacji, których zakresy wzajemnie się przenikają i uzupełniają (por. Witosz, 2005; Szczepankowska, 2016). Wychodząc od analizy pól
semantycznych pojęcia „dyskurs edukacyjny”, wskazuję również na te znaczenia,
w których atrybucja „edukacyjności” dyskursu wytwarzać może zbędne redundancje. W odniesieniu do tego przypadku proponuję, aby dla opisu i analizy dyskursu, który ex definitione jest uznany za praktykę edukacyjną, spożytkować kategorię pedagogii. Pozostając w optyce ontologicznego związku dyskursu i edukacji,
w drugiej części artykułu sięgam do wykładów Michela Foucaulta w Collège de
France z lat 1979–1980 (Foucault, 2014) i ukazuję potencjał kategorii aleturgii oraz
wyznania jako narzędzi badania pedagogii.
Przedstawiana w tym miejscu refleksja nad znaczeniami i zmiennymi ujęciami definicyjnymi pojęcia „dyskurs edukacyjny” wpisuje się w zamysł dyskursywnego (nomen omen) postrzegania przedmiotu badań pedagogicznych. Pedagodzy posługują się terminami „dyskurs” i „dyskurs edukacyjny”, by określić problemy pedagogiczne i opisać, wyjaśnić oraz zinterpretować edukacyjne zjawiska
w ich niejednorodnych i zróżnicowanych aspektach. Dostrzegany i badawczo
eksplorowany jest zarówno dyskursywny charakter praktyki edukacyjnej, jak
i dyskursywność pedagogiki jako dyscypliny oraz dziedziny wiedzy (Ostrowicka,
2015b). Co istotne, pedagogika dyskursywna nie tylko nieustannie konstruuje przedmiot swoich badań, ale także osadza go „w perspektywie dotychczasowych znaczeń, które poszczególnym przejawom rzeczywistości nadali uczestnicy wspólnoty badaczy w obrębie tej dyscypliny” (Nowak-Dziemianowicz, 2011:
315). Na tym tle uwrażliwienie na dyskursywny charakter pedagogiki wiążę
z potrzebą relatywizacji pojęcia dyskursu do kategorii już dobrze zadomowionych w języku pedagogiki (co nie znaczy, że oczywistych i jednoznacznych), to
jest do pojęć edukacji i pedagogii. Pedagogika dyskursywna to pedagogika ze
swoistym językowym „wyczuleniem”, a może nawet „uczuleniem” na kontekst
procesów definiowania i konstruowania znaczeń, a tym samym kontekst konstruowania jej tożsamości. Dla doprecyzowania powyższych stwierdzeń istotne
jest dodatkowe wyjaśnienie, iż pojęcia dyskursywności używam, aby zaznaczyć,
że zarówno nauka, jak i naukowe kategorie są przedmiotami dyskursu, a więc
ich znaczenia zależą od historycznie uwarunkowanych systemów norm i reguł
formacji wiedzy (por. Foucault, 1977). Tym samym sygnalizuję już we wstępie
własne preferencje teoretyczne i filozoficzne, które konfrontację z odmiennymi
stanowiskami uznają za potrzebną i konieczną.
Zarówno dyskurs, jak i edukacja to terminy szerokie i wieloznaczne, zatem
ich połączenie w wyrażeniu „dyskurs edukacyjny” niesie różne znaczenia. Świadomość wielu ujęć relacji dyskursu i edukacji skłania do refleksji na dwóch pozio-
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mach: leksykalnym/językowym i teoretyczno-metodologicznym. Najpierw podjęty zostanie namysł nad terminologią. W analizie leksykalnej uwzględniłam dwa
źródła:
• doniesienia z badań empirycznych, w których tytule wykorzystano wyrażenie „dyskurs edukacyjny”,
• definicje leksykalne, ukazujące różne typy związku dyskursu i edukacji
w wyjaśnieniach pojęcia „dyskurs edukacyjny”.
W drugiej części artykułu ukazany zostanie teoretyczno-metodologiczny potencjał konkretyzacji dyskursywnych badań nad edukacją z zastosowaniem pojęcia pedagogii. Proponowane tu podejście nie oznacza prostego sprowadzenia
wszystkich zjawisk edukacyjnych do praktyk dyskursywnych, lecz ukazuje ich
związek poprzez analogię. Dzięki tej analogii z powodzeniem można angażować
narzędzia dostarczane przez teorie dyskursu i metody analizy języka w badaniach
nad szeroko rozumianą edukacją (por. Howarth, 2008).
Zacznę od refleksji nad zastosowaniem wyrażenia „dyskurs edukacyjny” w badaniach empirycznych. Ustalenia pochodzące z moich wcześniejszych badań (Ostrowicka, 2014; 2015b) staną się punktem wyjścia do sproblematyzowania sensu
pojęcia dyskursu edukacyjnego w optyce postfoucaultowskiej1.

Dyskurs edukacyjny – analiza leksykalna
Badawczy potencjał kategorii dyskursu tkwi z jednej strony w eksplanacyjno-deskryptywnej mocy teorii dyskursu, z drugiej zaś w atrakcyjności metod i narzędzi
jego analizy. Na ich podstawie konceptualizuje się związki dyskursu i edukacji,
czego wyrazem są między innymi rozmaite znaczenia przypisywane terminom:
dyskurs edukacyjny, dyskurs pedagogiczny, dyskurs pedagogizacyjny czy edukacjonalizacja dyskursu. Teoretyczna niewspółmierność i zróżnicowanie doprowadziły do rozwoju interdyscyplinarnych badań empirycznych, które łączy wspólna
nazwa, lecz dzielą zarówno przesłanki teoretyczne, jak i zastosowane metody.
Prześledzenie publikacji wyników badań empirycznych, które w tytule opatrzone zostały terminem „dyskurs edukacyjny”, ukazuje obraz niezwykle zróżnicowany
– badania te różnią się zarówno przedmiotem, specyfiką tematyczną, orientacją teoretyczną, jak i kategoriami analitycznymi oraz zastosowanymi metodami badawczyW związku z tym, że tekst ten jest kontynuacją i rozwinięciem moich wcześniejszych badań
(Ostrowicka, 2014; 2015b), w miejscach, w których było to konieczne dla jasności wywodu, zawiera
on niezbędne powtórzenia.
1
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mi (Ostrowicka, 2015b). Już na podstawie przeprowadzonej selektywnej analizy możemy zauważyć, że pluralizm w tym obszarze jest pochodną wieloznaczności dwóch
konstytutywnych pojęć: dyskursu i edukacji. W badaniach empirycznych, których
autorzy posługują się terminem „dyskurs edukacyjny”, przedmiotem zainteresowań
jest komunikacja codzienna, spontaniczna (na przykład opiekunek z dziećmi, Milewski, 1996) oraz zinstytucjonalizowana. W tym drugim przypadku mieszczą się
analizy podręczników szkolnych (np. Nasalska, 2004; Rypel, 2012; Popow, 2015a;
2015b), sformalizowanych wypowiedzi podczas lekcji szkolnej (np. Żydek-Bednarczuk, Zeler 1994) i wypowiedzi naukowych: wykładów i tekstów konferencyjnych
(np. Ożdżyński, 1996; Seredyńska, 2013). Materiału empirycznego w badaniach
nad dyskursem edukacyjnym dostarczają teksty pisane, wypowiedzi ustne, a także dane wizualne (w tym także ikoniczne) – razem lub osobno. Co ciekawe, źródłem danych są również wybory respondentów w teście (np. Koszyk, Machowska,
1996), a zatem nie tylko formy językowe. Badacze dyskursu edukacyjnego wykorzystują kategorie analityczne pochodzące z językoznawstwa (takie jak retoryka,
strategia dyskursywna, metafora, topos, morfologia, składnia) i z nauk społecznych
(np. działanie strategiczne, działanie instrumentalne, zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania, wartości autoteliczne, wartości instrumentalne, praktyki społeczne). Dane zbierane są nie tylko za pomocą typowego przeszukiwania dokumentów,
dzięki metodom etnograficznym, takim jak obserwacja, ale także przy zastosowaniu
technik ilościowych typu test i ankieta. Badania nad dyskursem edukacyjnym osadzone są w teoretycznej perspektywie różnych odmian lingwistyki: w psycholingwistyce, socjolingwistyce, etnolingwistyce, pedolingwistyce, lingwistyce edukacyjnej,
a także w teoriach społecznych i koncepcjach o charakterze interdyscyplinarnym
– w teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa, teorii Ernesto Laclau,
Michela Foucaulta, w nurtach krytycznej analizy dyskursu Ruth Wodak, Normana
Fairclougha, Jamesa Paula Gee’a i w badaniach etnograficznych. Występują również
próby łączenia dość odległych podejść teoretycznych, na przykład lingwistycznych
i etnograficznych, bez charakterystycznej jednak dla tego drugiego nurtu analizy
procesualności dyskursu i interakcji.
Uzyskane rezultaty analizy publikacji naukowych z kategorią dyskursu edukacyjnego w tytule nie opisują oczywiście pełnego spektrum istniejących praktyk
badawczych, lecz, co warte podkreślenia, takie elementy tekstu jak tytuł publikacji,
abstrakt i słowa kluczowe spełniają w komunikacji naukowej szczególną funkcję.
Tytułom przypisywany jest status metatekstu, tekstu o tekście, inicjalnego elementu całego komunikatu (Wojtak, 2006). Tytuły publikacji naukowych nie pozostają
więc bez istotnego wpływu na upowszechnianie się i dyskursywne konstruowanie
znaczeń kategorii dyskursu edukacyjnego.
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Jak już wspomniałam wyżej, praktyka badań nad różnie skonceptualizowanym
dyskursem edukacyjnym bazuje na konkretyzacji dwóch składowych: dyskursu
i edukacji oraz relacji między nimi. Ta, być może mało odkrywcza, konstatacja
niesie jednak istotne konsekwencje: dla refleksji nad pojęciem dyskursu edukacyjnego nie mniej ważne od definicji dyskursu są koncepcje edukacji. Na ciekawy
trop, ukazujący zróżnicowane relacje pomiędzy domeną dyskursu a domeną
edukacji, prowadzi analiza pól semantycznych trzech definicji leksykalnych, które
wyostrzają różnice pomiędzy dyskursem edukacyjnym rozumianym jako „dyskurs o edukacji” i jako „dyskurs w edukacji”.
Leksykon Pedagogika (Milerski, Śliwerski, 2000) przedstawia trzy definicje terminu „dyskurs edukacyjny”. Pojęcie to wyjaśnione zostało jako:
• uwarunkowane historycznie i epistemologicznie reguły budowy wypowiedzi na temat edukacji;
• obecny w szkole gatunek „mowy”, będący rodzajem wyspecjalizowanej
praktyki komunikatywnej, która ma swoje reguły i prawa;
• zdarzenie interakcyjne, podczas którego dochodzi do wymiany komunikatów w procesie edukacyjnym.
Każde z trzech wskazanych w leksykonie znaczeń tworzy zróżnicowane, ale
częściowo nakładające się pola semantyczne pojęć dyskursu i edukacji. Całościowa
analiza pól semantycznych obejmuje badanie pól leksykalnych skonstruowanych
z siatek relacji. Siatki te są złożone z ekwiwalentów, asocjacji, opozycji, określeń,
działań podmiotu i działań wobec podmiotu (Głowiński, 1980). Dla leksykalnej
analizy definicji przydatne są przede wszystkim powiązania pojęciowe i tematyczne (asocjacje i opozycje), określenia oraz ekwiwalencje. Rezultaty analizy semantycznej stanowią dla mnie punkt wyjścia dla sproblematyzowania nie tylko znaczeń nadawanych kategorii dyskursu, ale przede wszystkim edukacji i jej relacji do
praktyk dyskursywnych. Rozpocznę od ostatniego ujęcia, które nazywam ujęciem
interakcyjnym (Ostrowicka, 2014).

Dyskurs edukacyjny jako interakcja w procesie edukacyjnym
W ujęciu interakcyjnym ekwiwalentem pojęcia dyskurs jest zdarzenie interakcyjne,
powiązane z wymianą komunikatów. Jeśli w najogólniejszym sensie przyjmiemy, iż
zdarzenie jest czymś, co należy do sfery praktyki, to pojęcie dyskursu edukacyjnego
rozciąga się na obszar praktyki społecznej, w której zachodzą procesy edukacyjne. Asocjacje interakcyjne generują bogate treści semantyczne. W ramach teorii
socjologicznych, począwszy od tradycji symbolicznego interakcjonizmu Georga
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H. Meada (1975) i teorii dramaturgicznej Ervinga Goffmana (2000), interakcja
jest dynamiczną sekwencją „nawzajem ku sobie zwróconych działań społecznych”
(Sztompka, 2002), takich jak: kłótnia, rozmowa, plotkowanie, wizyta u dyrektora
czy egzamin. W definicji leksykalnej dyskurs edukacyjny nie jest jednak synonimem interakcji – ta jest pojęciem szerszym, nie każdy bowiem rodzaj zdarzenia
interakcyjnego jest jednocześnie wymianą komunikatów w procesie edukacyjnym
(Retter, 2003). W teoriach komunikacji komunikaty rozumiane są jako „znaczące
wiadomości”, których znaczenie wypływa z kontekstu sytuacyjnego (Retter, 2003).
W interakcyjnej perspektywie poznawczej znaczenie dyskursu edukacyjnego odsyła zatem do działań podejmowanych przez użytkowników języka w określonych
warunkach – w warunkach edukacyjnych procesów. W tym miejscu warto zauważyć, że w literaturze pedagogicznej procesy edukacyjne ujmowane są szeroko
i utożsamiane zarówno z celowościowymi procesami wychowania i kształcenia, jak
również z procesami uspołecznienia poprzez organizację i instytucjonalizację życia (to na przykład procesy globalizacji, etatyzacji, nacjonalizacji) oraz z procesami
naturalnego wrastania jednostki w rodzinę i jej ofertę kulturową (socjalizacja pierwotna, inkulturacja) (Kwieciński, 1992; Hejnicka-Bezwińska, 2008).
W tak szeroko zinterpretowanej definicji dyskursu edukacyjnego jako interakcji w procesie edukacyjnym możemy problematyzować wszystkie warunki owej
interakcji, między innymi jej uczestników (kto uczestniczy w wymianie komunikatów? z jakiej pozycji zabiera głos? w jakim celu? itd.), miejsce zdarzenia (gdzie
dochodzi do wymiany komunikatów i procesu edukacyjnego?) i efektu komunikacji (jakie stany i tożsamości dyskurs edukacyjny wytwarza, jakie utrwala lub
anuluje?). Co istotne dla podejmowanej tu próby uchwycenia relacji pomiędzy
dyskursem a edukacją, w tak rozumianym dyskursie edukacyjnym tym miejscem
interakcji jest szeroko rozumiany proces edukacyjny, realizowany w przestrzeni
publicznej i prywatnej, zinstytucjonalizowanej, formalnej, codziennej i nieformalnej. Interakcyjne ujęcie dyskursu edukacyjnego nie zawęża perspektywy badawczej do zainteresowania wyłącznie dyskursem osób profesjonalnie i instytucjonalnie związanych z kształceniem i wychowaniem, ale obejmuje także komunikaty
publicystów, polityków, ekonomistów, celebrytów i innych uczestników dyskursu
publicznego, którzy kształtują dyskursywne warunki procesów uspołecznienia
(Ostrowicka, 2015b). Perspektywa interakcyjna zakłada zatem liczne i zróżnicowane obszary dyskursów funkcjonalnie związanych z edukacją: pola związane
z procesami uspołecznienia, pola związane z procesami wychowania i kształcenia
oraz pola związane z procesami socjalizacji pierwotnej i inkulturacji. To powiązanie ma charakter funkcjonalny, ponieważ dotyczy celów i efektów (edukacyjnych)
w praktykach dyskursywnych.
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Dyskurs edukacyjny jako gatunek charakterystyczny
dla szkoły
Ekwiwalentem dyskursu w ujęciu instytucjonalnym jest gatunek dookreślany
w kategoriach wyspecjalizowanej praktyki komunikatywnej. Dodatkową atrybucją jest przypisanie tak rozumianemu dyskursowi edukacyjnemu swoistych reguł
i praw. Asocjacje znajdujące się w polu semantycznym, wiążące dyskurs edukacyjny ze szkołą, pozwalają właśnie w tej instytucji poszukiwać cech, reguł i norm
gatunkowych. Warto w tym miejscu zauważyć, że w typologiach przestrzeni dyskursywnej proponowanych przez językoznawców „dyskurs edukacyjny” najczęściej zaliczany jest do dyskursu instytucjonalnego (obok dyskursu urzędowego,
medycznego, akademickiego i innych) (np. Nocoń, 2009; Witosz, Sujkowska-Sobisz, Ficek, 2016). Ten typ dyskursu (instytucjonalny) charakteryzuje specyficzna,
asymetryczna relacja komunikacyjna pomiędzy tak zwanymi klientami (laikami)
a ekspertami, którym przypisane są społecznie legitymizowane kompetencje. Ponadto zakłada się, że w dyskursach instytucjonalnych aktywizowane są pożądane,
przypisane do danych ról społecznych zachowania językowe (Rutkowski, 2016).
Ujęcie dyskursu edukacyjnego jako instytucjonalnej praktyki komunikatywnej
akcentuje zatem problem niesymetrycznych relacji i eksperckiej władzy definiowania i redefiniowania sytuacji oraz pozycjonowania w roli ucznia, wychowanka,
ale także w roli nauczyciela i mistrza. Wraz z rozprzestrzenianiem się pozaformalnych i nieformalnych praktyk kształceniowych potencjalne miejsca (re)produkcji dyskursu edukacyjnego jako charakterystycznego, instytucjonalnego gatunku
mogą mieć niewiele wspólnego z instytucją szkoły rozumianą w sposób tradycyjny. Procesy określane mianem pedagogizacji lub edukacjonalizacji (ang. educationalization, rzadziej pedagogization, niem. Pädagogisierung) (zob. na przykład
Höhne, 2003; Simons, Masschelein, 2008; Smeyers, Depaepe, 2008; Czyżewski,
Marynowicz-Hetka, Woroniecka, 2013; Ostrowicka, 2015a), oparte na transmisji
dyskursu edukacji instytucjonalnej do domen źródłowo niezwiązanych ze szkołą,
jak biznes, polityka czy mass media, opierają się jednak na specyficznej dla niej logice: na dyskursie w relacji nauczyciel – uczeń, wychowawca – wychowanek (również w warunkach tak zwanego samokształcenia, uczenia się i samowychowania)
oraz na dyskursie ewaluacji opartej na normach. Jak trafnie zauważa Lynn Fendler (2008), ocenianie według skali zgodności z przyjętym wzorcem, standardem
uznanym za normalny dla określonej populacji, wieku czy poziomu kształcenia
jest typową praktyką szkolnej rzeczywistości. W warunkach pedagogizacji życia
społecznego mamy do czynienia z redefinicją szkoły i systemu oświaty, przedefiniowaniem roli nauczyciela i ucznia, wyjściem z przestrzeni zamknięcia do prze-
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strzeni otwartych. Szkołą staje się cała biografia człowieka, obejmująca edukację
poza systemem oświaty, także w „organizacjach uczących się” i innych domenach
życia społecznego. Jednak ujęcie dyskursu edukacyjnego w kategoriach wypowiedzi charakterystycznych dla instytucji szkoły uczula na specyficzne, asymetryczne
relacje komunikacyjne i wytworzone w ich ramach gatunki wypowiedzi. Prototypowymi gatunkami (Rosch, 1987) praktyk komunikatywnych w edukacji, które
funkcjonują również poza systemem oświaty, są między innymi podręcznik, wykład, lekcja szkolna i egzamin.
Podsumowując tę część, podkreślmy raz jeszcze, że instytucjonalna optyka
ogniskuje uwagę na gatunkowych powiązaniach dyskursu ze sferą edukacji.
Nie pokrywają się one w całości z opisanymi wyżej obszarami dyskursów funkcjonalnie związanych z procesami edukacyjnymi. Te drugie mają szerszy zakres,
obejmujący również te interakcje, które nie realizują prototypowych cech dyskursu „szkolnego”. Z kolei na tematyczne powiązanie kategorii dyskursu i edukacji
wskazuje trzecia słownikowa definicja dyskursu edukacyjnego.

Dyskurs edukacyjny jako dyskurs o edukacji
Zgodnie z kolejnym ujęciem leksykalnym dyskursem edukacyjnym są uwarunkowane historycznie i epistemologicznie reguły budowy wypowiedzi na temat edukacji (Milerski, Śliwerski, 2000). Ekwiwalentem dyskursu stały się w tym przypadku „reguły budowy wypowiedzi”. Rzeczone reguły są uwarunkowane historycznie
i epistemologicznie, a więc zależą od wiedzy wytwarzanej i uznawanej w danym
miejscu i czasie historycznym. Ta Foucaultowska, archeologiczna perspektywa
(Ostrowicka, 2014) stawia w polu semantycznym jako kluczową dla interesującej
nas kategorii kwestię reguł, które formują przedmiot dyskursu, jego modalność,
wykorzystywane w nim pojęcia oraz strategie (Foucault, 1977: 181). Chodzi tu
więc o warunki możliwości zaistnienia wypowiedzi, tkwiące w zajmowanych przez
jednostki pozycjach, w miejscach, z których się wypowiadają, a także w relacjach
i strukturach społecznych. Pojęcie wypowiedzi o edukacji wskazuje na tematyczny związek, wedle którego formowany jest dyskurs. Zgodność tematyczna,
jakim podlegają jego elementy (przedmioty, pojęcia, modalności i strategie), pozwala na wyodrębnianie w praktyce badawczej różnych formacji dyskursywnych
związanych ze sferą edukacji. Z formacją dyskursywną mamy z kolei do czynienia
wówczas, gdy „zdołamy określić jakąś regularność w obrębie przedmiotów, sposobów wypowiadania, pojęć i wyborów tematycznych (porządek, korelacje, pozycje,
funkcjonowanie, transformacje)” (Foucault, 1977: 64). Na tej podstawie pojęcie
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dyskursu edukacyjnego, rozumianego jako zbiór wypowiedzi, który charakteryzuje regularność formacji dyskursywnej, rozciąga się na różne warianty instytucjonalnych dyskursów tematycznie powiązanych z edukacją, tj. dyskurs urzędowy,
naukowy, polityczny, ekonomiczny czy religijny o edukacji. Mowa jest o dyskursach instytucjonalnych, które mają charakter „poważnych aktów wiedzy” (Bacchi,
Bonham, 2014), to znaczy takich, których znaczenie i rola wynikają z funkcjonowania w ramach społecznie podzielanej wiedzy i „prawdy” o rzeczywistości edukacyjnej.
Archeologiczna perspektywa wprowadza zatem kolejne rozszerzenie pojęcia
dyskursu edukacyjnego, wskazując na tematyczny związek dyskursu i edukacji.
Późniejsze, genealogiczne i etyczne prace Foucaulta dostarczają inspiracji i pojęć do
konceptualnego uchwycenia owego związku. Ze względu na ograniczenia objętości artykułu w następnej sekcji przywołam tylko wybrane, w których dyskurs jako
praktyka „wytwarzania podmiotów” jest praktyką edukacyjną. W takim kontekście
interpretacyjnym, czyli przy założeniu obligatoryjnej atrybucji edukacyjnej dyskursu, stosowanie terminu „dyskurs edukacyjny” wytwarza semantyczny nadmiar. W związku z tym w kolejnej części porzucam pleonastyczne z tej perspektywy
teoretycznej wyrażenie „dyskurs edukacyjny” na rzecz terminu „dyskurs”.

Dyskurs jako praktyka edukacyjna
Foucaultowskie ujęcie praktyk dyskursywnych, skoncentrowane na regułach tworzenia wypowiedzi, sygnalizuje problem relacji wiedzy i dyskursu. Nacisk położony jest tutaj na wytwarzanie podmiotów i przedmiotów jako „oczywistych”. Owe
dyskursywne relacje „determinują splot powiązań, jakie dyskurs musi realizować,
aby móc mówić o takich czy innych przedmiotach, aby móc je wskazać, nazwać,
analizować, klasyfikować, wyjaśnić itd.” (Foucault, 1977: 73). Ten splot powiązań
i warunków dyskursu opisuje francuski filozof za pomocą kolistej relacji wiedzy
z praktyką dyskursywną:
Wiedza jest tym, o czym można mówić w danej praktyce dyskursywnej i dzięki czemu praktyka się wyodrębnia. (…) Wiedza to również przestrzeń, w której podmiot może zajmować pewne
pozycje, aby mówić o przedmiotach, z jakimi ma do czynienia w swoim dyskursie (w tym sensie,
wiedza medycyny klinicznej jest zespołem funkcji patrzenia, pytania, odczytywania, rejestrowania
i rozstrzygania, jakie może sprawować podmiot dyskursu lekarskiego). Wiedza to również pole
współistnienia i zależności wypowiedzi, na którym pojęcia zjawiają się, określają, znajdują zastosowanie i przekształcają się. (…) Wreszcie wiedzę określają możliwości zastosowania i przywłaszczenia, jakie niesie w sobie dyskurs. (…) nie ma wiedzy bez określonej praktyki dyskursywnej; zaś
każda praktyka dyskursywna określa się poprzez wiedzę, jaką tworzy. (Foucault 1977: 221)
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Praktyki dyskursywne są więc praktykami formułującymi przedmioty/podmioty, o których owe dyskursy mówią. Tym samym Foucaultowska koncepcja
wiedzy ukazuje ontologiczny związek dyskursu i edukacji, jeśli ta druga rozumiana będzie w kategoriach złożonej i wielokierunkowej relacji pomiędzy jednostką a szeroko rozumianymi praktykami wiedzotwórczymi. Praktyka edukacyjna
to bowiem całość warunków, działań i procesów, w których formowane są tożsamości, w ich niedomkniętych, płynnych i dynamicznych formach. W refleksji
pedagogicznej do określenia praktyki edukacyjnej, która ma charakter względnie
spójny i trwały, wykorzystywane jest pojęcie pedagogii (zob. Szkudlarek, 1993;
Kwieciński, 2004; Męczkowska, 2006; Ostrowicka, 2015b). Dzięki badaniu czasowo i przestrzenie ulokowanych praktyk dyskursywnych możliwa staje się rekonstrukcja określonych pedagogii – specyficznych, historycznie i epistemologicznie
uwarunkowanych „obiektyfikacji podmiotu” (zob. Rabinow, 1984). Analogicznie
do trzech trybów obiektyfikacji, wyodrębnionych przez Paula Rabinowa (1984),
we współczesnej praktyce edukacyjnej wyodrębnić możemy co najmniej trzy tryby
pedagogii:
1) repartycji,
2) naukowych klasyfikacji,
3) „subiektyfikacji” (subjectification).
Wzorcowym przykładem pedagogii repartycji są praktyki przestrzennego rozmieszczania i dzielenia, będące immanentną częścią dyskursów klasyfikacji i hierarchizacji społecznej. W tym procesie – wspieranym wiedzą nauk społecznych2 –
nadawane są społeczne i jednostkowe tożsamości oparte na wybranych kryteriach,
takie jak: wiek, płeć, wykształcenie, status ekonomiczny, zdrowie, poziom wiedzy
i inne. Na ich podstawie społeczeństwo dzielone jest na kategorie (dzieci, dorosłych, seniorów, chorych, zdrowych, uczniów, bezrobotnych itd.), wobec których
podejmowane są specyficzne działania edukacyjne (profilaktyczne, prewencyjne,
resocjalizacyjne, wychowawcze i in.) w zaprojektowanych przestrzeniach. Osobną grupę pedagogii tworzy praktyka naukowej klasyfikacji oparta na określonych
koncepcjach człowieka (filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych). Foucaultowskie badania przedstawione w pracy Słowa i rzeczy (Foucault, 2005) zwracają uwagę na trzy naukowe modele formacji podmiotów. W pierwszym człowiek
kreowany jest jako istota, która pełni określone funkcje: odbiera bodźce i odpowiada na nie, ewoluuje i podporządkowuje się wymaganiom środowiska. W modelu drugim człowiek postawiony jest w sytuacji ciągłego konfliktu, „walki” o swój
Por. prace Foucaulta: Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Narodziny kliniki i Nadzorować
i karać, w których filozof opisuje związki między praktykami repartycji i rozwojem nauk społecznych.
2
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interes i własne korzyści. Jest istotą o określonych potrzebach i pragnieniach, które
stara się zaspokoić. W związku z tym ustanawia zbiór reguł, które z jednej strony
pozwalają na ograniczenie konfliktu, z drugiej pobudzają do sytuacji konfliktowej.
W modelu trzecim człowiek wytwarzany jest jako istota pozostawiająca po sobie
system znaków i symboli (przedmiotów, zwyczajów, dyskursów itd.). Wszystkie te
modele krzyżują się i wzajemnie uzupełniają (Foucault, 2005). Każda pedagogia
jako praktyka edukacyjna zakłada, tworzy lub odtwarza określoną koncepcję człowieka i wiedzę o nim w zakresie między innymi norm rozwojowych definiujących
jego stany i zachowania, reguł rozwiązywania i unikania konfliktów społecznych
oraz systemów symboli i interpretacji sytuacji.
Trzecią wreszcie formą pedagogii są działania, które podmiot wykonuje sam
na sobie, balansujące pomiędzy samostanowieniem a podporządkowaniem (Rabinow, 1984). Rabinow posługuje się w tym kontekście pojęciem „subiektyfikacji”
(subjectification) w znaczeniu „procesu autoformacji” (Rabinow, 1984: 11). Subiektyfikacja jest w ujęciu Rabinowa trzecią formą obiektyfikacji podmiotu, w których
podmiot ukazuje się jako twórca własnego życia3.
Trzy tryby formacji podmiotu roztaczają rozległą perspektywę empiryczną
i teoretyczną dla badania pedagogii. Jest to optyka rozszerzająca wywiedzione
z tradycji greckiej i rzymskiej pojęcie pedagogii jako sztuki wychowania i kształcenia, pojęcie obecne również w wykładach Foucaulta poświęconych hermeneutyce
podmiotu (2012).
Na zakończenie tej części rozważań warto dodać, że Foucaultowska koncepcja
dyskursu stała się podstawą dla wielu rozwijanych dzisiaj intensywnie i w szczegółach dość zróżnicowanych stanowisk teoretycznych w analizie dyskursu. Poza
bezpośrednią kontynuacją idei Foucaulta, która zyskała już miano badań postfoucaultowskich (zob. na przykład Bührmann i in., 2007; Ostrowicka, 2016; Nowicka-Franczak, 2017), wymienię kilka, które łączy założenie o współzależności aktorów
(agency) i nadrzędnych struktur, które zarazem ograniczają i umożliwiają działanie. Są to: krytyczna analiza dyskursu (Critical Discourse Analysis), argumentacyjna analiza dyskursu (Argumentative Discourse Analysis – ADA), dyskursywny
instytucjonalizm (Discursive Institutionalism – DI) oraz analiza dyskursu w socjologii wiedzy (Sociology of Knowledge Approach to Discourse – SKAD) (Leipold,
Winkel, 2013). Podejścia te różnią się w zakresie szczegółowej koncepcji dyskur3
Warto w tym miejscu zauważyć, że Nikolas Rose posługuje się terminem „subiektyfikacja”
w szerokim znaczeniu, to jest w odniesieniu do wszelkich form assujettissement. W polskim przekładzie francuskie assujettissement tłumaczone jest przez Tadeusza Komendanta jako ujarzmienie.
Śladem propozycji Rose’a pojawiła się także spolszczona wersja angielskiego subjectification – subiektyfikacja (zob. Czyżewski, Marynowicz-Hetka, Woroniecka, 2013).
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sywnej agencji (sprawstwa), głównej osi analizy, a także proponowanych metod
badania pozycjonowania podmiotów i wytwarzania tożsamości (zob. Leipold,
Winkel, 2013; Ostrowicka, 2015b).
Podsumowując przedstawione wyżej cztery perspektywy poznawcze, w tak zarysowanej konstelacji związków dyskursu i edukacji można wyodrębnić powiązania funkcjonalne, gatunkowe, tematyczne i ontologiczne. Zróżnicowany charakter
owych związków wyrażany jest w rozległym polu semantycznym, uwypuklającym
pluralizm ekwiwalentów pojęcia „dyskurs edukacyjny”. Ich konstelację w postaci
graficznej przedstawia rycina 1.
interakcja w procesie
edukacyjnym

gatunek charakterystyczny
dla „szkoły”

Związki FUNKCJONALNE

Związki GATUNKOWE
DYSKURS
EDUKACYJNY

Związki TEMATYCZNE

Związki ONTOLOGICZNE

dyskurs o edukacji

praktyka edukacyjna

Ryc. 1. Związki dyskursu i edukacji w pojęciu dyskursu edukacyjnego
Źródło: opracowanie własne

W następnej części artykułu, pozostając w orbicie prac Foucaulta, ukażę aleturgiczną perspektywę analizy praktyk dyskursywnych. Dostarcza ona dla empirycznych badań dyskursu konkretnych narzędzi pozwalających zmierzyć się
z problemem pedagogii jako reżimu prawdy, w który wpisane są, przyjmujące postać różnych modalności władzy, relacje podmiotu do „aktów prawdy”.

Weredykcja, pedagogie i badania dyskursu
Punktem wyjścia do dalszych rozważań czynię założenie, iż edukacja jest złożoną
i niejednoznaczną relacją pomiędzy jednostką a szeroko rozumianymi praktykami
wiedzotwórczymi. Przez te ostatnie należy rozumieć wszelkie „akty prawdy” i pro-

Dyskurs edukacyjny, weredykcja i pedagogie...

165

cesy dyscyplinowania wiedzy oraz „reżimy prawdy”, obecne i wytwarzane również
w pedagogiach. Oznacza to przyjęcie twierdzenia o ontologicznym związku dyskursu i praktyki edukacyjnej. Założenie to jest, moim zdaniem, obecne w całym
pisarstwie Foucaulta – zarówno w fazie określanej mianem archeologicznej, poprzez genealogiczną, aż po prace odsyłające do problematyki autoformacji podmiotu i „estetyki egzystencji”. Pedagogie stanowiące ogół warunków (pojęcia, teorie, strategie, działania) formujących podmioty, konstytuujących ich tożsamości,
są zbiorem praktyk dyskursywnych, których edukacyjny efekt jest pochodną „gier
zależności” na trzech poziomach: intra-, inter- i ekstradyskursywnych. Chodzi tu
o relacje pomiędzy przedmiotami, pojęciami, strategiami i działaniami w ramach
pojedynczej pedagogii, o zależności pomiędzy różnymi pedagogiami, aż wreszcie
o korelacje między przemianami praktyk edukacyjnych a całością zmian ekonomicznych, politycznych czy kulturowych (por. Foucault, 2016).
Konceptualizacja badań nad tak rozumianymi pedagogiami, angażująca pojęcia wywiedzione z pism Foucaulta, może przyjąć rozmaite formy. W niniejszym
szkicu chciałabym zasygnalizować niektóre z możliwości, jakie wypływają z lektury wykładów francuskiego filozofa pt. Rządzenie żywymi. Uwagę skupię przede
wszystkim na dwóch kategoriach: na aleturgii i wyznaniu, ukazując ich nośność
jako narzędzi analizy dyskursu. Pojęcia, o których mowa, wypracował Foucault
w ramach badań na relacjami między wypowiadaniem prawdy, czyli „aktami
prawdy”, a rządzeniem sobą i innymi. Poza wykładami z 1980 roku idee te pojawiają się już we wcześniejszych kursach poświęconych problematyce rządzenia
i urządzania, a także w Historii seksualności (1995), zwłaszcza w jej tomie pierwszym o wymownym tytule Wola wiedzy.
Kategorie, które uczyniłam podstawą prowadzonych tu rozważań, pochodzą z badań Foucaulta nad historią praktyk aleturgicznych, skoncentrowanych
na szczegółowej analizie Króla Edypa Sofoklesa. We wspomnianych wykładach
francuski filozof nie jest zainteresowany czysto użyteczną funkcją prawdy. Potrzeba wiedzy dla rządzenia sobą i innymi jest jego zdaniem oczywista. Tworzeniu
wiedzy towarzyszą akty ujawniania prawdy, które nie dają się sprowadzić do ich
użyteczności w sensie instrumentalnym. Chodzi o coś więcej, jak mówi Foucault,
o pewien naddatek. Do jego ukazania wykorzystuje stare greckie słowo, użyty pierwotnie przez Heraklidesa termin aleturgia (alethourgia).
Jak to ujmuje Foucault: „W grę wchodzi tu pewien zespół procedur, werbalnych
bądź nie, za pomocą których ujawnia się – już to przed samym suwerenem lub jego
doradcami, już to dla świadomości publicznej – coś, co określa się albo raczej ustanawia jako prawdę” (Foucault, 2014: 27). Aleturgia, czyli „rytualne i całościowe
sformułowanie prawdy” (Foucault, 2014: 54) dokonuje się dwa razy – na poziomie

166

Helena Ostrowicka

„prawdy bogów” i „prawdy świadków”. Chodzi mianowicie o dwa dopełniające
się typy aleturgii (weredykcji, manifestacji prawdy): aleturgię wyroczni (boską)
i aleturgię świadectwa (niewolniczą). Foucault dokonuje drobiazgowej analizy
obecnych w greckiej tragedii praktyk manifestacji prawdy, z których szczególna
rola przypada figurom „wyroczni” i „świadka”. Ich specyfikę pozwala uchwycić porównanie wzorów procedur wydobywania prawdy, modalności wiedzy i orientacji
temporalnej, co zostało przeze mnie schematycznie przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Typy aleturgii – różnice w procedurach wydobywania prawdy, modalności wiedzy
i orientacji temporalnej. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Foucault, 2014
Aleturgia wyroczni (boska)
Procedura oparta na logice konsultacji.
Prawda spojrzenia w sile stwórcy, jedność
patrzenia i mówienia, spojrzenia
i dyskursu.
Połączenie chwili obecnej z przyszłością
(nakazy, zakazy, zapowiedzi).

Aleturgia świadectwa (niewolnicza)
Procedura oparta na logice przesłuchania.
Prawda spojrzenia w tożsamości świadka.
Połączenie teraźniejszości z przeszłością
(wspomnienia, wyznania).

Po pierwsze, różnica pomiędzy aleturgią proroczą i aleturgią świadka wynika z mechanizmu wydobywania prawdy. Obydwie procedury głoszenia prawdy
są odpowiedzią na zapotrzebowanie wiedzy, na mniej lub bardziej bezpośrednie
oczekiwanie odpowiedzi, wyjaśnień, relacji. W przypadku aleturgii wyroczni, niezależnie od tego, czy odpowiedź jest pełna i jasna, trzeba ją zaakceptować. Mechanizm ten przypomina konsultacje. Natomiast relację pomiędzy pytaniem a odpowiedzią, czyli procedurą wydobywania prawdy, w przypadku aleturgii świadectwa
najlepiej wyraża termin „przesłuchanie”. Te różne formy aleturgii działają na podstawie różnych strategii argumentacyjnych i legitymizacji wiedzy.
Po drugie, istotne są różnice w modalności wiedzy bogów, proroków i wiedzy
świadków, niewolników. Co prawda, obie formy są sposobami „łączenia spojrzenia i dyskursu, łączenia widzenia z mówieniem”4 (Foucault, 2014: 56), ale dwoma
różnymi sposobami. Wiedza boska jest zawsze weredyczna, ponieważ oświetla to,
co można zobaczyć, i wypowiada to, co sprawia. W przypadku aleturgii niewolniczej widzenie i mówienie łączą się w inny sposób – poprzez rolę świadka, widza. Prawda spojrzenia tkwi tutaj w ich obecności, w tym, że byli, widzieli, zrobili.
Relacja spojrzenia i dyskursu jest zakorzeniona w tożsamości świadka, w fakcie
własnego doświadczenia, które pozwala mu na głoszenie prawdy.
4

Foucault wraca tutaj do kategorii „widzenia” i „mówienia” rozwijanych w Archeologii wiedzy.
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Po trzecie, różnica pomiędzy weredykcją bogów i niewolników wynika
z dwóch poprzednich i dotyczy czasu. Prawda wygłaszana przez wyrocznię łączy
chwilę obecną z przyszłością, nie dotyczy przeszłości. Aleturgia bogów, przybierając postać nakazu, wskazuje na przykład środki zaradcze, które należy podjąć,
a także zapowiada to, co ma się wydarzyć. Z kolei weredykcja świadectwa ulokowana jest na osi teraźniejszość – przeszłość. To stwierdzenia, że coś się zdarzyło,
podnoszone w akcie wspomnienia. Aleturgia niewolników jest zaświadczeniem
prawdy na mocy wyznania i prawa pamięci (Foucault, 2014).
Rytuały produkcji prawdy, które odnajduje Foucault w kulturze hellenistycznej i chrześcijańskiej, rozwinęły się we współczesnych relacjach społecznych i instytucjonalnych. Jednak, przenosząc idee Foucaulta na grunt obecnych praktyk
dyskursywnych, nie należy aleturgii proroczej i świadectwa utożsamiać z określonymi aktorami społecznymi czy instytucjami. Analiza źródłowa pozwala natomiast na uchwycenie różnic i dopełniających się mechanizmów weredykcji,
które dochodzą do głosu we współczesnych pedagogiach. Badanie pedagogii
z perspektywy praktyk aleturgicznych będzie zatem obejmowało co najmniej
trzy aspekty:
• sposoby „naświetlania” problemów, czynienia ich widzialnymi;
• dyskursywne strategie argumentacji i uzasadniania wiedzy;
• zalecenia, nakazy, rady w sprawie przyszłości oraz diagnozy i interpretacje
przeszłości.
Rola podmiotu w procedurach aleturgicznych jest potrójna – może wystąpić
jako sprawca (wykonawca), dzięki któremu prawda wychodzi na jaw, jako widz
(świadek) spełniania aktu prawdy oraz jako sam przedmiot aleturgii, gdy wypowiadana jest prawda o nim. Najczystszą formą ostatniego przypadku jest wyznanie, będące jednocześnie wyrazem pełnego aktu prawdy, w którym podmiot jest
sprawcą aleturgii, jej świadkiem i przedmiotem (Foucault, 2014). Zobowiązanie
do wypowiadania prawdy określa Foucault wymownym terminem „reżim prawdy” (Foucault, 2014). To powiązanie terminu „reżim” z aktami ujawniania prawdy ma podkreślić zasadę obligowania i konieczności, konotowaną przez pojęcie
reżimu. Tym, co staje się istotne, jest zatem zobowiązanie jednostki do poddania
się określonym procedurom i instytucjom władzy (w reżimie politycznym byłby
to suweren, w reżimie prawnym – prawo) (Foucault, 2014). W związku z tym
Foucault proponuje przeniesienie pojęcia reżimu również na teren epistemologii i prawdy, by ukazać problem zobowiązania do prawdy w określonych aktach
wyznania. W tej perspektywie na mocy „reżimu prawdy” człowiek przyjmuje, po
pierwsze, zobowiązanie do ujawniania prawdy, po drugie – status przedmiotu
wiedzy.
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Edukacja jest praktyką aleturgiczną w podwójnym sensie. W znaczeniu ogólnym – dlatego że poprzez instytucje i aktorów w nią zaangażowanych, poprzez
role im przypisywane pozwala dostrzec w określonym świetle to, co ma stanowić
prawdę. W znaczeniu bardziej technicznym jest po prostu sposobem ujawniania
i konstruowania wiedzy, ukazuje, w jaki sposób prawda wychodzi na jaw, dochodzi do efektu „rozpoznania”. Owa „mechanika rozpoznania” jest, z jednej strony,
procesem cyrkulacji od podmiotu do przedmiotu prawdy, gdy w efekcie oceny
to rozpoznający zostaje trafiony strzałą, którą sam wypuścił; z drugiej strony, jest
techniką, procedurą i pewnym rytuałem, za sprawą którego dochodzi do manifestacji prawdy (por. Foucault, 2014).
Dzięki badaniu pedagogii przez pryzmat mechanizmów aleturgicznych możemy:
• rozpoznawać topografię dyskursów o edukacji/w edukacji i dominujące mapy
teoretyczne, które naświetlają wybrane punkty terenu i relacje między nimi;
• identyfikować warunki aktów „prawdy” edukacyjnej: sprawców, świadków
i przedmioty wiedzy;
• rekonstruować modalności, orientację temporalną i status dyskursów uruchamianych w zróżnicowanych kontekstach historycznych, politycznych
i kulturowych.
Nauczanie i wytwarzanie wiedzy naukowej są w analizach Foucaulta „wzorcowymi” przykładami reżimów prawdy. Zainteresowanie relacjami pomiędzy procedurami ujawniania prawdy a podmiotami, które dokonują owych aktów, a także
pomiędzy podmiotami będącymi ich świadkami lub przedmiotami zakreśla rozległe pole badań nad praktykami edukacyjnymi. Badania te obejmują odpowiedzi
na pytania o to, w jaki sposób wyznawana jest prawda, wobec kogo i co jest jej
przedmiotem. Problem dyskursywnego wytwarzania wiedzy w relacji z „innym”
jest szczególnie wyeksponowany w pojęciu wyznania, które zakłada tożsamość
podmiotu i przedmiotu wypowiedzi (por. Foucault, 2014). Wyznanie jako kategoria analizy praktyki dyskursywnej uwzględnia badanie warunków możliwości,
przebiegu i efektów wypowiadania „prawdy” o sobie przed „innym”. „Inny”, przed
którym składane jest zeznanie, nie musi być jednostką psychofizyczną – to każda forma publiczności, również tej rozproszonej i wirtualnej, która wyznania się
domaga (Ostrowicka, 2015c). Badanie pedagogii wyznania jako jednej z „technik siebie” koncentruje się na technicznych aspektach tej praktyki edukacyjnej,
a szczegółowe kategorie analityczne dotyczą:
• technik indywidualizacji podmiotu/przedmiotu wypowiedzi, w tym także
sposobów unifikacji i uniformizacji „podmiotu mówiącego” i tematu wyznania;
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• t echnik dzielenia i dyferencjacji, czyli sposobów i kryteriów różnicowania
podmiotu mówiącego i podmiotu przyjmującego zeznanie;
• technik patrzenia, „wkraczania z oceną”, postaci, działań i funkcji „Innego”;
• „kanałów komunikacyjnych”, mediów i materialnych „śladów” wyznania
(por. Gutman, 1988; Ostrowicka, 2015c).
Kończąc tę część rozważań, warto podkreślić, że potencjał analityczny kategorii aleturgii, reżimów prawdy i wyznania nie jest ograniczony do badań w perspektywie ontologicznej relacji pedagogii i praktyki dyskursywnej. Konstelacyjny
charakter omówionych w części pierwszej związków dyskursu i edukacji uwypukla wzajemne przenikanie się pól semantycznych pojęcia dyskursu edukacyjnego. A to oznacza również możliwość akcentowania rozmaitych aspektów praktyk
aleturgicznych w zależności od zainteresowania funkcjonalnym, gatunkowym czy
też tematycznym związkiem domen dyskursu i edukacji. Przykładów badań empirycznych w tym zakresie dostarcza zbiór pod redakcją Andreasa Fejesa i Katherine
Nicoll pod tytułem Foucault and a Politics of Confession in Education (2015).

Podsumowanie
Podstawowym celem artykułu uczyniłam próbę typologizacji związków pomiędzy dziedzinami dyskursu i edukacji, dających się zrekonstruować na podstawie analizy pól semantycznych wieloznacznego pojęcia „dyskurs edukacyjny”.
Podjęte tu poszukiwania zrodziła potrzeba zaakcentowania teoretycznej nieoczywistości kategorii edukacji, a tym samym jej związków z dyskursem. O ile
w badaniach nad dyskursem edukacyjnym pojęcie dyskursu jest traktowane z teoretyczną uwagą i problematyzowane w kontekście różnych ujęć filozoficznych,
o tyle problem teorii edukacji bywa marginalizowany. Przedstawione tu rezultaty analiz, uwzględniające dwa rodzaje źródeł (badania empiryczne oraz leksykon
współczesnej pedagogiki), wyostrzają zasadność dyskursywnego uwrażliwienia
na niejednorodne pola semantyczne pojęcia dyskursu edukacyjnego. W praktyce badawczej termin ten oznacza „dyskurs o edukacji”, „dyskurs w edukacji” lub „dyskurs jako edukacja”. Niezwykle szeroki zakres zjawisk objętych
wymienionymi kategoriami jest pochodną bogactwa zarówno teorii dyskursu,
jak i koncepcji edukacji. W rezultacie możemy mówić o swoistej konstelacji powiązań pomiędzy interesującymi nas dziedzinami: związków funkcjonalnych,
tematycznych, gatunkowych i ontologicznych. Założenie ontologicznego
związku obu domen skłania do większej ostrożności i precyzji w posługiwaniu
się terminem „dyskurs edukacyjny”. Jeśli przyjmiemy teoretyczne założenie, iż
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dyskurs ex definitione jest praktyką wiedzotwórczą, staje się on kategorią bliskoznaczną pedagogii w znaczeniu zbioru relacji pomiędzy pojęciami, teoriami,
rzeczami i działaniami, zaangażowanymi w formowanie (się) podmiotów. Poprzez zastosowanie analogii jako zasady metodologicznej owe edukacyjne efekty, konstruowanie tożsamości, pedagogie dają się opisać i wyjaśniać w optyce Foucaultowskich „gier zależności” na poziomach: intradyskursywnym (w ramach
pojedynczej pedagogii), interdyskursywnym (pomiędzy pedagogiami) i ekstradyskursywnych (między praktykami edukacyjnymi a całością przemian ekonomicznych, politycznych czy kulturowych). Analogia rozumiana jako relacja
podobieństwa pomiędzy regułami formacyjnymi dyskursu a warunkami edukacyjnymi pozwala na wnioskowanie o pedagogiach na podstawie analizy dyskursu. Konceptualizacja badań nad tak ujętą praktyką edukacyjną może oczywiście
przyjąć rozmaitą postać. Przedmiotem mojego zainteresowania w drugiej części
artykułu uczyniłam kategorie wywiedzione z hellenistycznej i chrześcijańskiej
tradycji: pojęcie aleturgii i wyznania, podejmując próbę ukazania ich analitycznego potencjału dla badań nad współczesnymi pedagogiami.
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In order to describe in detail the differences between the discourse of a textbook and the discourse of children I used categories - applied in the area of cognitive considerations - concerning the language image of the world and the text image
of the world, as well as selected sub-categories: point of view
and perspective, type of rationality, method of categorizing,
stereotypical and axiological overview of the reality.
I assumed that the choice of categories and subcategories will
not only allow to investigate the imposed meanings of the textbook discourse, but – above all – will make it possible to notice the very process of formation, the emergence of the image
of the world from the perspective of children. The adopted
analysis model launches reflection on the necessary changes,
exposes the oppressiveness of the language of the textbook
and encourages exploring the conditions to initiate the language of children.

Rozważania ujęte w artykule zogniskuję wokół wątków stwarzających dogodny klimat do zainicjowanego przez Marię Dudzikową, Adama Chmielewskiego
i Adama Groblera myślenia o interdyscyplinarnym kontekście badań edukacyj-
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nych (Chmielewski, Dudzikowa, Grobler, 2012). Rozważania te są ważne z wielu
powodów. Dla mnie najistotniejsze są trzy:
• stwarzają możliwość stawiania pytań o źródła stagnacji szkoły z różnych
perspektyw;
• uruchamiają rozległą przestrzeń do myślenia o koniecznych zmianach;
• tworzą podwaliny innego podejścia do dyskursu edukacyjnego.
Zaproponowany kontekst teoretyczny stwarza badaczom możliwość określenia na nowo zamierzeń szkoły i dokonania wszechstronnej rewizji wszystkich jej
obszarów działania. Zasadność oddziaływań dzisiejszej edukacji pozwala skonfrontować z realnymi wyzwaniami współczesności i przewidywanymi kierunkami
jej przeobrażeń. Przyjrzyjmy się bliżej tym wątkom.

Kognitywizm jako kontekst badań edukacyjnych
W obszarze badań pedagogicznych nowym, inspirującym kontekstem teoriopoznawczym może być kognitywizm. Jako dziedzina badająca procesy poznawcze
ma charakter interdyscyplinarny; sytuuje się pomiędzy filozofią (epistemologią),
psychologią, językoznawstwem, antropologią i neurologią, a nawet cybernetyką
czy robotyką (por. Wierzchoń, Orzechowski, Barbasz, 2012: 114). Wspólną przestrzeń stanowi odniesienie do poznania, a ściślej: myślenia, zainteresowania procesami poznawczymi, nabywaniem wiedzy, szerzej – uczeniem się.
Przedmiotem rozważań teoretycznych kognitywizm czyni całą złożoność
i wielowymiarowość rzeczywistości, stawiając pytania o naturę ludzkiego umysłu
poznającego rzeczywistość, którą nauki przyrodnicze pozbawiły stałych punktów
odniesienia i złudzeń, że świat da się zamknąć w mechanistycznej koncepcji i ująć
w zestawie twierdzeń obiektywnych, pewnych.
Kognitywizm zmienił też status języka. Przestaje on być postrzegany jako
obiektywna struktura z systemem reguł gramatycznych, z wbudowanymi mechanizmami ich stosowania, umożliwiającymi tworzenie zrozumiałych wypowiedzi.
Przyjmuje się, że struktura języka jest determinowana przez schematy aktywacji
neuronowej, będące częścią całościowej aktywności mózgu i ciała. Procesy poznawcze mają jednak w znacznym stopniu charakter indywidualny. Znaczenia zaś
składają się z treści pojęciowej, wyrażającej konkretne aspekty otaczającego nas
świata nie w sposób bezpośredni; tkwią w operacjach myślowych lub w ogólnych
sposobach widzenia świata, przesączonych jednak przez osobiste, niepowtarzalne
postrzeganie i ujmowanie tego, w czym zanurzone jest poznające indywiduum1.
1
Wykład Pierwszych 40 lat, wygłoszony przez Ronalda Langackera z okazji przyznania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 1 października 2003 roku.
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Kognitywizm otwiera więc całkiem nowe przestrzenie i dostarcza odkrywczych ujęć dla wszelkiej refleksji o edukacji. Poszukując odpowiedzi na podstawowe pytanie o to, jak to się dzieje, że się uczymy, w jaki sposób poznajemy, rozumiemy i ujmujemy świat, każe inaczej spojrzeć na możliwości poznawcze dzieci
(por. Erlauer, 2003; Sprenger, 2003; Gupta, Richardson, 2001; Dąbrowska, Kubiński, 2003; Ożdżyński, 1995).
Zwraca uwagę przede wszystkim na procesualny charakter uczenia się – stopniowe, subiektywne otwieranie się znaczeń w wyniku indywidualnie doświadczanego – przeprowadzanego na różne sposoby – kategoryzowania, profilowania
i wartościowania. Uczenie się nie ma więc charakteru mechanicznego, a wiedza
nie ma postaci gotowej, skończonej.
Zasadnicza zmiana wprowadzona w teorii procesów poznawczych przez kognitywizm zaowocowała więc koncepcją edukacji, której sednem jest tworzenie
w procesie konstruowania wiedzy subiektywnych sposobów opisywania rzeczywistości, odkrywania, interpretowania i uzgadniania sensu, rozwijania postaw poszukujących, badawczych, samodzielności poznawczej. W tej koncepcji nie mieści
się już przeświadczenie, że edukacja szkolna polega na przyswajaniu wiedzy gotowej, do czego wystarczy sprawny nauczyciel i dobry podręcznik. Odpowiedzi na
pytania o to, jak, czego i po co uczyć, nie można już szukać w wąskim, wyłącznie
racjonalistycznym paradygmacie przyrodniczym ani w strukturalistycznym ujęciu
związków między językiem (mową) a myśleniem. Badania procesów poznawczych
i funkcji języka w uczeniu się nie należą już tylko do sfery nauk przyrodniczych –
kognitywizm przesuwa je w sferę psychologiczną.
„Otwarcie” się na inne myślenie o procesie uczenia się wymaga jednak badawczej odwagi i czujności w uruchamianiu namysłu wykraczającego poza
ramy macierzystej dyscypliny, a także gotowości do podjęcia badawczego ryzyka. Ważna jest również świadomość tego, że bardzo łatwo wpaść w pułapkę
interdyscyplinarnych pozorów, tracąc z pola widzenia wyjściowe założenie o konieczności stwarzania nowego pola badawczego (por. Wierzchoń, Orzechowski,
Barbasz, 2012).

W poszukiwaniu nowej formuły dyskursu edukacyjnego
Mimo „swoistej instytucjonalizacji badań nad dyskursem w polskiej pedagogice”
(Ostrowicka, 2014: 47–68) oraz skategoryzowania dyskursu jako zasadniczego pojęcia pozwalającego spojrzeć całościowo na sposoby, formy, procesy, a także skutki
komunikacji społecznej (Czachur, Kulczyńska, Kumięga, 2016: 8–9), lektura do-
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tychczasowych diagnoz jednoznacznie dowodzi, że pozostaje ono nadal poza dydaktyczną refleksją nad nauczaniem i wiedzą szkolną (Klus-Stańska, 2010: 147).
Analizy dyskursu edukacyjnego prowadzi się przede wszystkim w ramach socjologicznej analizy dyskursu (Grzymała-Kazłowska, 2004; Horolets, 2008; Pawliszek,
Rancew-Sikora, 2012), psychologicznej analizy dyskursu (Shugar, 1995; Kurcz,
Bobryk, 2001), lingwistyki pedagogicznej (Bernstein, 1990: 163) i edukacyjnej
(Rittel, 1994a: b).
Warto zatem w obszarze badań pedagogicznych uruchomić refleksję nad dyskursem edukacyjnym, która okazuje się istotna z co najmniej dwóch powodów. Po
pierwsze, dyskurs umożliwia odnajdywanie i formułowanie nowych problemów
i zagadnień w naukach społecznych, stając się źródłem licznych badań i nowych
interpretacji (Klus-Stańska, 2010: 145). Po drugie zaś, zainteresowanie dyskursem
edukacyjnym może pomóc przełamać długotrwały impas w podejmowaniu istotnych przekształceń edukacyjnych.
Badacze posługujący się kategorią dyskursu edukacyjnego stają przed koniecznością zdefiniowania tej kategorii dla potrzeb swoich badań. Nadają mu szerokie
lub wąskie znaczenie. W szerszym znaczeniu, rozumienie dyskursu edukacyjnego
wykracza poza usytuowanie w ramach edukacji zinstytucjonalizowanej i rozpatrywane jest w szerokiej społecznej i poznawczej perspektywie jako „każda forma
transmisji wiedzy z perspektywy eksperta do perspektywy nowicjusza” (Skudrzyk,
Warchala, 2002: 279–280). Dyskurs odnosi się do znacznie bardziej rozległych obszarów, takich jak „zdarzenia społeczne, tekst kulturowy, władza, czy wręcz cała
rzeczywistość społeczna, której znaczenia są nadawane w toku dyskursywnych
praktyk” (Klus-Stańska, 2010: 145). Wyróżnia go (1) „interakcja nadawczo-odbiorcza typu specjalista – adept (z archetypowymi rolami nauczyciela i ucznia)
oraz (2) funkcja edukacyjna, wynikająca ze specyficznego celu komunikacyjnego,
który można określić jako dążenie jednej ze stron (nauczyciela) do spowodowania
określonej zmiany osobowościowej u partnera interakcji” (Nocoń, 2011: 190).
Natomiast w znaczeniu węższym dyskurs pojmowany jest jako:
1) proces komunikacji między nauczycielem i uczniem podczas wszystkich
szkolnych sytuacji komunikacyjnych, również tych, w których nie są realizowane funkcje edukacyjne (np. podczas przerw międzylekcyjnych)
(Wojtczuk, 2002: 300);
2) strategie „przekazywania wiedzy w sytuacjach nauczania lub szeroko rozumianego procesu kształcenia; przekształca wówczas specjalistyczny dyskurs źródłowy tak, aby stał się zrozumiały dla niespecjalisty; charakteryzuje go interakcja nauczający–nauczany” (Labocha, 1996: 9–15);
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3) „wypowiedź o określonych regułach modelowych, w której uwzględnia się
wymiar podmiotowy – aktorów dyskursu, oraz czynnościowy – procesy
komunikacji” (Rittel, 1996: 31–40). Takie jego rozumienie wyrażane jest
kilkoma synonimicznymi terminami – dyskurs edukacyjny, dydaktyczny,
szkolny, lekcyjny.
W swoich rozważaniach przyjmuję szerokie rozumienie dyskursu edukacyjnego, który rozumiem jako sposób „artykułowania istniejących intersubiektywnie
przekonań, wyobrażeń, ocen, norm, wartości wytworzonych w praktyce społecznej, a szerzej – jako zbiór praktyk komunikowania przeświadczeń, zakorzenionych
w osobistym doświadczeniu i kontekście kulturowym, związanych z rozumieniem
jakiegoś obszaru rzeczywistości” (Wiśniewska-Kin, 2013: 94). Przy czym w moim
przekonaniu, sposoby badania wybranego dyskursu, podejmowane interpretacje
rzeczywistości świadomościowej, same stają się dyskursem, rodzajem metadyskursu, który odzwierciedla nastawienie i przeświadczenia badaczy, wytwarza repertuar pojęć, terminów i narzędzi, styl pracy analitycznej (Krauz, Gajda, 2005;
Kowalski, 2010: 17–27; Wodak: 2011: 11–48). Dyskurs edukacyjny postrzegany
jest więc jako konsekwencja przekonań teoretycznych (metadyskurs) uzasadniających tę praktykę; obejmuje całokształt zdarzeń – osoby, miejsca, czas, cele i skutki
oraz zrytualizowane i sformalizowane działania rozgrywające się w instytucjach
edukacyjnych (Wiśniewska, 2005).

Dyskurs podręcznikowy i dziecięcy
z perspektywy kognitywistycznej
Przyjęta przeze mnie strategia badawcza wpisuje się w nurt interpretatywnych badań kognitywistycznych. Z tej perspektywy podjęłam próbę wskazania jednego
z możliwych sposobów rozważania rzeczywistości, która konstytuuje się na przecięciu wiedzy publicznej, wystandaryzowanej i utwierdzonej w podręczniku, i wiedzy osobistej dziecka, zanurzonej w jego indywidualnym, nieustannie wzbogacanym doświadczeniu. Dzięki tej strategii badawczej wydobyłam różnice wynikające
z przeciwstawnych koncepcji edukacji. Jedna przejawia się w sposobie modelowania wizji świata przez teksty podręcznikowe. Druga zapewnia miejsce dla procesu
konstruowania znaczeń w językowym obrazie świata z perspektywy dzieci.
Głównym celem badań uczyniłam skonfrontowanie apriorycznie ustanowionego dyskursu podręcznikowego, który zrekonstruowałam, z wyzwalanym
w inspirującym środowisku edukacyjnym dyskursem uczniowskim. Aby zestawić
horyzont pojęciowy i aksjologiczny, które da się wyabstrahować z podręczników,
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z językowo-kulturowym obrazem świata wyłaniającym się z wypowiedzi dzieci,
posłużyłam się wypracowanymi i stosowanymi w badaniach kognitywistycznych
kategoriami tekstowego obrazu świata i językowego obrazu świata oraz wybranymi podkategoriami: punktu widzenia i perspektywy, typu racjonalności,
sposobu kategoryzowania, stereotypowego i aksjologicznego oglądu rzeczywistości. Założyłam, że wybór kategorii i podkategorii nie tylko umożliwi zbadanie
apriorycznie narzuconych znaczeń dyskursu podręcznikowego, ale przede wszystkim pozwoli dostrzec w inicjowanym dyskursie dziecięcym proces rozumienia
pojęć z wybranych przestrzeni.
Tekstowy obraz świata (TOS) rekonstruowałam z dyskursu podręcznikowe2
go . Zawartość tekstowego obrazu świata badałam w polach leksykalno-semantycznych, które wypełniałam znaczeniami pogrupowanymi w czterech modelach
środowiskowych: mikrosystemowym, mezosystemowym, egzosystemowym, makrosystemowym. Modele środowiskowe stały się również rodzajem kierunkowskazów podczas rekonstruowania uaktywnionego w dyskursie dziecięcym językowego obrazu świata (JOS)3. Dziecięcy namysł nad egzystencjalnymi wymiarami
ludzkiego bytu skupiał się wokół czterech przestrzeni semantycznych (DOM, JA
I SZKOŁA, WŚRÓD LUDZI, ŚWIAT), uszczegółowionych w tematach problemach, wyzwalanych w warunkach urozmaiconego, inspirującego i pobudzającego
rozwój środowiska edukacyjnego. Źródło problematyki, w której dominował wymiar egzystencjalny, aksjologiczny i metafizyczny, stanowiła grupa celowo dobranych tekstów literackich.
W przypadku badań tekstowego obrazu świata podręczników przyjęłam, że celem będzie nie
analiza konkretnych publikacji, ale szczegółowy opis obecnej w nich „pedagogicznej kultury znaczeń”. Ze względu na to, że nowe dane nie przynosiły innych reprezentacji, analizie poddałam sześć
korpusów podręczników (słownik tematyczno-frekwencyjny liczy około 600 stron maszynopisu),
obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 (szczegółowy wykaz podręczników zamieszczam
w pracy Wiśniewska-Kin, 2013. Ponownie badania przeprowadziłam w 2016 roku. Zależało mi na
tym, aby nie tylko rozpoznać obszary znaczeniowe współcześnie obowiązującego podręcznika Nasz
elementarz, ale jednocześnie skonfrontować horyzont pojęciowy i aksjologiczny elementarza z tekstowym obrazem świata wyłaniającym się z dotychczas obowiązujących przykładowych podręczników. Analiza porównawcza miała wykazać, w jakim zakresie dokonała się zmiana w konstruowaniu
podręcznikowego obrazu świata.
3
Aby zidentyfikować znaczenia trzecioklasistów powszechnej szkoły podstawowej, przeprowadziłam dydaktyczne działanie interwencyjne, które za D. Klus-Stańską pojmuję jako „intencjonalną
kreację warunków dydaktycznych, których nie można znaleźć w szkolnictwie powszechnym, po to,
by móc obserwować procesy uczenia się w sytuacjach przez instytucje nieprzewidzianych i nieproponowanych” (Klus-Stańska, 2010: 131–132). W wyniku obserwacji uczestniczącej zebrałam materiał
obejmujący czynności uczniów, a także skutki tych czynności (przede wszystkim plastyczne konkretyzacje – świadectwa odbioru tematyki egzystencjalnej wysnute z tekstów literackich oraz nagrania
na taśmach audio i wideo znacznej części wypowiedzi dzieci (w wyniku transkrypcji sporządziłam
około 400 fiszek z wypowiedziami dziecięcymi).
2

Potencjał badawczy kategorii kognitywistycznych...

179

Różnice w tekstowym obrazie świata podręczników i językowym obrazie świata w wypowiedziach dzieci, wyłoniły się szczególnie wyraźnie: w typach racjonalności, sposobach kategoryzacji pojęć, a także w stereotypowym i aksjologicznym oglądzie rzeczywistości. Obszary badań, powiązania między nimi oraz
wewnętrzną złożoność obu dyskursów – dziecięcego i podręcznikowego – przedstawiam w zestawieniu tabelarycznym4.
Tabela 1. Typy racjonalności i sposoby kategoryzacji w tekstowym obrazie świata podręczników
i językowym obrazie świata z perspektywy uczniów
Kognitywistyczne kategorie badawcze: typy racjonalności i sposoby kategoryzacji
Tekstowy obraz świata podręczników
Świadomie zawęża się punkt widzenia do tego, co oczywiste:
− dominuje przekonanie o uporządkowaniu rzeczywistości:
„Nasze podwórko to miejsce, które najlepiej znamy. Wszyscy bez żadnych wyjątków, takie
podwórko mamy!… Czasami z naszego podwórka, na którym się na co dzień bawimy, widać
wieże kopalni lub wielkiej huty kominy”;
„Mróz na dworze i zawieje – kaloryfer dom nasz grzeje”;
„Na podwórku jest wesoło: domy wkoło, piaskownica – babkownica i aleje rowerowe, i dwie
bramki całkiem nowe”;
− ujawnia się silna tendencja do poetyzacji przyziemnej rzeczywistości:
„Dom gra! Trzeszczy podłogą i drzwiami, gra krokami na schodach, dom gra, gdy śpiewa radio
w pokoju lub kapie z kranu woda”.
„Pielęgniarka Maryla podobna jest do motyla i fruwa jak biały motyl tam i z powrotem, tam
i z powrotem. (…) Biegnie już biały motyl, przysiada na brzegu łóżka, odgarnia smutki jak
wróżka, i już zmartwienia znikają. Znów wszyscy się uśmiechają”.
Językowy obraz świata z perspektywy uczniów
W zindywidualizowanym opowiadaniu świata przeważa: utylitaryzm, sensoryczność, antropocentryczny punkt widzenia:
„Strasznie się bałam pierwszego dnia w szkole; miałam lodowate i mokre ręce, nie mogłam nic
powiedzieć”;
„Ja pamiętam, jak pani czytała imiona nas wszystkich i ja wtedy wyszłam na środek, bo nie wiedziałam, że pani sprawdza tylko listę obecności. Ja myślałam, że pani coś ode mnie chce”;
„Kiedy pierwszy raz pani powiedziała do mnie: „Dzienniczek poproszę”, to ja myślałam, że mam
tylko pokazać dzienniczek”.

W podręcznikowym obrazie świata świadomie ogranicza się opis do językowo
relewantnych cech wystarczających i koniecznych, zawężając punkt widzenia do
tego, co oczywiste. Formuła opisu zamkniętego, oparta na zasadach racjonalizmu
scjentystycznego, wyraża przekonanie o obiektywnym charakterze usystematy4
Rozbieżności w tekstowym i językowym obrazie świata omawiam w skróconej wersji w tekście: Wiśniewska-Kin, 2013: 21–35.
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zowanego poznania i o uporządkowaniu rzeczywistości. Opis sprowadza się do
analizy rzeczywistości pozajęzykowej, z wykluczeniem człowieka jako podmiotu
interpretującego tę rzeczywistość.
W podręcznikowych strategiach porządkowania rzeczywistości ujawnia się
silna tendencja do mitologizowania rzeczywistości, niewykraczania poza obszar
oczywistości, upraszczania, problemów autentycznych, redukowania lub wręcz
wykluczania obrazu złożonej rzeczywistości. Z doboru i układu profilów i faset
wyłania się od początku do końca określony, gotowy obraz świata.
W przeciwieństwie do TOS-u podręczników, dziecięce sposoby objaśniania
świata zakorzenione są w osobistym doświadczeniu, które rzutuje na sposoby
pojmowania „przedmiotu mentalnego”. W zindywidualizowanym opowiadaniu
świata dominuje utylitaryzm, sensoryczność, antropocentryczny punkt widzenia,
myślenie „owinięte” wokół konkretu, poznawanie uwrażliwione na kontekst (przestrzenny i czasowy). Wielowymiarowy, zróżnicowany, niejednoznaczny dyskurs
dziecięcy wykracza poza ustalone granice problemów, obrazuje inwencję, bogactwo oraz wrażliwość dzieci, ujawnia dziecięcą świadomość konfliktów i sprzeczności, uobecnia dziecięcą znajomość realiów i rozczarowanie rzeczywistością.
Z doboru i układu profilów i faset wyłania się obraz trudnej, niejednoznacznej,
skonfliktowanej, zmiennej rzeczywistości.
Tabela 2. Stereotypowy ogląd rzeczywistości w tekstowym obrazie świata podręczników i językowym obrazie świata z perspektywy uczniów
Kognitywistyczne kategorie badawcze: stereotypowy ogląd rzeczywistości
Tekstowy obraz świata podręczników
Kreowaniu obrazu wzorcowego sprzyja
− mitologizowanie rzeczywistości:
„Mama i tata, mądre główki, są jak jabłka dwie połówki”;
„A mama wszystkim rozdaje uśmiechy jak pachnące jabłka, jak słodkie orzechy, jak mleko,
które rano pijemy co dnia”;
„U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką”;
− upraszczanie problemów autentycznych:
„Jakie cudowne życie mają dzieci! Nie muszą chodzić do pracy, nie przejmują się tym, czy są
pieniądze na jedzenie, nie muszą sprzątać, gotować. W zasadzie… niczego nie muszą”
„Gdyby trosk ubyło mamie, jak myślicie, co się stanie? To codziennie, już od rana, w domu
będzie Super-Mama!”;
„A gdy czasem na kolegę spadnie kłopot albo bieda, no to wtedy nasza grupa smucić mu się
długo nie da”;
− redukowanie lub wręcz wykluczanie obrazu złożonej rzeczywistości:
„Dom otwiera swoje cztery ściany dla babci, dziadka, tatusia i mamy”;
„Pogładziłam i Izunię, i Danusię – jak to miło, że się troszczą o mamusię”;
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Językowy obraz świata
Zsubiektywizowane ujmowanie świata cechuje:
− świadomość konfliktów i sprzeczności:
„Są dobre domy albo wesołe, ale idealnego to chyba nie ma, bo nawet jak dzieci w miarę
dobrze się uczą, rodzice pracują i spotykają się z ciociami albo wujkami, to zawsze coś jest
nie tak. Albo pieniędzy nie starczy, albo na lekarstwo brakuje, a niektórzy przecież nie mają
codziennie obiadu. W każdym domu coś nie działa tak, jak powinno”;
− znajomość realiów i rozczarowanie rzeczywistością:
„Ja prawie wcale nie rozmawiam z rodzicami, bo ciągle ich nie ma w domu, a jak są to oglądają
telewizję, a ja gram u siebie w pokoju na komputerze”;
„Czasem, jak jestem smutna albo zła, to się chowam za stołem, bo tam nigdy nikt mnie nie
znajdzie, dopiero jak nie mogę tam już wytrzymać, to wyłażę. Zazwyczaj szuka mnie mój brat
Jasiek, bo rodzicom nie chce się mnie szukać”;
„Najgorsze w domu są poranki, bo wszystko trzeba robić szybko, szybko, a rano często nie
można skojarzyć, gdzie co jest, i w dodatku nie można o tym powiedzieć, trzeba wykonywać to,
co rodzice rozkażą, i nic się nie odzywać”.

Wyobrażenie obiektu „prawdziwego” w podręcznikach, nachylone jest w stronę obrazu wzorcowego. Obecność elementu idealizacji oraz myślenia postulatywnego czy życzeniowego, „mitologicznego”, powoduje nakładanie na obraz tego, co
jest, wyobrażenia tego, co być powinno.
Natomiast stereotypizacja dziecięca służy dzieciom do rozpoznawania obiektów otaczającej je rzeczywistości. W wypowiedziach, w których ujawnia się obraz
przedmiotu typowego, skłaniają się one ku opisowości, informowaniu, kto jaki
„jest naprawdę”. Przez stosowanie powtarzalnych, ale i zmiennych „stereotypowych” cech semantycznych: relacyjnych, funkcjonalnych, percepcyjnych, dzieci
utrwalają wyobrażenia związane z danym przedmiotem.
Sfera wartości narzuconych w podręczniku zamyka dzieci, odgradza je, odbiera im motywację do wysiłku towarzyszącego odkrywczości, niweczy szansę
wzbogacania obrazu samego siebie dzięki satysfakcji płynącej z zajmowania się
sprawami poważnymi i istotnymi, wyłączanie z zakresu zobowiązań szkoły znaczeń osobistych uczniów, powoduje wygaszanie w nich zaciekawienia światem.
Odrealniony, zinfantylizowany i sielankowo-optymistyczny obraz pozbawia uczniów możliwości rozumienia zmiennej i chaotycznej współczesnej rzeczywistości.
Dyskurs dziecięcy zaś wyzwala myślenie o konieczności zaakceptowania otwartości poznawczej, która przyznaje uczniom prawo do wyrastania z egocentrycznego oglądu świata i poszerzania horyzontów własnej egzystencji o cele
ogólne i wybiegające w przyszłość, poznawania siebie, rozumnego pielęgnowania
indywidualności sprzężonej z empatią, odpowiedzialnością i troską o dobro ogólne, budowania własnej tożsamości w dialogu z innymi, przy poszanowaniu inności w zróżnicowanej kulturowo wspólnocie, roztropnego wykorzystywania czasu
i przestrzeni oraz radzenia sobie z przeciwnościami losu.

182

Monika Wiśniewska-Kin

Tabela 3. Horyzonty aksjologiczne w tekstowym obrazie świata podręczników i językowym obrazie
świata z perspektywy uczniów
Kognitywistyczne kategorie badawcze: horyzonty aksjologiczne
Tekstowy obraz świata podręczników
Dominują wartości należące do sfer:
− poznawczo-intelektualnej oraz społecznej:
„Tak ładnie mówi nasza pani… O wszystkim wie! I wszystko zna! Gdy naszej pani my słuchamy,
to deszcz nie pada, a śpiewa, gra” ;
„Pamiętaj, koleżanko, pamiętaj, kolego: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”;
„Gdy rano słońce zaświeci, wybiegają na dwór dzieci. Miotły, szczotki idą w ruch, bo dokoła
wielki brud. Żyć nie można w bałaganie, więc się bierzmy za sprzątanie”;
− osoby o odpowiednich predyspozycjach:
„Wszyscy mnie lubią to rzecz wspaniała, chyba się jednak dobrze starałam. Chciałam, by lubić
zaczął mnie ktoś, więc byłam miła, mówiłam wciąż: proszę, przepraszam, bardzo dziękuję
i uśmiechałam się, i w ogóle. Teraz mnie lubią wszyscy, więc w górę skaczę z radości – do
samych chmurek!”;
„Marudzenie precz do kąta! Od dziś dziecko samo sprząta! Zęby, uszy z chęcią myje! Nawet
szyję”;
„Przecież być miłym jest bardzo miło i wcale nie tak trudno”.
Językowy obraz świata z perspektywy uczniów
Dziecięca konceptualizacja nazw wartości rozciąga się od wartości do antywartości:
− osoby i jej charakteru:
„Zawsze jak jestem sam, to się bardzo denerwuję i myślę, czy mama nie miała jakiegoś wypadku,
ale jak jestem z kimś, to zachowuję się normalnie, udaję, że nic się nie stało”;
„Ja wtedy ciągle patrzę w okno; sprawdzam, czy telefon działa; spoglądam na zegarek; podbiegam
do drzwi; siedzę w kącie; ja próbuję czytać, ale nie mogę się skupić”;
„Jak zrani cię przyjaciółka, to już nigdy nie będzie tak jak przedtem, już zawsze pamięta się o tej
zdradzie”;
Wartościowanie ujawnia się w metaforach orientacyjnych:
„Jak mam fajny dzień, to czuję się tak, jakbym unosiła się na skrzydłach”;
„Jak jest miłość w rodzinie to czuje się takie uczucie lekkości”.

Znaczące rozbieżności między dyskursem podręcznikowym a dziecięcym
i przekonanie o możliwości poszerzenia przestrzeni semantycznej w dyskursie
podręcznikowym przez wprowadzenie wątków pominiętych lub zmarginalizowanych upoważnia do sformułowania kilku wniosków i postulatów pod adresem
praktyki edukacyjnej oraz pytań o możliwości uwzględnienia otwartości poznawczej w dyskursie edukacyjnym
Szczególnie ważne jest odinfantylizowanie edukacji wczesnoszkolnej i przełamanie schematycznej roli kształcenia zinstytucjonalizowanego przez poszerzenie
przestrzeni semantycznej w podręcznikach o te wartości, które edukację czynią
doświadczeniem istotnym i doniosłym w procesie stawania się pełnym człowiekiem. Warto więc zdążać do tego, by w dyskursie edukacyjnym stworzyło się miej-
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sce dla prawdziwie wzbogacających doświadczeń intelektualnych i duchowych,
miejsce, w którym dzieci odkrywają, wykorzystują i rozwijają swój potencjał oraz
znajdują satysfakcję w odkrywaniu prawd istotnych dla ich życia, a wyposażone
w zdolność krytycznego myślenia, powiązaną z ciekawością poznawczą, potrafią
wybrać między światem miałkich przyjemności i złudzeń a przywilejem twórczego używania własnego intelektu i czerpania z dziedzictwa kultury.

Literatura
Bernstein B. (1990). Odtwarzanie kultury. Przeł. Z. Bokszański, A. Piotrowski. Wrocław.
Chmielewski A., Dudzikowa M., Grobler A. (red.). (2012). Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków.
Czachur W., Kuczyńska A., Kumięga Ł. (2016). Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne.
Kraków.
Dąbrowska E., Kubiński W. (red.). (2003). Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego.
Kraków.
Erlauer L. (2003). The Brain Compatible Classroom. Alexandria, VA.
Grzymała-Kazłowska A. (2004). Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych
badań nad dyskursem. „Kultura i Społeczeństwo” 48 (1).
Gupta D.P., Richardson K. (2001). Children’s Cognitive and Language Development. Oxford.
Horolets A. (red.). (2008). Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń.
Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.
Kowalski M.A. (2010). Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa.
Krauz M., Gajda S. (red.). (2005). Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne
metody badawcze. Rzeszów.
Kurcz I., Bobryk J. (red). (2001). Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem. Warszawa.
Labocha J. (1996). Dyskurs jako proces przekazywania wiedzy. [W:] T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny. Kraków.
Nocoń J. (2011). Stylistyczne aspekty dyskursu edukacyjnego. [W:] U. Sokólska (red.). Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś. Białystok.
Ostrowicka H. (2014). Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w poszukiwaniu
osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu. „Forum Oświatowe” 2 (52).
Ożdżyński J. (red.). (1995). Językowy obraz świata dzieci i młodzieży. Kraków.
Pawliszek P., Rancew-Sikora D. (2012). Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD).
„Studia Socjologiczne” 1 (204).
Przybyla O. (2004). Akty mowy w języku nauczycieli. Katowice.
Putkiewicz E. (2002). Proces komunikowania się na lekcji. Warszawa.
Rittel T. (1994a). Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka. Kraków.
Rittel T. (1994b). Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka. Kraków.
Rittel T. (red.). (1996). Dyskurs edukacyjny. Kraków.
Shugar G.W. (1995). Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych. Warszawa.

184

Monika Wiśniewska-Kin

Skudrzyk A., Warchala J. (2002). Dyskurs edukacyjny a kompetencja interakcyjna. [W:] J. Porayski-Pomsta (red.). Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. „Studia Pragmalingwistyczne” t. 3.
Sprenger M. (2003). Differentiation Through Learning Styles and Memory, Thousand Oaks.
Wierzchoń M., Orzechowski J., Barbasz J. (2012). Interdyscyplinarność w naukach kognitywnych –
science, fiction czy science fiction? [W:] A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.). Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków.
Wiśniewska H. (2005). Dyskurs edukacyjny jako neologizm w nauczaniu integrującym. [W:] E. Kozak-Czyżewska, D. Zyboł, B. Kępa (red.). Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Kielce.
Wiśniewska-Kin M. (2013). Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź.
Wodak R. (2011). Badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy. [W:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa.
Wojtczuk K. (2002). Gra oficjalności i nieoficjalności językowej jako zasada organizacji dyskursu edukacyjnego. [W:] J. Porayski-Pomsta (red.). Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. „Studia Pragmalingwistyczne” t. 3.

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (12) 2017 POZNAŃ

Violetta Kopińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Koncepcja czteropoziomowego kontekstu
Ruth Wodak jako wyraz interdyscyplinarności
w analizie dyskursu
KEYWORDS

ABSTRACT

Critical Discourse Analysis
(CDA), Historical Discourse
Analysis (HDA), educational
discourse, interdisciplinarity,
context, triangulation

Kopińska Violetta, Koncepcja czteropoziomowego kontekstu
Ruth Wodak jako wyraz interdyscyplinarności w analizie dyskursu [The concept of four-level context by Ruth Wodak as an
expression of interdiciplinarity in discourse analysis]. Kultura –
Społeczeństwo – Edukacja nr 2(12) 2017, Poznań 2017,
pp. 185–195, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422.
DOI 10.14746/kse.2017.12.9.
The concept of four-level context by Ruth Wodak is to provide
triangulation and minimize the risk of being biased. Simultaneously the analysis of this concept in combination with the research
programme of HDA is an expression of interdisciplinarity’s importance in this approach. One should notice that interdisciplinarity is not an aim itself and it is a subject to limitations. The
most specific limitations are those which result from triangulation on the interdiscursive level.

Wprowadzenie
Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) to grupa podejść do analizy dyskursu, która wyróżnia się spośród innych przede wszystkim odniesieniami teoretycznymi
(zob. Meyer, 2001: 14–31) oraz aktywnym zaangażowaniem się w badane tematy
i zjawiska, wyjściem poza deskrypcję w kierunku politycznego i moralnego wyzwania (Van Dijk, 1993: 249–283; 2001: 9–44; Jabłońska, 2013: 48–61). Istotna jest
również problematyka, która – rzecz jasna – musi mieścić się w ramach dyscyplin,
w których jest podejmowana, ale której cechą charakterystyczną jest ujawnianie
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określonych interesów, ukrytych relacji władzy, denaturalizowanie tego, co „oczywiste” (Luke, 1995–1996: 7–11; Szkudlarek, 1997; Meyer, 2001: 15–16), podejmowanie dyskusji nad tym, co niekwestionowane, a poprzez to odsłanianie alternatyw i wyborów tam, gdzie dotychczas nie były widoczne.
KAD ma ugruntowaną pozycję w badaniach edukacyjnych również w Polsce.
Świadczą o tym zwłaszcza liczne publikacje, w których dyskurs edukacyjny jest
przedmiotem badań, a badacze i badaczki stosują i/lub deklarują krytyczne podejście do jego analizy1.
Cechą wpisaną w analizę dyskursu, w tym dyskursu edukacyjnego, jest interdyscyplinarność. Nie jest ona charakterystyczna wyłącznie dla podejść krytycznych. W niniejszym artykule odniosę się jednak do jednego z podejść krytycznych
reprezentowanych przez Ruth Wodak – Historycznej Analizy Dyskursu (HAD).
Wybór tego podejścia wynika z mojego doświadczenia badawczego, ale jest również podyktowany programem badawczym HAD artykułowanym przez Ruth Wodak. Już w pierwszych punktach autorka deklaruje: „1. Jest to podejście interdyscyplinarne. 2. Interdyscyplinarność przejawia się na różne sposoby: w podejściu teoretycznym, w metodzie i praktyce badawczej i w składzie zespołów badawczych”
(Wodak, 2008: 194). I dalej: „Zarówno cała koncepcja teoretyczna, jak i poszczególne metody badawcze mają charakter eklektyczny; korzystamy ze wszystkich teorii i metod, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia i zrozumienia przedmiotu
badań” (Wodak, 2008: 194).
W pierwszej części artykułu omówię koncepcję czteropoziomowego kontekstu
w ujęciu Ruth Wodak, która stanie się punktem wyjścia dla ukazania znaczenia interdyscyplinarności badań nad dyskursem. Następnie odniosę się do przykładu, badanego przeze mnie problemu, mającego swój wymiar dyskursywny, by wskazać pewne
rysy owej interdyscyplinarności, realizujące się w ramach konkretnego badania.

Interdyscyplinarność w KAD na podstawie triangulacji
w ujęciu Ruth Wodak
Triangulacja teoretyczna2 według Ruth Wodak w badaniach HAD jest realizowana za pomocą koncepcji czteropoziomowego kontekstu. Sama obecność i znaczenie nadawane kontekstowi nie dziwi, ponieważ stanowi on nieodłączny element
obecny w orientacji jakościowej w badaniach społecznych. Ruth Wodak nadaje
Zob. więcej na ten temat: Ostrowska, 2011: 113–127; Ostrowicka, 2014: 47–68; Kopińska, 2016.
Podejście R. Wodak do triangulacji jest charakteryzowane jako teoretyczne – Meyer, 2001: 29.
Nie należy go jednak utożsamiać z triangulacją teorii w rozumieniu Denzina (Flick, 2011: 84).
1
2
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mu szczególne znaczenie, wskazując, że pominięcie go może uniemożliwić spójną
i przejrzystą analizę i interpretację (Wodak, 2011: 23). Autorka uważa, że zastosowanie tej koncepcji pozwala wychodzić poza wymiar językowy, czerpać z dorobku
dziedzin pokrewnych, mając jednocześnie świadomość podejmowania określonych decyzji teoretycznych oraz ich konsekwencji (Wodak, 2011: 23–25).
Autorka wyróżnia następujące poziomy kontekstu:
• b ezpośredni kontekst językowy;
• k ontekst intertekstualny/interdyskursywny;
• k ontekst „Teorii Średniego Zasięgu”;
• k ontekst „Wielkich Teorii” (Wodak, 2008: 193).
Pierwszy poziom analizy kontekstowej, tak zwany „wewnętrzny”, najpełniej
wskazuje na interdyscyplinarność analizy dyskursu. Owa interdyscyplinarność
wynika z faktu, że samo zastosowanie analizy dyskursu może mieć miejsce tylko tam, gdzie analizowany problem społeczny ma wymiar dyskursywny, a co za
tym idzie – poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych jest oparte na analizie praktyk dyskursywnych. Wiąże się to z założeniem leżącym u podstaw KAD,
że język konstruuje świat społeczny i jednocześnie jest przezeń konstruowany
(Fairclough, Duszak, 2008: 16). Wymogiem KAD jest zapewnienie tak zwanej „lingwistycznej powierzchni” (Meyer, 2001: 15–16), ale, jak pisze Ruth
Wodak – „skupiamy się na problemach, nie na konkretnych faktach językowych”
(Wodak, 2011: 19), a to oznacza, że analiza językowa nie jest celem samym w sobie.
Z drugiej strony, istotne znaczenie społeczne, przypisywane samemu dyskursowi,
podnosi rangę języka. Biorąc pod uwagę założenia KAD dotyczące relacji między
językiem a społeczeństwem, nie należy jednak tej analizy postrzegać wyłącznie
w kategoriach instrumentalnych.
Drugi poziom analizy zapewnia triangulację badaczy i/lub metod, teorii i/lub
danych (Rubacha, 2008: 87–88) i jest kontynuacją poziomu pierwszego. Umacnia
tym samym interdyscyplinarność omawianego podejścia. Na tym etapie następuje
przesunięcie punktu ciężkości z pojedynczych „tekstów” lub ich części (jednostek
analizy) na grupę owych „tekstów”. Nie chodzi tu o zwykłe podsumowanie, ale o poszukiwanie związków z innymi tekstami (intertekstualność). Dopiero wtedy możliwa
jest rekonstrukcja dyskursu, który w ujęciu Ruth Wodak „zakłada istnienie wzorów
i wspólnych cech w ramach wiedzy i struktur, natomiast tekst jest konkretną, unikatową realizacją dyskursu” (Wodak, 2011: 18). Rekonstrukcja dyskursu umożliwia poszukiwanie związku z innymi dyskursami (interdyskursywność). To właśnie ten moment wzmacnia interdyscyplinarność omawianego ujęcia. Zastosowanie triangulacji
badaczy/ek, metod, teorii lub danych, nawet jeżeli przyjmiemy pewne ograniczenia,
które umożliwiają porównanie dyskursów (Kopińska, 2016), umożliwia „urucho-
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mienie” nowych obszarów, które mogą potencjalnie pochodzić z innych dyscyplin
naukowych aniżeli te, na których bazowano pierwotnie. I tak jak trzeci i czwarty poziom kontekstu, który oznacza interpretację dyskursu w kontekście socjo-polityczno-historycznym oraz teoretycznym (Wodak, 2008: 193; Meyer, 2001: 29) i w rezultacie
wiąże się z koniecznością sięgania do teorii z różnych dyscyplin naukowych, tak interdyskursywność dodatkowo może to jeszcze „rozszerzać”. Inni badacze i badaczki
mogą mieć bowiem odmienne założenia na poziomie programowym, co z kolei ma
swoje określone konsekwencje dla metodologii prowadzonych badań. Mogą odwoływać się do innych teorii na poziomie makro-, mezo- i mikro (ryc. 1).
I POZIOM

Analiza na poziomie „wewnętrznym”
poszczególnych „tekstów”

Interdyscyplinarność

poprzez inkorporację kategorii
lingwistycznych do analizy

II POZIOM

Analiza intertekstualna

Interdyscyplinarność

Włączanie teorii, metod mogących
pochodzić z różnych dyscyplin naukowych
w celu przeprowadzenia analizy
interdyskursywnej (również poprzez
sięganie do analiz dyskursu
przeprowadzonych przez innych/e
badaczy/ki);
Możliwa rekontekstualizacja kategorii
pochodzących z innych dyscyplin
naukowych poprzez triangulację danych
(„teksty” należące do innego gatunku)

Rekonstrukcja dyskursu(ów)

Analiza interdyskursywna

Interdyscyplinarność

III i IV POZIOM

Analiza dyskursu z odniesiem do mezoi makroteorii

Włączanie teorii mogących pochodzić
z różnych dyscyplin naukowych służących
wyjaśnieniu i zrozumieniu badanych
problemów

Ryc. 1. Interdyscyplinarność w koncepcji czteropoziomowego kontekstu w analizie dyskursu
Źródło: opracowanie własne

Nawet triangulacja na poziomie samych danych może wzmacniać interdyscyplinarność, ponieważ gatunek, w który wpisują się owe dane, może wymuszać
sięgnięcie do kolejnych dyscyplin (np. analiza dyskursu bazującego na tekście pi-
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sanym i analiza dyskursu bazującego na materiale wizualnym). Na rycinie 1 przedstawiłam, w jaki sposób interdyscyplinarność jest/może być realizowana w analizie dyskursu opartej na koncepcji czteropoziomowego kontekstu. Wynika z niej,
że włączanie elementów różnych dyscyplin naukowych wiąże się z określonymi
poziomami analizy. Należy jednak podkreślić, że w praktyce badawczej następuje
stałe „przełączanie się” pomiędzy tymi poziomami (Meyer, 2001: 30), co w konsekwencji powoduje, że proces ten nie ma charakteru linearnego. A zatem, choć powód, dla którego do analizy dyskursu włączane są elementy pochodzące z różnych
dyscyplin naukowych, jest ściśle związany z poziomem analizy, to nachodzenie na
siebie poszczególnych poziomów, powtarzanie określonych zadań w trakcie analizy powoduje z kolei, że interdyscyplinarność wynikająca z I, II, III i IV poziomu
również nie ma charakteru liniowego.
Należy podkreślić, że koncepcja czteropoziomowego kontekstu w ujęciu Ruth
Wodak ma zapewnić triangulację, minimalizować ryzyko stronniczości (Meyer,
2001: 29–30). Jednocześnie analiza tej koncepcji w połączeniu z założeniami programowymi HAD jest wyrazem tego, jakie znaczenie w ramach tego podejścia
przypisywane jest interdyscyplinarności.

Szkolna edukacja obywatelska –
przykład interdyscyplinarności
w badaniach dyskursu podręcznikowego
Celem badań, które przeprowadziłam i opisałam w książce pt. Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych (Kopińska, 2017)
była rekonstrukcja kształtu szkolnej edukacji obywatelskiej na podstawie dyskursu
podręczników do przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Sam fakt projektowania
badań dotyczących szkolnej edukacji obywatelskiej wymusił sięgnięcie do wiedzy
z zakresu różnych dyscyplin naukowych: pedagogiki, socjologii, filozofii, politologii, prawa. Było to konieczne ze względu na określenie problemu badawczego,
choć na tym etapie nie wynikało jeszcze z analizy dyskursu. W tym sensie nie było
czymś specyficznym, charakterystycznym dla tej analizy. Jednocześnie przyjęcie
założeń na temat relacji między językiem a światem, zwłaszcza – konstruktywizmu
społecznego w ujęciu Petera Bergera i Thomasa Luckmanna (Berger, Luckmann,
1983), teorii strukturacji społecznej Anthony’ego Giddensa (Giddens, 2003), skłoniło do zainteresowania się problematyką mającą wymiar dyskursywny. Wstępne
analizy teoretyczne doprowadziły w rezultacie do konceptualizacji następujących
kategorii analitycznych; koncepcji, rozumienia prawa, partycypacji obywatelskiej
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i partycypacji uczniowskiej. Każda z tych kategorii wymagała interdyscyplinarnej
analizy. Owa interdyscyplinarność na pierwszym poziomie analizy kontekstowej
oznaczała inkorporację kategorii lingwistycznych (Meyer, 2001: 16) do badań nad
dyskursem. W tym przypadku były to strategie dyskursywne rozumiane jako „systematycznie powtarzające się sposoby użycia języka” charakteryzujące się różnym
stopniem złożoności, przypisaniem do różnych poziomów organizacji systemu językowego, zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów (Wodak, 2008: 195–196).
Wzmocnione to zostało podczas rekonstrukcji modeli dyskursu w ramach poziomu intertekstualnego. Choć w przypadku prowadzonych przeze mnie badań
kontekst interdyskursywny nie przyniósł włączenia do badań kolejnych dyscyplin
naukowych, to na poziomie trzecim i czwartym było to konieczne. To tu właśnie
potrzebne było odwołanie się do wiedzy z zakresu teorii prawa, filozofii prawa,
socjologii (w tym socjologii prawa, edukacji), pedagogiki.
Prześledźmy to na przykładzie jednej z kategorii analitycznych, obecnych
w tych badaniach – rozumieniu prawa (ryc. 2). Wyodrębnienie tej kategorii jest
efektem analiz teoretycznych. Kształt, model edukacji obywatelskiej jest odpowiedzią na określony zestaw oczekiwań społecznych wobec obywateli i obywatelek, czyli typ obywatelstwa3. Ten ostatni natomiast wynika z dominującej
koncepcji demokracji. Prawo zaś jest istotnym elementem każdej koncepcji
demokracji. W związku z tym społecznie konstruowana wiedza na temat tego,
czym jest prawo, jest zagadnieniem ważnym z punktu widzenia kształtu edukacji obywatelskiej. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące badawczo w ramach krytycznego podejścia, ponieważ na skutek silnej obiektywizacji
językowej jawi się jako neutralne. Analiza znaczeń prawa wyselekcjonowanych
i uprawomocnionych w edukacji szkolnej odsłania natomiast alternatywy, rodzi
pytania, pozwala na jej ocenę.
W odniesieniu do wskazanej wyżej kategorii analitycznej, interesowało mnie
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Jakie rozumienie prawa jest eksponowane
w badanych dyskursach?”. Szczegółowe pytania badawcze sformułowane zostały
następująco:
• Jaki wizerunek prawa konstruowany jest w dyskursie badanych podręczników?
• Jakie cechy pozytywne/negatywne przypisywane są prawu?
• Za pomocą jakich argumentów i schematów argumentacyjnych próbuje się
uzasadniać ewentualne przykłady orzekania?
3
Typ obywatelstwa może być też rozumiany jako konstrukt teoretyczny podlegający weryfikacji
za pomocą badań empirycznymi lub rekonstruowany na ich podstawie.
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• Z
 jakiej perspektywy lub punktu widzenia artykułowane są określenia i sposoby argumentacji?
• Czy w analizowanych wypowiedziach obecne są wzmocnienia lub tonowanie?
Skonstruowanie powyższych pytań badawczych wskazuje, że operacjonalizując kategorię rozumienia prawa na pierwszym poziomie analizy kontekstowej, odwołałam się do strategii dyskursywnych opisywanych przez Martina Reisigla i Ruth Wodak (Reisigl, Wodak, 2001; Reisigl, 2010). Badanie użycia tych
strategii w analizowanych tekstach umieszczonych w podręcznikach pozwoliło
na zapewnienie „lingwistycznej powierzchni” w ramach wybranego podejścia
KAD, a tym samym na rekontekstualizację kategorii lingwistycznych do badań
nad dyskursem edukacyjnym. Poszukiwanie związków pomiędzy różnymi tekstami (intertekstualność) umożliwiło rekonstrukcję modeli dyskursu dotyczącego rozumienia prawa. Przy prowadzeniu tych analiz konieczne jednak było
uwzględnienie kontekstu podstawy programowej do przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a w odniesieniu do wniosków płynących dla edukacji również innych przesłanek prawno-organizacyjnych (jak np. warunki dopuszczania podręczników do użytku szkolnego czy też prawne możliwości wyboru podręcznika). Istotna okazała się również wiedza z zakresu socjologii prawa, a zwłaszcza
koncepcja kultury prawnej oraz zagadnienie dysfunkcjonalności w obszarze
kultury tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa, co w połączeniu z kontekstem historycznym (obejmującym specyfikę transformacji ustrojowej mającej znaczenia dla (dys)funkcjonowania prawa) ułatwiało prowadzenie analizy.
Ocena wyników analizy pozwalających na rekonstrukcję dyskursu dotyczącego
badanej kategorii wymagała również sięgnięcia do wiedzy z zakresu rozwoju
człowieka. Należy bowiem pamiętać, że podręczniki szkolne są „przeznaczone”
dla uczniów i uczennic w określonym wieku życia i powinny z punktu widzenia
poprawności pedagogicznej, w tym dydaktycznej, uwzględniać standardy rozwojowe.
Zrekonstruowane na podstawie analizy wewnętrznej i intertekstualnej modele
dyskursu odnoszącego się do omawianej kategorii zostały poddane analizie zarówno w aspekcie treściowym, jak i organizacyjnym. W tym pierwszym przypadku
odwoływałam się do wspominanego już konstruktywizmu w ujęciu Petera Bergera
i Thomasa Luckmanna oraz do elementów teorii strukturacji Anthony’ego Giddensa. Natomiast w zakresie organizacji dyskursu szczególnie pomocna okazała
się koncepcja kodu edukacyjnego i koncepcja instrumentu pedagogicznego Basila
Bernsteina. Omawiany przykład ilustruje rycina 2.
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ROZUMIENIE PRAWA

Analiza tekstów na poziomie
„wewnętrznym” i intertekstualnym –
badanie strategii dyskursywnych
(według M. Reisigla i R. Wodak)

Interdyscyplinarność
- włączenie kategorii
lingwistycznych

Rekonstrukcja modeli dyskursu

politologia

np. koncepcje demokracji
i ich związek
z rozumieniem prawa

Interdyscyplinarność
- włączenie
elementów teorii
pochodzących
z różnych dyscyplin
naukowych w celu
wyjaśnienia
i zrozumienia
badanego problemu

polityka oświatowa
np. formalno-prawne
aspekty systemu
edukacyjnego

pedagogika

np. wychowanie
społeczno-moralne

socjologia prawa
socjologia
edukacji

np. koncepcje kultury
prawnej

np. koncepcje edukacji
obywatelskiej

Koncepcja kodu edukacyjnego i instrumentu pedagogicznego B. Bernsteina,
elementy teorii wdrażania kultury symbolicznej P. Bourdieu,
konstruktywizm społeczny w ujęciu P. Bergera i T. Luckmanna, elementy
teorii strukturacji A. Giddensa

Ryc. 2. Interdyscyplinarność w schemacie analizy dyskursu w ujęciu R. Wodak
na przykładzie kategorii rozumienia prawa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kopińska, 2017

I znów, podobnie jak w przypadku ryciny 1, należy podkreślić, że schemat
przedstawiony na rycinie 2 ma charakter porządkujący. W praktyce badawczej
określone kroki, etapy, poziomy analizy zachodzą na siebie, są wielokrotnie powtarzane. Niemniej jednak każdy z tych kroków jest obecny, a świadomy/a badacz/
ka doskonale wie, po jakich poziomach się porusza. W rezultacie zatem podczas
badania kategorii rozumienia prawa analizie na poziomie „wewnętrznym” oraz intertekstualnej stale towarzyszyło przełączanie do różnych dyscyplin naukowych
po to, by starać się zrozumieć zarówno treść badanego dyskursu, jak i jego wewnętrzną organizację, a także próbować odczytywać znaczenie, konsekwencje
uzyskanych wyników dla kształtu szkolnej edukacji obywatelskiej. Należy przy
tym przypomnieć, że kategoria, której schemat analizy przedstawiony został na
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ryc. 2, była jedną z kilku analizowanych w badaniach, co oznaczało w rezultacie,
że wyniki i wnioski uzyskane w ramach tej kategorii należało połączyć z innymi,
dzięki czemu możliwa była rekonstrukcja kształtu szkolnej edukacji obywatelskiej. Wymagało to również powrotu do początkowych analiz teoretycznych, które
poprzedzały sformułowanie problemu badawczego i konceptualizację kategorii
analitycznych. Interdyscyplinarne ujęcie konieczne było w przypadku każdej z badanych kategorii, co oznacza możliwość stworzenia jeszcze kilku takich uproszczonych schematów jak ten prezentowany na ryc. 1 po to, by pokazać, do jakich
dyscyplin/subdyscyplin naukowych i/lub teorii/koncepcji pochodzących z tych
dyscyplin sięgałam w trakcie analiz.

Podsumowanie i dyskusja
Interdyscyplinarność jest wpisana w Krytyczną Analizę Dyskursu w ujęciu Ruth
Wodak. Wynika to zarówno z samego faktu podejmowania badań nad dyskursem
w naukach społecznych, z programu badawczego HAD, a szczególnie z koncepcji czteropoziomowego kontekstu. Interdyscyplinarność jest ważna i pożądana na
każdym ze wskazywanych przez Wodak poziomów, ale jednocześnie nie chodzi tu
o jej wartość samą w sobie, ale o to, by wyjaśnić jak najpełniej badane problemy
społeczne, które mają wymiar dyskursywny. Nie chodzi tu o zupełną dowolność.
Wybór jest podyktowany z jednej strony określonymi problemami (potrzeba korzystania z określonych narzędzi pojęciowych), a z drugiej – wiąże się z określonymi decyzjami podjętymi na poziomie programowym (Wodak, 2011: 25).
Najwięcej pytań co do koncepcji czteropoziomowego kontekstu Ruth Wodak
rodzi się w odniesieniu do analizy interdyskursywnej. Wątpliwości dotyczą jej
zakresu lub – patrząc na to z innej strony – ograniczeń (również tych świadomie wprowadzanych przez badaczy/ki). Jeżeli poziom ten oznacza poszukiwanie
związków między dyskursami, a sama Wodak dopuszcza triangulację badaczy/ek,
teorii, metod, danych, podkreślając dodatkowo znaczenie interdyscyplinarności
(Wodak, 2008: 194), to rodzi to obawę pojawienia się nieuzasadnionej naukowo
dowolności w interpretacji tego poziomu. Dotyczy to zwłaszcza triangulacji teorii
i metod, bo skoro wskazuje się na konieczność świadomego wyboru teoretycznego
na poziomie założeń, a dalej konsekwencji w tym zakresie, jak i spójności w zakresie wyboru metod z badanymi problemami, to w momencie projektowania badań
decyzje takie zostały już podjęte. Dość ograniczone możliwości wyboru wynikają
z faktu stosowania tej triangulacji na poziomie interdyskursywnym, co oznacza, że
należy tu poszukiwać związku między tym dyskursem, który został zrekonstruo-
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wany w przeprowadzonych badaniach, a dyskursem odnoszącym się do tej samej
problematyki, ale zrekonstruowanym przy wykorzystaniu:
• innych danych (co oznacza przeprowadzenie kolejnych badań, być może
przy użyciu innych metod analizy, podyktowanych specyfiką gatunku);
• innych metod (o ile są takie, które mieszczą się w ramach przyjętych założeń
teoretycznych, a jednocześnie są adekwatne do badanego problemu);
• innych teorii (tu wybór jest szczególnie ograniczony (niemożliwy?), bo
oznacza w rezultacie zmianę na poziomie założeń programowych);
lub, odwołując się do analiz przeprowadzonych przez innych/e badaczy/ki – tu
możliwe są dwie opcje:
• praca w zespole, która w zakresie samej analizy nie oznacza podziału czynności, tylko wykonywanie ich w całości przez każdego/ą członka/inię zespołu;
lub
• niezależna analiza dyskursu podejmującego ten sam problem przez innego/ą
badacza/kę, co może pociągać za sobą inne założenia teoretyczne, inne metody, inne dane).
Triangulacja jest tu zatem ograniczona do celów analizy na poziomie interdyskursywnym, co oznacza pozostanie przy analizie dyskursu.
Warto zauważyć, że na ryc. 2, przedstawiającej schemat analizy przykładowej kategorii wykorzystywanej w prowadzonych przez mnie badaniach, analiza interdyskursywna nie została uwzględniona. Nie jest to pomyłka. Interpretacja poziomu interdyskursywnego w połączeniu z możliwościami w zakresie
triangulacji oraz ograniczeniami, które sama narzuciłam (biorąc również pod
uwagę cel tej triangulacji) (Kopińska, 2017), doprowadziła do podjęcia decyzji o pozostaniu na poziomie intertekstualnym w ramach drugiego poziomu
analizy4.
Podsumowując, interdyscyplinarność jest nieodłącznym elementem wpisującym się w koncepcję czteropoziomowego kontekstu zapewniającego według Ruth
Wodak triangulację. Należy jednak pamiętać o dwóch ograniczeniach:
• po pierwsze – włączanie elementów różnych dyscyplin naukowych ograniczone jest zakresem podejmowanego problemu;
• po drugie – interdyscyplinarność mogąca się pojawić na poziomie interdyskursywnym jest ograniczona nie tylko poprzez cel prowadzonej tu triangulacji (zob. Flick, 2011: 88–89), ale również poprzez charakterystykę tego
poziomu.
4

Sytuacja taka nie dotyczyła jednak wszystkich kategorii obecnych w badaniach.
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Postfoucauldian discourse analysis is a vigorously developing approach to discourse studies focusing on the analysis
of power, discourse, knowledge and social practice. This
comprises studies deriving from Michel Foucault’s thought,
reinterpreting it, however, with the aim at application to an
analysis of empirical data, also from the field of pedagogy
and education. The purpose of this paper is to present main
concepts and categories of postfoucauldian discourse analysis (e.g. enunciation, discursive formation, discursive practice, procedures for the control of discourse, dispositive,
regime of truth) and guidelines for conducting research on
the example of an analysis of chosen public texts concerning
the debate on liquidation of middle schools in Poland as
a result of the reform of education carried out by Law and
Justice’ government.

Odnośnik do prac Michela Foucaulta znajduje się w niemal każdym opracowaniu
metodologicznym analizy dyskursu, a wiele z tych prezentacji można by nazwać
przypisem do koncepcji Foucaulta. Rozległość recepcji i wykorzystania propozycji
Niniejszy artykuł jest owocem warsztatu metodologicznego, który odbył się podczas seminarium Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztaty Analizy Dyskursu w Bydgoszczy
w listopadzie 2016 roku. Autorka dziękuje uczestnikom warsztatów za ich uwagi i pytania.
*
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metodologicznych tego myśliciela może zaskakiwać, jeśli pamięta się o tym, że
właściwie nigdy nie analizował on – w sposób systematyczny i spełniający purystyczne kryteria naukowej weryfikowalności – tekstów kultury, wypowiedzi ustnych czy przekazów medialnych. Jednak sprowadzenie jego prac do teoretyzowania dyskursu byłoby nieuprawnioną redukcją. Z rozpraw i wykładów tego autora
wyłania się bowiem perspektywa analityki dyskursu, związana z postulatem określonej wrażliwości krytycznej badacza i polemiczna wobec tradycji badań strukturalistycznych, hermeneutycznych oraz interakcjonistycznych. Ponadto Foucault
nie stronił od czynienia wypowiedzi tekstowych, jak wyimki z traktatów naukowych, pism administracyjnych czy rozporządzeń organów władzy, ilustracją empiryczną swoich rozważań albo przyczynkiem do formułowania generalizujących
ujęć społecznych relacji władzy.
Foucault (2000: 286) niejednokrotnie podejmował kwestię metody analizy
władzy oraz, warunkującego jej stosowanie, nastawienia badacza na „permanentną krytykę naszego historycznego bytu”, a więc krytykę bez finalnego punktu
dojścia, obierającą jako swój przedmiot także metody i pojęcia, za pomocą których ta krytyka jest formułowana. Centralnym problemem metodologicznych
uwag Foucaulta jest konceptualizacja analityki władzy jako refleksji nad wyłanianiem się, (nie)ciągłością i dynamiką modelu strategicznego władzy, gdzie
„uprzywilejowanie prawa zastępuje się widzeniem celu, uprzywilejowanie zakazu widzeniem taktycznej skuteczności, uprzywilejowanie władzy suwerena analizą wieloaspektowego i ruchomego pola stosunków siły, gdzie wytwarzają się
globalne, lecz nigdy całkowicie trwałe stosunki dominacji” (Foucault, 1995: 92).
Badanie dyskursu byłoby nieodłącznym, choć niejedynym (zob. niżej) elementem analityki władzy.
Drogowskaz ten nie jest jednak wystarczającą wskazówką, jak tę metodę bezpośrednio stosować w badaniach empirycznych. Swoista kompletność i samoreferencyjność tej optyki zdaje się uniemożliwiać jej wtórne wykorzystanie w aktualnych kontekstach społecznych. Wraz z pierwszymi postfoucaltowskimi analizami
dyskursu rozpoczęła się dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami operacjonalizacji pojęć Foucaulta do analiz, po pierwsze, względnie systematycznie próbkowanych materiałów empirycznych; po drugie, do badań innych wycinków rzeczywistości niż te, z których pojęcia te się wyłoniły. Warto wspomnieć przegląd polemicznych wobec siebie głosów opublikowany w tomie Das Wuchern der Diskurse.
Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults pod redakcją Hannelore Bublitz, Andrei
D. Bührmann, Christine Hanke, Andrei Seier (1998) i w zeszycie tematycznym
Forum Qualitative Sozialforschung: From Michel Foucault’s Theory of Discourse to
Empirical Discourse Research (2007), redagowanym przez Andreę D. Bührmann,
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Rainera Diaz-Bone, Encarnación Gutiérrez Rodriguez, Gavina Kendalla, Wernera
Schneidera i Francisca Tirado.
Chcąc w telegraficznym skrócie podsumować toczoną od przeszło trzech dekad dyskusję, można syntetycznie wyróżnić trzy głosy. Pierwszy wiąże się z akcentowaniem narzędziowości i prakseologicznego zorientowania koncepcji Foucaulta, a w konsekwencji z postulowaniem wykorzystywania pojęć i kategorii z jego
prac jako specyficznej matrycy do badań empirycznych, która każdorazowo jest
konkretyzowana przez badacza w odniesieniu do stawianego problemu empirycznego (Bührmann, Schneider, 2007). Charakterystyczne dla drugiego głosu jest
podkreślanie, że propozycja Foucaulta nie stanowi metody w ścisłym znaczeniu,
nie może zostać standardowo i sekwencyjnie opisana, ale mimo to odgrywa rolę
metody w jej metawarsztatowym sensie – dotyczącym tego, czym metoda krytycznej analizy być powinna – jest więc „raczej teoretycznym, być może nawet
filozoficznym nastawieniem” do prowadzenia badań (Sarasin, 2003: 8). Trzeci głos
jest najbardziej sceptyczny tak wobec operacjonalizacji Foucaultowskich pojęć, jak
i traktowania tego podejścia jako metody badań empirycznych. W świetle tego stanowiska ten wpływowy myśliciel uprawiał osobną i historycznie ulokowaną krytykę władzy, która nie spełnia warunków klasycznej metody badawczej – nie można
tak prowadzonej analizy władzy powtórzyć, sfalsyfikować ani testować za pomocą innych materiałów i kontekstów empirycznych badań społecznych, zwłaszcza
zasadniczo odbiegających od źródłowego obszaru, obejmującego między innymi
chorobę psychiczną, dyscyplinowanie ciał, rządzenie populacją czy seksualność.
Próby łączenia optyki Foucaulta z metodami badań jakościowych także budzą
opór, ponieważ charakterystyczne dla jego postawy krytycznej było kwestionowanie szeregu kluczowych pojęć dla nauk humanistycznych i społecznych (jak
na przykład postawy, działania, interakcje), a zestawianie jego podejścia z tymi,
które odrzucił, prowadziłoby do zatracenia sensu i wywrotowego wymiaru jego
perspektywy (Gehring, 2009; zob. także Klemm, Glasze, 2005).
Przedstawione w niniejszym artykule propozycje i uwagi odsyłają do pierwszego stanowiska, dopuszczającego operacjonalizację pojęć Foucaulta na nowych
polach. Prezentowane ujęcie mieści się w szerokim obszarze analiz postfoucaultowskich, czyli takich, które zmieniają, przeformułowują i uzupełniają teoretyczny wywód filozofa z uwagi na cel, jakim jest aplikacja do badań empirycznych.
Z tego powodu tę perspektywę badawczą określa się raczej jako postfoucaultowską
niż Foucaultowską. Nieuzasadnione byłoby jednak sprowadzenie wykorzystania
w tych analizach jego dorobku do roli ogólnikowej inspiracji.
W pierwszej części artykułu zasygnalizowane są wątki myśli Foucaulta, które
wiążą się z zagadnieniami pedagogicznymi, oraz kierunki współczesnego wyko-

200

Magdalena Nowicka-Franczak

rzystania tych rozważań w badaniach pedagogicznych. Druga część to przegląd
głównych założeń i pojęć postfoucaultowskiej analizy dyskursu mogących znaleźć
zastosowanie w badaniach przekazów edukacyjnych i o edukacji. W trzeciej części
tekstu prezentowana jest przykładowa analiza wybranych materiałów empirycznych z dyskursu publicznego w Polsce dotyczącego sporu o likwidację gimnazjów
w ramach reformy autorstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast podsumowanie zbiera zalety i wady postfoucaultowskiej analizy dyskursu – zwłaszcza
w odniesieniu do obszaru badań nad edukacją.

Foucault a pedagogika
Ważność prac Foucaulta dla pedagogiki jako dyscypliny naukowej z jednej strony,
a z drugiej istotność problematyki pedagogicznej w myśli tego autora są akcentowane nie od dziś. Jak podkreśla Helena Ostrowicka (2015: 173), i nie jest w tym odosobniona, „[p]roblemy relacji władza – wiedza – podmiot, wyznaczające główne
osie łączące prace filozofa, są centralnymi kategoriami myślenia pedagogicznego”,
podobnie jak wspólny dla perspektywy francuskiego filozofa i wielu współczesnych pedagogów jest krytyczny namysł nad fenomenem dyscypliny czy technik
rządzenia jaźnią. Przedmiotem sporu pozostaje jednak postrzeganie głębokości
Foucaultowskiej krytyki wiedzy pedagogicznej. Czy celem rozważań Foucaulta,
tak jak w pedagogice krytycznej, jest opis praktyk edukacyjnych i wskazanie na ich
historyczne uwikłanie w społeczne mechanizmy sprawowania władzy nad jednostkami i zbiorowością? Czy krytyka Foucaultowska idzie dalej i może kwestionować
„podstawy perspektywy pedagogicznej jako dyscypliny naukowej i jako profesji,
niezależnie od tego, czy mamy na uwadze tradycyjne nurty pedagogiki, zakładające raczej jednokierunkowość oddziaływania wychowawczego, czy też nurty
interakcjonistyczno-dialogowe, postulujące możliwie symetryczne relacje między
wychowankiem i wychowawcą” – ponieważ łączy te nurty postulat ukształtowania
i/lub upodmiotowienia jednostki w relacji pedagogicznej lub poprzez nią (Czyżewski, 2013a: 83; 2013b: 45–48)? Podmiot zaś stanowi u Foucaulta, i części jego
kontynuatorów, obiekt bodaj najdobitniejszej krytyki jako rezultat ujarzmiania (fr.
assujettissement) i wytwór władzy, którego zdolność do stawiania jej oporu także
uwarunkowana jest charakterem kształtujących jednostkę mechanizmów władzy1.
W tekście Podmiot i władza Foucault (1998: 178) wymienia dwa sensy pojęcia podmiotu (fr.
sujet): „zgodnie z pierwszym podmiot jest »poddany« komuś innemu za sprawą odpowiednich metod uzależnienia i kontroli, zgodnie z drugim – przykuty do swej tożsamości przez własne sumienie
bądź samowiedzę. Obydwa wskazują na formę władzy, która ujarzmia i czyni poddanym”. Kwestia ta
1
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Do odpowiedzi na pytanie o status tematyki pedagogicznej w myśli Foucaulta
może przybliżyć namysł nad kreśloną przez niego symbiotyczną relacją władzy
i wiedzy. Władza, impersonalna, rozproszona i rozumiana w tym ujęciu jako jednoczesne podglebie oraz rezultat stosunków mikro- i makrospołecznych, produkuje sytuacje dominacji, nierówności i wykluczenia dzięki wzmocnieniu i uprawomocnieniu poprzez społeczny autorytet wiedzy (zwłaszcza naukowej). Ta nie tylko
opisuje, ale przede wszystkim uzasadnia i naturalizuje mechanizmy ujarzmiania
jednostek i czynienia z nich podmiotów zdatnych lub niezdatnych w odniesieniu
do aktualnego kształtu ładu społecznego. Wiedza (czy raczej władza-wiedza) aktualizuje się w dyskursie regionalnie i relacyjnie, a nie tyle przez wzgląd na samą
jej zawartość. Regionalność wiedzy odsyła do dynamicznego charakteru legitymizacji wiedzy, która dominuje nieabsolutnie, lecz w danym regionie dyskursu czy
polu władzy. Natomiast relacyjność wiedzy oznacza, że jest wytwarzana i legitymizowana zawsze w polu jakiejś sieci połączeń między instytucjami (w tym edukacyjnymi) i praktykami społecznymi, za pomocą których daną wiedzę stosuje się
i implementuje w ściśle określonym kontekście (zob. Foucault, 1980: 69–70; Ristić,
Marinković, 2016: 31).
Podobnie jak wyłonienie się socjologii w XIX wieku (początkowo we francusko-niemieckim obszarze kulturowym) można w ujęciu genealogicznym
(zob. niżej) wiązać z oświeceniową wolą wiedzy oraz ekspansją władzy dyscyplinarnej nad populacją, która abstrakcyjny koncept społeczeństwa uczyniła
widzialnym, mierzalnym i dającym się badać (zob. Ristić, Marinković, 2016)
– tak i genezę pedagogiki można po Foucaultowsku wywodzić z oświeceniowego projektu kształtowania samodzielnego człowieka i obywatela, a następnie
wiązać z nowoczesnymi, w tym pozytywistycznymi, strategiami normalizowania zachowań społecznych, także implementowanymi w sposób niedyrektywny,
a obudowany w retorykę emancypacji. Właśnie kategoria rządomyślności (fr.
gouvernementalité2, zob. Foucault, 2010; 2011) – nowoczesnej formy rządzenia
populacją i jednostkami za pomocą niedyrektywnych technik, opartych na wywodzonej z chrześcijaństwa władzy pastoralnej (autorytecie duchowego przewodnictwa w samodoskonaleniu jednostki) – stała się ramą analiz współczesnego myślenia pedagogicznego i jego prefiguracji (Simons, Masschelein, 2008:
391–396), mimo wątpliwości związanych ze statusem Foucaultowskich analiz
jest rozwijana w odniesieniu do podmiotowych aktów głoszenia prawdy w cyklu wykładów Rządzenie żywymi (zob. zwłaszcza Foucault, 2014: 99–101).
2
Problem tłumaczenia na język polski pojęć rządomyślności i dyspozytywu podejmuję w innym tekście (Nowicka, 2011).
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rządzenia. Jak zauważa Nikolas Rose (1999: 19), są one „empiryczne, ale nie
realistyczne”, nie dotyczą faktów społecznych, organizacji i procesów będących
zasadniczym przedmiotem nauk społecznych, ale raczej warunków możliwości
rządzenia. Dlatego, twierdzi Rose (ibidem), rola tych analiz „jest raczej diagnostyczna niż opisowa”.
Najpełniejszy wgląd w krytykę procesów edukacji i wychowania dają ostatnie
cykle wykładów Foucaulta w Collège de France, z lat 1980–1984 (kursy Rządzenie
żywymi, Subjectivité et Vérité, Hermeneutyka podmiotu, Le gouvernement de soi
et des autres część I i II), poświęcone starożytnej sztuce życia, kierowania własnym i cudzym postępowaniem. Już w dialogach sokratejskich Foucault odnajduje
impuls do krytyki pedagogii i wychowania. Odróżnia edukację w sensie ścisłym
(łac. educare), czyli „przekazywanie wiedzy bądź praktycznych umiejętności”, od
działania wychowawczego (łac. educere) polegającego na wyprowadzeniu jednostki z jednego sposobu bycia ku nowemu, bardziej pożądanemu w optyce tego, kto
wychowuje (zob. Foucault, 2012: 140–141). Wreszcie, celem troski o siebie, którą
filozof wywodzi ze starożytnej maksymy epimeleia heautou i która prowadzi go
do przesunięcia akcentu z analityki władzy nad populacją ku analityce stosunku
jednostki do samej siebie i do innych, byłoby stopniowe uwolnienie się od kurateli nauczycieli i przewodników moralno-intelektualnych – i pełne zwrócenie się
jednostki ku samej sobie bez potrzeby (a może raczej pokusy?) bycia prowadzoną
przez wychowawców, reprezentujących zewnętrzne mechanizmy oddziaływania
na jaźń (Fisch, 2011: 380–383).
Foucault nakreśla subtelną, lecz znaczącą różnicę między zaleceniem troski
o siebie a instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi praktykami kierowania postępowaniem i sumieniem. Ta pierwsza oznacza postawę wobec siebie, innych
i świata polegającą na skierowaniu etycznej (a więc nienarcystycznej) uważności
jednostki na samą siebie poprzez konsekwentne praktyki duchowe, czego zwieńczeniem może być wgląd w prawdę o samym sobie, niedostępną dla podmiotu
jako takiego, ale mogącego do niej dążyć jako do źródła transcendentnego spełnienia czy wręcz zbawienia (Foucault, 2012: 25–40). W czasach rzymskich dochodzi
do rozdziału troski o siebie i pedagogii, a ta pierwsza staje się tożsama z projektem
praktykowanej przez całe życie sztuki własnej egzystencji, niezależnej od nakazów
wychowawczych, kontroli społecznej i polityki (Foucault, 2012: 207–208). Troska
o siebie wiąże się więc ze świadomymi (a więc i etycznymi) praktykami wolności,
cedowaniem na samego siebie pełni władzy nad własną jaźnią i troską o innych.
Takie ujęcie praktykowania wolności wyjaskrawia jednak jego elitarny charakter,
stojący w kontrze do religijnego wezwania kierowanego do wszystkich, aby zatroszczyli się w swoje zbawienie.
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W epoce ekspansji chrześcijaństwa w Europie praktyki troski o siebie, twierdzi
Foucault (2013: 212), „zostają osaczone przez instytucje religijne, pedagogiczne czy
medyczne i psychiatryczne”. Przekształcają się w praktyki kierowania jednostkami,
ich sumieniem oraz (w optyce chrześcijańskiej) duszami. Warunkiem koniecznym
kierowania jest dobrowolne podporządkowanie własnej woli innemu – przewodnikowi, duszpasterzowi, mentorowi etc. Zamiast przymusu pobierania edukacji
chodzi o subtelne formy cesji indywidualnej suwerenności, których zadaniem staje
się ustanowienie relacji z samym sobą pozostającej w zależności od celów władzy
politycznej. Relacja ta opiera się na uwewnętrznionym posłuszeństwie, kierującym postępowaniem jednostki także wtedy, gdy żadna zewnętrzna instancja nie
wydaje poleceń i nie nadzoruje stosowania się do nich (Foucault, 2014: 231–235,
274–275). Do kierowania sobą potrzebna jest jednak umiejętność badania samego
siebie i samooceny, której trzeba się nauczyć – i tu kluczową rolę odgrywa wpierw
chrześcijańskie duszpasterstwo, a następnie sekularna pedagogia. Jej prefigurację
Foucault (2008: 217, 325) odnajduje w starogreckiej psychagogii, praktykowaniu
filozofii poprzez stosunek do siebie i innych. Od filozofii różni pedagogię to, że jej
warunkiem jest istnienie odbiorców, którzy chcą lub muszą słuchać jej zaleceń.
Doświadczanie filozofii wiąże się z jej kontestacją, pedagogia z przełamywaniem
oporu. Dzięki jej praktykom jednostka może produkować samowiedzę – nie odkrywać, a wytwarzać prawdę o sobie, czyli „ujmować samego siebie w dyskurs”.
Dla Foucaulta (2014: 305) upodmiotowienie łączy się z „koniecznym powiązaniem unicestwiania samego siebie i produkcji prawdy o sobie samym”, czyli de facto odrzuceniem intymnego stosunku do siebie na rzecz postrzegania jaźni w kategoriach dyskursywnych.
Słabością transponowania rozważań Foucaulta o relacjach władzy, prawdy
i kondycji podmiotu do badań nad empirycznymi praktykami społecznymi jest
zarówno niemożność ich metodycznej weryfikacji (zob. Gehring, 2012), jak i historyczna relacyjność oraz regionalność omawianej koncepcji, co sprawia, że jej
proste przenoszenie w nowe konteksty (jak rola współczesnych dyskursów edukacyjnych i wychowawczych) może być nieuprawnione (por. Elden, 2016). Pytanie
o miejsce wiedzy pedagogicznej, także tej silnie krytycznej wobec praktyk upodmiotawiających, pozostaje jednak aktualne. Akceptowalną propozycją dla badaczy zainteresowanych krytyką (post)Foucaultowską, ale dalekich od odrzucania
tożsamości pedagogiki jako pozytywnej wiedzy i praktyki samostanowienia, być
może byłby postulat minimalnej, lecz konsekwentnej krytyki koniecznego uwikłania edukacji i wychowania w relacje władzy. Sam Foucault (2013: 236) w jednym
z ostatnich wywiadów odcina się od radykalnych sądów o pedagogicznej władzy
i w prostych słowach kreśli plan minimalnej krytyki:
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Nie widzę żadnego zła w praktyce kogoś, kto w danej grze prawdy, wiedząc więcej od drugiego,
mówi mu, co należy robić, uczy go, przekazuje mu wiedzę, informuje o technikach; problem
polega raczej na tym, jak unikać w tych praktykach – gdzie władza musi się uobecniać i gdzie nie
jest zła sama w sobie – skutków dominacji [nad jaźnią – przyp. aut.], która sprawia, że dzieciak
jest podporządkowany arbitralnemu i bezużytecznemu autorytetowi nauczyciela, student jest
zależny od autorytarnego profesora.

Postfoucaultowska analiza edukacji i wychowania ma znaczący dorobek badawczy. Ogólną metodologiczną refleksję nad możliwościami zastosowania Foucaultowskiej optyki w empirycznych badaniach dyskursu zainicjowano w latach
80. XX wieku, natomiast dekadę później zaczęły się ukazywać pierwsze podręczniki inspirowanych perspektywą francuskiego filozofa metod badawczych albo
przynajmniej obejmujące rozdziały poświęcone analizie dyskursu à la Foucault
(zob. Nowicka-Franczak, 2017a). W ostatnim dziesięcioleciu minionego stulecia
do rąk badaczy trafiły prace bezpośrednio odnoszące pojęcia i kategorie tego myśliciela do pedagogiki. Spośród prekursorskich spojrzeń na wyróżnienie zasługują
ówczesne próby genealogii wiedzy pedagogicznej i instytucji edukacyjnych (między innymi Hunter, 1994; Marshall, 1996), a także prowadzenia Foucaultowskiej
w duchu analityki władzy regulującej pole edukacji i wychowania (początkowo
koncentrowano się na władzy dyscyplinarnej, między innymi Pongratz, 1989; Ball,
1992). Niedługo później pojawiły się opracowania metodologiczne, których celem
była operacjonalizacja perspektywy Foucaulta do badań współczesnych zagadnień
pedagogicznych (między innymi Pongratz, 2004), oraz zbiory nowych odczytań
klasycznych tekstów tego autora przez pryzmat wskazanej tematyki (na przykład
Ricken, Rieger-Ladich, 2004).
Z uwagi na ograniczoną objętość tego artykułu nie ma tu miejsca na drobiazgową rekonstrukcję dorobku analiz postfoucaultowskich w obszarze badań nad
edukacją i wychowaniem. Bogata bibliografia opracowań w języku polskim, angielskim i niemieckim znajduje się w pracy Heleny Ostrowickiej pt. Przemyśleć
z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży (2015). Podobnie jak
w postfoucaultowskiej analizie dyskursu jako takiej, również w odniesieniu do pedagogiki więcej badań prowadzonych jest dziś w krajach anglo- i niemieckojęzycznych niż w ojczyźnie Foucaulta, ale i tam ukazują się cenne poznawczo publikacje
(na przykład Audureau, 2003; Donzelot, Gordon, 2005). Także w polskiej pedagogice recepcja oraz wykorzystanie pojęć Foucaultowskich i postfoucaultowskiej
perspektywy metodologicznej zatacza coraz szersze kręgi. Wśród autorów, którzy
przyczynili się do wprowadzenia tej optyki w akademicki obieg, należy wymienić między innymi (w kolejności alfabetycznej): Maksymiliana Chutorańskiego
(2013), Agnieszkę Gromkowską-Melosik (2004), Dorotę Klus-Stańską (2015),
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Zbyszko Melosika (2009; 2013), Marię Mendel (2007), Astrid Męczkowską-Christiansen (2006), Helenę Ostrowicką (2012; 2015). Ich prace stanowią nie tylko ilustrację szerokiego przekroju problemowego odniesień Foucaultowskich w polskiej
pedagogice (od badań praktyk i dyskursów instytucjonalnych na różnych etapach
obowiązkowej edukacji szkolnej przez problematykę konstruowania tożsamości
płciowych i kulturowych w dyskursach edukacyjnych, w tym medialnych, analizy
normalizowania życia jednostek poprzez mechanizmy biopolityczne i sekurytyzacyjne, których nośnikami są dyskursy neoliberalne, w tym dyskurs nauki legitymizujący lub przejmowany do legitymizacji aktualnej formy rządzenia społeczeństwem, po refleksję nad możliwymi strategiami oporu przeciwko narzucanemu z zewnątrz kształtowi podmiotowości). Różnią się także rolą, jaką odgrywają
w tych pracach pojęcia zaczerpnięte od Foucaulta i badaczy postfoucaultowskich
– i układają się na kontinuum od zasadniczo teoretycznego po stricte analityczne
zastosowanie tego instrumentarium (zob. Simons, Masschelein, 2006: 421–422).
W ramach badań postfoucaultowskich silnie rozwinięta jest metarefleksja nad
recepcją dzieł Foucaulta oraz stopniem adaptacji jego optyki do analiz empirycznych. W stosunku do pedagogiki w Polsce spojrzenie porządkujące tryby użytku
z prac tego filozofa w badaniach empirycznych i w podręcznikach akademickich
można znaleźć zwłaszcza w monografiach Chutorańskiego (2013) i Ostrowickiej
(2015). Nie chcąc powtarzać ich wniosków, skupię się na jednym aspekcie metodologicznym postfoucaultowskich badań pedagogicznych. Są one, podobnie jak
analizy socjologiczne czy politologiczne, zależne od fal „mody na Foucaulta”. Po
pierwsze, eksplorują za pomocą metod hermeneutycznych pojemne pojęcia, jak
władza dyscyplinarna, heterotopie, archiwum czy po prostu dyskurs, bez konsekwentnego stosowania Foucaultowskich podejść metodologicznych, jak archeologia i genealogia. Po drugie, wpisują się w prężny nurt studiów nad neoliberalną rządomyślnością, którego znaczącymi przedstawicielami w polu badań nad
edukacją byli (obecnie zmienili punkt ciężkości swoich zainteresowań) Maarten
Simons i Jan Masschelein, autorzy tyleż płodni, co powtarzalni w diagnozach neoliberalnej ekspansji praktyk edukacyjnych wprzęgniętych w wytwarzanie nowego typu podmiotu: „przedsiębiorcy samego siebie” . Wreszcie, rozwija się analiza
dyspozytywu. Jej sednem, mówiąc najzwięźlej, jest holistyczna analiza jakościowa
dyskursywnych i niedyskursywnych praktyk, które regulują interesujący badacza
wymiar rzeczywistości społecznej i zarazem stanowią składnik szerszej siatki relacji władzy, dającej się badać empirycznie w ograniczony sposób (Nowicka, 2016).
Analiza dyspozytywu sięga do kategorii Foucaulta (głównie z późnego okresu)
i do metody analizy dyskursu (Ostrowicka. 2012; Othmer, Weich, 2015). W polu
edukacji i wychowania stosunkowo rzadko prowadzone są natomiast samodzielne
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postfoucaultowskie analizy dyskursu, zwłaszcza mikroanalizy tekstów. Foucault
mikroanaliz nie podejmował, ale zasadą postfoucaultowskiej analizy dyskursu
jako takiej są właśnie próby przekroczenia oryginalnej perspektywy w kierunku
nowych zastosowań, nie unikając jej modyfikacji, lecz zachowując wektor Foucaultowskiej krytyki władzy. Celem kolejnych części artykułu jest zachęta do podejmowania takich prób.

Główne założenia i pojęcia postfoucaultowskiej
analizy dyskursu
Najistotniejsze założenia postfoucaultowskiej analizy dyskursu można wyabstrahować z samej koncepcji dyskursu u Foucaulta. Ta ewoluowała na przestrzeni lat i stopniowo dyskurs z centralnej kategorii, jaką był w pracach z lat 1961–1970, stał się
kategorią pomocniczą – wciąż ważną, lecz stanowiącą raczej analityczne zaplecze dla
wysuwającej się na pierwszy plan tematyki technik rządzenia populacją, wytwarzania podmiotów oraz relacji prawdy i władzy. Niezmienne pozostało jednak ujmowanie dyskursu jako nośnika dynamicznych relacji społecznej władzy i nierozerwalnie
związanej z nią wiedzy (władzy-wiedzy). Foucault odrzuca dychotomiczny podział
na dominujący dyskurs władzy i dyskurs przez nią zdominowany, a podkreśla konstytutywną dla dyskursu jako takiego rolę gry znaczeń, której granice wyznaczają
relacje władzy. Pojmuje dyskurs jako „pole strategiczne, którego elementy, taktyki,
broń nie przestają przechodzić z jednego obozu do drugiego i zmieniać się między
adwersarzami, i zwracać się przeciwko tym samym, którzy je stosują” (Foucault, 2001
[1976]: 123). Dyskurs to rodzaj (prze)mocy, środka „władzy, kontroli, ujarzmienia,
kwalifikacji i dyskwalifikacji”, ściśle splecione jest z nim również to, co niewypowiedziane, co zamanifestowane w sposobie bycia, w stosunkach społecznych (ibidem).
W świetle tej koncepcji dyskurs jest rzadkim, nieciągłym fenomenem, który ściśle
filtruje doświadczenie i ocenę rzeczywistości społecznej, wykluczając lub marginalizując wiele możliwych, alternatywnych spojrzeń.
Co tak szeroko zakrojona wizja dyskursu oznacza w perspektywie analitycznej? Przede wszystkim wiąże się z postulatem krytycznej rekonstrukcji porządku
dyskursu, sposobu regulacji wytwarzania wypowiedzi wchodzących w skład dyskursu, ich selekcji, kontroli, organizacji i dystrybucji (Foucault, 2002: 7). Z kolei
wypowiedź – podstawowa jednostka analizy w postfoucaultowskich badaniach
dyskursu – nie jest tu rozumiana ani jako struktura gramatyczna, ani konwencjonalny akt mowy, ani miara tekstu. Można ją porównać do fragmentu dyskursu,
funkcjonalnej całostki, przywołującej pewną wiedzę i sposoby klasyfikacji opisy-
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wanego wycinka rzeczywistości oraz implikującej określoną pozycję podmiotu
mówiącego wobec przedmiotu wypowiedzi. W praktyce badawczej materialną
formą wypowiedzi jest najczęściej tekst lub jego fragment (na przykład zdanie,
akapit, paragraf aktu prawa), graficzne zestawienie danych statystycznych, slogan
z towarzyszącym mu obrazem. Co ważne, te drobne realizacje dyskursu mają przypisaną funkcję wypowiedzeniową: służą między innymi diagnozie, argumentacji,
orzekaniu (zob. Bacchi, Bonham, 2014).
W ramach postfoucaultowskiej analizy dyskursu metodologiczne „obchodzenie się” z wypowiedziami może przybrać różny kształt. Wybierając ścieżkę wczesnych prac Foucaulta, gdzie ten eksploruje podejście zwane przez niego archeologicznym, badacz podąża traktem analizy socjolingwistycznej oraz refleksji nad
historycznością dyskursu i reguł jego formowania. Celem archeologii jest opis
archiwum – za tym pojęciem kryje się nie tyle kolekcja wypowiedzi zaistniałych
w określonym kontekście czasowym, kulturowym i społecznym, co rezerwuar reguł wyznaczających w danej epoce i regionie wiedzy zakres tego, co może zostać
wypowiedziane i może stać się częścią prawomocnego dyskursu. Perspektywa archeologiczna daje pośredni wgląd w porządek wiedzy o świecie społecznym, który
to porządek wytwarza, petryfikuje, ale i zmienia społeczne hierarchie oraz układ
sił między jednostkami i zbiorowościami. Funkcja porządku wiedzy, którego
oprzyrządowaniem jest porządek dyskursu, wydaje się zasadniczo zbieżna z zasadą oddziaływania pedagogicznego tak wobec indywiduum, jak i w kontekście
podtrzymywania ładu społecznego.
W Archeologii wiedzy pojawia się często cytowane, ale sprawiające wiele kłopotów w interpretacji stwierdzenie, iż dyskurs to „zbiór wypowiedzi należących
do jednej formacji dyskursywnej” (Foucault, 1977: 150). Ten zespół jakościowych
reguł kształtujących wypowiedzi i wiążących je w dyskurs obejmuje aspekt:
1) zbieżnego przedmiotu (na przykład reforma edukacji);
2) modalności – sposobu uwiarygodniania wypowiadanej formy treści, także poprzez zajmowanie przez podmiot mówiący określonej pozycji wobec
tego, co mówione (na przykład eksperckie odwołania do wiedzy naukowej,
kwalifikowanej lub rodzicielska mobilizacja emocji i wiedzy płynącej z codziennego doświadczenia);
3) koherencji pojęć i klasyfikacji występujących w wypowiedziach (na przykład odniesienia do progresu/regresu edukacyjnego, wyrównywania szans
między uczniami z różnych środowisk, unowocześniania szkoły);
4) celu strategicznego, któremu podporządkowana jest wypowiedź (na przykład uzasadnienie celowości reformy edukacji, rozliczenie politycznych
przeciwników albo krytyka działań rządu).
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Analiza nie zatrzymuje się na poszukiwaniu regularności w zbiorze wypowiedzi. Istotnym krokiem jest wskazywanie miejsc niezgodności, niespójności,
zerwań między wypowiedziami i lokowanie ich w konstelacji społecznych dyskursów, a więc rekonstrukcja interdyskursywnych stosunków opozycji, oddzielenia,
analogii czy komplementarności, unaoczniających to, co zostało z badanego dyskursu wykluczone (Koller, Lüders, 2004: 62).
Foucault dość swobodnie używał kategorii formacji dyskursywnej, tak w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. W analizie empirycznej ta niejednoznaczność rodzi pytanie: czy dyskurs należy utożsamiać z jedną formacją dyskursywną, czy
w danym dyskursie jest miejsce dla wielu formacji? Biorąc pod uwagę szerokość
samego pojęcia dyskursu u Foucaulta, przychylam się do drugiej opcji, ponieważ
immanentną cechą dyskursu jest nieciągłość i zmiana generująca opór, manifestowany również w polu dyskursywnym. Ewolucja problematyki pedagogicznej także
dokonuje się poprzez pojawianie się treści, pojęć i celów rozumianych opozycyjnie
wobec dotychczasowych wizji tego, jak uczyć i wychowywać oraz jakie podmioty
kształtować. Stąd miejsce dla więcej niż jednej formacji dyskursywnej w obrębie
pozostającego w ruchu dyskursu, rozgrywającego dynamiczne relacje władzy.
Zasygnalizowana w podejściu archeologicznym problematyka przygodności
dyskursu wybrzmiewa zwłaszcza w perspektywie genealogicznej i socjologiczno-historycznym nurcie badań postfoucaultowskich3. Genealogia postuluje badanie
labilnych taktyk i strategii władzy, a w odniesieniu do dyskursu – praktyk dyskursywnych. Tak określa się zarówno reguły formacyjne, jak i procedury kontroli
dyskursu, wewnętrzne i zewnętrzne wobec niego, jako rezultat powiązań między
różnymi instancjami władzy-wiedzy. Genealogia oznacza poszerzenie horyzontu
analizy o sferę praktycznego – nie tylko dyskursywnego – wytwarzania hierarchicznego oraz typizującego postrzegania i wyjaśniania rzeczywistości.
Konsekwencją próby tak rozległego spojrzenia jest silne włączenie (a w późnych i ostatnich pracach Foucaulta postawienie w centrum zainteresowania) kwestii podmiotu jako fundamentalnego wytworu mechanizmów władzy-wiedzy. Te
ostatnie można uszeregować od jawnych, jaskrawych, związanych z dyscyplinowaniem ciał i nierzadko przejawiających się w formie fizycznej izolacji lub przemocy
wobec jednostek (na przykład kary cielesne, tzw. ośle ławki, szkolny ostracyzm czy
architektura i organizacja przestrzeni w placówkach pedagogicznych, ułatwiająca nadzorowanie podopiecznych), po te niejawne, subtelne, ale niekiedy znacznie
skuteczniej przekształcające człowieka w podmiot „zatroskany o siebie” w okreŚcisłe rozdzielanie perspektyw badawczych archeologii, genealogii i analizy dyspozytywu wydaje się bezprzedmiotowe. Zazwyczaj ich elementy są obecne łącznie w postfoucaultowskich badaniach empirycznych.
3
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ślony sposób, świadomy własnego wpływu na swój dobrostan, pozycję w społeczeństwie i dobrowolnie, w oparciu o nabytą samowiedzę, realizujący scenariusze
tożsamościowe podsuwane z zewnątrz. Ważnym wątkiem u omawianego myśliciela, odnoszącym się też do postfoucaultowskich badań pedagogicznych, jest to, iż
nauka, nawet autokrytyczna i wyczulona na mechanizmy władzy, dokłada poprzez
krytykę stanu poprzedniego cegiełkę do galerii praktyk służących klasyfikacji podmiotów i projektowaniu ich nowego typu: mniej uprzedmiotowionego i bardziej
samoświadomego. Paradoks ten nie omija postfoucaultowskich analiz dyskursu
i dyspozytywu, które wręcz potrzebują oznaczania podmiotu i jego typów do uzasadnienia „doniosłości” swoich ustaleń. Prowadząc empiryczne badania dyskursu
i dyspozytywu, należy jednak pamiętać, że to nie dyskurs wytwarza podmioty, lecz
władza i porządek wiedzy poprzez dyskurs i związane z nim praktyki (Schneider,
2015: 28–29).
W ujęciu genealogicznym służą temu wyróżnione przez Foucaulta (2002:
7–14, 27) procedury kontroli dyskursu. Do zewnętrznych wobec dyskursu procedur zalicza wykluczenie pewnych zdań i stanowisk. Następuje ono z uwagi na zakaz wypowiadania określonych treści: bez względu na okoliczności albo w wybranych kontekstach sytuacyjnych czy poprzez udzielanie przywileju mówienia tylko
szczególnym typom podmiotów. Wykluczeniu sprzyja kreślenie opozycji rozumu
i szaleństwa, a na jej mocy odrzucanie treści uznanych za irracjonalne, oraz opozycji prawdy i fałszu, podbudowanego autorytetem wiedzy naukowej klasyfikowania
treści jako prawdziwe/fałszywe. Procedury te mają wymiar historyczny i dopiero
analiza długich okresów lub analiza porównawcza pozwala rozstrzygnąć o zakresie
i formie wykluczenia.
Do wewnętrznych procedur kontroli dyskursu należy komentarz, zasada autora i organizacja dyscyplin. Zadaniem komentarza jest takie „powtórzenie” lub „dopowiedzenie” pierwotnej wypowiedzi, które zmienia jej sens lub ma ukierunkowywać jej strategiczne odczytanie. Mianem zasady autora określa się strategię wydzielania zbioru wypowiedzi na podstawie przypisania ich do określonego autora
– nie tyle osoby, co funkcji dyskursu służącej „stemplowaniu” wypowiedzi jako
rzekomo jednorodnych, spójnych (pod kątem sensu, modalności lub strategicznego celu) i pozwalających się zaklasyfikować z uwagi na figurę ich autora. Organizacja dyscyplin dotyczy z kolei regulacji sposobów formułowania wypowiedzi,
tak aby mogły zostać zaszeregowane do specyficznego obszaru wiedzy i uznane za
prawomocny przekaz. Ponadto Foucault wspomina procedurę rozrzedzenia podmiotów mówiących poprzez stawianie im warunków dotyczących na przykład ich
wiedzy, kwalifikacji oraz kontekstu, w jakim dane podmioty miałyby pełnić funkcję autorów prawomocnych treści.
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Tym niemniej to analiza materialności dyskursu daje wgląd, choć niebezpośredni, w porządek wiedzy i mechanizmy społecznej władzy. Nie należy stawiać
znaku równości między postfoucaultowską analizą dyskursu a rekonstrukcją
struktur tekstów. Rekonstrukcja porządku dyskursu nie stanowi też finalnego celu
analizy, a daje podstawy do wnioskowania abdukcyjnego o niedyskursywnej siatce
relacji władzy, rzutującej na dyskursywizowane w wypowiedziach opisy rzeczywistości, problematyzacje zjawisk społecznych, klasyfikacje i projekty podmiotów
indywidualnych lub zbiorowych. Nadrzędnym zadaniem, możliwym do realizacji w ograniczonym stopniu, jest opis reżimów prawdy, nieuświadomionych dla
jednostki zasobów i granic prawomocnego rozumienia świata. Reżimy prawdy
to „rodzaj[e] relacji wiążących akty ujawniania prawdy i właściwe im procedury z podmiotami dokonującymi owych aktów lub będącymi ich świadkami bądź
przedmiotami” (Foucault, 2014: 117). Socjolog czy pedagog próbujący uchwycić
aktualny kształt reżimu prawdy wpada nieuchronnie w jego pułapkę, gdyż działanie badacza polega właśnie na proponowaniu prawomocnej diagnozy rzeczywistości w jakimś obszarze kultury i życia społecznego (por. Audureau, 2003: 26),
w tym przypadku diagnozy „kierowanej” pojęciami Foucaulta.
Podsumowując: w postfoucaultowskiej analizie dyskursu stawiane są następujące pytania badawcze: Jaka prawda, w jaki sposób wytwarzana, opisuje dany
obszar rzeczywistości? Jakie pojęcia, modalności i strategie argumentacyjne są
wykorzystywane do tego? Jaka wiedza reguluje badany problem, jaka płynie z proponowanych rozwiązań? Jaki podmiot ma być efektem zmiany, jaki jest podmiot
mówiący o tej zmianie? Co zostało wykluczone z dyskursu, unieważnione, zmarginalizowane lub całkowicie pozbawione głosu?

Dyskurs o edukacji – przypadek sporu o gimnazja
Przedmiotem przeglądowej i ilustracyjnej analizy jest spór o zasadność likwidacji
gimnazjów i powrotu do ustroju edukacji powszechnej, który obejmuje osiem klas
szkoły podstawowej, cztery klasy liceum ogólnokształcącego, pięć klas technikum
i dwa do trzech lat nauki w innych typach szkół ponadpodstawowych. Wprowadzenie reformy wiąże się z koniecznością opracowania nowej siatki szkół w Polsce,
likwidacją lub wygaszaniem gimnazjów i obawami o redukcję etatów nauczycieli
uczących w tym typie szkół. Wielu komentatorów podkreśla tempo wprowadzania
zmian – ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw 11 stycznia 2017 roku zmieniła organizację nauki w szkołach już od
września 2017 roku. Kwestia gimnazjów to tylko jeden aspekt wcielanej przez rząd
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Prawa i Sprawiedliwości reformy i niejedyne zarzewie konfliktu między Ministerstwem Edukacji Narodowej, samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami,
związkami zawodowymi, rodzicami i uczniami. Jednak to problem likwidacji gimnazjów ogniskuje uwagę dużej części uczestników sporu i publiczności obserwującej go w mediach. Publiczna reprezentacja sporu została skonstruowana wokół
tematu gimnazjów, to przez jego pryzmat podnoszone i oceniane są inne sporne
sprawy (między innymi zarobki nauczycieli czy wydatki samorządów).
Większość wypowiedzi w sporze o gimnazja, zwłaszcza te w mediach publicystycznych i społecznościowych, trudno uznać za elementy dyskursu edukacyjnego
lub pedagogicznego w klasycznym sensie. Należą one do szerokiego publicznego
dyskursu o edukacji. W jego polu znajdują się głosy eksperckie, przekładające język wiedzy naukowej na argumentację skierowaną do laika, enuncjacje wpisujące
dyskusję o gimnazjach w spór stricte polityczny czy świadectwa oparte na własnym doświadczeniu (nauczyciela, rodzica, ucznia). Łączy je to, że dosłownie lub
pośrednio stawiają problem kształtu systemu edukacji, jego społecznej odpowiedzialności za formowanie wiedzy i charakterów młodych ludzi. Dlatego warto dyskurs o edukacji analizować w perspektywie postfoucaultowskiej, gdyż dotyka centralnych dla tej analityki władzy zagadnień, jak rządzenie istotną częścią populacji
(dzieci i młodzież) oraz projektowanie podmiotów „dojrzałych” do określonych
zadań społecznych. Przykład dyskursu o edukacji, jakim jest spór o gimnazja, wiąże się też z dyskursywnymi i niedyskursywnymi praktykami oporu wobec zmian
w systemie oświaty i publicznymi aktami prawdy o polskiej szkole formułowanymi
przez uczestników konfliktu. Rdzeń sporu to pytanie o prawdę i prawomocne sposoby jej wyrażania, a jego efekt to wytworzenie wielu konkurencyjnych „prawd”
osadzonych w dynamicznym porządku wiedzy.
Dla potrzeb warsztatowej analizy zebrano niewielką próbę przekazów (21), które
pojawiły się w ogólnopolskich mediach lub internetowych bazach danych od września 2016 roku (publikacja projektu ustawy Prawo oświatowe) do marca 2017 roku
(ogólnopolskie strajki rodziców i nauczycieli). Kryterium doboru materiałów nie
było więc dążenie do zbudowania korpusu wyczerpującego pod kątem stanowisk
i typów argumentacji proporcjonalnie do ich widoczności w sporze. Zastosowano
kryterium formalne i podmiotowe. Celem było zebranie przykładów prezentujących różne formy i funkcje medialnego przekazu oraz odmienne pozycje podmiotu
mówiącego wobec podejmowanej tematyki. W analizowanym zbiorze znalazły się:
projekt ustawy, informacja kierowana do szerokiej publiczności poprzez stronę internetową MEN, wypowiedzi eksperta i nauczycielki gimnazjum dla prasy, dziennikarskie glosy, wpisy rodzica i innych osób w mediach społecznościowych, wykres
z wynikami badań opinii publicznej, baner protestacyjny, uchwała i list związku
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zawodowego, fragment telewizyjnej audycji publicystycznej, fragment wywiadu radiowego z rodzicem, zapis obrad rady miejskiej i oficjalne stanowisko MEN wobec
strajku nauczycieli. W przypadku relatywnie długich i wielowątkowych materiałów
jako wypowiedzi poddane analizie potraktowano te fragmenty, które albo eksplicytnie odnosiły się do kwestii nowego ustroju oświaty, albo można było przyporządkować im określoną funkcję wypowiedzeniową – w przypadku sporu związaną zazwyczaj z zajęciem stanowiska wobec przedmiotu dyskusji i jej uczestników. Dobór
wypowiedzi był więc w pewnej mierze arbitralny, podyktowany warsztatowym charakterem niniejszej analizy i koncentracją na wyrazistych przykładach.
Kwestie problemowe obejmują przedstawione w poprzedniej części artykułu
ogólne pytania badawcze charakterystyczne dla postfoucaultowskiej analizy dyskursu. Dodatkowe pytania wynikają z tego, że analizie poddano wypowiedzi tekstowe powstałe w określonym kontekście czasowym, politycznym i społecznym.
Pytania te dotyczą:
1) zbieżności i rozbieżności w kategoriach, pojęciach i zasobach wiedzy aktualizujących się w wypowiedziach reprezentujących różne stanowiska
w sporze o gimnazja;
2) obserwowalnych na poziomie tekstu skutków procedur kontroli dyskursu
(uwaga: w świetle tej perspektywy istotne są konsekwencje praktyk dyskursywnych, nie zaś spekulowanie o intencjach podmiotów mówiących);
3) relacji między wypowiedziami i odniesień do innych nieedukacyjnych dyskursów;
4) formy władzy nad populacją będącej podstawą produkcji tych wypowiedzi.
Poniżej znajdują się propozycje analitycznej interpretacji trzech przykładowych wypowiedzi z wykorzystaniem omawianych wyżej kategorii i pojęć.
Przykład 1
Ważnym elementem projektów ustaw jest uzasadnienie planowanej zmiany prawa.
Zawiera je także projekt ustawy Prawo oświatowe z września 2016 roku. Pierwsza
część służy klasyfikacji dotychczasowego systemu oświaty jako porażki – zarówno pod względem organizacji placówek, jak i realizacji celu wyrównywania szans
edukacyjnych między ośrodkami wielkomiejskimi a wiejskimi; druga to opis planowanej zmiany na różnych szczeblach powszechnej edukacji. Przywoływana jest
wiedza naukowa, kwalifikowana – raporty z badań PISA (Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów OECD) nad kompetencjami polskich 15-latków w porównaniu z ich rówieśnikami z innych państw. Podkreśla się międzynarodowy charakter badań, co ma dodatkowo uprawomocniać ich wynik. Wnioski

Postfoucaultowska analiza dyskursu o edukacji...

213

z badań PISA, wbrew obiegowej dumie z dobrych rezultatów młodych Polaków, są
tu prezentowane jako dowód na to, że gimnazja nie poprawiają znacząco potencjału uczniów i pogłębiają różnice w osiągnięciach młodzieży uczęszczającej do tej
samej szkoły. Ukrytą strategią uzasadnienia do projektu ustawy, choć utrzymanego w modalności profesjonalnej, biurokratycznej i bezstronnej, jest unieważnienie
dyskursu poprzedniego rządu o sukcesie modernizacyjnym polskiej szkoły w budowaniu europejskiego „społeczeństwa opartego na wiedzy” poprzez wyposażenie
młodzieży w odpowiedni pakiet umiejętności (zob. Ostrowicka, 2012: 194–198).
Nie oznacza to, że w uzasadnieniu nie ma miejsca dla racjonalności ekonomicznej
i dla gry między formacjami pojęć typowymi dla dyskursu neoliberalnego (kojarzonego z przeciwnikami politycznymi autorów ustawy) oraz dla nieliberalnego
dyskursu powrotu do tradycyjnych wartości. Do zestawu pojęć i kategorii formujących znaczenie uzasadnienia należą między innymi: działalność innowacyjna
(w szkołach) oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy; postawy kreatywności i przedsiębiorczości czy partycypacja w osiągnięciach cywilizacyjnych
społeczeństwa (u uczniów).
Przedmiotem szczegółowego namysłu jest fragment uzasadnienia z paragrafu
pt. Wzmocnienie roli szkoły w budowaniu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie, który proponuję traktować jako osobną wypowiedź, pełniącą funkcję aksjonormatywnej deklaracji ustawodawcy, odróżnienia
nowej wizji edukacji od dyskursu podtrzymującego status quo i wezwania określonych podmiotów do wdrażania zmiany.
Głównym obowiązkiem szkoły, rodziny i społeczeństwa XXI wieku jest kształcenie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu wartości, odpowiedzialności, współpracy. Istotne jest zarówno kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości
i świadomości narodowej, kulturowej i indywidualnej, jak również umiejętność kreatywnego
myślenia, otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań i umiejętność sprawnego poruszania
się w zmieniającym się współczesnym świecie. Realizacja tego obowiązku wymaga partnerstwa i odpowiedzialności oraz budowania dobrych relacji między rodzicami, nauczycielami
i uczniami.
Obecnie, jak wskazują pedagodzy, w znacznej mierze utracił aktualność tradycyjny model szkoły. W efekcie znacząco osłabił się autorytet szkoły, jako instytucji. W związku z powyższym zaproponowano zmiany w przepisach art. 1 ustawy Prawo oświatowe, [które – przyp. aut.] tworzą
ramy do lepszego funkcjonowania szkół w dzisiejszym świecie, a tym samym do odbudowy
prestiżu społecznego i autorytetu instytucji oświatowych.
Nadanie zadaniom wychowawczym realizowanym w szkołach i placówkach systemu oświaty
odpowiedniej rangi wymagało zaakcentowania jego [wychowania – przyp. aut.] znaczenia –
przez wymienienie go wśród szczególnych zadań systemu oświaty. Takie przepisy wskazują
jednocześnie na nadrzędną rolę wychowania oraz wspierającą i uzupełniającą rolę profilaktyki
problemów dzieci i młodzieży. (Uzasadnienie, 2016)
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Wypowiedź rozpoczyna się od katalogu zadań szkoły w powiązaniu z obowiązkami rodziny i społeczeństwa jako całości. Zwraca uwagę kolejność wskazań,
implikująca hierarchiczny porządek: w pierwszej kolejności szkoła ma kształtować
postawy patriotyczne, w drugiej obywatelskie, w pierwszej – poczucie tożsamości
narodowej i kulturowej, w drugiej – indywidualnej. Wreszcie, jej funkcją ma być
stymulowanie kreatywnego myślenia, otwartości na nowe i elastyczności w dynamicznym świecie. Pojęcia formujące tę wypowiedź wydają się rezultatem cyrkulacji neoliberalnego dyskursu edukacyjnego, którego odpryski zostają przejęte przez
dyskurs tradycjonalistyczny, lecz rozłożenie akcentów pozwala rozpoznać miejsca
opozycji wobec tego pierwszego. Modalność wypowiedzi ma wymiar explicite postulatywny – chodzi o budowanie symetrycznych (partnerstwo) i dobrych relacji
między rodzicami, nauczycielami i uczniami. Jednak sam zapowiadany akt prawny
jest dyrektywny, określa i dyscyplinuje postępowanie wyżej wymienionych podmiotów. Uzasadnienie projektu ustawy stanowi apel do odpowiedzialnych podmiotów, czyli takich, które poprą i wdrożą zmianę, zaś celem stanowienia prawa
jest unormowanie praktyk edukacyjnych w populacji.
W wypowiedzi tej znajduje się odwołanie do wiedzy naukowej, czyli „prawdziwej”, ale traktowanej niczym wiedza potoczna. Jacyś pedagodzy wskazują na
kryzys tradycyjnego modelu szkoły – nie wiadomo jacy, ilu, z jakiej pozycji występujący etc. Funkcją tego odwołania nie jest jednak dyskusja z różnymi typami wiedzy, ale poprzez diagnostyczno-mobilizacyjny charakter i temporalne
odniesienia wiąże się ona z problematyzacją (w sensie stosowanym przez Foucaulta [1995]: historycznego wyłaniania się pewnych kwestii jako problemów,
przedmiotów wypowiedzi oraz obiektów gry między kategoriami prawdy i fałszu) obniżającego się autorytetu instytucji oświatowych w społeczeństwie, który to problem trzeba rozwiązać. Środkiem naprawczym ma być nowe prawo,
w dyskursywnej warstwie wysoko rangujące wychowawczą rolę szkoły (której
tradycjonalistyczno-neoliberalny wektor był wskazany na początku wypowiedzi). Pytaniem dla badacza pozostaje zaś to, jakie praktyki instytucjonalne i niedyskursywne towarzyszą aktowi prawnemu, aby zmienić polską szkołę nie tylko
w obszarze dyskursu na jej temat.
Analizowany przykład kończy uwaga o problemach dzieci i młodzieży. To ta
grupa społeczna jest w całym uzasadnieniu ustawy zarówno głównym podmiotem zmiany (ma się kształcić na nowego Polaka i obywatela), jak i podmiotem
najsilniej uprzedmiotowionym jako źródło ryzyka niepowodzenia planowanego
przedsięwzięcia i obiekt prewencji (por. Ostrowicka, 2012: 177–180). Reasumując: wydaje się, że praktyki dyskursywne warunkujące tę wypowiedź włączają ją
w pole rządomyślności, rozumianej jako niedyrektywna forma władzy nad po-
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pulacją. Jednak instytucjonalne i niedyskursywne konsekwencje wprowadzenia
postulowanych tu zmian mogą już być przejawem władzy dyscyplinarnej i normującej.
Przykład 2
Na różnych etapach sporu o gimnazja „Gazeta Wyborcza”, dziennik o profilu liberalno-lewicowym, systematycznie publikowała teksty (wywiady, glosy dziennikarskie, informacje i opinie) podważające zasadność likwidacji gimnazjów. Wiele
z nich jest zgodnych pod względem przedmiotu, pojęć i celu strategicznego z aktualnym dyskursem krytyki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Do artykułowania
stanowiska politycznego nierzadko jest zaprzęgnięta wiedza naukowa i podmiot
mówiący z pozycji eksperta. Przykładem takiego strategicznego użycia wiedzy
jest wywiad z 18.10.2016 roku Justyny Sucheckiej (dziennikarki specjalizującej się
w tematyce edukacji) z dr. Maciejem Jakubowskim, ekonomistą. W nocie towarzyszącej rozmowie ujęta jest polityczna, profesjonalna i naukowa tożsamość autora:
W latach 2012–14 wiceminister edukacji, przedtem w zespole zarządzającym badaniem PISA w OECD w Paryżu. Był konsultantem Banku Światowego, OECD, UNDP
oraz rządów w Europie i Azji. Autor kilkudziesięciu artykułów, książek i raportów.
Cały przebieg rozmowy reguluje zasada autora: wypowiada się doświadczony ekspert, związany z poprzednim rządem, ceniony na świecie, a więc głos prawomocny
w polu formacji dyskursywnej, do której należy ten wywiad. Pierwsza część dotyczy zdecydowanie pozytywnej oceny reformy z 1999 roku, która wprowadzała
gimnazja, druga część służy podważaniu zasadności obecnej reformy, trzecia prezentuje zalecenia eksperta odnośnie systemu oświaty, z akcentem położonym na
rolę kształcenia ogólnego. W całej rozmowie ważnymi punktami odniesienia są
Francja, Holandia i kraje skandynawskie jako wzór organizacji oświaty dla Polski (i wzór postępu cywilizacyjnego); badania PISA, prezentowane tu (w przeciwieństwie do przykładu 1) jako dowód na edukacyjny sukces gimnazjów; oraz
katalog kompetencji ogólnych, które zdaniem eksperta młodzi Polacy powinni
zdobyć, zwłaszcza transversal skills, czyli umiejętności przydatne w wielu zawodach
(na przykład zdolność do samorozwoju, uczenia się przez całe życie, pracy projektowej). Spotykają się tu elementy neoliberalnego dyskursu edukacyjnego, z kreśleniem opozycji Centrum–Peryferia i z normalizującym projektem społecznym
artykułowanym w polu dyskursu eksperckiego (por. Tomanek, 2012: 111).
Analizie poddano wypowiedź ze środkowej części rozmowy, wpisującą spór
o gimnazja w kontekst polityczny i jawnie odnoszącą się do określonego porządku
wiedzy.
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Czemu gimnazja tak przeszkadzają rządzącym?
– Myślę, że interes polityczny i ideologia są tu najważniejsze. Ze znanych mi ekspertów czy też
naukowców zajmujących się badaniami edukacji nikt nie jest za likwidacją gimnazjów i skróceniem okresu kształcenia ogólnego. Z tego, co wiem, reformę wspierają tylko były minister prof.
Legutko i wykładowca z Krakowa prof. Waśko. Choć oni tak naprawdę ekspertami od reform
edukacyjnych nie są. Jeden jest specjalistą od filozofii, drugi od języka polskiego. Mają zakodowane i mocno wbite w głowę, że gimnazja nie działają. Ale żadnych badań na to nie mają, bo
ich nigdy nie robili. Ich interesuje wprowadzenie „zdrowej” ideologii do programów nauczania,
a przy tym widoczny jest też ich sentyment do PRL-owskiego systemu, gdzie do liceów, a tym
bardziej na studia, szła tylko elita.
Ta antyreforma ma też przynieść wymierne korzyści polityczne. Spowoduje olbrzymi zamęt tuż
przed wyborami samorządowymi. Niezbędne będą masowe zwolnienia nauczycieli, bo inaczej
na przykład samorządy wiejskie po prostu zbankrutują. Nie ma możliwości, żeby gmina wiejska
przeżyła w spokoju sytuację, gdy zabraknie jej jednej dziewiątej subwencji oświatowej, a będzie
zmuszona do zatrudnienia tej samej liczby nauczycieli. Ten cel polityczny, czyli zamęt przed
wyborami samorządowymi, a przy tym okazja do wymiany kadr dyrektorskich i nauczycielskich
w szkołach, może podobać się kierownictwu PiS. To jedyne racjonalne wytłumaczenie, dlaczego
partia rządząca tak upiera się przy tych zmianach.
I tym sposobem minister Zalewska przygotowuje zmiany w ogóle nieadekwatne do dzisiejszych
potrzeb. Cokolwiek by ta ekipa mówiła, to jest powrót do PRL-u. Centralizacja zarządzania
oświatą, powrót starej struktury szkolnej, a do tego regres w myśleniu o nauczaniu.
Wszyscy mają uczyć się tego samego, w tym samym czasie, zakresie. Mają zapamiętywać fakty,
uczyć się historii, wielkich wierszy na pamięć. Do tego wycofują się z przedmiotów przyrodniczych. Pani minister je zabija! Skasowanie sprawdzianu z tych przedmiotów po szkole podstawowej oznacza, że dzieciaki w ogóle nie będą się ich uczyć. Bo po co? Jeśli to się stanie, to nie
mamy szans na innowacyjną gospodarkę za 20 lat.
Ta ekipa traktuje nauczycieli jak biurokratów, którymi trzeba zarządzać, a uczniów jak małe
dzieci. Proponowane zmiany zmierzają do odebrania autonomii szkole. A obawiam się, że następnym krokiem będzie odebranie władzy samorządom. (Suchecka, 2016)

Wypowiedź, ukierunkowana pytaniem dziennikarki, rozpoczyna się od pejoratywnej diagnozy politycznej i ideologicznej motywacji stojącej za projektem
reformy edukacji. Kluczowym argumentem za taką klasyfikacją działań rządzących jest odwołanie się do opinii anonimowych, ale znanych podmiotowi mówiącemu „prawdziwych” naukowców i ekspertów od edukacji, z grona których
wykluczani są akademicy wspierający zmiany jako reprezentanci dyscyplin wiedzy nieadekwatnych do prawomocnego wypowiadania się w kwestii gimnazjów.
Można powiedzieć, że podstawą dla tej argumentacji są zewnętrzne procedury
kontroli dyskursu, polegające między innymi na wykluczeniu określonych głosów poprzez odmowę przywileju mówienia wobec określonych typów podmiotów. Naukowcy zaszeregowani jako prorządowi są wykluczani z prawomocnego
pola dyskursu także w oparciu o kreślenie opozycji prawdy i fałszu (ekspert musi
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mówić „prawdę” przeciw fałszowi politycznej ideologii, zakorzenionej w ustroju
komunistycznym). Następnie akcentowane są zagrożenia, które zdaniem eksperta
niesie ze sobą reforma PiS, związane z organizacyjno-ekonomicznymi konsekwencjami nowego systemu oświaty. W pewnej mierze naznacza tę wypowiedź także
opozycja rozumu i szaleństwa. Twierdzi się bowiem, że nie można racjonalnie
uzasadnić planowanej zmiany, bo przyniesie ona zamęt i masowe zwolnienia nauczycieli, zwłaszcza na wsi. Zatem musi za nią stać motywacja irracjonalna z punktu widzenia społeczeństwa, ale będąca elementem polityczno-szaleńczego planu
rządzącej partii. Potem prezentowany jest projekt antypodmiotu ucznia, który
w nowej szkole będzie edukowany w sposób regresywny, odtwórczy, jednolity i hamujący fetyszyzowaną w neoliberalnym dyskursie edukacyjnym innowacyjną gospodarkę. Jednocześnie wskazywane jest uprzedmiotowienie nauczycieli i uczniów
jako obiektów dyscyplinarnego rządzenia, któremu w dalszej części wywiadu jest
przeciwstawiana wizja niedyrektywnego, elastycznego rządzenia młodzieżą i pedagogami.
Przykład 3
O ile dwie poprzednie wypowiedzi zawierały już na poziomie realizacji językowych wyraźne przesłanki do krytyki postfoucaultowskiej, o tyle ten przykład nie
wydaje się tak klarowny. Jest to list Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym przed
ogólnopolskim strajkiem nauczycieli przeciw reformie edukacji, zaplanowanym
na 31 marca 2017 roku4. Według danych organizatorów wzięło w nim udział 37%
placówek szkolnych w Polsce, co czyni go najliczniejszym od 2007 roku. Jednak
zdaniem MEN do protestu włączyło się kilkakrotnie mniej szkół (11%), ponadto
poparcia nie udzielił mu drugi największy związek zawodowy nauczycieli i pracowników oświaty NSZZ „Solidarność”. Celem poniższego listu jest uzyskanie
wsparcia rodziców dla strajku poprzez hasłowe i emocjonalne wskazanie określonych racji. Proponuję spojrzeć na tę wypowiedź w szerokim kontekście relacji
władzy regulujących spór o gimnazja.
Drodzy Rodzice!
W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować.
Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.
Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko
4
Oficjalne postulaty dotyczyły żądań płacowych i gwarancji zatrudnienia, impulsem do organizacji strajku były jednak obawy związane z następstwami likwidacji gimnazjów.
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jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na
likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów.
Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro
uczniów.
Drodzy Rodzice,
w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji.
Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami! (Broniarz, 2017)

Wypowiedź utrzymaną w nieoficjalnej i mobilizacyjnej modalności rozpoczyna wyjaśnienie przebiegu strajku i uznanie jego problematycznych skutków dla
rodzin w dniu protestu. Te racjonalizowane są jednak „konsekwencjami dziejowymi”, które ma przynieść reforma: wieloletni chaos dotykający wszystkie uczące się
dzieci i ich rodziców, niepewną przyszłość zawodu nauczyciela i edukacji jako takiej. Z uwagi na wydźwięk tej wypowiedzi, alarmistyczny i demaskatorski, a także
kontekst momentu sporu, w jakim zaistniała (parę miesięcy po uchwaleniu ustawy
Prawo oświatowe, a w konsekwencji sprowadzeniu protestów do działań „beznadziejnych”), można rozpatrywać parezjastyczny wymiar tego głosu polegający na
mówieniu prawdy, która w tym przypadku ma być ukrywana przez rządzących,
a ujawniana przez nauczycieli i rodziców: nie chodzi o dobro uczniów. Odnosząc
ten głos do centralnej w ostatnich wykładach Foucaulta kategorii parezji, trzeba
zaznaczyć, że nie ma tutaj radykalnego jej wariantu związanego z ryzykiem, niekiedy wręcz cielesnym, jakie ponosi mówiący własną, niechcianą prawdę o rzeczywistości. Byłby to raczej przykład quasi-parezji czy współczesnej parezji politycznej, egzekwowania (demokratycznego) prawa do mówienia pewnej prawdy,
niewygodnej dla władzy politycznej, gdzie jednocześnie akt mówienia tej prawdy oznaczałby zajęcie stanowiska w polu politycznym (por. Foucault, 2008: 141).
W wypowiedzi tej można widzieć narzędzie wprowadzania do dyskursu publicznego konkurencyjnej (wobec rządowej) wiedzy i prawdy o przedmiocie sporu.
W warstwie metadyskursywnej występują zbieżności między formacjami, roboczo nazwanymi na potrzeby tej analizy, ministerialną i związkową. Obie projektują model podmiotu współpracującego rodzica, zatroskanego o przyszłość
dziecka, a także uprzedmiotawiają uczniów poprzez wpisanie ich losu w określoną
wizję edukacji i społeczeństwa oraz odebranie – jako dzieciom – prawa do mówienia we własnej sprawie. Można zaryzykować stwierdzenie, iż mimo przeciwnych
celów strategicznych, które przyświecającą tym formacjom, są one wytworem zbliżonego reżimu prawdy. Łączy się on z wezwaniem do mówienia prawdy o społeczeństwie poprzez pryzmat tego, jak jest/ma być rządzona młodzież i jaki projekt
podmiotu powinna realizować dla społeczeństwa, gospodarki, narodu (treściowo
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ta „prawda” może być każdorazowo inna, ale tu chodzi o mechanizm samego aktu
prawdy). Na takim reżimie prawdy wydaje się też ufundowany neoliberalny dyskurs edukacyjny. Formację związkową od ministerialnej czy eksperckiej odróżnia
słaba obecność odniesień gospodarczo-optymalizacyjnych (jak na przykład idea
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji). Jednak wykluczenie czy marginalizacja
tych pojęć i kwestii w ramach tej formacji nie oznacza jej autonomii. Przeciwnie,
takie niezgodności można w perspektywie postfoucaultowskiej czytać jako element gry toczonej w obszarze sporu.

Podsumowanie
Nie ma tutaj miejsca na szczegółowe omawianie wniosków z warsztatowej analizy pozostałych wypowiedzi. Trzeba jednak zasygnalizować kierunek ogólnej
refleksji z niej płynącej. Większość analizowanych wypowiedzi, choć różni się
modalnością i celem strategicznym, „mówi” podobnym słownikiem pojęć, do
którego należą między innymi dobro dzieci, podmiotowość, szanse edukacyjne,
innowacje, efektywność, przyszłość społeczeństwa, badania, testy PISA. Stanowią one elementy dyskursu osadzonego w szerszej wiedzy o świecie, niż ta dotycząca bezpośrednio szkoły. Wiele z nich jest ugruntowanych racjonalnością ekonomiczną, owszem – zhumanizowaną, akcentującą afekty indywidualne i zbiorowe, ale jednak związaną z postulatem określonej formy rządzenia populacją
poprzez wytwarzanie podmiotów mniej lub bardziej subtelnie kierowanych ku
dość stabilnemu katalogowi cech, które należy posiąść dla dobra własnego i ogółu. W dynamicznym polu sporu dochodzi do licznych przecięć i cyrkulowania
formacji dyskursywnych. Natomiast różnicuje je zarówno polityczna afiliacja,
jak i użytek czyniony z wiedzy naukowej i potocznej oraz miejsce lub jego brak
dla odniesień narodowych i kolektywnych.
Zasadniczym podmiotem planowanej zmiany w edukacji lub oporu przeciw
niej są rząd centralny, samorządy, nauczyciele oraz rodzice, stawiający opór i mobilizowani do poparcia tej czy innej strony sporu. Gdzie w tej konstelacji jest miejsce dla nastolatków, obecnych lub niedoszłych gimnazjalistów? W funkcji ucznia, czasami dziecka, a więc w kategoriach demograficzno-pedagogicznych, zaś
bardzo rzadko jako podmiot mówiący (w analizowanym zbiorze znalazł się tylko
jeden materiał o młodzieży broniącej swojego gimnazjum zawierający wypowiedzi uczniów). W świetle wiedzy regulującej spór o gimnazja uczniami trzeba rządzić, troszczyć o nich, ale jednocześnie stanowią oni grupę najsilniej wykluczoną
z produkcji dyskursu, w którym tyle się o nich mówi. Prawda czy raczej prawdy
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wyłaniające się z wypowiedzi wytwarzanych w sporze o gimnazja niosą ze sobą
diagnozę kryzysu polskiej edukacji lub ryzyka bądź zagrożenia związanego z jej
reformą, którym należy przeciwdziałać. Formy naprawy/przeciwdziałania są jednak także problematyczne i budzące opór, a w czasie gdy powstaje ten artykuł, spór
o gimnazja wciąż trwa.
Podsumowując zebrane tu propozycje i uwagi metodologiczne, trzeba przypomnieć, że podstawowym zadaniem postfoucaultowskiej analizy dyskursu jest jego
badanie w relacji do problematyki władzy, wiedzy i podmiotu, a także próba wyłuskania reguł i uwarunkowań, reglamentujących wytwarzanie dyskursu, poprzez
co ukierunkowuje się i zawęża spektrum pojmowania i klasyfikowania społecznego
doświadczenia oraz spektrum podejmowanych praktyk. Pełniejszą realizację tych
celów umożliwiałaby mikroanaliza (w ścisłym tego słowa znaczeniu) zgromadzonych materiałów. Wymaga ona uzupełnienia rozważań prowadzonych z pomocą
kategorii Foucaulta takimi technikami badania tekstu, które nie stoją w sprzeczności do jego ogólnej koncepcji dyskursu. Można się tu posiłkować między innymi
analizami lingwistycznymi, analizą retoryczną, argumentacyjną, narracyjną lub
konwersacyjną – i takie próby są już czynione (między innymi Baxter, 2002, Nowicka-Franczak, 2017b). Ponadto badanie powinno opierać się nie tylko na bardziej
przekrojowym i wyczerpującym zbiorze materiałów empirycznych, ale także obok
analizy synchronicznej (której wycinkiem jest powyższa prezentacja) uwzględniać
analizę diachroniczną dynamiki badanego dyskursu czy sporu. Wartym rozważenia krokiem jest otwarcie się na wzmiankowaną analizę dyspozytywu i rozszerzenie
zbioru danych o te dotyczące codziennych praktyk edukacyjnych i komunikacyjnych w gimnazjach, ich infrastruktury, organizacji pracy i przestrzeni oraz symboliki tam obecnej.
Słabością postfoucaultowskiej analizy dyskursu jest to, że jej niewystandaryzowany charakter może przekładać się na arbitralność wielu decyzji badacza
i skłaniać, by dopasowywać materiały do z góry założonej tezy. W tym przypadku
testem dla wyborów badacza może być znowu użycie instrumentarium mikroanalizy retorycznej, konwersacyjnej etc. do krytycznej weryfikacji wniosków. Deficytem optyki postfoucaultowskiej jest także bardzo powierzchowne zainteresowanie
afektywnym wymiarem dyskursu i relacji władzy, czyli jedną z centralnych kwestii dla pedagogiki. Stosunkowo od niedawna problem emocji jest podejmowany
przez badaczy postfoucaultowskich – wciąż raczej jako postulat badawczy niż jego
pełna realizacja (por. Maesse, 2011).
Analiza postfoucaultowska nie rozstrzyga, kto ma rację w sporze, kto mówi
prawdę, kto wypowiada się etyczny sposób. Dla części badaczy będzie to źródłem niedosytu, dla innych atutem tej perspektywy, gdyż unika ona dyrektywnego

Postfoucaultowska analiza dyskursu o edukacji...

221

moralizowania, a więc tego aspektu dyskursów o edukacji i wychowaniu, które są
w tej optyce jednym z głównych przedmiotów krytyki. Bodaj największą zaletą
omawianej tu perspektywy jest to, że zmusza ona do rozumowania „pod włos”,
do przekraczania myślenia w kategoriach binarnych opozycji, dychotomii władzy
i uczula na strategiczny wymiar całości komunikacji społecznej. Najtrudniejszym
wyzwaniem jest natomiast postawa zdystansowania i pewnej nieufności wobec
wniosków z prowadzonych analiz. Warto bowiem mieć na uwadze, że nie są to
ustalenia ostateczne i pewne, które nie mogłyby zostać poddane krytyce i podważone, także w oparciu o podobną optykę analityki władzy. Również ta skromna
warsztatowa propozycja jest tylko jednym z możliwych postfoucaultowskich spojrzeń na polski spór o gimnazja.
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The aim of the article is to present the theory of social representations which is not well-known in the Polish pedagogy and
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie mało znanej w polskiej pedagogice teorii reprezentacji społecznych (dalej: TRS), która może stanowić interesującą perspektywę teoretyczną i metodologiczną dla badań nad dyskursem edukacyjnym. Tym

226

Zuzanna Zbróg

bardziej, że teoria ta sama w sobie ma charakter interdyscyplinarny, co stanowi
o jej dużej przydatności w studiach prowadzonych w ramach różnych dyscyplin
naukowych, zarówno z obszaru humanistyki, jak i nauk społecznych. Analizy teoretyczne dotyczyć będą także możliwości prowadzenia badań nad dyskursem edukacyjnym w ramach TRS z wykorzystaniem zbiorowego pisania biografii – metody
badawczej, którą można zaliczyć do krytycznej analizy dyskursu (dalej: KAD).
Rzetelne, usystematyzowane i logiczne przedstawienie tych dosyć obszernych
i wielowątkowych zagadnień wymagać będzie odwołań do literatury uzupełniającej (w przypisach) – nie sposób bowiem w jednym artykule zawrzeć wszystkich
najważniejszych wątków, zwłaszcza jeśli dotyczą zagadnień słabo obecnych w polskich opracowaniach.

Reprezentacje społeczne jako narzędzie opisu
i rozumienia rzeczywistości
Twórca TRS, francuski psycholog społeczny Serge Moscovici, zaproponował koncepcję reprezentacji społecznych do analizy sposobu, w jaki teoria naukowa, dotycząca psychoanalizy, przenika do społeczeństwa, odmienia jego język, myślenie
i działanie. Moscovici, który świadomie unikał stworzenia jednoznacznej definicji
reprezentacji społecznych, opisywał je jako
system wartości, idei i praktyk, spełniających dwojaką funkcję: po pierwsze, ustanawiają one
pewien ład zapewniający jednostkom orientację w ich materialnym i społecznym świecie oraz
jego opanowanie; po drugie, umożliwiają nawiązanie komunikacji pomiędzy członkami danej
społeczności, wyposażając ich w kody służące do wymiany społecznej, a także do nazywania
i jednoznacznego klasyfikowania rozmaitych aspektów ich świata oraz jednostkowej i grupowej
historii. (Moscovici, 1973: xvii; za: Flick, 2012: 48)

W przeciwieństwie do wiedzy naukowej reprezentacje społeczne są wiedzą
generowaną przez zdrowy rozsądek1. Dzięki niej można próbować zrozumieć
„nowe” – nowe idee, kultury, obiekty, zjawiska – poprzez skojarzenie ich z czymś,
co jest powszechnie znane. Kiedy coś jest nazwane i klasyfikowane w kategorie,
a zatem staje się związane z innymi obiektami tego samego rodzaju, wszyscy człon1
Moscovici porównuje reprezentacje społeczne do pnia, z którego wyrastają teorie zdroworozsądkowe, będące „systemami poznawczymi z własną logiką, językiem (…). Społeczne reprezentacje
nie reprezentują pojedynczych „opinii o”, „wyobrażeń o” czy „postaw wobec”, ale są „teoriami” czy też
„dziedzinami/gałęziami wiedzy”, pozwalającymi na poznanie i ustrukturalizowanie rzeczywistości”
(za: Augoustinos, Innes, 1990: 215).
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kowie wspólnoty mogą o tym mówić. Reprezentacje pozwalają ludziom zrozumieć
rzeczywistość dzięki posiadaniu przez daną społeczność własnych systemów reprezentacji (różnych obiektów i zjawisk, na przykład polityki, szkoły, edukacji)2.
Członkowie tej samej grupy mogą wypracować reprezentacje, które nie tylko ich
łączą ze sobą, ale także prowadzą ich rozumowanie, ukierunkowują i orientują
ich działanie. Pomagają im rozumieć świat i ułatwiają życie, bycie w świecie. Reprezentacje społeczne odnoszą się więc do konstruowania własnej zbiorowej rzeczywistości przez określoną grupę społeczną, dla której są one narzędziem „naprowadzania”, kierowania odczytywaniem sytuacji społecznej i działania zgodnie
z posiadanymi reprezentacjami.
Reprezentacje społeczne nie powinny być postrzegane jako logiczne i spójne
wzorce/schematy myślowe. Dzięki wykorzystaniu koncepcji poznawczej polifazji
(ang. cognitive polyphasia) TRS podkreśla fakt, że codzienne myślenie o czymś
może być także pełne fragmentów myśli i idei sprzecznych (Jovchelovitch, Priego-Hernandez, 2015). Polifazja odnosi się bowiem do stanu, w którym różne rodzaje
wiedzy, charakteryzujące się różnymi racjonalnościami, funkcjonują jednocześnie
w umyśle jednostki lub w świadomości społecznej, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością pojawienia się elastyczności w komunikacji i pluralizmu w dyskursie
publicznym. Według Jovchelovitch (2007) reprezentacje społeczne konstytuują
obszary wiedzy, które są w nieustannym ruchu, pokazując, że badacz może koncentrować swoją uwagę na tym, jak różne reprezentacje zderzają się i konkurują
w sferze społecznej, jak współistnieją w tym samym kontekście, w tej samej grupie
społecznej lub nawet w tej samej jednostce.
Badacze zajmujący się konceptualnie TRS stworzyli definicję reprezentacji
społecznych, która w bardziej obrazowy sposób ujmuje ich charakter:
społeczna reprezentacja jest zjawiskiem kolektywnym, odnoszącym się do społeczności, które
jest współkonstruowane przez jednostki podczas ich codziennych działań i rozmów. (…) Zamiast wyobrażania sobie reprezentacji [jako zjawiska rezydującego] wewnątrz umysłów, lepiej
jest wyobrazić je sobie [jako zjawisko rezydujące] pomiędzy umysłami, przypominające baldachim utkany z połączonych ludzkich rozmów i działań. W skrócie, „społeczna reprezentacja
jest zespołem myśli i uczuć, wyrażanych w jawnych i werbalnych zachowaniach aktorów, który
konstytuuje obiekt dla grupy społecznej”. (za: Trutkowski, 2007: 339)3

2
Czytelnicy zainteresowani problematyką reprezentacji społecznych znajdą wiele informacji
i przykładów badań w dostępnym online czasopiśmie „Papers on Social Representations”.
3
Główne tezy TRS można znaleźć w publikacjach polskojęzycznych: Trutkowski 2000; 2007;
Niesiobędzka, 2005; Szwed 2011; Zbróg, 2013; 2014; 2015; 2016a; 2016b; 2016c; Krasuska-Betiuk
2014; 2015a; 2015b; 2016; Zbróg Z., Zbróg P., 2016.
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Teoria reprezentacji społecznych
jako interdyscyplinarna baza teoretyczna i metodologiczna
Koncentracja na reprezentacjach zjawisk społecznych i komunikacyjnych czyni
TRS bardzo istotną dla badań w obrębie różnych dyscyplin naukowych, ponieważ odnosi się ona do całościowego systemu wiedzy w ramach złożoności świata
społecznego (niemożliwej do ujęcia w wąsko wyspecjalizowanych dyscyplinach)4.
Badacz korzystający z TRS rezygnuje z wizji świata zamkniętego w schematach
konceptualnych, w analizach zero-jedynkowych. Decyduje się na interpretację
obiektów/zjawisk/światów o różnym charakterze, będących w zasięgu jego wzroku. Nie odwołuje się także do transcendentnych kategorii, lecz koncentruje się na
obiektach (zjawiskach, światach) umiejscowionych w konkretnym czasie i przestrzeni, choć niemożliwych do wyizolowania z danego fragmentu świata i jednoznacznego opisu.
Bogusław Śliwerski przekonuje, że „[p]oszukiwanie tożsamości i odrębności
każdej z dyscyplin nauk społecznych na podstawie źródeł ich myśli, idei, doktryn
czy kierunków mija się z celem, podobnie jak poszukiwanie wyłącznej dla każdej z nich metody badań oraz ich przedmiotu” (Śliwerski, 2016: 31), ponieważ
„[r]eprezentanci poszczególnych dyscyplin naukowych włączają poglądy wielu
tych samych myślicieli w toku dziejów, aby uzasadnić genezę i odrębność własnej
nauki” (Śliwerski, 2016: 30). Tym bardziej, że we wszystkich pokrewnych dyscyplinach z obszaru nauk społecznych przedmiotem badań jest człowiek oraz środowisko jego życia i rozwoju. „Może być on odmiennie ujmowany i w różny sposób
obserwowany, jednak nie zmienia to faktu, iż zjawiska społeczne są pewnymi całościami, badanymi przez przedstawicieli różnych dyscyplin z nieco innych pozycji.
Badaczy społecznych różnią więc stawiane pytania, a nie przedmiot” (Krauz-Mozer, Ścigaj, 2013: 13). Podobnie rzecz ma się z metodami badań, o których swoistości świadczy właściwie przypisywany im przymiotnik – pedagogiczne, psychologiczne, politologiczne, socjologiczne, a w rzeczy samej są one metodami badań
społecznych i/lub humanistycznych. „Metody nie są bowiem funkcją przedmiotu,
ale celów badawczych – stawianych pytań i poszukiwanych odpowiedzi” (Krauz-Mozer, Ścigaj, 2013: 13).
Jeśli przyjąć, że pedagogika zajmuje się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego, to zarówno sam
„[W] systemie wiedzy nie istnieją całkowicie niezależne (absolutnie izolowane) dyscypliny.
Jeśli obszar badawczy każdej dyscypliny naukowej częściowo pokrywa się z obszarami badawczymi
innych dyscyplin, to – ściśle biorąc – nie ma radykalnie monodyscyplinarnych obszarów badawczych” (Poczobut, 2012: 55–56).
4
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przedmiot, jak i kategorie teoretyczne, z którymi mierzą się pedagodzy, nie pozostawiają wątpliwości, że należy traktować ją jako dyscyplinę otwartą i interdyscyplinarną, w której rozwój swój wkład mają zarówno socjologia, psychologia,
filozofia, antropologia, jak i wiele innych dyscyplin. Ponadto pole badawcze pedagogiki/edukacji wykracza często poza to, co jest bezpośrednio obserwowalne, więc
jeśli pedagog chce zajmować się rozwiązywaniem złożonych problemów badawczych, musi je charakteryzować z perspektywy interdyscyplinarnej. Tylko wtedy
może zrozumieć sieć wielu interakcji specyficznych dla badanego obszaru.
Analizy z wykorzystaniem TRS umożliwiają zastosowanie perspektywy integrującej idee humanistyczne i społeczne, nabierając tym samym charakteru badania interdyscyplinarnego.

Związki teorii reprezentacji społecznych z dyskursem
Twórca TRS od początku akcentował powiązanie reprezentacji społecznych z procesami komunikacji, uznając język za nośnik reprezentacji społecznych, medium
ich przekazywania, uzgadniania i rozpowszechniania. Składnik językowy reprezentacji odnosi je do rzeczywistości zwerbalizowanej, do dyskursu, składnik
pozajęzykowy zaś do świata symboli, obrazów, praktyk społecznych, które także
przecież mieszczą się w kategorii badawczej dyskursu5. Zarówno język, jak i symbole funkcjonujące w sferze publicznej stanowią ważne aspekty reprezentacji
społecznych, będąc jednocześnie kluczowymi elementami komunikacji i dyskursu – wzajemnie od siebie zależnych, integralnie ze sobą złączonych elementów.
Zapewniają one wymianę myśli, wzajemne zrozumienie, gromadzenie informacji,
rozpowszechnianie uzgodnionych przekonań, koncepcji, idei, wyobrażeń. Rola języka jako nośnika reprezentacji społecznych nie ogranicza się tylko do funkcji komunikacyjnej, ale związana jest przede wszystkim z procesem nadawania znaczeń
rzeczywistości, konstruowania i wyrażania świata, w którym żyjemy.
Moscovici opisał, jak – z jednej strony – reprezentacje społeczne umożliwiają
komunikację społeczną, a zwłaszcza porozumienie między grupami społecznymi,
a z drugiej strony – zaznaczył, że są one także „produktem dyskursu: dzięki komunikacji reprezentacje przywoływane są do zbiorowej świadomości i reprodukowane”
(za: Szwed, 2011: 49). Dyskurs zapewnia wymianę myśli, umożliwia gromadzenie
informacji o świecie i upowszechnianie idei, przekonań, wyobrażeń, teorii w formie
„Dyskurs prowadzi się nie tylko za pomocą słów, ale i za pomocą strojów, konstruując wystawy w muzeach, urządzając polityczne manifestacje, wypisując recepty w przychodni, zamykając
więźnia. Nie sposób wskazać takiej sytuacji, w której dyskurs milknie” (Śpiewak, 2002: 18).
5
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reprezentacji społecznych. „Źródłem społecznych reprezentacji zjawisk, obiektów,
problemów, idei jest bowiem krążąca w dyskursie wiedza, która ujawnia się w komunikacji i której kształt jest modyfikowany w zależności od indywidualnych doświadczeń, interesów i przekonań” (Szwed, 2011: 22). Fakt podzielania reprezentacji
oznacza, że są one modelowane w procesie społecznej komunikacji, w ramach której
wytwarzane i określane są ich wzajemne relacje. Podzielane reprezentacje określają
zakres dostępnych nam wzorców interpretacyjnych i jednocześnie konstytuują rzeczywistość, w której żyjemy, stanowiąc współdzielone „modele rzeczywistości”.
TRS jest blisko spokrewniona z innymi koncepcjami teoretycznymi, ponieważ zajmuje się badaniem wiedzy społecznej, podkreślając znaczenie procesów
komunikacyjnych i relacji społecznych w jej tworzeniu. Wielu badaczy próbowało
zintegrować TRS z innymi ramami teoretycznymi z zakresu psychologii i nauk
społecznych, co zaowocowało połączeniem TRS także z semiotyką, teorią pozycjonowania, teoriami tożsamości, pamięci zbiorowej, poznania społecznego, stereotypów itd. (zob. Zbróg, 2016a). Na przestrzeni lat wypracowano więc różne podejścia empiryczne odpowiadające różnym podejściom teoretycznym w badaniach
reprezentacji społecznych, co stwarza duże możliwości analiz i interpretacji w nowych kontekstach. Teoria ta oferuje na przykład nowe podejście umożliwiające
pogłębione analizy nad tym, w jaki sposób media i społeczności/grupy społeczne
konstruują rozumienie ważnych dla nich kwestii6. Zastosowanie TRS jako teoretycznej i metodologicznej bazy pozwala na analizę treści dyskursu publicznego,
kontekstu jego wystąpienia, obserwację, za pomocą jakich środków językowych
dokonywane są procesy zakotwiczania i obiektyfikacji7, a także ustalenie, jakie
rezultaty dla działania i sposobu myślenia odbiorców może przynieść określony
przekaz medialny. Reprezentacje są bowiem uznawane nie tylko za formę zorganizowania naszej wiedzy o świecie/wiedzy społecznej, ale i za determinanty podejmowanych przez nas działań.

Analiza dyskursu a badanie reprezentacji społecznych
TRS jest teorią otwartą, która – zgodnie z życzeniem jej twórcy Serge’a Moscoviciego – stale się rozwija stosownie do dynamiki pojawiania się nowej wiedzy. Ta
otwartość okazała się zbawienna dla teorii, ponieważ zwolennicy TRS nieustanW polskich badaniach należy wymienić w tym kontekście monografie Cezarego Trutkowskiego (2000), Heleny Ostrowickiej-Miszewskiej (2006) i Roberta Szweda (2011).
7
Te podstawowe mechanizmy komunikacyjne, obserwowane w ramach TRS, opisane są wraz
z przykładami analizy w: Trutkowski, 2000; Szwed, 2011; Zbróg 2016b.
6
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nie prowadzą badania teoretyczne i empiryczne pozwalające na ciągły rozwój tej
koncepcji.
Możliwości zastosowania analizy dyskursu jako podejścia badawczego związanego z TRS były wielokrotnie analizowane przez badaczy (McKinlay i in., 1993;
Potter, Edwards, 1999; Trutkowski, 2004; Howarth, 2006; Ostrowicka-Miszewska,
2006; Szwed, 2011; van Dijk, 2014; Wodak, Meyer, 2014). Nie od początku związki te były oczywiste. Krytyczna analiza podstawowych różnic między podejściem
dyskursywnym i podejściem charakterystycznym dla TRS, przeprowadzona przez
Jonathana Pottera i Dereka Edwardsa (1999), stanowiła punkt wyjścia do uregulowania kwestii pominiętych w teoretycznych i empirycznych podstawach TRS
(na przykład na temat analizy konwersacji), sprawiających, że TRS okazała się być
niewydolna w konceptualizacji działania uwarunkowanego kontekstowo, niedostatecznie dostosowana do pojawiających się nowych metod oglądu rzeczywistości. Podstawowy zarzut kierowany do TRS dotyczył nieuwzględniania złożoności
działania i interakcji (Potter, Edwards, 1999: 448–449) oraz traktowania reprezentacji przede wszystkim jako fenomenu poznawczego, obiektu/zjawiska, dzięki
któremu ludzie nadają sens światu, mogą go rozumieć, nie są zaś widziane jako
obiekty dyskursywne (Potter, Edwards, 1999: 449).
Sprowokowało to badaczy TRS do uwzględnienia w kolejnych opracowaniach
teoretycznych i empirycznych zmian niwelujących niedociągnięcia pierwotnej wersji koncepcji. Obecnie TRS stanowi dobrą bazę konceptualną dla badań odpowiadających na pytanie: Co ludzie wiedzą (o wybranym obiekcie, zjawisku, procesie), jak
o nim myślą i jak w związku z tym działają? (Flick, 2011; Flick i in., 2015). Analizy
Wolfganga Wagnera na temat związków reprezentacji społecznych z działaniami
udowadniają, że „Ludzie reprezentują obiekty społeczne w działaniu i poprzez działanie” (Wagner, 2015: 22). Najlepszym przykładem (jednym z wielu potwierdzających ustalenia Wagnera) jest badanie etnograficzne w fińskiej szkole podstawowej
przeprowadzone przez Kati Kasanen, Hannu Räty i Leilę Snellman (2001), które
dostarczyło danych na temat roli działania w procesach mikrogenetycznych związanych z konstruowaniem reprezentacji społecznych. Badaczki te zaobserwowały, że
nauczyciele modyfikują układ siedzeń w klasie na podstawie swoich koncepcji „podatności na nauczanie/wyuczalności” (ang. educability). Nowy układ siedzeń wymaga od uczniów bycia posłusznym rekonstrukcji reprezentacji ich pozycji w klasowej
hierarchii i dostosowania się do „podatności na kształcenie”. Radzenie sobie z tymi
zmianami polega na jawnych działaniach, rozmowach między nimi i sporach z nauczycielem. Rezultaty tego działania (interakcji) mają wpływ na nowe reprezentacje
zmienionej sytuacji. Wynik badania pokazał, że modyfikacje reprezentacji przejawianych przez nauczyciela wpłynęły nie tylko na układ siedzeń, ale zmieniły także
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przestrzeń behawioralną dostępną uczniom, co z kolei zmieniło ich reprezentacje.
Także wiele innych badań (na przykład Lloyd, Duveen, 1992; Renard i in., 2007)
udowadnia, że „Narzucony wzór zostanie w końcu nazwany nową reprezentacją
społeczną” (Wagner, 2015: 20), dokładnie tak, jak w wypadku uczniów w przemeblowanej sali. Badani uczniowie zmieniali swoje działania i odzwierciedlali narzucone
zmiany sytuacyjne w rozmowie i dyskusji, a więc rozwijali reprezentację społeczną,
która sprawiła, że nowość stała się częścią ich zdrowego rozsądku. Potwierdziło to
także, że zmiana nie jest wynikiem kontemplacji czy też refleksji własnej, ale zbiorowej dyskusji i działania. To powoduje, że należy działanie traktować jako bazę, fundament pojawiania się nowej reprezentacji. Z analiz wyników empirycznych (więcej
na ten temat: Wagner, 2015) można wnioskować, że zmiana reprezentacji na oczekiwane społecznie musi wiązać się z dyskusjami w grupie i z działaniem w nowych
okolicznościach. Mamy więc tu do czynienia z teoretyczną wizją reprezentacji podzielanych w grupie i „napędzających”, kierujących działaniami aktorów, wspólnie
osiągających cel. Wynika z tego, że „reprezentacje społeczne nie mogą być uważane
za konstrukcje jedynie umysłowe” (Wagner, 2015: 27). To nasze działania współkonstruują nasz świat i rzeczywistość, w której funkcjonujemy, tworząc (rekonstruując)
nowe reprezentacje.
***
Dyskursywny charakter materiałów wykorzystywanych w badaniach reprezentacji
społecznych spowodował pojawienie się nowych opracowań teoretycznych i empirycznych, uwzględniających fakt, że reprezentacje są dyskursywnymi obiektami,
które ludzie konstruują w rozmowie i tekstach jako specyficznych wersjach świata
(Potter, Edwards, 1999: 451). Biorąc pod uwagę te ustalenia, do podstawowych
(nie jedynych) metod badania reprezentacji społecznych zalicza się takie jakościowe metody zbierania danych, jak wywiady indywidualne i grupowe (zwłaszcza
zogniskowane wywiady grupowe tzw. fokusy) czy obserwację uczestniczącą, zaś
do powszechnie stosowanych metod analizowania danych należą: analiza dokumentów, analiza konwersacji i analiza dyskursu (Flick i in., 2015; Krasuska-Betiuk,
Zbróg, 2017).
Tradycyjne metody analizy konwersacji, dyskursu i dokumentów (na przykład
Rapley, 2010) bazują na języku mówionym lub pisanym. Ponieważ termin „analiza dyskursu” jest bardzo wieloznaczny, podejmując się przedstawienia zbiorowego pisania biografii, które może być wykorzystane właśnie do analizy dyskursu,
wyjaśnię, że przez analizę dyskursu rozumiem – za Timem Rapleyem – „użycie
języka w określonych kontekstach”, przy czym „kontekstem może być zarówno
fragment rozmowy, jak i cały okres historyczny” (Rapley, 2010: 22). Skoro język
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nie jest niewinnym, neutralnym i transparentnym środkiem komunikacji, to, jak
jest używany, informuje badaczy dyskursu o tym, jak podmioty postrzegają świat
i jakie znaczenia nadają opisywanym obiektom.
Z pewnością analiza dyskursu nie może zostać uznana za jednolite, zunifikowane podejście – każda z dyscyplin humanistycznych i społecznych wypracowała
bowiem własną terminologię, własne założenia zarówno odnośnie do materiałów
do analizy tego, co może zostać uznane za „dane”, jak i do tego, jak przebiega procedura postępowania badawczego.
W badaniu reprezentacji społecznych uwzględnia się zazwyczaj rozumienie
dyskursu w ujęciu socjologicznym, jako działanie komunikacyjne oraz jego kontekst związany z sytuacją komunikacyjną, statusem osób komunikujących się i relacjami między nimi. Uwaga badaczy dyskursu koncentruje się na społecznym
konstruowaniu rzeczywistości i nadawaniu znaczeń, na języku-w-użyciu, który
– jako wytwór ludzkich działań, interakcji, historii, społeczeństwa i kultury – informuje o tym, co jest wykluczane, a co udostępniane w takim, a nie innym opisie rzeczywistości. Pozwala także ustalić obowiązujące podczas tejże komunikacji
znaczenia czy hierarchię społeczną (kto lub co ma moc decydującą/władzę), tym
samym nawiązując do KAD.

Zbiorowe pisanie biografii8 jako szczególny przykład
krytycznej analizy dyskursu
KAD łączy analizę tekstu i wypowiedzi z ustalaniem siły wpływów poszczególnych grup interesów w społeczeństwie, bada występujące w dyskursach przypadki
dominacji i nierówności, dyskryminacji i podporządkowania. Celem podejścia
krytycznego jest – poza obserwacją, systematyczną deskrypcją i wyjaśnianiem
– zmiana rzeczywistości, którą dyskurs opisuje. Służyć temu ma między innymi
krytyczna refleksja nad tym, w jaki sposób tworzenie i cementowanie określonej
wiedzy i wartości blokuje myślenie o alternatywnych możliwościach i kwestionowanie tego, co wydaje się konieczne i uniwersalne (Fairclough, Wodak, 2006; Ostrowicka, 2015). Krytycznie zorientowana analiza dyskursu zakłada, że:
Zbiorowe/Kolektywne/Wspólne Pisanie Biografii (ang. Collective Biography Writing) jest
stosunkowo nową metodą badania wspomnień autobiograficznych opracowaną przez australijskie badaczki Bronwyn Davies i Susanne Gannon z University of Western Sydney. W artykule tym
nie ma miejsca na przedstawienie szczegółów związanych z podstawami teoretycznymi i procedurą postępowania badawczego stosowaną podczas ZPB. Można się z nią zapoznać w publikacjach:
Davies, Gannon, 2006, 2012; Wihlborg, 2013, 2015; Zbróg, 2016d, 2016e, 2016f, 2017a. Przykład
analizy z wykorzystaniem ZPB znajduje się w artykule: Zbróg 2017b.
8
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dyskurs ustanawia przedmioty wiedzy, społeczne tożsamości i relacje między ludźmi. Tym samym, profiluje poznanie i pozycjonuje, wyraża i konstytuuje relacje władzy. W związku z tym,
analiza dyskursu staje się narzędziem do badania fenomenów społecznych i kulturowych, a także edukacyjnych. (Ostrowicka, 2014: 52–53)

Ontologiczne podstawy zbiorowego pisania biografii bazują na przekonaniu,
że nie istnieje obiektywna rzeczywistość, nie ma obiektywnych relacji, w związku
z tym należy raczej analizować konstruowane przez ludzi światy znaczeń i relacji.
Celem analiz w ramach zbiorowego pisania biografii nie jest odsłanianie ukrytej
„prawdy”, ale zakłócenie tego, co jest brane za pewnik. Celem jest zdestabilizowanie założeń, schematów myślowych, które są uważane za stabilne i niekwestionowane prawdy. To, co uważa się za oczywiste, musi być poddane krytycznej refleksji.
Dostrzegam dużą zbieżność w metodyce prowadzenia badań zbiorowego pisania biografii z KAD. Bazą teoretyczną dla KAD jest poststrukturalizm, zaś zbiorowe
pisanie biografii bazuje na krytyce poststrukturalizmu, czyli właściwie „drugim”
poststrukturalizmie, dla którego cechą charakterystyczną są studia feministyczne,
gender studies, badanie problemów społecznych, zwłaszcza tych, które są związane z władzą i sprawiedliwością (nierówności społeczne, niesprawiedliwość), ale
także bycie, stawanie się, uczenie się, co bezpośrednio związane jest już z kategorią dyskursu edukacyjnego. Obecnie trudno jest dokładnie nazwać ten „nowy”
trend w rozwoju teorii poststrukturalnej, na co zwracała uwagę między innymi
Anna Burzyńska (2002: 83–84), pisząc raczej o orientacji, tendencji do nazywania
go zmianami w „mentalności intelektualnej” humanistów, choć właściwie chodzi
o zmiany w świadomości badaczy i badanych pod wpływem procesu krytycznego
(zob. Zbróg, 2016e).
Uczestnicy zbiorowego pisania biografii, podobnie jak zwolennicy KAD, bezpośrednio wyrażają swoje krytyczne stanowisko, starając się odsłaniać, demistyfikować lub w jakikolwiek inny sposób podważać struktury dominacji9. Analizują,
w jaki sposób teksty, praktyki i zdarzenia są kształtowane przez relacje władzy.
KAD i zbiorowe pisanie biografii koncentrują się na dokładnej analizie używanego
języka, na tym, jak język/dyskurs, traktowany jako element władzy, dokonuje przemian społecznego świata, zmienia kulturę danej społeczności. Dyskurs w ramach
zbiorowego pisania biografii może być więc rozumiany jako interakcja między jednostką a grupą i utożsamiany z wymianą opinii, debatą, dyskusją (Lisowska-Magdziarz, 2006), przy czym należy zaznaczyć, że metoda biograficzna jest uznawana
O podejściu krytycznym w zbiorowym pisaniu biografii piszą między innymi, odwołując się
do krytycznych analiz Foucaultowskich i poststrukturalistycznego dyskursu: Davies i in. (2006: 89
i dalsze), Wihlborg (2013: 385).
9
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za jedno z narzędzi analizy interpretatywnej wykorzystywanej w ramach analizy
dyskursu (Nowicka, 2016: 179).
Prowadzenie badań metodą KAD realizowane jest najczęściej w trzech etapach, które w ogólnym zarysie odpowiadają analizom prowadzonym w ramach
zbiorowego pisania biografii:
• etap pierwszy dotyczy mówionego lub pisanego tekstu będącego przedmiotem badań. Zadaniem badacza jest poznanie tematycznej struktury tekstu
oraz jego lingwistyczna analiza;
• drugi etap KAD obejmuje dyskursywne procesy społeczne i polega na analizie odbioru oraz interpretacji tekstu przez ludzi;
• ostatni etap KAD dotyczy socjokulturowych praktyk, czyli badania tego, jakie jest oddziaływanie dyskursu, jakie zmiany w strukturze życia społecznego nastąpiły pod wpływem badanego tekstu (Dobrołowicz, 2013: 117).
W mojej opinii zbiorowe pisanie biografii należy uznać za swoistą metodę badawczą w ramach KAD, której specyfika związana jest przede wszystkim z odmienną formą analizy tekstualnej10. Cechą charakterystyczną badań w procedurze
zbiorowego pisania biografii jest współuczestniczenie badanych w zbieraniu i interpretacji danych; dane wytwarzane są przez badanych w procesie badawczym,
uwzględnia się ich doświadczenia i interpretacje. To jest podstawowa różnica między „typowymi” odmianami KAD i zbiorowym pisaniem biografii, choć – jak wynika z literatury przedmiotu badań – nie jest to sytuacja nadzwyczajna, bowiem
„przenikanie się i uzupełnianie kategorii pojęciowych i koncepcji pochodzących
z różnych orientacji teoretycznych jest wyraźne w badaniach nad dyskursem edukacyjnym” (Ostrowicka, 2014: 53).

Możliwości zastosowania zbiorowego pisania biografii
do badania reprezentacji społecznych
Helena Ostrowicka (2014: 51), dokładnie analizując zróżnicowanie teoretyczno-metodologiczne badań określanych mianem analizy dyskursu, stwierdza, że jest
ona widziana „jako zbiór określonych metod, technik i procedur badawczych, któ10
Zbiorowe pisanie biografii określane jest jako (innowacyjna) metoda badawcza (research
method, Onyx, Small, 2001: 777; Davies, Gannon, 2005: 318; Trahar, 2013: 307; Wihlborg, 2013: 379,
387). Z pewnymi modyfikacjami procedury postępowania badawczego może to być też metoda badania procesu uczenia się (Davies, Gannon, 2006: 5; Trahar, 2013: 307; Wihlborg, 2013; 2015; Zbróg,
2016e, 2016f, 2017b.
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re mogą być dowolnie dobierane dla rozwiązania specyficznych problemów badawczych”.
Jak wspomniano wcześniej, TRS jest teorią otwartą, to znaczy każdy badacz
może – wraz z rozwojem wiedzy naukowej – dodawać do niej nowe metody, które
okażą się skuteczne w badaniu reprezentacji. „Jako teoria, nie metoda, podejście
reprezentacji społecznych ma na celu zbadanie sposobów, w jakie jednostki w grupach społecznych rozumieją otaczający ich świat i jak to rozumienie zmienia się,
rozwija i oddziałuje” (Flick i in., 2015: 64). Poszukując informacji na temat metod
badania reprezentacji społecznych, zwróciłam uwagę na zbiorowe pisanie biografii, które – w mojej opinii – może stać się nową, płodną, dyskursywną metodą
badania reprezentacji społecznych.
W zbiorowym pisaniu biografii główny nacisk położony jest na intensywnie
odczuwalne, sugestywne wspomnienia, które analizowane są kolektywnie według określonej procedury badawczej (Onyx, Small, 2001; Davies, Gannon, 2006;
Zbróg, 2016e, 2017a, 2017b). Zbiorowe analizy opowieści, które następnie są teoretyzowane, doprowadzają do ich nowych znaczeń. Znaczenia działań są bowiem
negocjowane „w kontaktach z innymi ludźmi, zarówno w czasie epizodu (wydarzenia), jak w trakcie refleksji” (Onyx, Small, 2001: 776). Jest to więc tak naprawdę
poszukiwanie uzgodnionych społecznie reprezentacji danego zdarzenia czy procesu. Zbiorowe poszukiwanie wspólnego zrozumienia (ang. common understanding) opowieści pozwala dostrzec społeczną naturę konstrukcji wspomnień i – jak
wynika z założeń TRS – jest sednem postępowania badawczego identyfikującego
reprezentacje społeczne.
Znaczące miejsce w metodyce postępowania badawczego podczas zbiorowego
pisania biografii ma koncepcja ucieleśnienia, dość popularna we współczesnych
naukach społecznych. Przez ucieleśnienie rozumie się tutaj reprezentację, realizację materialną jakiejś idei, jej widoczną formę, na przykład w postaci uczucia,
emocji. Koncepcja ta odnosi się do analizy wspomnień skoncentrowanej na ciele
w działaniu, w konkretnym otoczeniu, które jest ustanowione społecznie. Koncepcja ta może być postrzegana jako jeden z nurtów TRS, w którym ciało jest środkiem, poprzez który reprezentacje są wykonywane w praktykach społecznych.
W tym sensie reprezentacje społeczne mogą nawet nie być dostępne dla świadomej refleksji. Są one przekazywane poprzez udział w stałych praktykach, gdzie są
włączane do ciała (Wagoner, 2015).
Zmysłowa drobiazgowość opisu podczas zbiorowego pisania biografii (tj. z zaangażowaniem odczuć, opisem emocji, zapachów, precyzyjnym i świadomym używaniem języka) prowadzi do tego, że na zasadzie domina u kolejnych członków
grupy zaczynają się pojawiać takie same odczucia (wspólnota wzorców odczuwa-
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nia). Wynika to z tego, że ludzie są istotami społecznymi, więc ich relacje oraz
reakcje na dane zdarzenie także mają charakter społeczny, właściwie uniwersalny,
schematyczny, a więc – jak podkreślę jeszcze raz – o charakterze reprezentacji społecznej danego zdarzenia. Analizy prowadzone w ramach TRS udowadniają, że
wraz ze wzrostem komunikacji społecznej i interakcji reprezentacje siebie i świata
społecznego stają się bardziej zgodne w swoim charakterze – wśród członków tej
samej grupy społecznej11.

Badanie zmiany reprezentacji społecznych
w trakcie zbiorowego pisania biografii
Permanentne uczenie się siebie, świata, podejmowanie prób zrozumienia swoich
decyzji, znajdowania uzasadnień, doszukiwania się znaczenia swoich działań jest
kluczowym warunkiem zmiany swoich przekonań oraz modyfikacji reprezentacji
siebie i świata.
Zarys metodyki postępowania badawczego podczas zbiorowego pisania biografii przewiduje najpierw kroki, które mają za zadanie identyfikację reprezentacji
społecznych/podzielanej społecznie wiedzy, przekonań, idei. Zwykle teksty poddawane analizom aspirują do bycia obiektywną reprezentacją rzeczywistości. Chodzi więc o odkrycie tego, co jest kulturowo określone/narzucone.
Pierwsza część procedury polega na poszukiwaniu przez członków grupy
uogólnień o charakterze stereotypów, imperatywów kulturowych, metafor, na
identyfikacji tego, co można uznać za oczywiste, oraz tego, co może podlegać eksplikacji społecznego i kulturowego rozumienia wydarzeń cyklicznych. Omawia
się wówczas także koncepcje, popularne powiedzenia i obrazy związane z tematem głównym/obiektem badań po to, aby ponownie zidentyfikować narzucone
jako oczywiste, społecznie uwarunkowane wytłumaczenie znaczeń wokół tematu.
Wszystko, co stanowi gotowe, od razu nasuwające się wyjaśnienie, wykładnię kulturową powinno na tym etapie być ujawnione.
Komunikację między członkami grupy (w trakcie zbiorowego pisania biografii) postrzega się jako podstawę tworzenia i transmitowania znaczenia. Badacze
reprezentacji społecznych są zdania, że „krążą” one w świecie społecznym jako
11
Na przykład badania prowadzone wśród australijskiej młodzieży udowodniły, że wraz z wiekiem wariancja indywidualnych reprezentacji znacząco się zmniejsza. Chociaż – co zrozumiałe –
nie stwierdzono całkowitego konsensusu, „wraz z postępującą socjalizacją od wieku dojrzewania do
wczesnej dorosłości, reprezentacje społeczne stają się bardziej zgodne i podzielane” (Augoustinos
i in., 2014: 98).
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wypowiedzi, wyrażenia, słowa, które są wypowiadane albo pisane. Dlatego analityczne badanie dyskursu/języka w świecie społecznym w odniesieniu do identyfikacji reprezentacji społecznych związane jest z pytaniem o to, jak tworzone
są konkretne reprezentacje rzeczywistości, wyszczególniając dyskursywne źródła
(zarówno lingwistyczne, jak i pozalingwistyczne), które są podstawą tworzenia takich reprezentacji12.
Drugą część postępowania badawczego odnosić można do pracy nad modyfikacją reprezentacji społecznych badanego obiektu. Podstawowym zadaniem podczas zbiorowego pisania biografii jest proces transformacji, w rezultacie którego
możemy wyzwolić się ze schematów myślowych, powtórzeń i stereotypowych wyjaśnień, jakie składają się na historię „ja” i historię „moje życie” (Davies, Gannon
2012: 369). W ramach KAD/zbiorowego pisania biografii identyfikowana jest pozycja podmiotu w dyskursie (co także łączy się z TRS i koncepcją pozycjonowania;
Harre, Moghaddam, 2015). Określa się również opresyjność działania poszczególnych dyskursów oraz wskazuje sposoby konstruowania przez nie relacji władzy
i kontroli społecznej.

Rezultaty pracy analitycznej
Wynikiem krytycznych analiz jest:
• opis badanego dyskursu;
• ujawnienie sposobu, w jaki dyskurs odzwierciedla relacje władza–wiedza;
• ustalenie stanu wiedzy oraz jawnych i ukrytych przekonań w grupie
współbadaczy, wartości i celów, którymi kieruje się grupa, przejawianych
stereotypów – innymi słowy ustalenie przejawianych przez grupę reprezentacji społecznych, które decydują o tym, w jaki sposób dyskursy są wykorzystywane do konstruowania społecznej akceptacji zastanego świata.
W tej części procesu badawczego zwraca się uwagę także na kwestie przemilczane (ale oczekiwane w związku z opowiedzianą historią). Milczenie
na jakiś temat może być także wymownym wskaźnikiem kwestii o głębokim znaczeniu.
12
Dzięki podejściu charakterystycznemu dla reprezentacji społecznych można obserwować
podstawowe mechanizmy komunikacyjne, które wiążą się z procesem tworzenia/modyfikacji reprezentacji społecznych danego obiektu/zjawiska/procesu. Są to zakotwiczanie (nazywanie, zakotwiczanie emocjonalne, zakotwiczanie tematyczne, zakotwiczanie metaforyczne i zakotwiczanie poprzez
podstawowe antynomie) oraz obiektyfikacja (emocjonalna i personifikacja). Przykład analizy z wykorzystaniem tych mechanizmów w: Zbróg, 2016b.
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Warsztaty zbiorowego pisania biografii mogą pomóc (wszystkim uczestnikom
procesu analityczno-krytycznego) uwolnić się od bezwiednego postępowania
zgodnie ze schematami (posiadanymi reprezentacjami społecznymi), które nami
kierują, odejść od pewnych mechanizmów, które mamy zinternalizowane. Wpływy
społeczne, które nas pozycjonują w określonych bytach, istnieniu w pewnych okowach naszych przekonań, mogą zostać na nowo zinterpretowane po to, żebyśmy
mogli ponownie skonstruować nasze rozumienie siebie i świata. Jak mówi Monne
Wihlborg, podczas warsztatów zbiorowego pisania biografii „Staramy się uświadomić sobie to, co naprawdę dzieje się w naszym życiu i to, jakie inne rzeczywistości
możemy w nim znaleźć” (Wihlborg, 2015: 274). Zbiorowe pisanie biografii pozwala
dotrzeć do dostępnego nam repertuaru tworzenia znaczeń, dzięki którym coś (na
przykład nasze działanie) nabiera sensu lub przeciwnie, tego sensu nie ma. Z tego
punktu widzenia metodę tę można traktować jako metodę uczenia się. Uczymy
się bowiem przez oduczanie (ang. learning to unlearn), zrywanie z dotychczasowymi schematami myślowymi (zob. Zbróg, 2016c, 2017b). Proces ten eksponuje
odchodzenie od czegoś, czego już kiedyś nauczyliśmy się lub co zostało przez nas
nabyte, po to, aby iść w kierunku nowego, krytycznego spojrzenia na otaczającą
nas rzeczywistość.

Wnioski
Na podstawie pierwszych doświadczeń w prowadzeniu badań empirycznych z wykorzystaniem zbiorowego pisania biografii, a także stale pogłębianych dociekań natury teoretycznej i metodologicznej związanych z badaniami prowadzonymi w ramach teorii reprezentacji społecznych, dostrzegam duży potencjał w tej praktyce
badawczej. Jest to trudna i złożona metoda, która wymaga bardziej refleksyjnego
podejścia niż zazwyczaj w badaniach społecznych (ze względu na partycypację całego zespołu w dekompozycji i dekonstrukcji). Sądzę, że będzie ona coraz częściej
stosowana przez badaczy zainteresowanych naukowym obserwowaniem procesu
konstruowania podmiotów (podmiotów-w-procesie)13 czy też kształtowania naszej
podmiotowości w ponowoczesnym świecie. Jej wartość wynika nie tylko ze specyfiki
czy też oryginalności samej metody, ale przede wszystkim z potencjału emancypacyjnego, jaki ze sobą niesie. Rezultaty końcowe praktyki badawczej wiążą się bowiem
z ujawnianiem opresyjności dyskursu, uczeniem krytycznego namysłu i dostrzega13
Monne Wihlborg twierdzi, że podmiotowość może być analizowana poprzez „zbadanie
zmienności różnych pozycji podmiotu dostępnych w ramach dyskursu” (Wihlborg, 2015: 267).
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niem możliwości tkwiących w różnicach. Odkrywanie przez współbadaczy możliwie
wszystkich sprzeczności i różnic w omawianych wersjach świata sprzyja negocjacji
znaczeń i modyfikowaniu zastanych kulturowo reprezentacji społecznych.
Złożony cel artykułu, jakim było przedstawienie teorii reprezentacji społecznych oraz na tym teoretycznym tle – przybliżenie zbiorowego pisania biografii
jako odmiany krytycznej analizy dyskursu, którą można wykorzystać do badania
i modyfikacji reprezentacji społecznych, był trudny do osiągnięcia. Opisanie rezultatów moich dociekań teoretycznych w formie jednego tekstu to przedsięwzięcie
skomplikowane ze względu na nie dość dobrze opisane jeszcze w polskiej literaturze zagadnienia: teorii reprezentacji społecznych, a zwłaszcza metody zbiorowego
pisania biografii. Formuła i objętość artykułu naukowego nie pozwalają na wyczerpujące uzasadnianie mojego stanowiska badawczego, które za sprawą artykułu
poddaję ocenie/weryfikacji potencjalnych Czytelników.
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Wstęp
W ciągu ostatniego dziesięciolecia wnikliwe oko krytyki naukowej skierowane zostało
na praktykę pedagogicznych badań naukowych. Zainteresowani metodologią badań
pedagogicznych badacze oraz badaczki dokonują syntetycznego podsumowania tego,
co i w jaki sposób bywa w pedagogice badane. Zagadnieniem nie mniej ważnym staje się status wytworzonej na tej podstawie wiedzy. Efektem owej tendencji jest zbiór
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tematycznie powiązanych publikacji naukowych1, których autorzy oraz autorki rekonstruują metodologiczne podstawy badawczej aktywności pedagogów. Z wypracowanej na tej podstawie autocharakterystyki można wysunąć co najmniej trzy wnioski:
1) zarówno pedagogika, jak i nauki pokrewne2 wciągnięte zostały w wir niemożliwej do zatrzymania zmiany, definiowanej w przypadku rodzimej dyscypliny jako przejście od ortodoksji ku heteronomii myślenia pedagogicznego (Hejnicka-Bezwińska, 1989; 2008; 2011);
2) intensywne tempo dokonujących się w nauce zmian, a także stopień wyrastających na jego podstawie modyfikacji, wywołują szereg trudności, problemów i dylematów, utrudniających pedagogom konieczność
„uczestniczeni[a] w metodologicznej zmianie” (Piekarski, 2013: 24),
3) diagnozowanie owych trudności, ich opisywanie, analizowanie i wyjaśnianie stanowi jeden z podstawowych toposów metodologicznej samowiedzy
pedagogicznej.
Szczegółowa charakterystyka przedstawionych powyżej wniosków doprowadziła do wyodrębnienia trzech zasadniczych części niniejszego artykułu. Pierwsza z nich, zatytułowana O pedagogice spod znaku zmian, odnosi się do problemu
kształtowania tożsamości pedagogiki jako dyscypliny naukowej. W części drugiej:
Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki spod znaku zmian dokonuję charakterystyki relacji występującej pomiędzy kulturą metodologiczną, wiedzą oraz
praktyką badań pedagogicznych. W części ostatniej, zatytułowanej Metodologiczna samowiedza pedagogiczna w kontekście przemian tożsamości pedagogiki jako
dyscypliny naukowej, koncentruję się na zjawisku metodologicznej samowiedzy
pedagogicznej. Charakteryzuję jej podstawowe cechy, płaszczyzny regulowania
oraz możliwość jej wytwarzania w niejednorodnym kontekście rozwoju tożsamości pedagogiki jako dyscypliny naukowej.

O pedagogice spod znaku zmian
Ewolucja tożsamości pedagogiki, rozumianej zarówno jako dyscyplina naukowa
(zob. Hejnicka-Bezwińska, 2008), jak i społeczna praktyka edukacyjna (zob. Palka,
W kontekście sygnalizowanych powyżej tendencji znaczenia szczególnego nabierają takie pozycje jak: Piekarski, Urbaniak-Zając, Szmidt, 2010 oraz Bauman, 2013. Pojedyncze artykuły odnoszące się problemu tworzenia wiedzy pedagogicznej znajdują się w Kubinowski, Nowak, 2006 oraz
w Rubacha, 2008a.
2
Interesującą perspektywę powiązań występujących pomiędzy pedagogiką a innych dyscyplinami naukowymi prezentują autorzy tekstów umieszczonych w publikacji wydanej pod redakcją Stanisława Palki (2004) pt. Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych.
1
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2011) wpisana została w proces szeroko następujących zmian, o których Zbigniew
Kwieciński (2011: 13) pisze w sposób następujący:
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dokonały się zasadnicze przejścia polityczne, gospodarcze i kulturowe ogarniające nie tylko całą Polskę, nie tylko Europę Środkowo-Wschodnią, ale i cały świat. Tak fundamentalne zwroty muszą wywoływać pytania o to, jakie są
ich implikacje dla szeroko pojętego wychowania czy edukacji, dla celów, form i treści kształcenia, dla sposobów myślenia (ideologii, paradygmatów, metod, nurtów) o tych procesach i uprawiania badań i studiów nad nimi. Są to też pytania o samą pedagogikę i o jej przemiany w tym
okresie w związku z owymi gruntownymi przejściami.

Próba sformułowania zobowiązującej dla polskiego środowiska pedagogicznego odpowiedzi na postawione w przytoczonym cytacie pytania przybierała charakter swoisty:
1) osadzony w historycznej kondycji państwa polskiego;
2) jego ustrojowego przełomu;
3) politycznego chaosu;
4) ideologicznych odwrotów oraz powrotów;
5) dynamicznie zmieniającego się rynku.
Zdaniem Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej (2011: 38) za kulturowy kontekst rozważań o ewolucji tożsamości pedagogiki uznać należy „proces włączania nauki
polskiej i edukacji w kulturę realnego socjalizmu (kryzys I), a potem kontekst odchodzenia od kultury realnego socjalizmu i ponownego włączania w kulturę demokratyczną i rynkową (II kryzys pedagogiki)”. Każdy z zasygnalizowanych w powyższym cytacie kryzysów miał zatem swoje temporalnie dookreślone spectrum
ważkich problemów do rozwiązania. Ich charakterystykę, w sposób skrótowy,
ujmuję jako stan angażującego poznawczo i emocjonalnie przejścia: od konieczności wypracowania tak środowiskowej, jak i indywidualnej strategii przetrwania w warunkach przypadającej na lata 50. 60. i 70. ofensywy ideologicznej3 do
ustanowienia zgoła odmiennych od dotychczasowych zadań przewidzianych dla
praktyki edukacyjnej oraz pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Aksjologicznym
drogowskazem dla tworzenia podwalin ówcześnie konstytuującej się tożsamości
pedagogiki stały się ustalenia poczynione w ramach I Zjazdu Pedagogicznego
w Warszawie-Rembertowie, zorganizowanego w roku 1993. W trakcie obrad nie
tylko zanegowano dotychczasowy dorobek naukowej pedagogiki socjalistycznej4,
3
Ofensywa ideologiczna rozumiana jest jako „program zmian świadomości społecznej w doktrynie komunistycznej ZSRR. Głównym obiektem i obszarem oddziaływań była kultura” (Hejnicka-Bezwińska, 2008: 491).
4
Naukowa pedagogika socjalistyczna to „szczególna odmiana pedagogiki empirycznej, wpisującej się w pozytywistyczny model wytwarzania wiedzy naukowej, ale zredukowana do jednej
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ale zwrócono także uwagę na „uznanie równoprawności, a nawet potrzebę różnych ujęć pedagogiki i różnych sposobów jej uprawiania. Wtedy też zaakceptowano propozycję, aby pedagogikę spostrzegano wielowymiarowo czy wielopłaszczyznowo: jako samodzielną naukę, jako obszar badań pedagogicznych, jako refleksję o wychowaniu, jako praktykę społeczną i jako pedagogię” (Lewowicki, 2006:
24–25). Heterogeniczność stała się zatem środowiskowo ustanowionym faktem,
a decyzje podjęte przez ówczesnych pedagogów wyznaczyły trajektorię rozwoju
tej dyscypliny.
Na proces wewnętrznej przemiany pedagogiki nałożyło się również zjawisko
okcydentalizmu, rozumiane jako „zwrot ku Zachodowi jako układu pewnego odniesienia politycznego, gospodarczego i kulturowego, a zarazem odwrót od w dużej mierze narzuconych przywiązań do Związku Radzieckiego i Rosji” (Kwieciński,
2011: 13). Jego zaistnienie ukonstytuowało „optymistyczną wizję pedagogiki bez
granic”: 1) dyskutującej z tradycyjnym gorsetem jej tożsamości, 2) inspirowanej
interdyscyplinarnym dorobkiem rodzimych nauk społecznych i humanistycznych,
3) umocowanej w globalnie podtrzymywanej sieci międzynarodowych kontaktów
naukowych i spluralizowanego na ich podstawie rynku idei (Melosik, 2003). Odbywane w latach 90. staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, realizowane
stypendia oraz intelektualne efekty zagranicznych kwerend bibliotecznych zaowocowały wzbogaceniem polskiego rynku wydawniczego o tłumaczone z języków
obcych pozycje. Mapa nieobecnych jak dotąd dyskursów wysycona została nowymi treściami i perspektywami poznawczego oswajania świata5.
Okcydentalizm korespondował więc z pozyskiwaniem świadomości zmian
dokonujących się w ówczesnej nauce. Zasadnicze przemiany filozofii nauki oraz
będące ich konsekwencją zwroty odnotowane w naukach społecznych i humanistycznych6 wiązały się z koniecznością dostrzeżenia niemożliwej do zignorowania
orientacji ideologicznej, dla której jedynym uzasadnieniem było to, że została ona wyprowadzona
z postępowej ideologii marksistowsko-leninowsko-stalinowskiej lub jej aktywnej wykładni przyjętej
przez Centrum” (Hejnicka-Bezwińska, 2011: 40).
5
Dobrym przykładem są tutaj prace: Kwieciński, Witkowski, 1990 oraz cykl prac pod redakcją
Zbigniewa Kwiecińskiego zatytułowany Nieobecne dyskursy.
6
Próby uporządkowania i scharakteryzowania wybranych przykładów zwrotu w naukach
społecznych i humanistycznych podjęli się autorzy oraz autorki tekstów wydanych w publikacji pt.
Zwroty badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, wydanej pod redakcją J. Kowalewskiego i W. Piasek. Redaktorzy we wstępie wymieniają czternaście
rodzajów zwrotów, które dokonały się we współczesnej humanistyce: „zwrot antropologiczny, zwrot
kulturowy, zwrot darwinowski, zwrot dramaturgiczny, zwrot etyczny, zwrot ikoniczny, zwrot interpretacyjny, zwrot ku rzeczom, zwrot narratywistyczny, zwrot performatywny, zwrot poznawczy,
zwrot pragmatyczny, zwrot retoryczny, zwrot topograficzny…”. Ponieważ trudno jest uznać, aby tak
wypracowana lista miała charakter jednoznacznie domknięty i wyczerpujący, należy się zgodzić się
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istoty przełomu antypozytywistycznego. Wyrastający na jego podstawie pluralizm
epistemologicznych, ontologicznych i metodologicznych sposobów myślenia i badawczego działania doprowadził do wytwarzania tożsamości pedagoga-badacza
wokół jeśli nie wielu, to przynajmniej dwóch dróg (Rutkowiak, 1995). Świadome pozostawanie w granicach jednego, dobrze rozpoznanego trybu postępowania
pozbawione zostało wymiaru „naturalnej oczywistości”, a jako takie powiązane
zostało z problemem jego legitymizacji. Postmodernistyczna krytyka oświeceniowych idei rozumu, racjonalności, prawdy, podmiotu, historii i wiedzy uderzyła
w trzon pozytywistycznej koncepcji nauki i postawiła pytania o sens współczesnego dociekania naukowego oraz jego rolę w procesie nie tyle odzwierciedlania,
co raczej konstruowania wybranych obszarów rzeczywistości (Melosik, 1993; Lyotard, 1997; Benton, Craib, 2003; Fukuyama, 2009; Braidotti, 2013).
Reasumując: zasadnicze przemiany tożsamości pedagogiki wciągnięte zostały
w wir szeroko następującej zmiany, przypadającej na okres burzliwych przełomów
ostatnich dwustu lat. Swoistość pedagogicznego oswajania praktyki edukacyjnej
czerpie z kilku źródeł:
a) doświadczenia przeszłości (pewne sposoby formowania pedagogiki są kontynuacją historyczną wzbogaconą o elementy nowoczesności),
b) doświadczenia teraźniejszości związane[j] z okresami przełomów społecznych, kulturowych, w których stawiane są na nowo pytania o istotę wychowania człowieka,
c) inspiracj[i] poznawcz[ych] i metodologiczn[ych] z dziedzin nauk filozoficznych (z ontologii,
epistemologii, antropologii, aksjologii),
d) wzor[ów] czerpan[ych] z nauk pokrewnych o silnie zaznaczonym statusie naukowym i silnej
dynamice rozwojowej – przede wszystkim psychologii i socjologii (…) (Palka, 1998: 9).

Metodologiczne aspekty uprawiania pedagogiki
spod znaku zmian
Występujące w pedagogicznej literaturze naukowej7 tendencje do osadzania pedagogiki w szeroko rozumianym kontekście kultury umożliwiają wypracowanie
dynamicznej perspektywy oglądu zachodzących w jej ramach zmian. W rozdziaz redaktorami omawianej publikacji, że „zwrot stał się dziś naczelną kategorią organizującą badania
humanistyczne, jak i prowadzoną nad nimi refleksję” (Kowalewski, Piasek, 2010: 7).
7
Czyni tak, między innymi, Teresa Hejnicka-Bezwińska w książce Pedagogika ogólna. Podręcznik akademicki oraz Jacek Piekarski w artykule zatytułowanym Badawcza praktyka i jakość wiedzy
– wybrane uwarunkowania, opublikowanym w książce pod redakcją Teresy Bauman Praktyka badań
pedagogicznych.
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le poprzednim pokazałam, że zasadnicza kondycja interesującej mnie dyscypliny
i powstających w jej ramach wytworów jest uwarunkowana zarówno endogennymi (wewnątrznaukowymi), jak i egzogennymi (dotyczącymi nauki i społeczno-kulturowego punktu jej odniesienia) czynnikami zmianotwórczymi. Składają
się one z niejednorodnego syndromu warunków, idei oraz zasad warunkujących
możliwość wytwarzania wiedzy uznawanej za naukową.
W odniesieniu do metodologii badań pedagogicznych, wyczerpującego8 przeglądu owych czynników zmianotwórczych dokonał, między innymi, Janusz Gnitecki (2001: 19), w artykule zatytułowanym Przemiany metodologii badań pedagogicznych. Według przywołanego autora:
źródeł przemian współczesnej metodologii badań pedagogicznych można doszukiwać się
w zmianach dokonujących się w filozofii nauki i ogólnej metodologii nauki, a także antropologii, ontologii, aksjologii i epistemologii edukacji. Zmiany takie są też wynikiem przemian
współczesnej cywilizacji, kultury i oświaty – w tym także debaty wokół modernizmu i postmodernizmu prowadzonej w kontekście zarysowujących się megatrendów i tendencji globalizacyjnych współczesnego świata.

Owa wewnętrzno-zewnętrzna determinacja dopuszczalnych sposobów prowadzenia badań ma swoje źródła w metodologicznej kulturze. Jak bowiem twierdzi Knyazheva (2012)
Edukacja potrzebuje generalizacji i podtrzymywania nowego doświadczenia, kształtującego
człowieka osadzonego w kulturze, moralności, wiedzy. To staje się kontekstem metodologii.
Transmisja kultury czyni działania zorientowanymi na obiekt, daje temu działaniu nową, konkretną i istotną formę, podczas gdy edukacja zapewnia, że informacja zwrotna na temat obiektów i wytworów formuje prawidłową aktywność ludzką, rozwija ją.

Według przywołanej powyżej autorki kultura metodologiczna stanowi fenomen społeczno-kulturowy z trzech powodów:
1) jej praktykowanie podporządkowane zostaje obowiązkowi podtrzymywania i wytwarzania nowych wariantów społeczno-kulturowego doświadczenia;

8
Janusz Gnitecki dokonuje wnikliwej analizy przemian metodologii pedagogiki w odniesieniu
do przewartościowania w filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk w zakresie aż piętnastu rodzajów przejść w sposobie wyznaczania standardów naukowości. Nieco inną perspektywę oglądu przemian pedagogiki jako dyscypliny naukowej prezentuje Andrzej Radziewicz-Winnicki w artykule pt.
Świadomość społeczna a stan współczesnej rodzimej pedagogiki. (Kilka zindywidualizowanych refleksji
z perspektywy pedagogiki społecznej).
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2) jej podtrzymywanie wymaga ukształtowania odpowiednio zorganizowanej
i ukierunkowanej kultury pedagogicznej;
3) konstytutywna dla niej autokreacja przez wiedzę wymaga w pełni rozwiniętej osobowości badacza, zakotwiczonej w organicznej koegzystencji
istoty ludzkiej oraz kultury.
Istota omawianego fenomenu ukształtowana zostaje na styku dwóch komplementarnych względem siebie osi: wertykalnej i horyzontalnej (zob. ryc. 1.).
CIĄGŁOŚĆ
Imperatywy

Formy
ostensywne
KULTURA

WSPÓLNOTA
BADACZY

BADACZ JAKO
JEDNOSTKA

METODOLOGICZNA
Formy
aksjologiczne

Formy
zasadotwórcze
ZMIANA

Ryc. 1. Kultura metodologiczna jako fenomen społeczno-kulturowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Knyazheva, 2012

Oś wertykalna osadza kulturę metodologiczną w szeroko rozumianym kontekście kultury, zobowiązującym reprezentantów kapitału nauki do równoczesnego konserwowania i wytwarzania nowych wariantów społeczno-kulturowego
doświadczenia:
KULTURA
METODOLOGICZNA

W specjalnie zorganizowanej aktywności poznawczej ujawniają się obiekty idealne. Z jednej strony są one analizowane i opisywane w wiedzy, z drugiej, rozwijają się ze specyficznych
procedur stosowania wiedzy naukowej, powiązanej z prawdziwymi empirycznymi obiektami.
WIEDZA JAKO PUNKT
(Knyazheva, 2012)
WYJŚCIA

Oś horyzontalna akcentuje z kolei zbiorową i jednostkową płaszczyznę kultury metodologicznej. Płaszczyzna zbiorowa wyznaczona zostaje przez poziom
PRAKTYKA BADAŃ
rozwoju metodologicznej i pedagogicznejPEDAGOGICZNYCH
tradycji, norm, reguł, wartości oraz teorii utrzymujących się w środowisku uczonych. Płaszczyzna jednostkowa odnosi się z kolei do zestawu indywidualnie zinternalizowanych „metodologicznych
WIEDZA JAKO EFEKT
DOJŚCIA
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i pedagogicznych kanonów, zwyczajów, wytycznych, wartości, idei oraz koncepcji”
(Knyazheva, 2012).
Podczas gdy oś wertykalna podkreśla otwartość kultury metodologicznej
na kontekst społeczno-kulturowy, oś horyzontalna eksponuje jej środowiskowe
zamknięcie i wewnętrzne zróżnicowanie. Elementem łączącym konstytutywne
dla omawianych osi cechy jest ich osadzenie w nieredukowalnym kontekście
ciągłości i zmiany:
Sekwencja uniwersalnych form podtrzymywania i przekazywania ludzkiego potencjału wyraża
się, z jednej strony, historyczną logiką rozwoju kultury w ogóle i jej podstawowych typów, z drugiej strony, logiką kulturowej inkluzji istoty ludzkiej. Logika form kulturowych jest zobiektywizowana w typach kultury. (Knyazheva, 2012)

W przypadku kultury metodologicznej funkcję owych form kulturowych odpowiedzialnych za konserwację oraz transformację społecznego doświadczenia
pełnią: imperatywy, formy ostensywne (zwane również demonstracyjnymi), aksjologiczne i zasadotwórcze. Ich szczegółowa charakterystyka przedstawiona została w tabeli 1.
Imperatywy kulturowe należą do tych regulatorów aktywności badawczej
człowieka, które obligują do „odpowiedzialności, rozpoznania absolutu wymagań
i przyjęcia występowania pewnego dystansu” (Knyazheva, 2012). Tworzące je treści stanowią trzon akademickiej kultury naukowej, wymagającej od depozytariuszy
przynależnego jej kapitału ukształtowania odpowiedniego „zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodologii danej dziedziny lub dyscypliny naukowej, znajomości historii idei naukowych, problemów fundamentalnych dla zrozumienia specyfiki danej dziedziny naukowej, teorii kanonicznych, potencjalnych środowiskowych i personalnych zagrożeń dla rozwoju badań” (Górniewicz, Piotrowski,
2014: 186). Ich funkcjonowanie podporządkowane zostaje zasadzie: „istotna społecznie działalność nie powinna zniknąć; powinna zostać podtrzymana w przyszłości, wywodzącej się z przeszłości i rozszerzyć się” (Knyazheva, 2012). Jako element
składowy świadomości naukowej obejmują swoim zakresem co najmniej 500 lat
zróżnicowanych doświadczeń ludzkości w zakresie poznawczego oswajania świata.
Prócz swojej formalnej i uniwersalnej wymowy cechują się również wewnętrznym
zróżnicowaniem, a nawet sprzecznością występujących w ich ramach dyrektyw, instrukcji oraz idei. Jak bowiem twierdzi Marek Sikora (2013: 293)
nauka nie jest budowana na indukcyjnej akumulacji wiedzy absolutnie prawdziwej. Konstytuuje
ją przede wszystkim metodologiczna zasada samokontroli. Zasada ta sprawia, że wszystkie wytwory nauki są otwarte na rewizje, na modyfikację, a nawet na odrzucenie w wyniku ujawniania
coraz to nowych doświadczeń.

EFEKT

FUNKCJE

FORMY
MANIFESTACJI

CECHY
TYPOWE

kultywowanie dotychczasowych
oraz nowych działań, sytuacji,
relacji
przekazywanie istotnych dla
uczonych treści
determinowanie jednostkowego
kontekstu i sposobu działania

ukierunkowywanie i wskazywanie możliwości ludzkiego
poznania

wyrażanie formalnych znaczeń
kulturowych

konserwacja aktywności znaczącej społecznie i historycznie

Ja kolektywne

ujawnianie produktywnego
znaczenia własnego działania

odnalezienie swojego miejsca
w środowisku uczonych poprzez działalność własną

idee, koncepcje, teorie

rozumiane jako źródło zmian

abstrakcyjne i intencjonalne

zakorzenione w refleksji własnej jednostki

FORMY ZASADOTWÓRCZE

Ja indywidualne

wyposażanie w doświadczenie
wolności wyboru

mądrość

oscylowanie pomiędzy wymogami środowiska a możliwościami jednostki

umożliwienie samostanowienia uczulanie na jednostkową
i dokonywania odpowiedzialwolność i jej rolę w kreowaniu
nych wyborów
świata zewnętrznego

ukierunkowanie indywidualnych wyborów, podkreślenie
alternatyw

transformacja kontekstu kulturowego w wartości

wartości

rozumiane jako obecność
alternatyw

otwarte na indywidualność

zakorzenione w akademickim
doświadczeniu jednostki

FORMY AKSJOLOGICZNE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Knyazheva, 2012

wiedza praktyczna

zachęcanie do respektowania
demonstrowanie wartości
społecznych zasad i zobowiązań konkretnego obiektu, zasady,
twierdzenia, metody badań

przykłady, modele, kanony,
standardy, zwyczaje, tradycje

rozumiane jako konieczne
i oczywiste

rozumiane jako absolutnie
konieczne i zobowiązujące

reguły, instrukcje, polecenia,
przepisy, algorytmy, wytyczne

otwarte na indywidualność

zakorzenione w praktyce danej
zbiorowości

FORMY OSTENSYWNE

wymaganie bezwzględnego
podporządkowania

zakorzenienie w historycznie
doniosłych doświadczeniach
społecznych

IMPERATYWY

Tabela 1. Formy kultury metodologicznej – charakterystyka
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Abstrakcyjna istota metodologicznych imperatywów kultury sprowadzona zostaje na poziom badawczej praktyki za pomocą form ostensywnych.
Asymilacja elementów kultury za pomocą środków demonstracji (rób tak jak ja) staje się możliwym przedmiotem identyfikacji z tym, który je proponuje, rozumiejąc siebie jako część określonej społeczności, akceptując tę społeczność, wrastając w nią, uwewnętrzniając jej standardy
i uświadamiając sobie je jako własne. (Knyazheva, 2012)

Imperatywy kulturowe przybierają więc za ich pomocą formę konkretnego
wytworu naukowego, wiedzy i umiejętności, a także określonego trybu działania.
Ich kultywowanie dokonuje się zatem w ramach konkretnej szkoły naukowej, będącej, zdaniem Miloslava Petruska (1994: 16 za Śliwerski, 2009: 32–33),
grupą naukowców, którzy kontaktują się i komunikują ze sobą bezpośrednio lub pośrednio,
rozwiązują zbieżne problemy badawcze, kierują się tymi samymi przesłankami teoretycznymi
i podstawowymi założeniami metodologicznymi, odwołują się do tych samych uznawanych autorytetów i skupiają się wokół wspólnego żyjącego autorytetu lub programowo nawiązują do
jego dzieł.

Można więc zauważyć, że ostensywne formy kultury metodologicznej „wydzielają” z uniwersum naukowego sposobu oswajania świata specyficzne wiązki
teoretyczno-metodologicznych podstaw badawczego działania, wyposażających
badacza w wiedzę praktyczną, „rozumianą jako nawyk jednostki w sytuacji konkretnej komunikacji i działania praktycznego, w których to jednostka odnajduje
samą siebie i nie wymaga żadnego refleksyjnego wysiłku” (Knyazheva, 2012).
Z drugiej strony: „działanie podejmowane na podstawie doświadczenia,
ocen, rozwiązań, alternatywnych wyborów (cnota–zło, prawda–fałsz, szczęście–niedola) inicjuje ekspresję własnego Ja, jako podstawę wybranej drogi”
(Knyazheva, 2012).
Wolność dokonywania świadomego wyboru pomiędzy programowo zróżnicowanymi szkołami myślenia, pomiędzy bezpiecznym praktykowaniem konstytutywnego dla nich zespołu idei, a ich odważnym przełamywaniem, stanowi z kolei
domenę aksjologicznych form kultury metodologicznej. Zdaniem Knyazhevy
(2012),
wartości determinują wybór i cel drogi oraz znaczeń, które definiują ich osobistą i społeczną
istotność. To jest obecność alternatyw, która konstytuuje kulturową i abstrakcyjną zawartość
form aksjologicznych, wyposażających jednostkę w doświadczenie wolności – wolności od natychmiastowych społecznie zobiektywizowanych wymogów – i pozwala na autodeterminację
oraz świadomość odpowiedzialnych wyborów. (Knyazheva, 2012)
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Możliwość oscylowania pomiędzy „tak i nie, pomiędzy poprawnością i czymś,
co nie jest zgodne z wartościami indywidualnymi i publicznymi” (Knyazheva,
2012) stanowi punkt wyjścia dla możliwości powstania takich form kultury metodologicznej, które umożliwiają ustanawianie zasad:
Formy zasadotwórcze są najbardziej abstrakcyjnymi formami kulturowej transmisji znaczeń,
gdzie zdolność wyrażenia czegoś interpretuje siebie jako swoje własne źródło i sprawia, że te
wyrażenia są refleksyjne i zdolne do generowania samych siebie. (Knyazheva, 2012)

Ich konceptualizacja traktowana jest jako przejaw metodologicznej mądrości,
umożliwiającej umiejętne oscylowanie pomiędzy jednostkowo ukształtowaną preferencją badacza a wymogami kultury uniwersyteckiej.
Kultura metodologiczna jako fenomen społeczno-kulturowy powstała z potrzeby ustalenia kanałów komunikacji pomiędzy istniejącymi i wyłaniającymi się praktykami pedagogicznymi,
przypisanymi do akumulacji wiedzy pedagogicznej, której źródłem jest, z jednej strony praktyka, a z drugiej idee, integrujące różne rodzaje wiedzy pedagogicznej na różnych płaszczyznach.
(Knyazheva, 2012)

Zdaniem Stanisława Palki (2010: 17–20) intelektualne zasoby depozytariuszy
kapitału pedagogiki mają swoje źródła w dwóch rodzajach wiedzy:
1) wiedzy w pedagogice;
2) wiedzy pedagogicznej.
Zakres pojęcia „wiedza w pedagogice” jest szeroki. Mieszczą się w nim interdyscyplinarne pokłady wiedzy uznawanej za „użyteczną do poznania pedagogicznego i do praktycznej działalności pedagogicznej”. Pojęcie „wiedza pedagogiczna”
ma zatem charakter zakresowo węższy i odnosi się do poznawczych efektów badania osadzonego w granicach konkretnej dyscypliny naukowej (tutaj pedagogiki).
O ile więc pierwsze z przytoczonych powyżej pojęć bazuje na wykorzystaniu interdyscyplinarnych zasobów wiedzy naukowej, o tyle drugie akcentuje jej specjalizację (Boguski, 2013). „W pedagogice obie kategorie wiedzy są ujmowane łącznie, co umożliwia zarówno pełniejsze poznawanie, jak i skuteczniejsze działania
praktyczne” (Palka, 2010: 19). (Po)zyskujący je badacz wyposażony zostaje w takie
składniki wiedzy teoretycznej, jak: „fakty, zjawiska, prawa, twierdzenia, procesy,
teorie, modele, systemy, kategorie, typologie, klasyfikacje i hipotezy”, a także w takie zasoby wiedzy praktycznej, które umożliwią mu efektywne przeprowadzenie
planowanego badania.
Zaakcentowany przez Palkę mariaż wiedzy pedagogicznej i wiedzy w pedagogice unaocznia się w kondycji wiedzy metodologicznej, obejmującej zarów-
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no „formułowanie problemów badawczych, wynikających z dziedziny poznania
danej dyscypliny naukowej, jak i spos[oby] postępowania badawczego służące
rozwiązywaniu tych problemów oraz gromadzenia danych, opracowywania, analizowania i interpretowania tych danych (Palka, 2010: 22–23)”. Jej wytwarzaniem
zajmuje się głównie metodologia, rozumiana przez Kazimierza M. Czarneckiego
(2009: 102) jako:
1) nauka o metodach wszelkiego skutecznego działania ludzkiego (metodologia ogólna), której przedmiotem są metody badań naukowych, ich naukowa wartość, poprawność, przydatność;
2) w znaczeniu węższym: nauka o metodach badania naukowego, czyli metodologia nauk, w której wyróżnia się ogólną metodologię, zajmującą się
problematyką związaną z analizą oraz oceną metod i działań poznawczych wspólnych dla wszelkiej działalności naukowej, na przykład: metody
zbierania i analizy materiału empirycznego, formułowanie i uzasadnianie
twierdzeń, klasyfikacja materiału badawczego, wnioskowanie dedukcyjne;
3) metodologia danej dyscypliny naukowej ukazująca normy postępowania
badawczego, których spełnienie stanowi warunek konieczny do uzyskania
wiedzy naukowej.
Z przedstawionego powyżej sposobu rozumienia metodologii można wysunąć
następujące wnioski, odnoszące się wiedzy metodologicznej. Wytwarzana w omawianej dyscyplinie wiedza metodologiczna ma bowiem charakter:
1) interdyscyplinarny, uwzględniający zarówno „historyczny (historia nauki
i techniki), socjologiczny (socjologia wiedzy), ekonomiczny (planowanie
w nauce), logiczny (struktura logiczna nauki), metodologiczny (logika naukowego odkrywania i uzasadniania), filozoficzny (filozofia nauki)” kontekst działania naukowego (Goriszowski, 2006);
2) teoretyczny i praktyczny. Dokonania metodologii teoretycznej otwierają
przed badaczem możliwość metateoretycznego i metarefleksyjnego spojrzenia na prowadzony przez niego proces. Dyrektywy metodologii praktycznej zmierzają do usprawnienia jego przebiegu, podniesienia efektywności oraz kontrolowania jakości uzyskanych efektów (zob. Rubacha,
2008b);
3) oscylujący pomiędzy uniwersalną dyrektywą profesjonalnego i rzetelnego
postępowania metodologicznego a możliwością rozwiązywania konkretnych problemów badawczych, osadzonych w kontekście pola problemowego danej dziedziny wiedzy.
Scharakteryzowana powyżej złożoność metodologicznej wiedzy pedagogicznej ma swoje przełożenie na praktykę badań pedagogicznych, rozumianą jako
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działalność nastawioną na „wytwarzanie informacji naukowych o funkcjonowaniu praktyki edukacyjnej. Informacje te w postaci diagnoz, ocen, teorii i raportów
z weryfikacji teorii powstają w obszarze działania pedagogiki jako nauki, która
posługuje się w swych dociekaniach regułami metodologii badań społecznych
i humanistycznych” (Rubacha, 2013: 69). Jej prowadzenie wymaga uprzedniego
wyposażenia badacza w teoretyczne oraz praktyczne zasoby wiedzy obowiązującej
w pedagogice jako dyscyplinie naukowej. Wiedza teoretyczna otwiera albowiem
możliwość:
1) szczegółowego scharakteryzowania i wyjaśnienia interesującego badacza
przedmiotu badania;
2) osadzenia go w szeroko rozumianym kontekście naukowego eksplorowania;
3) uzyskania głębi jego rozumienia oraz interpretacji (Palka, 2010).
Wiedza praktyczna dostarcza z kolei gotowych i zalecanych wzorów badania.
„Pozwala badaczowi poprawnie sformułować problem badawczy, określić przedmiot badań, postawić odpowiednie hipotezy, określić zmienne i ich wskaźniki,
adekwatnie dobrać metody i narzędzia do badań (dzięki niej badacz wie, jakimi
możliwościami dysponuje); podpowiada mu także, jak prowadzić badania, opracowywać dane empiryczne i opisywać uzyskane wyniki” (Bauman, 2013a: 84–85).
Podsumowując: „w obszar praktyki badań pedagogicznych wchodzą więc: metarefleksja nad sposobami dochodzenia do wiedzy naukowej, teoria, którą dysponują
i wykorzystują badacze, sposoby realizowania przez nich własnych projektów badawczych oraz wyniki ich badań” (Bauman, 2013a: 7).
Relację występującą pomiędzy kulturą metodologiczną, wiedzą oraz praktyką
badań pedagogicznych zobrazowałam na rycinie 2.
Jak można wnioskować z ryciny 2, wiedza stanowi zarówno punkt wyjścia, jak
i efekt finalny podejmowanych przez pedagogów badań. Wiedza jako punkt wyjścia odzwierciedla zbiór teoretyczno-metodologicznych koncepcji, dyrektyw oraz
wskazówek stanowiących odzwierciedlenie wiedzy pedagogicznej i wiedzy w pedagogice. Jest ona efektem celowościowych procesów edukacyjnych, wdrażających
do przestrzegania imperatywów metodologicznej kultury oraz praktykowania jej
form ostensywnych. Odpowiedzialne opanowanie przynależnych im treści oraz
procedur postępowania powinno dawać gwarancję, że podejmowany przez badacza wysiłek zakończy się mniej lub bardziej spektakularnym sukcesem. Wiedza
jako punkt dojścia z reguły rozszerza dotychczasowy zbiór wiedzy pedagogicznej. Osadzając się w duchu konkretnej dyscypliny, stanowić powinna innowacyjne
i twórcze wzbogacenie dotychczasowego zasobu jej informacji oraz podejmowanych w jej ramach praktyk badawczych. Jako efekt samodzielnie dokonywanych
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KULTURA

WSPÓLNOTA
BADACZY

BADACZ JAKO
JEDNOSTKA
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Formy
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Formy
zasadotwórcze

decyzji badawczych ugruntowana zostaje na bazie aksjologicznych i zasadotwórczych form kultury metodologicznej. ZMIANA
W zależności od stopnia wypracowanych
w jej ramach modyfikacji może się ona przyczyniać do stopniowego modyfikowania metodologicznego status quo lub też stanowić egzemplifikację jego poprawnej
konserwacji.

KULTURA
METODOLOGICZNA

WIEDZA JAKO PUNKT
WYJŚCIA

PRAKTYKA BADAŃ
PEDAGOGICZNYCH

WIEDZA JAKO EFEKT
DOJŚCIA

Ryc. 2. Relacja występującej pomiędzy kulturą metodologiczną, wiedzą oraz praktyką badań
pedagogicznych. Źródło: opracowanie własne

Z tego punktu widzenia w praktykę badań pedagogicznych wpisane są również pewne napięcia, których (nie)rozwiązanie przekłada się zasadniczo na jakość
podejmowanej praktyki oraz wytworzonej na jej podstawie wiedzy. Pierwsze z dostrzeganych przeze mnie napięć określam napięciem dziedzinowym, a drugie napięciem przedmiotowym.
Napięcie dziedzinowe odnosi się do relacji występujących pomiędzy pedagogiką a pozostałymi dziedzinami wiedzy. Określenie podporządkowanego, dominującego lub równorzędnego statusu czerpiących, dających lub współpracujących
ze sobą dyscyplin jest zabiegiem ważnym, podnoszącym nie tylko świadomość
badawczego postępowania (na przykład w zakresie selekcji literatury, sposobu
jej wykorzystania, doboru określonych teorii oraz koncepcji), ale przede wszystkim przesądzającym o rodzaju prowadzonego przez badacza badania9. Świadome
wykorzystanie różnorodnych zasobów wiedzy sprowadzone albowiem zostaje do
9
W omawianym kontekście Stanisław Palka (2010a) wyróżnia następujące typy badań: multidyscyplinarne, transdyscyplinarne, interdyscyplinarne i badania z pogranicza.
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konieczności ustosunkowania własnego projektu badawczego względem któregoś
z przedstawionych poniżej stwierdzeń:
1) wiedza pedagogiczna ufundowana zostaje na gmachu teoretycznego dorobku innych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych, a jako taka:
a) nie jest w stanie wytworzyć samodzielnych konstruktów teoretycznych
(radykalny wariant relacji),
b) prowadzi do wytworzenia teorii małego oraz średniego zasięgu, zredukowanych do wypracowanych w innych naukach teorii dużego zasięgu
(umiarkowany wariant relacji);
2) wiedza pedagogiczna stanowi inspirującą podstawę rozwoju wiedzy w pedagogice;
3) pomiędzy wiedzą pedagogiczną i wiedzą w pedagogice występuje symetria,
„pedagog może korzystać z dorobku innych nauk i badacza w innych nauk
mogą korzystać z dorobku pedagogiki, wzajemnie się inspirować poznawczo i badawczo” (Palka, 2010a: 345).
Napięcie przedmiotowe odnosi się do sytuacji paradygmatycznego zróżnicowania środowiska pedagogicznego, ufundowanego na odmiennych koncepcjach
pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Jego wymowną egzemplifikacją jest sytuacja występująca pomiędzy zwolennikami geodezyjnej i optymistycznej wizji pedagogiki bez granic (Melosik, 2003). Podczas gdy pierwsza z wytypowanych powyżej
koncepcji pedagogiki pozostaje na straży pedagogicznej tradycji, jej tożsamościowego zakorzenienia i odrębności, druga uwodzi swą nonszalancją, emanuje otwarciem na wielość i zróżnicowanie przedmiotu badania. Pomiędzy tym uproszczonym, schematycznie wręcz przedstawionym ujęciem pedagogiki rozpościera się
przestrzeń realnie doświadczanych problemów badacza: co i w jaki sposób mogę
badać w dziedzinie pedagogiki? Jak moje badanie przekłada się na proces konstytuowania jej tożsamości? Czy istnieją nieprzekraczalne granice pedagogicznego
poznania? Co stanowi fundament jej naukowości?
Trzeba się zatem zgodzić z Romanem Schulzem (1994: 101), że uprawianie
pedagogiki
jeżeli ma być dojrzałe i autentycznie owocne, nie może być praktyką uprawianą czysto wegetatywnie. Nie może ono polegać na zwyczajnym prowadzeniu badań, bez jakiejkolwiek refleksji
nad sensem prowadzonej działalności. Musimy wiedzieć, czym jest pedagogika, na czym polega specyfika jej przedmiotu i metod, jak ma się ona do innych dyscyplin naukowych, na jakim
znajduje się szczeblu rozwoju, w jakiej relacji pozostaje do praktyki, do innych instytucji życia
społecznego itp. Poszukiwanie samowiedzy, określanie własnego „ja”, musi zatem towarzyszyć
nieuchronnie procesowi fabrykacji wiedzy pedagogicznej. W przeciwnym przypadku może
sprawdzić się znana przepowiednia aforysty: jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, zajdziesz gdzie indziej.
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Metodologiczna samowiedza pedagogiczna w kontekście
przemian tożsamości pedagogiki jako dyscypliny naukowej
Występujące w leksykalnych zasobach języka polskiego definicje pojęcia „samowiedza” mają charakter lakoniczny, określający ten specyficzny efekt ludzkiego
poznania jako „wiedzę na temat samego siebie”10. Wzmożoną charakterystyką
omawianego pojęcia, szczegółowym wyjaśnieniem powiązanych z nim mechanizmów oraz warunków istnienia zajmują się psycholodzy i filozofowie. Podczas gdy
reprezentanci pierwszej z wyszczególnionych dyscyplin reprezentują empiryczne
nastawienie do omawianego zjawiska, przedstawiciele drugiej koncentrują się na
problemie jej epistemologicznego ugruntowania (zob. Piłat, 2013).
Kategoria metodologicznej samowiedzy pedagogicznej nie doczekała się jeszcze zdefiniowania, choć na istotną rolę samowiedzy w rozwoju tożsamości pedagogiki zwracał uwagę Roman Schulz (1994: 100) w artykule pt. Refleksje o tożsamości
pedagogiki, a Andrea Folkierska (1990) wykorzystała ją do analizy świadomości
metodologicznej pedagogów. Pierwszy w przytoczonych powyżej autorów pisze:
Wydaje się, że ważniejsza od pojęcia tożsamości jest kategoria samowiedzy. Sporo problemów
nękających współczesnych pedagogów zyskuje inne naświetlenie, gdy spogląda się na nie raczej
przez pryzmat dążenia ku samowiedzy niż z perspektywy określania, nadawania lub przebudowywania tożsamości. Tożsamość jakiegokolwiek podmiotu działania, a ściślej – jej kształtowanie się w kolejnych fazach rozwoju – zdaje się być etapowym wynikiem dążenia do samowiedzy,
nie zaś jakąś właściwością, którą można byłoby dowolnie ustalać drogą publicznej debaty i samostanowienia.

Podążając za tropem zasugerowanym w powyższym cytacie, wartość analiz
odnoszących się do zagadnienia samowiedzy pedagogiki uzasadniam następującymi tezami:
1) Wiedza o samym sobie jest najistotniejszym składnikiem tożsamości, stanowi podstawę świadomego udzielania odpowiedzi na pytania: kim jestem
w roli zawodowej badacza-pedagoga?, do czego owo dyscyplinarne przypisanie mnie zobowiązuje?, na co uczula?, w czym ogranicza, a jednocześnie
jakie obszary refleksyjnej samorealizacji stwarza?
2) Samowiedza jest zakładana przez wiele istotnych intuicji i rozumowań moralnych, kształtowanych na drodze świadomego uczestniczenia w akademickiej kulturze, respektowania kluczowych dla niej pryncypiów, możliwości ich uzasadnionego krytykowania, transmitowania i twórczego przekraczania – wytwarzania nowych jakości z zastanego status quo.
10

http://sjp.pwn.pl/slowniki/samowiedza.html
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3) Samowiedza otwiera perspektywę przyszłości. Wychodząc od konkretnego
„tu i teraz” może jednocześnie stanowić instrument uprawiania i kierowania
rozwojem pedagogiki. Jak bowiem zauważa przywoływany już Roman Schulz
(1994: 101), dążenie do samowiedzy pedagogiki „wpływa na identyfikację obszarów zjawisk interesujących pedagogów, dostarcza języka opisu tej rzeczywistości, oferuje kryteria ustanawiania priorytetów badawczych, ustala standardy
wykonania dla operacji poznawczych, precyzuje osiągnięty przez dyscyplinę
stopień immanentnego rozwoju, objaśnia jej stosunek do innych nauk itp.”.
4) Jest zatem samowiedza ściśle związana z postulatem doskonalenia samego
siebie, ze stopniowym przechodzeniem od tego, „jak jest”, do tego, „jak mogłoby być w przyszłości”.
5) „Bez samowiedzy niemożliwe wydaje się ucieleśnienie ideału szczęśliwego
i dobrego życia” (Piłat, 2013: 222), co w odniesieniu do pedagogiki jako
dyscypliny naukowej wiąże się z koniecznością pozyskania odpowiedzi na
pytania o status pedagogiki, głównie za sprawą prowadzonego w jej ramach
badania i generowanej na jego podstawie wiedzy.
6) „Samowiedza stoi u podstaw mówienia, ponieważ częścią samowiedzy jest
znajomość sensu własnych wypowiedzi oraz zdolność do dostosowywania
wypowiedzi do własnych myśli” (Piłat, 2013: 222).
Podejmując się zatem próby sformułowania roboczej definicji omawianego
pojęcia, przez metodologiczną samowiedzę pedagogiczną rozumiem zbiór generowanych przez pedagogów sądów i wyobrażeń na temat pedagogiki jako dyscypliny naukowej, realizowanej w jej ramach praktyki badania oraz otrzymanego
na jej podstawie efektu, przybierającego z reguły postać wiedzy pedagogicznej.
Ma ona charakter polifunkcjonalny:
1) ukierunkowujący praktykę badań pedagogicznych;
2) regulatywny względem zalecanych sposobów jej uprawiania;
3) demaskujący występujące w jej ramach nieprawidłowości i błędy;
4) wyznaczający wewnątrzdyscyplinarne kryteria kontroli jakości wytworów
naukowych;
5) integrujący paradygmatyczną złożoność środowiska pedagogicznego;
6) inspirujący do wspólnie podzielanej troski o status pedagogiki jako dyscypliny naukowej.
Mechanizm jej wytwarzania regulowany jest na podstawie trojakiego rodzaju
bodźców:
1) zróżnicowanych obszarów akademickiej kultury, odnoszących się do:
a) kultury społecznej, osadzającej praktykę badania pedagogicznego w społecznym i kulturowym kontekście jej obowiązywania,
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b) kultury metodologicznej, wyznaczającej formalne zasady jej wytwarzania,
c) kultury pedagogicznej, rozumianej jako mechanizm międzypokoleniowego przekazu występującego pomiędzy zróżnicowanymi uczestnikami
społeczności akademickiej;
2) zasobu „świadomych i nieświadomych informacji zakodowanych w systemie nerwowym” wytwarzających ją osób (Kozielecki, 1986: 272). Informacje te mają swe źródła w: samodzielnej refleksji badacza, opiniach pozyskanych od reprezentantów innych dyscyplin naukowych oraz w szeroko
rozumianym życiu społecznym (pedagogika w sferze publicznej);
3) celowo podejmowanego działania środowiska pedagogicznego na rzecz jej
wytworzenia na drodze badania.
Syntetyczną reprezentację źródeł metodologicznej samowiedzy pedagogicznej stanowi rycina 3.

KULTURA
SPOŁECZNA
WIEDZA
BADACZA

KULTURA
METODOLOGICZNA

WIEDZA
SPOŁECZNOŚCI

KULTURA
PEDAGOGICZNA

Ryc. 3. Płaszczyzny wytwarzania metodologicznej samowiedzy pedagogicznej
Źródło: opracowanie własne

Tak dookreślony kontekst jej wytwarzania umożliwia sformułowanie co najmniej trzech przesłanek uzasadniających kierunek dalszego wywodu:
1) Każda z wyszczególnionych na rycinie 3 dziedzin kultury akademickiej dostarcza odrębnego rodzaju danych, informacji, wiedzy, a także dopuszczalnych w jej ramach sposobów działania, wytwarzających stan tak jednostkowego, jak i zbiorowego poczucia tożsamości reprezentantów uniwersytetu.
Odwołuje się on do: „systemu wartości intelektualnych, poznawczych, moralnych, estetycznych, rozpoznani[a] i stosowani[a] obowiązujących w da-
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nym środowisku reguł postępowania, emocjonalnego reagowania, rozwiązywania problemów naukowych, artystycznych, ale także codziennych sporów
i konfliktów międzyludzkich, poczuci[a] odpowiedzialności za organizację
i wyniki badań naukowych, jakość wykreowanych dzieł sztuki oraz kształcenia w uniwersytecie” (Górniewicz, Piotrowski, 2014: 186).
2) Zalecane sposoby badawczego oswajania świata (kultura metodologiczna),
a także zasadniczy kierunek i/lub cel zróżnicowanych procesów edukacyjnych (kultura pedagogiczna) zakorzenione zostają w kulturze danego miejsca oraz czasu historycznego (kultura społeczna).
3) Zarówno zbiorowa, jak i jednostkowa płaszczyzna wytwarzania metodologicznej samowiedzy pedagogicznej powoduje, że ugruntowująca dorobek
danej dyscypliny naukowej wiedza cyrkuluje. Z jednej strony stanowi ona
efekt zbiorowego wysiłku uczonych podejmowanego na rzecz krytycznego
oglądu reprezentowanej przez nich dyscypliny wiedzy. Z drugiej, uzyskane
na jej podstawie wnioski wytwarzane są na podstawie jednostkowo realizowanego badania, wchodzącego do informacyjnego obiegu danej dyscypliny
za sprawą bezpośrednich lub pośrednich kanałów komunikacji naukowej
(Boruszewski, 2017).
Pedagogiczna samowiedza metodologiczna ma także charakter głęboko kontekstualny, odzwierciedlający teoretyczno-metodologiczno-filozoficzną świadomość omawianej dyscypliny w trzech zgoła odrębnych kontekstach kultury. Ich
syntetyczną charakterystykę stanowi rycina 4.
Jak można wnioskować z ryciny 4, elementem formującym tożsamość pedagogiki jako dyscypliny naukowej jest sytuacja kryzysu, rozumianego jako:
stan załamania, który może zakończyć się destrukcją (zapaścią, unicestwieniem) lub zapowiedzią możliwego przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu. Kryzys może dotyczyć określonego systemu politycznego, społecznego, kulturowego, osobowościowego. Pierwsza
faza kryzysu jest zawsze związana z załamaniem i utratą dotychczasowego stanu równowagi, co
wiąże się zawsze z poczuciem dyskomfortu. W drugiej fazie następuje uświadomienie objawów
owego dyskomfortu i zidentyfikowanie jego przyczyn. W trzecim etapie pojawia się szansa na
przezwyciężenie kryzysu poprzez przestrukturalizowanie całej sytuacji problemowej, nowe jej
opisanie i zinterpretowanie. (Hejnicka-Bezwińska, 2011: 46)

Jego doświadczanie nieodzownie koresponduje więc z wytwarzaniem historycznie i epistemologicznie uwarunkowanych reguł budowy wypowiedzi na temat
edukacji, składających się na zjawisko dyskursu edukacyjnego11 (Milerski, Śliwer11
Zaznaczam, że w przytoczonym źródle (2000: 144) pojęcie dyskursu edukacyjnego zdefiniowane zostało jako: „1) uwarunkowane historycznie i epistemologicznie reguły budowy wypowiedzi
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ski, 2000). Nie ulega wątpliwości, że edukacja stanowi(ła) na tyle istotną domenę
kultury, że odnotowywane w jej ramach zmiany podlegały zjawiskom zarówno
zbiorowej, jak i jednostkowej (re)interpretacji.
KULTURA REALNEGO
SOCJALIZMU

KULTURA II RZECZYPOSPOLITEJ

PEDAGOGIKA HUMANISTYCZNA
• ufundowane na założeniu
o odrębności społ.
i humanistycznych od
przyrodniczych
• skoncentrowanie na
fenomenie ludzkiej
duchowości i dziejowości
• pluralizm i szeroki i kontekst
poznania
• łączenie teoretyczności
z ﬁlozoﬁcznością
i historycznością
• emancypacyjny charakter
procesów edukacyjnych

I
K
R
Y
Z
Y
S
P
E
D
A
G
O
G
I
K
I

NAUKOWA PEDAGOGIKA
SOCJALISTYCZNA
• zideologizowana odmiana
pedagogiki empirycznej
• skoncentrowana na analizie
celowościowych procesów
edukacyjnych oraz tworzeniu
projektów edukacyjnych
i oświatowych
• legitymizowanie ideologii
marksistowsko-leninowskiej
• ahistoryczność,
aﬁlozoﬁczność, produkt
ofensywy ideologicznej ZSRR
• uprzedmiotowiający charakter
procesów edukacyjnych

KULTURA DEMOKRATYCZNA
I RYNKOWA

II
K
R
Y
Z
Y
S
P
E
D
A
G
O
G
I
K
I

PEDAGOGIKA IN STATU
NASCENDI
• wieloparadygmatyczność
• wielonurtowość
• mul�językowość
• wewnętrzna dyferencjacja
• zróżnicowane nurty, kierunki

i szkoły myślenia

Ryc. 4. Kontekst rozwoju pedagogiki jako dyscypliny naukowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hejnicka-Bezwińska, 2006; 2008; 2011; Milerski, 2006;
Wołoszyn, 2006; Sztompka, 2006

W przypadku metodologicznej samowiedzy pedagogicznej tendencja do problematyzowania konstytuujących ją zjawisk, zaleceń i oczekiwań może stanowić strategię
poznawczego „przepracowywania” efektów doświadczanego przez pedagogów kryzysu. Zdaniem Teresy Bauman (2013a: 7) „przyglądając się praktykom badawczym,
możemy wnioskować o jakości wiedzy metodologicznej środowiska pedagogicznego”.
Radykalny charakter przekształceń występujących zarówno w praktyce badań pedagogicznych, jak i wytwarzanej na ich podstawie wiedzy, nałożył na barki
reprezentantów tej dyscypliny zjawisko traumy kulturowej, odzwierciedlającej
„wstrząs spowodowany zmianą społeczną, która dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tożsamości zbiorowej i jednostkowej” (Sztompka, 2006: 473). Jej doświadczenie powoduje praktyczne naruszenie zasady, zgodnie z którą „ciągłość,
pewność, stabilność, bezpieczeństwo, przewidywalność sytuacji społecznych,
na temat edukacji; 2) obecny w szkole gatunek mowy, będący rodzajem wyspecjalizowanej praktyki
komunikatywnej, która ma swoje reguły i prawa; 3) zdarzenie interakcyjne, podczas którego dochodzi do wymiany komunikatów w procesie edukacyjnym”.
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a także trwałość i jednoznaczność swojej sytuacji w społeczeństwie i wynikających
stąd imperatywów działania – stanowią dla ludzi wartości same w sobie, autoteliczne, niezależne od treści odpowiednich oczekiwań czy reguł” (Sztompka, 2006:
457). Jednym z możliwych sposobów radzenia sobie z wyrastającym na tej podstawie odczuciem dezorientacji i dezintegracji są
zabiegi interpretacyjne i reinterpretacyjne mające zmienić percepcję zmian inicjalnych, a także
stanów i sytuacji traumatogennych. Celem strategii są tu schematy interpretowania i identyfikowania traumy dostępne w świadomości zbiorowej, a metodą – intensywny dyskurs wokół
traumy, nasilenie potocznych debat publicznych czy aktywności zbiorowej w kierunku zmiany
dotychczasowej perspektywy. (Sztompka, 2006: 467)

W kontekście rozwoju interesującej mnie dyscypliny zjawisko traumy kulturowej odcisnęło swoje piętno na wszystkich możliwych aspektach akademickiej
kultury. W płaszczyźnie relacji występujących pomiędzy uniwersytetem a społeczeństwem wiązało się ono z doświadczeniem przejścia od nastawionej na rozwój
i odbudowę utraconej demokracji państwa polskiego kultury II Rzeczypospolitej, poprzez całkowite zanegowanie konstytutywnych dla niej tendencji za sprawą
ideologicznej indoktrynacji i ofensywy kultury realnego socjalizmu, aż po sytuację
doświadczenia wolności, prawa do indywidualności oraz wynikającej z jego różnicy, odnoszących się do uwarunkowań kultury demokratycznej oraz rynkowej
(Sztompka, 2006). W tak zarysowanym kontekście:
pedagogika polska w znacznej mierze przystosowała się do naprzemiennych wahnięć systemu
jej obramowania raz otwierających, raz zamykających go. W efekcie przestała podejmować
podstawowe pytania teoretyczne, aksjologiczne, metodologiczne i dokonała samolikwidacji
akademickiego dyskursu paradygmatycznego, koncentrując się na wąsko instrumentalnych zadaniach metodycznych, stając się sama elementem bezwiednej praktyki, praktyki – dodajmy
– schizofrenicznie rozdartej pomiędzy to, co publiczne i przynoszące korzyść, a to, co prywatne
i broniące sensu oraz zachowania tożsamości, praktyki nie dającej żadnej nadziei, zmuszającej
do przetrwania jako jedynego celu życia. (Kwieciński, 1994: 16)

Radykalne przemiany społecznej kultury musiały zatem wywołać przemiany
kultury metodologicznej i pedagogicznej. W tym akurat kontekście szczególnego
znaczenia nabierają:
1) wydarzenia okresu 1939–1989, które, deprawując intelektualne dokonania
tradycyjnej pedagogiki humanistycznej12 w Polsce, zmierzały jednocześnie
Pedagogika humanistyczna to „syntetyczne określenie tych nurtów i kierunków pedagogicznych, którym początek dało metodologiczne wyodrębnienie nauk humanistycznych (Geisteswissenschaften, nauk o duchu) przez W. Diltheya, inaczej mówiąc przyjęcie założeń antynaturalizmu” (Hej12
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do kulturowej adaptacji i praktycznej realizacji (w sensie praktyki badań
i praktyki edukacyjnej) założeń naukowej pedagogiki socjalistycznej. Według Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej (2008: 427) jej wprowadzenie wiązało się z doznawaniem „przemocy symbolicznej i ideologicznej w okresie
stalinizmu [kierowanej] wobec: 1) nauki – uniwersytetów – wolności akademickich, 2) szkoły jako strukturalnego elementu systemu oświatowego,
3) nauczycieli – uczniów i innych podmiotów edukacji”. Funkcjonowanie
omawianego modelu pedagogiki wiązało się z:
a) wytypowaniem ideologicznie ukierunkowanych celów poznania, kształcenia i wychowania,
b) podporządkowaniem zarówno badawczej, jak i praktycznej płaszczyzny
omawianej dyscypliny ideałowi pedagogiki empirycznej, przenoszącej
humanistycznie ugruntowane zainteresowanie istotą człowieka na rzecz
efektywnych sposobów jego indoktrynacji i podporządkowywania;
2) transformacja ustrojowa roku 1989, „korespondując[a] z rozpadem imperium sowieckiego, której celem było rozmontowanie ładu narzuconego suwerennemu państwu i zastąpienie go ładem policentrycznym, przywracającym demokrację, wolny rynek, własność prywatną, wolność słowa, zrzeszania się, praw człowieka i wolności obywatelskiej” (Hejnicka-Bezwińska,
2008: 427).
Prymat wolności nad zniewoleniem spowodował uruchomienie oporu depozytariuszy kapitału pedagogiki wobec zmian, a z drugiej strony „wolę zawłaszczania prawa do diagnozowania ujawniającego się dyskomfortu poznawczego” (Hejnicka-Bezwińska, 2011: 47). Z tego być może względu doświadczamy dziś sytuacji,
w której pogłębiony wgląd w teoretyczno-metodologiczne zasoby pedagogiki nie
sprzyja ugruntowywaniu jej pozycji w nauce.
W roku 1994 debatujący nad kwestią tożsamości i samowiedzy pedagogiki Roman Schulz (1994: 100) pisze: „Dopóki rozstrzygnięcia identyfikacyjne nie nastąpią, pedagogika (polska) pozostanie nauką chorą, obciążoną własną (w domyśle
– niedobrą) przeszłością; nauką nie mającą kompetencji, a może nawet tytułu do
odgrywania w przyszłości roli intelektualnego narzędzia praktyki edukacyjnej”.
nicka-Bezwińska, 2008: 495). Interesującego studium opisu myślenia oraz działania pedagogicznego
w okresie międzywojennym dokonał Mirosław M. Szymański (2016). W książce Myślenie i działanie
pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Esej polityczno-oświatowy dokonuje on charakterystyki
czterech narodowych ruchów pedagogicznych, takich jak: ruch nowej szkoły, ruch samorządów uczniowskich, ruch uniwersytetów ludowych oraz ruch przyjaciół dzieci. Ich charakterystyka, splatając
ideowe oraz praktyczne fundamenty działania ówczesnych pedagogów, stanowi ciekawą reprezentację ówczesnego „ducha dyscypliny”.
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Osiem lat później Tadeusz Lewowicki (2001: 10), zaliczając pedagogikę do
„dyscyplin stosunkowo młodych, niedysponujących rozwiniętymi metodologiami własnymi i zaniedbanych w stosowaniu zaleceń metodologicznych”, zauważa,
że:
wyrazem [młodości pedagogiki jako dyscypliny naukowej – J.S.S.] jest na przykład brak pedagogiki w niektórych klasyfikacjach nauk, urzędowe przypisywanie pracom z zakresu pedagogiki
stosunkowo niskiej wartości (świadczą o tym m.in. sposoby przyznawania przez KBN punktów
za publikacje i prace awansowe), relatywnie niskie nakłady na badania podejmowane na gruncie pedagogiki, niepisana, zazwyczaj niska pozycja pedagogiki w środowiskach akademickich.
Pomińmy w tym miejscu sprawę trafności takich opinii i skojarzonych z nimi zachowań. Opinie
te, oceny, niekiedy stereotypy w spostrzeganiu pedagogiki są jednak faktami i zjawiskami społecznymi, których nie należy bagatelizować.

Dziesięć lat później diagnozy pedagogiki dokonuje między innymi Zbigniew
Kwieciński (2011: 72):
Pedagogika jako dyscyplina, której częścią jest andragogika, nie jest dyscypliną paradygmatyczną, tzn. nie tylko nie dysponuje zespołem trwałych i spójnych twierdzeń, akceptowanych
w danym okresie przez społeczność uczonych, a następnie obalonych przez kolejną teorię, ale
także w tym sensie, że nowe wzory myślenia (tzn. paradygmaty) obowiązują równocześnie ze
starymi. Jest więc to dyscyplina wielonurtowa i poliparadygmatyczna (jeśli wzór, model czy nurt
myślenia nazwiemy metaforycznie paradygmatem).

W roku 2016 opisująca kondycję pedagogiki w warunkach zmiany kulturowej
Teresa Hejnicka-Bezwińska (2016: 400) kończy swe rozważania pytaniem: „Jaka
jest więc nasza tożsamość i tożsamość każdego nas z osobna? Czy uzyskiwanie
stopni i tytułów naukowych przez osoby wchodzące do pedagogiki w ramach wymiany międzypokoleniowej oznacza także zmianę tożsamości pedagogiki?”.
Z zestawionego powyżej zbioru cytatów wyłania się obraz pedagogiki jako dyscypliny w stanie tworzenia. Akcentowana po przełomie roku 1989 potrzeba zbudowania tożsamości pedagogiki zachowuje swoją aktualność. Po upływie niemalże
trzydziestu lat od momentu doznania drugiego kryzysu pedagogiki w dalszym ciągu pytamy: co to właściwie znaczy być badaczem-pedagogiem i z czym owa przynależność się wiąże? Występujące w literaturze pedagogicznej diagnozy kondycji
pedagogiki mają charakter ambiwalentny, pozostawiający ich czytelnikowi pole
do refleksyjnej interpretacji. Elementem przyciągającym uwagę jest jednak analiza
występujących w jej ramach problemów, trudności i blokad w możliwościach dalszego rozwoju. Z jakiegoś powodu bliżej jest nam (pedagogom) do wytwarzania
swej samowiedzy z perspektywy jastrzębia, „wyglądająceg[o] tego, co dałoby się
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rozerwać na strzępy i zjeść”, a nie dla przykładu ptaka z sercem gołębia, „patrzącego na świat dobrotliwie i radośnie” (Kwieciński, 2011: 15). Nie bez znaczenia pozostaje też język prowadzonego autoopisu. Na przykładzie czterech zestawionych
powyżej cytatów rysuje się obraz pedagogiki jako dyscypliny chorej, obciążonej
własną przeszłością, niekompetentnej, o stosunkowo niskiej wartości oraz pozycji
zarówno w nauce, jak i społeczeństwie. Listę przypisywanych pedagogice przez pedagogów epitetów można znacząco rozszerzać i doszukiwać się zwrotów pozytywnie wartościujących w natłoku określeń pejoratywnych, eksponujących „nędzę pedagogiki i jej własnego zaprzeczenia” (Gnitecki, 2001: 20). Jaka jest zatem funkcja
tej pedagogicznej autodiagnozy? Czy przez przypadek wyłaniający się spod ostrza
krytycznego oglądu obraz dyscypliny nie przyczynia się do ugruntowywania niezadowalającej pedagogów pozycji pedagogiki? Jeżeli tak, to czy możliwe jest takie
tworzenie pedagogicznej samowiedzy, które to, pozostając przy kluczowym diagnozowaniu występujących w jej ramach problemów, nie doprowadza jednocześnie
do jej autodewaluacji?

Zakończenie
Rozważania podejmowane w ramach niniejszego artykułu skoncentrowane zostały
na zjawisku metodologicznej samowiedzy pedagogicznej. Warunki jej wytwarzania osadzone zostały w trzech zróżnicowanych kontekstach rozwoju pedagogiki
jako dyscypliny naukowej (pedagogika okresu II Rzeczypospolitej, socjalistyczna
pedagogika naukowa, pedagogika in statu nascendi). W odniesieniu do ostatniego
z wyszczególnionych modeli pedagogiki jako dyscypliny naukowej należą się słowa dodatkowego komentarza.
Za pedagogikę w stanie tworzenia uznaję dyskursywnie konstytuowany zbiór
rozmaitych przeświadczeń oraz sądów odnoszących się do statusu tej dyscypliny, jej
naukowej oraz społecznej użyteczności, konstruktywnego kierunku rozwoju, a także
jego blokad i ograniczeń. Wytwarzana na jego podstawie wiedza ma zatem charakter
złożony, stanowi albowiem przejaw dyskursu o edukacji, rozumianego przez Teresę
Hejnicką-Bezwińską (2008: 467) jako „dyskurs podmiotów edukacji, z których każdy ma równe prawo do wyrażania swoich opinii, przekonań, poglądów, niezależnie
od wiedzy, kompetencji językowych i typu interesu osobistego”. W samowiedzy tej
dyscypliny, niczym w soczewce, odbijają się głosy: 1) reprezentantów wielorakich
dyscyplin naukowych, głównie społecznych i humanistycznych, 2) publicystów, decydentów władzy, 3) zaangażowanych w pedagogię nauczycieli, uczniów, rodziców,
reprezentantów instytucji oświatowych (Ostrowicka, 2015). Pomiędzy wszystkimi
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wyszczególnionymi powyżej podmiotami toczy się zatem zacięta dyskusja o kształt
i kierunek dalszego rozwoju współczesnej edukacji.
Metodologiczna samowiedza pedagogiczna, jako jeden z wyspecjalizowanych
obszarów owej społecznej debaty stanowi w zasadzie efekt dyskursu naukowego.
Jak bowiem konstatuje Helena Ostrowicka (2015: 43) „asymilacja kategorii dyskursu w refleksji nad problematyką i metodologią badań naukowych, czyli nad
procedurami, zasadami i efektami wytwarzania wiedzy naukowej, wiąże się z przyznaniem szczególnego znaczenia językowi i władzy nazywania, kategoryzowania,
opisywania, wyjaśniania zjawisk poddawanych naukowej eksploracji”. Język ten,
będąc narzędziem transmisji i zmiany scharakteryzowanych w artykule przejawów
kultury, może stanowić „czynnik wytwarzający wewnętrzną solidarność zbiorowości i zarazem jej separację od zbiorowości zewnętrznych. Mówienie wspólnym
językiem, a zatem rozumienie się nawzajem, to ważny element środowiskowej czy
grupowej tożsamości, poczucia my” (Sztompka, 2006: 291). Rozwój języka pedagogiki jako dyscypliny naukowej, a w szczególności powstanie zwrotów służących
do jej samoopisu, może stanowić ważką płaszczyznę autoidentyfikacji pedagogów.
W tym kontekście ważną wydaje się konstatacja Joanny Rutkowiak (1994: 86),
zgodnie z którą: „obecna zmiana tożsamości naszej pedagogiki polega na przypominaniu, odsłanianiu, ujawnianiu i tworzeniu się wielu jej jakości, na uprawnionym konstytuowaniu się jej multijęzykowości”. Jednoczesne zakorzenienie języka
współczesnej pedagogiki z teraźniejszości i czasie minionym, w specjalistycznych
wytworach kultury naukowej i jej potocznych, publicystycznych, religijnych, literackich itp. odpowiednikach może stanowić zarówno o jego sile, jak i dyscyplinarnie diagnozowanej słabości. W pedagogicznym oglądzie podejmowanych przez
pedagogów aktywności współwystępują co najmniej dwie perspektywy. Pierwsza
ugruntowana jest na podstawie dyskursu traumy, odnoszącego się do opisywania
i diagnozowania destabilizujących, dezorganizujących i dezorientujących konsekwencji doświadczanych przez pedagogów zmian (Sztompka, 2006). Druga, stanowiąc interpretacyjne zaprzeczenie dyskursu pierwszego, wartościuje występujące w pedagogice zmiany w sposób pozytywny, przenosząc tym samym sedno
toczących się w jej ramach analiz na sukcesy i dokonania pedagogów (zob. Kwieciński, 2011). Który z wyszczególnionych powyżej typów dyskursu ma charakter
kluczowy dla generowania metodologicznej samowiedzy pedagogicznej? Czy pośród nich uzewnętrzni się inna (być może inne) perspektywa wypowiadania się na
temat pedagogiki i powstających w jej ramach wytworów? To z pewnością pytania, na które odpowiedź pozostaje nieznana. Ich sformułowanie traktuje więc jako
punkt wyjścia dla dalszego eksplorowania zjawiska metodologicznej samowiedzy
pedagogicznej oraz towarzyszących jej wytwarzaniu mechanizmów.
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Jak zauważa Alicja Jurgiel-Aleksander, uczenie się jest świadectwem rozwoju człowieka w ciągu całego życia, a także zaangażowania w praktyki społeczne:
myślenie o doświadczeniu należy do świata praktyk społecznych, wymaga pomyślenia o dorosłym już nie tylko jako o kimś, kto jest podmiotem upełnomocnienia, ale o kimś, kto jest promotorem własnej zmiany i otoczenia w procesie własnego uczenia się (…). Przemiany w sferze
życia ekonomicznego pod znakiem niestabilności ekonomicznej, ale też nowe możliwości pracy wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii skutkują nowymi wzorcami komunikacji,
a także społeczną mobilnością i nową kulturą refleksyjnego – a nie opartego na nawykach –
uczenia się. (Jurgiel-Aleksander, 2012: 41)
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Wprawdzie przytoczony fragment dotyczy uczących się dorosłych, wydaje
się jednak, że procesy te rozciągnąć można również na dzieci i młodzież, których
zmieniająca się rzeczywistość dotyka w jeszcze większym stopniu. Mówić można
zatem ogólnie o podmiotach uczących się, funkcjonujących w coraz bardziej złożonej rzeczywistości społecznej.
To, w jaki sposób i co mówi się o uczeniu się, a także jak konstruowany jest ten
proces w dyskursie publicznym i w interakcji, nabiera zatem współcześnie szczególnego znaczenia. Uczenie się jest bowiem integralnym elementem dyskursu
publicznego, występującym nie tylko w obrębie dyskursu polityki edukacyjnej, ale,
w szerszej perspektywie, w ramach różnych innych dyskursów funkcjonujących
w obszarów naszej rzeczywistości społecznej. Wystarczy wspomnieć dyskursy
dotyczące rozwoju, transformacji, reform czy rozwoju osobistego, a nawet sportu
i fitness. Wzrasta zatem rola uczenia się traktowanego jako naturalna aktywność
człowieka niezależnie od wieku, stanowiąca element jego codziennych doświadczeń (Field, 2000).
Jak zauważa Gert Biesta, współcześnie myślenie o edukacji zdominował dyktat
uczenia się polegający na konieczności ciągłego dostarczania okazji i możliwości
uczenia się klientom rynku edukacyjnego (Biesta, 2010). Obecnie dyskurs uczenia
się tworzony jest w bardzo dużym stopniu poprzez język kompetencji i kwalifikacji, a także język rozwoju ekonomicznego, którego uczenie się jest jednym z głównych narzędzi. W tak zwanym społeczeństwie opartym na wiedzy uczenie się to
podstawowy instrument rozwoju społecznego. Pozyskanie wiedzy, traktowanej jak
towar mogący zostać skomercjalizowany oraz sprzedany, staje się indywidualną
sprawą jednostki oraz poszczególnych społeczeństw. W tym kontekście jako pole
dyskursywne uczenie się staje się ważnym obszarem konstruowania społecznych
znaczeń, a także budowania tożsamości.
W tym miejscu warto przypomnieć, że uczenie się jako proces, a także jako zjawisko kulturowe, ma szczególne znaczenie w kontekście cywilizacyjnym. Wszelkie kolonialne dyskursy, zarówno te historyczne, jak i współczesne, opierają się
na opozycji pomiędzy uczącym i uczącym się. Uczący się to ten, kto musi zdobyć
wiedzę, aby się ucywilizować. Transmisja wiedzy w kontekście kolonialnym ma
charakter hierarchiczny i, pod pozorem cywilizowania, utwierdza nierówne relacje władzy (Young, 1990: 120). W kontekście współczesnych społeczeństw kapitalistycznych mówić można, na przykład, o transmisji wiedzy z zakresu ekonomii
i przedsiębiorczości z centrum, jakim jest Globalna Północ, na globalne peryferie.
Procesy te Walter Mignolo nazywa geopolityką wiedzy (Mignolo, 2002).
Analizując procesy uczenia się, wychodzę zatem z założenia, że ich społeczne
oraz dyskursywne aspekty są obszarem, na którym konstruowane są i odbijają się
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procesy społeczne. Uczenie się traktować będę jako obszar manifestowania się różnorodnych interesów społecznych, kulturowych i politycznych.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji uczenia się rozumianego jako przestrzeń dyskursywna. Artykuł będzie miał charakter przeglądu
dotychczasowych badań, służących mi jako podstawa do zrekonstruowania koncepcji uczenia się. Opieram się na pracach badaczy dyskursu, przede wszystkim
Jamesa Paula Gee. Inspiracją są również dla mnie teksty Mikhaila Bakhtina, dotyczące dialogicznej teorii uczenia się, a także prace z zakresu krytycznych badań
nad kulturowymi aspektami tego procesu, przede wszystkim Bonny Norton.
Artykuł składa się z pięciu części. Najpierw omówię różnorodne aspekty dyskursu uczenia się. Następnie przejdę do uczenia się jako obszaru dyskursywnego
konstruowania tożsamości. W kolejnej części przybliżę puste znaczące mogące
występować w dyskursie uczenia się, a następnie omówię kulturowe uwarunkowania formowania się dyskursu uczenia się i ich konsekwencje dla procesów formowania tożsamości. Artykuł kończy podsumowanie.

Dyskurs uczenia się – różnorodne aspekty
Jak zauważają James Paul Gee i Judith Green, w ostatnich dwudziestu latach studia nad dyskursem stały się istotną perspektywą teoretyczną w badaniach nad
uczeniem się jako zjawiskiem społecznym (Gee, Green, 1998: 119). Stosowane są
one na przykład w badaniach nad społecznym konstruowaniem wiedzy, a także
nad związkami pomiędzy dyskursem, praktykami społecznymi i uczeniem się.
Perspektywa dyskursywna pozwala również spojrzeć, jak wiedza formuje i sama
formowana jest przez działania dyskursywne, praktyki społeczne, różne rodzaje
wiedzy, a także różnych aktorów społecznych zaangażowanych w proces produkcji
wiedzy (Gee, Green, 1998: 119).
Zanim przejdę jednak do szczegółowych rozważań, chciałabym wprowadzić
uściślenie definicyjne pomiędzy dyskursem o uczeniu się, dyskursem uczenia się,
a uczeniem się jako przestrzenią dyskursywną, które to jest przedmiotem moich
zainteresowań.
Pod pojęciem „dyskurs o uczeniu się” rozumiem wszelkiego rodzaju narracje
dotyczące procesu uczenia się w warunkach formalnych i pozaformalnych. Chodzi
tutaj zatem o to, co i jak mówi się na ten temat w dyskursie publicznym, a w jego
ramach w dyskursie edukacyjnym. Przykładem ilustrującym, co rozumieć można
pod tym pojęciem, są różnorodne dyskursy dotyczące praktyk i strategii uczenia
się, czy też dyskursy związane z usługami tak zwanego rynku edukacyjnego. Dys-
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kurs o uczeniu się jest również powiązany z dyskursem eksperckim. Bardzo często
to właśnie eksperci oraz autorytety edukacyjne, na przykład w ramach dyskursu
medialnego, budują narrację dotyczącą definiowania pożądanego i niepożądanego
uczenia się, prawidłowego przebiegu oraz pożądanych efektów tego procesu.
Jako dyskurs uczenia się rozumieć możemy natomiast to, co i w jaki sposób mówione jest w sytuacji uczenia się, na przykład w klasie szkolnej. Znaczenie tego pojęcia zbudowane jest tutaj na socjokulturowym spojrzeniu na naturę
i funkcje języka, myślenia oraz interakcji społecznych. Tak rozumiany dyskurs
uczenia się może być przedmiotem socjokulturowej analizy dyskursu. Interesujące stają się w tym wypadku interakcje pomiędzy różnymi podmiotami tego
procesu – najczęściej pomiędzy uczniem i nauczycielem oraz pomiędzy uczniami. Jak ujmuje to Neil Mercer, ludzie w procesie komunikacji konstruują rozumienie dzielonych przez siebie doświadczeń, co też zachodzi w procesie uczenia
się. Jest ono procesem dialogicznym, w którym odzwierciedlane są wartości oraz
praktyki społeczne i kulturowe zaangażowanych podmiotów, w tym instytucji
(Mercer, 2004: 139). Pozwala to postawić pytania o związki pomiędzy językiem,
myśleniem oraz co, mówiąc językiem teorii Vygotsky’ego, jest w procesie uczenia
się „intermentalne” i „intramentalne”, a więc społeczne i psychologiczne. Mercer pisze dalej: „Partnerzy w konwersacji używają języka, aby wspólnie podróżować z przeszłości w przyszłość, wspólnie transformując aktualne rozumienia
poszczególnych przedmiot(ów) swojej konwersacji. Aby móc to robić, muszą
wybudować kontekstualną podstawę dla swojej rozmowy” (Mercer, 2004: 139).
Przywołuje on w tym kontekście prace Gee oraz Green, którzy proces ten nazywają refleksyjnością; do niej również szczegółowo odniosę się w niniejszym artykule. Dyskursem uczenia się w wypadku procesów opisywanych przez Mercera
określić można edukacyjne sytuacje komunikacyjne, zachodzące na przykład
w klasie szkolnej, rozumiane w kontekście społeczno-kulturowego ich powstawania. W badaniu socjokulturowych aspektów procesów uczenia się koncepcja
dyskursu pozwala zobaczyć, w jaki sposób w języku wprowadzane są w tym procesie nowe informacje, a także w jaki sposób ludzie zaangażowani w ten proces
spotykają się, rozumieją swoje perspektywy oraz produkują wspólne działania
(Mercer, 2004: 166).
Podobnie związki pomiędzy uczeniem się i dyskursem rozumieją Per-Olof
Wickman i Leif Östman w swojej koncepcji dyskursu klasowego. Interesowało
ich, jak znaczenia zmieniają się w dyskursie i jak odnosi się to do procesu uczenia się w klasie szkolnej, a także w jaki sposób uczniowie stają się uczestnikami
tego procesu (Wickman, Östman, 2002). Szerzej rzecz ujmując, perspektywa ta
pyta, jakie znaczenia nadawane są poszczególnym zjawiskom społecznym w pro-
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cesie uczenia się lub też, jakie znaczenia nadawane są w tym procesie samemu
uczeniu się.
Równie interesująca i powiązana z rozumieniem uczenia się jako przestrzeni
dyskursywnej jest osadzona w koncepcjach Bakhtina dialogiczna teoria uczenia
się. Przyjmując, że jest to konstruowanie albo rekonstruowanie znaczeń społecznej w ramach tymczasowej, społecznie negocjowanej aktywności dyskursywnej
(Hicks, 1996: 136), w perspektywie tej zakłada się, że w procesie tym dochodzi
do spotkania dwóch albo więcej głosów. Zachodzi zatem nadawanie i rozumienie
wypowiedzi, a treść, czyli to, czego uczący się ma się nauczyć, jest tymczasowa,
niezdeterminowana niczym oraz warunkowa. Znacząca jest tutaj między innymi
stworzona przez Bakhtina koncepcja stratyfikacji języka pod względem zawodowym, społecznym, generacyjnym oraz rodzajowym. Koncepcja dialogiczna stawiać będzie pytanie, jakiego rodzaju język społeczny przyjmowany jest w procesie
uczenia się jako język nauki. Nie jest to bowiem wyłącznie terminologia specjalistyczna, ale również konkretny rodzaj języka, służący do opisu jakiegoś rodzaju
wizji świata społecznego (Koschmann, 1999).
Przedstawione wyżej aspekty odróżniam od koncepcji uczenia się jako przestrzeni, w ramach której zachodzą procesy dyskursywnego konstruowania tożsamości. Przyjrzę się temu zagadnieniu w kolejnej części mojego artykułu.

Uczenie się jako przestrzeń dyskursywnego
konstruowania tożsamości
Koncepcją, na której szczególnie chciałabym skupić uwagę, jest uczenie się jako
przestrzeń dyskursywnego konstruowania tożsamości. Jest ono mocno osadzone
w bachtinowskim rozumieniu języka i jego relacji ze światem społecznym. Język
w interakcji społecznej tworzy tutaj przestrzeń napięć czy też walki pomiędzy
różnymi sposobami mówienia, które odnoszą się do różnych grup społecznych
(Bakhtin, 1981; Menard-Warwick, 2005). Jako taka przestrzeń ta formowana jest
przez ciągłe zmiany znaczeń, symboli i metafor, odzwierciedlających na przykład
zmiany wartości konstytuujących społeczeństwo.
Taka koncepcja uczenia się odwołuje się również do rozumienia dyskursu jako
praktyki. James Paul Gee i Judith Green zauważają, że język to coś więcej niż tylko
wypowiedzi. Piszą:
język pomaga nam działać. Pozwala angażować się w działania i czynności. Obiecujemy innym
coś, otwieramy zebrania, oświadczamy się, kłócimy o politykę i mówimy do Boga (modlimy
się). To niektóre spośród niezliczonych rzeczy, jakie, poza dawaniem i uzyskiwaniem informacji,
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robimy z udziałem języka. Język pozwala nam być czymś. Pozwala przybierać różne społecznie
znaczące tożsamości. Możemy mówić jako eksperci, lekarze, prawnicy, fani anime, cieśle, albo
jako zwyczajni ludzie. Aby przybrać tożsamość w danym miejscu i czasie, musimy wypowiedzieć to autentycznie, a nie tylko sobie pogadać. Jeśli weźmiemy gangi, członkowie ulicznego
gangu będą mówić inną mową niż wzorowi uczniowie. Co więcej w różnym czasie i miejscach
mogą to być te same osoby (…). (Gee, Green, 1998: 139)

Gee i Green wyróżniają dyskursywnie konstruowane obszary obecne w każdej
interakcji:

• b udowanie słów – przypisywanie określonych znaczeń dotyczących rzeczywistości, obecnych i nieobecnych, konkretnych i abstrakcyjnych (…);

• b udowanie aktywności – przypisywanie określonych znaczeń dotyczących tego, jakie aktywności lub czynności zachodzą, złożone z innych określonych działań (…);

• b udowanie tożsamości (osadzonych społecznie) – przypisywanie określonych znaczeń do-

•

tyczących tego, jakie tożsamości są odpowiednie w danej interakcji (tekst pisany), wraz
z postawami oraz odczuciami, sposobami wiedzenia oraz wierzenia, a także działania i interakcji (…);
b
 udowanie związków – robienie założeń na temat tego, w jaki sposób przeszłość i przyszłość
interakcji połączone są z aktualną chwilą i ze sobą nawzajem (…) (Gee, Green, 1998: 139).

Wyróżnione przez Gee i Green zadania, które budowane są w procesie tworzenia tekstu, zarówno ustnego, jak i pisanego, są wyrazem społecznej natury języka.
W kontekście analizy procesów uczenia się pozwalają spojrzeć na nie jako na zjawisko socjokulturowe. Opisują je jako proces, w ramach którego konstruowane są
poszczególne okazje do uczenia się, budowane są relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami interakcji, zachodzą działania, a także konstruowane są różnorodne, chwilowe, światy społeczne.
Każdy z obecnych w tym procesie czterech wyróżnionych obszarów wymagać będzie osobnego podejścia – jedne semiotycznego, inne socjokulturowego. Dlatego też Gee i Green piszą, że niezbędne dla analizy dyskursywnej tego
procesu jest zrozumienie, czym jest język. Swoją koncepcję osadzają w teorii
Bakhtina, mówiącej, że każdy język składa się z różnych języków społecznych
(Bakhtin, 1981). Każdy z czterech wyróżnionych obszarów konstruowany jest
zatem przez zasoby i struktury gramatyczne języków społecznych. W procesie
komunikacji przełączamy się na różne języki społeczne, zależnie od aktualnego kontekstu. Co więcej, struktury te są hybrydyczne, ponieważ zmieniają się
i płynnie w siebie przechodzą konteksty, w jakich są one używane (Gee, Green,
1998: 142). W tym kontekście analiza dyskursu to analiza języków społecznych,
pojawiających się w różnych kontekstach społecznych, w tym w procesie ucze-
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nia się. Uczenie się jest tutaj rozumiane jako zbiór zmieniających się wzorów
uczestnictwa w specyficznych praktykach społecznych w ramach praktykujących wspólnot (Gee, Green, 1998: 147). Wspólnoty te produkują i reprodukują
siebie w ramach procesów społecznych i praktyk, w tym uczenia się. Interakcje, które zachodzą w ramach poszczególnych wspólnot instytucjonalnych oraz
społecznych, równocześnie strukturyzują i są strukturyzowane przez działania
zachodzące pomiędzy uczestnikami interakcji. Inaczej mówiąc, struktury te są
ustanawiane w trakcie interakcji.
Gee i Green, odwołując się do prac Normana Fairclougha, przenoszą ten mechanizm na poziom dyskursu. Każde zdarzenie dyskursywne ma bowiem trzy
wymiary – jest to mówiony lub pisany tekst językowy, jest to przypadek praktyki
dyskursywnej, oznaczającej produkcję i interpretację tegoż tekstu oraz jest to przykład praktyki społecznej. W tej perspektywie uczenie się „podobnie jak tekst albo
struktura społeczna, jest produktem zachodzących w każdym momencie i z biegiem czasu działań członków grup społecznych” (Gee, Green, 1998: 148). Tak widziane, jako praktyka dyskursywna, pozwala nam analizować modele kulturowe,
praktyki społeczne, a także praktyki dyskursywne wnoszone przez poszczególnych
uczestników tego procesu.
Uczenie się jako praktyka dyskursywna będzie mieć również znaczenie
w perspektywie całożyciowej, proces ten związany jest bowiem z konstruowaniem
własnych dyskursów uczenia się, zanurzonych w kulturowym i społecznym doświadczeniu jednostki. Można powiedzieć w tym kontekście o społecznych środowiskach uczenia się, czy o krajobrazach uczenia się, lub też ekologiach wiedzy,
w ramach których tymczasowo wytwarzane są i stabilizowane znaczenia (Evans,
Kurantowicz, 2009; Evans, 2013). Evans używa również sformułowania „przestrzeń uczenia się”. Jest ona tranzycyjna, zachodzą w niej różnorodne procesy, oraz
refleksyjna, albowiem w jej ramach konstruowane jest własne „refleksyjne Ja” w relacji do znaczących Innych (Evans, 2013: 18). Pamięć, doświadczenie i związki
emocjonalne, które uruchamiane będą w procesie uczenia się, odnosić będą się do
całej zawodowej, osobistej i emocjonalnej biografii jednostki, a więc również do jej
dotychczasowych relacji ze światem społecznym. Doświadczenie to, jak ujmuje to
Evans, artykułowane może być w ramach dyskursów uczenia się, opartych na złożonych „gramatykach mówienia”, światy językowe czy też narracje zbudowane na
podstawie wiedzy biograficznej (Evans, 2013: 18). Dotyczy to przede wszystkim
refleksji na temat własnych procesów uczenia się, widzianych w kontekście innych
doświadczeń życiowych. Z tego też powodu perspektywa ta stosowana jest w badaniach biograficznych (Evans, 2013).
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Puste znaczące w dyskursie uczenia się
Refleksja nad procesami uczenia się w perspektywie dyskursywnej każe zastanowić się, jakie symbole nadawać mogą temu procesowi znaczenie. Jest to szczególnie istotne w kontekście procesów tożsamościowych. W tej części mojego artykułu
chciałabym spojrzeć na dyskursywną przestrzeń procesu uczenia się poprzez pryzmat teorii Ernesto Laclau.
Według Laclau przedmiotom i działaniom przypisywane jest znaczenie, które pojawia się w ramach systemów składających się ze znaczących różnic, czyli
w ramach dyskursu. Pisze on, że „dyskurs jest podstawowym obszarem budowania
obiektywności jako takiej. Mówiąc o dyskursie (…) nie mam na myśli czegoś, co
zasadniczo ogranicza się do sfery mowy i pisma, lecz każdy zespół elementów,
w którym konstytutywną rolę odgrywają relacje” (Laclau, 2009: 63). W jego ramach mogą pojawić się wątki hegemoniczne, które wiążą w całość różne wątki
dyskursu, dążąc do zdominowania pola dostępnych znaczeń, a tym samym do
wytworzenia warunków do wytworzenia tożsamości przedmiotów i praktyk (Howarth, 2008: 157–159). Interesujące staje się pytanie: jakie symbole, czyli, mówiąc
językiem teorii dyskursu Laclaua, puste znaczące, dominują pole dyskursu uczenia
się? Skupię się na kilku najbardziej reprezentatywnych przykładach.
Dostępne analizy prowadzone przy wykorzystaniu teorii Laclau pokazują, że
w obrębie dyskursu uczenia się występuje cała gama pustych znaczących, mogących go hegemonizować. To na przykład „uczenie się przez całe życie” (life-long
learning) (Montessori, 2011; Jurgiel-Aleksander, Jagiełło-Rusiłowski, 2013). Stało się ono wszechobecną metaforą opisu rozwoju zarówno jednostki, jak i całych
społeczeństw, obecną zarówno w dokumentach edukacyjnych państw i organizacji
międzynarodowych, jak i w narracjach dotyczących rozwoju jednostki.
Nie zawsze, tak jak „społeczeństwo wiedzy” (Szkudlarek, 2007), puste znaczące
muszą bezpośrednio nawiązywać do procesu uczenia się. Obecne w polu dyskursu
uczenia się są takie puste znaczące jak: „partnerstwo” (Burgos, 2003), a także puste
znaczące odnoszące się do wiedzy i rozumienia takie jak „kompletny”, „częściowy”
„niepoprawny”, „bez znaczenia” (Land, Rattray, Vivian, 2014).
Również samo „uczenie się” może stać się pustym znaczącym (Hansen, 2005).
Hansen twierdzi, że jako pustemu znaczącemu „uczeniu się” mogą być nadawane
różnorodne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim się pojawia. Według
niego nie istnieje żadne „naturalne” znaczenie przypisane do uczenia się. Jest to raczej pole różnych znaczeń, kontestacji i metaforyzacji. Jego analizy kontekstu duńskiego pokazują, że puste znaczące „uczenie się” mogło być powiązane z takimi
znaczonymi jak „literacki”, „kontrola dorosłych”, „nauka”, „pochodzić z zewnątrz”
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czy „głowa”. W opozycji do nich stały takie powiązania jak „zabawa”, „wolne dzieciństwo”, „rozwój”, „pochodzić z wnętrza dziecka” oraz „ciało”. Wskazywałoby to,
że znaczenia nadawane uczeniu się są konstruowane społecznie oraz historycznie
(Hansen, 2005: 6).
Dyskurs uczenia się może mieć też niebagatelne znaczenie dla procesów
związanych z tworzeniem się struktur społecznych współczesnych społeczeństw
kapitalistycznych. Tomasz Szkudlarek zwraca w tym kontekście uwagę na rolę,
jaką w ekonomicznym dyskursie o edukacji odgrywają puste znaczące osadzone
w dyskursie uczenia się, jak wspomniane już „społeczeństwo wiedzy” (Szkudlarek, 2007). Społeczeństwa kapitalistyczne składają się w tej optyce z różnorodnych
wspólnot uczących się oraz wiedzących, posiadających jednak różny dostęp do
wiedzy, czyli też materialnych i niematerialnych zasobów, posiadanie których warunkuje miejsce w strukturze społecznej.

Kulturowe aspekty uczenia się i konstruowanie tożsamości
Ostatnim z obszarów, na który chciałabym zwrócić uwagę w kontekście rozważań nad uczeniem się jako obszarem dyskursywnie konstruowanym, są kulturowe zależności ten dyskurs warunkujące. Interesującym obszarem wydają się tutaj
badania nad procesem uczenia się języka obcego wśród dorosłych. W kontekście
ciekawym punktem odniesienia są badania z zakresu procesów tożsamościowych
oraz językoznawstwa prowadzone przez Bonny Norton.
Według Bonny Norton w procesie uczenia się języka zachodzi proces konstruowania tożsamości, które negocjowane są poprzez język. Sam język natomiast
odzwierciedla struktury społeczne, nadając temu, co mówimy i w jaki sposób mówimy, określone granice (Norton, 1997: 5). Pozycja społeczna uczących się, a więc
ich klasa społeczna, płeć, rasa oraz pochodzenie, będą zatem znaczące w kontekście procesu uczenia się, który formować będzie się pod wpływem rozmaitych
struktur władzy.
Zakładając, że posiadanie tożsamości łączy się z pragnieniem rozpoznania,
przynależności i bezpieczeństwa, Norton stwierdza, że pragnienie to nie może
zostać oddzielone od społecznej dystrybucji zasobów materialnych. Dostęp do
nich warunkuje bowiem rozumienie własnej relacji ze światem czy też posiadanych możliwości. Jak pisze Norton, pytanie „kim jestem?” nie może zostać oddzielone od pytania „co wolno mi zrobić?”, oba nie mogą być natomiast rozumiane
w oderwaniu od struktury materialnej, na której opiera się możliwość realizacji
tych pragnień (Norton, 1997: 8). To ona definiuje to, w jaki sposób pragnienia te
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będą artykułowane. Tożsamość będzie kształtować się w kierunku, jaki nadadzą jej
zmieniające się relacje społeczne i ekonomiczne.
W komunikacji, co rozciągnąć też możemy na proces uczenia się, istotne będą
zatem złożone sieci relacji społecznych. Istotne będzie zatem to, kto słucha, a kto
jest warty, aby go słuchać, lub też, aby mówić. Odwołując się do prac Pierre’a Bourdieu, Norton stwierdza, że poszerzona definicja kompetencji komunikacyjnych
powinna zawierać „prawo do mówienia” oraz „moc narzucania odbioru” (Norton,
1997: 8).
W pracach Norton pojawiają się również dwie inne interesujące z punktu widzenia badań nad procesami uczenia się kategorie. Są to: własność języka (ownership of language) oraz, zaczerpnięte z teorii Benedicta Andersona, wspólnoty wyobrażone.
Pytanie o własność języka jest szczególnie istotne w kontekście uczenia się języka obcego i wiąże się z pytaniem, do kogo należy język – czy jest on własnością
tych, którzy mówią w nim od urodzenia, czy też również uczących się? W konsekwencji zapytać należy, kto ma legitymację do posługiwania się językiem. Bonny
Norton zadaje te pytania w kontekście tożsamości uczących się języka, zwłaszcza
migrantów (Norton, 1997).
Wspólnoty wyobrażone uczących się to pojęcie odnoszące się do związków
pomiędzy uczeniem się, a rzeczywistością społeczną, a dokładniej, wyobrażeniami, jakie mamy na temat rzeczywistości społecznej. Wyobrażenia te dotyczą również naszej przynależności do określonej grupy społecznej, a co się z tym wiąże,
wyobrażeń na temat tego, jakie umiejętności, kwalifikacje, czy też język jest dla tej
wspólnoty pożądany (Pavlenko, Norton, 2007). Dotyczą zatem określonej, również dyskursywnej, konstrukcji świata społecznego.
Patrząc na uczenie się jako przestrzeń dyskursywnie konstruowaną w świetle
analiz Bonny Norton, warto zwrócić uwagę na jej kulturowe uwarunkowania. Pozwala ona, na przykład w kontekście różnorodności społecznej, postawić pytanie
o to, co i przez kogo artykułowane jest w ramach procesu uczenia się. Uzmysławia
też, że proces uczenia się nie zachodzi tak samo dla wszystkich aktorów społecznych. Badania samej Bonny Norton nad migrantkami w Kanadzie pokazują, jak
pochodzenie narodowe oraz klasa społeczna różnicują ten proces. To, czego badane uczyły się na kursach językowych migrantki, dając określone narzędzia opisu
rzeczywistości, pozycjonowało je w ramach określonej struktury społecznej (Norton, 1997a). Jeśli proces uczenia się rozumieć będziemy w kontekście emancypacji,
takie pytanie o dyskursywne procesy uczenia się pociąga za sobą pytanie o możliwą sprawczość podmiotu uczenia się w ramach tego dyskursu, a także edukacji,
w ramach której możliwe jest artykułowanie podmiotowych znaczeń.
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Podsumowanie
Niniejszy artykuł jest przyczynkiem do rozważań na temat dyskursywnego wymiaru procesu uczenia się. Szczegółowe ujęcie, jak w przypadku wszelkich prac
z zakresu krytycznej analizy dyskursu, wymaga wglądu empirycznego, dającego
możliwość prześledzenia dynamiki tego dyskursu. Teoretyczna rekonstrukcja
głównych wątków dotyczących uczenia się jako przestrzeni dyskursywnej pozwala
jednak zarysować obszary, w ramach których zachodzić będą procesy konstruowania tożsamości indywidualnych oraz zbiorowych.
Istnieją dwie główne metafory obrazujące uczenie się – metafora zdobywania,
która oznacza, że uczenie to zdobywanie jakiegoś rodzaju towaru, oraz metafora
partycypacji, w której uczenie się jest konceptualizowane jako wspólnota praktyki
i zmieniających się ról oraz tożsamości (Sfard, 1998: 6). Wydaje się, że osadzone
w teorii dyskursu koncepcje uczenia się upominają się o to drugie rozumienie,
ujmując uczenie się jako przestrzeń społecznie kreowaną, w której zachodzi ścieranie się sił społecznych, ale możliwa jest również realizacja własnej sprawczości.
Pytanie o dyskursywną naturę procesu uczenia się jest zatem również pytaniem
o inkluzywność i ekskluzywność zachodzące w ramach tego procesu, a także pytaniem o możliwość upodmiotowienia oraz emancypacji uczących się. Pod tym
względem dyskursywnym koncepcjom blisko do tradycji pedagogiki krytycznej
z jej tradycją upominania się o głos wykluczonych w procesach edukacyjnych.
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The main purpose of this paper is to present the specific character of educational discourse in terms of the critical (CDA)
and critically-oriented discourse analysis (E. Laclau and Ch.
Mouffe) and to identify issues and problems that affect research
concerning the discursive construction of identity. My main
subjects of interest, and the key notions for the discourse-oriented pedagogy, are identity and knowledge. I will try to show
how in spite of the relevance of those two notions, the use of
discourse analysis in pedagogical research forces us to transcend the narrowly defined disciplinary boundaries. When it
is analyzed in a critical manner the thing we call “educational
discourse” expands considerably, affecting the scope of both
theoretical and research-oriented interests of pedagogy itself.
With regard to identity and knowledge, I try to show the inadequacies of the often employed theories of E. Laclau, Ch.
Mouffe and M. Foucaul, for analysis of identification processes.
I argue that those processes may be successfully analyzed using the CDA framework. The issue of structural constraints that
is addressed in CDA, in combination with Laclau’s theory of
affective investment allow for a more comprehensive study of
the conditions of possibility of the processes of identification.
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Zwrot dyskursywny w naukach społecznych i humanistycznych, a w szczególności
jego instytucjonalizacja (Ostrowicka, 2014; 2016) w pedagogice i studiach edukacyjnych oraz spektakularny zwrot w stronę myśli Michela Foucaulta i badań postfoucaultowskich spowodował, że kluczowe dla edukacji zagadnienie tożsamości,
procesów tożsamościowych oraz konstruowania podmiotowości stało się przedmiotem zwielokrotnionego zainteresowania badaczy edukacji. Założenie o ich
dyskursywnym charakterze pozwoliło najpierw zwrócić uwagę na nowe konteksty
oraz mechanizmy ich konstruowania – wcześniej sporadycznie, bądź jedynie na
dyscyplinarnych obrzeżach, łączone z zainteresowaniami pedagogiki – by w efekcie nazwać je edukacyjnymi.
Co więcej, wydaje się, iż perspektywa dyskursywna umożliwiła w pewnym
stopniu emancypację pedagogiki jako nauki o człowieku. Oto bowiem dyskurs,
najogólniej rozumiany, również u swoich teoretycznych, a więc foucaultowskich
korzeni, jako jeden z podstawowych mechanizmów produkcyjnych i formacyjnych, jest zjawiskiem stricte edukacyjnym. W jego świetle szeroko pojęte procesy
socjalizacji, inkulturacji oraz wychowania i kształcenia ujawniają właściwy sobie,
socjolingwistyczny, a tym samym performatywny charakter. Zwraca na to uwagę Tomasz Szkudlarek, pisząc o uwydatnionym przez postmodernizm podmiocie pedagogiki jako „tworze konstruowanym”, zawsze „czymś do zrobienia”, który
przesunął ją z peryferii, do centrum krytycznie uprawianej debaty humanistycznej
(Szkudlarek, 2008: 126).
Dyskursywizacja pedagogiki (Klus-Stańska, 2009; Nowak-Dziemianowicz,
2011) w znacznym stopniu przyczyniła się zatem do „omnipotencjalizacji” procesów wychowania. Zróżnicowane warianty dyskursu publicznego mogą być
teraz postrzegane jako znaczące w kontekście szerszych zasięgiem i wykraczających poza instytucjonalny kontekst edukacji procesów konstruowania tożsamości. Takie ujęcie pedagogicznego dyskursu, a więc rozumianego jako dominujące
narzędzie społecznej kontroli i podstawowa instancja formatująca ludzkie tożsamości, przesunęło perspektywę spojrzenia na procesy edukacyjne, z postrzegania ich jako tylko funkcjonalnie podporządkowanych projektowi społecznej
modernizacji w stylu zachodnim, na uznanie ich za jego istotę (Depaepe, Smeyers, 2008; Singh, 2014). Z tego też między innymi względu obszary pierwotnie
z wychowaniem niezwiązane mogą być podejmowane z perspektywy ich podporządkowania racjonalności edukacyjnej – „edukacjonalizacja” (Bridges, 2008;
Depaepe, Smeyers, 2008; Smeyers, Depaepe, 2008; Szkudlarek, 2013) czy pedagogicznej – „pedagogizacja” (Bernstein, 2001; Czyżewski, Marynowicz-Hetka,
Woroniecka, 2013; Singh, 2014) i w efekcie analizowane w kategoriach fenomenu dyskursywno-edukacyjnego.
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Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie specyfiki dyskursu edukacyjnego w ujęciu krytycznej i krytycznie zorientowanej analizy dyskursu oraz
wskazanie problematycznych kwestii związanych z badaniem kluczowego dla pedagogiki problemu dyskursywnego konstruowania tożsamości. Głównym, opisywanym w artykule podejściem, umożliwiającym, jak się wydaje, bardziej kompleksowe badanie dyskursu tożsamościowego, jest Krytyczna Analiza Dyskursu
(KAD), z perspektywy której podejmowane są również, najczęściej wykorzystywane w pedagogice, dyskursywne koncepcje konstruowania tożsamości Ernesta
Laclau i Chantal Mouffe oraz Michela Foucaulta.

Dyskurs edukacyjny z perspektywy krytycznej
i krytycznie zorientowanej analizy dyskursu
W celach zachowania terminologicznej przejrzystości oraz, jak się wydaje, do
pewnego stopnia, dyscyplinarnej swoistości, przyjęło się w polskiej pedagogice
mówienie o „dyskursie edukacyjnym” w dwóch (Hejnicka-Bezwińska, 2008) lub
trzech (Ostrowicka, 2014; Milerski, Śliwerski, 2000) podstawowych wariantach:
dyskursywnie wytwarzanej wiedzy o edukacji oraz dyskursie nauczania i uczenia
się (Hejnicka-Bezwińska, 2008). W pierwszym wypadku mamy do czynienia, raz,
z historycznie i społecznie, a więc kontekstowo analizowanymi wypowiedziami na
temat edukacji, oraz dwa, z szeroko pojętymi debatami i dyskusjami nad edukacją,
w drugim natomiast, z charakterystycznymi dla szkoły komunikatami (Ostrowicka, 2014). W empirycznej praktyce badawczej podział ten oznaczać może zróżnicowane jednostki analityczne oraz adekwatne do nich strategie badawcze i spełniać tym samym swoją niewątpliwie porządkującą potencjalny „chaos pojęciowy
i metodologiczny” funkcję (Ostrowicka, 2014).
Każdorazowo jednak definiowanie „dyskursu edukacyjnego” przebiega tutaj
wedle uprzednio określonego kryterium dyscyplinarnego. Jest nim, po pierwsze,
zakres tematyczny wypowiedzi lub dyskusji, decydujący o tym, która z nich może
zostać zakwalifikowana jako edukacyjna (nawet jeśli mowa o ich warunkach możliwości). Po drugie, to, kto jest autorem komunikatów – jeśli wypowiedzi konstruowane są przez aktorów pozostających w bliższym lub dalszym związku z obszarem pedagogiki lub szerzej, edukacji, dyskurs można uznać za edukacyjny. I po
trzecie, formalnie i zwyczajowo związana z procesem nauczania i uczenia się instytucja, która decyduje o możliwości określenia dyskursu, nomen omen szkolnym.
Tymczasem, między innymi wspomniane na wstępie, a diagnozowane współcześnie zjawisko edukacjonalizacji czy pedagogizacji społeczeństwa wydaje się
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rozmywać dyscyplinarne granice „występowania” dyskursu – potencjalnie – edukacyjnego, wskazując jednocześnie na edukacyjnie relewantne, ale niekwalifikujące się jako dyskurs edukacyjny – wedle wcześniej wymienionych kryteriów
(tematu, autora, instytucji) – szersze zasięgiem procesy dyskursywne. W takim
wypadku kategoria „dyskursu edukacyjnego” zostaje poszerzona o reguły organizujące i porządkujące praktyki dyskursywne, które nazwać możemy, najogólniej
rzecz ujmując i w najszerszym tego słowa znaczeniu (a więc niesprowadzonym do
dyscyplinarnie określonych granic), „pedagogicznymi”.
Takie rozumienie dyskursu znajdujemy między innymi w socjolingwistycznej koncepcji Basila Bernsteina, zajmującej dość istotne miejsce w krytycznych
oraz interdyscyplinarnych studiach nad dyskursem. Rozwijana przez niego teoria
„dyskursu pedagogicznego”, wykracza poza wąskie rozumienie edukacji, włączając w jej obszar każdy kontekst społeczny, w którym zachodzą procesy społecznej
produkcji i reprodukcji (Chouliaraki, Fairclough, 1999: 107). Jak pisze Bernstein,
„[w] podstawowym sensie, dyskurs pedagogiczny nie posiada właściwej sobie treści. Jest dyskursem bez dyskursu. Stanowi zasadę zawłaszczania innych dyskursów,
a tym samym ich selektywnej transmisji i odbioru” (Bernstein, 1990: 183–184,
cyt. za Chouliaraki, Fairclough, 1999: 109).
W tak szerokiej perspektywie dyskurs pedagogiczny oznacza zasadę regulatywną. Jej istotą jest proces rekontekstualizacji, który w ujęciu krytycznych
studiów nad dyskursem stanowi warunek możliwości ukonstytuowania się jakiejkolwiek praktyki w dyskursie. Polegając na opisanych przez Bernsteina
mechanizmach de- i relokacji, warunkuje powstanie wyobrażeniowych, a więc
ideologicznie konstruowanych praktyk i związanych z nimi podmiotowości
(Chouliaraki, Fairclough, 1999: 109).
Jak podkreśla Parlo Singh, rozwijana przez Bernsteina koncepcja dyskursu pedagogicznego jemu samemu pozwoliła na przesunięcie i poszerzenie przedmiotu
badawczego zainteresowania, z realizujących się za pośrednictwem systemu edukacyjnego procesów społecznej produkcji i reprodukcji, o problem dokonującego
się za pomocą zdyskursywizowanych środków pedagogicznych, produkowania/
wytwarzania społecznych tożsamości oraz społecznych relacji w całej populacji.
Umożliwiła również stworzenie konceptualnej ramy badania zjawiska „całkowitej
pedagogizacji społeczeństwa”, które buduje się na idei performatywnej roli, rozciągniętego na całe społeczeństwo, dyskursu pedagogicznego (Singh, 2014).
W podobnym kontekście o „dyskursywnym” związku szkoły i społeczeństwa
pisze Szkudlarek, który wykorzystuje w swoich badaniach nad dyskursem tożsamościowym wersję krytycznej koncepcji dyskursu Ernesta Laclau. Badanie Szkudlarka jest przy tym o tyle istotne, że uchwytuje tendencję dwukierunkową: „jedną
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z podstawowych funkcji szkolnictwa jest wytwarzanie pustych znaczących, które
mogą być następnie wykorzystane w pozaszkolnych fabrykach produkcji tożsamości (…). Szkoły są fabrykami pustych znaczących oraz podmiotów, gotowych
na użycie ich w swojej misji nabywania tożsamości” (Szkudlarek, 2011: 122). Realizuje się to przez charakterystyczne dla kontekstu szkolnego praktyki rytualnego
powtarzania, które, działając na zasadach dekontekstualizacji oraz wyabstahowywania pojęć i terminów z właściwego im kontekstu, umożliwiają ich ponowną re-kontekstualizację, przyczyniając się tym samym do zaciemniania ich pierwotnego
znaczenia. W efekcie, produkowana przez szkołę przestrzeń symboliczna obfituje
w jednocześnie istotne i niemożliwe do zdefiniowania terminy – które w dalszej
kolejności czekają na znaczeniowe i tożsamościowe zagospodarowanie (Szkudlarek, 2011: 122). Dyskurs edukacyjny staje się zatem istotną częścią dyskursywnej
konstrukcji, nie tylko pojedynczych czy zbiorowych tożsamości, ale również samego społeczeństwa (Szkudlarek, 2007: 237). Będące jego częścią teorie edukacyjne
mogą być z kolei, zdaniem Szkudlarka, rozumiane jako dyskursywne, a więc ontologiczne narzędzia budowy społecznej obiektywności – wykorzystywane w pozostałych społecznych praktykach dyskursywnych i tym samym w politycznych procesach hegemonicznych, stają się odpowiedzialne za określony kształt społecznej
całości (Szkudlarek, 2016: 2).
Podejmowany w takiej perspektywie dyskurs edukacyjny siłą rzeczy nie dotyczy już tylko wybranej, kulturowo i społecznie przypisanej procesom edukacyjnym instytucji, a także tylko z nią wiązanych mechanizmów interakcyjnych i komunikacyjnych, ale poszerza obszar tego, co może zostać „tematycznie” uznane za
zagadnienie edukacyjne oraz zmienia koncepcję „edukacyjnych” nadawców czy
użytkowników dyskursu. W dwóch pierwszych wypadkach za potencjalnie edukacyjne mogą zostać uznane dyskursy medialne, naukowe, polityczne (polityki
publiczne) oraz „praktyczne” (biznes, administracja, inicjatywy obywatelskie, doradztwo) (Czyżewski, 2013: 55). W wypadku ostatniego jako twórcy/użytkownicy
dyskursu edukacyjnego mogą teraz zostać zdefiniowani wszyscy ci, którzy z racji
swojego upozycjonowania czy ulokowania w publicznym dyskursie i szeroko pojętych społecznych praktykach dyskursywnych zajmują miejsce „agensów symbolicznej kontroli” (Singh, 2014), czy po prostu „elit symbolicznych”1 (Czyżewski
i in., 2014).
1
Kategoria „elit symbolicznych” rozumiana jest dość szeroko i nie wiąże się z jakością wytwarzanego dyskursu. Jak piszą autorzy książki na temat dyskursu elit symbolicznych, do kategorii tej
przynależą „eksperci, publicyści, dziennikarze, redaktorzy, pisarze, autorzy podręczników szkolnych,
duchowni, naukowcy, ludzie biznesu, intelektualiści, a także występujący w środkach masowego
przekazu politycy. Inaczej mówiąc – te grupy i osoby, które wpływają na zasób publicznie dostępnej
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Poszerzone podejście do dyskursu edukacyjnego pozwala zatem na interpretacyjne połączenie tego, co na poziomie dyskursywnym dzieje się w instytucjach
edukacyjnych z szerszymi dyskursywnymi praktykami społecznymi i odwrotnie.
Rozwijające dyskurs edukacyjny szkoły i akademie nadal mogą mieć „zasadnicze znaczenie dla selektywnego upowszechniania dyskursów oraz ich społecznej
internalizacji, kontrolując do nich dostęp” (Milerski, Śliwerski, 2000: 50) czy, jak
w teorii Bersteina, inicjując/wytwarzając rozprzestrzeniające się na społeczeństwo sposoby regulacji praktyk dyskursywnych albo rekontekstualizując dyskurs
pozaszkolny w wiedzę pedagogiczną, dzięki regulatywnym zasadom i praktykom kontekstu instytucjonalnego (Chouliaraki, 1998: 8). Nie mogą być jednak
uznane za konteksty wyczerpujące definicje tego, co jest edukacyjnie właściwe
czy relewantne.
Opisana zmiana perspektywy umożliwia zatem rozwijanie badawczych zainteresowań pedagogiki w obszarach z edukacją związanych tylko pośrednio. Takie
podejście odnajdujemy na przykład w projektach badania genealogii podmiotu
neoliberalnego między innymi Małgorzaty Lewartowskiej-Zychowicz (2010) oraz
Eugenii Potulickiej i Joanny Rutkowiak (2010). O ile ostatnie z wymienionych
śledzą stricte wychowawczą funkcję ponowoczesnego projektu ekonomicznego,
to Lewartowska-Zychowicz podkreśla istotność dla pedagogiki jako dyscypliny
zajmującej się człowiekiem „reprodukowanego w dyskursie publicznym” i „edukacyjnego w wymowie projektu tożsamości”, pełniącego funkcję „zasady organizującej dla uprawiania praktyk edukacyjnych” (Lewartowska-Zychowicz, 2010: 9).
Pedagogika w tej perspektywie wiąże się z „nieustannie podejmowanymi próbami
wglądu w znaczące z punktu widzenia kształtowania się tożsamości dyskursy” (Lewartowska-Zychowicz, 2010: 10), z kolei edukacja oznacza „rodzaj praktyki konstruowania tożsamości, która pozostaje w związku z dyskursywnymi praktykami
społecznymi, a kreowane i reprodukowane w jej obrębie znaczenia – jako pochodne dominującego klimatu edukacyjnego” (Lewartowska-Zychowicz, 2010: 13).
wiedzy oraz na kształt i treści dyskursu publicznego. Elity symboliczne odgrywają szczególną rolę
w ustalaniu hierarchii spraw ważnych i nieważnych, publicznie prawomocnych kanonów wartości
moralnych i estetycznych, a nawet wzorów recepcji stanowisk naukowych” (Czyżewski i in. 2014: 8).
Warto tutaj nadmienić, iż przywołani autorzy powołują się na koncepcję jednego z kluczowych
przedstawicieli Krytycznej Analizy Dyskursu, Teuna Van Dijka, w którego ujęciu nabiera ona wymiaru stricte edukacyjnego: „[j]eśli wiedza jest definiowana jako zespół uznanych i społecznie podzielanych przez określone wspólnoty przekonań, to wydaje się oczywistym, że ci, których dostęp
do wytwarzania dyskursu publicznego (np. medialnego), czy innych form sprawowania władzy jest
uprzywilejowany, tak jak w wypadku polityków, księży, czy profesorów, posiadają oni tym samym
doskonałą pozycję dla wpływania na proces formowania się społecznej wiedzy ludzi” (Van Dijk,
2005: 87–88).
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W przedstawionej liście ujęć, którą swobodnie można by rozwinąć o znaczenie większą liczbę projektów dyskursywnie zorientowanej pedagogiki oraz dyskursywnych badań edukacyjnych realizowanych w Polsce (Boryczko, 2015; Cackowska i in., 2012; Czech-Włodarczyk, 2012; Dobrołowicz, 2013; Popow, 2015;
Woynarowska, 2010; Zamojska, 2010) i za granicą (Chouliaraki, 1998; 2008; Gee,
2005; Kress, 1996; Luke, 1995–1996; Rogers, 2004), bez wątpienia dominuje dość
szerokie ujęcie edukacji, rozumianej jako społeczny proces konstruowania i reprodukowania znaczeń (Szkudlarek, 1995 za Lewartowska-Zychowicz, 2010: 13),
w którego centrum stoi dyskursywnie konstruowana tożsamość.

Krytycznie zorientowana analiza dyskursu
i problem dyskursywnego konstruowania tożsamości i wiedzy
W pedagogicznych studiach nad szeroko rozumianym dyskursem edukacyjnym
dominuje aspekt tożsamościowy – przez badaczy ujmowany jako najbardziej
relewantny edukacyjnie efekt oddziaływania dyskursu oraz praktyk dyskursywnych. Najczęściej przyjmowaną perspektywą teoretyczną i badawczą jest przy tym
koncepcja dyskursu i dyskursywnych procesów tożsamościowych Ernesta Laclau
i Chantal Mouffe oraz Michela Foucaulta. Ich zastosowanie do, w ten sposób, określonego przedmiotu badań wymaga jednak dokonania kilku istotnych rozstrzygnięć teoretycznych, pozwalających wyjaśnić, czym w istocie jest przedmiot badań
i jaki status mają uzyskane w trakcie badania wyniki.
Zwykle jednak ten kluczowy element zostaje w opisie badań empirycznych
przemilczany bądź rozwiązywany jest na sposób teoretycznego automatyzmu
– autoidentyfikacji badania w kategoriach dyskursywnych procesów tożsamościowych. W efekcie kwestią nierozstrzygniętą pozostaje to, czy chodzi o proces
dokonującego się za pośrednictwem dyskursu nabywania tożsamości, czy też konstruowanej w dyskursie, a więc jej dyskursywnej wizji, z którą dopiero może nastąpić utożsamienie. Jednocześnie problem tego, czy, a jeśli tak, to na jakich zasadach,
w jakich okolicznościach dyskursywnych i niedyskursywnych proces ten zachodzi
i przede wszystkim, jakie muszą zostać spełnione jego warunki możliwości, najczęściej nie stanowi już przedmiotu teoretycznej refleksji. Tymczasem ten właśnie
element dyskursywnych badań tożsamościowych wydaje się najbardziej istotny
edukacyjnie. Nie chodzi wszakże o to tylko, co obowiązuje podmioty (na zasadzie
zewnętrznej w stosunku do nich reprezentacji), ale również o to, co je zobowiązuje
i w jaki sposób (pozwala na ich interioryzację) oraz jakie są warunki możliwości
tego zobowiązania.
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Problem ten jest szczególnie widoczny w zorientowanych tożsamościowo badaniach foucaultowskich. Zdaniem Davida Howatha dość ogólnie sformułowana koncepcja Foucaulta, w ujęciu której dyskursy oznaczają po prostu „systemy
praktyk dyskursywnych konstruujące swoje przedmioty”, wywołuje szereg nieporozumień czy nawet sprzeczności na poziomie jej implementacji w konkretnych praktykach badawczych. Przykładem przywoływanym przez Howartha są
klasyczne już badania Edwarda Saida na temat sposobów przedstawiania innych
kultur w dyskursie zachodnim. Brak wyraźnej deklaracji co do ontologicznego
statusu dyskursu wywołuje tu szereg trudnych do teoretycznego uzgodnienia
wniosków oraz interpretacji. Ponieważ teoria Foucaulta nie dość jasno wyraża
związek między dyskursywnymi przedstawieniami a rzeczywistymi przedmiotami oraz nie poświęca szczególnej uwagi kwestiom materialnych konsekwencji oddziaływań dyskursywnych, rozróżnienie dyskursów jako z jednej strony
„systemów przedstawień” czy „idei na temat” (w tym wypadku Orientu), oraz
z drugiej, jako „narzędzi kreacji”, w ogóle się nie pojawia (Howarth, 2008: 110–
113). W efekcie zamiar przekonującego wykazania materialnego i politycznego
wpływu praktyk dyskursywnych w obszarze tożsamości (tutaj orientalnej) oraz
związku między dyskursem i władzą, staje się trudny do realizacji (Howarth,
2008: 113).
Ta, właściwa opisanemu powyżej, jak i innym podobnym w zamiarach analizom dyskursu tożsamościowego, „ontologiczna dwuznaczność”, wywołuje poważne konsekwencje epistemologiczne (Howarth, 2008: 112), które trudno rozwiązać,
pozostając w optyce teorii Foucaulta. Z tego między innymi względu bardziej adekwatne dla badania dyskursywnych mechanizmów konstruowania tożsamości są,
zdaniem Howartha, postmarksistowskie teorie dyskursu, a w szczególności koncepcja Laclau i Mouffe (Howarth, 2008: 112).
Badanie tożsamościowego dyskursu edukacyjnego w perspektywie teorii Laclau i Mouffe wymaga jednak – z czym raczej rzadko mamy do czynienia w konkretnych projektach badawczych – uwzględnienia, kluczowego dla
niej rozróżnienia: na „pozycję podmiotową” oraz „podmiotowość polityczną”
(Howarth, 2008: 168–169). Pierwsza dotyczy miejsca w obrębie struktury dyskursywnej, czy w generalnym polu obiektywności, druga z kolei opisuje proces
identyfikacji. W obrębie struktury istnieje wiele pozycji, bądź ich kombinacji,
z którymi jednostki mogą się utożsamić. W takim ujęciu pozycja podmiotowa
oznacza z jednej strony, dyskursywnie dostępne możliwości identyfikacyjne,
z drugiej natomiast, jako ukształtowana i ustabilizowana, efekt procesu identyfikacyjnego (Howarth, 2008: 168–169) – dokonywanego w zawsze tylko czasowo
ustalonej strukturze hegemonicznej.
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Dyskursywnie konstruowana wizja różnych typów tożsamości – nie będąc
tożsamością samą – przyjmuje zatem formę pewnego wytwarzanego dyskursywnie repertuaru symbolicznego, który możemy z kolei nazwać mniej lub bardziej
spójnym wewnętrznie systemem wiedzy. W klasycznej teorii konstruktywizmu
społecznego – któremu dyskursywnie zorientowane badania zawdzięczają swoje
teoretyczne znaczenie – to zinterioryzowana wiedza o świecie umożliwia konstytucję tożsamości podmiotów, które, świadomie bądź nie, przyjęły ją jako ulegitymizowaną. W tej perspektywie żadne zinstytucjonalizowane działanie nie istnieje
bez uprzednio zobiektywizowanej wiedzy na temat tego działania oraz jasno określonej wiedzy na temat tożsamości z tym działaniem związanej.
W ten sposób każde społeczeństwo dysponuje do pewnego stopnia gotowym
„repertuarem tożsamości”, będącym częścią „obiektywnej wiedzy jego członków”,
która w procesie socjalizacji i internalizacji staje się subiektywną wiedzą jednostki. Określona tożsamość staje się więc tożsamością tylko w obszarze określonego
świata społecznego i, jak pisze Peter L. Berger, konkretnego „uniwersum dyskursywnego” (por. Berger, 1985). Podejmowane z tej perspektywy badania, których
przedmiotem są formy i obecności w różnego typu dyskursach, wizji tożsamości,
dotyczą w istocie już zhegemonizowanego uniwersum symbolicznego, a więc dostępnych pozycji podmiotowych, a nie sensu stricto procesu formowanie się tożsamości politycznej.
Analizy zainteresowane uchwyceniem procesu tożsamościowego/identyfikacyjnego, wymagają tymczasem koncentracji raczej na dyslokacjach, zerwaniach, czy
pęknięciach w strukturach (Laclau, 1990: 61), a więc miejscach/momentach, w których proces identyfikacyjny zaczyna się aktualizować. Zdaniem Howartha z tego
między innymi względu teoria Laclau znajduje najlepsze zastosowanie w „okresach
zmian rewolucyjnych”, kiedy to „zbiorowe podmioty polityczne podejmują decyzje
dotyczące tworzenia i kształtowania nowych struktur (…), w których dochodzą do
głosu określone typy podmiotowości” (Howarth, 2008: 189).
Należy zaznaczyć, że z do pewnego stopnia z taką sytuacją mamy do czynienia w obszarze edukacji i tym samym w wypadku jednostkowego, ale dokonującego się zbiorowo (bo za pośrednictwem instytucji) procesu tożsamościowego –
co w pewnym wąskim zakresie, uzasadniałoby uznanie badań dyskursu edukacyjnego w kategoriach procesów identyfikacyjnych. Możemy tutaj mówić o zjawisku „trwałego” kryzysu, który odnosi się do obiektywnie rozumianego etapu
rozwojowego, pojawiającego się na jednym z poziomów nauki szkolnej2. Nie jest
Zwraca na to uwagę Monika Popow, która, uzasadniając ulokowanie swoich badań nad dyskursywną, podręcznikową konstrukcją narodu w gimnazjum, odwołuje się do Eriksonowskiej koncepcji formowania tożsamości, gdzie kluczową rolę odgrywa kryzys (Popow, 2015: 48–49).
2
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to jednak kryzys strukturalny, ale osobowy, a więc generujący potrzebę procesu
identyfikacyjnego – zachodzącego, co należy zaznaczyć, wobec, czy w oparciu o,
dostępne w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji, „pozycje
podmiotowe” i zhegemonizowane „uniwersa symboliczne”. Można zatem powiedzieć, używając rozróżnienia zaproponowanego przez Howartha, że podejmowanie decyzji identyfikacyjnych dokonuje się tu „w ramach struktury” (a więc bez jej
naruszenia), a nie „co do struktury” (czyli w sytuacji nomen omen strukturalnego
kryzysu) (Howarth, 2008: 188–189). Nadal jednak, badanie samego uniwersum
oraz procesu identyfikacyjnego to dwie odmienne kwestie analityczne.
Można zaryzykować tezę, iż ulokowane w perspektywie Laclauowskiej (choć
nie tylko, ten sam problem dotyczy również innych badań dyskursywnych, w tym
postfoucaultowskich), badania procesów tożsamościowych mieszczą się często
tam, gdzie obecna jest największa trudność z elastycznym zastosowaniem projektu Laclau. Koncentrując się na analizowaniu potencjalnej, przyszłej formy tożsamości politycznych albo na uprzednio ukonstytuowanych, dostępnych pozycjach
podmiotowych, czy wizjach tożsamości, obecnych w różnego rodzaju dyskursach,
nie mówią jednocześnie nic na temat ich ewentualnej relewantności dla dokonującego się dodatkowymi środkami procesu tożsamościowego. W efekcie wiemy,
jaki jest w aktualnym uniwersum symbolicznym dostępny, i na zasadzie hegemonicznej, relatywnie utrwalony repertuar tożsamościowy, nie wiemy natomiast nic
na temat jego rzeczywistego znaczenia. Oznacza to, że to, co najbardziej istotne,
a więc warunki i możliwości wyboru i realizacji identyfikacji, są nadal niejasne.
Zdaniem Wiktora Marca zauważalny wzrost znaczenia teorii psychoanalitycznej, w tym szczególnie psychoanalizy Lacanowskiej, wynika u Laclau właśnie z ograniczoności – opartej głównie na myśli poststrukturalistycznej – teorii
dyskursu (Marzec, 2013: 41): „rozpatrywanie procesów konstruowania tożsamości politycznych jako mających charakter gry znaczących i możliwych do
opisania z pomocą uogólnionej retoryczności, umożliwia badanie jedynie ich
formy. Badanie dyskursu jednak nie jest w stanie zdać sprawy z siły decydującej o spoistości tożsamości politycznych i samego spiritus movens identyfikacji”
(Marzec, 2013: 41).
W późniejszych pracach Laclau rolę taką odgrywa afektywna inwestycja
(Laclau, 2009: 66). W jego ujęciu dyskursywna praktyka zawiązywania w całość
pola dyskursywnego i tym samym wytwarzania obiektywności generowana jest
przez pierwotną potrzebę (czy to indywidualną, czy zbiorową) pełni. Konstytucja
całości wiąże się więc z „radykalną inwestycją”, polegającą na wynoszeniu jakiegoś
partykularnego znaczenia do „godności Rzeczy”, w wyniku czego staje się ono odzwierciedleniem mitycznej pełni (Laclau, 2009: 66). Jak pisze Laclau, „[m]ożemy
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zatem sformułować konkluzję, że całość społeczna jest wynikiem połączenia wymiarów znaczenia i afektu” (Laclau, 2009: 66).
Z tego właśnie względu dyskursywne badania (post)laclauowskie zmierzają
raczej w, rozwijającym badawczo i teoretycznie koncepcję Laclau, kierunku postlacanowskim i postpsychoanalityczym, włączając do analizy „logikę polityczną
jouissance”, która pozwala dokonywać ostrożnego wnioskowania na temat ewentualnych przyczyn zwiększonego „libidalnego obsadzenia” konkretnych identyfikacji (Marzec, 2013: 42). Jak pisze Marzec, takie badania polegać mają na „analizie
społecznego sinthomu – rozkoszy obecnej w różnych urządzeniach i procesach
społecznych” (Marzec, 2013: 42).
Opisany kierunek dotyczy jednak głównie, zawartego w dyskursach „afektywnego” potencjału, który umożliwia relatywnie swobodny (co nie oznacza, że
świadomy) proces identyfikacyjny. Nie podejmuje jednocześnie możliwych, strukturalnych i dyskursywnych ograniczeń, z którymi mamy do czynienia, zwłaszcza
wtedy, gdy mówimy o procesie konstytuowania się tożsamości „w strukturze”
(a nie „wobec struktury”) – a więc w obszarze zhegemonizowanego uniwersum
symbolicznego.
Podejmowane w tym kontekście problemy konstruowania się tożsamości
i związanej z nią wiedzy – rozumianej w kategoriach kompleksowego uniwersum
symbolicznego, zawierającego serię czekających na zagospodarowanie pozycji
podmiotowych, czy też repertuarów tożsamościowych – mogą być owocnie badawczo i teoretycznie rozwijane na gruncie krytycznej analizy dyskursu, która, po
serii teoretycznych uzgodnień, daje się zastosować jako płodne poznawczo uzupełnienie koncepcji wcześniej opisanych. Dodatkowo, podejście to, poza dobrze
rozwiniętym instrumentarium metodologicznym, zawierającym rozbudowany
zestaw, niezbędnych w badaniach, dyskursywnych technik badawczych (Marzec,
2011), ma również szeroki repertuar interesujących rozwiązań teoretycznych.

Interdyscyplinarność krytycznych badań nad dyskursem
Nie ulega wątpliwości, że w obszarze zainteresowań KAD leżą kluczowe, z punktu
widzenia edukacji i szkoły, procesy dyskursywnego konstruowania wiedzy, tożsamości oraz relacji społecznych (Fairclough, 2001; Van Dijk, 2005). Tym samym
koncepcja dyskursu, wiedzy, władzy, hegemonii i praktyk dyskursywnych oraz relacji, w jakich pozostają one z obszarem instytucjonalnym i szerzej, z różnorodnymi praktykami społecznymi, pozwala przedstawicielom KAD mówić o wkładzie,
jaki wnoszą do teorii pedagogicznej. Badania dyskursu umożliwiają, ich zdaniem,
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wgląd w procesy uczenia się ze stron i w obszarach zwykle niepodejmowanych
przez inne ujęcia (Fairclough, 2004a; Rogers, 2004a: 246; Luke, 1995–1996: 12)3.
Przedstawiciele podejścia krytycznego do analizy dyskursu uznają jednak
przede wszystkim interdyscyplinarny, transdyscyplinarny czy multidyscyplinarny
(Wodak, 2001) charakter badań oraz związaną z tym konieczność tworzenia relatywnie złożonych, a więc w miarę komplementarnie opisujących społeczne fenomeny (ibidem), modeli teoretycznych, w których lokowane są właściwe zainteresowania oraz problemy badawcze. Badania takie nie są więc zależne od konkretnej
dyscypliny naukowej, ale od motywacji „problemowej”, wtórnie wpływającej na
podziały wewnątrz szerokiego podejścia krytycznego (Gouveia, 2007: 47).
Co należy podkreślić, praktyka badawcza krytycznej analizy dyskursu wiąże
się z wyraźnym określaniem podstawy teoretycznej (Meyer, 2001: 17), umożliwiającej opisanie sposobu rozumienia przedmiotu badań, dostępnych sposobów
dojścia do rozwiązania problemu badawczego oraz interpretację wyników. Jak
zaznaczono na wstępie, trudno doszukiwać się w podejściu KAD ujednoliconej
podstawy teoretycznej. Kreowanie silnego zaplecza teoretycznego opiera się raczej
na kryterium pragmatycznym (Mouzelis, 1995, za Weiss, Wodak, 2007: 7), a więc
zależy od każdorazowo przyjmowanych celów badania, i oznacza syntezę zróżnicowanych teorii społecznych, czy językowych (Chouliaraki, Fairclough, 1999:
16). Jak piszą Gilbert Weiss i Ruth Wodak, podstawowym pytaniem stawianym
w ramach podejścia KAD nie jest pytanie o to, czy potrzebujemy głównej torii, ile
raczej o rodzaj konceptualnych narzędzi, adekwatnych do rozwiązania konkretnego problemu badawczego (Weiss, Wodak, 2007: 7).
Użycie narzędzi dostarczanych przez zróżnicowane teorie wymaga jednak ich
pojęciowego uzgadniania. Przebiega ono na poziomie metapojęciowym, gdzie
w centrum uwagi stawiane są między innymi kwestie takie jak ontologia tego, co
społeczne, czy konstytucja podmiotowości etc. (Weiss, Wodak, 2007: 8). Podstawowym zadaniem nie jest więc prosta synteza, ale kompatybilna integracja. W tym
kontekście Weiss i Wodak przywołują koncepcję „kumulatywnej konceptualizacji”
Pierre’a Bourdieu. Polega ona na aktywnym i produktywnym przetwarzaniu wytworzonych w określonej tradycji narzędzi teoretycznych, i odróżnia tym samym
od postawy nabożnego podejścia do kanonicznych autorów, skutkującego „rytualną recytacją”, „imitacyjnością” czy też „eklektyzmem” (Bourdieu, 1997, za: Weiss,
Wodak, 2007: 9).
Obszerniej piszę o tym w artykule: Krytyczna Świadomość Językowa i Pozytywna Analiza Dyskursu. Czyli o edukacyjnych implikacjach i „budujących” projektach pedagogicznych, krytycznie zorientowanych teorii dyskursu (Starego, w druku).
3
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Studia w perspektywie KAD charakteryzują się więc różnorodnością podstaw
teoretycznych, niejednorodnością w zakresie wybieranych do analizy danych,
przyjmowaną metodologią i podejściem do kwestii językowych oraz gramatycznych (Weiss, Wodak, 2007: 12). Konkretny przedmiot badań wymaga zwykle
dodatkowo uwzględnienia wielu wymiarów analizy: językowych, historycznych,
politycznych, socjologicznych, psychologicznych (Weiss, Wodak, 2007: 12), edukacyjnych (Chouliaraki, 1995; Fairclough, 2005), ekonomicznych (Chiapello,
Fairclough, 2002), czy antropologicznych (Bellier, 2005), co automatycznie wpisuje KAD w podkreślane na początku podejście interdyscyplinarne.
Jest to jednak interdyscyplinarność, którą Theo van Leeuwen (2005: 3–7) nazywa integracjonistyczną (w odróżnieniu od centralistycznej oraz pluralistycznej4). Wiąże się ona z założeniem o niewystarczalności pojedynczych dyscyplin
naukowych dla satysfakcjonującej analizy problemów społecznych, a tym samym
orientacją na przedmiot badań. Oznacza ona kombinację zróżnicowanych metodologii oraz teorii, przy zachowaniu szczególnego miejsca dla każdej z dyscyplin,
pełniących w takim złożeniu funkcje komplementarne wobec siebie nawzajem
oraz powstałej w ten sposób całości (van Leeuwen, 2005: 3–7).
Podobne podejście promują Norman Fairclough oraz Lilie Chouliaraki, którzy
odróżniają charakterystyczną dla KAD transdyscyplinarność od powierzchownego, ich zdaniem, rozumienia interdyscyplinarności jako prostego i niewpływającego na charakter poszczególnych dyscyplin, a skoncentrowanego na problemie,
połączenia teorii i metod. W opozycji do tego, transdyscyplinarność oznacza
translację czy internalizację, a więc wzajemne uzgadnianie i „przepracowywanie”
poszczególnych kategorii, teorii czy metod w przedmiocie badań, które zależą od
„egzotropicznego” potencjału teorii, a więc ich otwartości na dialog z innymi teoriami (Chouliaraki, Fairclough, 1999: 112–113).
Podejmowana z tej perspektywy krytyczna orientacja badań nad dyskursem,
a w szczególności potencjalnie kompleksowe podejście badawcze, jakim jest KAD,
jest „egzotropiczna”. Oznacza to, że definiuje przedmiot swoich badań – dyskursywne aspekty współczesnej rzeczywistości społecznej i zachodzących w niej
zmian – wewnątrz podzielanego z innymi teoriami pola problemowego, które
w najogólniejszym zarysie dotyczy dialektycznej relacji między społecznym sys4
W modelu centralistycznym jedna z dyscyplin sytuuje się w centrum interdyscyplinarnych
relacji i z tej pozycji określa swój stosunek do pozostałych. Zachowana jest tutaj silna granica dyscyplinarna, określająca pola możliwego, interdyscyplinarnego współdziałania. Model pluralistyczny
oznacza koncentrację na problemach badawczych, w rozwiązywaniu których poszczególne dyscypliny mają równoważną pozycję, zachowując jednocześnie autonomię i samowystarczalność. Przedmiot badań traktowany jest tutaj z wielu różnych perspektyw jednocześnie (van Leeuwen, 2005: 3–7).

298

Karolina Starego

temem i społecznym działaniem (Chouliaraki, Fairclough, 1999: 113). Zdaniem
Fairclougha nieredukowany dyscyplinarnie, zróżnicowany charakter społecznych
fenomenów może skutecznie przyczyniać się do rozwijania budowanej w obszarze
poszczególnych nauk wiedzy, podczas gdy brak transdyscyplinarnego (por. Fairclough, 2005)5 dialogu skutecznie ogranicza możliwość zrozumienia wielu elementów społecznego życia – które „z natury” nie są dyscyplinarnie podzielone czy
dyscyplinarnie „czyste”, ale wzajemnie się przenikają (por. Fairclough, 2005: 67).
W szerszej natomiast perspektywie transdyscyplinarność może przyczyniać
się do procesów zmiany społecznej (Fairclough, http://www.cddc.vt.edu/digitalfordism/fordism_materials/fairclough2.pdf), która stanowi jeden z podstawowych – odróżniających KAD od innych, niekrytycznych, a dyskursywnie i językowo zorientowanych badań – celów krytycznych studiów nad dyskursem.

„Krytyczność” w krytycznie zorientowanych
badaniach dyskursywnych
Specyfika KAD, czy szerzej, podejścia krytycznego do analizy dyskursu, nie wynika zatem z uznania za główny konkretnego modelu metody czy dyscyplinarnej
tematyki, ale z podstawowego celu postępowania badawczego, jakim jest szukanie
związku między dyskursem, a społecznymi nierównościami (Tomanek, 2008: 31).
KAD jest więc w podstawowym sensie „krytyczną perspektywą badań” (Meyer,
2001: 14; Van Dijk, 2001: 96), czy analizą dyskursu „z postawą” (Van Dijk, 2001:
96) – społecznego, politycznego i przede wszystkim krytycznego zaangażowania.
Jeden z jej przedstawicieli, Michael Billing, wyróżnia kilka podstawowych sposobów rozumienia „krytyczności”, orzekających o krytycznej samoidentyfikacji
KAD. Najważniejsze z nich oznacza krytykę zastanego porządku społecznego oraz
obecnych w nim, niesymetrycznych relacji społecznych. Dzięki temu KAD może
być rozumiana w kategoriach środka czy narzędzia krytyki społecznej przez badawczą koncentrację na związkach języka, władzy i dominacji, lokowanie szczegółowych analiz językowych w szerszym kontekście społecznym (por. Billing, 2007)
Warto w tym miejscu odnotować, że Fairclough używa kategorii „transdyscyplinarności”,
w odróżnieniu od „interdyscyplinarności”, czy „postdyscyplinarności”. Pierwszą rozumie jako
międzydyscyplinarny dialog, który prowadzi do rozwoju każdej z dyscyplin z osobna, poprzez wewnętrzne uzgadnianie ich poszczególnych logik. Drugą, jako tematycznie motywowane zaangażowanie wielu dyscyplin, bez jednoczesnego zainteresowania w próbach zmieniania ich zasięgu. Trzecia
oznacza natomiast wyjście poza tradycyjnie określone dyscypliny, bez jednoczesnego namysłu teoretycznego i metodologicznego (Fairclough, 2005: 54, 67).
5
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oraz podejmowanie istotnych problemów społecznych, a w szczególności roli dyskursu w wytwarzaniu i reprodukowaniu relacji władzy, których konsekwencją są
społeczne nierówności (Van Dijk, 2001: 96; 2007: 2).
Zgodnie z założeniami krytycznej zorientowanej nauki społecznej KAD przypisuje sobie „cele emancypacyjne” (Fairclough, 2001: 125) oraz definiuje swoją
tożsamość w kategoriach „solidarności z opresjonowanymi” (Van Dijk, 2001: 96)
(ubogimi, społecznie wykluczonymi, poddanymi opresji tożsamości rodzajowej,
seksualnej i rasowej). Fairclough pisze wręcz o większym projekcie krytycznej nauki społecznej, której podprojektem, czy projektem krytycznym na mniejszą skalę,
jest samo KAD (Fairclough, 2004: 202). Tak jak każda nauka krytyczna, stawia
również pytania o odpowiedzialność, interesy i ideologie. Ponieważ ideologiczna dominacja wiąże się zwykle z hegemonizacją partykularnych interesów i tym
samym podlega naturalizacji, celem nastawionej krytycznie analizy dyskursu jest
„denaturalizacja”, a więc ukazywanie związków między dyskursem a opresyjną
strukturą społeczną (por. Fairclough, 1999).
Chociaż konkretne rozumienie „krytyczności” wewnątrz tradycji KAD podlega silnemu zróżnicowaniu (Wodak, 2001), to prawie wszyscy jej przedstawiciele
nawiązują do tradycji praktyki krytycznej szkoły frankfurckiej (Maxa Horkheimera, Theodora W. Adorno, czy przedstawiciela jej drugiego pokolenia Jürgena Habermasa), marksizmu (koncepcji hegemonii Georgia Gramsciego), francuskiej
teorii dyskursu (Michela Foucaulta) i ideologii (Louisa Althussera czy Michela
Pêcheuxa), współczesnego postmarksizmu w jego zróżnicowanych odmianach
(koncepcji hegemonii Ernesto Laclau i Chantal Mouffe) oraz teorii literatury (teorii dialogiczności Michaiła Bachtina oraz intertekstualności Julii Kristevy) (Chilton, 2005).
W nawiązaniu do wymienionych koncepcji krytycznych Weiss i Wodak podkreślają kluczowe dla KAD założenie o krytyczno-dialektycznym charakterze
teorii, której rola nie ogranicza się do generowania ogólnych twierdzeń na temat
praw społecznego życia, ale związana jest z wyzwaniami oświecenia, rozumianego
jako głębokie zrozumienie historycznej oraz społecznej sytuacji aktorów (Weiss,
Wodak, 2007: 2) oraz czynienie widzialnym tego, co dla ludzi ukryte (w formie
interwencji w społeczną praktykę) (Fairclough, Wodak, 2007: 258). Tym samym,
kluczowymi dla badawczych celów KAD są pytania, które dotyczą warunków
konstytucji wiedzy i tożsamości, sposobów wytwarzania dyskursów i ich udziału
w konstytucji tego, co społeczne, oraz utrzymywania się, między innymi dzięki
środkom dyskursywnym, relacji władzy w ramach konkretnego społeczeństwa
(Wodak, 2001: 11–12).
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Dyskursywne konstruowanie wiedzy i tożsamości
w perspektywie krytycznej analizy dyskursu
Chociaż KAD stanowi doskonałe uzupełnienie dominujących w pedagogice
koncepcji dyskursywnego konstruowania tożsamości, to należy zaznaczyć, iż
nie wszystkie jej teoretyczne ustalenia pozostają w zgodzie z założeniami Laclau
i Mouffe oraz Foucaulta. Jednak, mimo iż, jak się wydaje, wzmiankowane różnice
dotyczą często trudnych, czy nawet niemożliwych do pogodzenia kwestii ontologicznych, nie są ostatecznie do tego stopnia znaczące, by uniemożliwiać owocne poznawczo konsolidacje teoretyczne, a w szczególności utrudniać empiryczną
praktykę badawczą. Wiele pojęć i idei KAD daje się z powodzeniem włączyć do
teorii dyskursu (Marzec, 2011: 192). Co więcej, to właśnie konceptualne rozwiązania, problematycznych wątków obecnych w teorii Laclau i Mouffe oraz Foucaulta,
stanowią o bardziej przekonującej teoretycznie i badawczo perspektywie analizy
procesów tożsamościowych.
W wypadku pierwszej z wymienionych, mimo że przedstawiciele krytycznej
analizy dyskursu podkreślają relatywnie wspólną, teoretyczną proweniencję obu
projektów oraz wyrażają możliwość włączenia wielu kluczowych rozwiązań do
własnych ustaleń (na przykład koncepcję artykulacji i różnicy, czy punktów węzłowych, Chouliaraki, Fairclough, 1999: 123–124), to jednak zaznaczają również
obecność kilku trudnych do uzgodnienia problemów, takich jak obecna u Laclau
i Mouffe idea nieuwarunkowanej kontyngencji, czy odrzucone przez nich rozróżnienie na zjawiska dyskursywne i niedyskursywne6.
6
W koncepcji Laclau i Mouffe procesy dyskursywne ujmowane na poziomie ontologicznym.
Tym samym „dyskurs jest podstawowym obszarem budowania obiektywności” (Laclau, 2009: 63)
i odgrywa fundamentalną rolę w konstytuowaniu i kształtowaniu rzeczywistości społecznej (Laclau,
Mouffe, 2007: 117–118). Mimo explicite wyrażonej proweniencji Foucaultowskiej odrzucone zostaje
jednak rozróżnienie na praktyki dyskursywne i niedyskursywne. Zdaniem Laclau i Mouffe „każdy
przedmiot konstytuowany jest jako przedmiot dyskursu”, co oznacza, że w przestrzeni symbolicznej istnieją tylko przedmioty, którym przypisywane są określone znaczenia, zależne od „sposobów
strukturyzacji pola znaczeniowego” (Laclau, Mouffe, 2007: 117–118). Tymczasem perspektywa KAD
dystansuje się od skrajnego stanowiska konstruktywistycznego przyjmującego, że rzeczywistość jest
całkowicie społecznie konstruowana, a w szczególności, że konstruowana jest dyskursywnie czy
tekstualnie. Jak podkreśla Fairclough, obowiązuje tu raczej podejście realistyczne niż idealistyczne,
związane z nakładaniem pewnych ograniczeń na konstruktywizm i oparte na wyraźnym rozgraniczeniu między konstruowaniem (construction) a interpretowaniem (construe). Oznacza to możliwość budowania tekstualnej reprezentacji, czy wyobrażeń rzeczywistości społecznej, wpływających
na jej zmianę, niemniej jednak sama zmiana ograniczona jest przez wiele czynników niesemiotycznych jak i kontekstualnych, związanych z tym, jaka rzeczywistość aktualnie jest, kto ją przedstawia
etc (Fairclough, 2004: 230).
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Głównym, łączącym wszystkie wątpliwości zarzutem do teorii Laclau i Mouffe jest brak spójnej koncepcji strukturalnych ograniczeń. Zdaniem Fairclougha
i Chouliaraki najbardziej brakuje teorii struktury, rozumianej nie tylko w kategoriach czasowego domknięcia, ale również relatywnej, a więc otwartej i podatnej
na zmianę, stałości i trwania. Bez tego nie jest możliwe wytłumaczenie oraz opisanie przyczyn większego potencjału niektórych sił społecznych do powodowania zmian – powstawania artykulacji oraz punktów węzłowych. Ponadto brak odniesienia do struktury uniemożliwia dokonywanie rozróżnień na ważne i mniej
istotne praktyki artykulacyjne, a tym samym na określenie koniecznych warunków aktualizowanego w dyskursie procesu łączenia (Chouliaraki, Fairclough,
1999: 125–126).
Tymczasem, zgodnie z założeniami KAD7, stopień i forma przygodności tego,
co społeczne, oraz relacje, w jakich ludzie pozostają w stosunku do dyskursu,
każdorazowo zależna jest od pozycji zajmowanej przez nich w społecznej strukturze (klasowej, genderowej etc). Przygodność jest więc strukturalnie ograniczana, a jednym z podstawowych efektów dyskursywnej konstrukcji społeczeństwa
jest reprodukcja struktur (Chouliaraki, Fairclough, 1999: 125–126). Nie oznacza
to jednak, że w ramach KAD mamy do czynienia z koncentracją na warunkach
strukturalnych czy z prymatem struktury. Wręcz przeciwnie, rozwijana tutaj teoria języka, dyskursu i praktyk dyskursywnych, stanowi próbę wyjścia poza socjologicznie ważki problem dychotomii „struktury i działania”8 (Fairclough, 2001;
2004; 2009) – o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w wypadku myśli Foucaulta. Pomimo
teoretycznego długu, jaki KAD zaciąga u autora Archeologii wiedzy (Chilton, 2005;
Fairclough, 2009), niektóre elementy jego koncepcji ulegają w KAD rozwinięciu
bądź odrzuceniu – choć z przeciwnych powodów, niż przywołane powyżej idee
Laclau i Mouffe.
W odniesieniu do Foucaulta należy zaznaczyć, że przedstawiciele KAD widzą
(w opozycji do Howartha) jego istotny wkład w rozwinięcie kluczowego dla krytycznie zorientowanych badań dyskursywnych problemu materialnych efektów
praktyk dyskursywnych – szczególnie w kontekście powstawania społecznych tożsamości. Zdaniem Fairclougha priorytetowy dla Foucaulta problem dyskursywnego konstruowania siebie, podmiotowości czy społecznych tożsamości powinien
być głównym przedmiotem zainteresowania teorii dyskursu, języka oraz analiz
dyskursywnych (Fairclough, 2009: 44–45). Nie oznacza to jednak, że jego teoria
7
8

Główne założenia KAD opisuję w innym miejscu (Starego, 2012; 2012a; 2012b).
Szerzej piszę o tym w innym miejscu (Starego, 2011).
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przyjmowana jest tutaj z całym dobrodziejstwem inwentarza. Podstawowym zarzutem, jaki się tu pojawia – nie tylko wobec etapu „archeologicznego”, ale również
„genealogicznego” – jest zbytnia sympatia strukturalistyczna wiążąca się z redukcją podmiotowej agencji (Fairclough, 2009: 44–45).
Jak podkreśla Fairclough, wynika to z podstawowego deficytu koncepcji Foucaultowskiej, a mianowicie braku adekwatnej idei praktyki (Fairclough, 2009: 57).
Chociaż Foucault używa kategorii „praktyki dyskursywnej”, to jednak zostaje ona
sprowadzona do własnego przeciwieństwa – zasady generatywnej, „systemu anonimowych, historycznych reguł”. Brak cech dystynktywnych praktyki, które zabezpieczałyby ją przed nieuniknioną redukcją do struktury, oraz brak rozwiniętej koncepcji wpływu praktyk na formowanie się i przekształcanie samych struktur, powoduje
niemożliwość uchwycenia kluczowych dla KAD mechanizmów zachodzenia zmian,
a tym samym odpowiedzi na pytanie nie tylko o warunki możliwości utrzymywania
się tego, co jest, ale również pojawienia się alternatyw. W ujęciu KAD natomiast
struktury są jednocześnie reprodukowane oraz modyfikowane w praktykach dyskursywnych. Kluczową teoretycznie kwestią staje się zatem opisanie przyczyn oraz
sposobu zachodzenia tej dynamiki (Fairclough, 2009: 58).
Przyjęcie „konstytutywnej” wizji dyskursu oraz koncepcji kształtowania się
w praktykach dyskursywnych przedmiotów oraz społecznych podmiotów wymaga, zdaniem Fairclougha, włączenia – często odrzucanej w poststrukturalistycznych teoriach dyskursu – idei zakorzenionych w materialnej rzeczywistości
i w ukonstytuowanych już obiektach i podmiotowościach ograniczeń. Z tej pespektywy przeceniająca konstytutywne efekty dyskursu teoria Foucaulta nie radzi
sobie z mniej schematyczną wizją wpływu praktyk dyskursywnych na społeczne
tożsamości, które powstają na skutek interakcji z tym, co już zostało uformowane.
Jak podkreśla Fairclough, społeczne podmioty nie są jedynie pasywnym przedmiotem dyskursywnych mechanizmów pozycjonowania, ale zdolnymi do działania agensami, negocjującymi swoje relacje z różnymi typami dyskursów, które
mają do dyspozycji, i z których korzystają. Z tego względu konstruktywna wizja
dyskursu powinna być raczej podejmowana z punktu widzenia relacji dialektycznej – między praktykami dyskursywnymi a ukonstytuowaną już rzeczywistością
(Fairclough, 2009: 60–61).
Jedną z podstawowych cech charakterystycznych KAD jest tym samym dialektyczna koncepcja rzeczywistości społecznej (Harvey, 1996), opierająca się na
przekonaniu o istnieniu zapośredniczonego związku między praktykami dyskursywnymi oraz obszarami, czy kontekstami, w jakich dokonuje się działanie i w których jest ono osadzone (takimi jak: ramy instytucjonalne, społeczna struktura, czy
zróżnicowane sytuacje społeczne) (Weiss, Wodak, 2007: 22; Fairclough, 2001: 30).
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Jak piszą Weiss i Wodak, „[z] jednej strony dyskursy są kształtowane przez sytuacyjny, instytucjonalny oraz społeczny kontekst, z drugiej natomiast, same dyskursy wpływają na dyskursywne, oraz niedyskursywne procesy i działania społeczne”
(Weiss, Wodak, 2007: 22). W krytycznej analizie dyskursu jest on, na najbardziej
ogólnym poziomie, rozumiany zatem jako społeczna praktyka, dla konstytucji
której kluczowe są nie tylko działania agensów społecznych, ale również ich strukturalne ograniczenia (Fairclough, 2001: 23).
Chociaż badania na obszarze KAD nie są, w takim stopniu jak teoria Laclau
i Mouffe, czy Foucaulta, skoncentrowane na analizie procesów tożsamościowych
(tak jak na kwestii zmiany), to jednak rozwijana w jej ramach koncepcja dyskursywnego procesu konstruowania rzeczywistości zawiera – jako jeden z kluczowych – ten właśnie element.
Fairclough wyróżnia trzy podstawowe przedmioty oddziaływania dyskursywnego. Są nimi, po pierwsze, społeczne tożsamości, pozycje podmiotowe, społeczne
podmioty oraz typy „ja”, po drugie, społeczne relacje, i po trzecie, systemy wiedzy
oraz wierzeń. Wszystkie one pozostają w ścisłej relacji z potrójnie rozumianą rolą
języka, wyprowadzoną z Hallidayowskiej koncepcji funkcji językowych: „tożsamościowej”, która odpowiada procesowi dyskursywnej konstytucji tożsamości
społecznych, „relacyjnej”, odnoszącej się do sposobów ustanawiania i negocjowania społecznych relacji między uczestnikami dyskursu, oraz „ideacyjnej”, opisującej praktykę oznaczania świata, jego procesów, bytów oraz relacji (Fairclough,
2001: 23).
Sam dyskurs natomiast stanowi w KAD praktykę reprezentującą i formującą przedmioty oraz pozycjonującą ludzi jako podmioty społeczne (Fairclough,
2009: 3–4)9. Oznacza, że to, co indywidualne, zawsze ulokowane jest w tym, co
Przedstawieniową i formatywną właściwość dyskursu Fairclough opisuje w następujący sposób: „Dyskursy uznaję za zróżnicowane sposoby reprezentacji różnych aspektów świata materialnego (procesy, relacje oraz struktury), mentalnego (myśli, odczucia, wierzenia) oraz społecznego.
Ta wielość przedstawień oraz przedmiotów dyskursywnego oddziaływania powoduje konieczność
uwzględnienia w empirycznej analizie relacji między odmiennymi dyskursami. Ich zróżnicowanie
zależy przy tym od uwarunkowanych przez pozycje podmiotowe, społeczne i jednostkowe tożsamości czy relacje interpersonalne, relacje ludzi do świata. W wyniku tego dyskursy nie przedstawiają
po prostu świata takiego jakim jest (czy raczej jakim jest postrzegany), ale są projektujące, zawierają element wyobrażeniowy oraz przedstawiają światy możliwe, umożliwiając tym samym projekcję zmiany społecznej. Relacje między różnymi dyskursami stanowią istotny element relacji między
ludźmi. Dyskursy mogą się uzupełniać, rywalizować ze sobą oraz dominować. Składają się na zasoby,
z których ludzie korzystają w trakcie wzajemnych interakcji – izolacji, kooperacji, rywalizacji i dominacji – oraz umożliwiają odnajdywanie nowych sposobów wzajemnego odnoszenia się do siebie”
(Fairclough, 2004: 124). Zagadnienie wspomnianych tutaj „pozycji podmiotowych” oraz „zasobów”,
zostanie rozwinięte w dalszej części artykułu.
9
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społeczne, a to, co społeczne, stanowi kluczowy warunek indywidualnego działania: „jednostki są zdolne do działania o tyle, o ile uwewnętrznione społeczne
konwencje na to działanie zezwalają” (Fairclough, 2001: 23). Jak pisze Fairclough,
„[t]ym, co po części założone jest w pojęciu społecznej praktyki, to to, że ludzie są
zdolni do działania przez bycie ograniczanymi: ludzie są zdolni do działania pod
warunkiem, że działają wewnątrz ograniczeń określanych przez typy praktyk oraz
rodzaje dyskursów” (Fairclough, 2001: 23).
Widać zatem wyraźnie, że wprawdzie w procesie konstytuowania rzeczywistości kluczową rolę odgrywają praktyki dyskursywne, to jednak trudno mówić tutaj o całkowicie niezależnym procesie dyskursywnej kreacji. Przeciwnie, aktualne
praktyki dyskursywne realizują się na tym, co uprzednio ukonstytuowało się jako
materialna społeczna rzeczywistość i pozostają z nią w ścisłej relacji dialektycznej
(Fairclough, 2009: 60). Co więcej, to właśnie moc twórcza praktyk dyskursywnych
wynika z tych wymiarów społecznej struktury, które stanowią ich bezpośrednie
lub pośrednie ograniczenia: normy i konwencje, stojące za nimi relacje, tożsamości oraz instytucje (Fairclough, 2009: 64).
Podobna idea relatywnych ograniczeń obecna jest, co prawda, także w teorii
dyskursu Laclau. Jego zdaniem nie wszystko może stać się przedmiotem indentyfikacyjnej inwestycji. Decyduje o tym istniejący, konkretny, historycznie określony
porządek normatywny, który ustala granice arbitralności reprezentacji (Szkudlarek, 2016: 100). Stwierdzenie to wydaje się jednak raczej trudne do operacjonalizacji – przyjmuje bowiem stopień ogólności, który w ostatecznym rozrachunku nie
jest w stanie niczego wytłumaczyć.
W krytycznej analizie dyskursu natomiast, z racji obecnego tu założenia o znaczeniu dyskursywnych i niedyskursywnych procesów (Fairclough 2001; 2004;
2009) w konstytucji tego, co społeczne, oraz indywidualnych i zbiorowych tożsamości, a także koncentracji na zagadnieniu zmiany oraz jej strukturalnych i bardziej lokalnych warunków możliwości, problem ten staje się jednym z kluczowych
elementów badania dyskursu. Opisana wcześniej koncepcja ograniczeń, rozpatrywana jest w KAD w dwóch obszarach: niedyskursywnym i dyskursywnym.
W odniesieniu do pierwszego z wymienionych Fairclough pisze, że doświadczanie tego, co społeczne, oraz zróżnicowanych instytucji, w których przebiega
działanie, jest strukturowane przez „porządek społeczny” – zasadę demarkacyjną,
dzielącą konkretną przestrzeń społeczną na różne typy zawartych w niej sytuacji,
związanych z podobnie zróżnicowanymi typami praktyk. W wypadku zjawisk dyskursywnych natomiast zasadą taką jest „porządek dyskursu”, który z kolei strukturuje przestrzeń dyskursywną wedle różnych typów dyskursu. Rozpatrywanie
konkretnej, czy aktualnej, praktyki społecznej i analogicznie konkretnego, aktual-
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nego dyskursu, nie może się zatem dokonywać bez odniesienia do wcześniej wymienionych (Fairclough, 2001: 24).
Nie oznacza to jednak, że w obu wypadkach mamy do czynienia z determinacją jednokierunkową. Jakakolwiek możliwość zmiany wynika z bowiem relacji
zwrotnej: społeczna struktura, tak jak i porządek dyskursu, stanowią jednocześnie
produkt społecznych praktyk oraz związanych z nią konkretnych sytuacji, w których zachodzi działanie i typów dyskursów wraz z aktualnie powstającymi dyskursami. Oba obszary – dyskursywny i niedyskursywny – pozostają też we wzajemnej
relacji dialektycznej. Społeczna struktura determinuje i jednocześnie jest efektem
działania dyskursu (dotyczy to również wymienionych ich „niższych” poziomów)
(Fairclough, 2001: 31).
Jakie jest jednak w tym wszystkim miejsce podmiotu, a tym samym indywidualnych i zbiorowych procesów tożsamościowych? Przedstawiciele KAD, podobnie
jak Laclau czy Foucault, używają kategorii pozycji podmiotowych, która pozwala,
ich zdaniem, uchwycić zjawisko związanych z działaniem dyskursywnych ograniczeń. Jak wcześniej podkreślałam, ograniczenia takie stanowią warunek możliwości samego działania, decydując tym samym o kreatywności podmiotów, a w dalszej perspektywie – o możliwości zmiany, również na poziomie strukturalnym.
W takiej sytuacji zróżnicowane typy dyskursów, jako z jednej strony ograniczające, stanowią jednocześnie rodzaj używanych przez podmioty zasobów. Oznacza to, że w procesie produkcji, dystrybucji czy interpretacji dyskursów ludzie korzystają z porządków dyskursu i praktyk dyskursywnych, które stanowią formę
uprzednio zinternalizowanych, poznawczych „zasobów uczestników”. W wyniku
internalizacji osadzają się one w „głowach ludzi”, decydując o ich zróżnicowanym
społecznym i dyskursywnym działaniu. Zróżnicowanym, ponieważ opisywane
zasoby, ze względu na swoje społeczne korzenie, zależą od immanentnych rzeczywistości społecznej relacji władzy, które determinują ich nierówną transmisję
oraz dystrybucję (Fairclough, 2001: 20). Innymi słowy: „zasoby uczestników” oraz
określona postać społecznej praktyki (np. obecne w rzeczywistości społecznej nierówności i ich konsekwencje), od której zależy internalizacja oraz sposób wykorzystywania zasobów i w ramach której realizuje się produkcja oraz interpretacja
dyskursu i wiedzy, stanowią rodzaj warunkujących działanie konstytutywnych
ograniczeń.
Kolejnym ograniczeniem jest kontekst lub sytuacja, w której ma miejsce praktyka społeczna lub praktyka dyskursywna. Podobnie jak w wypadku opisanych
„zasobów uczestników”, wykorzystywana jest tutaj „mapa mentalna” porządku
społecznego – będąca wynikiem uprzedniej internalizacji możliwych interpretacji, dotyczących tego czym jest dany kontekst lub sytuacja (Fairclough, 2009: 82).
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Alternatywną wersję tej logiki stanowi koncepcja „modeli mentalnych” Van Dijka,
która bardziej niż poprzednia wyostrza rolę, jaką w procesach dyskursywnych odgrywa równie dyskursywnie konstruowana wiedza uczestników. Podobnie jak we
wcześniejszym przykładzie, u jej podstaw stoi przekonanie o zależności rozumienia i produkcji dyskursu od kontekstu (Van Dijk, 2005: 71).
Zdaniem Van Dijka określenie kontekstu w kategoriach środowiska, czy sytuacji, w jakich używany jest język, nie wystarcza, ze względu na niedostatecznie
ujętą koncepcję oddziaływania kognitywnego. Tymczasem głównym problemem
jest tutaj relacja zależności, jaka zachodzi między kontekstem a konkretnym dyskursem obecnym w tekstach czy komunikacji społecznej. Próba wytłumaczenia tej
zależności popada jednak w niebezpieczeństwo deterministycznej redukcji, jeśli
brakuje w niej terminu pośredniczącego. W ujęciu Van Dijka funkcję tę spełnia
koncepcja „modelu mentalnego” (Van Dijk, 2005: 74–75). Buduje się ona na założeniu, że agensi posiadają mentalną reprezentację na temat własności sytuacji
społecznej, w której działają, którą wytwarzają albo w ramach której rozumieją
i interpretują teksty i wypowiedzi.
Istotnym elementem tak zdefiniowanych modeli jest z kolei wiedza. Jak pisze Van Dijk, „wiedza jest wszechobecna w procesach dyskursywnych” (Van Dijk,
2005: 71). Oznacza to, że rozumienie i wytwarzanie dyskursów (rozumienie słów
i zdań, wytwarzanie sensu, tworzenie makrostruktur semantycznych) zależy od
wspólnej dla ludzi wiedzy. Użytkownicy języka potrzebują więc, po pierwsze,
ogólnej wiedzy o świecie, po drugie, wiedzy o konkretnej sytuacji komunikacyjnej
i wreszcie, po trzecie, wiedzy o wiedzy, którą nawzajem posiadają – uczestnicy
jakiejkolwiek sytuacji dyskursywnej muszą nieustannie przedstawiać sobie wiedzę
na temat innych uczestników, czy samej sytuacji dyskursywnej, w której uczestniczą (Van Dijk, 2005: 71–72).
Stosowanie tego założenia w KAD oznacza badawczą koncentrację nie tylko
na społecznych warunkach możliwości oraz efektach pracy struktur dyskursywnych, ale również w socjokognitywnym aspekcie tych procesów. Poznanie, realizujące się w kontekście podzielanych przez daną społeczność przekonań, oznacza
bowiem proces wzajemnego oddziaływania między dyskursem a społeczeństwem.
Struktury poznawcze ujmowane są zatem jednocześnie na poziomie indywidualnym i społecznym (w kontekście władzy ideologii, norm, i wartości) (Van Dijk,
2005: 87).
Należy jednak podkreślić, że sam proces dyskursywnego formowania społecznej wiedzy, a tym samym pośrednio, społecznych tożsamości, nie jest jednorodny, ale zależny od zakładanego w tym procesie odbiorcy/podmiotu, rozumianych
w kategoriach konkretnej pozycji podmiotowej. Immanentne praktykom społecz-
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nym oraz dyskursywnym relacje władzy oraz ideologie decydują o tym, kto i w jaki
sposób może korzystać z dostępnego uniwersum dyskursywnego (por. Fairclough,
2009).
Jak pokazuje Fairclough, społeczny i indywidualny odbiór dyskursów zależy
od zawartych w nich konkretnych zasad interpretatywnych (określanych jako
koherencja). W takim ujęciu dyskurs ma znaczenie dla tego, kto jest w stanie mu
to znaczenie nadać, a tym samym podążać za skierowanymi właśnie do niego
zasadami odbioru. Tym samym zawarte w dyskursach pozycje podmiotowe do
pewnego stopnia interpelują konkretne podmioty, a więc zdolne do ich użycia
(Fairclough, 2009: 73–74). Oznacza to, że konstruowany dyskursywnie dostępny „repertuar tożsamościowy” jest na najbardziej fundamentalnym poziomie,
a więc procesu produkcji, społecznie ograniczany. Mechanizm ten, chociaż nie
jest rozumiany na zasadzie jednokierunkowej determinacji, może jednak z powodzeniem tłumaczyć, z jakiego powodu pewne opcje tożsamościowe nie tylko
mają większy potencjał do lokowanych w nich libidalnych inwestycji, ale również dlaczego określone grupy ludzi są skłonniejsze niż inne na takie inwestycje
się zdecydować.
Kwestia bezpośredniego związku między zasobami reprezentacyjnymi a formowaniem się konkretnych tożsamości wymaga więc analitycznego uwzględnienia nie tylko symbolicznego/dyskursywnego a publicznie dostępnego repertuaru
tożsamościowego, ale również konkretnych strukturalnych i materialnych warunków danego kontekstu społeczno-historyczno-politycznego oraz aktualnej społecznej stratyfikacji. Jak podkreśla Gunther Kress, w analogii do przywoływanego
wcześniej Fairclougha, zasoby językowe i dyskursywne są, podobnie jak zasoby
kulturowe i ekonomiczne, nierówno dystrybuowane i zależą od klasowych, genderowych, wiekowych, etnicznych, rasowych, profesyjnych czy nawet religijnych
determinantów (Kress, 1996: 16).
Proces formowania się indywidualnego i zbiorowego habitusu nie jest zatem
całkowicie plastyczny. To, w jaki sposób dane narzędzie reprezentacyjne zostanie
wykorzystane w projekcie tożsamościowym, jest zwykle skutecznie ograniczane.
Z drugiej strony, silnemu zróżnicowaniu podlega również transformatywny – jeżeli chodzi o tożsamość i produkcję podmiotowości – potencjał zasobów reprezentacyjnych, które pozostają w dyspozycji zróżnicowanych grup społecznych
(Kress, 1996: 27). Podobnie jak w wypadku procesów tożsamościowych, nie jest
on całkowicie plastyczny w „użyciu” – zasoby reprezentacyjne zawierają w sobie,
przedstawiają i ucieleśniają, zdeponowaną w nich, bogatą społeczną historię oraz
historię własnej produkcji, która dodatkowo ogranicza ich społeczne i indywidualne zagospodarowanie (Kress, 1996: 18).
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Zakończenie
Zaprezentowane w artykule teoretyczne i metodologiczne podejście do tożsamościowo zorientowanych badań edukacyjnych nie wyczerpuje oczywiście zróżnicowanego i obfitującego w nowatorskie rozwiązania repertuaru możliwych, krytycznie zorientowanych analiz dyskursywnych. Nie jest zapewne również perspektywą
optymalną do badania procesów konstruowania się tożsamości w dyskursie oraz
za jego pomocą, czy też dzięki sile oddziaływania praktyk dyskursywnych. Pozwala jednak spojrzeć – teoretycznie i metodologicznie – na istotny dla pedagogiki proces konstruowania się tożsamości w sposób jednocześnie bardziej złożony i wrażliwy na kluczowe dla niego procesy i zjawiska społeczne, a tym samym
uniknąć niepotrzebnych redukcji, hipostaz oraz praktyk wytwarzania teoretycznie
atrakcyjnych artefaktów czy heurystycznych fikcji.
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In this paper on the basis of comparative analysis the similarity of Yakym Yarema’s and Kazimierz Twardowski’s main
philosophical and pedagogical ideas has been identified. The
analysis of these ideas proves that Ukrainian scientist represents Twardowski’s educational practices as well as reflects
the traditions of Vienna philosophical school by Franz Brentano which history goes back to Aristotle’s philosophy. The
value of Yakym Yarema’s philosophical and pedagogical ideas in the present educational discourse has been shown in
the article.

1.
Yakym Yarema (1884–1964) is a prominent figure of Ukrainian cultural life first
half XX century. He was a professional philosopher and psychologist, a reputable
researcher of Ukrainian ethno psychology and psychology of creativity, a talented teacher, an institutor and a public figure. As it is shown in the results of Stepan Ivanyk’s studies, Yakym Yarema belonged to the group of western Ukrainian
scientists of the interwar period who were in the discursive range of Kazimierz
Twardowski philosophical school through which they joined the Vienna tradition
of philosophical school of Franz Brentano (1895–1939) (Ivanyk, 2014: 187). Phi-
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losophy course that was taught by the creator of Lvív–Warsaw school has focused
Yakym Yarema’s interests on psychologism, introspectionism and the analysis of
literature (Ivanyk, 2014: 165–177). Do Yarema’s philosophical and pedagogical
ideas reflect the discursive practices of Twardowski school in educational area?
Do they promote the designing of the discursive practices in educational area? An
attempt to answer these questions is the aim of this paper. The approach to achieve
this goal is based on the distinguishing of two related meaning of discourse such as
reflective and constitutive. “The first means the language that reflects social, epistemological and rhetorical practice of a specific group as some discourse; the second
indicates the language ability not only to reflect this practice, but also to constitute
it” (Джоліф, 2003: 127). The definition of the discourse as different dimensions of
social structure is also derived from Foucault’s characteristic of the discourse as
a practice “that systematically creates spoken objects” (Foucault, 1972: 49).

2.
Yarema acutely aware crisis tendencies in contemporary education caused by the
emergence of mass society in the twentieth-century history. So he had to admit
the narrowing of the education purpose to legitimize knowledge as well as narrowing objectives of the school to the factory of certificates “that allows admission
to the government” (Ярема, 2003: 113). According to scientist’s observations, contemporary youth have been instilled misconceptions about the education purpose
and have been formed on this basis false educational values and ideals. This led to
the fact that the schools began to produce conformists for whom the benefits and
value are identical concepts, and the material and non-material needs – consumption of knowledge. Despite this, Yarema insisted that the learning aim was to satisfy human thirst for knowledge. However, he stressed that any study can be useful
only if it develops student’s mental abilities as a real gem of an educated person.
Therefore, the scientist considered the school objectives not only as the knowledge acquisition, but also as the development of pupil’s mental functions such as
logical thinking, analysis and synthesis, abstraction, sense of beauty and goodness,
strength of will. “Those who develop that ability in school – wrote Yarema – can
easily continue their learning in various fields of knowledge and will be able to
quickly overcome any obstacles in practical life” (Ярема, 2003: 113–114). The scientist was against mechanical hummering the educational material in students’
memory, as this is contrary to the natural development of the human psyche. He
preferred the inductive method of teaching as it allows student’s mind to be active

Yakym Yarema’s philosophical and pedagogical ideas...

315

and to do by itself what deduction can give in the completed form. In the inductive
learning Yarema stressed the importance of perception the objects and experimenting with them.
Yarema debunked another negative trend of the school of the twentieth century, namely the subordination education objectives in school by national education. Referring to prewar school’s aim of education, he stressed that it, despite
the subordination of the interests of the dynasty, still defended universal values:
“The school does not impose young people a particular ideology. Basic general
education, which young people got in school, has to become the basis for their
free ideological determination during spiritual maturity” (Ярема, 1934: 191).
Instead, on Yarema opinion, the school policy of mass society merges with public policy and the problem of school transformed into a public problem: to be or
not to be? The researcher described the consequences of school entering in the
phase of deep state and national differentiation as follows: “One common world
of human history and culture is replaced by different small worlds of single state
nations with their culture and history of unequal value, where are only here and
there some weak links with the outside world. Each of these small new worlds
has to put himself in the center of the historic space, gladly separating themselves
from all not-self” (Ярема, 1934: 198). Such hasty isolating the cultural world
of individual nation-states from alien world during the postwar period Yarema
considered their returning to themselves, looking into themselves. He rightly observed that no nation in the world has created its cultural world by itself, as each
nation always nurtures its cultural creativity by exterior influences and incentives. Hence, in the education aim the joint treasury of human values as the
heritage of many national cultures can not be replaced by one nation itself. The
scientist rejected the conventional view that education is only school matter. He
believes that school is able to realize just the purpose of upbringing learning.
Yarema proposed school to promote person’s character formation because “we
will say about the personality only when he/she has character” (Ярема, 2003c:
150). The scientist defined moral education as the basis of any education (social,
public, national or state) (Ярема, 1937: арк. 7). He distinguished three stages of
human moral development. In the first stage a child uncritically accepts from
the adult ethics and the rules of behavior. In the second stage a teenager learns
to distinguish the good actions from the bad ones due to adults’ assessment. In
the third stage a young man begins forming his/her own critical moral outlook.
The third stage is a reflection of individuality’s character. (Ярема, 1937: арк.
11–12). The responsibility for human autonomous moral consciousness formation Ukrainian scientist put on education (Ярема, 1937: арк. 12).
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He considered the psychological foundations of pedagogy the possibility of
shifting the mechanical schooling into the intellectual cooperation. The scientist
strongly believed that if a teacher knows psychology, he/she will be not a blind
instrument of curriculum but an independent leader in search of means and
methods of teaching and the development of students’ mental abilities. Yarema
determined the basis of educational psychology as following: general theoretical
psychology, including pedopsyhology as the science of child mental life and its
development (Ярема, 1928: 1). According to Yarema, psychology on the one hand
helps a teacher to create the image of a student not as a psychological object but as
a psychological personality and individuality. On the other hand, it helps a teacher
to cognize himself/herself and to analyze critically his/her teaching. In this context, the scientist considered the intensive study of human natural inclinations by
means of individual and differential psychology, psychotechnique and psyhografy
the important school objective. Because this study is the guarantee of individualization and differentiation in teaching and further self-identity. However, the
scientist realized that each individual development has its limits. So, he warned
against pulling student’s level to the general one or provoking ambitions inadequate to his/her own abilities. The urgency of child’s individuality manifestation in
school Yarema also linked with the necessity to young people of critical determination of their future. Decisive in choosing career the scientist believed child’s free
expression in the intellectual and physical labor. It could help teachers to examine
students’ psychophysical features and to make for them some recommendations
concerning their future career choices. Yet, the scientist supported psychological
diagnosis only on the basis of scientific psychology (Ярема, 2003c: 121).
To sum up, Yakym Yarema’s philosophical and pedagogical ideas focus around
issues such as education objectives and psychological basis of pedagogy. Obviously, the scientist did not support the school transformation from educational
institution into the institution of pragmatic satisfaction the material needs. He also
criticized the way mass society considers education (only from one point of view
and just as a tool), ignores its own duty of youth education and, even worth, demoralizes young people by imposing them its own views on education. Yarema
supported education oriented on the intellectual and moral needs of the individual
that ensures individual autonomy. Therefore, he broke down with reproductive
education and its false ideal of state-national ideology service. Yarema proposed
to promote the becoming of a complete person by means of practically oriented
science – educational psychology which is aiming at cognition of human nature.
It is essential that Twardowski also linked the learning aim with satisfying human thirst for knowledge (Twardowski, 1901: 3). This philosopher’s approach to
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education goes back to Metaphysics of Aristotle, which begins with the words: “All
men naturally desire knowledge” (Aristotle, 1989: Met. 1.980a). To achieve the
aim of the article we should pay attention to philosophical and pedagogical ideas
of Aristotle.

3.
The ancient Greek philosopher distinguished human desire for different knowledge. For the experienced know the fact, but not the wherefore; but the artists
know the wherefore and the cause (Aristotle, 1989: Met. 1.981a). But according
to Aristotle knowledge of the causes, though there is knowledge and understanding is not wisdom. Because wisdom does not set a utilitarian purpose, it seeks to
know first reason for their own sake, not for any benefit. Wisdom is a universal
knowledge that demands huge mental efforts and the high degree of abstraction,
as “for sense-perception, being common to all, is easy, and has nothing to do with
Wisdom” (Aristotle, 1989: Met. 1.982a). Universal knowledge is a general knowledge that the most difficult to learn, “because they are furthest removed from the
senses” (Aristotle, 1989: Met. 1.982a). Thus, knowledge begins with perception,
and from there by abstraction comes to concept. And based on the sensory material mind is able to cognize things in common. It should be noted that the ancient
Greek philosopher believed that it is impossible for humans to possess universal knowledge: “God alone can have this privilege” (Aristotle, 1989: Met. 1.982b).
But, he was convinced that “the acquisition of this knowledge, however, must in
a sense result in something which is the reverse of the outlook with which we first
approached the inquiry” (Aristotle, 1989: Met. 1.983a). So, people are concerned
with the divine and can multiply it in their life: “If then the intellect is something
divine in comparison with man, so is the life of the intellect divine in comparison with human life” (Aristotle, 1934: Nic. Eth. 10.7.8). Indeed, the life that corresponds mind makes a man happy. But did Aristotle consider happiness as the
divine part or only chance in life? The philosopher used to think that happiness is
the result of virtue, learning or exercises. And only in this sense he attributed it to
divine and blessed. However, the philosopher thought happiness something common to many people, because due to learning and diligence it can belong to all.
So happiness is the harmony with human nature. Thus, it is a mistake to entrust it
to a case. Happiness is a kind of soul activity, agreed with virtue. However, Aristotle recognized both the intellectual and ethical virtues. Intellectual virtues arise
through learning, and ethical – because of habit (Aristotle, 1934: Nic. Eth. 2.1.1).
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The philosopher connected intellectual virtue with two rational abilities: scientism
and prudence. Scientific skills are induction and deduction, and prudence is making right decisions in general.
Aristotle did not link ethical virtues with human nature, as “for no natural
property can be altered by habit” (Aristotle, 1934: Nic. Eth. 2.pos=15.2). For example, you can not accustom the stone which by nature falls down to rise up,
tossing it at least a thousand times. Therefore, according to the philosopher, not
by nature, but in spite of it, there are human virtues which a man gets through
schooling. Significant value in acquiring ethical virtues he gave to practice: “We
learn an art or craft by doing the things that we shall have to do when we have
learnt it: for instance, men become builders by building houses, harpers by playing on the harp. Similarly, we become just by doing just acts, temperate by doing
temperate acts, brave by doing brave acts” (Aristotle, 1934: Nic. Eth. 2.pos=17.4).
Thus philosopher affirmed the urgent need for the development good character
through person’s virtuous deeds. He believed that parents should first teach a child
to correct behavior. This habit is formed unconsciously, mainly because of parents’
authority. But then the child will realize the essence of virtues and will give them
a preference in a situation of choice. It is essential that the ancient philosopher did
not limit the formation of human character by a certain period of life because he
was confident that a virtuous man becoming is a lifelong process (Aristotle, 1934:
Nic. Eth. 2.pos=38.8). Therefore, Aristotle attached great importance to education,
by which he meant primarily moral education. The philosopher considered education nationwide issue, which purpose is caring about the formation of a dignified
citizen as the only guarantee of stability throughout the state (Aristotle, 1934: Pol.
8.1337a). However, this does not mean that Aristotle aimed to subdue the man
state. He sought a harmonious combination of human purpose and goals of the
state. In his opinion, the state should create for human conditions for achieving the
highest good, while the state itself reaches this good.
Aristotle gave psychology significant values of all sciences. This distinction
among other sciences philosopher explained that the knowledge of the soul admittedly contributes greatly to the advance of truth in general, and, “above all, to
our understanding of Nature, for the soul is in some sense the principle of animal
life. Our aim is to grasp and understand, first its essential nature, and secondly its
properties; of these some are taught to be affections proper to the soul itself, while
others are considered to attach to the animal owing to the presence within it of
soul” (Aristotle: On the Soul. 1.402а). Equally important is reasoning by the ancient Greek philosopher the importance of empirical investigation of the soul nature. According to Aristotle, the soul is the entelechy of the body and is inseparable
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from it. Soul is the cause and nature of a body. The philosopher distinguished three
“levels” of soul: lower – vegetable, responsible for supply, growth and reproduction of living beings; average – animal, in which the preceding features are added
by feelings and desires; higher intelligent, inherent to man, in which up to all the
previous features added mind that shows its activity in a scientific and practical
thinking. Undoubtedly, this interpretation human soul by philosopher revealed
the possibility and availability of its knowledge and self-knowledge.
Summing up, philosophical and pedagogical ideas of Aristotle were concentrated around the definition of education objectives. The ancient Greek philosopher did not consider education as knowledge acquisition or practical skills formation. In his opinion, education is not a useful skill, but intellectual and moral
virtue that helps a person to achieve his/her lifetime ambition – living dignified
and happy life. Therefore, the purpose of education the philosopher considered
development of person’s mind and character. He believed that a state is responsible
for providing conditions for people intellectual and moral life. Although Aristotle
thought that the state is only a city, not a nation or an empire, he determined its
true purpose: to subordinate education and upbringing to the aim of each person.
Psychology as a science of the soul can promote this education purpose. The attraction of Aristotle to the study of real human nature encourages viewing in educational discourse abstract goal of “ideal man”.
Why Twardowski, making an attempt to develop his own didactic theory,
turned his attention to philosophy and pedagogy of Aristotle?

4.
Actualization in the educational discourse philosophical and pedagogical ideas of
Aristotle by Twardowski took place largely through his teacher, the Austrian philosopher Brentano. Aristotle was an intellectual teacher for Brentano. He appealed
the Aristotle’s using of experience evidence in philosophy. Studying psychology of
Aristotle by Brentano had significant impact on the content of his own Psychology
from an Empirical Standpoint (1874). Similiarity of psychologies of these scientists
is proved by the fact that both Brentano and Aristotle defined psychology as the
science of the soul: “So it appears that just as the natural sciences study the properties and laws of physical bodies, which are the objects of our external perception,
psychology is the science which studies the properties and laws of the soul, which
we discover within ourselves directly by means of inner perception, and which we
infer, by analogy, to exist in others” (Brentano, 2009: 4). Following Aristotle, Bren-
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tano believed that the human soul is a unity of three parts: the vegetative, sensory
and intellectual (Brentano, 1867: 60–61). Refering in his work The Origin of the
Knowledge of Right and Wrong (1902) to the words of Aristotle’s Metaphysics “All
men by nature seek knowledge”, Brentano tried to emphasize the evident desire of
everyone to virtues (Brentano, 1902: 19). However, philosopher emphasized the
development of personal virtues, in particular „Innate dispositions are themselves
diverse and much advance may be made by education and one s own ethical conduct. Enough, truth speaks, and whoever is of the truth hears her voice” (Brentano,
1902: 30).
Actualization in the educational discourse philosophical and pedagogical
ideas of Aristotle by Twardowski was certainly caused by demand of revision the
existing teaching projects. Philosopher’s intention to review the purpose of education confirms his teaching maxim “learn not for school but for life” (non scholae
sed vitae discimus) (Jadczak, 1992: 48). Before now Senecae distorted this phrase
to “learn not for life but for school” (non vitae sed scholae dicsimus) (Senecae, CVI.
12). This was a kind of a blame to ancient Roman philosophers for exchenging
by them the wisdom on every kind of rubbish – erudition. Modern German philosopher Peter Sloterdijk interpreted this satirical statement of ancient Roman
philosopher as a ascertaining of school degradation which produces knowledge.
Therefore, curriculum had to be broadcasted through other media means, such
as through philosopher’s correspondence with his younger friend (Слотердайк,
2014: 88). Sloterdijk also suggested that Senecae distorted this proverb by himself so, that authentic version non scholae sed vitae discimus looked for him quite
reasonable. Twardowski also have returned to this version to proclaim teachers
not to consider school the purpose of their activities. It was philosopher’s radical
response to teachers’ conventional understanding life as just a survival. Following
Aristotle, Twardowski explained that a person thirsts knowledge, above all, for
its own sake, without thinking immediately about its benefits, “because satisfying
curiosity, knowledge of something new itself is great pleasure for a person that
brings significant satisfaction” (Twardowski, 2013: 511). Selfless desire for knowledge the philosopher considered ideal purpose of human life in which all desires
for knowledge, strength and happiness converge (Twardowski, 2013: 523). He recognized intelligent people and people with characters the basis of state existence
(Twardowski, 1997: 120).
Twardowski preferred heuristical form of learning, explaining that it is much
more interesting to discover the truth by yourself, than to accept it passively from
another through acromatical form of learning. As a supplement to heuristical form
of learning he defined the science of things which aim is clear and detailed stud-
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ies of subjects’ perception and creation on this basis their concepts (Twardowski,
1927: 49). But the scientist considered knowledge without the ability of their independent usage dead fund. He explained that “these children are spoken as those
who really know a lot, but can not think” (Twardowski, 1901: 174). Since, the philosopher put on the school also the responsibility for students’ intellectual abilities
development.
The peculiarity of Twardowski’s understanding of studying is the focus on
upbringing learning. The philosopher saw school objectives in development
child’s virtues and qualities, thereby laying the foundations for character formation (Twardowski, 1901: 210). He strongly blamed those teachers who forgot
about the moral ideals existence and tried to implement in school the interests
of a particular social group, political party or organization (Twardowski, 2014b:
329). Thus, Twardowski associated the purpose of education with moral upbringing. Twardowski distinguished in moral education several stages. At the first stage
a child accepts ethical norms and rules of behavior from adults. The second stage
is associated with the development child’s ability of reasoning his/her own moral
choice based on formed feelings and desires. The third stage takes the form of
self-education and lasts throughout life. Due to this approach, formed personality
is not only able to act ethically, but also deliberately conclude norms of behavior
(Twardowski, 1992: 417–421).
Twardowski defined psychology as auxiliary science of didactics. He explained
that “a teacher, trying to make a positive impact on pupil’s mind, giving him/her
knowledge and developing his/her mental abilities must know the laws of intellectual life that affect pupil’s learning and the development of his/her mental abilities. And psychology deals with these laws” (Twardowski, 1901: 12). However, the
scientist designated psychology the basis of pedagogics as a science of education,
justifying this by saying that “if moral education is the training of a will towards
giving it the ability of making right decision, then psychology should show the way
in which such training is carried out” (Twardowski, 1992: 417).
Consequently, we can conclude that Twardowski formed his views on education and upbringing based on the philosophical works of Aristotle and Brentano.
He reflected discursive practices of his predecessors and tried to construct in educational space the image of a person not as educated as able to realize his/her abilities in life and society. Philosopher’s optimism about the evidence of innate human
desire for knowledge leads to overcoming dogmatism and formalism in education.
If a person is able to understand how he/she should act in any social situation,
he/she needs no instructions from above but promoting his/her self-development
and self-actualization. According to Twardowski, psychology helps pedagogy in
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preparing pupil for independent living by describing the laws that regulate human
behavior and activities. Actually, philosopher’s narrative psychology lays in education foundations requirement to learn how it really is and a useless hope how it
should be.

5.
The analysis of Yarema’s and Twardowski’s philosophical and pedagogical ideas
leads to the conclusion that the Ukrainian scientist not only represented educational views of his philosophy teacher from university, but has also defined them.
Yarema borrowed from Twardowski understanding of education as transmission
of knowledge and the development of mental abilities and, most importantly, the
formation of character and personality. Just as Twardowski, Yarema thought education is not “making” pupils according to the socio-economic needs of society.
It is the basic human needs satisfaction and the culture broadcasting. Bogdan
Nawroczyński, known representative of Twardowski’s philosophical school, also
insisted on the importance of this approach to education. Comparing the views of
scientists on the purpose of education and upbringing can confirm this:
Twardowski:
“For a man knowledge and education can and must be something more than a means to easy the
struggle for survival. The desire of education is the result of one of the noblest instincts of man
is the result of thirst for knowledge” (Twardowski, 2014a: 323).
“School should be the civilizational center” (Twardowski, 1901: 224).
Yarema:
“The society of the twentieth century is hanging on school, searching here knowledge and, even
more, rights for the better material life on earth” (Ярема, 2003а: 112).
“School directly plays a great civilizational role in this century. (…) Society must feel the civilization needs and understand better the school purpose” (Ярема, 2003а: 112–113).
Nawroczyński:
“neither so-called certificates of maturity, no even high school diplomas are the guarantee of
education in a deep sense, whereas education is neither the sum of information, nor even the
trained mind. Education is saturation the whole person with culture, including his/her intellect,
feelings and abilities to action” (Nawroczyński, 1987: 38).

Yarema also adopted from Twardowski understanding that learning is not passive reflection of reality, but active making man’s own knowledge of the world and
his/her involvement in it. This Ukrainian scientist’s view has been formed under
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Twardowski’s influence, who considered cognition the creative act which does not
need extraneous impulse or instruction for realization. The following quotes reflect Twardowski’s influence on Yarema’s ideas:
Twardowski:
“images appear in our minds as if by themselves, or through perception or memory or imagination. Usually images arise without making special efforts; in contrast, concept we create ourselves” (Twardowski, 1898: 140–141).
Yarema:
“The mental life begins with elementary phenomena – impressions which organize themselves
in the psyche and turn into higher elements and systems – concepts and judgments. The psyche
acts from the concrete to the abstract world, from real and evident manifestations to the invisible laws, from passive perception to the independent creation” (Ярема, 2003а: 114).

Yarema has also been influenced by Twardowski’s views concerning correlation between teaching and upbringing. Polish philosopher supported upbringing through teaching. Upbringing meant for him the character development, the
formation of ethical principles and will dispositions. The scientist defined honesty as one of human ethical duties. This is shown in his paper Honesty as an ethical duty (Prawdomowność jako obowiązek etyczny) (Twardowski, 1906: 84–85).
This topic, as we can see, takes place in Brentano’s philosophy. Actually, Yarema’s
report Upbringing to honesty (Виховування до правдомовності) is also dedicated to this issue (Ярема, б/д: 30 арк.). He defined upbringing to honesty as
general education, namely education of complete person from a moral point
of view. In this report Ukrainian scientist expressed consonant with Aristotle,
Brentano and Twardowski position concerning the difference between the life
truth and the mental truth. Meanwhile Yarema focused on the same conditions
for developing children’s desire for the life truth, as his Polish philosophy teacher
regarding education in general:
Twardowski:
“In order to obtain pupils sympathy the teacher should treat them always with the most kindness and condescension; pupils should make sure at every turn that the teacher wishes them
only good: any sarcastic objurgation, any mock, derision or neglect of the pupils would be teacher’s one of the hardest fault, as he/she should always have a heart for pupils and should always
look into their hearts” (Twardowski, 1901: 206).
Yarema:
“Teachers must treat the pupils well, connecting their hearts. Teachers must treat pupils sincerely. They must evoke pupils’ full trust and avoid any coercion violence” (Ярема, б/д: арк. 16).
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The comparisons, have been done in this paper, prove that Yarema supported
Twardowski’s discoursive practices in education, thereby promoting the education
shift from standardization to individualization. However, it must be admitted that
the problem of going education beyond the established parameters of functioning
has still not been solved.
For instance, contemporary philosopher Natalia Savchuk explained the crisis
of education as Yarema did almost hundred years ago. She relates it with the crisis of industrial civilization, which thinking, like ideologized, is alien to reflections as it is controlled by external in relation to man purposes. Natalia Savchuk
assimilates the contemporary education with “spiritual production” where the
ideas of formative, managed studying are realized, where a child is just a material and a teacher is “an operator” who controls the technology of educational
process. “Such education, – the scientist says, – can not be the guarantor, even
more the implementer of neither child rights no the contemporary quality of
personality social becoming” (Савчук, 2006: 78). Instead, Savchuk defines the
education objectives as taking into account human desires for freedom, independence, constructing his/her own senses of knowledge system and also creating the necessary conditions for personality development, self-actualization,
self-realization (Савчук, 2006: 79).
Ken Robinson, famous British teacher also points out the troubles of modern
schooling. In the mass “schools-factories” situation he calls for teachers to return
to the basics, which aforetime Aristotle’s attention was focused on. It is about human irrepressible thirst for knowledge. Because of this education, according to
Ken Robinson requires only a personal approach. This means that teachers must
take into account pupils’ innate abilities and teach them differently. The curriculum should be flexible, so students were able to learn according to their interests
and abilities. Pupils should be allowed to explore their interests and abilities, and
only than they can fulfill themselves in life (Робінсон, 2016: 98). According to
Robinson, the education should aim at giving the children possibilities to understand the environment as well as their own talents, so that they grew up happy and
active people, humane citizens (Робінсон, 2016: 23).
In this context it is appropriate to mention the same Sloterdejk who condemns
the practice of “equalization” in education, offering instead a demonstration of
differences in it. The German philosopher considers comparison “moral infernal
machine that devastates human live” (Слотердайк, 2014: 93). According to his
opinion, one should run the life marathon “with that speed, which now suits my
abilities and beliefs” (Ibid.).
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As we can see, the contemporary philosophers and teachers associate overcoming the world crisis in education with personality-oriented education.
Therefore, Yarema’s emphasized attention to human personal development in
the educational area proves its current relevance. The Ukrainian scientist’s philosophical and pedagogical ideas manifests in the present educational discourse
understanding that only individualized teaching is a precondition for social
progress. This means cultivating the cultural identity in education not in “the
national issue” dimension, but on the world culture background. However, justifying by scientist the needs of psychological reflection in education, especially in
its descriptive version as one of the sources of humanistic psychology, motivates
modern educators to pay their attention on harmonizing their educational efforts with real human nature.

6.
After the demonstration of Yarema’s philosophical and pedagogical ideas, examined in the context of Aristotle’s, Brentano’s and Twardowski’s discoursive practices in education, we can give answers to the questions in this article. Thus, the
analysis of Yakym Yarema’s philosophical and pedagogical ideas shows that his
views on the education objectives and psychological basis of pedagogic have been
formed under the influence of Twardowski’s practices, which goes back to Brentano’s discoursive practices originated from Aristotle. Therefore, this paper can serve
as a basis to identify educational issues in the phenomenon of Ukrainian brentanizm. Promising in this direction seems extrapolation psychological issues, raised
in Yarema’s manuscript The problems of unconscious mental processes (Проблеми
несвідомих психічних процесів, 1928) to the pedagogical area, since the main
ideas of this manuscript are based on Brentano’s achievements in empirical psychology (Ярема, 1928: арк. 1). At the same time, Yarema’s philosophical and pedagogical views are similar to the current philosophical and pedagogical problems of
identifying ways of overcoming the global crisis in education. But, whether Yarema’s experience will be adopted and developed in Aristotle-Brentano-Twardowski
dicoursive practices depends not as on how deep will this discourse be realized
in education, as if we have enough desire and determination to be solidarity with
these scientists in defining approaches to original personality formation in the
changeable nowadays. As Aristotle claimed, human happiness does not depend
on the vicissitudes of fate, but on the harmonization his/her activities with virtue
(Aristotle, 1934: Nic. Eth. 1.11.).
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In article I engage the Bartleby. His strategy, resistance and the
relation to the dominant language are treats as a radical critique
of discourse. Bartleby can show us a different style of critique
that is coherence with paradigm of the study. My analyzed is
located on the field on the philosophy of education and should
be understood as developing of mentioned paradigm.

W artykule stawiam tezę, że Bartleby (Melville, 2009a)1 stanowi przykład radykalnej krytyki dyskursu, która nie wikła się w problem komentarza czy próbę psychoanalizy. O ile dwa ostatnie podejścia stanowią rodzaj re-produkowania, wzmacniania panowania określonego dyskursu, o tyle strategia Bartleby’ego jest rodzajem
radykalnego zerwania: nie tylko doprowadza dyskurs do jałowego rzężenia, ale
również do jego zamilknięcia, osunięcia się w ciszę, w śmierć władzy. Formuła
„I would prefer not to” nie jest jedynie wyrazem biernej, specyficznej formy oporu
– wyrazem nie tylko braku zaangażowania nawet w sam protest – jest to magiczna
formuła, rozkładająca struktury dyskursu.
Bartleby coraz częściej przywoływany jest w refleksji nad edukacją jako postać
czy przykład opozycji wobec paradygmatu uczenia się, rozwoju w ramach bioka1
Ponieważ niektóre sensy mogą się gubić w tłumaczeniu, kiedy uznaję to za stosowne, podaję
również fragment utworu w wersji oryginalnej (Melville, 2009b).
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pitalistycznego społeczeństwa, jako ktoś, kto nawiedza obecny system, otwierając
i dając przykład studiowania (Lewis, 2013; 2014; Vanhoutte, 2014; D’Hoest, Lewis,
2015). Ukazanie praktyk Bartleby’ego jako krytyki dyskursu oraz ujawnienie jego
stosunku do dominującego, zmonetaryzowanego języka (Reed, 2004) stanowi jednocześnie komentarz i rozwinięcie paradygmatu studiowania. W świetle przytoczonej poniżej interpretacji jasne staje się, że próby łączenia, negocjowania między
nauczaniem, uczeniem się a studiowaniem są wyrazem niezrozumienia specyfiki
nowego paradygmatu. W tym sensie można traktować poniższy tekst jako niebezpośrednią krytykę propozycji Dereka R. Forda (Ford, 2016).

Nawiedzenie
Pojawienie się Bartleby’ego w kancelarii rozpoczyna serię wydarzeń, gestów, które
prowadzą do stopniowego rozpadu zastanej rzeczywistości. Na pierwszym poziomie
opisu historia przedstawia się następująco: do zespołu pracowników zostaje przyjęty
kolejny kopista, którego pracodawca ulokowuje w przestrzeni własnego biura, z jednej strony odgradzając go od siebie parawanem, z drugiej, rozsuwanymi drzwiami
od innych pracowników. Początkowo Bartleby wykonuje swoją pracę pilnie, chociaż
bez entuzjazmu. Pewnego dnia, kiedy pracodawca prosi go o wspólne sprawdzenie pewnych dokumentów, w odpowiedzi słyszy: „wolałbym nie”. Od tego momentu zwrot ten pojawia się coraz częściej, staje się odpowiedzią niemal na wszystkie
pytania i prośby właściciela kancelarii. Bartleby nie tylko odmawia wykonywania
dodatkowych prac, ale również pracy w ogóle. Odmawia nie tylko pracy, ale również
dostosowania się do poleceń pracodawcy, odpowiedzi na pytania o jego pochodzenie, aby w ostateczności odmówić udziału w życiu jako takim.
Pierwszy opis zarysowuje trzy linie, którymi mogą podążyć dalsze odczytania.
Po pierwsze, sposób wyrażania oporu – to dziwne sformułowanie „I would prefer
not to”2; po drugie, swoiste rozszerzanie się odmowy; po trzecie zaś niewypowie2
Jak zauważa Sławomir Królak, polskie tłumaczenie wspomnianego sformułowania nie oddaje
do końca sensu wypowiedzi. Tłumaczenie „to prefer” jako „woleć”, co narzuca pewną określoną interpretację, tymczasem to prefer to tyle co preferować lub przekładać. (Agamben 2009, s. 127, przypis
tłumacza, nr 3). O braku odniesienia formuły Bartleby’ego do woli (Lewis, 2013: 47). W oryginale
istotny jest dialog, w którym adwokat-pracodawca pyta się Bartleby’ego czy “woli nie”, ten zaś odpowiada, że “preferuje nie”:
I would prefer not to.
You will not?
I prefer not.
(Melville, 2009b: 18).
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dziane powyżej „zaskoczenie”, reakcja pracodawcy i współpracowników na opór
Bartleby’ego. Druga lektura koncentrowałaby się więc na działaniu, a trzy linie są
prowadzone jednocześnie, chociaż niekoniecznie równolegle. Tym samym druga
lektura jest lekturą zwielokrotnioną, wplątaną w serię od-czytań i (re)montażu migotań, jak i negocjowania z cudzymi mapami.
Deleuze wskazuje na dziesięć wyróżnionych użyć „wolałbym nie”, które stanowią posunięcia taktyczne, rozprzestrzeniające i wzmacniające działanie odmowy:
Pierwszy przypadek ma miejsce wówczas, gdy adwokat prosi go [Bartleby’ego – wtrącenie O.S.]
o porównanie i sczytanie kopii wykonanych przez dwóch kancelistów: WOLAŁBYM NIE. Drugi, gdy adwokat prosi Bartleby’ego, by przyszedł do niego sczytać własne kopie. Trzeci, gdy adwokat nakłania Bartleby’ego do sczytania kopii z nim osobiście, twarzą w twarz. Czwarty, gdy
adwokat chce go wysłać na posyłki. Piąty, gdy każe mu przejść do sąsiedniego pokoju. Szósty,
gdy pewnego niedzielnego poranka adwokat chce wejść do swojego biura i widzi, że Bartleby
w nim śpi. Siódmy, gdy adwokat poprzestaje na zadawaniu pytań. Ósmy, gdy Bartleby przestaje
kopiować, rezygnuje z wszelkiego kopiowania, a adwokat go wyrzuca. Dziewiąty, gdy adwokat
podejmuje drugą próbę wyrzucenia go. Dziesiąty, gdy Bartleby zostaje usunięty z biura, siada na
poręczy schodów, a wystraszony adwokat proponuje mu inne nieoczekiwane zajęcia. (Deleuze,
2016a: 116).

Wyznaczone powyżej punkty orientacyjne stanowić będą linię, którą podążę,
zagłębiając się w architekturę3. Wydaje się, że najważniejsze jest rozpoczęcie całego procesu, którego logika polega nie tyle na uskokach, cięciach, przemianach, co
raczej na intensyfikacji, rozprzeszczenianiu się. Istotne jest też, niewspomniane
przez Deleuze’a, jedenaste użycie, które stanowi ostatnie posunięcie i które może
wyjaśniać całość strategii oraz tego, co niejako można uznać za cel oporu.
Nim pojawi się pierwsze użycie, mamy opis, jak Bartleby wykonuje swoją pracę. Jest on z jednej strony przesadnie w nią zaangażowany, pracuje bez przerwy,
pożerając dokument za dokumentem, w dzień i w nocy, bez żadnej przerwy. Z drugiej strony, wydaje się nieobecny w tej pracy, „pisał milczkiem, bez entuzjazmu,
mechanicznie” (Melville, 2009a: 18). Bartleby przypomina maszynę: nie potrzebuje odpoczynku, jest w stanie funkcjonować dwadzieścia cztery godziny na dobę,
zasysa materiały i rytmicznie, w odpowiednim tempie je przerabia, jednocześnie
nie wykazując żadnego zaangażowania w wykonywaną pracę – w pewnym sensie
treść pracy staje się nieistotna. Brak zaangażowania wiąże się z bladością4, co może
3
O sposobie czytania jako zagłębianiu się w architekturę i gubieniu się w niej (Benjamin,
20011). Sposób czytania jako błądzenia, powolnego przedzierania się, modyfikowania mapy, wydaje
się wiązać z duchem pisania preferowanym przez Melville’a, gdzie pisanie staje się happeningiem, jest
podróżą po nieznanym terenie (Bianchi, 2011).
4
„(…) he wrote on silently, palely, mechanically” (Melville, 2009b: 11).
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odnosić się do wysysania życia przez pracę, maszynę, czyniąc to, co ludzkie, martwym. Bladość, mechaniczny rytm, milczenie, właściwe maszynie, w tym przypadku budzą niepokój, nadają niezwykłości pracy Bartleby’ego pewien ponury rys,
uniemożliwiający adwokatowi cieszenie się z obserwowanego zjawiska. Szybko
jednak dodaje, że jest to praca nietwórcza, nie dla poetów, niejako wymagająca
sama z siebie mdłego niezaangażowania, mechanicznej powtarzalności. „Jest to
czynność nudna, nużąca i letargiczna (…) dla niektórych ludzi o bardziej krewkim
usposobieniu byłoby to zajęcie wręcz nie do wytrzymania” (Melville, 2009a: 18).
Maszynowy charakter pracy kopisty zostaje wytłumaczony przez sam maszynowy
charakter kopiowania i sprawdzania dokumentów. W ramach tego tłumaczenia
dziwna bladość5 Bartleby’ego, która również ujawniała się podczas wykonywania
służbowych porządków, zostaje zneutralizowana, by tuż za chwilę eksplodować,
zaczynając powolny, podziemny proces destrukcji.
Właściciel przekonany jest, że kiedy wypowie rozkaz-polecenie, maszyna-Bartleby zadziała jak po wciśnięciu guzika, pochłonie papier, ruszy jej rytmiczny, pełen bezdusznego zacięcia tryb. Kiedy proces produkcji nie rozpoczyna się, a Bartleby odpowiada niezgodnie z oczekiwaniami: „wolałbym nie”, ponawia, głośniej,
polecenie, przekonany, że może coś niewyraźnie wypowiedział, że Bartleby go nie
zrozumiał, a może jego własne władze umysłowe go oszukały, a maszyna nie tyle
odmówiła posłuszeństwa, co po prostu nie została właściwie uruchomiona. „Powtórzyłem, czego sobie życzę, tonem możliwie najwyraźniejszym. Lecz nie mniej
wyraziście zabrzmiała odpowiedź, taka sama jak przedtem: Wolałbym nie” (Melville, 2009a: 19).
Pierwsze wypowiedzenie „I would prefer not to” jest momentem zacięcia się
maszyny-kopiującej i zainicjowaniem nowego sposobu działania, czy precyzyjniej:
zacięcie się, zobrazowane powtarzaniem (się) „I would prefer not to”, wytwarzać
zaczyna inne efekty. Bartleby staje się siewcą chaosu i zniszczenia (Schultz, 2011:
597–588; Deleuze, 2016a: 124–125). Na razie jednak „zniszczenie i chaos” nie
ujawniają swojej pełnej mocy. To jedynie drobne drżenie, poprzedzające nadejście
trzęsienia ziemi.
Zarówno wygląd samego Bartleby’ego, jak i sposób, w jaki wypowiada swoje
słowa, ujawniają coś nieludzkiego: z jednej strony pewną niepospolitość, z drugiej – rzeczowy charakter kopisty. Pracodawca-adwokat stwierdza, że „gdyby było
w jego zachowaniu cokolwiek pospolicie ludzkiego, bez wątpienia usunąłbym go
Bladość Bartleby’ego pojawia się w różnych kontekstach, wiążąc go najczęściej z czymś martwym, ale też z czymś, co nie może zostać włączone w świat pracy najemnej, z pewnym wyższym
stanem. W pojmowanych przez adwokata próbach zrozumienia Bartleby przez bladość będzie odsyłany do gipsowego popiersia Cycerona, muru, bycia dżentelmenem, szaleństwa czy wręcz śmierci.
5
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z mej kancelarii, i to niezbyt grzecznie. W tych okolicznościach równie dobrze
mógłbym się zastanowić, czy nie wyrzucić za drzwi mojego gipsowego biustu Cycerona” (Melville, 2009a: 20).
Mechaniczny tryb zacięcia ujawnia się podczas drugiego użycia, kilka dni później, kiedy to Bartleby zostaje wezwany, aby wspólnie z innymi sprawdzić poprawność kopii stworzonych przez niego. Tym razem adwokat-pracodawca próbuje wdać
się w dyskusję z nieposłusznym pracownikiem. Ten jednak na wszystkie pytania
odpowiada „wolałbym nie”, tak jakby „jakaś przemożna okoliczność powodowała,
że nie był w stanie odpowiedzieć inaczej, niż to uczynił” (Melville, 2009a: 21). Tak,
jakby coś nad nim panowało, jakby został poddany innej władzy i dlatego nie mógł
postępować zgodnie z racjonalnymi przesłankami podawanymi przez pracodawcę. Jednocześnie, to, co nawiedziło Bartleby’ego, dosięga też adwokata. Traci on
pewność, ponownie jego władze rozumu zaczynają się chwiać, ujawnia się ich kruchość. Nie będąc pewnym, czy sprawiedliwość i rozum są po jego stronie, zwraca
się po wsparcie do pozostałych pracowników.
Stają oni po stronie pracodawcy, dominującej racjonalności, chociaż ich postawa zabarwiona jest negatywną afektywnością. Agresja, na początku jedynie pojawiająca się w kąśliwych uwagach, narasta w miarę jak rozpowszechnia się działanie Bartleby’ego. Podczas kolejnych użyć „wolałbym nie” destrukcyjne działanie
intensyfikuje się, tak samo jak narasta agresja, tak też i szaleństwo, obejmując obejmuje już nie tylko adwokata, ale i współpracowników.
Nawiedzenia, tak jak i odmowa Bartleby’ego, nabierają mocy. Dziwny sposób
wypowiadania się przenika również do języka oficjalnego. Adwokat zauważa, że
„ostatnimi czasy nabrałem dziwnego zwyczaju mimowolnego używania wyrazu
«woleć» przy wszelakich, nie zawsze stosownych okazjach” (Melville, 2009a: 36).
To wmykanie się, wplątywanie prefer do słownika, rozrywania oficjalnego języka,
jego udziwnianie i wprowadzanie w rakowatą mutację, dotyczy nie tylko pracodawcy. Adwokat spostrzega, że również jego pracownicy, mimowolnie, bez udziału woli, tak jakby przez przypadek, używają słowa prefer. „W sposób oczywisty
ześlizgnęło się z jego [Szczypcy – wtrącenie O.S.] języka bez złej woli” (Melville,
2009a: 37). Bartleby pomieszał ich języki, a może nawet umysły. Ponadto, sama
obecność dziwnego kopisty przyczynia się do rozpowszechniania plotek, które
mogą podważyć społeczną pozycję adwokata (Melville, 2009a: 46–47).
Pracodawca zaczyna zdawać sobie sprawę, że jego przetrwanie jako porządnego obywatela, kompetentnego adwokata jest zagrożone. Rozpoczyna się ucieczka, w której nieruchomy Bartleby nieustannie trzyma adwokata w swoich objęciach. Staje się cieniem, który nawet wygnany, jest obecny. Pomimo zamknięcia
w Grobowcu, niejako zesłania go tam, skąd przybył, do wypartego, wygnanego
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aspektu rzeczywistości, adwokat pozostaje z nim w łączności czy to poprzez listy
słane przez władze zakładu, czy to przez nieustające nawiedzenie, którego jeszcze
nie zracjonalizował. Dokonawszy zdrady (Deleuze, 2016a: 134), adwokat pojawia
się w Grobowcu, gdzie stara się pocieszyć Bartleby’ego oraz zapewnić mu lepsze
warunki egzystencji. Odpowiedź byłego pracownika jest przerażająco jasna, nie
można jej wytłumaczyć zaburzeniami psychicznymi: „Znam cię”, „Wiem, gdzie
jestem” (Melville, 2009a: 55), by po chwili powtórzyć swoją szaloną wypowiedź:
„Dziś wolę nie jeść obiadu” (…). Co powiedziawszy, oddalił się wolnym krokiem
w przeciwnym kierunku, po czym stanął twarzą ku martwej ścianie” (Melville,
2009a: 57). Pogrążając się w milczeniu i w śmierci.

Rozszczepienie widma
Tak jak wspomniałem, opór Bartleby’ego jest dość dziwny: to specyficzny nie-opór, który najcześciej określany jest mianem pasywnej odmowy. Nie będę tutaj
analizował całościowego charakteru strategii nie-kopisty ani wikłał się w dyskusje
na ten temat. Wykracza to zdecydowanie poza ramy niniejszego artykułu. To, co
mnie interesuje, odnosi się do kwestii dyskursu. Zamiast więc szukać „istoty” oporu, pokażę jego działanie.
Od początku dziwny opór Bartleby’ego podważa racjonalność pracodawcy,
wprawia jego rozum w drżenie. Nie mamy do czynienia jedynie z zachwianiem funkcji poznawczych, ale z zakwestionowaniem całego porządku społecznego, w ramach
którego ustanawia się dany rozum i uznaje pewne sposoby myślenia za racjonalne.
Drżenie, zaburzenie, zachwianie odsyłają do braku fundamentów, do wypartej arbitralności zarówno tego, co rozumne, jak i tego, co społeczne. Wyrwa, którą tworzy
wypowiedź Bartleby’ego, wprowadza adwokata w niebezpieczny stan, otwiera przed
nim perspektywę niewłaściwą dla ludzi jego sfery. „Po raz pierwszy w życiu ogarnęło
mnie uczucie dominującej melancholii. Nigdy przedtem nie doświadczyłem choćby
odrobiny tak dotkliwego smutku” (Melville, 2009a: 31). Melancholia z jednej strony
odrywa adwokata od panujących stosunków społecznych, z drugiej otwiera go na
doświadczenie braterstwa – do zupełnie innych relacji, do zupełnie innej rzeczywistości. „Krążyły wokół mnie przeczucia dziwnych odkryć” (Melville, 2009a: 32).
Gdyby jednak podążył drogą otwartą przez Bartleby’ego, straciłby to wszystko, co
tworzy jego podmiotowość, na czym oparta jest jego wiara w siebie i w świat, poczucie własnej wartości. Obietnica jest zagrożeniem. W pewnym sensie Bartleby jest nie
tylko prześwitem (Deleuze, 2016a: 138), bramą, ale również murem ujawniającym
ograniczenia samego adwokata (Springer, 1965).
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Analizując momenty użycia, dostrzega się bezradność pracodawcy wobec swojego pracownika. Od początku Bartleby ma uprzywilejowaną pozycję
w kancelarii. Od pierwszego nawiedzenia adwokat dostrzega jakieś podobieństwo. Nawiązuje z nim dziwną więź. Bliskość ma charakter widmowy, tak jak
sam Bartleby jest czymś, co się zjawia. Na widmowość, zjawowość Bartleby’ego
zwraca uwagę między innymi Naomi C. Reed, stwierdzając, że mamy do czynienia z nawiedzeniem, że Bartleby działa jak duch (Reed, 2004: 250). Jacques
Derrida, analizując figurę widma, dostrzega, że jest związane z możliwością.
Przychodzi ono niejako zarówno z przeszłości, jak i przyszłości, czy może raczej
zaciera różnicę, nie jest wiadome jego pochodzenie. Związane z tym, co było,
ale nie zaistniało, jak i z tym, co może zaistnieć, ale nie istnieje, jest ono pewnym zobowiązaniem. Jest związane z czymś, co „mogłoby nadejść lub powrócić” (Derrida, 2016: 74). To nadejście, powrót i zapowiedź zawsze podważają
teraźniejszość. Widmo tym samym otwiera rzeczywistość, staje się obietnicą.
Widmo składa nam wizytę, daje do myślenia i skłania do działania. Będąc wielością, rozszczepiając się na legion widm, jest jednocześnie zawsze odniesione
do nawiedzonego – „widmo widzi przede wszystkim nas” (Derrida, 2016: 169).
W tym kontekście adwokat zostaje nawiedzony przez siebie samego. Tym, co go
straszy, co wpędza w szaleństwo, z czym musi się zmierzyć, jest on sam, a raczej
to, czym mógłby, czym może być. Jakaś resztka, coś wypartego. I coś, co nie
mieści się w ramach rzeczywistości.
Norman Springer wskazuje, że adwokat nie jest zimnokrwistym kapitalistą,
wulgarnym, ograniczonym przedsiębiorcą, kochającym jedynie pieniądze, ale wykształconą osobą, świadomą moralnych problemów (Springer, 1965: 410). Dan
McCall ukazuje, że mamy do czynienia z osobą, która jeszcze nie dostosowała się
do bezdusznego kapitalizmu, o czym ma świadczyć, że wciąż płaci Bartleby’emu,
pomimo że ten nie wykonuje swojej pracy (McCall, 1989).
Można uznać, że adwokat staje się bezradny wobec Bartleby’ego z powodu wewnętrznego konfliktu, rozgrywającego się w samym rdzeniu jego podmiotowości.
Mielibyśmy do czynienia z walką etyk – chrześcijańskiego miłosierdzia i kapitalistycznego pragmatyzmu. Tak jakby te dwa dyskursy, zajmujące równą pozycję
w podmiocie, zaczęły blokować własne działanie – nieruchomość Bartleby’ego stanowiłaby ujawnienie zamurowania samego adwokata.
Henry Krips wskazuje, że „I would prefer not to” jest wypowiedzią, która do
kancelarii wprowadza rejestr właściwy salonom. Wypowiadając wspomniane zdanie, Bartleby odwołuje się do zasad innych niż rynkowe, do relacji innych niż te
oparte na pieniądzu. Działania Bartleby’ego są więc tolerowane, ponieważ podejmuje on aktywność w pełni odpowiednią w towarzystwie dżentelmenów (Krips,
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2012: 311). Jednocześnie w tym odwołaniu zawarta jest pewna przesada, teatralna
sztuczność, dziwaczność uniemożliwiająca nie tylko reakcję w ramach kapitalistycznych relacji, ale również dżentelmeńskich. „Bartleby jest dżentelmenem na
trupi sposób” (Reed, 2004: 250). Wykrzywia oba porządki, obnaża oba dyskursy. Podczas lektury można dostrzec, że adwokat odwołuje się do obu rejestrów,
za każdym razem ponosząc klęskę. Nie-kopista nie tyle umożliwia wybór między
dwoma etykami, dwiema wizjami świata, stawiając podmiot w konflikcie między
rywalizującymi systemami wartości, co raczej wskazuje ich komplementarność
i pustkę. Pustkę władzy i kruchość upodmiotowienia – ograniczenia danego upodmiotowienia.
Adwokat prezentuje siebie jako osobę solidną, spokojną, miłosierną, jest dobrym chrześcijaninem i dobrym przedsiębiorcą. Jest kimś poważnym, godnym
poważania – jak monety. Jest twardą walutą, którą potwierdza nie tylko rynek, ale
i tradycja. Jest on osobą w pełni zintegrowaną z panującym porządkiem, odnoszącą sukcesy, pełną optymizmu. Jak zauważa Springer, adwokat jest przekonany
o swoim rozeznaniu w świecie i że potrafi sobie w nim radzić. Zna wartość pracy i jest za nią nagradzany nie tylko pieniędzmi, ale również pozycją społeczną.
Bartleby ukazuje, że ograniczenie takiej podmiotowości jest murem dla adwokata.
Wyczuwa on w nie-kopiście coś, co wykracza poza granice jego świata, jego rozumienie, odczuwa obcość i inność, której nie jest w stanie zrozumieć (Springer,
1965). Bartleby nie tylko sprawia, że adwokat ucieka w własnego biura, ale nie idzie
też w niedzielę do kościoła. Rozkłada jego definicję rzeczywistości, człowieczeństwa, wymyka się wszelkim ulokowaniom, kierując wzrok ku murowi. Całkiem
możliwe, że bezradność nie bierze się z bliskości, ale z obcości, z niemożliwości
oswojenia, podporządkowania, wtłoczenia w ramy. Bartleby przecież nie działa
tak, jak powinien. Jego odpowiedzi nie są zgodne z regułami. Nie-kopista wykoślawia język, prowadzi do jego granic, wydrąża go z wszelkiego sensu, kierując
w stronę milczenia. Adwokat może jedynie neutralizować dane działanie, ratować
język, możliwość wypowiadania, które wydaje mu się sensowne, traktując quasi-wypowiedzi Bartleby’ego jako przejaw szaleństwa.

Obłąkane widmo
W opowieści adwokata Bartleby odnoszony jest do szaleństwa wielokrotnie.
Wytłumaczenie jego zachowań znajduje się jedynie w rejestrze choroby psychicznej. Rozkład dyskursów, milczenie, mają stanowić przejaw zaburzenia
upodmiotowienia.

Bartleby, łowca dyskursów. O pewnej formie nie-krytyki

337

Bartleby, zdefiniowany jako typ melancholijny, zajmuje określoną pozycję wobec języka. Język choremu jawi się jako coś obcego. Milknięcie jest efektem choroby. Andrew Solomon w swojej opowieści o zmaganiu z depresją pisze:
Kiedy zostaje przekroczona bezpieczna granica, zmieniają się reguły gry. To, co napisano w ojczystym języku, teraz jest chińszczyzną (…) Niewiele mówiłem. Słowa, z którymi zawsze pozostawałem w zażyłej znajomości, nagle stawały się ogromnie wymyślnymi, trudnymi metaforami.
Nie znajdowałem w sobie dość energii, żeby z nich skorzystać. (Solomon, 2004: 49, 53)

To, co Solomon obserwuje na własnym przypadku, jest dla Julii Kristevej
jednym z istotnych przejawów choroby, uniemożliwiających egzystencję. Podana przez nią charakterystyka mowy melancholijnej może równie dobrze odnieść
się do sposobu mówienia Bartleby’ego. „Jego mowa zdaje się od samego początku
wymijającą, niepewna, lakoniczna, niby milcząca: mówi «się» z przekonaniem, że
mowa ta jest fałszywa, a więc mówi «się» niedbale, mówi «się», wcale w to nie
wierząc” (Kristeva, 2007: 48). Nieufność wobec języka stanowi niemożność podporządkowania się temu, co symboliczne, prawu Ojca. Zbyt przywiązany do własnego, niewypowiedzianego wnętrza, nie może wejść w to, co obiektywne (Kristeva,
2007: 18), zintegrować się z porządkiem, a tym samym wejść w sferę komunikacji
i produkcji. Dopiero dzięki matkobójstwu staje się podmiotem i członkiem uniwersalnej społeczności, wprowadzonym w ojcowską tradycję i kojące działanie
prawa. Melancholik, wierny jakieś utopii, nie potrafi przejść w logikę ekwiwalencji, stając się w pewnym sensie absolutystą, wybiera śmierć zamiast kompromisu.
W powyższym duchu odczytuje Bartleby’ego Leo Marx. Proponuje on traktować całą historię jako metaforę sytuacji pisarza w kapitalistycznym społeczeństwie, zaś nie-kopista miałby być alter ego Melvilla. Wspomniany już wcześniej
kilka razy mur, który oddziela pracowników od pracodawców, który tkwi za oknem, zasłaniając wszelki widok, mur, w cieniu którego Bartleby w końcu zatapia się
w milczenie i śmierć, ten mur staje się istotną metaforą. Marx zauważa, że Bartleby
bliski jest traktowaniu pisania jako twórczości, jego odmowa dotyczy uznanych
społecznie form pisania, traktowania pisania jako po prostu formy pracy. Odmówienie sprawdzania tekstu to odmówienie podporządkowania się społecznym
relacjom, powszechnemu użyciu tekstu (Marx, 1953: 609). Zacięcie się maszyny-kopiującej zostaje odniesione do muru. Nieustanie wzrok Bartleby’ego będzie się
ku niej kierował. Niemal jako dopełnienie słów „I would prefer not to”. Nie-kopista
zostaje niemal opanowany przez mur, to w jego cieniu nie może pisać. Koncentracja na murze jest związana ze świadomością ograniczeń, jakim zostaje poddane
pisanie i pisarz w kapitalistycznym społeczeństwie. Niemniej Marx interpretuje los
Bartleby’ego jako los kogoś, kto, nie potrafiąc się pogodzić z warunkami, zostaje
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zniszczony przez koncentrację na granicach. Mur niszczy człowieka, który obsesyjnie go bada (Marx, 1953: 622). Błąd Bartleby’ego tkwi w tym, że, wpatrując się
w mur, oddzielił się od ludzkości, wszystko jawi się jako sztuczne na Wall Street –
dlatego ginie, tak jak ginie pisarz bez publiczności (Marx, 1953: 626–627).
Zgodnie z powyższą logiką nie-kopista jest nie tyle prześwitem, nie tyle widmem, które wyłamuje rzeczywistość z zawiasów, ukazując inne sposoby istnienia,
co kimś, kto po prostu nie potrafi się dostosować, kimś, kto nie potrafi negocjować
z tym, co społeczne. Jego zagrożenie dla danego porządku jest zagrożeniem dla istnienia jako takiego, a adwokat-terapeuta jest tym, który może wskazać nam drogę,
kimś, kto próbuje ocalić Bartleby’ego – niestety bez powodzenia.
Taka interpretacja jednak nie uwzględnia tego, co naprawdę wywrotowe. Nie
tyle pokazuje Bartleby’ego jako radykalnego krytyka dyskursu, który ma własną
metodę, co wzmacnia dominujące dyskursy – umieszczając wreszcie nie-kopistę
w istniejącej strukturze społecznej, na oficjalnych marginesach, w więzieniu, jako
szalonego, włóczęgę.

Widoki władzy
Bartleby nie opowiada swojej historii. Tym, kto przedstawia jego losy, zarysowuje
sylwetkę i stara się nam pomóc zrozumieć tego najdziwniejszego ze skrybów, jest
prawnik, szef kopisty. Oczy stają się źródłem poznania:
Nie wiem o Bartlebym nic ponad to, co ujrzałem na własne zdumione oczy, kiedy miałem z nim
osobiście do czynienia, oraz nie licząc jednej niejasnej relacji, która pojawi się w dalszym ciągu
tej opowieści. (Melville, 2009a: 7)6

To, co „jego zdziwione oczy zobaczyły”, „to wszystko, co wie o nim”. Odwołanie
się do wzroku, że „to wszystko” się zobaczyło, z jednej strony można potraktować
jako gwarancje rzetelności narratora, nie dodaje niczego, czego moje oczy nie zobaczyły, czego sam nie byłem światkiem, żadnych domysłów, żadnych plotek. Wpisywałby się tym samym w kartezjańsko-oświeceniową tradycję uprzywilewującą
zmysł wzroku (Swoboda, 2010: 12). Z drugiej może wskazywać na subiektywność,
na niedostępność Bartleby’ego. No był taki w moich oczach, on się mi takim jawił,
tak mi się prezentował. I to nie prezentował się jako ogólnie przedmiot spojrzenia,
ale przedmiot spojrzenia konkretnych – „my own” – oczu. Jedynie raz przywołuje
6
„What my own astonished eyes saw, that is all I know of him, except, indeed, one vague report,
which will appear in the sequel” (Melville, 2009b: 2).
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„niejasną relację”, już po tym, jak Bartleby osuwa się w nicość, by w radykalnej
odmowie usunąć się z władzy spojrzenia. Dopiero wtedy, gdy umiera, pojawia się
(appear) doniesienie, po to, aby znowu uczynić Bartleby’ego widzialnym. Relacja,
niejasna, niemal widmowa, czyni kopistę znowu widocznym, jawiącym się, widmowym znakiem, już bez podmiotu, odniesienia do istnienia, a jedynie do resztek,
które cyrkulują po śmierci (Reed, 2004: 264). Nawet kiedy oczy nie dostrzegają
postaci, to słowa o Bartleby się jawią.
Jedna i druga strona, obiektywność spojrzenia i subiektywność partykularnych
oczu, łączą się: uprzywilejowany zmysł pokrywa się z uprzywilejowaną perspektywą patrzącego. Prawnik ucieleśnia spojrzenie władzy ustanawiającej obiektywność kapitalistycznego porządku społecznego. Jest jego wyrazicielem i granice jego
światopoglądu, jego spojrzenia, są granicami społeczeństwa kapitalistycznego.
To, że Bartleby jawi się nam przez pryzmat oczu pracodawcy, jest istotne. Narrator stwierdza, że musi z tego powodu opowiedzieć o sobie, „Ludziach, których
zatrudniam, moim zajęciu, mojej kancelarii oraz otoczeniu, ponieważ wszystko to
jest niezbędne, by właściwie zrozumieć najważniejsza postać, którą pragnę przedstawić” (Melville, 2009a: 8). Postać prawnika jako tego, który widzi, czy raczej,
komu się jawi Bartleby, jest istotna z kilku powodów, co zresztą już wspominałem – jego zadomowienie, konserwatywna natura, połączenie rejestrów, etyk, to
wszystko sprawia, że dziwny kopista i jego strategia jest tak, a nie inaczej interpretowana. Równie istotne, czy też spajające etyki i rejestry, działając niczym soczewka, jest rynkowe ulokowanie adwokata: jest on pracodawcą.
Już w pierwszych słowach można dostrzec, że narrator używa języka, który
wskazuje na posiadanie: „my employés, my business, my chambers” (Melville,
2009b: 2). Określa się w pozycji nadrzędnej względem pracowników, którzy są
jego i, niczym niewolnicy, określają jego osobę. Nie byłby sobą, gdyby tego wszystkiego nie posiadał. To posiadające spojrzenie traktuje pracowników jako maszyny, zasób, co ujawnia się w ich opisie, gdzie poszczególne cechy odnoszone są do
zdolności wykonywania pracy i pożytku, jaki przynoszą kancelarii. Jak zauważa
Schultz, to pracodawca widzi Bartleby’ego jako rzecz, jako narzędzie, jako coś bez
niezależnej myśli, co wcale nie oznacza, że dziwny kopista jest tym, za kogo pracowdawca go uznaje (Schultz, 2011: 592). Można przypuszczać wręcz odwrotnie.
W przeciwieństwie do Marxa uważam, że to nie Bartleby nie jest świadomy
społecznej konstrukcji muru, tego, że ograniczenia zostały stworzone przez ludzi
i tym samym możliwe jest życie po ich zniszczeniu, ale to adwokat widzi mur jako
coś metafizycznego, związanego z samą naturą odwiecznej rzeczywistości. Dla adwokata ograniczenia są czymś danym, dlatego ich zniesienie może otworzyć tylko
na otchłań, na szaleństwo, które przeczuwa w Bartlebym. Przyjmując interpretacje
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daną przez pracodawcę-narratora, musimy przyjąć perspektywę władzy, zaczynamy myśleć w ramach dominującego dyskursu, i potraktować milczenie nie-kopisty, jego strategię, jako osuwanie się w śmierć, jako po prostu odmowę życia.
Deleuze wskazuje, że psychoanaliza nie jest w stanie ująć dziecięcych map, zrozumieć „inny język”, ale narzuca klisze, odcina kłącza, dostosowuje do oficjalnych
sposobów mówienia, wiąże lewą rękę za plecami. „Muszą usunąć swoje mapy, pod
którymi są już tylko pożółkłe zdjęcia ojca-matki” (Deleuze, 2016b: 105). Psychoanaliza staje po stronie władzy, jest strategią adwokata – „«kuracja» ma ulżyć nie
tylko Bartleby’emu, ale w takim samym, jeżeli nie większym, stopniu jego toczeniu,
uosobionym przez narratora” (Paryż, 2002: 227). W tym kontekście należałoby
również odczytywać Kristevej charakterystykę stosunku do języka właściwej melancholikom.
Bartleby zostaje ulokowany w konkretnych stosunkach społecznych – wie,
gdzie jest. I to w ich ramach podejmuje swoją terrorystyczną akcję. Mur, ograniczenia, dominujący dyskurs są historycznymi pofałdowaniami, ustanowionymi strukturami. I w tych to konkretnych ramach należy ujmować odmowę
Bartleby’ego. Wycofuje się nie ze świata, ale z tego tu świata, nie z języka jako takiego, ale z tak sformatowanego języka, nie z pisania jako takiego, ale z takich form
i wymogów pisania.
Uniwersum języka, w którym znajduje się Bartleby i które odrzuca, to język
rozkazu, język zarządzania, podporządkowywania hierarchicznym strukturom,
rynkowym relacjom. To świat totalnego przedsiębiorstwa i zakładów odosobnienia. Język służy w tym kontekście podporządkowaniu, jest językiem wyalienowanym, w którym wszelka komunikacja jest jedynie pozorem (Pospiszyl, 2016: 111).
I tak, Bartleby zrywa z językiem redukowanym do wspierania kapitalistycznego
sposobu produkcji i okaleczania życia, z dyskursami dominacji. Toteż milczenie
wskazuje na niechęć do asymilacji z tym językiem, językiem ojców, dominacji, pozoru komunikacji, z panującymi strukturami, do których odwraca się w imię życia. Jest milczeniem, o ile ujawnia cichość gadaniny; jest szaleństwem, o ile ujawnia paranoje władzy; jest murem, o ile ujawnia otaczające nas ściany…

Nadmiar niczego
Należy zauważyć, że linie styku są jednocześnie liniami odbicia. Próba wyjaśnienia
Bartleby’ego w ramach tego czy innego dyskursu kończy się porażką. Bartleby jest
już gdzie indziej. Jest pracownikiem, nie będąc pracownikiem, jest człowiekiem,
nie będąc człowiekiem, jest obcy, będąc jednocześnie kimś najbliższym. „Tam jest
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zawsze coś więcej w Bartleby’m, coś ekstra, coś, co przekracza «tę» czy «tamtą»
tematyzację” (Beverungen, Dunne, 2007: 173).
Samo istnienie Bartleby’ego jest już krytyką. Stawia on opór ojcowskiemu pragnieniu kontroli języka czy kontroli jako takiej. Schultz stwierdza, że Bartleby myśli
i działa poza sposobami, obszarem wyznaczonym przez szefa (Schultz, 2011: 593).
Tym działaniem poza, swoją nieuchwytnością, ujawnia kruchość podporządkowania, niepewność każdej władzy, niemożliwość totalnego zapanowania dyskursu.
„Bartelby jest dokładnie tym momentem, w którym maszyna zarządzająca zawodzi, ulegając asymilacji z tym, co jej się opiera” (Beverungen, Dunne, 2007: 178).
O ile sam Bartleby wycofuje się z dominującej logiki, to ta, próbując nad nim zapanować, zaczyna ulegać transformacji, dociera do swojej granicy, ujawniającej
prawdę o podporządkowaniu, jego czysty imperatyw „bądź posłuszny” (Krips,
2012: 314) i tkwiącej pod każdym porządkiem arbitralnej przemocy.
Praktyka Bartleby’ego, jego kontemplacja, czy może studiowanie muru, jest
czymś, co można powiązać z myśleniem jako krytyką dyskursu. Deleuze zauważa,
że myślenie pochodzi z zewnętrza, rozsadzając to, co uformowane i funkcjonujące (oraz funkcjonalne) w ramach „skamielin” diagramów władzy. Zewnętrzność
myślenia, będąca przestrzenią oporu, nie redukuje się do reprodukowania dominującego dyskursu. Praca oporu, jako czegoś nie tyle będącego efektem władzy, ale
będącego czymś pierwotniejszym od uformowania, jest pracą sabotowania, wprowadza w drżenie, zakłóca rytmiczną pracę machiny dyskursywnej, aż do wprowadzenia jej na jałowy bieg. Zamiast więc usprawniania dyskursu, jego ulepszania,
dostrzec możemy praktyki rozkładu, konstruowania i uruchamiania nowych, innych maszyn. Myślenie Bartleby’ego, jako forma myślenia krytycznego, jest pewną
formą praktyki, jako przejście do jednej mapy do drugiej. Przemiany przestrzeni,
przemiany dyskursu to również przemiany podmiotowości (Deleuze, 2004).
Nicość, z którą utożsamiony jest Bartleby, jest granicą władzy, granicą dyskursu, przejściem do innego porządku. Ten porządek nie jest czymś określonym,
ale raczej czystą potencjalnością (Agamben, 2009; Lewis, 2013; 2014) – otchłanią
życia poza słowem władzy.

Śmierć dyskursu
Strategia krytyczna Bartleby’ego nie polega na analizie dyskursu w rozumieniu
rozkładania go na czynniki, podejmowania się podejrzliwej anatomii. Zamiast
tego proponuje nam podwójny gest. Z jednej strony jest to gest parodii, demaskacji
polegającej na wykrzywianiu, teatralizacji – Bartleby wypowiada się tak, że plącze
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rejestry, wprowadza je w drżenie. Z drugiej strony jest to gest odcięcia, zerwania
komunikacji, odmowa uczestniczenia w danym dyskursie, akceptacja jego zasad.
O ile pierwszy wymiar gestu zdaje się lokować wewnątrz dyskursu, stanowić jego
mutację, niejako akceptującą jego logikę, co najwyżej ją reformując, to już drugi
ukazuje takie przeświadczenia jako złudzenie, iluzję tego, co dominuje. Może nawet należałoby powiedzieć, że gest Bartleby’ego jest po prostu gestem zerwania,
zaś wszelkie wykrzywienia, mutacje, są działaniami dominującego dyskursu pragnącego przywrócić sobie totalne panowanie. Wchłonięcia Bartleby’ego w swoją logikę, ulokowania go w porządku, chociażby jako wykluczonego. Tymczasem jego
krytyka polega na byciu niezintegrowanym, na radykalnej odmowie. Polega ona
na nieużywaniu danego dyskursu. To, co adwokat bierze za dialog, komunikację,
jest jedynie iluzją. Bartleby jedynie powtarza to, co wypowiada na samym końcu:
„Znam cię i nie chcę do ciebie mówić”. Nie chcieć mówić do, to niezgoda na mówieniu w.
– Zechcesz mi powiedzieć, Bartleby, gdzieś się urodził?
– Wolałbym nie.
– Zechcesz mi powiedzieć cokolwiek o sobie?
– Wolałbym nie.
– Lecz jaką możesz mieć racjonalną obiekcję, by ze mną porozmawiać? Jestem do ciebie nastawiony przyjaźnie.
Nie patrzył na mnie, kiedy mówiłem, wzrok utkwił w biuście Cycerona, który, gdym usiadł,
miałem dokładnie za sobą, jakieś sześć cali nad głową.
– I co odpowiesz, Bartleby? – zapytałem, odczekawszy spory kawałek czasu, podczas kiedy wyraz jego twarzy nie zmienił się ani odrobinę, może z wyjątkiem ledwie dostrzegalnego drżenia
jego zbielałych ust.
– W tym momencie wolę nie udzielać odpowiedzi – rzekł i wycofał się do swojej pustelni. (Melville, 2009a: 35)

O ile analiza, krytyka, nie tylko przyczyniają się do rozpowszechniania dyskursu i nieustannie negocjują znaczenia na terenie wyznaczonym przez to, co
dominuje, zaś parodia stara się zawłaszczyć sposoby mówienia, dokonać ich mutacji, pracując wewnątrz jako transformowanie, to radykalna odmowa uśmierca
dyskurs, odsyła go w zapomnienie, przestaje używać. Nie tyle Bartleby zatapia się
w śmierci, co jest śmiercią adwokata – reprezentowanych przez niego relacji, praw
i sposobów mówienia.
Z punktu widzenia władzy strategia Bartleby’ego jest szaleństwem, kresem
mowy, śmiercią. Jest czymś, co nie może zostać zrozumiane. Jest jednocześnie tym
nadmiarem życia, niestłumioną, niewtłoczoną w kapitalistyczną cyrkulację, mocą
samego życia. Jest tym, co poprzez samo swoje istnienie wskazuje na możliwo-
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ści, będące czymś więcej niż jedynie rozwojem w ramach dominujących struktur.
Strategię Bartleby’ego można zaobserwować w praktykach najnowszych ruchów
społecznych czy w anarchistycznych odmianach syndykalizmu. Wydaje mi się, że
ten trop jest bardzo istotny dla zrozumienia specyfiki krytyki dyskursu proponowanej w tym artykule. Mówiąc krótko, krytyka ma charakter praktyczny, związany
z budowaniem odmiennych relacji społecznych, związaną z mocą bytu przeciwko
sile dominujących struktur. Nie podziela iluzji, że w instytucjach funkcjonujących
i wspierających dominujący dyskurs jest się w stanie wynegocjować inne sposoby
życia i użycia. Opuszcza fabryki (edukacyjne) by tworzyć nomadyczne maszyny
edukacyjne, pirackie sieci – umierać dla tego świata i rodzić się dla innego. Robiąc
prześwity, które mogą uwodzić również w tym, co dominuje.
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The following essay discusses liberal (arts) education from
critical discourse analysis perspective. After a historical
and philosophical introduction, three examples of liberal
education discourse are discussed: 1) ‘liberal arts’ vs. ‘liberal education’, 2) ‘liberal arts’ and ‘neoliberal arts’ and
3) descriptions of liberal education at Wagner College in
1970 and 2013. The article concludes with a general reflection on liberal education in the current educational
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This essay presents the liberal education tradition as a contested site of contradictory discursive practices. After a historical introduction proposed three
examples of its discursive dynamics are discussed: the divergent conceptual
phrasing of the core idea, the tension between liberal education and neoliberal
trends in higher education, and changes in how liberal education is understood
and promoted within one institution. The conclusion addresses lessons from the
three examples discussed and areas for further research inspired by critical discourse analysis.
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The many faces of liberal education
Liberal arts education, also referred to as ‘liberal education’, has a far reaching,
complex, and well documented history in the Western culture. The intellectual
ideal of education suitable for the free citizens was typically associated with the
classical period in Ancient Athens (Mehrens, 2016; DeNicola, 2014). For a long
time after, liberal education was less of a structured practice or a set curriculum,
and more of a philosophy of education concerned with living a good life. Medieval
universities were the natural site for a study of the liberal arts. But the Renaissance ideal of liberal arts – a self-rewarding exploration of the newly rediscovered
classical philosophy, literature, and history – was just as important. Much later,
the notion of liberal education expanded to include liberating the mind from social conventions. Cardinal John Henry Newman famously reinterpreted the liberal
education offered in an Oxbridge model as an education of the whole person embodied in a broad curriculum and offered in a residential setting (Rothblatt, 1976;
Newman, 1893).
In its many incarnations, liberal education included some form of character
formation. Other understandings were more volatile, both those related to content
(general education, broad education) and to outcomes (preparation for leadership,
enhancing critical thinking) (Rothblatt, 2003). Bruce A. Kimball proposed that
liberal education meant two different things in history. It started with logos, which
could mean both ‘speech’ and ‘reason’. The two terms were respectively foundational concepts of rhetoric that pursued effective cultural transmission, and dialectics
that engaged with an inexhaustible search for truth. The oratorical and philosophical tradition of liberal education created the complex and often confusing history
of the use of the concept (Kimball, 1995a).
American higher education structured the undergraduate degree according to
the ideal of liberal education. First established in the colonial period, and later influenced by individualist, critical, democratic, and religious arguments, residential
liberal arts colleges became ‘distinctively American’ (Koblik, Graubard, 2000). In
the late 19th century, the rise of a research ideal, specialization, and the resulting
the ‘academic revolution’ (Jencks, Riesman, 1977), challenged traditional liberal
education and forced it to adapt. But the bucolic settings of rural colleges continue
to attract students seeking a transformative educational and social experience to
this day. The holistic educational model (combining curricular, co-curricular, and
extracurricular activities), social prestige and academic advantage of its alumni
entering professional graduate programs all reinforce the continued value of liberal education. Liberal education survives by changing: both its historical forms
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and contemporary variations reflect an uneasy balance between the high minded
ideal and the more sceptical public opinion.
Another tension regards its general orientation. Progressives argued that colleges should develop critical thinking, laying the foundation for active and responsible democratic citizenry (Dewey, 1929; Nussbaum, 1998). Traditionalists saw
liberal education as the ‘transaction between generations’ and ‘inherited conversation of mankind’ (Oakeshott, Fuller, 2001), with the tradition of great books,
core texts, and the great questions of (Western) philosophy, literature and art at
the centre (Bloom, 1987). The mounting market pressures, increased social role of
higher education, and the new political role of liberal education after the ‘culture
wars’ of 1980s, led to claims that the US scene witnesses an ‘overlapping pragmatic
consensus’ (Paris & Kimball, 2000).1 In this approach, the liberal and the practical arts, or intrinsic and extrinsic values, blend together. Epistemic, eudemonic,
civic, and holistic aspects of liberal education appear together (Harward, 2012;
Harward, 2016). A liberally educated person is even portrayed as uniquely capable
of solving the complex challenges of the contemporary world.
Liberal education might be an essentially contested concept (Gallie, 1956), both
widely accepted as a laudable goal and variously interpreted, raising incompatible
expectations. Conservatives can claim that it restores some of what the university (allegedly) used to be in the past – an institution full of humility for the wealth
of cultural heritage and the scope of current knowledge. In this vision, liberal arts
professors, relatively unconcerned with disciplinary careers, would encounter students with internal motivation to learn, genuinely broad interests, and ability to draw
connections. On the other hand, progressives can see liberal education as a tool for
social and individual improvement. The particular goals can include greater responsibility of students for their own learning, overcoming the dominant unidirectional
pedagogy, developing genuine interest in applying knowledge to the current, complex, and global problems. As with other essentially contested concepts, there is no
agreed way of determining which interpretation is right.
Many authors opt for a negative definition (Becker, 2014). Liberal education
is non-vocational, non-professional, and not limited to a single subject, methodology or academic discipline. It is also not necessarily politically liberal. Obviously,
it still does not tell us much what then a liberal education can be.
1
This definition states that ‘liberal education is and should: become multicultural; elevate general education and integration, rather than specialization; promote the commonwealth and citizenship; regard all “levels” of education as belonging to a common enterprise; reconceive teaching as
stimulating learning and inquiry; promote the formation of values and the practice of service; and
employ assessment’ (Paris, Kimball, 2000: 144).
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Outside the US, more than 180 institutions or programs globally claim that
they offer liberal education (Godwin, 2015b), almost 60 in Europe.2 The sudden
rise in the number of liberal arts initiatives was attributed to a shift towards the
knowledge economy, a response to the massification, democratisation, and increasing influence of the US in post-Cold War world (Godwin, 2013; van der Wende,
2011; Peterson, 2012b; Godwin, Altbach, 2016). Where national higher education
systems have been overhauled and harmonised – as in European Higher Education Area developed through the Bologna Process – the newly created Bachelor
degree has sometimes proven more hospitable to the idea and practice of liberal
education. In Europe, most liberal education developments are housed in public
universities.3
Liberal education is not only a philosophy of education, but also a social
practice that highly depends on cultural and institutional context. Accordingly, the language used to describe it is both socially shaped and constitutive for
the social practice (Fairclough, 1993: 134). Analysing liberal education through
critical discourse analysis allows to identify ‘coexisting, contrasting, and often
competing discursive practices’ (Fairclough, 1993: 134), identified at the level of
a) mediation of particular discourse and other social elements (emergence, operationalization, foregrounding, and backgrounding), b) influence of social practices, and c) recontextualization (intertextuality and interdiscursivity) (Wodak,
Fairclough, 2010). Not only ‘what’, but also ‘how’ we speak of liberal education
matters; power and authority, hegemony and contestation of discursive practices
all warrant careful attention. Vaguely defined, historically dynamic, and geographically dispersed discourse of liberal education lends itself particularly well
to analysis of this kind.
Example 1: Liberal education vs. liberal arts education
The continued preference for ‘liberal education’ over ‘liberal arts’ reflects the influence of Cardinal John Henry Newman, whose impact on the philosophy of Anglo-Saxon higher education was comparable to Wilhelm for Humboldt’s in continental Europe (Rothblatt 1997). For Newman, liberal education was the true purpose
of a university, while the role of research was secondary. The cultivation of the
mind, learning for its own sake, and awareness of the unity of all knowledge are
2
In Poland, MISH colleges (and to some extent MISMaP colleges), as well as Collegium Artes
Liberales at the University of Warsaw are primary examples. European Liberal Arts Initiative (www.
liberal-arts.eu) provides a current database of European liberal arts programs.
3
The diversity of institutional models of liberal education in Europe is discussed in Kontowski,
2018.
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mixed together to turn out the ‘good members of society’ (DeNicola, 2014, see
also Newman, 1893). In the US, the Yale Report of 1832 also used the term ‘liberal
education’ to describe the foundation for further studies, and a desirable aim of
education in college, that would be ‘broad, deep, and solid’ and provide students
with the ‘furniture of mind’ (Yale College Faculty Committee, 2010 [1832]).
At the same time, the curriculum defended forcefully by Yale Faculty in the
early 19th century was based on the liberal arts, at that time understood as traditional academic disciplines in opposition to the social sciences, sciences, and pre-professional programs. The common understanding of liberal (arts) education,
today includes the first two, showing well that the ‘liberal arts’ are indeed ‘the living
arts’ (Rothblatt, 2003). The term ‘liberal arts’ features in the institutional charts (as
in ‘college of liberal arts’ that delivers undergraduate instruction at many research
universities) but is less prominent in policy papers and outreach documents. The
possible reason was that such the humanities were criticized since the 1980s as
useless for the production of skilled professionals, effectively an expensive hobby
for the upper class and the reason for the ‘liberal bias’ in the American academia
(D’Souza. 1992; Anderson, 1992).
On the other hand, the term ‘liberal education’ allowed much more flexibility. It did not suggest it can only happen in a (private) liberal arts college, with
a specific curriculum, cost range, and social function. Association of American
Colleges and Universities, a major advocacy organisation, has adopted the ‘liberal education’ approach4 – and subsequently grew to the current 1400 institutions
(37% of all US higher education institutions). Liberal education no longer suggests
the ‘Great Books’ reading lists that inflamed some of the ‘culture wars’ (Carnochan.
1993; Gless. Herrnstein Smith. 1992),5 but instead offers politically safe discourse
of holistic student experience in any higher education institution.
The ‘liberal arts’ phrasing dominates in the continental Europe and in the
UK (University College Deans Network 2014; European Colleges of Liberal Arts
and Sciences n.d.). Exceptions (Gazette CEU, 1998; Axer, 1997; Nørgaard, 2013;
Nørgaard, 2016) include authors with ties to the US liberal arts scene. An organisation promoting liberal education in Central and Eastern Europe was called
‘Artes Liberales’ (1996–2001). Latin provided a common ground for institutions
scattered across the post-communist countries and reassured original inspiration.
To refer back to artes liberales was to revisit the principles of the first universities
in Europe (Zimmermann, 2013). In a context of a modern research university,
4
5

2017.

See for example Association of American Colleges and Universities, 2012.
For a current move towards the great books in European settings see Cohen de Lara, Drop,
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interdisciplinary connections and a broader curriculum offered by a liberal arts
program were more attractive point of reference. A ‘liberal arts’ program promises
students ‘a better deal’: they would get more and better access to university courses. ‘Liberal education’ would not convey this subtle meaning.
Example 2: Liberal education vs. the neoliberal arts
Some scholars link the rise of European liberal arts degrees to the Bologna Process
(Van der Wende, 2011; Godwin, 2013), which introduced modular curricula, a distinction between broader undergraduate and more specialized graduate programs,
and a set of tools for mobility between programs, universities, and countries. The
Bologna Process emphasised both education for democratic citizenship (within the
integrating European Union) and education for employability in the knowledge economy. This ambiguity can be traced throughout European liberal education in its
historical and geographical diversity. Historically non-vocational liberal education
narrative was by no means immune to the dominant trends affecting higher education worldwide. The last four decades witnessed the ascendancy of neoliberalism in
educational theory and policy, and new public management in university administration (Hursh, 2016; Roberts, Peters, 2008; Brown, 2015; Harvey, 2005). The core
assumption of neoliberalism is that of the primacy of market regulation to achieve
the optimal allocation of resources, reducing governmental control over public services, and effectively reframing higher education as a private good.
The overlap between liberal education and neoliberalism was noticed only recently (Deresiewicz, 2016; Burawoy, 2016) as the values promoted by neoliberalism – free market, freedom of expression, and the free society (Hursh, 2016) – at
a first glance seem theoretically compatible with liberal education. But practices
differ. First, conceiving higher education in market terms fuels consumerist attitudes of the students, and thus commercialisation and commodification; yet even the
most individualistic interpretation of liberal education as personal development
would still consider it a public good. Secondly, in relation to public higher education, neoliberal policies assess educational programs by their market relevancy, favouring the short-term employability whereas liberal education is values the
long-term goals of lifelong learning, love for learning, and personal satisfaction.
Finally, in the ‘neoliberal arts’ approach critical thinking becomes only a tool to
improve the competitive position of an institution, a researcher, or a student; liberal education engages in questioning for its own sake.
Yale-NUS in Singapore, a joint initiative of an Ivy League university and a big
research university set out to establish ‘liberal arts: in Asia, for the world’ provides
an example of this overlap. The transpacific collaboration was part of a ‘global hub’
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strategy that seeks to improve the position of Singapore in the global knowledge
economy without abandoning the limits its government imposes on academic
freedom. While the founding president of Yale-NUS College praised ‘globally
aware citizens’ who can be ‘more innovative contributors to the economy and society’ (Lewis, 2016: 49), his critics rebuked that Yale-NUS runs on a marketized
notion of liberal education, an elite education used as a way of getting ahead in
the global competition for talent, not as a tool for social critique (Liu, Lye, 2016).
When the traditional ideal of liberal learning has been hegemonized by a neoliberalized education, a ‘functionalist creativity’ replaces the true spirit of the liberal
arts education (Newfield, 2017).
It does not have to be this way. Competitive, pragmatist, economized values
dominate higher education discourse in many Asian countries. But aside of the
professional model of a (Western) research university they adopted in XIX and
early XX century, original traditions of liberal or general learning could still appeal
for producing well-rounded, literate, ethically aware citizens (Nussbaum, 2011;
Altbach, 2016; Jung et al., 2016). In this perspective, liberal education becomes
a global palimpsest: traditions and influences, ideas and power relations, internal
and external discourses jointly co-create new qualities.
The ideal of liberal education was used to catalyse changes in the structure of
an existing institution (Kontowski, 2016a), or establishing a radical organizational
and curricular alternative (Norgaard, Hajnal, 2014). But despite the popular mantras of knowledge economy and innovation (Greenwood, 2009), the promoters of
liberal education were unable to affect policies and discursive practices in higher
education tout court. Both the concept and the language of liberal education remain largely unknown outside the United States – and even the typical defence
mentions now there an increased job readiness of its graduates to meet the alleged
challenges of tomorrow. Only a handful of selective U.S. liberal arts colleges can
still emphasize the traditional cultivation of the mind. Other colleges often opt for
a combination of liberal arts with STEM disciplines, pre-professional courses, and
internships in attracting their ‘clients’ by offering them a broader set of transferable
and soft skills. Almost all such arguments can be interpreted as ‘neoliberal’, advancing a narrow view of usefulness of university graduates, creating more developed schemes of control, expecting students to exercise entrepreneurial attitudes
towards their higher education, petrifying the undemocratic organisation of universities, and finally reinforcing the privileged pathways for future cosmopolitan
elite knowledge workers (Shear et al., 2015).
The high-minded resilience to privatisation and short-term educational investment agenda is both easier and harder in Europe. With the exception of the
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UK, liberal education programs do not charge tuition at levels generating considerable student debt. But the general public also expects universities to deliver specialised undergraduate degrees and remains unaware of the philosophy or ‘brand’
of liberal education. Medicine and law degrees start at the undergraduale level,
unlike in the US, putting the high-earning, prestigious professions at odds with
receiving a liberal education. Perhaps not coincidentally, there is not one great
books institution in all Europe, and most liberal education programs engage with
the language of 21st century skills, employability, and global competitiveness.6 European liberal education programs negotiate with the powers and dogmas of their
countries, especially if they rely on public funding. Without the culture of private
philanthropy, institutional endowment, and flexible accreditation, European liberal educators are more constrained than their US counterparts.7
Example 3: Old and new ways of promoting liberal arts by the same
institution
In the last three decades, Wagner College (NY, USA) redefined its mission, social
composition of students, and curricular philosophy (Smith 2010; Guarasci 2006).8
Comparing the undergraduate bulletin from early 1970s with a mission statement
from 2013 allows for a reflection on the general changes in American liberal education and well as a signature development of ‘practical liberal arts’ at Wagner
(Esser et al. 2013). How Wagner College describes liberal education to its current
and prospective students?
In 1970–1971 academic year, Wagner College was primarily a commuter
college located on Staten Island, delivering a typical curriculum for a liberal arts
institution. The general education consisted of distribution requirements, a concentration in a chosen discipline, and electives made up roughly equal parts of
the coursework. In the 1960s, foreign language, physical education, and religious
This facet of liberal education discourse matches the following excerpt from EU Skills Agenda
for Europe: ‘The aim is to ensure that people develop a broad set of skills from early on in life and to
make the most of Europe’s human capital, which will ultimately boost employability, competitiveness
and growth in Europe. Critical thinking, entrepreneurship, problem solving or digital competences
are just some of the competences enshrined by the New Skills Agenda. These skills emerge today as
key to allow people to develop good-quality jobs and fulfil their potential as confident, active citizens’,
press release, 10 June 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm.
7
Predominantly public higher education and a specialized traditional curricula can be
observed in Germany, where private universities wishing to embrace some of the principles of liberal
education (Kontowski, Kretz, 2017).
8
For the summary of the changes, see: Guarasci, 2003; Wagner College, 2011; Kontowski,
2016b.
6
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studies were dropped as requirements. The bulleting from 1970 described philosophy of general education in terms of a non-specialised part of college education.
In Wagner College Bulletin from that year, the required courses were preceded by
this short introduction:
Traditionally and practically, to be educated a person must acquire basic knowledge and skills.
He should be aware of the spiritual aspects of life and of philosophical inquiry; he should understand the nature of himself and his fellow men; he should appreciate his historical and literary
heritage; he should be acquainted with the methods of science and mathematics; and he should
be able to understand and to communicate in his own and another tongue. In Wagner College
every student, no matter what his major, is required to achieve at least a specified minimum level
of competence in fundamental fields.
The Humanities, the Sciences, and the Social Studies should contribute to the creation of a mental equipment so diversified as to assure the graduate’s understanding of the problems arising in
our present day life.9

Notably, this description does not mention the concept of liberal arts or liberal
education at all. Many liberal arts colleges did not refer to the liberal education
philosophy in bulletins,10 which might suggest that a college and a liberal arts education were almost synonymous in the US context. Additionally, Wagner early on
embraced the pre-professional studies, for example nursing, and thus the traditional language of liberal arts might have caused confusion.
The audience of this document were primarily Wagner College students of
that time. Originally Lutheran, Wagner secularized long before 1970s, but in the
passage religious studies were still mentioned in the first sentence, even before philosophy. Wagner admitted women since 1933, but in 1970, still addressed students
using a male pronoun. The normative language of the paragraph conveys the aim
and content of education as both prescribed and aspirational. A student admitted
to Wagner is expected to internalize its values. Electives play a minor role, allowing
students to either take more courses matching their interests or simply to receive
credit for participation in the ‘orchestra, choir, or band’.
Both excerpts come from Wagner College, 1970: 62–65.
For example Haverford College Bulletin from as far as 1933-34 does not mention the word
‘liberal’ in history and description of the curriculum. Unlike Wagner, Haverford was very much
dedicated to the elective principle, which was often a proxy for a stronger academic focus. While the
college proposed a tentative plan of studies for each student, it also ultimately relied on the faculty
advisers to ‘prevent unreasonable combinations of courses’ during the first two years of study. After
that, a student was expected to assume more responsibility for their own education and only consult
with his Major Supervisor ‘whose power outside the field of major concentration is, however, merely
advisory’ (p. 32). I am grateful to John Esser for sharing with me this fascinating resource.
9

10
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Wagner College Mission Statement from 2013 reads differently:
Wagner College prepares students for life, as well as for careers, by emphasizing scholarship,
achievement, leadership, and citizenship. Wagner offers a comprehensive educational program
that is anchored in the liberal arts, experiential and co-curricular learning, interculturalism,
interdisciplinary studies, and service to society, and that is cultivated by a faculty dedicated to
promoting individual expression, reflective practice, and integrative learning.11

As mentioned in Wagner College Strategic Plan, the liberal arts are but one
of the educational philosophies and practices. Facing the common challenges for
liberal education in the US, Wagner claims to offer an attractively worded alternative – Practical Liberal Arts. I would argue that choice of ‘practical’ was a nod
to institutional heritage and new challenges, the description evokes the word ‘practically’ from 1970–71 description, and provides a link between social service and
the social good of Lutheran philosophy of education. On the other hand, it pre-emptively refutes the typical charge that liberal arts are impractical. Wagner positions itself as an institution with a unique vision. As a philosophy of education
and as a sustainable strategy for a small college, the (traditional) liberal arts are no
longer enough.12
The original 1998 ‘Wagner Plan: the Practical Liberal Arts: Reading, Writing
and Doing’ offered a more authentic, engaging language than the 2013 mission
statement:
A liberal education prepares students for life as well as for careers. It opens minds by introducing ·students to the sweep of human imagination as well as to the disappointments of human
behavior. Liberal education offers students a sense of the human imprint for both good and
evil. It provides students with the analytic skills necessary for critical interpretation and for effective problem solving. In every historical epoch, liberal education is about freeing the human
imagination to understand the past while visualizing future beyond the present limits of human
possibilities. (Wagner College Faculty, 1998)

Without reading too much into the two internal documents, Wagner moves
to more clearly describe the benefits of liberal education to end-users (students).
The concepts used to describe the plan and practice seem more sophisticated in
Accessible through: http://wagner.edu/about/leadership/strategic-plan/
The discourse of liberal education is still very limited in the Strategic Plan. Aside from ‘liberal
arts’ (7 times, mostly with regards to Wagner Plan for Practical Liberal Arts), the Strategic Plan
mentions only ‘residential liberal learning’ once. Wagner Plan (‘Engaged, Integrated, Transformative
Learning: The Wagner Plan into the Future’) at once reaffirms Wagner as a liberal arts institution and
distances it from its traditional connotations.
11
12
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2013 than in 1997. A subtle example of promotional discourse, the 2013 document
impresses students by a vision of a comprehensive curriculum and coherent educational philosophy. Wagner has moved from a more personal understanding of
liberal education towards a more generic college experience, and its competitive
advantage now stems from a whole combination of distinctive elements13.

Liberal education and critical discourse analysis studies
Teun Dekker recently summarised that: ‘if Liberal Arts is only one thing, it is
nothing’ (Dirksen et al., 2017: 31) and Margarethe Hattingh clarified: ‘Your liberal
education is what you make of it’ (Dirksen et al., 2017: 7–8). Customization and
personal relevance of liberal education offer an almost inexhaustible source of perpetual renewal. Liberal education retained its promise to increase the level of personal, and sometimes social, freedom experienced in different times and regimes.
Some general principles – empowering students as learners, multidisciplinary
curricula, small scale courses, the collegiate ideal – might make a liberal education
an example of a ‘telic’ reform (from τέλος in Greek) (Grant, Riesman, 1978). A telic reform proposes not simply alternative means to achieve preconceived aims of
higher education (in the 20th century, assuring a supply of graduates for work in
the job market and small subset of future academics), but a whole different set of
ends, for example personal satisfaction, social cohesion, or critical engagement
with politics. In the 1970s in the US, and 1990s in Europe, liberal education was
a site of an active search for educational alternative; audacious educational thinking was not only possible, but necessary. While it might no longer be the case
today, it might be tomorrow.
Researchers have to face an ‘elusive distinctiveness’ (DeNicola, 2014) of liberal
education. Critical discourse analysis has the potential uncover the hidden assumptions and power differentials structuring what first appears as unproblematic or unimportant. Some examples of the questions in liberal education research that might be
productively approached from a critical discourse analysis perspective include:
• In what sense the notion of ‘liberal’ is used in liberal education discourse?
(See: Lewis 1960)
• What is the difference between ‘liberal education’ and ‘Bildung’? (see: Hohendahl, 2011)
13
Perhaps importantly, the original Wagner Plan was drafted by one person (though amended
during Faculty Meetings), whereas 2011 Mission Statement was a document drafted by a committee.
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• If the concept of ‘liberal (arts) education’ is confusing in Europe, why is it
nevertheless continuously used?
• Why the existing research (Van der Wende, 2012; 2013; Godwin, 2013; Task
Force on Higher Education and Society; & The Task Force on Higher Education in Developing Countries, 2000; Gillespie, 2001; Peterson, 2012a),
focuses almost exclusively on the macro level, rendering the meso- and the
micro level invisible?
• How diverse internally is the liberal education movement? What discursive
factors might limit the scope of current pluralism of the European liberal
arts scene?
• What can be the role of critical theory in addressing the negative aspects
of liberal education ‘neoliberal master narrative’? (see: Vavrus, Pekol, 2015;
Godwin 2015a)
Critical discourse analysis allows to study liberal education in diachronic and
synchronic perspective. Two major streams of existing research, historical-philosophical and contemporary-institutional, are both necessary to analyse liberal education
discourse as a social practice. While we might never achieve a normative consensus
about what liberal education is, we can certainly map the diverse understandings associated with the model and its relation to other concepts in education. The current
wave of interest in the topic provides a promising starting point.
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Będę w tym tekście używała zarówno pojęcia „gender”, jak i „płeć” z powodu niejednolitej
praktyki w ich stosowaniu w polskich tekstach akademickich, choć uważam je za określenia bliskoznaczne. Radykalne rozróżnienie na gender i płeć (po polsku także rodzaj, płeć kulturowa, płeć społeczna versus płeć biologiczna) miało znaczenie u początków kształtowania się teorii feministycznej.
Współcześnie, kiedy w naukach społecznych rozważana jest płeć, przyjmuje się założenie, iż odnosi
się ona nie do biologicznej różnicy między ciałami kobiet i mężczyzn, lecz do konsekwencji tego
rozróżniania w życiu społecznym. Użycie pojęcia gender w tej sytuacji najczęściej sygnalizuje akces
do określonej teoretycznej i metodologicznej opcji – konstruktywizmu społecznego.
*
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Jako kobieta nie mam kraju, jako kobieta nie chcę mieć kraju,
moim krajem jako kobiety jest cały świat
Virginia Woolf

Wstęp
Wielu badaczy zwraca uwagę na istotność popkultury dla procesów tożsamościowych młodzieży i postuluje, by uwzględnić ją wśród filarów procesów kształtowania tożsamości młodych ludzi – w edukacji i socjalizacji (Melosik, 2013;
Jakubowski, 2007; 2014;). Niesione przez nią treści można więc rozważać jako
element dyskursu edukacyjnego.
Pojęcie „dyskurs” funkcjonuje w różnych znaczeniach. Tutaj odwołuję się do
dwóch z nich. Kiedy posługuję się pojęciem „dyskurs edukacyjny”, mam na myśli
dyskurs jako „zespół poglądów wyrażanych w danej dziedzinie czy dyscyplinie
wiedzy (…) lub zespół poglądów głoszonych w ramach dyskusji związanych z danymi zagadnieniami” (Stasiuk, 2003: 33). Kiedy piszę o dyskursie nacjonalistycznym, przyjmuję, że dyskurs można rozumieć jako zespół „propagowania koncepcji i idei” (Van Dijk, 2001: 10). Jednocześnie chcę podkreślić, że samo używanie
pojęcia „dyskurs” wskazuje na przyjęcie założeń konstruktywizmu społecznego,
czyli na przekonanie, iż komunikacja społeczna, nadawanie i interpretacja znaczeń, konstruuje rzeczywistość społeczną. Dyskurs w rozumieniu „propagowania
koncepcji i idei” ma w podtekście dążenie do hegemonii, do zawładnięcia przestrzenią symboliczną, ale też jest podatny na dekonstrukcję (Mouffe, 2008; 2015;
Jaskułowski, 2012: 54).
Podstawową strategią badawczą w badaniu dyskursu jest wydobycie i interpretacja znaczeń, które przypisywane są pojęciom odnoszonym do rzeczywistości
przez konkretne podmioty społeczne, w określonych sytuacjach historycznych,
określonych kontekstach, często także w celu ustanowienia hegemonii. Znaczenie jest tworzone w trakcie komunikacji społecznej, ale może też być zniesione,
obalone, zastąpione innym, alternatywnym znaczeniem. Nie oznacza to jednak,
że mamy do czynienia z absolutnym indywidualizmem (solipsyzmem) czy z woluntaryzmem w ich ustalaniu. Chodzi tu raczej o uwypuklenie intersubiektywnej,
komunikacyjnej natury rzeczywistości, w której wszyscy żyjemy. Dyskurs edukacyjny to zespół idei funkcjonujących w odniesieniu do rzeczywistości edukacyjnej
formalnej i nieformalnej, jest on wewnętrznie zróżnicowany, uwikłany w historyczne, ideologiczne i polityczne konteksty. Dyskurs nacjonalistyczny definiuję
jako jeden ze sposobów ujmowania rzeczywistości społecznej, w której kategorią
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centralną jest specyficznie konstruowana wspólnota zwana narodem. Zawiera on
również treść afektywną (emocjonalną), wyrażającą się w przekonaniu, iż przygodna, z punktu widzenia historii długiego trwania, forma organizacji społeczeństwa – naród – to forma jedyna i najlepsza.
Pozytywne uczucia młodego pokolenia Polaków i Polek względem narodu
utrzymują się na wysokim poziomie od lat i nie dają się w prosty sposób powiązać
z bieżącymi wydarzeniami politycznymi, które mogłyby być interpretowane jako
zagrożenie narodowego bytu. Już w 2005 roku Krzysztof Koseła, podsumowując
badania nad postawami patriotycznymi młodzieży, pisał:
Gorący patriotyzm młodych Polaków ma tę ciekawą cechę, że trudno pokazać, kto go żywi
i roznieca. Słaby związek z cechami rodziny, szkoły, środowisk rówieśniczych każe twierdzić, że
młodzi Polacy narodowy zapał czerpią z powietrza, czyli zewsząd; że są zanurzeni w przestrzeni, która podsuwa im narodowe treści. (…) Nie widać żadnej luki pokoleniowej ani gleby dla
konfliktu pokoleń. (…) Dla osób nieletnich przynależność narodowa jest cechą oczywistą, nieproblematyczną. (…) Większa osobista doniosłość identyfikacji narodowych od jakichkolwiek
innych ma konsekwencje w postaci gotowości świadczenia na rzecz narodu, nie zaś wspólnoty
regionalnej lub europejskiej. (Koseła, 2005)

Z długoterminowej perspektywy wydaje się dziwne że w dobie globalizacji,
tworzenia się ponadnarodowych wspólnot i instytucji taką żywotnością wykazują
się podziały narodowe i reprodukcja narodowych tożsamości. W istocie, wbrew
optymistycznym postmodernistycznym tezom z lat 90. XX wieku o końcu historii,
płynnej nowoczesności, nomadycznej strukturze tożsamości współczesnych ludzi,
stopniowym zanikaniu państwa narodowego, procesy narodotwórcze nie zostały
osłabione (przykładem np. Szkocja, Katalonia, Kurdystan) i podziały narodowe są
w rozkwicie. Być może przyczyny tego stanu rzeczy tkwią między innymi w tym,
że takie zjawisko jak popkultura, która kanonicznie opisywana była jako idąca
w poprzek a nawet przeciw narodowym identyfikacjom (Melosik, 2013), w swoich
lokalnych przejawach nie jest wolna od treści nacjonalistycznych.
Przedmiotem artykułu są konstrukcje płci i seksualności w dyskursie nacjonalistycznym i ich przejawy w popkulturze. Dyskurs nacjonalistyczny w specyficzny
– nierównościowy – sposób konstruuje płeć i seksualność. To stanowi wyzwanie
dla ruchów emancypacyjnych kobiet i osób LGBTQ, ponieważ stoi w sprzeczności
z dążeniem do przełamania heteronormatywności kulturowej, które stanowi jeden
z warunków ustanowienia bardziej sprawiedliwego społecznego porządku płci.
W pierwszej części artykułu przedstawiam ustalenia teoretyczne i badawcze
dotyczące konstrukcji płci i seksualności w dyskursie nacjonalistycznym, w drugiej części zajmuję się wybranymi artefaktami popkultury, wykorzystując ustale-
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nia teoretyczne do dyskursywnej analizy konstrukcji wspólnoty, płci i seksualności
w nich zawartych. W podsumowaniu próbuję zinterpretować analityczne rozpoznania w kontekście dominujących przekazów socjalizacyjnych i zarazem, jak sądzę, istotnych cech dyskursu edukacyjnego w Polsce po 1989 roku.

Konstrukcja płci i seksualności
w dyskursie nacjonalistycznym
Problem związków narodu i płci można zaliczyć do nurtu tak zwanej intersekcjonalności, który pojawił się w ramach badań nad płcią stosunkowo późno. W czasach powstawania teorii i badań spod znaku women’s studies i gender studies określano się wobec, jak zakładano, uniwersalnie istniejącego systemu opresji kobiet
(patriarchat) i operowano ogólnymi kategoriami „kobieta”, „mężczyzna”, badając
uniwersalne mechanizmy różnicy płci. W późniejszej fazie rozwoju teorii i badań
nad płcią przekształceniom ulegało samo rozumienie płci oraz pojawiły się bardziej wyrafinowane prace badające zależności między relacjami płci i szeregiem
innych czynników, takich jak klasa, rasa i między innymi etniczność. Ogólnie rzecz
biorąc, płeć nie jest już postrzegana jako cecha jednostki, jej tożsamości (w zależności od założeń teoretycznych bywa uważana za cechę przypisaną bądź zależną
od norm kulturowych), lecz jako jedna ze struktur społecznych, która „ucieleśnia
się” jako struktura nierówności w różnych obszarach życia społecznego. „Płeć to
struktura relacji społecznych, która skupia się na arenie rozrodczości, oraz zespół
praktyk, które przenoszą różnice między ciałami w zakresie budowy układu rozrodczego na sferę procesów społecznych” (Connell, 2013: 31).W realnym życiu
różne struktury nierówności wzajemnie się splatają i wzmacniają, i choć „istnieje
wiele powodów, dla których płeć należy traktować jako odrębną strukturę (…),
chcąc w pełni zrozumieć ludzkie życie, musimy pamiętać, że relacje płci zawsze
zachodzą w określonym kontekście i wchodzą w interakcje z innymi elementami
dynamiki życia społecznego” (Connell, 2013: 150). Takim elementem może być
etniczność lub przynależność narodowa. „Wzajemne zależności między relacjami płci, etnicznością i nowoczesnym nacjonalizmem stały się ważnym tematem
książki Niry Yuval-Davis Gender and Nation (1997). Znaczenie tej problematyki
rośnie, odkąd globalizacja znalazła się w centrum uwagi polityków i opinii publicznej” (Connell, 2013: 81–82).
Historiografia akademicka, tradycyjnie podejmująca problematykę narodu,
rzadko uwzględniała kategorię czy perspektywę gender w swoich badaniach. Wytłumaczeniem tego faktu może być, jak podaje Monika Bobako, rewolucyjny czy
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„rewizjonistyczny” potencjał kategorii gender dla całości narracji historycznych,
który wynika z uwikłania jej w epistemologię konstruktywistyczną.
Aplikacja kategorii gender do historii ma na celu reinterpretację utrwalonych w naukowej historiografii narracji historycznych. W nieunikniony sposób owe reinterpretacje pociągają za
sobą odsłanianie implicite przyjmowanych hierarchii wartości oraz związanych z nimi systemów
dominacji, które wbudowane są w kulturę europejską oraz poszczególne tradycje narodowe.
Z definicji zatem historia uwzględniająca perspektywę gender ma charakter „rewizjonistyczny”.
(Bobako, 2005: 264–265)

Tak więc badaniem tego, w jaki sposób naród – a ściślej rzecz biorąc, dyskurs
nacjonalistyczny – konstruuje porządek płci, kobiecość, męskość i w jaki sposób
przyczynia się do kształtowania systemu nierówności płci, zajmują się głównie
ci badacze i badaczki, przedstawiciele/ki różnych dyscyplin naukowych, dla których kategoria płci jest pierwszoplanowa (por. Acker, 2009; Scott Wallach, 2011;
Anthias, Yuval-Davis, 2009; Janion, 2006; Graff, 2008; Mrozik, 2012; Grzebalska,
2013).
Dyskurs nacjonalistyczny rozumiem jako sposób ujmowania w mowie (języku) wszystkiego, co związane jest z pojęciem naród, tożsamością narodową, ideą
narodu itp. Przymiotnik „nacjonalistyczny” nie ma tutaj żadnych wartościujących
konotacji, odnosi się do jednej z głównych teorii politycznych wczesnej nowoczesności, powstałych w XIX wieku. Dyskurs nacjonalistyczny nie jest tożsamy
z nacjonalizmem, nazizmem lub faszyzmem, choć wszystkie one są swego rodzaju
jego skrajnymi przejawami. Obejmuje on również umiarkowaną postawę aprobaty wobec własnego narodu – patriotyzm. Agnieszka Mrozik określa nacjonalizm
jako „dyskurs definiujący wspólnotę, która określa samą siebie jako naród” (Mrozik, 2012: 112). Podobnie jak inne projekty wczesnej fazy nowoczesności, takie
jak liberalizm czy socjalizm, również nacjonalizm postuluje (obiecuje) emancypację – wyzwolenie. Jednak emancypacja ta nie dotyczy jednostki – obywatela (tak
jak w koncepcjach liberalnych), czy podporządkowanej klasy społecznej (socjalizm typu marksowskiego), lecz specyficznie konstruowanej wspólnoty – narodu
(Walzer 1999; Szacki, 2002). Według klasyków badań dyskursu nacjonalistycznego
(Anderson, 1997; Gellner, 1991; Hobsbawn, 2010) pojęcie „naród” to abstrakcyjna
„wspólnota wyobrażona”, która w początkowym okresie nowoczesności zastąpiła
wspólnoty oparte na bliskościowych więziach społecznych, charakterystycznych
dla społeczeństwa feudalnego. Narodowa wspólnota pełniła podobne funkcje
jak wspólnoty rodowe, klanowe, wiejskie itp. – łączyła swoich członków więziami emocjonalnymi i była platformą dla społecznych identyfikacji, jednocześnie
jednak idea narodowa wspierała procesy modernizacyjne – industrializację, ur-
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banizację i powszechne szkolnictwo. Z drugiej strony, w XX wieku pokłosiem
nacjonalizmu/dyskursu nacjonalistycznego były dwie wojny światowe i Zagłada
europejskich Żydów, toteż nawet w swojej umiarkowanej wersji – patriotyzmu –
jest to idea kłopotliwa. Współcześnie dynamiczne zjawisko globalnych migracji
i powstawanie ponadnarodowych politycznych wspólnot, takich jak UE, stawiają
pod znakiem zapytania nie tylko przydatność polityczną tej idei, ale odsłaniają
także jej anachroniczność i kontrowersyjność w wielu różnych aspektach, między
innymi w aspekcie porządku płci, który wbudowany jest w jej założenia.
Dyskurs nacjonalistyczny cechuje się uprzywilejowaniem wspólnoty względem jednostki. W konsekwencji prawa i zobowiązania poszczególnych osób istnieją tylko jako pochodne praw i zobowiązań wobec wspólnoty (Zamojska, 2010:
21–27). W skrajnych wersjach naród pojmowany jest analogicznie do organizmu
biologicznego i każdy przejaw zachowania oraz myślenia jednostki oceniany jest
przez wzgląd na ich funkcjonalność względem wspólnoty narodowej. Jeśli indywidualne zachowanie i myślenie nie są zgodne z interesem narodu, określane są
jako zdrada narodu. Dyskurs nacjonalistyczny konstruuje naród jednocześnie
jako wspólnotę naturalną i kulturową (Zamojska, 2010: 40–53). Te niewspółmierne perspektywy tylko z pozoru są nie do pogodzenia. Zazwyczaj nie są formułowane explicite, koegzystują w dyskursie in potentia. Spójność narodu uzasadniana
jest przez wskazanie na wspólne cechy kulturowe i/lub biologiczne. W zależności
od okoliczności do głosu dochodzi jedno lub drugie. J.G. Herder – jeden z ojców
założycieli dyskursu nacjonalistycznego, jego kulturalistycznej wersji – widział naród jako wspólnotę połączoną atrybutami kulturowymi (wspólny język, religia,
obyczaje), lecz w popularnych wyobrażeniach naród funkcjonuje analogicznie do
rodziny, klanu – czyli grup związanych pokrewieństwem. Stąd między innymi romantyczne, legendarne mity o „praojcach” – założycielach narodu (Lech, Czech,
Rus itp.). Do niedawna też w wielu europejskich systemach prawnych istniała reguła określania obywatelstwa/przynależności do narodu oparta na założeniu pokrewieństwa, tak zwane prawo krwi – ius sanguinis, na podstawie którego, w przeciwieństwie do innej reguły – prawa ziemi – ius soli, obywatelem/obywatelką
państwa (narodowego) stawał/a się ten/ta, którego/której rodzice (a przynajmniej
jeden z rodziców) byli obywatelami danego państwa/członkami danego narodu.
Naród w dyskursie nacjonalistycznym ma cechę wyjątkowości, która wspierana jest poprzez konstruowanie dumy narodowej, opartej między innymi na porównywaniu się z innymi narodami – w dziedzinie polityki, sportu, nauki, kultury
itp. W badaniach psychologów społecznych udowodniono, że budowanie tożsamości społecznej w opozycji do grup innych, obcych, jest najskuteczniejszym sposobem wzmacniania więzi w obrębie grupy własnej i polega na tym, że „swoim”
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przypisujemy cechy pozytywne, a obcym negatywne (C.N. Macrae, Ch. Stangor,
M. Hewston, 1999: 53). Konsekwencją takiej konstrukcji wspólnoty własnej jest
etnocentryzm, ale także europocentryzm i orientalizm w znaczeniu, jakie temu
pojęciu nadaje Edward Said (2005.), którym towarzyszą nieuchronnie postawy paternalizmu lub wyższości wobec innych.
Założenia wpisane w tak ujmowany naród są także podstawą specyficznych
konstrukcji płci i seksualności. Dyskurs nacjonalistyczny zwykle „zamazuje”
wszelkie różnice wewnątrz narodowego „my”. W kontekście rywalizacji z innymi wszelkie podziały wewnętrzne – społeczne, klasowe, regionalne, ekonomiczne, a także płciowe – schodzą na dalszy plan. Nie znaczy to jednak, że mężczyźni
i kobiety w dyskursie nacjonalistycznym są sobie równi. Przy bliższym spojrzeniu
okazuje się, że dyskurs nacjonalistyczny przydziela mężczyznom i kobietom różne
role i zadania w celu podtrzymania trwania i funkcjonowania narodowej wspólnoty. Mężczyznom przypada głównie ochrona terytorium i ochrona tego, co się
z terytorium wiąże, kobietom przede wszystkim rola reprodukcyjna – w znaczeniu
biologicznym i symbolicznym, co skutkuje poddawaniem ich ciał i seksualności
nieustającej kontroli.
Badaczki podkreślają, że słowem kluczowym (…) jest „reprodukcja” – nie tylko biologiczna, ale
również symboliczna. Jej znakiem, terytorium, a jednocześnie granicą jest kobiece ciało. Wydając na świat potomstwo, kobiety pomnażają „zasoby ludzkie” danej społeczności, a więc decydują o sile bądź słabości narodu. (…) Opiekując się dziećmi, dbają o wychowanie ich w poszanowaniu wartości istotnych dla wspólnoty. W okresach wojny i niewoli funkcjonują z kolei jako
figura, symbol narodowej tragedii i cierpienia, dopuszczone zaś do działań zbrojnych pełnią
rolę służebną, opiekuńczą względem walczących/rannych/umierających mężczyzn. W dyskursie narodowym/nacjonalistycznym ciało kobiet naznaczone jest więc „piętnem reprezentacji”,
a na niej samej – jako „symbolicznej okazicielce honoru wspólnoty” – spoczywa obowiązek
„dźwigania ciężaru owej reprezentacji”. W związku z tym ciało kobiety (jej płodność, ale także
seksualność) znajduje się pod ścisłą kontrolą wspólnoty etnicznej/narodowej, co czyni kobietę
zakładniczką własnej społeczności. (Mrozik, 2012: 111–112)

Natomiast seksualność mężczyzn nie jest kontrolowana lub ograniczana. Ciało
męskie nie jest bowiem obciążone narodową symboliką. Jedynym wymogiem co
do męskiej seksualności w dyskursie nacjonalistycznym jest jej heteroseksualność,
co ma oczywiście związek z jej reprodukcyjnym potencjałem.
Seksualność cudzoziemskich kobiet i mężczyzn w porównaniu z seksualnością „naszych” mężczyzn i kobiet jest zawsze rozważana jako gorsza i zwykle konstruowana jako niezgodna z „naszymi” normami, czyli dewiacyjna – oceniana
jest jako zbyt wybujała albo jej walor reprodukcyjny jest podawany w wątpliwość
przez nadanie etykietki homoseksualności. Seksualność cudzoziemek często trak-
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towana jest w oderwaniu od ich funkcji reprodukcyjnych, co skutkuje skrajnie
przedmiotowym traktowaniem „obcych” kobiet jako wyłącznie obiektów seksualnych, zwłaszcza w czasie wojen i konfliktów zbrojnych (np. gwałty na niemieckich kobietach dokonywane przez żołnierzy Armii Czerwonej w czasie II wojny
światowej, gwałty na kobietach w czasie konfliktu w byłej Jugosławii). W skrajnych
przypadkach stosuje się eugeniczne praktyki w celu obniżenia lub eliminacji ich
reprodukcyjnego potencjału (np. sterylizacja Romek w byłej Czechosłowacji (Zamojski, 2009) lub rdzennych mieszkanek Ameryki w Stanach Zjednoczonych1).
Często kobietom pochodzącym z grup uważanych za „mniej cywilizowane” przypisywane są cechy prawie „zwierzęcej” seksualności (Barczyk, 2010). Inny sposób
konstruowania kobiecości cudzoziemek jest pełen fałszywego współczucia wobec
ich podrzędnej roli wobec mężczyzn w ich własnych wspólnotach, którego wyrazem jest na przykład wymóg szczelnego zasłaniania ciała w kulturze islamu. To
paternalistyczne kolonialne stanowisko trafnie wyraziła w słynnym zdaniu Gayatri
Chakravorty Spivak: „Biali mężczyźni ratują brązowe kobiety przed brązowymi
mężczyznami” (za A. Loomba, 2011: 166).

Popkultura w narodowej odsłonie
Popkultura rozważana bywa na kilku płaszczyznach: a) jako uproszczona wersja
tak zwanej wysokiej kultury, dostosowana do masowego konsumenta; b) jako nieautentyczna, skomercjalizowana wersja kultury alternatywnej (np. kontrkultury,
hip-hopu, feminizmu), wygładzająca jej rewolucyjne treści2; c) jako ta wersja kultury, która unifikuje tożsamości jej konsumentów, zwłaszcza młodzieży (pojęcie
tzw. globalnego nastolatka; Melosik, 2013). Ta ostatnia płaszczyzna jest dla potrzeb
tego tekstu najistotniejsza.
Zważywszy na znaczenie popkultury dla młodych ludzi, jej nacjonalistyczne odmiany mogą się przyczyniać do podtrzymywania czy wzrostu postaw nacjonalistycznych, co w zasadzie przekreśla założenie o unifikującym, globalnym
charakterze popkultury, obecne do niedawna w głównym nurcie refleksji o popkulturze jako zjawisku społecznym (Czubaj, 2005). Jednak może też być tak, że
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przymusowa_sterylizacja, dostęp 17.03.2017.
Np. E. Illouz pisze, że „feminizm przestał być wyłącznie ruchem politycznym i stał się również
kodem kulturowym wykorzystywanym w reklamie, serialach telewizyjnych, filmach i romansach”,
choć „posługiwanie się kodem kulturowym feminizmu przejawia się często wyłącznie składaniem
gołosłownych deklaracji bez poparcia dla jego moralnej siły i politycznych żądań, co wręcz osłabia
jego polityczną wyrazistość i zamienia w pusty gest” (Illouz, 2015: 93–94).
1
2
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treści nacjonalistyczne w popkulturze są tylko jednym z wielu przejawów tak
zwanego „banalnego nacjonalizmu” – codziennego „wymachiwania narodową
flagą”, przyjmowanego i akceptowanego jako oczywisty aspekt życia w obrębie
państw narodowych (Edensor, 2005; Billig, 2008). By rozstrzygnąć ten dylemat,
trzeba uwzględnić kontekst sytuacyjny i społeczny, ale także długookresowe
spojrzenie na popkulturę jako na zjawisko mające swoje centrum i peryferie oraz
dominanty i nisze. Na potrzeby tego tekstu odnotuję tylko, iż wielu badaczy i obserwatorów zjawisk popkulturowych w Polsce zwraca uwagę na swego rodzaju
„wzmożenie patriotyczne” rodzimej, polskiej popkultury. Poczynając od mainstreamu, a na niszowych formach gatunkowych kończąc (Czubaj, 2005; Bożek,
2012), mamy od kilku lat do czynienia ze wzrastającym zainteresowaniem tematyką narodową – odwoływaniem się do zdarzeń i bohaterów z dawnej i nowszej
historii Polaków i konstruowaniem swego rodzaju popkulturowej mitologii narodowej. Jest to tym bardziej zdumiewające, kiedy weźmie się pod uwagę wcześniejsze okresy młodzieżowej kultury, która np. w latach 60. XX wieku (rock), ale
także później (punk) znaczona była tematyką uniwersalnej wolności, równości
i antysystemowości, a w latach 90. XX wieku (hip-hop) skoncentrowana była
najwyżej na patriotyzmie lokalnym, „ziomalskim” (Zamojska, 2003). Obecnie
nasycenie popkulturowych treści nacjonalizmem staje się problematyczne nie
tylko ze względu na promowanie nieprzychylnych postaw wobec obcych, lecz
także utrwalanie patriarchalnego porządku płci. Ponadto, jak podkreśla Krzysztof Jaskułowski „Kulturą popularną w kontekście badań nad nacjonalizmem
warto się zajmować, ponieważ (…) jej szeroki zasięg sprawia, iż ma ona ogromne
znaczenie społeczne” (Jaskułowski, 2006: 11).
Eva Illouz twierdzi, że artefakty kulturowe (zwłaszcza te najpopularniejsze)
można traktować jako wskaźniki, barometry wartości uznawanych w społeczeństwach i mierzyć nimi zmiany, które się w nich dokonały w skali historycznej (Illouz,
2015: 4). Popkulturę lokalną można też, uwzględniając powyższe założenie, porównywać z inną lokalną popkulturą, by uzyskać wiedzę o istotnych tendencjach co do
dominujących lub uznawanych za dominujące wartości w poszczególnych społeczeństwach. Świetną okazją do analiz tego typu są konkursy piosenki Eurowizji3 –
swoisty przegląd mainstreamowych popkulturowych tendencji w poszczególnych
krajach.
3
Konkurs Piosenki Eurowizji (Eurovision Song Contest (ESC), fr. Concours Eurovision de la
Chanson) potocznie Eurowizja, organizowana corocznie od 1956 paneuropejska impreza muzyczna, w której biorą udział przedstawiciele publicznych stacji telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców (EBU). http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs_Piosenki_Eurowizji, dostęp
13.03.2017.
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W Konkursie Piosenki Eurowizji w 20144 zwyciężyła piosenka Rise Like a Phoenix (Powstać jak Feniks) w wykonaniu austriackiej drag queen o artystycznym
imieniu i nazwisku Conchita Wurst. Polskę reprezentowała piosenka My, Słowianie
(wykonywana częściowo po angielsku pod tytułem We are Slavic) – miks rapu i folku z wyraźnymi odniesieniami do instrumentarium (akordeon) i melodyki ludowych przyśpiewek rosyjskich autorstwa producenta hip-hopowego o pseudonimie
artystycznym Donatan, wykonana przez wokalistkę o pseudonimie Cleo oraz zespół
tancerek i aktorek. Każdy z wymienionych występów odnosił się bezpośrednio do
płci (płciowości) i seksualności, choć w bardzo odmienny sposób. Kontekst międzynarodowego konkursu i zaangażowanie widzów z całej Europy i niektórych państw
pozaeuropejskich do podejmowania decyzji o zwycięzcy/zwyciężczyni pozwala rozpatrywać to telewizyjne show nie tylko jako wydarzenie czysto estetyczne, lecz jako
zjawisko społeczne, a, zważywszy na wypowiedzi czy reakcje instytucjonalnych ciał,
na przykład Rosji czy Białorusi, także jako zjawisko polityczne5.
Od strony artystycznej zwycięska piosenka/występ sceniczny/performans
miała charakter patetycznego popowego festiwalowego hitu, natomiast w połączeniu ze scenicznym wizerunkiem wokalistki oddziaływała na odbiorców w nieoczekiwany, zaskakujący sposób. Conchita Wurst (po polsku dosłownie Muszelka
Kiełbasa lub Muszelka w kiełbasie; pseudonim wywołujący asocjacje z organami
płciowymi żeńskimi i męskimi), jednych szokowała aż do obrzydzenia, w innych
wzbudzała podziw i odczucia absolutnego wyzwolenia. Zamieszanie wokół jej postaci – męskie ciało ubrane w sukienkę, długie włosy i męski zarost twarzy – sprowadzające się w gruncie rzeczy do niemożliwości natychmiastowego określenia,
z kim w sensie płci mamy do czynienia („kobieta z brodą”, „mężczyzna w sukience”, „gej”, „babochłop”6), co zwykle robimy bez zastanowienia, intuicyjnie, odsłaniało głęboko zinternalizowaną binarność płci, którą odznacza się nasza kultura.
Nieumiejętność poradzenia sobie z identyfikacją, opisem, nazwaniem Conchity
Wurst na bardziej ogólnym niż jednostkowy poziomie odsłoniło/odsłania także
lukę kulturową, która świadczy o heteronormatywnym rygoryzmie kultury, opresyjnym dla osób nienormatywnych. Nie posiadamy środków językowych, a w każdym razie nie są one w powszechnym użyciu (A.M. Kłonkowska, W. Dynarski,
2016) na określenie osób nienormatywnych płciowo i seksualnie.
4
59. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się 6,8 i 10 maja 2014 r. w Kopenhadze. https://
pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs_Piosenki_Eurowizji_2014, dostęp 13.03.2017.
5
http://eurowizja.org/?p=5491, dostęp 25.03.2017.
6
Wszystkie określenia pochodzą z komentarzy internautów – http://muzyka.onet.pl/newsy/
eurowizja-2014-polscy-widzowie-ocenili-wystep-conchity-wurst-na-7-punktow-jury-nie/p506w,
dostęp: 12.03.2017.
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O ile można występ i zwycięstwo w konkursie Conchity Wurst uznać za demonstrację akceptacji lub otwarcia ze strony Europejczyków na niebinarne rozumienia płci – płci jako kontinuum różnorodnych kombinacji elementów tożsamości, wyglądu i praktyk płciowych i seksualnych – o tyle występ reprezentujący
Polskę w tym konkursie można odczytać jako krok w zupełnie odwrotnym kierunku. Polskę reprezentowała piosenka My, Słowianie o treści i formie jakby wyjętych z genderowych analiz dyskursu nacjonalistycznego. Utwór ten jako wizualno-słowno-muzyczna całość7 i występ sceniczny8 w trakcie konkursu odwoływał
się do anachronicznego z punktu widzenia dzisiejszych podziałów politycznych
konceptu rywalizacji Słowiańszcyzny z Zachodem, wykorzystując do tego urodę
i atrakcyjność seksualną kobiet. Wizualizacją atrakcyjności Słowianek były cielesne oznaki kobiecości – długie nogi, obfite biusty, jędrne pośladki, podkreślane
przez skąpe stroje tancerek i wokalistki. Warstwa słowna uwypukla „naturalne”, genetycznie dane piękno i kompetencje w uwodzeniu (My wiemy, jak poruszać tym,
co mama w genach dała/ To jest ta gorąca krew/ To jest nasz słowiański seks). Ten
wyróżniający Słowianki sexapeal (choć to pewnie herezja posługiwać się w tym
wypadku obcym wyrazem) w warstwie wizualnej ilustrowały wyzywające ruchy
tancerek i układ choreograficzny w trakcie występu scenicznego, którego punktem
kulminacyjnym było pochylanie się siedzącej tancerki z szerokim rozstawieniem
nóg nad naczyniem przypominającym dzieżę. W wersji wideo widzimy z kolei kobietę w głębokim pochyleniu zamiatającą podłogę (a może klepisko?) w wiejskiej
chacie przed starszym mężczyzną w kożuchu zapiętym pod szyję.
Tekst mówi o wyższości Słowianek w tym wyżej sygnalizowanym sensie
(Mamy to, czego nie ma nikt inny, Nie ma lepszych od naszych Słowianek) i zwraca
się z apelem do obcych mężczyzn (Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał/ Zjeżdżają
do nas z wielu świata stron/ Tu dobra wódka i dobre dziewczyny, Szukaj u nas idealnych żon).
Akcja klipu umieszczona jest na wsi – skansenie, jakby żywcem wyjętej z Chłopów Reymonta w ich filmowej wersji – kryty strzechą dom, podwórko, gdakanie
kur w tle. Tancerki i wokalistka występują w stylizowanych strojach ludowych
(hafty, bufiaste rękawy, wielowarstwowe spódniczki, fartuszki, kożuchy). To cofnięcie się w czasie w warstwie wizualnej i muzycznej można odczytać jako apoteozę tradycji ludowej, której przechowalnią ma być wieś i wiejski styl życia (A w teledysku nie ma podtekstów Jak nie wierzysz, to pojedź na wieś). To także apoteoza
„swojskości” widzianej z męskiej perspektywy, której wyrazem jest proste wiejskie
7
8

https://www.youtube.com/watch?v=rr1DSgjhRqE, dostęp: 12.03.2017.
https://www.youtube.com/watch?v=q8J3GAg5zaI, dostęp: 12.03.2017
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jedzenie (chleb, biały ser) i swojska używka – wódka (Wódeczka lepsza niż whisky i giny) i swojskie atrakcyjne kobiety (A nasze panie nie mają kompleksów/ Bo
nie mają powodów ich mieć). Kobiety w tej męskiej wizji swojskości są wyłącznie
przedmiotem seksualnym oraz wprzęgniętymi w czynności domowe służącymi
(zagniatają ciasto, zamiatają podłogę). Mimo że wokalistka w pierwszym zdaniu
podkreśla męsko-kobiecą równorzędność autorów klipu (Cleo, Donatan), przechylenie znaczeniowe tekstu i obrazu w stronę tak zwanego „męskiego oka” jest
ewidentne i wyłączne. Wykonawczyniami utworu w wersji scenicznej są wyłącznie
kobiety. Autor pojawia się tylko w klipie w swojej cywilnej roli i jako jedyny wyposażony jest w atrybuty współczesności (zegarek, komórka, T-shirt, bejsbolówka).
Oficjalne wideo tego utworu opatrzone jest wprowadzeniem, sugerującym
jego odczytanie – ma on być ironiczną hiperbolą stereotypu słowiańskiej kobiecości. Jednoznacznie męska perspektywa widoczna i słyszalna w obrazie i tekście
sugeruje raczej realizację męskiej fantazji erotycznej. Pominę tutaj niezrozumiały przekaz, dlaczego reprezentantkami Słowianek są wyłącznie kobiety z Polski.
Seksistowska pointa (Szukaj u nas idealnych żon) oraz powiązanie etymologiczne
angielskiego określenia Słowian (Slavs) z angielskim słowem slaves (niewolnicy)9,
choć angielski tytuł piosenki został przetłumaczony przez przymiotnik We are slavic, przywołują skojarzenia z targiem niewolnic.
Spośród krytycznych reakcji, które pojawiły się po konkursie, chciałabym wyróżnić parodystyczną przeróbkę tego utworu – tak zwany cover, wyprodukowaną
przez lewicowe pismo Krytyka Polityczna10. W filmie tym widzimy dziewczynę
o jasnych włosach splecionych w warkocz, w stroju ludowym i w koralach, która
w scenerii stereotypowego polskiego krajobrazu – łąka, droga polna obsadzona
drzewami – śpiewa i tańczy, wykonując uwodzicielskie ruchy ciałem. Wszystko
bardzo przypomina oryginał, poza kilkoma elementami – dziewczyna jest niska,
głos inny, jej ruchy mniej wystudiowane, sugerujące jednocześnie amatorskie wykonanie i autentyczność przeżywania. W ostatnich ujęciach filmowej opowieści
wykonawczyni zdejmuje blond perukę z warkoczem i gorset, odsłaniając krótkie ciemne włosy i gładką, płaską, męską pierś. Istotnym uzupełnieniem przekazu wizualnego jest informacja, iż w roli wokalistki i tancerki wystąpiła Kim Lee,
„najpopularniejsza polska drag queen”11, pochodzący z Wietnamu, mieszkający
9
https://www.quora.com/Does-the-word-slave-come-from-the-name-of-the-Slavic-people,
dostęp: 12.03.2017.
10
Kim Lee & Dżastina Dżary „My, Słowianie“ (cover Krytyki Politycznej, www.youtube.com/
watch?v=zUu-4Ny68PI: dostęp 23..03.2017.
11
http://kobieta.wp.pl/wywiad-z-kim-lee-najpopularniejsza-polska-drag-queen-598266573
8920577a, dostęp: 23.03.2017.
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w Warszawie, polski obywatel Andy Nguyen12. Ten krótki filmik jest więcej niż
parodią utworu My Słowianie. Poprzez obsadzenie drag queen w roli głównej nawiązuje do zwycięskiego występu Conchity Wurst w Konkursie Eurowizji, ale na
głębszym poziomie odsyła także do teoretycznej tezy Judith Butler, która właśnie
w występach drag widzi subwersywny akt performatywny podważający naturalność kategorii płci (Butler, 2008). Można tu dostrzec jedną ze strategii podważania
heteronormatywności płci, gender bending.
Gender bending to strategia mieszania kulturowych kodów płci, czyli zakłócania klarownego
podziału na męskość i kobiecość w warstwie wyglądu i stylów życia. To zaburzanie schematów
poznawczych innych osób przez świadome wymykanie się płciowej roli społecznej, przekraczanie jej, niespełnianie oczekiwań genderowych. (…) Gender bending to również czynienie ze
swojego ciała i seksualności nieustannego performance’u, a także spontaniczne lub przemyślane
przyjmowanie różnych tożsamości” (Zawadzka, 2015: 354)

Z kolei artystyczna strategia subwersji to według Jagody Cierniak „sztuka
inteligentnego oporu” (Cierniak, 2012). Subwersja to subtelna manipulacja znaczeniem, która „polega na naśladowaniu, na utożsamianiu się niemalże z przedmiotem krytyki, a następnie delikatnym przesunięciu znaczeń. Ten moment przesunięcia znaczeń nie zawsze jest uchwytny dla widza. To nie jest krytyka wprost,
bezpośrednia, tylko krytyka pełna dwuznaczności” (Dziamski 2001: 10). Jednak
samo uświadomienie sobie przez odbiorcę możliwości dwuznaczności, wytrąca go
z utartych – zwyczajowych – torów myślenia i między innymi umożliwia spojrzenie na znane rzeczy w nowy sposób, tak, by dostrzec nieoczywistość. Cover utworu My, Słowianie z udziałem drag queen skonstruowany jest w taki właśnie sposób.
Przez większą część utworu odbiorcy utwierdzani są w przekonaniu pełnej zgodności płci i narodowości z ich przedstawieniem, dopiero ostatnie ujęcie podważa
nie tylko pewność aktualnej percepcji, lecz problematyzuje oczywistość ogólnych
kategorii – płci i narodu (tożsamości narodowej).

Podsumowanie
Trzy popkulturowe artefakty próbowałam odczytać z perspektywy konstruktywistycznych konceptów narodu i płci z uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego. Interesowało mnie, jaka wspólnota oraz jaka konstrukcja płci i seksualności
jest w nich „zakodowana”. Przyjęłam założenie, że rodzaj wspólnoty determinuje
12

http://www.homopedia.pl/wiki/Kim_Lee, dostęp: 23.03.2017.
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określone konstrukcje płci i seksualności. Im bardziej wspólnota pojmowana jest
kolektywistycznie i/lub organicystycznie (jednostka, jej prawa i zakres wolności są
pochodną praw i wolności wspólnoty), tym bardziej porządek płci (relacje płci),
a także seksualność mężczyzn i kobiet ograniczane są przez ich powinności wobec
wspólnoty. Wspólnota, porządek płci i seksualność zastygają w formach traktowanych, postrzeganych i przedstawianych jako naturalne i odwieczne. Ani kształt
wspólnoty, ani tym bardziej relacje płci i formy seksualności nie są problematyzowane czy poddawane negocjacji (uważane za negocjowalne). Są przyjmowane jako
oczywiste, można powiedzieć, doskonale „przejrzyste”. I odwrotnie – we wspólnotach/zbiorowościach/społeczeństwach „indywidualistycznych”, w których punktem wyjścia dla rozwiązań ustrojowych i społecznych jest jednostka i jej wolności
osobiste, także porządek płci i formy seksualności pozostawione są w większym
stopniu swobodnej decyzji jednostek, a w każdym razie mogą być problematyzowane, mogą być przedmiotem negocjacji. Te modelowe opisy odnoszą się –
w pierwszym przypadku – do konstrukcji wspólnoty narodowej w dyskursie nacjonalistycznym, w drugim – do konstrukcji wspólnoty obywatelskiej w dyskursie
liberalnym.
We wszystkich analizowanych popkulturowych produkcjach można odnaleźć
odniesienia do wspólnoty, choć są to różne wspólnoty. Utwór My, Słowianie zawiera odniesienia do „mitycznej”, tradycyjnej wspólnoty wiejskiej o wyraźnych
patriarchalnych cechach w konstrukcji płci i seksualności z wyraźną sugestią, iż
prezentowany obraz „historyczny” zasadniczo jest wciąż aktualny. Przywoływana
w tekście mityczna Słowiańszczyzna służy podkreśleniu ciągłości pomiędzy tym,
co było kiedyś (jak należy domniemywać, u zarania dziejów słowiańskiej etni)
i tego, co wciąż rzekomo istnieje – jest niezmienne, naturalne, jest swego rodzaju
esencją „naszej” tożsamości przeciwstawianej tożsamości i stylowi życia obcych.
Swojskość reprezentują takie elementy jak wiejski styl życia, jedzenie i używki oraz
uroda i seksualna potencja kobiet. Redukowanie funkcji kobiet do roli przedmiotu
seksualnego ujawnia się przede wszystkim w obraźliwym kojarzeniu słowiańskich/
polskich kobiet z globalnym rynkiem matrymonialnym. Łączenie określonego porządku płci, opartego na jej rygorystycznej binarności oraz dominacji mężczyzn
i podporządkowaniu kobiet, z określonym rodzajem tożsamości grupowej/społecznej lub przedstawianie tego porządku płci jako esencjalnej cechy konkretnej
wspólnoty z powoływaniem się na jej historyczną ciągłość i wyjątkowość jest,
w moim przekonaniu, zbieżne z konstruowaniem narodu i płci w dyskursie nacjonalistycznym. Anachroniczność tego rodzaju konstrukcji ujawnia się w kontekście
apelu samych autorów utworu My, Słowianie – by traktować go jako żart. W istocie
jednak utwór ten mówi o tym, że warto konserwować tradycyjne wzorce relacji
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płci, ponieważ jest to właściwe (i prawdopodobnie konieczne) ze względu na trwanie określonej grupy i tożsamości grupowej. Dany porządek płci postrzegany jest
i aprobowany jako jej sedno/esencja.
Obie pozostałe analizowane kreacje artystyczne zajmują się, na odwrót, dekonstrukcją binarnego rozumienia płci, dekonstrukcją heteronormatywności, obierając strategię gender bending (Zawadzka, 2015: 354). Dopiero konsekwencją takiej
dekonstrukcji może być – mogłaby być – konstrukcja wspólnoty, w której nie tylko
tożsamość płciowa, ale także tożsamość grupowa nie jest narzuconą z góry formą,
do której trzeba się dopasować, lecz jest „do uzgodnienia” (z samym sobą i z innymi). Może mieć też charakter niejednoznaczny, płynny, niepełny bądź wieloraki,
może być czymś w rodzaju tak zwanej kreskowanej tożsamości, którą charakteryzują się według Michaela Walzera członkowie społeczeństw imigranckich (Walzer,
1999). Rodzaj wspólnoty (wspólnotowości), tak samo jak płeć i seksualność, pozostają w tym wypadku niedookreślone, otwarte na różnorodność definicji.
Odwołując się do tezy Evy Illouz o artefaktach kultury jako barometrach wartości, chciałabym na koniec odpowiedzieć na pytanie, co nam powyższe analizy
mówią o współczesnym młodym pokoleniu oraz pośrednio także o dyskursie edukacyjnym w Polsce.
Muzyczna ekspresja młodego pokolenia od czasów kontrkultury miała wyraźne ideologiczne konotacje, zawierające elementy buntu wobec tradycji, które
z czasem stawały się zalążkiem zmiany społecznej (Wertenstein-Żuławski, Pęczak,
1991). Można powiedzieć, iż młodzieńczy bunt rozpatrywany w kategoriach socjologicznych z założenia wnosi nową jakość do dyskusji o urządzeniach społecznych
(Zamojska, 1998: 24–30) . Jeżeli potraktujemy utwór My, Słowianie oraz jego pastiszową przeróbkę przez autorów „Krytyki Politycznej” jako wyraz dwóch radykalnie odmiennych dyskursów na temat (pożądanej) wspólnoty własnej oraz płci
i seksualności z uwzględnieniem nieproporcjonalności ich popularności13, musimy dojść do wniosku, iż współczesne pokolenie młodych Polaków i Polek w swojej
większości przywiązane jest raczej do tradycyjnego, nacjonalistycznego z ducha,
obrazu własnej wspólnoty i w konsekwencji także tradycyjnego, binarnego rozumienia płci i nierównościowego porządku płci z dominującą rolą mężczyzn.
Znaczenie powyższego stwierdzenia powinno być rozważane w kontekście
procesów kształtowania tożsamości społecznej młodych ludzi oraz wyróżniających się cech dyskursu edukacyjnego w Polsce po 1989 roku. Dyskurs edukacyjny
w okresie transformacji zdominowany został przez idee neoliberalizmu z akcenProporcja odsłon na internetowym kanale YouTube w przypadku tych dwóch utworów jest
nierówna. Oficjalna wersja wideo My, Słowianie ma około 62 038 107 wyświetleń, natomiast wersja
Krytyki Politycznej niecałe 50 000 (dane z marca 2017).
13
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tem kładzionym na rywalizację i indywidualnie budowany sukces szkolny i życiowy (Potulicka, Rutkowiak, 2010). Z drugiej strony, programy i podręczniki szkolne, czyli podstawy szkolnego przekazu międzypokoleniowego, po oczyszczeniu
ich z treści PRL-owskich, uznawanych za lewicowe, miały i mają charakter konserwatywny; odwołują się wciąż raczej do romantycznej wizji narodu i państwa niż
do wizji wspólnoty obywatelskiej z akcentem na prawa jednostki i poszanowanie
praw mniejszości. Dominującą wspólnotą, oferowaną w trakcie szkolnej edukacji uczniom i uczennicom jako platforma tożsamości społecznej, był i jest naród,
wspólnota konstruowana ekskluzywnie o cechach patriarchalnego porządku płci
(Zamojska, 2010; Popow, 2015; Chmura-Rutkowska, Duda, Mazurek, Sołtysiak-Łuczak, 2016). Wewnętrzne układy szkolne – system klasowo-lekcyjny, hierarchiczny układ władzy z wyróżnioną pozycją nauczyciela względem uczniów, brak
realnego wpływu samorządu uczniowskiego na funkcjonowanie szkoły – pozostały w zasadzie niezmienione.
Uwzględniając wyżej wymienione główne cechy socjalizacji młodzieży po
1989 roku, można dojść do paradoksalnego wniosku o jej jednoczesnej skuteczności i nieskuteczności. Identyfikacja młodych ludzi w Polsce z konstrukcją wspólnoty, płci i seksualności o nacjonalistycznym rodowodzie może być przejawem
nieskuteczności neoliberalnej presji socjalizacyjnej na młode pokolenie, wyrazem ucieczki przed skrajnie indywidualistycznymi regułami życia społecznego
oraz pragnienia budowania tożsamości w oparciu o zastane wzorce wspólnotowe. Z pewnością jest to także wyraz skuteczności oddziaływania edukacji szkolnej, której treści mają w przeważającym stopniu polonocentryczny i patriarchalny
charakter.
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This paper aims to establish a framework of discursive narratives about the idea of the Polin Museum of the History of
Polish Jews. Most of these narrative strategies concern the implementation of this huge project, arrangement of exhibitions,
topics presented and the importance of the museum for the
community of Polish Jews and Poles.
The qualitative analysis of the narratives is conducted based
on the content of periodicals published by the Jewish community in Poland: „Midrasz. Pismo Żydowskie” and „Chidusz.
Magazyn Żydowski”. The analysis involves 11 speeches given
immediately after the ceremonial opening of the Museum in
2013 and later, primarily at anniversary celebrations.

Za sprawą mediów w 2014 roku cała Polska szeroko komentowała uroczyste otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i z zapartym tchem obserwowała
pierwsze chwile funkcjonowania jedynego w naszej ojczyźnie muzeum poświęconego w całości Żydom. Niniejszy tekst stanowi próbę ustalenia ram narracji dyskursywnych, które zrodziły się wokół idei muzeum. W szczególności będą to strategie narracyjne dotyczące realizacji tego ogromnego projektu, tematyki wystawy
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stałej i roli, jaką placówka ma odegrać dla społeczności polskich Żydów i Polaków
oraz zwiedzających z zagranicy. Strategie te mieszczą się, moim zdaniem, w szerszym kontekście żydowskich dylematów tożsamościowych i stanowią centralną oś
współczesnych rozważań społecznych, jak również naukowych z dziedziny tzw.
„studiów żydowskich”.

„Muzeum Życia”
Otwarcie muzeum Polin było poprzedzone długoletnimi staraniami i przygotowaniami. Idea zbudowania muzeum poświęconego Żydom polskim narodziła się
już w 1995 roku w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny. Dopiero jednak
19 kwietnia 2013 roku miało miejsce uroczyste otwarcie. Okazały budynek powstał
przy ul. Mordechaja Anielewicza, w pobliżu pomnika Bohaterów Getta, w centrum dawnej dzielnicy zamieszkanej przez Żydów (w czasie wojny przekształconej
przez Niemców w getto). Wielkie otwarcie wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin nastąpiło 28 października 2014 roku. W uroczystości wzięli
udział prezydent Bronisław Komorowski i premier Ewa Kopacz, prezydent Izraela
Reuven Rivlin, marszałkowie Sejmu i Senatu RP, prezydent Warszawy i delegacje
państwowe. Szacuje się, że w uroczystości uczestniczyło ponad 1500 gości, z udziałem 600 dziennikarzy1.
Na oficjalnej stronie muzeum sformułowano jego misję w następujący sposób: „Przywracać i chronić pamięć historii Żydów polskich, przyczyniając się do
wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata” , oraz jak czytamy dalej: „Tworzyć nowoczesne muzeum, centrum
edukacji i kultury, platformę dialogu społecznego – instytucję oferującą głębokie
doświadczenie i promującą nowe standardy obcowania z historią”2. Dowiadujemy
się także, jaki charakter ma mieć placówka:
Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną stworzoną wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto stołeczne Warszawę oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Na mocy aktu założycielskiego strona publiczna za kwotę 180 mln złotych sfinansowała budowę budynku muzeum oraz
pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie zainicjowało projekt, odpowiadało za
sfinansowanie oraz organizację procesu tworzenia wystawy stałej. Dzięki wsparciu donatorów

1
2

http://www.polin.pl/pl/historia-od-idei-przez-ohel-do-muzeum-polin, dostęp: 20.03.2017.
http://www.polin.pl/pl/o-muzeum/misja-i-wizja 2017, dostęp: 20.03.2017.
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z całego świata Stowarzyszenie zabrało na ten cel 145 mln złotych. Wspiera także działalność
edukacyjną i publiczną muzeum – do tej pory przekazało na ten cel 20 mln złotych”3.

Wystawa główna obejmuje 1000 lat historii żydowskiej w Polsce. Składają się
na nią następujące galerie:
• Las
• Pierwsze spotkania (960–1500)
• Paradisus Iudaeorum (1569–1648)
• Miasteczko (1648–1772)
• Wyzwania nowoczesności (1772–1914)
• Na żydowskiej ulicy (1918–1939)
• Zagłada (1939–1945)
• Powojnie (1944 do dziś)
Pomimo krótkiego okresu działalności placówka otrzymała już wiele nagród,
między innymi Krzyż Oficerski Orderu Zasługi, medal Gloria Artis, Paszport Polityki, Oskar Polskiej Rady Biznesu, Finlandia Prize for Architecture (Kirshenblatt-Gimblet, 2015b: 2). Muzeum zyskało również prestiżowy tytuł European Museum of The Year 2016.

Jakościowa analiza dyskursu
W biuletynie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie pt. Nasza Gmina możemy odnaleźć następującą wzmiankę: „Wystawę Główną – wielką multimedialną
opowieść o tysiącu lat dziejów Żydów na ziemiach polskich, już przez pierwsze 3
dni po otwarciu odwiedziło około 15 tysięcy osób. Poświęcono jej ponad 2 tysiące
krajowych materiałów prasowych, w mediach zagranicznych ukazało się prawie
300 wzmianek, większość w USA, Niemczech i Izraelu” (Podgórska, 2014: 4). Dane
te zdają się usprawiedliwiać podjęcie decyzji o ograniczeniu materiału badawczego. Budowanie korpusu badawczego polegało na selekcji materiału od góry, tj. od
ogółu do szczegółu (por. Wodak, Krzyżanowski, 2011: 60). W rezultacie na ów
korpus składają się dwa ogólnopolskie czasopisma żydowskie: „Midrasz. Pismo
Żydowskie” i „Chidusz. Magazyn Żydowski”. Są to renomowane żydowskie magazyny opiniotwórcze, wydawane w Polsce, w języku polskim. „Midrasz” jest żydowskim czasopismem społeczno-kulturalnym, ukazującym się od 1997 roku, skierowanym do czytelnika żydowskiego oraz do wszystkich zainteresowanych życiem
3

http://www.polin.pl/pl/partnerstwo-publiczno-prywatne, dostęp: 20.03.2017.
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Żydów w Polsce. Do 2009 roku był miesięcznikiem, obecnie rocznie ukazuje się
sześć numerów, w których podejmowane są tematy „o żydowskiej historii, tradycji, tożsamości, o judaizmie, dialogu chrześcijańsko-żydowskim, o książce, filmie
i muzyce, o polityce, Izraelu i tym wszystkim, co ważne jest dla Żydów żyjących
w diasporze”4. Z kolei miesięcznik gminy żydowskiej we Wrocławiu „Chidusz”
ukazuje się od 2013 roku, przy tym większość artykułów z poszczególnych numerów dostępna jest także online5. Jest to bogato ilustrowany magazyn społeczno-kulturalny, w którym czytelnik odnajdzie wiele interesujących informacji o kulturze, sztuce i historii żydowskiej oraz bieżących wydarzeniach i problemach społecznych Żydów. Należy podkreślić, iż wiele portali żydowskich i biuletynów Gmin
Żydowskich, także takie magazyny jak „Cwiszyn. Żydowski Kwartalnik o Kulturze
i Sztuce”6 oraz „Miasteczko Poznań. Pismo społeczno-kulturalne”7, również pisały
o otwarciu muzeum, ale głównie były to krótkie komunikaty o charakterze informującym. Na łamach dwóch wybranych magazynów temu wydarzeniu poświęcono znacznie więcej miejsca, w kolejnych numerach w latach 2013–2016 zaprezentowano obszerne artykuły i wywiady z osobami tworzącymi lub repezentującymi
tę instytucję. Uznałam zatem, że to właśnie ten głos, wizja autorów miała być dla
redakcji „Midrasza” i „Chidusz” najbardziej akcentowaną i słyszalną społecznie.
W ten sposób analiza dyskursu została ukierunkowana na perspektywę twórców
wystawy głównej muzeum Polin i ich wypowiedzi zamieszczonych w wybranej
prasie mniejszościowej. Można założyć także, że autorom łatwiej i swobodniej było
wypowiadać się w czasopismach skierowanych głównie do czytelnika żydowskiego. Przedmiotem analizy stały się wypowiedzi udzielane bezpośrednio po uroczystym otwarciu oraz późniejsze, w tym głównie opublikowane w okresie rocznic
powstania instytucji. W celu ustalenia jak najszerszego spectrum dyskursów odrębnemu zbadaniu należy poddać narracje z prasy polskiej. Co prawda, główne
periodyki opiniotwórcze często wzmiankowały jedynie o otwarciu muzeum, ale na
przykład tygodnik „Polityka” poświęcił temu wydarzeniu cały numer8.
Już pierwsza lektura tekstów prasowych dała podstawy do stwierdzenia, iż
głos jest niejednorodny, wypowiedzi mają jednak kilka wspólnych centralnych kategorii, ukierunkowanych na tożsamość muzeum, identyfikację Żydów polskich
oraz dylematy historii polsko-żydowskiej. Celem analizy było każdorazowo ustalenie intencji nadawcy, sposobów budowania strategii narracyjnej o założeniach
4
5
6
7
8

http://www.midrasz.pl/miesiecznik/onas, dostęp: 20.03.2017.
http://www.chidusz.com/, dostęp 20.03.2017.
http://www.cwiszn.pl/pl/pages/show/otwarcie%20muzeum, dostęp: 20.03.2017.
http://www.miasteczkopoznan.pl/node/377, dostęp: 20.03.2017.
„Polityka” 2014, nr 43, Powrót Żydów (okładka).
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i wizji muzeum, a także występowania lub niewystępowania charakterystycznych
treści. Należy podkreślić, że pytania o kształt muzeum nierzadko pojawiały się
również w sugestywnych tytułach nadawanych wywiadom przez redakcje (por.
Teksty źródłowe). Pytania badawcze dotyczyły sposobów konstruowania wizerunku muzeum dla odbiorcy polskiego i żydowskiego. Czy twórcy mają wspólną
wizję przedstawiania żydowskiej historii w Polin? Czy autorzy wystawy głównej są
ukierunkowani na perspektywę polską/żydowską/polsko-żydowską? Czy muzeum
jest instytucją bardziej polską czy żydowską? W jaki sposób muzeum pokazuje
dylematy i kontrowersje historyczne? Czy Polin wpisuje się w pozytywną narrację
o wielowiekowej koegzystencji Żydów i Polaków na ziemiach polskich? Jak twórcy
godzą oczekiwania różnych grup społecznych wobec idei muzeum?
Aleksandra Grzymała-Kazłowska (2004: 21) stwierdza, iż „zainteresowanie
dyskursem wiąże się z głębokimi przemianami społecznymi i wizją współczesnego świata jako społeczeństwa zdominowanego przez praktyki komunikacyjne oraz przekonaniem, że rzeczywistość jest konstruowana w procesach komunikacji”. Wedle tej samej autorki dyskurs możemy rozumieć jako strukturę
(gdzie analizie podlega jego budowa, porządek dyskursu, elementy składowe,
relacje, hierarchia); proces (działanie komunikacyjne, nieustannie konstruowane znaczenia, dynamiczny akt kreacji); poprzez pełnione funkcje: komunikacyjną, mentalną, interakcyjną (por. Grzymała-Kazłowska, 2004: 21). W analizie
uwzględniano wszystkie trzy elementy, które moim zdaniem można potraktować holistycznie. Podjęta interpretacja lokuje się w socjologicznym ujęciu dyskursu, rozumianym jako rodzaj działania komunikacyjnego, forma interakcji
symbolicznej, w której za pomocą języka odbywa się definiowanie i interpretowanie sytuacji. Analiza SAD koncentruje się także na sposobach budowania
tożsamości, dążenia do korzystnej autoprezentacji oraz zmaganiach o uzyskanie
władzy nad partnerem i skłonienia go do określonego działania (ibidem: 17).
W tym przypadku chodzić może o stworzenie wizerunku grupy (społeczności
żydowskiej i polskiej połączonej trudną wspólną historią), jak również wizerunku żydowskiej instytucji muzealnej.
Wśród odmian SAD wskazuje się często na tradycje poststrukturalistycznej teorii Michela Foucaulta, etnometodologii i analizy konwersacyjnej, teorii
Ervinga Goffmana bądź interakcjonizmu symbolicznego. Dla celów pracy najtrafniejsze wydaje się odwołanie do dorobku symbolicznego interakcjonizmu,
akcentującego dynamiczny proces interakcji jednostek, które negocjują znaczenia, dopasowują się wzajemnie i biorą aktywny udział w wyłanianiu się nowych
zjawisk społecznych, natomiast „sieć czy też instytucja nie funkcjonują automatycznie z powodu swej dynamiki wewnętrznej czy wymogów systemowych, lecz

384

Joanna Cukras-Stelągowska

dlatego że w różnych ich punktach ludzie coś robią, a to co robią, jest skutkiem
sposobu, w jaki definiują sytuację, w której przyszło im działać” (Blumer, 2007:
18). To uczestnicy wnoszą ze sobą świat przedmiotów, zestawy znaczeń i schematy
interpretacyjne.
Po lekturze wszystkich tekstów utworzony został tzw. klucz kategoryzacyjny,
który w badaniach jakościowych, zdaniem Karoliny Szczepanik, „jest sam w sobie
swoistym wynikiem badania. Kolejne kategorie klucza stanowią bowiem kolejne
opisywane w analizowanych tekstach tematy bądź pomniejsze aspekty tematów
głównych. Jest więc on rodzajem listy zagadnień poruszanych w materiale badawczym, dążącej do uchwycenia ich maksymalnej różnorodności” (Szczepanik,
2012: 98). Następnie zdefiniowano kilku kategorii w kluczu. Kolejnym krokiem
było dołączenie do wyników badań tabeli z cytatami pochodzącymi bezpośrednio
z analizowanych artykułów, a następnie wykazanie w jaki sposób te teoretycznie
zdefiniowane elementy są ze sobą połączone lub też wzajemnie się na siebie nakładają (por. Szczepanik, 2012: 100).

Podstawowy klucz interpretacyjny
Przekaz

Kategoria 1. WYZNACZENIE MISJI

Świadectwo
odrodzenia
żydowskiego życia
w Polsce

Zagłada nie podsumowuje żydowskiego doświadczenia w Polsce. Galeria
powojenna i samo muzeum to wyraz odrodzenia tego życia (…). Muzeum
ogłasza światu, że rzeczywiście istnieje nowa Rzeczpospolita Polska, która
chce stawić czoło problemom i załatwić dawne rachunki”, M2, s. 61 i 63.
„Dwadzieścia pięć lat temu bardzo wielu powątpiewało w sens życia
żydowskiego w Polsce. Ja byłem jednym z tych, którzy twierdzili, że ono
się utrzyma (…). Po 25 latach mogę śmiało powiedzieć, że tworzy się nowa
diaspora polska”, Ch7, s. 1, „Muzeum przynajmniej w moim zamyśle, miało
przekazać każdemu zwiedzającemu – że Żydzi byli między Polakami.
A kiedy już ktoś będzie o tym wiedział, to zacznie się zastanawiać, czy są
nadal, i postanowi ich poszukać. Odczucie pustki jest pierwszym krokiem.
A po nim być może ktoś zechce wrócić do Muzeum, zainteresować się
wkładem Żydów w budowanie wspólnej ojczyzny, poznać ich kulturę”, Ch7,
s. 2.
„Otwarcie wystawy stałej w Muzeum Polin to dla mnie fundamentalna
zmiana w przestrzeni polskiej diaspory żydowskiej”, Ch10, s. 1.
Podobny przekaz również w: Ch5, s. 1.
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Przypominanie
historii polsko-żydowskiej

385

„Jednym z celów Muzeum jest więc przynajmniej pośrednio odzyskanie dla
zbiorowej świadomości długiej historii Polski jako kraju różnorodnego
pod względem kulturowym i religijnym. Skupienie w Muzeum uwagi na
Żydach nie tylko konkretyzuje podstawowy postulat tej nowej metahistorii.
Na płaszczyźnie praktycznej jest to także gest ze strony Polski zmierzający
do rozliczenia się z Żydami poprzez próbę stawienia czoła skomplikowanej
przeszłości”, M2, s. 59.
„Polin ma przypominać Polakom i Żydom, że historia polskich Żydów to
ich historia. Nieżydowskim Polakom pokazujemy, że to integralna, ważna
część historii Polski, a niepolskim Żydom, że polski rozdział to kluczowa
część historii diaspory, narodu żydowskiego”, Ch11, s. 14.
„Jedyne duże muzeum w Polsce, które opowiada tysiąc lat historii Polski,
nie tylko Żydów”, Ch4, s. 2–3.

Wielka Opowieść
o polskich Żydach

„Chciałbym, żeby tu, na tym miejscu, powstało muzeum, które sprawi, że
Polska nie będzie się kojarzyła tylko z Zagładą, ale będzie opowiadało o tym,
jak Żydzi żyli wcześniej i później” (…) „Chcielibyśmy, żeby i nasze muzeum było miejscem dopełniającym opowieść o życiu polskich Żydów”, M1,
s. 14–15.
„To nie jest przekaz przeciwko komukolwiek, ale opowieść o różnorodności Żydów i kolejach żydowskiego życia w powojennej Polsce. Pokazujemy
emigrację i asymilację, komunistów i syjonistów, Żydów religijnych i antyreligijnych, kulturę tworzoną w jidysz, po hebrajsku i po polsku. Cała wystawa
jest taka. A przy okazji wychodzi historia Polski, która na razie nie jest
pokazana nigdzie indziej”, Ch6, s. 6.

Nowa narracja
historyczna
w Polsce

„Mój kontakt z Muzeum i jego zespołem ugruntował mnie w przekonaniu,
że wystawa główna będzie umiejscowiona w ramach nowej metahistorii, wyłonionej z badań nad historią polsko-żydowską, których odnowienie nastąpiło w latach 70. XX wieku i urosło do imponujących rozmiarów,
w miarę jak Polska skutecznie odrzuciła komunizm i wkroczyła na drogę demokratyzacji”, M2, s. 58; Rzuca wyzwanie zarówno Polakom, jak i Żydom,
aby potraktowali na serio nową metahistorię, jaka wyłoniła się z ostatnich
trzydziestu czy czterdziestu lat badań, podważając niektóre głęboko zakorzenione stereotypy i przekonania”, M2, s. 63.
„Odwołuje się do bardzo mocnego współcześnie w Polsce trendu szukania
innych narracji tożsamościowych. To muzeum przedstawia taką inna narrację. O Żydach, którzy są całkowicie żydowscy i jednocześnie są całkowicie polscy. Są polskimi Żydami, są Polakami”, Ch4, s. 2.
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Przekaz

Kategoria 2. TOŻSAMOŚĆ MUZEUM

Polsko-żydowskie ze
swej natury

„Muzeum daje do zrozumienia, że nie ma żydowskiego doświadczenia
bez zanurzenia się w Polsce, w jej gestalt, zwłaszcza izraelskim uczniom
i innym grupom wycieczkowym; wcześniej byli odgrodzeni od polskiego
otoczenia”, „to wydaje się błędne, a nawet obraźliwe dla wielu myślących
Polaków”, (…) „Muzeum umiejscawia Żydów mocno w Polsce, pokazuje
jak bardzo byli jego częścią”, M2, s. 59.
„Nie można opowiadać osobno historii Polski i historii Żydów. Obie
nie są pełne bez siebie nawzajem. Nie można zrozumieć historii polskich
Żydów bez szerokiego kontekstualizowania jej w wydarzeniach, które nieustannie na Żydów oddziaływały. Dlatego wystawa opowiada o lokacji
miast, elekcjach królów, rozbiorach czy wojnach” (…) „jeśli po przejściu
tej ekspozycji ktoś uważa, że «Kołacz Królów» opowiada historię Polski,
a nie historię Żydów, to być może wynika to z bardzo powierzchownej
reakcji na trzy portrety. Można pomyśleć o trzech zaborcach, o pustym
królewskim tronie i przejść dalej z poczuciem dominacji narracji polskiej
nad żydowską. Każdy zwiedzający ma oczywiście prawo do własnej interpretacji, nawet jeśli gwałci ona przekaz wystawy. Ale trudno za to winić
wystawę. Trudno też zgodzić się, że «polska» perspektywa dominuje nad
perspektywą «żydowską», Ch8, s. 2.
„Robiliśmy wszystko, co możliwe, żeby tchnąć tam żydowską duszę.
Niektórzy mówią, że jest to historia Polski z żydowskiego punktu widzenia, z czym nie mogłem się zgodzić, bo przecież nad wystawą pracowali specjaliści z całego świata, próbując historię diaspory polskiej
pokazać możliwie obiektywnie. Nie znaczy to, że perspektywa żydowska
jest nieobecna” (…) „nie umieliśmy sami zebrać na to pieniędzy”(…) Ale
ta sytuacja jest też korzystna dla polskich Żydów, bo im więcej nie-Żydów
będzie się angażowało w nasze sprawy, tym lepiej dla ogółu społeczeństwa, a my dzięki temu nie zamykamy tematyki żydowskiej w swoim
getcie. Marzy mi się, żeby polskie społeczeństwo czuło, że Polin to rzecz
wspólna”, Ch7, s. 2–3.
„Jedyne duże muzeum w Polsce, które opowiada tysiąc lat historii Polski, nie tylko Żydów” (…). Jednocześnie pokazuje to w sposób absolutnie
nieortodoksyjny – oczami i przez doświadczenie mniejszości. To inna
Polska, niekoniecznie znana nam z podręczników historycznych”, Ch4,
s. 2–3.

„Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie”… Strategie narracyjne twórców Muzeum...
Wyjście poza dychotomię
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„To przede wszystkim instytucja międzynarodowa i historyczna. Oczywiście jest to polskie muzeum, które znajduje się w Polsce i opowiada
o polskich Żydach. Ale placówka ta nie jest muzeum żydowskim w tradycyjnym znaczeniu, które nie ma racji bytu na gruncie europejskim, gdzie
wiele z tak zwanych muzeów żydowskich jest muzeami państwowymi”,
Ch5, s. 1.
„Sama opozycja jest fałszywa i wynika z ideologicznych założeń, które
wystawa MHŻP odrzuciła. Nie ma dwóch perspektyw – polskiej i żydowskiej. Wiara, że istnieją „dwie prawdy”, a narracja historyczna musi
komuś służyć i kogoś uprzywilejowywać, to typowe zawłaszczanie historiografii przez politykę. Czy nie należy raczej zapytać o to, czy narracja
jest przekonująca i rzetelna, a nie: komu ona służy i kogo uprzywilejowuje?”, Ch8, s. 1.
„To nie jest przekaz przeciwko komukolwiek, ale opowieść o różnorodności Żydów i kolejach żydowskiego życia w powojennej Polsce” Ch6,
s. 5–6.

W kierunku per„Skoro jest to muzeum o Żydach, to chodzi o żydowski ogląd poszczespektywy żydowskiej gólnych wydarzeń historycznych, pokazanie, jak Żydzi je postrzegali.
(…) Mówimy dokumentami z epoki, pokazujemy kontekst, polemiki,
niemniej jednak podmiotem opowiadanej historii są Żydzi i ich punkt
widzenia” (…) „Żydzi są podmiotem naszej wystawy, świat tam pokazany, lata Polski Ludowej, widziany jest przede wszystkim żydowskimi
oczyma. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że tworzyli to muzeum bardzo różni ludzie i tak naprawdę nie ma mowy o jednej perspektywie”,
M3, s. 8.
Bardziej polskie ze
swej natury

„Przeogromnie bawi mnie, jak wściekle polskie jest to muzeum. Na wystawie świata zewnętrznego prawie w ogóle nie ma. Pojawia się dwa razy.
W galerii średniowiecznej, żeby pokazać, skąd Żydzi przyjechali, i w galerii
nowoczesnej, żeby pokazać, dokąd wyjeżdżali (…). Nie sądzę, aby było to
intencjonalnie zaprojektowane, tak po prostu wyszło. Ale to co wyszło,
jest bardzo autentyczne, jeśli chodzi o polską i żydowską autopercepcję”, Ch10, s. 3.

Jednak bardziej
polskie

„Wszystko jest opowieścią polską, sprowadzoną do jednego mianownika,
wyrównującą, tu nie ma miejsca na inność”, M3, s. 10.
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Przekaz

Kategoria 3. TOŻSAMOŚĆ ŻYDÓW OBECNYCH NA WYSTAWIE

Poszukiwanie kryteriów „My mamy dość jasno sprecyzowaną strategię pokazywania kwestii
tożsamościowych
tożsamościowych. Nie nazywamy Żydami ludzi, którzy nigdy o tym
nie mówili publicznie albo którzy się za Żydów nie uważali. O tożsamości Żydzi mówią swoim własnym językiem”, M1 s. 17.
„Chcemy, żeby zwykli, przeciętni Żydzi byli równie ważnym elementem narracji, jak ci wybitni. Opisujemy jakiś trend, np. emigrację, i pokazujemy nie kogoś znanego, ale zwyczajne osoby”, Ch6, s. 5.
„Proces deasymilacji (…) chcieliśmy pokazać na końcu, retrospektywnie, na wystawie po 1989 roku. To oni opowiedzą o tym, pokażą
momenty, w których dowiedzieli się, że mają żydowskie korzenie, bądź
też zechcieli być Żydami. Przywiązywaliśmy do tego ogromną wagę.
Niestety ta część jest bardzo okrojona”, M3, s. 6.
Oczekiwania społeczne wobec tożsamości
Żydów obecnych na
wystawie

„Żebyśmy tych Żydów w jakiś sposób «wydobywali z ukrycia». Sądzę jednak, że nie byłoby dobrze, gdyby do naszej galerii ludzi pchała
ciekawość, kto jest Żydem…” (…) Jednocześnie wiemy, co przyświeca
ludziom, którzy dokonują oceny naszej wystawy: chodzi im o kształtowanie świadomości Polaków, którzy często nie wiedzą, że jacyś ważni
artyści, filmowcy, malarze, pisarze, naukowcy, zasłużeni dla polskiej
kultury, są Żydami i dokonali wspaniałych osiągnięć. Upraszczając bardzo, chcą oni, by ludzie zdali sobie sprawę z tego, jak wielki wkład
w polską kulturę mieli Żydzi”, M1, s. 19.
„Julian Tuwim i Adam Michnik jako ideał uczestnictwa Żydów w polskiej kulturze i historii” (…) To co Polaków (oczywiście chodzi o Polaków „dobrze myślących”), zdaniem władzy, interesuje, to Żyd podobny.
Żyd niepodobny jest trudny, niezrozumiały, może niebezpieczny”, M3,
s. 7.
„Niektórzy z naszych ważnych i zasłużonych sponsorów wyobrażali
sobie, że wspierają Muzeum w którym będzie pokazywane, jak wspaniali byli niektórzy Żydzi i dzięki temu żydowska duma zostanie
podbudowana. Byli też sponsorzy instytucjonalni, którzy chcieli, aby
Muzeum pokazywało, jak bardzo Żydzi mogą przysłużyć się polskiej
racji stanu. Ani jedno, ani drugie nie było naszym punktem wyjścia”,
Ch6, s. 6.

„Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie”… Strategie narracyjne twórców Muzeum...
Przekaz
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Kategoria 4. POLIN A WSPÓŁCZESNE ŻYDOWSKIE ŻYCIE

Zbyt skromna gale- „Zabrakło czasu, ale też woli, żeby przedstawić należycie współczesność”,
ria po 1989 roku
M3, s. 6.
„Nie jesteśmy w pełni zadowoleni z obecnego kształtu, ale pracujemy
nad poprawą. Wywiady z przedstawicielami kilku współczesnych pokoleń
Żydów polskich w tej części wystawy mają za zadanie dać poczucie tego,
co dzieje się teraz (…) Jeszcze nie wszystko jest skończone. Pięciominutowy film jak dotąd nie ma wersji ostatecznej. Odrzuciliśmy już trzy jego poprzednie propozycje. Pokazywały życie żydowskie jak cepeliadę, jakbyśmy
żyli w wigwamach” s. 4 (…) „Jesteśmy dopiero na początku drogi, świeżo po
otwarciu. Niech to trochę ostygnie, trochę się ułoży, sprawdzimy to za pół
roku (…) Poczekajmy na odzew zwiedzających, aby móc te przestrzenie
zaprojektować w dialogu ze zwiedzającymi”, Ch7, s. 4–5.
„Ostatniej galerii w ogóle nie ma. Jesteśmy za blisko tych czasów i nie
mamy pomysłu, jak je pokazać. (…) Sam fakt, że Żydzi są, to trochę za mało,
żeby zbudować galerię. Wiem, że teraz trwają jakieś rozpaczliwe próby doczepienia w tej ostatniej przestrzeni czegoś, co nie będzie kiepskim filmikiem promocyjnym, ani gadającymi głowami. I choć łatwo krytykować tę
ostatnią część, to sam nie mam pomysłu, jak mogłaby wyglądać”, Ch10, s. 3.
Podobny przekaz również w: Ch6, s. 2.
Inna przestrzeń
w galerii po 1989
roku

„Nie do końca tak jest. Przede wszystkim wydarzenia po 1989 roku zajmują
najbardziej wyjątkową przestrzeń. To wysokie pomieszczenie, które sięga od
piwnicy po sam dach, w ciągu dnia wypełnia je piękne światło. Otwarta przestrzeń, która oddaje ducha lat po odzyskaniu niepodległości (…). Jeśli chodzi
o rozmiar, wysokość i dramatyzm, przebija wszystkie pozostałe”, Ch5, s. 2.

POLIN jako forum
dla społeczności
żydowskiej

„Mam nadzieję, że w tej materii będziemy umieli ze sobą współpracować,
choćby tak jak staramy się współpracować z Centrum Kultury Jidysz na Muranowie”, s. 21 (…) „mamy trochę inne zadania [z ŻIH] i dlatego chciałabym, byśmy mogli ze sobą bliżej współpracować”, M1, s. 21–22.
„W żadnym wypadku Polin nie może być instytucją, która ma reprezentować polskich Żydów”, Ch7, s. 3; „Mam nadzieję, że muzeum stanie się
miejscem spotkań i porozumienia. Ale ono nie zastąpi żadnej organizacji”
(…). W ŻIH są autentyczne dokumenty i skarby wpisane na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, Ch7, s. 4.
„Mam nadzieję, że to Muzeum będzie jak duży namiot. Neutralne miejsce
spotkań, w takim znaczeniu, że nie będzie tu dochodzić do konfliktów (…).
Miejsce, gdzie polscy Żydzi będą chcieli rozmawiać” Ch5, s. 8.
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Kategoria 5. KONTROWERSJE

Relacje polsko-żydowskie bez
manipulacji

„Przewodnią myślą tej nowej metahistorii – i wystawy głównej w Muzeum – jest to, że związki Polski z jej Żydami wyrażały się poprzez
całą gamę postaw i zachowań. Razem łączyły się w złożony rachunek
przyczyn i skutków, zróżnicowanych motywów i nieprzewidzianych
konsekwencji” (…). Najlepszą metaforą dla większej części polsko-żydowskiej symbiozy jest „małżeństwo z rozsądku” (…). Muzeum
kształtuje takie przesłanie, ani romantyczne, ani demoniczne ujęcie, ale
próba ukazania niezwykle złożonego, pełnego świateł i cieni związku”,
M2, s. 60.

Negocjowanie

„Choć łatwo zauważyć, że podczas gdy pozytywne czy neutralne aspekty życia Żydów w Polsce są mocno widoczne, antysemityzmu, dyskryminacji czy pogromów trzeba nieco bardziej poszukać (…) na obronę
tego stanowiska, które zapewne było także politycznie wymuszone,
istnieje bardzo merytoryczny argument – dla znacznego procenta polskich Żydów przez większość czasu, kiedy żyli w Polsce, istotne elementy pozytywne i neutralne przeważały, choć głównie dlatego, że nie
byli oni wówczas dopuszczeni do tych obszarów społecznych, gdzie
mogliby spotkać się z antysemityzmem. To doświadczenie stało się
powszechne razem ze zniesieniem prawnych barier społecznych (…).
Natomiast istotnie jest to adekwatna reprezentacja rzeczywistości”,
Ch10, s. 1.
Przy ekspertyzach z Ministerstwa Kultury są „pewne kontrowersje, które
dotyczą nie spraw merytorycznych, ale interpretacji i wspomnianego zniuansowania. Dotyczą one zwłaszcza galerii powojennej (…). Toczące się
obecnie rozmowy to jest właśnie próba znalezienia równowagi między
perspektywą wewnątrz żydowską a perspektywą wynikającą z tego, jaka
jest świadomość w społeczeństwie polskim”, M1, s. 17.
„Oczywiście koledzy historycy zgłaszali różne uwagi, wskazując, że pewne
fragmenty wystawy można by zrobić inaczej, ale są to naturalne różnice perspektyw, a nie fundamentalna niezgoda. Dzięki temu muzeum
nie tylko się podoba, ale budzi zaufanie, a to jest najważniejsze”, Ch11,
s. 16.

Manipulacja
historyczna

„Lęk przed otwarciem był tak duży, że należało przedsięwziąć środki zaradcze, wprowadzić korekty, żeby w ekspozycji nie znalazło się coś, co bije po
oczach i żeby utrzymana była dobra atmosfera”, M3, s. 9.
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„Aby wystawa powojenna przedstawiała historię bardziej budującą, koncentrowała się na dużych i znanych nazwiskach, przede wszystkim tych Żydów, którzy wnieśli wkład w kulturę polską” (…). Te naciski spotykały się ze
zrozumieniem w Polsce. „Po pierwsze, mówiono sobie, skoro dają pieniądze,
i to duże pieniądze, to mają prawo oczekiwać. Po drugie, dzieje Żydów zasymilowanych były bardziej zrozumiałe i atrakcyjne także dla Polaków”, M3, s. 5–6,
Podobny przekaz również w: Ch6, s. 5–6 (por. tabela: Tożsamość Żydów
obecnych na wystawie, kategoria: Oczekiwania społeczne wobec tożsamości
Żydów obecnych na wystawie)

Naciski polityczne

„W maju 2013 roku w Ministerstwie Kultury zakomunikowano wprost, że nasza
galeria (powojenna) jest niezgodna z polską racją stanu, a Muzeum jest przecież
robione za polskie pieniądze” (…). „A przede wszystkim za mało jest o Żydach, jak to elegancko sformułowano, «podobnych do naszych przyjaciół»,
czyli zasymilowanych, takich, z których możemy być dumni”, M3, s. 7.
„Pojawiły się pod koniec, co mnie zresztą wcale nie zaskoczyło. Jednak
ocenę wystawy powierzono osobom mającym dobrą wolę, w znacznej
części historykom, którzy są najlepszymi znawcami epoki. Niektóre
zmiany były korzystne. Dla mnie najważniejsze jest, że podmiana kilku
cytatów i osłabienie w dwóch czy trzech punktach narracji o antyżydowskich postawach Polaków nie zmieniło w zasadzie wydźwięku i zamierzonego przekazu”, Ch6, s. 5.
„Muzeum nie jest instytucją żydowską, ale polską instytucją państwową
podlegającą presjom politycznym, i to nie może dziwić, bo tak dzieje się
z każdą placówką w każdym kraju”, Ch10, s. 3.

Zapewnienie swobody interpretacji
i wielości perspektyw

Ważna jest kwestia swobody interpretacji; pracował międzynarodowy zespół historyków: „chcieliśmy spojrzeć na historię szerzej, z różnych punktów widzenia”, M1, s. 15 (…). „Posługujemy się różnymi perspektywami
interpretacyjnymi. Pokazujemy stanowiska trzech głównych sił politycznych
i niezależnego intelektualisty, i te interpretacje zestawiamy ze sobą”, M1, s. 16.
„Wybór perspektywy za każdym razem był wynikiem refleksji wielu wybitnych badaczy, wśród nich i takich, dla których kontekst «polski» nigdy nie był najważniejszy”(…). „Nie ma jednej odpowiedzi na
to, jaką historię opowiada Polin, jacy są polscy Żydzi, jaka jest ta historia. Jeżeli jakieś muzeum dostarcza jednej odpowiedzi, to oznacza,
że jest złe, nudne, że jest to muzeum na jedne odwiedziny”, Ch8, s. 3.
„Nigdy nie zależało nam na stworzeniu narracji, w której będzie trzeba podążać jedną ścieżką i postrzegać ją w jeden określony sposób. Jesteśmy otwarci na interpretację. Pojawia się więcej niż jeden głos, więcej niż jedna
perspektywa” Ch5, s. 7.
Podobny przekaz również w: Ch6 s. 3.
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Brak swobody
interpretacji,
narracja zamknięta

„Obecna narracja muzealna nie pozwala stawiać żadnych pytań. Bo od
razu pojawia się niepokój: jak nas zobaczą, co o nas pomyślą? Takie obawy,
także te żydowskie, że po co stawiać sprawy tak ostro, nie pozwalają na
działania edukacyjne, ważne dla naszej cywilizacji” (…). „Muzeum dzisiaj
służy utrwalaniu opowieści, która nie służy zmianie i jest alibi dla państwa
polskiego. Że jest dobrze, a Muzeum jest najlepszym tego dowodem”, M3, s. 10.

Przekaz

Kategoria 6. JAKOŚĆ MUZEUM

Liczby, skala zainteresowania

„Uczestniczyłam w kilku debatach i byłam zdumiona, że ludzie siedzieli nawet na schodach”(…). W ciągu samej Nocy Muzeów odwiedziło nas 6 tys.
osób”, M1, s. 22.
„Wydaje mi się, że będzie to muzeum przełomowe pod wieloma względami. To nie znaczy, że jest bezbłędne. Jestem krytyczny, przynajmniej co
do kilku rozwiązań, może najbardziej tych zastosowanych w galerii, którą
projektowałem – ona jest mi najbliższa. A jednak to przełomowa wystawa,
bo w spektakularny sposób pokazuje setkom tysięcy ludzi, którzy będą ją
oglądać, coś, co jest już obecne w polskiej kulturze, ale nadal świadomością
dość elitarną i wąską”, Ch4, s. 2.
„Pierwszym sygnałem, że muzeum to naprawdę coś wyjątkowego, była niezwykła fala zainteresowania mediów”; „To przekroczyło nasze najśmielsze
oczekiwania. W ciągu kilku tygodni odnotowaliśmy pięć tysięcy przychylnych, a często entuzjastycznych komentarzy w prasie, telewizji, radio i na
internetowych portalach informacyjnych – w Polsce i na całym świecie,
w tym w najważniejszych tytułach prasy o zasięgu międzynarodowym, jak
The Economist czy New York Times”(…). „Od dnia otwarcia muzeum dosłownie ustawiały się kolejki chcących zobaczyć wystawę, przez pierwsze
dwa miesiące przeszło przez nią blisko 70 tys. ludzi”(…). Od otwarcia
muzeum łącznie odnotowaliśmy już 1,5 mln gości”, Ch11, s. 14.
Podobny przekaż również w: Ch9, s. 1.

Kwerendy, wieloletnie badania
poprzedzające

„Wieloletnie zbieranie funduszy na uruchomienie muzeum sprawiło, że jego
twórcy mieli dużo czasu na refleksje i prowadzenie badań (…) dzięki temu
muzeum jest dobrze przemyślane, oparte na mocnym intelektualnym fundamencie”, Ch11, s. 16.
„Ogólny plan wystawy zaczął wyłaniać się w 2000 roku, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że opracowywanie materiałów zaczęliśmy już w 1997 roku,
oznacza to prawie dwie dekady przygotowań”, Ch9, s. 1.
„Muzeum powstawało tak długo również dlatego, że wielu historyków było
zaangażowanych nie tylko w tworzenie opowieści, ale też w pogłębianie
badań historycznych tam, gdzie podczas konstruowania narracji dowiedzieliśmy się, że nie wiemy rzeczy, które wydawało się, że musimy wiedzieć
o dziejach Żydów polskich”, Ch4, s. 3.
Podobny przekaz również w: M3, s. 5.

„Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie”… Strategie narracyjne twórców Muzeum...

393

Autorytet naukowy, „Na różnych etapach prac na poszczególnymi galeriami nasze działania
recenzenci
były recenzowane. (…) Oprócz tego poszczególne prace weryfikowała
też Rada Muzeum. Żadna z tych kontroli nie wykazała nam błędów merytorycznych, M1, s. 16–17.
„Za każdym razem międzynarodowa grupa historyków podejmowała
decyzje, w jaki sposób najtrafniej spleść te różne wątki, które z nich były
dominujące dla tego, co w naszej sytuacji uznaliśmy za główną narrację historii Żydów polskich”, Ch8, s. 2
„Gigantyczne dzieło moich poprzedników, dużego zespołu historyków
i kuratorów, okazało się solidne i wiarygodne, nie zawiera ani istotnych błędów, ani wypaczeń historycznych”, Ch11, s. 16.
Nagrody

„W jury obydwu nagród zasiadają wybitni eksperci muzealnicy (…). Konkurencja była bardzo duża (…). Do tej pory ani jedno z polskich muzeów
nie otrzymało żadnej z tych nagród, a Polin dostało od razu obydwie”
(…). To buduje naszą pozycję w środowisku muzealnym w Polsce i Europie” (…). To rozwiewa też wątpliwości, bo Polin powstało „niemal bez
zbiorów, nasza kolekcja dopiero się tworzy – głównie dzięki pamiątkom
przekazywanym w darze przez osoby prywatne”, Ch11, s. 16.
„Oczywiście nie mogę pominąć też wyróżnień i nagród, które w tym roku
otrzymaliśmy (…). Każde wyróżnienie i dobre słowo było dla nas tym jedynym i najważniejszym” Ch9, s. 2–3.

Muzeum narracyjne
a problem braku
obiektów

„Wówczas najnowszym pomysłem były muzea narracyjne, opowiadające historię nie przez zestawienie informacji, ale poprzez tworzenie wątków, trochę
tak jak w filmie czy serialu” (…). „Spotykamy się z zarzutami, że mamy w muzeum zbyt mało obiektów. Tymczasem nie jest ich tak mało, bo około dwustu,
ale dla nas każdy z tych obiektów musi stanowić część narracji”, M1, s. 15.
„Nasza kolekcja dopiero się tworzy, dzięki pamiątkom przekazywanym
w darze”, Ch11, s. 16.
„Do tej opowieści gromadzi się dopiero obiekty. Podstawowym zagrożeniem muzeum narracyjnego, o którym od początku wiedzieliśmy i którego
chyba nie zawsze dało się uniknąć, jest problem braku obiektów”, Ch4, s. 1.

Multimedialność

„Bronimy się jakością (…). Wystawa jest multimedialna w szerokim wymiarze: poprzez scenografię, staranny dobór zdjęć, poprzez obiekty, które
doskonale wpisują się w narrację, poprzez dźwięk. Tworzy się dzięki temu
pełne doświadczenie”, M1, s. 15.
„Stworzyliśmy tę wystawę w taki sposób, że jeśli mieliśmy coś ważnego do
zakomunikowania, informacja o tym pojawia się kilka razy: w tekście, jako
ilustracja, w formie projekcji, eksponatu (…). Przekaz, który osiągamy,
wynika z połączenia różnych elementów. Niektórzy wolą przeczytać tekst
niż obejrzeć film, inni nie zwracają w ogóle uwagi na eksponaty, przechodząc bezpośrednio do tekstów”, Ch5, s. 4–5.
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Sprowokowany
do myślenia

Kategoria 7. ODBIORCA W MUZEUM
„Zależy nam żeby sprowokować widza do pewnych przemyśleń, do zastanowienia się, jak ja bym się zachował, gdyby na progu mojego domu stanął
człowiek, który mnie prosi o pomoc, a wiedziałbym, jaka mi za to grozi kara”,
M1, s. 16.
„Muzeum to przestrzeń edukacji nieformalnej. Z mojego punktu widzenia
ważne jest wyjaśnienie i odkrywanie, nie zaś nauczanie. Nie chodzi o to, żeby
nauczać, ale o to, żeby się nauczyć. Odbiorca powinien być aktywny i sam
poszukiwać, eksplorować i odkrywać”, Ch5, s. 4.
„Cieszy mnie, że większość zwiedzających nie tylko przechodzi przez wystawę, ale też wchodzi z nią w głębszą relację (…).W Polin goście spędzają
około 5-6 godzin, co jest zjawiskiem bez precedensu”, Ch9, s. 2.

Zaskoczony

„Wychodzili zdziwieni tym, co zobaczyli. To jest bardzo dobre. Kiedy ludzie opuszczają Muzeum Powstania Warszawskiego, nie mają cienia wątpliwości – zostali utwierdzeni w przekonaniu, że powstanie słusznym i wielkim
było (…). Ludzie wychodzili z Polin z podważonymi wyobrażeniami. Polacy
wychodzą pod wrażeniem, jak wiele było antysemityzmu, czego rzeczywiście nie są w ogóle świadomi. Zagraniczni Żydzi wychodzą zdumieni,
jak wiele było oprócz antysemityzmu. Jeżeli jakaś instytucja podważa wyobrażenia, to znakomicie”, Ch10, s. 2.
„Polacy przychodzą odkryć tu muzeum historii Polski i widzą w tym
wartość. Dla Żydów z kolei to miejsce poświęcone ich historii, ale
w dużej mierze tej, o której nie mieli pojęcia. Dla nich zwiedzanie wystawy kończy się olśnieniem. Zdają sobie sprawę z istnienia tej części
żydowskiej przeszłości, która została przyćmiona przez Zagładę”, Ch9,
s. 2.

„Wezbrana rzeka
zwiedzających”

Por. tabela: Jakość, kategoria: liczby, skala zainteresowania.

„Fundament
muzeum”

„Tak naprawdę to nasi widzowie są fundamentem tego muzeum, jego gałęziami, jego podporą – a nie recenzenci czy historycy”, M1, s. 22.
„Odbiór zwykłych ludzi jest dla nas najważniejszy, bo jakość wystawy mierzy
się nie tylko przez ludzi zajmujących się ewaluacją wystaw muzealnych, ale
też wrażeniami gości”, Ch9, s. 2.

„Zdecydowanie żydowskie, wyraźnie polskie”… Strategie narracyjne twórców Muzeum...
Nieco
przytłoczony
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„Jest pewnego rodzaju natłok, bo nie jesteśmy typowym muzeum. Jesteśmy
połączeniem muzeum i archiwum” (…). „Faktem jest, że jeśli ktoś chce Muzeum dokładnie zwiedzić, to musi mieć co najmniej 20 godzin, żeby wszystko obejrzeć i przeczytać. To, że nie można tego zrobić za jednym razem, jest
rzeczywiście w pewnym sensie obezwładniające. Nawet dwie, trzy wizyty to
za mało. To jest wartość, i pewna słabość. Zostawiamy niedosyt” (….). „Być
może jeśli się szybko idzie, coś jednak umyka”(…). „Zmęczenie powoduje, że człowiek już przez tę ostatnią galerię przelatuje”, Ch6, s. 3–4.

Próba interpretacji głównych strategii narracyjnych
Pierwszy wyróżniony przeze mnie element klucza interpretacyjny dotyczy wizji
i roli muzeum: wedle jego twórców jest to przede wszystkim świadectwo odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, przypominanie o wspólnej historii polsko-żydowskiej. To także wielka opowieść o losach polskich Żydów. Często w poszczególnych wypowiedziach myśli te przeplatają się. W dwóch głosach prasowych mowa była wprost o nowej polskiej narracji historycznej, ukierunkowanej
na akcentowanie wielokulturowego dziedzictwa, która otworzyła drogę do stworzenia muzeum. Kolejne trzy wyodrębnione elementy klucza spaja wspólna oś
dyskusji – muzeum bardziej polskie czy żydowskie? Przeważają stwierdzenia,
że Polin to muzeum polsko-żydowskie ze swej natury, gdyż tak wyglądało życie
Żydów na ziemiach polskich. Muzeum to zatem wzajemne splatanie się żydowskości i polskości. Po to, aby ukazać historię Żydów, należy pokazać także szeroki kontekst polski. W niektórych tekstach widoczna jest troska o podkreślenie
„żydowskiej duszy” muzeum, starania o pokazanie losów żydowskich „z perspektywy mniejszości”. Jedna krytyczna wypowiedź wobec rezultatów wystawy
mówi natomiast wprost, że muzeum prezentuje narrację dominującą (polską),
a powinno być bardziej żydowskie. Ciekawe są także próby wyjścia poza utartą dychotomię, wskazujące bądź na międzynarodowych charakter placówki,
bądź też możliwość otwartych interpretacji dylematów tożsamości żydowsko-polskiej. W tym kontekście rodzi się pytanie: Kto jest Żydem? (klucz 3). Muzeum musiało zmierzyć się ze ścierającymi się stanowiskami (konwencją, która
chce pokazać także ludzi z pochodzeniem żydowskim, nieartykułujących swoich
korzeni versus prezentowanie na wystawie wyłącznie osób z żydowską samoidentyfikacją). Wedle jednej ze strategii narracyjnych inicjatorów muzeum nie
chce pokazywać osób, które za Żydów się nigdy nie uważały. Analizowane narracje przywołują te dylematy, próbują konfrontować się z naciskami krytyków
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i recenzentów pragnących podkreślić dwukulturowości Żydów obecnych na wystawie oraz ich wkład w rozwój kultury polskiej. W jednym z teksów „Midrasza”
czytamy: „Muzeum stara się połączyć dwa stanowiska, ukazując niektóre ważne postaci «pochodzenia żydowskiego», które borykały się z kwestią tożsamości
i swojego miejsca w kulturze polskiej” (Rosman, 2014: 63). W moim przekonaniu jest to głębszy problem zewnętrznego przypisywania tożsamości żydowskiej,
również nieświadomej czy wręcz filosemickiej chęci podkreślania żydowskich
korzeni sławnych Polaków. Kwestie skomplikowanego interpretowania tożsamości Żydów nie są pomijane w prezentowanych narracjach. Z kolei w drukowanym przewodniku po muzeum czytamy: „Nie ma tu bowiem jednoznacznych
odpowiedzi na pytania o to, co znaczy być Żydem i czym jest judaizm, gdyż
wystawa pokazuje, że Żydem można być na wiele sposobów” (Kirshenblatt-Gimblett, 2015a: 12).
W debaty nad współczesną tożsamością wpisuje się także problem ostatniej
wystawy, po 1989 roku (klucz 4). Magazyn „Chidusz” uznał kwestię budowania
współczesnej tożsamość żydowskiej za główną oś wywiadów, zaś tę galerię za przejaw „marginalizacji w muzeum Polin życia żydowskiego po 1989 roku” (Bojanowski, 2015: 1). Ta najskromniejsza część muzeum to zatem swoista forma rachunku
sumienia dla twórców. Jej „najważniejszą częścią są wywiady z Żydami, którzy
w różny sposób mówią o swojej tożsamości. To komfortowa sytuacja, bo oni sami
mogą określić, czy chcą o tym mówić otwarcie, czy nie” (Jutkiewicz-Kubiak, 2013:
19). W ostatnim czasie galeria została wzbogacona o kilkuminutowy film, który
ma pokazać współczesne życie żydowskie. W tej kwestii przeważają wypowiedzi
„obronne” (szczególnie w „Chidusz”), w kategoriach deklaracji na przyszłość, chęci uzupełnienia i poprawienia wystawy. Podobnie, gdy mowa o relacjach z innymi instytucjami, autorzy muzeum zapowiadają, że nie chcą mieć monopolu na
„żydowskość” w Polsce. Będą udostępniać pomieszczenia instytucjom żydowskim
z dużym upustem, szukają dróg współpracy z ŻIH, pragną stać się forum dla innych żydowskich organizacji w Polsce.
Tak spektakularne i odważne przedsięwzięcie musi rodzi kontrowersje (klucz
5). Dominują strategie narracyjne akcentujące, iż muzeum stara się pokazać historię stosunków polsko-żydowskich bez wybielania, możliwie obiektywnie, uwzględniając wielość perspektyw i różnorodność dokumentów źródłowych (np. przedwojenny antysemityzm, pogrom kielecki, Marzec ’68). Nie pomija się kontrowersji
historycznych, nieraz są wręcz uwypuklane poprzez stawianie pytań wewnątrz
tekstu. W jednym z wywiadów autor wylicza główne opozycje binarne, przytacza największe wątpliwości, a także stara się pokonać te dychotomie (Wodziński,
2015). Z kolei, w innej wypowiedzi dowiadujemy się, że fakt, iż spory mogą być ar-
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tykułowane publicznie, to dowód na istnienie nowej Polski i nowego w niej statusu
Żydów (Rosman, 2014: 61). W trakcie tworzenia koncepcji poszczególnych galerii,
jeśli pojawiły się jakieś naciski, to głównie o charakterze negocjowania pewnych
niuansów czy chęci zaakcentowania polskiej racji stanu. W narracjach mowa zarówno o naciskach sponsorów, jak i sił politycznych. Jeden z wywiadów jest w tym
względzie zdecydowanie bardziej krytyczny i ujawnia kulisy „negocjowania” historii (Paziński, 2005: 9).
W swych narracjach twórcy muzeum podkreślali wysoką jakość wystawy, jej
przełomowość i rozmach inicjatywy (klucz 6). Ten dyskurs wzmacniany jest przede wszystkim liczbami, m.in.: 20-letnim przygotowaniem i badaniami, 1,5 mln
odwiedzających, prezentacją 1000 lat historii, licznymi nagrody, a także autorytetami: pracą wybitnych historyków, kwerendami, recenzentami galerii. Nadto,
w 2016 roku odbyła się w muzeum konferencja historyczna z udziałem 100 specjalistów w dziedzinie historii Żydów polskich z całego świata, w trakcie której, jak
przekonuje nas jeden z autorów wystawy, „zachęcaliśmy ich do konstruktywnej
krytyki, do szukania błędów na wystawie stałej” (Stoła, 2016: 16). W tym kluczu
pojawiły się dwie opinie przyznające, że w muzeum jest mało obiektów, lecz tłumaczy się to charakterem muzeum narracyjnego. Tę kwestię wyjaśnia także drukowany przewodnik po wystawie: „Niedostatek dziedzictwa materialnego spróbowaliśmy zrekompensować dziedzictwem niematerialnym: odwołaliśmy się do
cytatów wyrażających poglądy ich autorów” (Kirshenblatt-Gimblett, 2015a: 11).
Tylko w dwóch wypowiedziach mocno akcentuje się multimedialność placówki,
podczas gdy, czytając różne fora internetowe, moją uwagę zwróciło, iż odwiedzający uznają ten element za główny atut muzeum.
Mniej miejsca poświęcono widzowi jako odbiorcy wystawy i jego doznaniom
estetycznym. W strategiach narracyjnych widać raczej ukierunkowanie na misję
historyczną, oddziaływanie poznawcze i postrzeganie odbiorcy w kategoriach narodowych: Polak, Żyd, Izraelczyk. Publiczność staje się bardziej widoczna przy okazji narracji na temat ogromnego zainteresowania zwiedzających. Ma ona być pozytywnie zaskoczona i pobudzona do refleksji, chętna do ponownej wizyty w Polin.
W dwóch wypowiedziach wybrzmiało, że odbiorca to fundament wystawy (jeden
wywiad nosi nawet taki tytuł). Z kolei w innym artykule przyznano, że adresat może
czuć się przytłoczony ogromem wystawy i jej narracyjnością. Tuż po otwarciu muzeum przed wejściem zbudowano „drzewko marzeń”, na którym każdy mógł zawieszać
swoje opinie na temat muzeum. Dzisiaj tę funkcję pełnią ankiety dla zwiedzających.
Strategia dominująca to muzeum otwarte na zmianę i gotowe na krytykę, również ze
strony turysty. Z pewnością badania sondażowe wśród odwiedzających mogłyby dać
pełniejszy obraz dla tej kategorii.

398

Joanna Cukras-Stelągowska

Analiza wybranych materiałów prasowych dotyczących idei powstania i pierwszych lat funkcjonowania MHŻP pozwala na stwierdzenie, iż strategie dyskursywne nie są jednolite, ale rdzeń przekazu układa się w kilka elementów interpretacyjnych, które odzwierciedlają podstawowe dylematy tożsamościowe (a to z kolei stanowi immanentny element żydowskiej refleksji teoretycznej i społecznej).
Z tymi kwestiami musiano także zmierzyć się, tworząc pierwsze żydowskie muzeum w Polsce. W obu czasopismach poświęcono idei stworzenia placówki sporo
miejsca. W „Chiduszu” stała się wątkiem przewodnim jednego z numerów w 2015
roku. Poprzez serię wywiadów przybrała formę pytań o budowanie tożsamości
żydowskiej w Polsce. Redakcja pisma stoi jednakże na stanowisku, że dyskusja na
temat „prezentowania historii Żydów ze zbyt polskiej perspektywy historycznej,
wydaje się spóźniona. Ta dyskusja powinna się odbyć w 2006 roku, gdy pierwotna
koncepcja wystawy została odrzucona” (Bojanowski, 2015: 1).
Analiza dyskursu powinna opierać się zarówno na tym, „co się (w) nim mówi
(tzn. na mechanizmach konstruowania zawartych w nim argumentów, idei czy
pojęć), jak i na tym, czego się (w) nim nie mówi (czyli przemilczeniach, brakach
i opuszczeniach) (Rapley, 2010: 194). Należy przyznać, że dyskurs twórców muzeum jest otwarty, gotowy do polemik, uwzględniający głosy krytyków. Interesująca jest także siła retoryczna tekstu, w jaki sposób tekst stara się przekonać nas
o prawomocności zawartej w nim interpretacji (Rapley, 2010: 197). Przeważają
opinie raczej wyważone i stonowane, uwzględniające różne perspektywy, stawiające wewnętrzne pytania – nie zawsze wywołane samym charakterem artykułu (wywiad). Jeden głos jest bardzo krytyczny wobec wypracowanej koncepcji
muzeum. Dylematy tożsamościowe są uświadomione, często widać próbę ich
przekroczenia, wyjścia poza utarte dychotomie. Narracje starają się uwzględniać
konieczność negocjowania znaczeń, kierują naszą uwagę na wielość źródeł historycznych i możliwość wypracowania przez widza własnej opinii, samodzielnego szukania na wystawie wątków bardziej polskich lub bardziej żydowskich.
Dyskursy wskazują na konieczne kompromisy podczas budowania koncepcji
muzeum. W kilku strategiach ujawniano wewnętrzne spory między twórcami
i sponsorami na etapie tworzenia muzeum, a także proces wypracowywania
konsensusu. Silniejsza retoryka pojawia się, gdy mowa o rozmachu idei oraz
wysiłku dużej grupy kreatorów (muzeum jako „gigantyczne dzieło” i „śmiałe
przedsięwzięcie”). Jednocześnie poprzez wskazywanie na zewnętrzne autorytety
historyczne oraz podkreślanie wieloletniej pracy grupy historyków akcent pada
na szczególną dbałość o rzetelność historyczną. Ta siła retoryczna wypowiedzi
ulega nieco złagodzeniu, gdy mowa o tym, że ten odważny i ogromny projekt jest
wciąż niezakończony i otwarty na zmiany.
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Izabela Symonowicz-Jabłońska, Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, 207 s.
Przedmiotem recenzji jest książka autorstwa Izabeli Symonowicz-Jabłońskiej Baśniowość
w kulturze popularnej, jako wyzwanie edukacyjne opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2016 roku.
Izabela Symonowicz-Jabłońska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
jest również nauczycielem dyplomowanym w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się na problematyce młodego człowieka oraz jego uczestnictwie w kulturze, kształtowaniu
wartości moralnych oraz rozwijaniu kompetencji emocjonalnych. Recenzowana pozycja jest
efektem rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, obronionej w 2012 roku na Wydziale
Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu pod kierunkiem dr. hab. Henryka Depty, prof. UW.
Recenzowana pozycja ma 207 stron, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Każdy z rozdziałów podzielony jest odpowiednio na podrozdziały, na końcu znajduje się
bogata bibliografia i indeks osób.
Praca ma charakter teoretyczny. Autorka w sposób niezwykle interesujący analizuje treści
opowieści baśniowych wytwarzanych przez kulturę popularną. We wstępie podejmuje wyjaśnienie problematyki książki, wskazując na wyzwanie, jakie stanowi baśniowość dla wychowania
człowieka.
Izabela Symonowicz-Jabłońska w pierwszej części, zatytułowanej Poetyka i estetyka baśni,
wyjaśnia istotę tego gatunku literackiego, przedstawiając jego właściwości, których źródło jest
antropologiczne. Celem pierwszego rozdziału jest określenie baśniowości. W kolejnych podrozdziałach Autorka w sposób logiczny i przemyślany dla całej treści książki pokazuje związki
baśni z mitem, omawia jej fantastykę i symbolikę.
Rozdział drugi, zatytułowany Ramy i obszary kultury popularnej, składa się z trzech podrozdziałów. W tej części pracy Autorka wskazuje na wielowymiarowość kultury oraz dokonuje rozróżnienia kultury masowej od kultury popularnej poprzez wskazanie właściwości
i funkcji tej ostatniej. Jak sama Autorka określa, w poszukiwaniu kultury popularnej w baśniowości wskazuje na cztery jej obszary: literatura popularna, film popularny, serial telewizyjny i gry komputerowe (s. 67). W sposób rzetelny dokonuje charakterystyki pierwszych
dwóch obszarów.
Część trzecią rozprawy stanowi rozdział Oblicza baśniowości w wybranych obszarach kultury popularnej. W tej części omówiona została baśniowość na przykładach serii książek o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling oraz trylogii filmowej Gwiezdne wojny G. Lucasa. Wybór
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tych pozycji w sposób trafny został uzasadniony: „uznaliśmy, że są to dla filmu popularnego
i literatury popularnej, utwory, w których jak w soczewce dostrzec możemy charakterystyczne
właściwości i klimaty baśniowości występujące w tych dwóch obszarach kultury popularnej”
(s. 16). Izabela Symonowicz-Jabłońska zaznacza również, że w książkach J.K. Rowling „można
dostrzec i wyróżnić pewne właściwości i wartości współczesnej baśniowości znamienne dla
całej, nie tylko literackiej, kultury popularnej” (s. 83). Przedstawiona została fabuła książki
z wyszczególnionymi analogiami do baśni, mitologii, wierzeń ludowych, jakie można odnaleźć
w serii o Harrym Potterze. Co ważne, Autorka przywołuje zastrzeżenia i zarzuty, jakie pod
adresem książek wysuwało między innymi część środowiska chrześcijańskiego i przedstawiciele szkół, jak również podjęła się obrony serii książek, przedstawiając swoje kontrargumenty.
Izabela Symonowicz-Jabłońska podkreśliła, że książki o Harrym Potterze zaspokajają ludzie
tęsknoty za dzieciństwem, poszukiwaniem przygody, pozytywnymi wartościami taki jak wiara
w przyjaźń, książki są również źródłem emocjonalnego wsparcia dla dzieci (s. 110–112).
W podrozdziale Gwiezdne wojny, czyli baśń na miarę naszych czasów? Autorka analizuje
trylogię G. Lucasa, uwzględniając odwołania do grackich mitologii, legend arturiańskich, filozofii zen, powieści, starych komiksów, filmów Akiro Kurosawy czy westernów (s. 119–120).
Podkreśla również pedagogiczne aspekty filmów, pisząc: „Saga ukazuje, że walka z przeciwnościami losu jest nieunikniona, w życiu należy kierować się sercem, być tolerancyjnym, empatycznym, a siła człowieka płynie z jego charakteru” (s. 126–127). Autorka konkluduje, że film
jest baśnią skrojoną na miarę naszych czasów, ponieważ wyraża oczekiwania i tęsknoty ludzi
współczesnych (s. 127).
W podrozdziale Serial telewizyjny, czyli baśniowy przerywnik codzienności Izabela Symonowicz-Jabłońska wyjaśnia termin serial, wymienia elementy strukturalne oraz analizuje popularne seriale telewizyjne i telenowele. Zwraca uwagę, że mimo braku fantastycznej cudowności
seriale telewizyjne pełne są cudowności świata bezpiecznego i szczęśliwego zakończenia.
W ostatnim podrozdziale trzeciej części, zatytułowanym Gry komputerowe, czyli odbiorca
w roli supermana, obok opisu i charakterystyki gier komputerowych przedstawiony został fenomen fascynacji grami komputerowymi. Podkreślona jest również baśniowa poetyka charakterystyczna dla gier. Szczegółowo również przedstawione zostały zagrożenia oraz pozytywne
aspekty gier komputerowych
W podsumowaniu Autorka wysnuwa tezę, że można wskazać na funkcje wzorcotwórczą,
kompensacyjną, eskapistyczną i rozrywkową baśni, opisuje ich znaczenie dla pedagogiki.
Całość pracy stanowi przykład dobrze przemyślanej struktury, która tworzy spójny opis
baśniowości obecnej w kulturze popularnej. Bardzo dużym walorem, co należy podkreślić, są
bogate odniesienia do literatury specjalistycznej oraz elementów popkulturowych, które świadczą o bogatej wiedzy oraz dokładnych badaniach Autorki.
Recenzowana praca jest bardzo ciekawą pozycją nie tylko ze względu na problematykę, ale
również interdyscyplinarność. Autorka korzysta z ujęć psychologicznych, antropologicznych,
kulturoznawczych, co w recenzji wydawniczej zaznacza Krystyna Pankowska. Z tego względu
praca może być wartościowa dla studentów pedagogiki, zachęcając ich do korzystania z innych
dyscyplin naukowych, jak również może pokazać studentom innych kierunków obszerność
i różnorodność nauk pedagogicznych.
Ewelina Wesołek
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Dyskurs edukacyjny
w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztaty Analizy Dyskursu”, Bydgoszcz, 7–8 listopada
2016 roku
Bydgoskie Seminarium Naukowe „Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztaty Analizy Dyskursu” stało się w listopadowe dni okazją do spotkania badaczy, entuzjastów,
a także wszystkich zainteresowanych szerokim obszarem studiów nad dyskursem. Wydarzeniu, zorganizowanemu w dniach 7–8 listopada 2016 roku przez Pracownię Metodologii Badań
Pedagogicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przyświecała idea „promowania teoretycznych i metodologicznych założeń badań nad dyskursem, zwłaszcza wśród
rodzimych pedagogów oraz konsolidacji interdyscyplinarnego grona badaczy”1.
W obradach uczestniczyli reprezentanci różnych dyscyplin naukowych z ponad 20 ośrodków akademickich całej Polski, a także spoza kraju. Uczestnicy seminarium mieli okazję spotkać znakomitych gości, badaczy dyskursu, a wśród nich przedstawicieli konsorcjum naukowego
„Analiza dyskursu” oraz posłuchać w bydgoskiej Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ich wystąpień, gdyż seminarium stanowiło kontynuację organizowanych przez konsorcjum
Warsztatów Analizy Dyskursu (WAD).
Pierwszego dnia (7 listopada) odbyła się sesja wykładów (dwie części po dwa wystąpienia)
oraz panel dyskusyjny. Seminarium otworzyła Kierowniczka Pracowni Metodologii Badań Pedagogicznych dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW. Przywitawszy gości, prof. Ostrowicka zaprosiła mgra Jerzego Stachowiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, aby przedstawił charakterystykę
oraz działalność konsorcjum naukowego „Analiza Dyskursu”. Cel konsorcjum, związany z ideą
współpracy pomiędzy badaczami reprezentującymi różne ośrodki i dyscypliny badawcze, stał
się także celem określającym bydgoskie spotkanie oraz swoistym wprowadzeniem w pierwszą,
wykładową część.
Prowadzenie tej części sesji objęła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW, a jako
pierwsza wykład wygłosiła dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW, rozpatrując „Dyskurs edukacyjny w ujęciu procesualno-kognitywnym”.
Profesor Rypel rozpoczęła swoje wystąpienie od nieobcej badaczom dyskursu konstatacji,
iż dyskurs jest pojęciem wieloznacznym, a poza tytułowym, procesualnym oraz kognitywnym
ujęciem, przywołała także podejście interakcyjne, strategiczne oraz kulturowe. Odnosząc się do
kwestii definicyjnych, wskazała rozróżnienie na wąskie (lingwistyczne) i szersze (interdyscyplinarne) interpretacje dyskursu, zaś definicje dyskursu edukacyjnego (w zakresie zawężonym
1
http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pracownia_metodologii_badan/dyskurs-edukacyjny, dostęp:
15.02.2017.
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oraz szerokim) proponowała rozpatrywać w powiązaniu z określoną definicją edukacji. Profesor Rypel wskazała na własne zainteresowanie specyfiką dyskursu edukacyjnego związanego ze
sferą zinstytucjonalizowanej edukacji oraz ukazała obszary działania społecznego w sformalizowanym dyskursie edukacyjnym. Określiwszy dyskurs (za M. Pêcheux) jako miejsce spotkania
języka z ideologią, prelegentka przedstawiła także propozycję badania przekazu ideologicznego
w dyskursie edukacyjnym, osadzoną w krytycznej analizie dyskursu.
Drugi wykład w tej części sesji wygłosił dr hab. Marek Czyżewski, profesor Uniwersytetu
Łódzkiego, a temat wykładu stanowiła „Pedagogizacja życia społecznego. Zastosowanie perspektywy postfoucaultowskiej – zalety i ograniczenia”. Profesor w swym wystąpieniu poruszył
m.in. takie kwestie jak: przenoszenie zjawisk i kategorii pedagogicznych do obszarów niezwiązanych z wychowaniem, czy poszerzanie pedagogicznych semantyk (na przykładzie foucaultowskiej kategorii „ujarzmiania” związanej z wytwarzaniem podmiotów). Traktując o wzorach
odczytywania prac Michela Foucaulta, prelegent wyraził przekonanie, iż pokutują w literaturze
odczyty jednostronne, jednocześnie zaznaczając potrzebę odczytywania „metaprzekazu”. Profesor wskazał obszary niewykorzystanego potencjału governmentality studies, a także bariery na
drodze do badawczych realizacji, określając je jako meta-metodologiczne problemy.
Po przerwie obiadowo-kawowej rozpoczęła się druga część sesji wykładowej, którą poprowadził dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Lotar Rasiński,
prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, z wykładem pt. „Trzy koncepcje dyskursu: Foucault, Habermas, Laclau”. Nakreślił on najpierw kontekst swych rozważań: przedstawił inspiracje oraz
najważniejsze tezy związane ze zwrotem lingwistycznym, odwołując się przede wszystkim do
koncepcji Ferdinanda de Saussure’a i Ludwiga Wittgensteina. Nakreśliwszy swoisty fundament
kontekstualny, profesor scharakteryzował tytułowe trzy koncepcje dyskursu: Michela Foucaulta, Jurgena Habermasa oraz Ernesta Laclau, określając właściwe im tradycje teoretyczne/metodologiczne oraz m.in. kluczowe pojęcia, składające się na określone rozumienie dyskursu.
Podsumowując, prof. Lotar Rasiński dokonał („próby” – jak o tym mówił) zestawienia koncepcji dyskursu w trzech prezentowanych ujęciach pod kątem wybranych kryteriów, ukazując
wzajemne podobieństwa i różnice pomiędzy nimi.
Ostatnie słowo należało podczas sesji wykładowej do prof. dr. hab. Tomasza Szkudlarka
z Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład „Retoryka i polityka: dyskurs teorii edukacji” stanowił
prezentację wybranych założeń oraz analiz prowadzonych w ramach aktualnie realizowanego projektu badawczego. Profesor opowiedział o analizach teorii pedagogicznych, wskazując
na główną inspirację podejmowanych prac, pochodzącą z teorii Ernesta Laclau. W optyce tej
retorykę należy traktować w jej funkcjach ontologicznych, bowiem figury retoryczne stanowią ważne narzędzia konstruowania zbiorowych tożsamości (totalności). Teoretyczne inspiracje oraz analityczne doświadczenia pozwoliły na wyodrębnienie w analizowanych teoriach
pedagogicznych konstrukcji totalności (E. Laclau), widzialności i niewidzialności (M. Foucault,
J. Rancière) oraz temporalności.
Wystąpienie prof. Tomasza Szkudlarka stało się swego rodzaju kontynuacją teoretycznych
rozważań prof. Lotara Rasińskiego, w jego części dotyczącej myśli Ernesta Laclau. Prof.Szkudlarek, rozwijając własną strategię analityczną, przywołał między innymi – pochodzącą ze słownika Laclau – kategorię „pustego znaczącego”, która o swej ‘dyskursywnej nośności’ poświadczyła
podczas powykładowej dyskusji, będąc wielokrotnie przywoływaną. Ślady odwołań do zjawiska
„pustego znaczącego”, choć w nieco innej odsłonie, można było także znaleźć w wystąpieniu
prof. Marka Czyżewskiego, gdy przy okazji rozważań metodologicznych mówił o „nazwie bez
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desygnatu”. Paradoksalnie, za nazwą pustą nie stoi pustka, a pewien rezerwuar znaczeń, nacechowanych ideologicznie, nieartykułowanych wprost. Choćby w ten oto sposób, szkicować
można także powrót do wykładu prof. Agnieszki Rypel, zainteresowanej analizą ideologicznych
przekazów w edukacyjnych dyskursach.
Po przerwie kawowej, na dopełnienie teoretyczno-metodologicznych rozważań, prof.
Helena Ostrowicka rozpoczęła prowadzenie panelu dyskusyjnego „W poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu”. Prowadząca zaprosiła do dyskusji dr hab.
Evę Zamojską, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Monikę Popow (także
z UAM) oraz (z Uniwersytetu Gdańskiego) dr. Piotra Stańczyka i dr Karolinę Starego.
Jako cel dyskusji prof. Ostrowicka określiła namysł nad charakterystyką pedagogicznych
badań oraz analiz dyskursu. Potrzeba owego namysłu określona została jako wynikająca między
innymi z rozbieżności pomiędzy silnym umocowaniem studiów nad dyskursem w pedagogice
polskiej a wciąż skromną metodologią pedagogicznych badań w tym zakresie. Paneliści formułowali odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości, jakie niesie analiza dyskursu implementowana do badań zjawisk edukacyjnych, własnych doświadczeń badawczych oraz miejsc,
w których dyskurs edukacyjny dochodzi do swego określenia. Nie zabrakło także pytań oraz
komentarzy wypowiadanych przez pozostałych uczestników spotkania, a wyłaniająca się z dyskusji idea interdyscyplinarności towarzyszyła zebranym także podczas długich rozmów przy
wspólnej kolacji.
Następnego dnia (8 listopada), odbyły się warsztaty analizy dyskursu w dwóch równoległych sesjach. W sesji pierwszej przeprowadzone zostały warsztaty postfoucaultowskiej analizy
dyskursu oraz analizy mediacyjnej.
Dr Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ, Instytut Socjologii), poprowadziła warsztaty analizy postfoucaultowskiej, nastawionej – zgodnie z inspiracjami myślą Michela Foucaulta – na
rozpoznanie relacji władzy w dyskursach. Dr Nowicka-Franczak przedstawiła uczestnikom
warsztatów szczegółowe wprowadzenie teoretyczne, w którym zawarła między innymi kluczowe dla postfoucaultowskiej analizy dyskursu pojęcia (tj. wypowiedź, formacja dyskursywna,
praktyka dyskursywna, procedury kontroli dyskursu, dyspozytyw, reżim prawdy), by następnie
„prześledzić” wspólnie kolejne etapy w postępowaniu badawczym. Wśród przygotowanych
materiałów empirycznych znalazły się przekazy medialne, dokumenty instytucjonalne oraz
wywiady.
Tematem warsztatów z analizy mediacyjnej prowadzący, dr Tomasz Piekot (UWr, Instytut Filologii Polskiej), uczynił dyskursywny spór o głuchotę. Uczestnicy spotkania mieli okazję
poznać specyfikę – charakterystycznej dla dyskursywnego mediatora – krytycznej, zaangażowanej postawy badawczej. Badacz-mediator, stając w dyskursywnych sporach po stronie grup
słabszych, zdominowanych, nierzadko staje także w obliczu trudnych do rozwikłania pytań
o charakterze nie tylko metodologicznym, na przykład: Czy można mediować pomiędzy wykluczającymi się porządkami? Czy w procesie badawczym można „przepracować” własny system wartości oraz poglądy? Podczas warsztatów dr Piekot odpowiadał na te oraz inne, ważne
z perspektywy podejmowanych na gruncie analizy mediacyjnej pytania.
Po kawowej przerwie, w drugiej części sesji warsztatowych, odbyły się warsztaty z analizy
narracyjnej oraz konwersacyjnej.
Podczas warsztatów z analizy narracyjnej prowadzący – dr Piotr Pawliszak (UG, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa) – podkreślał, iż analiza narracyjna stanowi pewną
„rodzinę metod”, nastawionych na poszukiwanie w dyskursach względnie trwałych struktur
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narracyjnych, pewnych wzorów kulturowych i związanych z nimi praktyk. Dr Pawliszak przedstawił główne nurty narratologii oraz koncepcje teoretyczne, a także zaproponował własną wersję analizy narracyjnej. Wybrane narzędzia analityczne, posłużyły do wspólnych, narracyjnych
analiz.
W obszar analizy konwersacyjnej wprowadziła uczestników warsztatów dr hab. Dorota
Rancew-Sikora, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowani, poznawszy ideę analizy oraz
symbole używane do transkrypcji interakcji, przeprowadzili samodzielnie kodowanie. Materiał
do analiz stanowiły fragmenty filmów, w których uczestnicy przyglądali się sekwencjom słów
oraz gestów, opisywali i porównywali organizacje poszczególnych sekwencji i konfrontowali
uzyskane wyniki. Analiza konwersacyjna, wraz z mozolną procedurą transkrypcji i kodowania,
przekonywała, iż badania dyskursu mogą stanowić doskonałe ćwiczenie cierpliwości.
Po ukończonych warsztatach dyskursy o dyskursach wciąż jednak nie milkły, a wraz
z obecnymi gośćmi przeniosły się z biblioteki bydgoskiego Uniwersytetu w inne, nie tylko akademickie przestrzenie. Mimo zakończenia seminarium na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego atmosfera tego szczególnego intelektualnego spotkania
długo jeszcze trwała. Parafrazując słowa prof. Tomasza Szkudlarka, wypowiedziane podczas
seminaryjnego wykładu: skoro uniwersytet stanowi instytucję długiego trwania, także o dyskursie – z pewnością – warto myśleć w takiej perspektywie.
Aleksandra Rzyska

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „The academic education in pedagogical and social professions. Between theory and practice”, Darmstadt, 7 grudnia 2016
roku
Dnia 7 grudnia 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „The academic education in
pedagogical and social professions. Between theory and practice”, zorganizowana przez Wydział
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Evangelische
Hochschule Darmstadt. Problematyka konferencji dotyczyła edukacji akademickiej adeptów
studiów pedagogicznych, obejmowała zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny. W skład
komitetu naukowego wydarzenia wchodzili: dr Marina Metz, dr Renata Wawrzyniak-Beszterda, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dr Sylwia Jaskulska, dr Mateusz Marciniak.
Konferencja została oficjalnie otwarta przez dr Marinę Metz, która przywitała przybyłych gości w budynku Evangelishe Hochschule Darmstadt oraz przedstawiła przebieg obrad.
Następnie głos zabrała dr Renata Wawrzyniak-Beszterda, podkreślając satysfakcję z podjętej
współpracy naukowej z EHD oraz życząc wszystkim uczestnikom jak najlepszego wykorzystania czasu tego naukowego spotkania. Wystąpienie wprowadzające przygotował prof. Erick
Weber, który przedstawił zagadnienia związane z akademickim przygotowaniem pedagogów
specjalizujących się w edukacji inkluzyjnej. Przybliżył niemieckie tradycje pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz współczesne rozwiązania w tej dziedzinie.
Zaplanowane w ramach konferencji sekcje uporządkowane zostały w trzech obszarach tematycznych. Pierwsza część dotyczyła kwestii związanych z funkcjonowania studentów w przestrzeni uniwersytetu: Academic students in the space of the university. Znalazły się tu wystąpienia
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których tematyka dotyczyła jakości i specyfiki kształcenia akademickiego oraz wyzwań stojących przed edukacją w kontekście przemian cywilizacyjnych. Jako pierwszy wystąpił dr Mateusz Marciniak (UAM), który w swoim referacie pt. The students’ experience of the non-didactic
offer of high er educaion institutions przedstawił wyniki badań panelowych dotyczących opinii
studentów na temat oferty pozadydaktycznej (m.in. zajęcia naukowe, kulturalne, artystyczne)
oraz funkcjonowania studenckich struktur samorządowych (starosta, samorząd studencki).
Kolejna prezentacja, zatytułowana: The didactic offer of the higher education institutions in students’ experience, przygotowana została przez dr Renatę Wawrzyniak-Beszterdę (UAM). Prelegentka przybliżyła wyniki badań nad doświadczeniami akademickimi gromadzonymi przez
studentów w ramach oferty dydaktycznej uczelni. Kontekst teoretyczny wystąpienia stanowiła
kultura edukacji Jerome Brunera. Autorka wykazała, że najbardziej deficytowe w doświadczeniach studentów są te związane z ich zaangażowaniem w przebieg zajęć. Następne wystąpienie:
E-learning system in the opinions of Adam Mickiewicz University and University of Cordoba students zaprezentował mgr Maciej Zychowicz (UAM). Autor skoncentrował się na problematyce
wdrożenia oraz funkcjonowania systemów e-learningowych w opinii studentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Kordobie. Przedstawiając wyniki
badań własnych, prelegent poddał analizie następujące zagadnienia: poziom, ilość oraz jakość
treści, sposób ich dystrybuowania oraz łatwość dostępu. This school has symbolically shot itself…
The Elephant movie in the debate on the problems faced by contemporary schools and young people during pedagogy classes – to kolejne wystąpienie przygotowane przez dr Sylwię Jaskulską
(UAM). Autorka dokonała analizy fragmentów filmu pt. The Elephant oraz wskazała możliwości ich wykorzystania do pracy z młodzieżą, w szczególności w obszarach tematów trudnych,
jak np. agresja, przemoc, śmierć. Mgr Agnieszka Bojarczuk (UAM) wprowadziła odbiorców
w tematykę uczenia języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Teaching
foreign language as an educational challenge. Podczas wystąpienia szczególną uwagę poświęciła
przygotowaniu pedagogów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na
lekcjach języka obcego w szkołach ogólnodostępnych. Zilustrowała rozmiar tego zjawiska na
podstawie danych statystycznych oraz wyników badań własnych. W podsumowaniu autorka
przedstawiła propozycje możliwych rozwiązań praktycznych, zorientowanych na wspieranie
rozwoju dziecka w obszarze edukacji lingwistycznej.
W ramach drugiej sekcji tematycznej wygłoszone zostały referaty dotyczące działań w zakresie pracy socjalnej oraz realnych wyzwań, przed którymi staje pedagog społeczny – Implementation of social work services. Przedmiotem rozważań była tutaj oferta terapeutycznego
wsparcia on-line, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami samookaleczeń wśród młodzieży oraz pedagogika anty-bias. Tę część obrad rozpoczęła lic. Miriam
Elisabeth Buckendahl (EHD) referatem pt. Funding opportunities at primary school from the
perspective of school social work. Autorka przybliżyła tematykę wsparcia finansowego dla projektów socjalnych realizowanych w szkole. Prelegentka wskazała modele działań w obszarze
poszukiwania sponsorów, jak również podała konkretne przykłady inicjatyw, dzięki którym
udało się zmniejszyć skalę występowania zjawisk patologicznych w przestrzeni instytucjonalnej
szkoły. Temat wystąpienia lic. Rebekki Kowol (EHD) brzmiał: Social work and on-line support:
opportunities and limits. Autorka przedstawiła stosunkowo nowe zjawisko w ramach pracy socjalnej: prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem mediów, w szczególności w systemie
on-line. Autorka wskazała zarówno szanse, jak i ograniczenia wynikające z tej formy pomocy,
odwołując się do przeprowadzonych analiz oraz obserwacji własnych. Kolejna prezentacja au-
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torstwa: lic. Sophie Baued, lic. Leny Immerl, lic. Karoliny Rumpf (EHD) pt. Conflict competency
in the fields of social work dotyczyła roli kompetencji miękkich w rozwiązywaniu konfliktów
obecnych w praktyce pracy socjalnej. Choć Autorki skupiły się na egzemplifikacjach zawiązanych z pracą socjalną, to podkreśliły znaczenie tych kompetencji we wszystkich dziedzinach
pracy pedagogicznej. Dealing with self-harming behavior of young people to temat wystąpienia
przygotowanego przez lic. Patricka Rose, lic. Daniela Friedla, lic. Thorsten Heztel (EHD). Prelegenci rozważali trudny temat samookaleczenia młodych ludzi. Odnieśli się do danych statystycznych, podjęli próbę wskazania przyczyn występowania tego zjawiska, przedstawili również propozycje działań profilaktycznych w celu zmniejszenia tego zjawiska wśród młodzieży.
W podsumowaniu zaprezentowali propozycję modelu postępowania w przypadku sytuacji samookaleczenia podopiecznych. Kolejny referat, zatytułowany ANTI-BIAS: What does it bring to
social work?, przygotowany został przez dr. Mike Breitbarta (EHD). Podczas prezentacji przedstawił program profilaktyczny ukierunkowany na przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości
etnicznych w Niemczech. Przybliżył jego cele, metody pracy oraz efektywność.
Część trzecia obrad konferencyjnych: Pre-service teachers in action, poświęcona została
działalności studentów – przyszłych nauczycieli w zakresie zdobywania nowych doświadczeń,
ale także rozwijania swoich umiejętności i kompetencji pomocnych w podjęciu pracy w zawodzie. Pierwsze wystąpienie w ramach tej sekcji pt. The pedagogical work with socially disfavoured
children in Poland, przygotowane zostało przez mgr Michalinę Kasprzak (UAM). Prelegentka
podjęła kwestie związane z pracą pedagogiczną z dziećmi pochodzącymi ze środowisk marginalizowanych w Polsce. Dokonując analizy badań własnych, wskazała propozycje rozwiązań
praktycznych, a także zachęciła słuchaczy do refleksyjnej postawy wobec tego zjawiska. Jako
kolejna wystąpiła mgr Anna Schmidt (UAM), prezentując temat: Developing practical competences of the Pre-serviced teachers through cooperation with the local community. Autorka przedstawiła możliwości płynące ze współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania
umiejętności praktycznych studentów. Prelegentka odniosła się do współautorskiego projektu
„Przedszkolaki na Uniwersytecie”, którego jednym z aspektów było rozwijanie umiejętności
przyszłych nauczycieli właśnie w tym obszarze. Wskazała również elementy, a także konkretne
instytucje, które współpracując z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oferują studentom nowe perspektywy oraz możliwość zdobywania
wiedzy i umiejętności podczas działań praktycznych. Lic. Monika Kolankowska (UAM) rozwinęła temat: Student intership vs. work at kindergartens – the coparison of experience from public
and private educational care centres in Poland. Autorka przeprowadziła analizę porównawczą
przedszkoli publicznych i prywatnych w Polsce ze względu na ich umocowanie prawne, sposób
funkcjonowania oraz zatrudnienie nauczycieli. Kolejne wystąpienie zatytułowane: Activity in
the academic (scientific) group as an example of gaining new experiences in the teacher’s work,
przygotowane zostało przez lic. Wiolettę Ginter (UAM). Prelegentka podjęła temat studenckich działań na przykładzie projektów realizowanych w Kole Naukowym Akademicka Grupa
Inicjatyw. Przybliżyła kwestie związane z praktycznymi aspektami włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne. W swej prezentacji uwzględniła również perspektywę studentów, dla których aktywność w kole naukowym jest szansą na rozwijanie pasji
i zainteresowań oraz kształtowanie własnego warsztatu metodycznego. Kolejne wystąpienie pt.
Participation in the academic (artisitic) organization as the factor of the individual development
wygłoszone zostało przez mgr Izabelę Gil (UAM). Autorka przedstawiła, na przykładzie działalności Studenckiego Koła Literacko-Teatralnego „Dygresja”, zalety wynikające z uczestnictwa
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w artystycznej organizacji studenckiej. Scharakteryzowała formalne zróżnicowanie projektów
realizowanych przez „Dygresję”, ich dostosowanie do różnych grup odbiorców, dynamikę jedenastoletniej działalności Koła, sukcesy i bariery. Cykl wystąpień kończył referat przygotowany
przez lic. Martę Bojarską (UAM): „Educational meetings” in pedagogical skills building process.
Autorka przedstawiła ofertę zajęć dodatkowych i korepetycji rozwijających zainteresowania
oraz umiejętności najmłodszych, a także charakterystykę dzieci, z którymi pracuje, oraz powody, dla których rodzice dzieci decydują się na takie zajęcia. Zanalizowała również poziom
zaangażowania we współpracę oraz motywacje do uczestnictwa w zajęciach zarówno ze strony
dzieci, jak i rodziców. Zwróciła uwagę na ewentualne trudności, jakie napotkać możne nauczyciel podczas realizowania tego typu zajęć. Podsumowując, odniosła się do doświadczeń własnych, przedstawiając korzyści wynikające z realizacji takich zajęć z perspektywy nauczyciela,
rodziców oraz dziecka.
Każda część obrad zakończona była krótką dyskusją nad kwestiami podjętymi w referatach. Dominował język angielski. Moderatorami wydarzenia były: dr Marina Metz (EHD) oraz
dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (UAM). Podsumowaniem konferencji była wspólna rozmowa, a także wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów.
Konferencja stanowiła inspirację nie tylko dla dalszych poszukiwań i refleksji, ale dała również początek wielu nowym znajomościom, które mam nadzieję staną się zaczątkiem dalszej
współpracy, uczenia się od siebie wzajemnie oraz dzielenia się doświadczeniami praktycznymi
i edukacyjnymi.
Anna Schmidt

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ciechocinek, 19–20 września 2016 roku
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z Zespołem Pedagogiki Pracy przy Komitecie
Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Oddziałem Bydgoskim Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego zorganizowała w Ciechocinku w dniach 19–20 września 2016 roku
Ogólnopolską Konferencję Naukową Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku
pracy. Konferencja została objęta honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczyło w niej 80 osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe,
w tym pedagogikę, psychologię, socjologię, prawo i ekonomię, a także praktycy – przedstawiciele pracodawców oraz instytucji pozarządowych.
Organizatorzy konferencji zaproponowali debatę na przyjęty temat konferencji w następujących obszarach:
1) Przygotowanie jednostki do pracy zawodowej i wymagań środowiska pracy oraz jej
przydatność zawodowa;
2) Adaptacja pracownika w środowisku pracy i jego funkcjonowanie w materialnym i społecznym otoczeniu pracy;
3) Rozwój zawodowy pracownika i formy jego wspierania (edukacja, coaching, mentoring,
kreowanie kariery zawodowej, programy równowagi praca – życie pozazawodowe i in.);
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4) Nowe koncepcje i metody zarządzania zakładem pracy i zatrudnionymi w nim pracownikami;
5) Idea humanizacji pracy i jej koncepcje;
6) Zjawisko dematerializacji pracy oraz nowe kategorie pracowników;
7) Technologie informacyjno-komunikacyjne w środowisku pracy;
8) Etyczny wymiar środowiska pracy w świetle idei zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności organizacji;
9) Zjawiska patologiczne i ich wpływ na członków organizacji.
Szeroki wachlarz obszarów zaproponowanych przez organizatorów zapewnił wieloaspektowe zaprezentowanie przez uczestników konferencji problematyki funkcjonowania
człowieka w środowisku pracy, a jej celem było ukazanie wpływu pracy na rozwój jednostki.
„Praca jako aspekt wychowawczy pozwala u młodego człowieka na rozwinięcie pozytywnych postaw wobec pracy, umiejętności pracy i współdziałania przez szereg środków prowadzących do harmonijnego wprowadzania jednostek w świat ludzkiej pracy jako aktywnych
uczestników” (Kukla, 2016: 120). Jednocześnie tematyka konferencji umożliwiła przedstawienie problemów występujących na rynku pracy, które mają poważny wpływ na sytuację
człowieka w pracy „Obecny rynek pracy podlega wielu przeobrażeniom. Globalizacja, w tym
zjawisko bezrobocia, proces starzejącego się społeczeństwa, uwalnianie zawodów (Ustawa
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,
Dz. U. z 2013 r., poz. 289) sprawia, iż dynamika zmian jest bardzo duża. Bardzo istotnym dla
rynku pracy jest problem migrantów: problem integracji tej grupy oraz jej wpływu na rynek
pracy” (Kust, 2014: 314).
Konferencję poprzedziło spotkanie uczestników poświęcone działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania
była działalność Zespołu, w tym integracja środowiska naukowego pedagogów pracy.
Następnego dnia, 19 września 2016 roku – zgodnie z programem konferencji – jej otwarcia
dokonał prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach, Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i prof.
zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Zgodnie z kolejnym punktem programu zostały wygłoszone następujące referaty plenarne:
Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy – prof. zw. dr hab. Ryszard
Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy – prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie);
Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce – jej plusy i minusy – prof. zw.
dr hab. Zygmunt Wiatrowski (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku);
Dynamika zmian na rynku pracy i modernizacja oświaty zawodowej na Ukrainie (początek XXI w.) – prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych
Ukrainy).
W sesji tej prof. zw. dr hab. Larysa Lukianova i prof. zw. dr hab. Rafał Piwowarski pełnili
funkcje moderatorów.
Problematyka podjęta w referatach plenarnych została rozwinięta w wystąpieniach zaplanowanych w czterech następujących panelach:
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I. Determinanty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Moderatorzy: prof. zw. dr
hab. Ryszard Gerlach oraz prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski.
Dyskusja panelistów toczyła się wokół następującej problematyki:
1) Jakie zjawiska i procesy zachodzące w otoczeniu zakładów pracy najsilniej determinują
ich funkcjonowanie?
2) Jak zmienia się kultura organizacyjna zakładów pracy i w jakim kierunku ewoluuje ich
funkcja personalna?
3) Jakie są główne – aktualne i perspektywiczne – wyzwania dla zarządzania ludźmi w środowisku pracy?
4) Jakie implikacje i nowe obszary badawcze wynikają z przeobrażeń współczesnego środowiska pracy dla nauk społecznych?
II. Człowiek w środowisku pracy z perspektywy pracodawcy. Moderatorzy: prof. zw. dr hab.
Ryszard Gerlach oraz prof. dr hab. Franciszek Szlosek.
Dyskusja panelistów toczyła się wokół następującej problematyki:
1) Jakie jest zapotrzebowanie pracodawców na absolwentów edukacji zawodowej?
2) Jakie są oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji i kompetencji kandydatów
do pracy?
3) Jaka jest ocena przygotowania kandydatów do pracy?
4) Jakie działania propracownicze są podejmowane w zakładach pracy i jakie korzyści
przynoszą pracodawcom i osobom zatrudnionym?
III. Pedagogiczny wymiar środowiska pracy człowieka. Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk oraz prof. dr hab. Romuald Derbis.
Dyskusja panelistów toczyła się wokół następującej problematyki:
1) Jaką wartość ma praca dla osób pracujących oraz jakie postawy wobec niej reprezentują?
2) Jakie są problemy związane z oceną wartości pracy człowieka?
3) Jak zmienia się etos pracy ludzkiej?
4) Jakie aspekty i przeobrażenia pracy powinny być aktualnie szczególnym przedmiotem
zainteresowań pedagogów?
IV. Rozwój pracownika w organizacji. Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Ryszard Bera oraz
prof. dr hab. Urszula Jeruszka.
Dyskusja panelistów toczyła się wokół następującej problematyki:
1) Jak przebiega prawidłowy proces adaptacji pracownika do nowego środowiska pracy?
2) Jakie formy wspierania rozwoju zawodowego są najbardziej pożądane i stosowane?
3) Jakie są wzory przebiegu ścieżek kariery zawodowej w zakładach pracy?
4) Jakiego typu patologie zakłócają rozwój pracownika w środowisku pracy?
Dyskusja na temat społecznych aspektów funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
kontynuowana była w drugim dniu konferencji w ramach następujących sekcji problemowych:
I. Wybrane aspekty przygotowania człowieka do funkcjonowania w środowisku pracy. Moderatorami w Sekcji byli: prof. zw. dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty oraz prof. dr hab. Daniel Kukla.
Dyskusje panelistów koncentrowały się wokół następującej problematyki:
1) Jakie determinanty wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na przygotowanie jednostki do
funkcjonowania w środowisku pracy?
2) Jaka jest ocena przebiegu oraz wyników własnej edukacji na poziomie szkół zawodowych?
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3) Jakie aktualne i antycypowane wyzwania stoją przed edukacją w perspektywie przygotowania jednostki do podjęcia zatrudnienia?
II. Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Moderatorami w Sekcji byli: prof. dr hab. Barbara Baraniak oraz dr Beata Jakimiuk.
Dyskusje panelistów koncentrowały się wokół następujących tematów:
1) Jakie przeobrażenia w sferze pracy ludzkiej najsilniej determinują funkcjonowanie
współczesnych pracowników?
2) Jakie psychopedagogiczne aspekty oddziałują na pełnienie roli pracownika?
3) Jakie koncepcje i metody zarządzania powinny być stosowane w nowoczesnym środowisku pracy?
III. Obszary rozwoju zawodowego w środowisku pracy – Sekcja problemowa III.
Moderatorami w Sekcji byli: dr Renata Tomaszewska-Lipiec oraz dr Ewa Stawicka. Dyskusje panelistów koncentrowały się wokół następujących obszarów:
1) Jaka jest rola zakładów pracy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników?
2) Jakie modele polityki personalnej sprzyjają tworzeniu kapitału ludzkiego?
3) W jakie obszary rozwoju zawodowego pracowników pracodawcy najchętniej inwestują?
IV. Planowanie, rozwój i monitorowanie kariery zawodowej. Moderatorami w Sekcji byli:
prof. dr hab. Norbert G. Pikuła oraz dr Ewa Krause.
Dyskusje panelistów toczyły wokół następujących obszarów:
1) W jakim stopniu kształtowanie karier pracowników uznać można za istotny czynnik
rozwoju kapitału ludzkiego?
2) Jakie instrumenty zarządzania karierą pracowników są stosowane w zakładach pracy
oraz w jakim wymiarze?
3) Jakie perspektywiczne wyzwania oraz tendencje wyróżnić można w obszarze zarządzania karierą zawodową?
Plenarna dyskusja finalizująca Ogólnopolską Konferencję Naukową Społeczne aspekty
funkcjonowania człowieka w środowisku pracy skupiona była wokół aspektu Człowiek w środowisku pracy. W jakim kierunku zmierzamy? „Praca odpowiednio dobrana do naszych
preferencji może uczynić człowieka szczęśliwym, spełnionym. Wówczas możemy mówić
o wartości pracy, jako wartości autotelicznej (samej w sobie)” (Kukla, 2016: 114). Uczestnicy
dyskusji podkreślili dynamikę zmian następujących na rynku pracy, a także w środowisku
pracy, co poważnie utrudnia prognozowanie w dyskutowanym obszarze. Konkluzja ta skłoniła uczestników konferencji do refleksji o konieczności podejmowania dyskusji i wymiany
doświadczeń na ten temat. Dlatego też podkreślono potrzebę podtrzymania cykliczności
konferencji.
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Sprawozdanie z XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra”, Zakopane, 19–21 czerwca 2017 roku
W dniach 19–21 czerwca odbyło się w Zakopanem dwudzieste trzecie spotkanie polskich
i zagranicznych naukowców, w tym przedstawicieli Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dbałość o „edukację jutra” ze swoją długoletnią
tradycją na stałe wpisuje się w kalendarium wydarzeń naukowych w kraju. Myślą przewodnią
tegorocznego sympozjum uczyniono słowa prof. Kazimierza Denka, twórcy i kreatora spotkań u podnóża Tatr: „Unikajmy zaliczania się do znawców problemów, którzy mają coraz to
nowsze pomysły, ale bez jasnej koncepcji ich wdrażania. Bądźmy rzeczywistymi badaczami
autentycznych, rzeczywistych problemów polskiej edukacji”.
Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali kolejno: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIII TSN prof. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz, przewodniczący Komitetu Naukowego
XXIII TSN prof. zw. dr hab. Stanisław Palka oraz prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu dr Mariusz Lekston.
Prof. Stanisław Palka omówił główne wątki organizacyjne. Wyraził swoje zadowolenie
z faktu, że sympozjum zrzesza przeszło 130 uczestników a wśród nich pojawiają się ludzie nowi
i młodzi, co z pewnością daje nadzieję na kontynuację cyklu. Przewodniczący Komitetu Naukowego zaprezentował nowe, bo wprowadzone w tym roku rozwiązanie, by w sesji plenarnej swoje
wykłady wygłosili obok profesorów także doktorzy, co spotkało się z uznaniem. Pan Profesor
wyraził swoje stanowisko w sprawie rozproszenia wykonawców edukacji, wspominał o potrzebie bycia ze sobą z zasięgiem na przyszłość. Apelował, by to, co dzieje się dziś, zaowocowało za
rok. Dodał, że choć spektakl i aktorzy pozostaną tacy sami, zmieni się scenografia.
W dalszej kolejności dr Mariusz Lekston oficjalnie otworzył XXIII Tatrzańskie Sympozjum
Naukowe, zaliczając uczestników do luminarzy polskiej pedagogiki. Nawiązał do nazwy „Humanitas”, oznaczającej wszechstronne kształcenie. Podkreślał, iż w kształceniu należy stworzyć
możliwość intelektualnej wszechstronności. Rektor apelował, by (wyżej wymieniona) myśl Kazimierza Denka była przesłaniem faktycznym, by to był czas i miejsce dostrzegania problemów
i propozycji działań, by edukacja była edukacją jutra, by był to głos środowiska słyszalny również poza Zakopanem.
Następnie prof. UR dr hab. Marta Wrońska oddała hołd Profesorowi Kazimierzowi Denkowi, przyznając, że to on nas zaprosił, zaraził pasją do nauki. Doceniła też to, że wciąż umiemy
się gromadzić u stóp Giewontu. M. Wrońska zakończyła wyrażeniem nadziei, iż będziemy się
wzajemnie motywowali tak, jak czynił to wobec nas K. Denek.
Kolejną część otwarcia powierzono gościowi honorowemu Staroście Tatrzańskiemu mgr.
inż. Piotrowi Bąkowi, który wykazał się doskonałą znajomością kondycji polskiej oświaty i nauki oraz przybliżył uczestnikom stan i osiągnięcia placówek powiatowych. Gospodarz ocenił
Tatrzańskie Sympozjum Naukowe jako piękną i cenną inicjatywę, która szczególnie wpisuje się
w miasto Zakopane. Podkreślił, że to miejsce spotkań ludzi. Odwołał się do historii Zakopanego, kiedy to w „zimowej stolicy Polski” elity polskiej inteligencji dyskutowały o przyszłości kraju. Starosta wyraził nadzieję, że oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej myślącej o edukacji zostaną dzięki reformie i takim spotkaniom spełnione. P. Bąk zaprosił gości do dotknięcia
regionalnej tożsamości, która jak zaznaczył nie jest tylko na pokaz.
Pierwszą sekcję plenarną otworzył wykład prof. zw. dr. hab. Stanisława Palki zatytułowany:
Obszary tematyczne poznawania, badania i projektowania edukacji jutra. Prelegent zarysował
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w nim osiem obszarów tematycznych, wskazując kierunki działań poznawczo-badawczych. Na
kształt edukacji jutra składają się: podstawowe wartości, obszary i elementy składowe, organizowanie i realizowanie procesów edukacji, podmioty realizujące oraz wspierające, prowadzenie
wraz z wykorzystywaniem dla jej potrzeb badań naukowych, wykorzystywanie doświadczeń
historycznych, zagranicznych, danych z badań pozapedagogicznych oraz finalnie prognozowanie i projektowanie edukacji jutra. Zatem dostrzec można, że spektrum tematyczne ma szeroki
zasięg. Mieści w sobie zadania aksjologiczne, elementy związane z małymi ojczyznami, regionalną świadomością celów edukacji. Dotyka zagadnień marginalizacji osób z niepełnosprawnościami, wychowania moralnego, estetycznego, opieki, profilaktyki, terapii, spędzania czasu
wolnego. Uczestnicy sympozjum zaproszeni zostali do analizy wszystkich elementów procesu
kształcenia. Znalazło się miejsce dla nauczycieli, dla badań podmiotów wspierających rodziny,
samorządy. Ostatnia grupa zagadnień ogniskuje się wokół kwestii dotyczących przyszłości i pytań o kształt edukacji. Nawet jeśli TSN nie zmieni wiele w wymiarze globalnym, przypisuje mu
się oddziaływanie pośrednie z przeobrażeniem siebie czy nauczycieli. Stanisław Palka podniósł
rangę takich dialogów, nadając im unikatowy sens z zaleceniem, by nasączać świadomość społeczną poprzez nasze doświadczenia, dlatego że to my kształcimy nauczycieli.
Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak mówił o wymaganiach wobec teorii naukowych o edukacji, o głosach krytyki wobec pedagogiki, a zwłaszcza dydaktyki, o filarach teoriopoznawczych
dydaktyki, o ciągu zmian w edukacji, dobrej zmianie w kontekście postępu pedagogicznego,
o ich fazach w pełnym cyklu diagnostyki psychopedagogicznej. Wyraził przekonanie, że dydaktyka akademicka wymaga docymologii, apelując o racjonalne zmiany w systemie edukacji.
Z wykładem: Współczesny uczeń jako „Homo mediens” – edukacyjne implikacje wystąpił
prof. WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, przybliżając słuchaczom nową kategorię ucznia Homo
mediens. Celem kształcenia staje się uczynienie go dobrym i mądrym. Profesor przywołał dane
mówiące o tym, że ponad 93% młodych ludzi jest ciągle on-line. Kształtujemy narzędzia, a one
zmieniają nas. Logosfera jest wypierana. Następuje zmiana ludzkich umysłów z kształtowanych
pod wpływem słowa drukowanego w tak zwane hipertekstowe umysły charakteryzujące się zanikiem głębszej refleksji. Prelegent podkreślił, iż w 2016 roku aż 63% Polaków nie przeczytało
ani jednej książki. Przywołał kilka niepokojących faktów, posłużył się metaforą „kury w kurniku”. Dalej słyszeliśmy o nadmiarze informacji i niemożności ich przetworzenia, o tabletowych
dzieciach, które zbyt wcześnie mają kontakt z mediami ekranowymi, co z kolei prowadzi do
dysfunkcji rozwoju mózgu.
O kapitale tożsamościowym młodego pokolenia wykładał prof. UO dr hab. Edward Nycz,
zestawiając rolę kultury (wzrostu i budowy) kiedyś z kulturą współczesną (przekraczalność).
Stwierdził on, iż przestrzeń społeczna młodzieży należy do obszarów społecznie zdezorientowanych ze względu na: odmowę uznania zlokalizowanych wartości i norm, powoływanie
instytucji, które nie realizują aspiracji młodzieży oraz atomizację procesów jednostkowego doświadczania i przeżywania. Według prelegenta o zasobach kapitału tożsamościowego jednostki decyduje proces międzypokoleniowej transmisji wiedzy, wzorców kulturowych i stylu życia
w rodzinie, a jego rozwój warunkuje dostęp do instytucji edukacji i kultury oraz korzystanie
z mass mediów. Profesor omówił przemiany cywilizacji i kultury współczesnej, dokonał przeglądu różnorodnych stanowisk wobec definiowania tożsamości, by podkreślić, iż współcześnie
człowiek określa swoją tożsamość poprzez to, kim w danej chwili chce być. Mówi się o tożsamości zmiennej, hybrydowej. W podsumowaniu uczestnicy konferencji usłyszeli o pewnej
zależności – gdy rozrasta się w nas konsument, niknie Człowiek. Prelegent posłużył się słowami
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Stanisława Lema, podsumowując, iż „wpadliśmy w otchłań głupstwa i nie potrafimy dostrzec,
że następuje jakieś zaćmienie wartości i zatarcie ich hierarchii”.
W wykładzie o indywidualizacji i uspołecznieniu w edukacji interdyscyplinarne ujęcia
ukazała prof. US dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk. Odniosła się w nim do funkcjonującej w dydaktyce zasady indywidualizacji i uspołecznienia Wincentego Okonia. Prelegentka podniosła
kwestię podmiotowości w kształceniu, jej kryzysu, z zaakcentowaniem mitu podmiotowości
oraz zaproszeniem do poszukiwania jej nowej formuły.
Dr Aleksandra Kamińska zaprezentowała studium nad pracownikiem pokolenia Y w obliczu przemian globalnego rynku pracy, z uwypukleniem potrzeb i oczekiwań wobec pracy
współczesnych młodych dorosłych.
Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs przedstawił węzłowe problemy edukacji i pedagogiki w odniesieniu do nauczania uczenia się (z myślą o edukacji jutra…). Pojawiło się też kilka słów
wspomnień o Kazimierzu Wencie. W. Kojs przywoływał pamięć poprzez analizę jego tekstów
z minionych lat, udowadniając, że myślał w nich o przyszłości, w odniesieniu do teorii samouctwa użył słowa – marzenie, przewidywał zmiany w zindywidualizowanych stylach kształcenia, opartych na współpracy, lansowaniu metod problemowych skupionych na osobie ucznia
i studenta.
Kolejną prelegentką w sesji plenarnej była prof. UwB dr hab. Anna Karpińska. W nurtach
myślenia o dydaktyce nawiązała do bieżącej sytuacji dydaktyki, zaprezentowała różne modele
jej rozumienia i uprawiania. Zaznaczyła potrzebę szczególnej troski o miejsce dydaktyki w kanonie studiów pedagogicznych. Zdaniem A. Karpińskiej powinna ona mieć status dyscypliny
międzyobszarowej. Przywołała słowa Tadeusza Lewowickiego, iż dydaktyka przeżywa okres
swoistego zmęczenia utrwalonym paradygmatem. Prelegentka wyraziła swój niepokój o stan
dydaktyki, dostrzegając konieczność odbudowy i rekonstrukcji dydaktyki polskiej.
Profesor Tomasz Zimny nawiązał w swoim wystąpieniu do motywacyjnych aspektów kontrolowania i oceniania szkolnego. Przyznał, iż szkoła ma być miejscem, w którym uczniowie się
uczą, a nie są nauczani, mają stać się aktywni, a nie pasywni. W trzech podstawowych aktywnościach człowieka – zabawie, uczeniu się, pracy – mają miejsce diametralnie różne sposoby
motywowania. T. Zimny postawił pytanie, czy w programie nauczania wyrażona jest dbałość
o rozwój, jeśli jest on adresowany do statystycznego ucznia. Jego zdaniem program powinien
wdrażać ucznia do samokontroli tego, co robi, oraz do samooceniania.
Za projektem zmian procesu kształcenia akademickiego ukierunkowanego na wartości
społeczne opowiedziała się prof. UŚ dr hab. Ewa Szadzińska. Przybliżyła ideę zharmonizowanego rozwoju, osobowości zorientowanej na wartości. Wśród propozycji zmian elementów
procesu kształcenia są: koncentracja na rozwiązywanie problemów, uwzględnianie podejścia
interdyscyplinarnego ze zrównoważeniem elementu społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. Konkluzja prelegentki traktowała o tym, by zmienić funkcję kształcenia akademickiego
z informacyjnej na funkcję związaną z kształtowaniem tożsamości.
Dr Anna Batiuk – także w sesji plenarnej – wygłosiła wykład zatytułowany Bezpieczeństwo w rodzinie – osamotniona starość. Przyznała ona, że starość pozostaje na marginesie życia
społecznego. Bezpieczeństwo w rozważaniach pojawia się ostatnio coraz częściej, traktowane
jako potrzeba, wartość, jako dobro, bez którego nie jest możliwe harmonijne i szczęśliwe życie.
Niegdyś gwarancją bezpieczeństwa rodziny była jej przeszłość i tradycja. Rodzina wspólnotowa dbała o korzenie, z jasnym podziałem ról, a na straży jej bezpieczeństwa stała kontrola
społeczna. Według prelegentki rodzina rozpadła się, stała niewydolną, potrzebującą wsparcia.
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A. Batiuk podała kilka smutnych prawd o tym, że dziś starość nie ma właściciela, kiedyś miała
swoje miejsce, nikt do niej nie chce się przyznać, zmniejsza się nawet liczba lekarzy od starości.
Również media jej nie chcą, bo kamera nie lubi starych ludzi. Wygłaszająca referat postawiła
pytanie, kto ma się zajmować starością. Wnioskowała o tworzenie filozofii starości, która by pozwoliła przygotować się do tego etapu życia. Zdaniem dr Anny Batiuk do starości powinniśmy
edukować.
Doktorzy – Grzegorz Godawa i Łukasz Ryszka – przedstawili prezentację Popularności
„nauczyciela jutra” w szkole w świetle narracji własnej. Poddali pod namysł hasła: popularność
nauczyciela jutra, stopniowalność pracy nauczyciela, kategorie zmienności, nasycenie niepewnością. Wspomnieli też o problemach systemu edukacyjnego takich, jak ciągłe jego zmiany, dydaktyczny pragmatyzm, wychowawczy formalizm czy brak miejsca na innowacyjność. Wskazali też na trudności w indywidualnych odczuciach uczniów.
Ostatnią prelegentką w sesji plenarnej była dr Sonia Wawrzyniak z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przybliżyła słuchaczom
dylematy edukacji w warunkach wielokulturowości. Zaczęła od wniosku, iż istnieje potrzeba
zwrócenia uwagi na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze środowisk imigranckich. Zaznaczyła wyraźnie, że im wcześniej nastąpi stymulacja, tym większa szansa na powrót
do prawidłowego rozwoju. Dr S. Wawrzyniak posłużyła się danymi z raportu UNESCO potwierdzającymi, iż uczniowie ci nie otrzymują wsparcia. Główną barierą w ich diagnozowaniu
jest nieznajomość języka testu, dlatego zaleca się stosowanie testów niezależnych kulturowo,
stosujących skalę bezsłowną. Według referującej szkoły nie są dostatecznie przygotowane do
przyjęcia uczniów odmiennych kulturowo. W wykładzie poruszono także rolę prawidłowych
postaw nauczycieli wobec różnorodności kulturowej. Ważne jest, żeby tworzyć środowisko
wspierające i otwarte na wielokulturowość. Dzieci, które nie znają języka polskiego, mają prawo
do dodatkowych zajęć. Podsumowując, prelegentka przywołała hasło UNESCO ujmujące zadania edukacji, które brzmi: „uczyć się, aby wiedzieć, działać, być i żyć wspólnie”. Wystąpienie
zamknęło sesję plenarną.
Kolejne referaty wybrzmiały w czterech panelach dyskusyjnych:
1) Wartości, cele, zadania edukacji jutra. Diagnozowanie i prognozowanie edukacji jutra.
2) Obszary edukacji jutra.
3) Organizowanie procesów edukacji jutra. Podmioty organizujące edukację jutra.
4) Prowadzenie i wykorzystywanie badań pedagogicznych w edukacji jutra. Innowacje
edukacyjne.
W obszarze pierwszym wśród kilkunastu tematów pojawiły się takie, jak: Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym (prof. dr hab. Bogdan Szulc), Zróżnicowanie motywacji wobec studiowania i nieuczciwości akademickiej studentów (dr Dorota Ciechanowska) czy Konstruktywny wymiar organizowania przestrzeni swobody w edukacji dziecka
(dr Sabina Wieruszewska-Duraj).
Zakres zagadnień w drugiej grupie tematycznej obejmował, między innymi: Nawyki żywieniowe uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (dr Izabela Plieth-Kalinowska), Środowiskowe aspekty kształtowania nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym (dr Katarzyna
Wojciechowska) i Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości (dr Anna Kwaśna).
Trzeci panel dyskusyjny dotyczył rozważań wokół następujących tematów: Relacje nauczyciela z uczniem jako przestrzeń manipulacji wychowawczej (dr Aleksandra Aszkiełowicz), Na-
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uczyciel dzieci w wieku wczesnoszkolnym kreatorem twórczej aktywności. Mity czy fakty? (dr Teresa Neckar-Ilnicka), Determinanty rozwoju uczniów zdolnych (dr Maria Porzucek-Miśkiewicz)
oraz Znaczenie i możliwości wykorzystania wyobraźni w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami (mgr Katarzyna Kiepas-Remesz).
Uczestnicy ostatniego zespołu zabrali głos w sprawach: Wartości w zawodzie nauczyciela
– wykorzystanie systemowej metody analizy pojęć wieloznacznych (prof. UAM dr hab. Małgorzata Kabat), Wybrane kierunki optymalizacji edukacji muzycznej w klasach początkowych szkoły
podstawowej w opiniach studentów (dr hab. Rafał Majzner), Wybrane psychologiczne koncepcje
mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości (dr Agnieszka Kozerska) oraz E-meryt, czyli blogujący senior – raport z badań (prof. UR dr hab. Marta Wrońska).
W tej części sympozjum można było wysłuchać blisko dziewięćdziesięciu wystąpień, między innymi dr Emilii Musiał o turkusowych szkołach, w których młodzież dokonuje wyborów,
odpowiada za siebie i planuje drogę edukacyjną. W placówkach tego typu oddaje się w ręce uczniów odpowiedzialność za własną edukację, odchodzi się od nauczania frontalnego, respektując
indywidualne tempo uczenia się. W szkołach turkusowych nauczycielowi wyznacza się nową
rolę. Ten model organizacji odpowiada potrzebom samorealizacji, dążeniu do rozwoju swoich
możliwości estetycznych i poznawczych. Prelegentka omówiła przykłady już funkcjonujących,
budzących się polskich szkół. Podkreśliła raz jeszcze, by skupić się na rozwoju potencjału jednostki oraz odejściu od kultury nauczania i pouczania na rzecz uczenia się.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, występując z referatem Skinner dzisiaj, mówił o tym, że
człowiek nigdy nie będzie niezależny, ale możemy mu pomóc tę niezależność odzyskać. Nie
sposób zmotywować uczniów, by przeczytali lekturę, lecz sztuką jest spowodować, by czytali
książki po opuszczeniu szkoły. Zatem nadrzędnym celem nauczania i sukcesem będzie ukształtowanie skłonności do czytania. W opinii prelegenta behawioryzm działa, bowiem nie można
wychować człowieka bez podejścia behawioralnego. Akcentował on rolę trudu, samodzielności
w uczeniu się oraz długoterminowego planowania z jego wpływem na rozwój i życie człowieka.
Emocje służą intelektowi pod warunkiem, że są kontrolowane. S. Dylak podkreślił, że celem
szkoły nie powinno być przygotowanie człowieka do radzenia sobie w przyszłości, bo nie wiemy, jaka ona będzie. Ani też przygotowanie do technologii, gdyż nie mamy pewności, że ona będzie. Zdaniem profesora tym, co naprawdę istotne dla jednostki jest jakość życia i ona powinna
się stać naczelnym celem szkoły. Choć miłość i moralność nie stanowią recept na proste życie,
należy kształtować człowieka niezależnego. Zachowanie jest jedynym obiektem, który może
powiedzieć, jakimi jesteśmy ludźmi. Behawioryzm w edukacji kształtuje zachowania, ale powinniśmy dzięki niemu także kształtować umysł, by oddziaływać na zachowanie (behawioryzm
odwrócony). Prelegent stwierdził, iż moralność trzeba praktykować i nie można się jej nauczyć.
Prof. UMCS dr hab. Anna Marta Żukowska nawiązała w swoim wystąpieniu do koncepcji
swobodnej ekspresji w sztuce i edukacji plastycznej w ujęciu Anny Trojanowskiej-Kaczmarskiej. Opowiedziała o pedagogice ekspresji, o koncepcji swobodnej ekspresji w edukacji, opracowanej na bazie idei nowego wychowania, o nowej myśli, respektującej potrzebę spontanicznej, niekierowanej działalności artystycznej dziecka wyrażanej poprzez słowo, muzykę, ruch,
rysunek i malarstwo.
Na temat miejsca i roli edukacji fizycznej w działalności statutowej szkoły wypowiedział
się prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek, który zaprezentował wyniki badań oraz raport NIK,
dotyczące stanu edukacji fizycznej w polskich placówkach. Nie jawią się one optymistycznie.
Prelegent zainicjował dyskusję wokół takich zagadnień, jak dylematy dotyczące oceniania na
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lekcjach wychowania fizycznego, unikanie zajęć sportowych. W konkluzjach zaznaczył, że istnieje wyraźna konieczność wprowadzenia zmian w programach nauczania.
W stronę przyrody zabrała słuchaczy dr hab. Teresa Parczewska, przywołując wspomnienia o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz. Swoją wypowiedź rozpoczęła od myśli
przewodniej określającej hospitowaną placówkę w Oslo: dziecko ma być szczęśliwe i radosne.
Prelegentka scharakteryzowała XXI wiek, dostrzegając zagrożone dzieciństwo, zespół deficytu
natury, zanikającą więź pomiędzy dziećmi a światem przyrody, sieroctwo społeczne, emocjonalne, duchowe, upadek autorytetu rodziny i szkoły, gdzie dziecko staje się konsumentem obrazów i towarów, gdzie brak jest przestrzeni charakterystycznych tylko dla dziecka. Jak dodała,
szereg chorób i problemów dzieci wynika właśnie z braku kontaktu z naturą. Dochodzi do sytuacji, w której przyroda postrzegana jest jako źródło nieszczęścia, ukazywana jako zagrożenie
bezpieczeństwa. Z obserwacji T. Parczewskiej wynika, że system szkolnictwa, media i rodzice
odstraszają dzieci od zabaw na zewnątrz. Stawia ona pytania, jak odbudować więzi dziecka
z naturą. Rozwiązaniem są leśne przedszkola i szkoły, w których dzieci, bez względu na porę
roku i pogodę, większość czasu przebywają w przyrodzie. Inspiracją do napisania artykułu była
wizyta studyjna w placówkach oświatowych w Oslo, które urzeczywistniają wychowanie leśne.
Wśród zalet naturalnego środowiska znalazły się: wyjątkowość, atrakcyjność, różnorodność
oraz fakt, iż nie jest ono tworzone przez dorosłych. Podsumowując swoje stanowisko, profesor
Teresa Parczewska podkreśliła, że przyroda stwarza doskonałą okazję do socjalizacji.
Głos w dyskusji zabrał prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs. Stwierdził on, iż bezpieczne oazy
dla dzieci są możliwe. Największym kapitałem społecznym jest ten, określający, jakie dzieci wychodzą ze szkoły. W literaturze mocno podkreśla się, że w edukacji musi być zgodność działania
i emocji.
Nie sposób odwołać się do wszystkich wątków, wokół których dyskutowano w Zakopanem.
Niewątpliwie stworzyły one mapę zagadnień aktualnych i ważnych, bo dotyczących edukacji
i nauk o niej. Trzydniowe Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra” oprócz uczty intelektualnej, było doskonałą okazją do wymiany naukowych doświadczeń, kontaktów oraz do
zgłębiania regionalnych tajemnic.
Maria Porzucek-Miśkiewicz
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