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Kojkoł Jerzy, Drogi i bezdroża szkolnictwa wojskowego w Polsce [The Intricacies of the Military Higher Education System in Poland]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1 (3) 2013, Poznań 2013, pp. 9–20, Adam Mickiewicz
University Press. ISBN 978-83-232-2631-4. ISSN 2300-0422
The article presents the history of the military higher education system,
which is connected to the shaping of the Polish statehood as well as its
present state. The structure of this type of education system was dependent on the effectiveness of socio-economic, political and military activities
of public authorities. However, it is only the November Uprising which is
generally associated with the revolt of the officers from the Officer Cadets
School [Szkoła Podchorążych] in Warsaw. The changes which occur within
the military education system on account of its adjustment to the requirements of the Act “Law on higher education” of 27 June 2005 are very
positive. They accommodate military higher education institutions to the
public system of higher education, they influence the development and the
quality of education in these institutions, they obliged them to implement
the regulations arising from the National Qualifications Framework and to
observe all the procedures arising from the legislations which are enacted
in the domain of higher education by the competent public authorities.

Dzieje szkolnictwa wojskowego są ściśle związane z historią polskiej państwowości. Jego kształt zależał od działań społeczno-gospodarczych, politycznych oraz
militarnych władz państwowych. Od nich zależała liczba oddziałów wojskowych,
ich uzbrojenie i wyposażenie. Z poziomem społeczno-gospodarczym był też związany rozwój myśli oraz wykształcenie elit wojskowych.
W drugiej połowie XVI wieku w kształtującej swoją tożsamość Polsce pojawiła
się idea utworzenia szkoły wojskowej, której celem byłoby kształcenie kadr wojskowych. Jej propagatorem był filozof i polityk Andrzej Frycz Modrzewski. Jednak
pierwsza szkoła o takim charakterze powstała dopiero w 1765 roku w Warszawie
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
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Pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Wiele idei związanych
z duchem Komisji Edukacji Narodowej, w tym pomysł tworzenia specjalnego
szkolnictwa wojskowego, nie miało wpływowych propagatorów, a tym bardziej
warunków do ich realizacji. Wiek XIX pogłębił tę tendencję. W powszechnej świadomości zapisała się jedynie Szkoła Podchorążych Piechoty w Warszawie, której
uczniowie, pod dowództwem ppor. Piotra Wysockiego, rozpoczęli powstanie listopadowe.
Szkolnictwo wojskowe w naszym kraju mogło się rozwijać dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W tym czasie ogromną rolę w procesie tworzenia odrębnego szkolnictwa wojskowego oraz kształcenia młodej kadry odegrali
oficerowie wywodzący się z armii państw zaborczych, ale przy jego organizacji
początkowo korzystano z wzoru francuskiego, który przewidywał dwuetapowy
system kształcenia oficerów: kursy i szkoły podchorążych miały przygotowywać
oficerów na pierwsze stanowiska dowódcze; przed objęciem kolejnych stanowisk
musieli oni uzupełniać wykształcenie.
W okresie międzywojennym powstały: Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej
w Toruniu – październik 1922 roku (od 1928 roku Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej), Oficerska Szkoła Lotnictwa w Grudziądzu – listopad 1925 roku,
Wyższa Szkoła Inżynierii w Warszawie – w 1936 roku (od 1939 roku Wojskowa
Szkoła Główna Inżynierii). Kształcenie wojskowe na poziomie akademickim
prowadzono w tym czasie na wydziałach wojskowych Politechniki Warszawskiej
i Lwowskiej.
W okresie II wojny światowej działała jedynie Wyższa Szkoła Podchorążych
Marynarki Wojennej, reaktywowana w 1939 roku w Wielkiej Brytanii. Pozostałe
formacje wojskowe na Zachodzie kształciły oficerów w brytyjskich szkołach wojskowych, stąd tylko nieliczni oficerowie polscy zdobywali wykształcenie wyższe.
Podobna sytuacja była na Wschodzie: trudno mówić o kształceniu na poziomie
akademickim przykładowo w utworzonej w czerwcu 1943 roku Dywizyjnej Szkole
Podchorążych w Riazaniu (Felsztyn, 1955; Grzegorczyk, 1991; Tomaszewski, 1997;
Wojskowa Akademia Techniczna…, 2002).
Po roku 1946 jako pierwsza została uruchomiona Oficerska Szkoła Marynarki
Wojennej. Później, co determinowała sytuacja polityczno-militarna oraz wzrastające zapotrzebowanie sił zbrojnych na wysoko kwalifikowaną kadrę, powstawały
kolejne uczelnie wojskowe. Do 1953 roku duży wpływ na ich tworzenie i funkcjonowanie mieli oficerowie radzieccy. W późniejszym czasie ten wpływ zmalał.
Dostrzegano także konieczność reform. Zapoczątkowała je ustawa z dnia 31 marca 1965 roku O wyższym szkolnictwie wojskowym. Dopiero jednak w 1967 roku
wszystkie szkoły oficerskie otrzymały status uczelni wyższych, w tym akademickich. Dotyczyło to w sumie czterdziestu pięciu szkół oficerskich oraz jedenastu
akademii wojskowych istniejących w Polsce w latach 1946–1967.
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Ustawa, o której wyżej wspominano, wymusiła istotne zmiany. Od 1968 roku
systematycznie malała liczba szkół i akademii wojskowych. Taki stan rzeczy trwał
także w latach osiemdziesiątych. W Polsce funkcjonowało wtedy trzynaście uczelni wyższych o statusie zawodowym oraz trzy o statusie akademickim. Były one
wydzielone z krajowego systemu szkolnictwa wyższego, jednak tylko Wojskowa
Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej (od 1987 Akademia
Marynarki Wojennej) oraz Wojskowa Akademia Polityczna nadawały tytuły zawodowe uznawane przez władze cywilne. Na pozostałych uczelniach wojskowych
można było uzyskać dyplom z tytułem zawodowym inżyniera, np. lotnictwa, który
nie był honorowany poza strukturami sił zbrojnych. Ponadto Akademia Sztabu
Generalnego WP nadawała tytuł oficera dyplomowanego, który tylko teoretycznie dawał uprawnienia równorzędne z tytułem magistra w uczelniach cywilnych.
Trudności w jego honorowaniu dotykały oficerów jeszcze w późnych latach dziewięćdziesiątych.
W tych latach rozpoczęto redukcję sił zbrojnych, a tym samym zlikwidowano szereg uczelni wojskowych. Niedobór oficerów starano się uzupełnić naborem
kadr po studiach cywilnych i przeszkoleniu oficerskim. Eksperyment ten zupełnie
się nie powiódł. Reformę szkolnictwa próbowano zrealizować w 1997 roku. W tym
roku dr inż. K. Borowiak przedstawił koncepcję Uniwersytetu Obrony. Niestety,
inicjatywa ta została zablokowana. Uczynił to B. Komorowski.
W 2002 roku zlikwidowano Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a szef
Departamentu Kadr gen. bryg. Z. Jabłoński przedstawił koncepcję radykalnej redukcji szkolnictwa wojskowego (Jabłoński, 2003). Częściowo ten pomysł został zrealizowany. Okazało się natomiast, że nierealne było założenie o rekrutacji kandydatów na oficerów wśród absolwentów uczelni cywilnych. Ofiarą tej reformy padła
przede wszystkim Wojskowa Akademia Medyczna. Od tej pory armia ma problem
z lekarzami. Ponadto na mocy decyzji ministra obrony narodowej nr 105/MON
z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie reorganizacji szkolnictwa wojskowego
zniesiono trzy wyższe szkoły oficerskie, tworząc jedną (Mickiewicz, 2003; Pietrzyk,
2001; Pietrzyk, 2002).
W 2007 roku zmiany zaproponował R. Sikorski. Siłowo (jak na ministra obrony przystało) próbował utworzyć Uniwersytet Obrony Narodowej. Okazało się
jednak, że nawet zwolnienia rektorów broniących autonomii szkół wojskowych
oraz powołanie pełnomocnika odpowiedzialnego za tworzenie kampusu uniwersyteckiego nie były w stanie przekonać do tego pomysłu społeczności akademickich. Lepszy byłby dialog.
Od 27 lipca 2005 roku w Polsce obowiązuje Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2012 poz. 572). Ministerstwo Obrony faktu tego nie dostrzegło praktycznie
do 2007 roku. Nie zmieniono albo zmieniono w niewystarczający sposób przepisy
wojskowe, do dzisiaj zresztą niektóre są sprzeczne z ustawą Prawo o szkolnictwie
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wyższym, zmienioną w 2011 roku. Można było tę zmianę wykorzystać do utworzenia bardziej spójnego systemu prawnego obowiązującego szkolnictwo wojskowe,
Ministerstwo Obrony zadbało jednak przede wszystkim o ograniczenie autonomii
uczelni wojskowych (np. konieczność zatwierdzania regulaminu studiów, wyznaczanie rektorów, kontrolę nad tworzeniem programów studiów).
W 2011 roku zamiast jeszcze szybszego dostosowywania systemu szkolnictwa wojskowego (co skutecznie czyniły same uczelnie) do przepisów ustawy, szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaproponował kolejną reformę. Swoimi działaniami spowodował wpisanie konsolidacji szkolnictwa wojskowego do prezydenckiego postanowienia w sprawie głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych
w latach 2013–2022. To zadanie, mówiąc językiem wojskowym, musi być wykonane (sic!), bo to polecenia Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Brakuje jednak uzasadnienia. Najdobitniej określił to poseł Z. Zborowski na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej w dniu 6 lutego 2013 roku, stwierdzając: „Natomiast przy okazji
wpadłem w pewien dysonans poznawczy, bo najpierw z informacji uzyskaliśmy
obraz kwitnącego wyższego szkolnictwa wojskowego (…). Dobre wyniki finansowe. Duża liczba studentów. Szkolnictwo wojskowe poradziło sobie na otwartym
rynku szkolnictwa wyższego, ale wniosek jest taki (…), że w związku z tym trzeba
to zmienić (…)”1.
W 2013 roku funkcjonuje pięć uczelni wojskowych (trzy akademie i dwie szkoły zawodowe) jako uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministerstwo Obrony
Narodowej. Są to:
− Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT),
− Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (AON),
− Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
(AMW),
− Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (WSO WL),
− Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (WSO SP).
Oficerów w korpusie medycznym kształci ponadto Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, który zgodnie z postanowieniami tworzącej go ustawy z 2002 roku „prowadzi działalność dydaktyczną, także z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Uczelnie wojskowe funkcjonują zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
− Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572) – regulującą funkcjonowanie systemu szkolnictwa
wyższego,
1
Zob. szerzej: pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 34) z dnia
6 lutego 2013 roku.
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− Ustawą z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2003 r., nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) – normującą zasady służby
wojskowej żołnierzy (także w uczelniach wojskowych),
− Ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) – precyzującą funkcjonowanie uczelni wojskowych jako jednostek wojskowych,
− Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 533 z późn. zm.),
− Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej
(Dz.U. z 2003 r., nr 56, poz. 496 z późn. zm.),
− Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 534 z późn. zm.),
− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku w sprawie
zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych
szkół oficerskich (Dz.U. z 1994 r., nr 71, poz. 311 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „uczelnie wojskowe” są uczelniami publicznymi nadzorowanymi przez ministra obrony narodowej. Oznacza to,
że stanowią integralny element systemu szkolnictwa wyższego. Nie są własnością
wojska, tylko Polski i Polaków.
Uczelnie wojskowe są autonomiczne we wszystkich obszarach swojej działalności (Art. 4.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku).
Autonomiczność ta jest ograniczona w zakresie wyboru rektora, gdyż jest on mianowany przez Ministra Obrony Narodowej z grona generałów; w szczególnych
wypadkach może być to nawet magister. Ponadto statuty uczelni wojskowych
i regulaminy studiów są zatwierdzane przez tegoż ministra. Programy kształcenia
przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych muszą być uzgadniane
z przedstawicielami rodzajów sił zbrojnych i Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego. Te ostatnie ograniczenia utrudniają uczelniom wojskowym elastyczne reagowanie na potrzeby interesariuszy.
Na podstawie art. 4.2. wspominanej ustawy uczelnie wojskowe kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej. Jest to
jednak wolność sterowana i determinowana interesami armii. Tematy prac naukowych, nawet te, które nie są finansowane przez MON, podlegają konsultacji z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, co byłoby w przypadku uczelni
cywilnych ewidentnym złamaniem ich autonomii. Ciekawe jest to, że MON nieformalnie próbuje wpływać na kierunki realizowane w uczelniach. Mianowanemu
rektorowi łatwo przekazywać informację, że ministrowi nie podoba się taki czy
inny kierunek studiów. Co ma wtedy zrobić mianowany na rektora generał? Bronić autonomii uczelni i zostać odwołanym czy być „pseudolojalnym” w stosunku
do swojego przełożonego?
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W tym kontekście należy pamiętać, że organy administracji rządowej i organy
jednostek samorządu terytorialnego mogą podejmować decyzje dotyczące uczelni,
w tym wojskowych, tylko w przypadkach przewidzianych w ustawach (art. 4.5.).
Wszelkie inne działania są pozbawione mocy prawnej, a urzędnik państwowy je
stosujący może odpowiadać w ramach przepisów dotyczących funkcjonariuszy
publicznych.
Uczelni wojskowej nie jest łatwo utworzyć, a jeszcze trudniej ją zlikwidować.
Stopień trudności zwiększa się wraz z typem uczelni (zawodowa czy akademicka).
Zgodnie z art. 18.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym utworzenie publicznej
uczelni akademickiej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną uczelnią publiczną następuje w drodze ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6. tegoż artykułu,
który stwierdza, że „włączenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni
akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni po zaopiniowaniu przez ich
senaty”. Łatwiej jest utworzyć i zlikwidować uczelnię zawodową, gdyż zgodnie
z art.18.2. „Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu lub senatów uczelni, których te akta dotyczą”. Uprawnienia do wydania
wspominanych aktów prawnych ma minister obrony narodowej w porozumieniu
z ministrem właściwym dla spraw szkolnictwa wojskowego.
Organami jednoosobowymi uczelni wojskowych są rektorzy – żołnierze wyznaczani przez ministra obrony narodowej. Jeżeli brać pod uwagę zadania obronne
realizowane przez uczelnie wojskowe, które są jednocześnie jednostkami wojskowymi, takie rozwiązanie jest poprawne, ale jeżeli wziąć pod uwagę, że w uczelniach wojskowych istnieje stanowisko zastępcy rektora ds. wojskowych i jest on
wyznaczany, oraz publiczny charakter tych uczelni, to niewykluczone, że wybór
rektora byłby właściwszy. Organami jednoosobowymi uczelni wojskowych są także wybierani dziekani. Podobnie kolegia elektorów wybierają prorektorów i prodziekanów. Do tej pory nie rozwiązano problemu, co zrobić, jeżeli prorektorem
czy prodziekanem zostanie wybrany wojskowy nauczyciel akademicki, a w etacie
wojskowym brakuje takiego stanowiska. Zresztą wielu problemów z funkcjonowaniem wojskowych nauczycieli akademickich nie udało się ministerstwu rozwiązać
od wielu lat, przykładowo nieuregulowana jest sprawa nadgodzin. Nauczycielom
cywilnym się za nie płaci, a żołnierzom nie.
Organami kolegialnymi w uczelniach wojskowych są najczęściej senaty tych
uczelni i rady podstawowych jednostek organizacyjnych, wybierane na takich
samych zasadach jak w szkolnictwie publicznym. Dobrze się stało, że przestały
one być tylko organami doradczymi (jak było przed wejściem w życie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku) i stały się przede wszystkim
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organami stanowiącymi prawo, które muszą realizować wszyscy członkowie
społeczności akademickiej.
Cele i zadania uczelni określają statuty, które w swej treści stanowią swoistą
strategię jej wszechstronnego rozwoju w perspektywie wielu lat. Szkoda tylko,
że nie zrezygnowano z zatwierdzania statutu przez ministra obrony narodowej.
W tym względzie uczelnie cywilne mogą działać szybciej i elastyczniej, co daje im
przewagę na współczesnym rynku edukacyjnym.
Uczelnie wojskowe dysponują znaczącymi zasobami, które nie są w pełni wykorzystywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, lecz w dużej mierze
służą całemu systemowi edukacyjnemu kraju, co wydaje się być racjonalne i prawidłowe, są one przecież uczelniami publicznymi.
Uczelnie wojskowe dysponują 320 salami wykładowymi, 145 salami ćwiczeń,
290 laboratoriami. Łącznie posiadają 23 500 miejsc w różnego rodzaju pracowniach i salach dydaktycznych. W domach studenckich może zamieszkiwać prawie
6200 osób, natomiast w stołówkach można żywić około 6700 osób. Aktywa uczelni
wojskowych można oszacować na około 2,3 mld zł. Dużą część tej wartości stanowią grunty (prawie 900 ha) oraz budynki o powierzchni ponad 500 tys. m2. Natomiast przychody tych uczelni sięgają 600 mln zł. Struktura przychodów, w podziale na rodzaje działalności, kształtuje się w sposób następujący: 45% dotacja
dydaktyczna, 27% z działalności naukowej, 23% dotacja na jednostkę wojskową,
5% pozostała działalność gospodarcza.
W uczelniach wojskowych pracuje i pełni służbę ponad 4200 osób, w tym 1650
nauczycieli akademickich. Większość z nich zatrudniona jest na stanowiskach
pracowników naukowo-dydaktycznych (63%). Pracownicy dydaktyczni stanowią
34% ogółu zatrudnionych nauczycieli, a 3% pracowników to pracownicy naukowi.
Wśród nich 21% to osoby z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
a 42% nauczycieli ma stopień doktora. Zatrudnieni w uczelniach nauczyciele akademiccy mający tytuł lub stopień naukowy reprezentują ogółem 12 dziedzin nauki.
Większość z nich (około 57%) reprezentuje nauki techniczne, około 31% – nauki
społeczne i humanistyczne oraz 12% szereg innych dziedzin.
Akademie wojskowe mają 16 uprawnień do nadawania stopni doktora (12
w naukach technicznych) i 9 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (7 w naukach technicznych).
W uczelniach wojskowych prowadzonych jest 29 kierunków studiów, w tym
17 technicznych oraz 12 humanistycznych i społecznych. W roku akademickim
2012 kształciło się w nich 24 tys. studentów, w tym 2224 żołnierzy. Ponadto około 850 osób kształci się na studiach doktoranckich, 6–7 tys. żołnierzy rocznie
kończy studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy, w tym około 1100 żołnierzy rocznie kończy kursy językowe. Warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych określa minister obrony narodowej. Na rok
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akademicki 2013/2014 minister wydał w tej sprawie zarządzenie nr 33/MON
z dnia 31 maja 2012 roku.
Badania naukowe uczelni wojskowych są ukierunkowane na bezpieczeństwo
państwa, a w szczególności potrzeby Sił Zbrojnych. Służą one głównie rozwojowi
zdolności obronnych państwa oraz pogłębianiu interoperacyjności z państwami
NATO i UE.
Obszarami badawczymi, którymi zajmują się uczelnie wojskowe, są:
− technologie informacyjne i sieciowe;
− modernizacja sprzętu bojowego;
− broń precyzyjna i uzbrojenie;
− systemy rozpoznawania radioelektronicznego;
− budownictwo obronne;
− identyfikacja i monitorowanie pola walki;
− bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe;
− nowe materiały wybuchowe w tym nanostrukturalne;
− platformy bezzałogowe;
− optoelektroniczne systemy sterowania obiektami;
− technologia i bezpieczeństwo prac podwodnych, nawigacji i hydrologii;
oraz wiele innych.
Twórcy zatrudnieni w uczelniach wojskowych w roku 2011 na stanowiskach
naukowych i naukowo-dydaktycznych są autorami: 223 publikacji w czasopismach
wyróżnionych przez Journal Citation Reports, 1032 publikacji w czasopismach wyróżnionych na liście MNiSZW, 210 monografii i 520 rozdziałów w monografiach.
Ponadto w poprzednim roku akademickim uczestniczyli w 118 konferencjach (50
zagranicznych i 68 krajowych).
Działalność naukowa w uczelniach wojskowych nie tylko sprzyja rozwojowi
kadr naukowych, ale także wzbogaca ofertę edukacyjną dla studentów i słuchaczy różnorodnych studiów podyplomowych i kursów. Ponadto umacnia kontakty
uczelni z ośrodkami i uczelniami cywilnymi, w tym z przemysłem2.
Zmiany, jakie zachodzą w szkolnictwie wojskowym w związku z dostosowywaniem go do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z 27 lipca 2005
roku, są bardzo pozytywne. Dostosowują one uczelnie wojskowe do publicznego
systemu szkolnictwa wyższego, wpływają na rozwój i poziom kształcenia w tych
uczelniach, zobligowały je do wprowadzenia zasad wynikających z Krajowych
Ram Kwalifikacyjnych i przestrzegania wszelkich procedur wynikających z aktów
prawnych wprowadzanych w kwestiach szkolnictwa wyższego przez uprawnione
2

Zob. szerzej opracowanie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego pt. Ocena skutków
wstrzymania kształcenia osób cywilnych w uczelniach wojskowych, Warszawa 2011, a także Ogólną
koncepcję konsolidacji wyższego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 2011. Autor tej koncepcji gen.
dyw. dr hab. B. Pacek, obecny rektor Akademii Obrony Narodowej, bardzo lapidarnie wypowiadał
się o swoim pomyśle przed Komisją Obrony Narodowej 6 lutego 2013 roku.
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organy władzy państwowej. Ten proces, niestety, może zostać zahamowany pod hasłem „przywrócić szkolnictwo wojskowe armii”. Wciąż wielu, szczególnie emerytowanym generałom, związanym z różnymi ośrodkami władzy państwowej marzy
się szkolnictwo wojskowe funkcjonujące „tak jak za dawnych lat”, gdy zasady jego
działania określała ustawa z 1965 roku. Nie rozumieją oni, że nie jest to możliwe,
ponieważ uczelnie wojskowe stały się ważnymi instytucjami działającymi na rzecz
obronności w skali państwa, a zwłaszcza w głównych obszarach społecznych (armia
jest tylko jednym z elementów tego systemu), są naturalnym środowiskiem dla profesjonalnego przygotowania kadr dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.
Należy także zaznaczyć, że dzięki zmianom podniesiony został poziom badań
naukowych oraz dydaktyki. Uczelnie wojskowe uzyskały prawie wszystkie uprawnienia przysługujące szkolnictwu publicznemu (choć dalej nie mają pełnej autonomii). Umożliwiono im otwieranie kierunków studiów na ogólnych zasadach, co
pozwoliło utrzymać się na rynku uczelni wyższych, a tym samym w pełni zabezpieczać (przykładowo pod względem kadrowym) bardzo ograniczone potrzeby
kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. W przeciwnym razie dotacje
MON, wyłącznie na zadania obronne dla tych uczelni, które obejmują również
kształcenie kadr wojskowych, nie pozwoliłyby na ich przetrwanie i właściwe funkcjonowanie.
Zasadniczym wyzwaniem dla finansów uczelni są wdrażane reformy nauki
oraz systemu szkolnictwa wyższego oraz nieprzejrzysty sposób przyznawania limitu studentów, a tym samym i dotacji, na studiach dla kandydatów na żołnierzy
zawodowych. „Odpowiednie” dzielenie, jak to miało miejsce we wrześniu 2012
roku oraz styczniu i lutym 2013 roku, może uzdrowić finanse określonej uczelni
albo pogłębić straty. Dowolność, jaką zastosowano w tych wypadkach, jest typową
dla rozwiązań wojskowych proponowanych dla szkolnictwa wojskowego. Natomiast zmiany w zasadach finansowania proponowane w całym szkolnictwie wyższym, przy uwzględnieniu uwarunkowań demograficznych i struktury kształcenia w szkołach wyższych, jednoznacznie wskazują na konieczność inwestowania
w rozwój działalności badawczej oraz dydaktycznej na kierunkach priorytetowych
dla gospodarki narodowej, czasami nawet nie zachowując zgodności realizowanych niektórych zadań z potrzebami Sił Zbrojnych.
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The Intricacies of the Military Higher Education System in Poland
Summary
The article presents the history of the military higher education system, which is connected
to the shaping of the Polish statehood as well as its present state. The structure of this type of
education system was dependent on the effectiveness of socio-economic, political and military
activities of public authorities. However, it is only the November Uprising which is generally
associated with the revolt of the officers from the Officer Cadets School [Szkoła Podchorążych]
in Warsaw.
It was only after Poland regained independence in 1918 that the military education
system could begin to develop. In the interwar period the following schools were established:
the Officers Naval School [Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej] in Toruń – 1 October 1922
(since 1928 the Officer Cadets Naval School [Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej]), the
Officers Air Force School [Oficerska Szkoła Lotnictwa] in Grudziądz – November 1925, the
Higher School of Engineering [Wyższa Szkoła Inżynierii] in Warsaw – in 1936 (since 1939 the
Military Main School of Engineering [Wojskowa Szkoła Główna Inżynierii]).
During World War II the only school in existence was the Officer Cadets Naval School
[Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej]. After 1946 the Officers Naval School [Oficerska
Szkoła Marynarki Wojennej] was the first one to start operating. Reforms were initiated by the
Act “On the Military higher education” of 31 March 1965. However, it was not until 1967 that
all officer schools were granted the status of higher education institutions, including academic
ones. It concerned overall 45 officer schools and 11 military academies which existed in Poland
in the years 1946-1967.
The above mentioned Act imposed essential changes. Since 1968 the number of military
schools and academies has systematically decreased. This state of affairs continued also into the
1980s. There were 13 vocational higher education institutions and 3 academic ones in Poland
at that time. They were not included in the national system of higher education. However, it
was only the Military University of Technology [Wojskowa Akademia Techniczna], the Polish
Naval University [Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej] (since 1987 the Polish Naval Academy
[Akademia Marynarki Wojennej]) and the Political-Military Academy [Wojskowa Akademia
Polityczna] that conferred degrees recognized by the civil administration.
In the 1990s the process of reduction of armed forces was begun and at the same time
a number of military higher education institutions were liquidated. Since 27 July 2005 the Act
“Law on higher education” has been in force in Poland. The Ministry of National Defense had
overlooked the fact practically until 2007. The military regulations were either not modified at
all, or were modified insufficiently.
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In 2013 there are five military education institutions (three academies and two vocational
schools), which operate as public higher education institutions supervised by the Ministry of
National Defense. They include: the Military University of Technology [Wojskowa Akademia
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)] in Warsaw, the National Defense University
[Akademia Obrony Narodowej (AON)] in Warsaw, the Polish Naval Academy [Akademia
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (AMW)] in Gdynia, Tadeusz Kościuszko
Land Forces Academy [Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki (WSO WL)] in Wrocław, Air Force Academy in Dęblin [Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych (WSO SP)]. Moreover, officers from the medical corps are trained by the
Medical University of Łódź.
In accordance with the Act of 27 June 2005, „military higher education institutions” are
public higher education institutions under the supervision of the Minister of National Defense.
It means that they constitute an integral element of the higher education system. Military
higher education institutions are autonomous in all areas of their activity (Art. 4.1. of the Act
“Law on higher education” of the 27 June 2005). The autonomy is restricted in the scope of
nominating the rector, as they are appointed from among the generals, in exceptional cases it
may the candidate may hold only the MA degree. Moreover, the statutes of the military higher
education institutions as well as the study regulations are approved by this minister.
Pursuant to Article 4.2. of the above mentioned Act military higher education institutions
follow principles of freedom of education, scientific research and artistic creative work. The
freedom, however, is controlled and determined by the army’s interest. The topics of academic
papers, even those not financed by the Ministry of National Defense, are subjected to the process
of consultation with the Military Education Department, which in case of civil higher education
institutions would be considered as a clear sign of violating their autonomy.
The single-person authorities apart from the rector – a soldier appointed by the Minister
od National Defense are also the elected deans. The electoral colleges elect also vice-rectors and
vice-deans. The collegial bodies in the military higher education institutions usually comprise
senates of these institutions and the boards of its academic units elected on such principles as
in the public higher education. It may be considered a positive development that the bodies
ceased to be merely advisory bodies (as it was the case before the Act “Law on higher education”
of the 27 June 2005 entered into force) and became above all bodies enacting laws, to which all
members of academic community must comply.
Military higher education institutions are very well-resourced, which it is not fully made use
of by Armed Forces of the Republic of Poland, but to a large extent serves the whole education
system in the country, which seems to be rational and proper, as after all, they are public higher
education institutions. Military higher education institutions are in possession of 320 lecture
halls, 145 classrooms, 290 laboratories. The assets of the military higher education institutions
may be estimated at about 2.3 billion zł.
There are more than 4200 people who work and are on duty in military higher education
institutions, including 1650 academic teachers. Most of the teachers are employed as researchteaching staff (63%). Teaching staff constitutes 34% of all the employed teachers, and 3% of all
employees are research scientists. Among those, 21% hold the title of an academic degree or
a degree of doktor habilitowany, and 42% hold the title of doktor. Military higher education
institutions offer 29 degree courses, including 17 technical degree courses and 12 humanistic
and social science degree courses. In the academic year 2012 there were 24 thousand students,
including 2224 soldiers, that studied in military higher education institutions.
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The changes which occur within the military education system on account of its adjustment
to the requirements of the Act “Law on higher education” of 27 June 2005 are very positive. They
accommodate military higher education institutions to the public system of higher education,
they influence the development and the quality of education in these institutions, they obliged
them to implement the regulations arising from the National Qualifications Framework and
to observe all the procedures arising from the legislations which are enacted in the domain of
higher education by the competent public authorities.
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In the article author discusses the relationships between education and
social stratification. The theories of meritocracy and credentalism are analyzed and a special attention is paid to the opposition between their interpretations of the equality/inequality dilemma. Then the R. Turner’s concepts of
social mobility and E. Hopper’s concepts of social creation of aspiration are
presented. In the second part of the article the phenomenon of overeducation and diploma inflation is considered as well as a case of higher education in Japan as a factor of social stratification in this country.

Analizując społeczne funkcje uniwersytetów, trudno nie podjąć problemu wpływu
edukacji akademickiej (i dyplomu) na przyszłe życie jednostki oraz – w szerszym
kontekście – kwestii roli uniwersytetów w procesach społecznej stratyfikacji. W poniższych rozważaniach podejmę szereg prób egzemplifikacji tego problemu1.

Merytokratyczna koncepcja uniwersytetu
Merytokratyczna interpretacja społecznych funkcji uniwersytetu (szczególnie
w kontekście kształtowania struktury społecznej) stanowi, niezależnie od jej krytyki,
nie tylko integralną część współczesnej teorii edukacyjnej; wydaje się, że stała się ona
częścią „publicznego dyskursu” i „zdrowego rozsądku”. Społeczeństwo postrzega
1
Przedstawione niżej analizy i rozważania odnoszą się w dużej mierze do rzeczywistości krajów
Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych, tym niemniej wydaje się, że istniejące tam tendencje i zjawiska odnaleźć będzie można również wkrótce w Polsce.
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edukację (i walkę o zdobycie dyplomu) oczyma merytokratów, choć nie zdaje sobie
z tego sprawy.
Pojęcie merytokracji dotyczy sytuacji, w której społeczny status jednostki zależy od jej „udokumentowanych osiągnięć”. Nawiązuje ono do tradycyjnego przekonania, iż edukacja – szczególnie uniwersytecka – stanowi najprostszą i najszybszą
drogę do najlepszych miejsc na rynku pracy, najlepiej płatnych i prestiżowych stanowisk, że jest głównym czynnikiem ruchliwości społecznej (niekiedy uznaje się ją
wręcz za „społeczną windę”, która wędruje z dołu do góry „budynku społecznego”,
wnosząc różnych ludzi – i różną liczbę ludzi – na różne piętra). Warto dodać, że
w takim ujęciu uniwersytet ma przestać stanowić jedynie płaszczyznę reprodukcji
istniejącego w społeczeństwie systemu statusów i przyjąć zdecydowanie bardziej
autonomiczną i doniosłą rolę „arbitra” pozycji społecznej jednostek, a w makroskali – czynnika determinującego stratyfikację społeczną (Kivinen, 1997: 443).
W podejściu merytokratycznym istnieje przekonanie, że dyplomy edukacyjne
spełniają dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, rozdzielają w sposób sprawiedliwy
„nagrody społeczne”, takie jak prestiż, płace, stanowiska pracy, na podstawie – jak
się wierzy – „obiektywnie zmierzonych kognitywnych osiągnięć”. Po drugie, stanowią formalny dowód istnienia – możliwej do wykorzystania na rynku pracy –
grupy osób wykształconych i wykwalifikowanych. Logika rozumowania jest w tym
kontekście następująca: istotą ma być mierzenie edukacyjnych „osiągnięć jednostek” na poszczególnych szczeblach systemu szkolnego, co prowadzi do ich sukcesywnego „sortowania” (i „wypadania” kolejnych grup z tego systemu). Istnieje przy
tym przekonanie, że „indywidualne różnice” w dziedzinie wyników nauczania są
rezultatem różnic w posiadanych zdolnościach i motywacji, przy założeniu, że na
starcie wszystkie dzieci mają mieć „równe możliwości” uzyskania sukcesu (por.
International Encyclopedia of Education…, 1994: 3769–3770). Jak ujmuje to – odwołujący się do poglądów T. Biltona – Tomasz Gmerek:
Zwolennicy systemu merytokracji nie twierdzą, iż system edukacyjny zlikwiduje „przywileje”
i społeczne „nieuprzywilejowania”. Społeczeństwo merytokratyczne ze swej istoty „sankcjonuje
społeczną nierówność”. Istotą jest tu natomiast dążenie do wytworzenia nowych „mechanizmów
stratyfikacyjnych”, które będą w optymalny sposób „kanalizować” ludzi zarówno do niskich
(„podporządkowanych”), jak i wysokich („dominujących”) pozycji społecznych. Koncepcja ta
zakłada, że „nierówność społeczna powinna być rezultatem indywidualnych różnic w posiadanej inteligencji lub talentach” i stanowić konsekwencję „rywalizacji o nierównomiernie rozdzielaną władzę i nagrody”. Celem procesów stratyfikacji jest zatem „wychwycenie najlepszych”.
Osiągnięcia edukacyjne stanowią w tym przypadku najważniejszy czynnik determinujący miejsce jednostki w „strukturze nagród” (Gmerek, 2001: 296-297).

W takim, u podstaw liberalnym, podejściu, preferuje się ideę „otwartego społeczeństwa”, w którym to – realizująca swój potencjał – jednostka jest zasadniczym
„podmiotem ruchliwości” i w związku z tym powinna otrzymać „maksimum
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wolności” w zakresie swoich życiowych poczynań. Merytokraci – pisze T. Husen
– są przekonani, że gdy wszelkie bariery ruchliwości zostaną zniesione, to „losy
jednostki” będą zależały jedynie od niej samej (od jej „konkurencyjności”). Jeśli ktoś jest zarówno „uzdolniony”, jak i „umotywowany”, to na pewno odniesie
sukces; jeśli nie – to sam jest sobie winny. Występuje tu nieodłączne założenie, że
w szkołach każdego ucznia „traktuje się jednakowo” (każdy uczeń podlega takiemu samemu nauczaniu). Prowadzi to do kolejnej tezy: edukacja, dzięki stworzeniu
kanałów ruchliwości dla osób pochodzących z grup nieuprzywilejowanych, może
służyć jako niezwykle ważny instrument egalitaryzacji społeczeństwa (w ten sposób zdecydowanie odchodzi się od wizji konserwatywnej, w której społeczeństwo
ma charakter „metafizycznie askryptywny”, a jednostka zajmuje pozycję społeczną
„z urodzenia”, a nawet z woli Boga). Liberalny typ równości oznacza więc, że każdy
otrzymuje możliwość uczestnictwa w „konkurencyjnym wyścigu”, a sukcesy jednostek są odpowiednie do ich zdolności i motywacji (Husen, 1974: 110).
W takim ujęciu, aby ponownie pójść śladem rozważań T. Gmerka, zadaniem
edukacji staje się tworzenie owych wstępnych „warunków równości” oraz „możliwości przemieszczania się ludzi w sposób swobodny w górę i w dół zawodowej
hierarchii, stosownie do osobistych zasług”. Jak pisze przywoływany teoretyk:
„z tej perspektywy, system edukacyjny umieszcza jednostki w strukturze społecznej, stosownie do ich zdolności i osiągnięć”; zmierza też do „przerywania związków pomiędzy społecznym pochodzeniem a sukcesem społecznym” – istotą jest
tu dążenie do sytuacji, w której „urodzenie w biednej rodzinie nie stwarza barier
dla sukcesu, a urodzenie w bogatej lub o wyższym statusie nie gwarantuje uniknięcia porażki” (Gmerek, 2001: 296–297). W konsekwencji „utalentowana i wysoko
umotywowana młodzież z niskich grup społecznych uzyska status proporcjonalny
do swoich zdolności, a nieutalentowani czy leniwi młodzi ludzie z uprzywilejowanych grup nie osiągną sukcesu” (Gmerek, 2001: 297). W podejściu tym zawarty
jest więc – co słusznie eksponuje C. Hurn – szczególny rodzaj liberalizmu politycznego, który nie zaprzecza istnieniu nierówności i niesprawiedliwości, lecz niesie immanentną wiarę w postęp. U jej podstaw leży przekonanie o pozytywnych
funkcjach społecznych edukacji: kształci ona ludzi racjonalnych i odpowiedzialnych, redukuje nietolerancję i uprzedzenia, stymuluje działania na rzecz wolności
i sprawiedliwości (Hurn, 1985: 32). W ujęciu merytokratycznym – jak ujmuje to
C. Hurn – „efekt netto ekspansji edukacji cechuje się wzrostem odsetka biednych
lecz utalentowanych, którzy osiągają wysoki status”; zakłada się przy tym dalszy
postęp w tej dziedzinie. Nierówność jest w tym kontekście postrzegana nie tyle
jako problem „dystrybucji” zamożności, ile w kategoriach znoszenia niepotrzebnych barier dla ruchliwości społecznej (Hurn, 1985: 34–35; Education and Society,
1990: 14).
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Warto dodać, że idea społeczeństwa merytokratycznego, oparta na zasadzie
„równości możliwości na wstępie” (lecz nie „równości rezultatów na końcu”), wyprowadzona jest z „fundamentalnego dogmatu klasycznego liberalizmu”, który
głosi – jak ujmuje to D. Bell – że „to jednostka, a nie rodzina, społeczność lub
państwo jest podstawowym elementem społeczeństwa”, przy czym podstawowym
zadaniem instytucji społecznych jest przekazanie tej jednostce wolności w sferze
kształtowania swojej biografii i uzyskania miejsca w społeczeństwie. Instytucje
mają ustanowić zarówno „procedury regulujące sprawiedliwą konkurencję” między różniącymi się między sobą (w zakresie „możliwości życiowych”) członkami
społeczeństwa, jak i kanały „ruchliwości w górę”. Neguje się – na rzecz „równego
współzawodnictwa w zakresie talentów i ambicji” – wszelkie związane z „przypisanymi atrybutami” (np. urodzenie) kryteria alokacji w społeczeństwie. „Jest to ideał
wyprowadzony bezpośrednio z ideałów Oświecenia, w kategoriach Kanta – zasada
indywidualnej zasługi zgeneralizowana w imperatyw kategoryczny”. Na tej właśnie zasadzie opiera się struktura współczesnego społeczeństwa: w perspektywie
kapitalistycznej decydującą rolę odgrywa tu walka o pieniądze, w romantycznej
(w właściwie „zromantyzowanej”) – ambicja w walce o sukces (przy akceptacji
całej „ideologii Kopciuszka”), w intelektualnej – priorytet wiedzy (i walka o dostęp
do niej), wreszcie – w perspektywie stricte społecznej – walka o dostęp do „edukacyjnych kredencjałów”, którego skutkiem jest „kodyfikacja nowego porządku
społecznego wynikającego z priorytetu nadanego oszlifowanemu przez edukację
talentowi” (Bell, 1973: 426).
Nie ulega wątpliwości, że koncepcja merytokracji (niezależnie od jej retoryki)
dobrze wpisuje się w powszechnie krytykowaną koncepcję „ludzkiego kapitału”,
w której edukację postrzega się jako „inwestycję (…), która spłaci się w formie
powiększonych dywidend w przyszłości”. Inwestowanie w młodych ludzi jako
w „ludzki kapitał” prowadzi – według zwolenników tej koncepcji – do powiększania, jak pisze C. Hurn, „społecznego potencjału możliwości”; im bowiem wyższe
szczeble systemu edukacyjnego zdołają pokonać jednostki, tym uzyskają większe
możliwości osiągnięcia sukcesu oraz przyczyniania się do rozwoju całego społeczeństwa: „decyzje o inwestowaniu zasobów w wyższą edukację (…) mogą być postrzegane jako racjonalne: zwrot edukacyjnych inwestycji przewyższa zwrot, jaki
mógłby być osiągnięty przy złożeniu w banku pieniędzy, które przeznacza się na
wyższą edukację” (Hurn, 1985: 35–36). W takim ujęciu młody człowiek staje się
jedynie plastycznym tworzywem, które można w dowolny sposób ukształtować,
pozbawionym prawa do „wyboru samego siebie” przedmiotem instrumentalnego oddziaływania, w celu „właściwego” – przynoszącego jak największe społeczne
korzyści i zyski – ukształtowania jego tożsamości i biografii. Jednocześnie, gdy
uzyskane kwalifikacje i umiejętności stają się nieadekwatne do potrzeb społecznych, jednostki ponoszą konsekwencje „utraty wartości swojego kapitału”. Zasób
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kapitału edukacyjnego, który otrzymuje jednostka, wyjaśnia w znacznym stopniu,
zdaniem Justera, różnice w dochodach uzyskiwanych przez jednostki (za: Hurn,
1985: 35–36). Zwolennicy teorii „ludzkiego kapitału” zakładają przy tym, że związek między osiągnięciami edukacyjnymi a statusem zawodowym „ma charakter
racjonalny” (nie znajduje to potwierdzenia w badaniach empirycznych). Z kolei
fakt, że niektóre grupy zajmują trwale niską pozycję w strukturze zawodowej, tłumaczy się tu ich „deficytem psychologicznym” lub „deficytem kwalifikacji”. Stąd
źródłem nierówności społecznej są – logicznie – atrybuty jednostek (i grup), a nie
struktury społecznej (Hurn, 1985: 35–36).
Zwolennicy omawianego podejścia uważają, podobnie jak merytokraci, że
edukacja stanowi potencjalnie najważniejszy instytucjonalny czynnik „zmiany
społecznej” rozumianej jako modernizacja; może ona bowiem „zwiększać jakość
kapitału ludzkiego”. Edukacja staje się więc „centralnym środkiem zaradczym”,
eliminującym „deficyty psychologiczne” jednostek, które – jak się przypuszcza –
utrudniają indywidualną ruchliwość i ekonomiczny rozwój całego społeczeństwa.
U podstaw takiego rozumowania leży też omówione wyżej założenie, iż zapewnia
ona relatywnie sprawiedliwą „równość możliwości” w walce o status społeczny. Na
podstawie uniwersalnych kryteriów osiągnięć „najlepsi” ze wszystkich grup społecznych mogą zająć najbardziej kluczowe i wpływowe stanowiska w społeczeństwie dorosłych (Bock, 1982: 54).

Kredencjalizm: krytyka liberalnej intepretacji roli dyplomu
akademickiego
Najbardziej zdecydowaną krytykę merytokratycznej wizji społeczeństwa i proponowanych przez merytokratów kanałów „ruchliwości społecznej” prezentują zwolennicy kredencjalizmu. Podejście kredencjalne zawiera krytykę zjawiska
wykorzystywania dyplomów edukacyjnych („kredencjałów”) jako „instrumentu selekcji społecznej”. Przedstawiciele tego nurtu kwestionują tezę zwolenników
teorii ludzkiego kapitału (jak również merytokratów), iż wzrost „inwestycji edukacyjnych” (przynoszący zwiększenie liczby osób z dyplomami) przyczynia się do
rozwoju ekonomicznego i zmniejsza nierówności społeczne. Kredencjaliści odrzucają też funkcjonalistyczną tezę o istnieniu „społecznej równowagi”, „harmonii”
i „spójności”, zwracając się w kierunku teorii konfliktu. Twierdzą mianowicie, że
w społeczeństwie współczesnym edukacyjne kredencjały pełnią funkcję „waluty
obiegowej”, za którą można zakupić stanowiska na rynku pracy, przy czym ekspansja kredencjałów (w rezultacie umasowienia poszczególnych szczebli edukacji) prowadzi do ich inflacji, a nierówny dostęp do kredencjałów o odmiennej „wartości
wymiennej” stwarza lub potwierdza istniejące nierówności społeczne. O ile więc
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teoria ludzkiego kapitału ma charakter „optymistyczny” (więcej ludzi z dyplomami
oznacza zarówno szybszy rozwój ekonomiczny, jak i mniejsze nierówności), to kredencjalizm jest zdecydowanie „pesymistyczny” – podstawową funkcją edukacji jest,
w świetle poglądów jego zwolenników, „mielenie” i „sortowanie” ludzi (używa się
w tym kontekście często pojęcia „kredencjalny młynek”). Kredencjaliści odrzucają
tezę, iż występująca korelacja między dochodami a poziomem uzyskanej edukacji
odzwierciedla „produktywność” jednostki (jej wkład w rozwój społeczny), która
z kolei jest skutkiem owej edukacji. Odrzucają też logicznie tezę, iż wzrost liczby
osób z dyplomami akademickimi przyniesie automatycznie wzrost dobrobytu społecznego; podkreślają również, że związek między „edukacją a produktywnością”
jest znacznie mniejszy niż związek między „edukacją a nagrodami”, które osoba
z dyplomem otrzymuje od społeczeństwa za ów dyplom (por. Boylan, 1993: 206–
–209). Utrzymują oni – powtórzmy raz jeszcze – że kredencjały (dyplomy) stanowią jedynie ową „walutę”, która uosabia nie tyle potencjał jednostki, co „kulturową
władzę w zakresie dostępu do dochodu, stanowisk i statusu społecznego2. Podkreśla
się w tym kontekście fakt, iż główną funkcja dyplomów jest „utrzymywanie istniejącej stratyfikacji społecznej”, bowiem różne grupy społeczne mają nieodwołalnie
różny dostęp do kredencjałów. W takim podejściu uważa się, że „kredencjały (…)
stanowią nową formę własności, która przekazuje status z jednej generacji na drugą”3. Mamy tu do czynienia z „instytucjonalizacją kapitału kulturowego poprzez
certyfikaty, stopnie akademickie i dyplomy” (Kivinen, Ahola, 1999: 194).
Jednocześnie „niemożliwa jest czysta merytokracja, bowiem, w sposób nieunikniony, rodzice posiadający wysoki status będą dążyli – na wszelkie możliwe
sposoby – do przekazania swojej pozycji społecznej dzieciom, czy to poprzez wykorzystanie posiadanych wpływów, czy po prostu przekazanie im kulturowego,
wysoko cenionego dziedzictwa”; „w ten sposób już po jednej generacji merytokracja przekształca się klasową enklawę” (Bell, 1973: 427) – powstaje zjawisko „reprodukcji kredencjałów”, dzieci osób z dyplomami akademickimi zdobywają dyplomy,
dzieci robotników kończą zwykle edukację na szkole zawodowej. Osmo Kivinen
podkreśla w tym kontekście także, że w praktyce osoby pochodzące z uprzywilejowanych grup społecznych, którym nie powiodło się w walce o uzyskanie dobrego
wykształcenia, i tak zwykle zdołają uniknąć „losu robotnika”, który zdaje się być
przeznaczeniem dla osób z taką samą edukacją, pochodzących z grup nisko stojących w hierarchii społecznej (Kivinen, 1997: 443–444).
Jerome Karabal pisze, iż system merytokratyczny prowadzi do „destrukcji tożsamości” osób, które doznały porażki (bowiem obwiniają za nią samych siebie),
z kolei zwycięzcy uzyskują (nieuprawomocnione) poczucie „zasadności swojego
elitarnego statusu”; większe nawet niż to, które posiadali członkowie dawnych
2
3

Por. hasło „kredencjalizm” w: International Encyclopedia…, s. 871, 874.
Tamże, s. 875.
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grup panujących. Zdaniem J. Karabala „jeśli nie będziemy brali pod uwagę większej wydajności pracy, to wydaje się wątpliwe, aby (…) konkurencyjne nieegalitarne społeczeństwo stanowiło jakikolwiek postęp w porównaniu ze społeczeństwem
opartym o przypisanie, w którym przynajmniej nie zmusza się biednych ludzi do
internalizacji swojej porażki” (Bell, 1973: 428). Krytycy merytokracji eksponują
swój zasadniczy sceptycyzm w kwestii praktycznej możliwości urzeczywistnienia
merytokratycznej zasady równości możliwości i umieszczania „tych najbardziej
utalentowanych” w elicie; podkreślają także – powtórzmy raz jeszcze – że nawet
gdyby to się udało, to w rezultacie powstałoby społeczeństwo oparte na nowych
formach nierówności. Wbrew więc pozorom koncepcja merytokratyczna ma charakter konserwatywny (Bell, 1973: 428). Nie usuwa bowiem nierówności, lecz je
„przetwarza” w każdym kolejnym pokoleniu.
Najwybitniejszym przedstawicielem kredencjalizmu jest Randall Collins, który w swojej klasycznej już książce The Credential Society. A Historical Sociology of
Education and Stratification [Społeczeństwo kredencjałów. Historyczna socjologia
edukacji i stratyfikacji] wyróżnił sześć typów kredencjalizmu (Collins, 1979: 195–
–197). Pierwszy z nich, kredencjalny kapitalizm, to podejście odwołujące się do
tradycji ideologii „laissez faire” i eksponujące decydujące znaczenie indywidualnego współzawodnictwa na „rynku kredencjałów”. Zakłada się (jak pisze Collins –
„naiwnie”), że „jednostka powinna uzyskać tyle edukacji, ile to jest możliwe, a następnie wykorzystać ją w największym możliwym stopniu dla osiągnięcia kariery
społecznej”. W kredencjalnym socjalizmie rolę dystrybutora kredencjałów przyjmuje rząd, który dokonuje różnorodnych interwencji, zorientowanych na wyrównywanie dostępu do edukacji. Jak wykazała praktyka, wszystkie próby realizacji
tego podejścia zakończyły się niepowodzeniem, natomiast „dodana została jeszcze
jedna forma nierówności” – oparta na przynależności do politycznej elity, której
dzieci miały znacznie większą szansę uzyskania dobrej edukacji. Z kolei etniczno-protekcyjny kredencjalizm powstał w rezultacie żądań różnorodnych (etnicznych) grup mniejszościowych, zmierzających do zdobycia – poprzez polityczny
patronat – swobodniejszego dostępu do edukacji i kredencjałów. W reakcji na tę
– wyrażającą interesy grup zmarginalizowanych – formę kredencjalizmu wyłonił
się, jak to ujmuje Collins, kredencjalny faszyzm, którego przedstawiciele dążyli do
wykluczenia z dostępu do kredencjałów osób z mniejszości tylko dlatego, że do tej
mniejszości przynależą (w argumentacji twierdzono często, iż osoby te posiadają
– zdeterminowany genetycznie – niższy iloraz inteligencji). Ta forma kredencjalizmu wyrażała – w skrajny sposób – interesy grup etnicznie dominujących. Kredencjalny radykalizm zmierza do całkowitej decentralizacji procesu nadawania
kredencjałów i przekazania kontroli w tym zakresie lokalnym społecznościom, co
przynosi – jak krytycznie pisze Collins – zasadniczy upadek standardów. Kredencjały stają się „łatwe” do uzyskania, co prowadzi do ich „galopującej inflacji”.
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Wreszcie, cytowany autor dokonuje prezentacji dwóch ostatnich form kredencjalizmu. Pierwsza z nich to „kredencjalny Keynesizm”. W ujęciu tym zakłada się,
że „edukacja tworzy sztuczną – opartą o kredencjały – walutę, która jest ekonomicznie użyteczna”. W tej perspektywie inwestycja w rozwój systemu szkolnictwa
i „kredencjalizacja” rynku pracy leży w interesie narodowej ekonomii. Występuje
tu jednocześnie ostry podział na lepsze i gorsze kredencjały oraz lepsze i gorsze
zawody i stanowiska pracy.
Na zakończenie swojego przeglądu różnego typu kredencjalizmów Collins
prezentuje formę najbardziej przez siebie preferowaną: kredencjalny abolicjonizm.
W podejściu tym wychodzi się od krytyki istniejącego systemu kredencjalnego.
Twierdzi się, że istniejący trend w sferze umasowienia edukacji doprowadzi wkrótce do takiej inflacji dyplomu, iż od pracownika fizycznego będzie wymagało się dyplomu czteroletniego koledżu, a od osób przyjmowanych na wysokie stanowiska –
dyplomu studiów podoktorskich. Proces demokratyzacji edukacji (prowadzący do
uzyskiwania przez coraz to nowe grupy coraz to nowych, lepszych kredencjałów)
nie przyniesie zmian w strukturze społecznej ani nie podważy tradycyjnej stratyfikacyjnej funkcji dyplomu. Osoby z grup stojących niżej w hierarchii społecznej
będą co prawda zdobywały coraz lepsze dyplomy, ale osoby z grup dominujących
będą zdobywały jeszcze lepsze (i lepsze) dyplomy. W ten sposób zjawisko reprodukcji pozostanie bez zmian – odbywać się będzie natomiast na coraz wyższym
poziomie edukacji. Zdaniem Collinsa rozwiązania nie przyniesie również ta alternatywa wobec inflacji kredencjałów, jaką jest ich „zamrożenie”, a to dzięki wprowadzeniu zasadniczych barier na drodze do ich uzyskania (i ograniczeniu liczby
nadawanych dyplomów). W tym przypadku – w oczywisty sposób – zamrożona
zostanie również istniejąca hierarchiczna struktura społeczna. W konsekwencji
Collins proponuje wspomniany kredencjalny abolicjonizm, który bynajmniej nie
oznacza „zniesienia szkół” (choć proponuje się likwidację instytucji obowiązku
szkolnego), lecz zniesienie relacji między poziomem i rodzajem ukończonej edukacji a aktem przyjmowania do pracy (co przyniesie – jak sądzi – zniesienie nierówności społeczno-ekonomicznych). Collins wysuwa tu szereg argumentów na
rzecz dekredencjalizacji, które warto przytoczyć:
– po pierwsze, ekspansja – zorientowanego na produkowanie kredencjałów
– systemu szkół wyższych doprowadziła do rezygnacji z rozwijania „kultury intelektualnej” uczniów, na rzecz krótkoterminowych celów i zadań. Istotą pobytu
na uniwersytecie jest „przechodzenie do przodu na drodze do uzyskania kredencjału”. „Kultura humanistyczna stała się niemal wyłączną prowincją nauczycieli
akademickich z zakresu nauk humanistycznych, choć i oni dokonują ekstrakcji
swoich dziedzin z dziedziny kultury i przestają je traktować jako cele same w sobie;
dają one jedynie podstawę do produkowania w jak największej ilości – postrzeganych jako waluta wymienna – publikacji, które można umieścić w curriculum
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vitae, przekształconego z kolei przez akademickich biurokratów w czynnik kariery” (Collins, 1979: 198);
– po drugie, jedynie dekredencjalizacja może spowodować zniesienie nierówności społecznych. Zdaniem Collinsa, to właśnie wymagania odnośnie kredencjałów „stanowią główną podstawę oddzielania procesu pracy na różne stanowiska i linie kariery, co przynosi ten zasadniczy skutek, jakim jest fragmentaryzacja
rynku pracy” (szczególne znaczenie ma tu podział na pracowników fizycznych
i umysłowych). Według Collinsa wymagania stawiane przez pracodawców nowym pracownikom w zakresie edukacyjnych kredecjałów „uniemożliwiają przedstawicielom jednej grupy [podporządkowanej] uzyskanie dostępu do określonych
zawodów”. Występująca na terenie edukacji dyskryminacja (np. brak dostępu do
placówek edukacji wyższej osób z mniejszości) jest główną przyczyną reprodukcji
społecznej i braku postępu w sferze wyrównania możliwości życiowych i poziomu
życia.
Collins pisze też następująco: „Hipotetycznie, zrównanie w zakresie płacy wystąpi wówczas, gdy nie będą istniały jakiekolwiek bariery w zakresie przemieszczania się między poszczególnymi miejscami pracy. W takiej sytuacji, osoby na
stanowiskach nisko opłacanych lub których praca jest szczególnie brudna lub
nieprzyjemna będą musiały mieć płace podniesione, po to, aby nie odeszły. Z kolei stanowiska dobrze płatne lub szczególnie atrakcyjne (…) przyciągają wielu
chętnych, stąd – z uwagi na ich nadmiar – można będzie obniżyć płacę”. Tego
typu fluktuacja między różnymi stanowiskami, a nawet zawodami będzie jednak
możliwa w sytuacji, gdy nastąpi dekredencjalizacja społeczeństwa i zniesienie relacji między posiadanym wykształceniem (dyplomem) a poziomem dochodów.
Dla Collinsa nie ulega przy tym wątpliwości, że to właśnie „bariery edukacyjne
[w postaci kredencjałów] stanowią główną przeszkodę dla procesu wyrównywania
dochodów, który w naturalny sposób cechuje wolny rynek”, a zatem „wyeliminowanie wymagań w zakresie kredencjałów pozwoli na zasadniczą konieczną restrukturyzację pensji”. Dekredencjalizacja (prowadząc do „wolnego rynku pracy”)
pozbawi władzy osoby, które – posiadając kredencjały i zajmując dzięki nim stanowiska decyzyjne – określają wysokość płacy i przyznają osobom z kredencjałami
wysokie płace. I tak R. Collins dochodzi do problemu władzy, która – wbrew obowiązującej retoryce – w znacznie większym stopniu niż produktywność decyduje
o dochodzie i karierze zawodowej. W swoim idealistycznym rozumowaniu Collins
idzie jeszcze dalej: proponuje on „rotację” w zakresie „istniejących linii władzy
i specjalizacji”, co ma doprowadzić do całkowitego zrównania płacy. Innymi słowy, poszczególni pracownicy będą przechodzić (na zasadzie wspomnianej rotacji)
z jednego do drugiego miejsca pracy (i dalej – do kolejnego). W ten sposób będą
uczyli się różnych form pracy, łącznie z tymi, które są związane z dostępem do władzy i podejmowaniem decyzji. Collins pragnie „wyeliminowania obecnej definicji
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zawodu, jako odwołującej się do uprzednio zdobytego, zewnętrznego przygotowania poprzez wyspecjalizowaną edukację”. Jest on świadomy, iż w przypadku wielu
zawodów jego idee będą trudne do urzeczywistnienia, a to z tego powodu, iż ich
praktykowanie wymaga posiadania bardzo specjalistycznych, fachowych kompetencji, zdobytych w długim czasie. Jednak i w tym przypadku próbuje dojść do
logicznego – w świetle całokształtu swojej propozycji – rozwiązania. Pokazuje to
– bardzo nieprzekonywająco – na przykładzie profesji medycznych oraz katedr
uniwersyteckich. W każdym przypadku w grę wchodzi rotacja w zakresie dostępu
do stanowisk, funkcji i władzy (Collins, 1979: 199–202). Collins zdaje sobie całkowicie sprawę, iż jego poglądy są idealistyczne i stanowią jedynie propozycję stricte
teoretyczną: „jeżeli spojrzymy realistyczne, to należy założyć dalszą ekspansję istniejących form kredencjalizmu (…)” i „wykorzystywanie systemu edukacyjnego
do tworzenia obiegowej waluty dominacji” (Collins, 1979: 203). Oczywiście trudno jest zaakceptować poglądy Collinsa, są one nie do zrealizowania i – z mojej perspektywy – realizować się ich nie powinno. Ich prezentacja wydała mi się jednak
celowa z jednego punktu widzenia: pozwalają na wgląd w świat bez kredencjałów.

Alternatywne propozycje wyjaśniania relacji
między edukacją a sukcesem życiowym
Warto w tym miejscu przedstawić kilka koncepcji, które wyjaśniają mechanizmy
(re)konstruowania hierarchicznej struktury społecznej. I tak w debacie na temat
konstruowania nierówności poprzez edukację często przywołuje się teorię Adriana
E. Raftery i Michaela Houta, dotyczącą tak zwanej hipotezy „maksymalnie utrzymywanej nierówności”. Twierdzą oni, że – w historii edukacji i szkolnictwa – nierówność społeczna była rekonstruowana na coraz wyższych szczeblach systemu
szkolnego, co stanowiło skutek umasowienia (de facto demokratyzacji) oświaty.
Warto pójść śladem ich rozumowania. Oto na danym etapie rozwoju określony
szczebel szkolnictwa był – jak to ujmują przywoływani autorzy – „nasycany” przez
młodych ludzi pochodzących z grup stojących na szczycie drabiny społecznej.
Jednostki spoza nich nie miały w tym procesie udziału. Gdy zdecydowana większość osób z grup uprzywilejowanych kształciła się już w szkołach na tym szczeblu,
następowało ich otwarcie dla osób pochodzących z „niższych” grup społecznych.
Nierówność była natomiast utrzymywana poprzez przejście najpierw niewielkiej,
a później znaczącej liczby osób z grup uprzywilejowanych do wyższego szczebla
edukacji, którego powstanie – w rozumowaniu Raftery i Houta – zdaje się być skutkiem właśnie „nacisku stratyfikacyjnego”. Grupy stojące wysoko w hierarchii społecznej „poszukują sposobów ponownego ustanowienia swojego statusu” – i czynią
to nie tyle poprzez blokowanie dostępu do określonego szczebla edukacji osobom

Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej

31

z innych grup społecznych, co poprzez „maksymalizowanie” własnej edukacji (za:
Kivinen, 1997: 444). Takie ujęcie zdaje się być przekonywające: oto bowiem jednostki uprzywilejowane zawsze „uciekały w górę” systemu szkolnego, szczególnie
gdy określony szczebel edukacji (np. elementarne, średnie) podlegał umasowieniu. Absolutyzuje się w nim jednak stratyfikacyjną rolę edukacji jako głównego
czynnika jej rozwoju (i powstawania poszczególnych jej szczebli), a pomija rolę
czynnika kulturowego i ekonomicznego. Poza tym wyjaśnienie to ma sens jedynie do szczebla edukacji uniwersyteckiej, później już „nie ma gdzie uciekać” (nie
wydaje się możliwe upowszechnienie studiów doktoranckich); umasowienie edukacji wyższej powoduje przy tym inflację dyplomów. Z drugiej jednak strony i na
tym poziomie hipoteza przywoływanych autorów mogłaby zostać rozwinięta: oto
bowiem jednostki z grup wysoko stojących w hierarchii społecznej „uciekają” do
najlepszych uniwersytetów. Status dyplomu (jednostki) jest potwierdzany nie poprzez tworzenie kolejnego szczebla edukacji, lecz poprzez stratyfikację w ramach
systemu edukacji wyższej samego w sobie – pogłębiające się podziały na uniwersytety elitarne, przeciętne i nie posiadające żadnego prestiżu (Kivinen, 1997: 444).
Inną ważną – we współczesnej socjologii edukacji – koncepcję sformułował Ralph
Turner. Koncentrując swoją uwagę na selekcyjnej roli edukacji, dokonał analizy
sposobów wyłaniania elit w społeczeństwie amerykańskim i angielskim; jak komentują D. Blackledge i B. Hunt – w pierwszych dekadach powojennych łatwo
można było wykazać różnice w tej dziedzinie, dziś byłoby to znacznie trudniejsze
(Blackledge, Hunt, 1985: 79). R. Turner wyróżnia dwa typy ruchliwości społecznej promowanej przez system edukacyjny: sponsorowaną, typową dla Anglii, oraz
konkurencyjną, występującą w Stanach Zjednoczonych. A. Cicourel i J. Kitsuse
piszą, iż edukacja amerykańska rzeczywiście przejawia wszystkie formalne cechy,
które – według Tumera – są atrybutami ruchliwości konkurencyjnej (por. Cicourel, Kitsuse, 1977: 290). W takim systemie status członka elity stanowi nagrodę za
zwycięstwo w „otwartej” rywalizacji. Przypomina ona „zawody sportowe”, w których wielu współzawodniczy o kilka „uznanych nagród”, m.in. o wysoki status
społeczny i dobrze płatne zawody (Turner, 1971: 74). Status członka elity osiągany jest, zdaniem Turnera, przez współzawodnictwo w ramach systemu edukacji,
przy czym, według powszechnego przekonania, każde dziecko ma równe szanse
odniesienia sukcesu (por. Huberman, 1974: 47). Konkurenci walczący o miejsce
w elicie mogą przyjąć różne strategie postępowania: „Przedsiębiorczość, inicjatywa, wytrwałość, przebiegłość są godnymi podziwu cechami, jeśli pozwalają (…)
zatriumfować. Podziwiana może być nawet zręczna manipulacja zasadami…”
(R. Turner podaje w tym kontekście przykład żółwia, który pokonał zająca). Stąd
„zwycięstwo osoby średnio inteligentnej uzyskane w wyniku wykorzystania zdrowego rozsądku, przebiegłości, przedsiębiorczości i podjętego ryzyka, jest bardziej
doceniane niż zwycięstwo najinteligentniejszego (…)” (Turner, 1971: 74). Dla
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zapewnienia sprawiedliwego przebiegu zawodów w systemach cechujących się ruchliwością konkurencyjną dąży się do opóźnienia momentu „rozdania nagród”
(miejsc w elicie) tak długo, jak to jest możliwe; występuje przy tym „zjawisko
szczególnego podziwu dla zawodnika, który wystartował z opóźnieniem, a który
podejmuje dramatyczny finisz”. Stąd wiele zasad rywalizacji jest zaprojektowanych
tak, aby zapewnić „pełny przebieg zawodów” i wyeliminować „wczesne ocenianie
oraz wszystko to, co daje szczególną korzyść tym, którzy przodują w jakimkolwiek
punkcie wyścigu” (Turner, 1971: 75–76). W takich systemach obecna elita nie ma
wpływu na wybór nowych członków (mogę dodać – na zasadzie „wolnej konkurencji” do elity wchodzą osoby, które zwyciężyły w walce o dyplom najlepszych
uniwersytetów). Kontrolowanie elity wynika tu z permanentnego braku poczucia
bezpieczeństwa jej przedstawicieli, którzy mogą być zastąpieni przez „nowicjuszy”.
Stąd sukces staje się tu kategorią relatywną – tak naprawdę bowiem nie ma „ostatecznego rozstrzygnięcia” (Turner, 1971: 72, 78; Blackledge, Hunt, 1985: 78–79).
W społeczeństwach charakteryzujących się ruchliwością sponsorowaną opisany wzór konkurencji jest zastąpiony w pełni kontrolowanym procesem selekcji
– „sponsorowaną indukcją do elity”. W procesie tym jednostki nie zajmują miejsca w elicie dzięki podjętemu wysiłkowi czy optymalnej strategii działania, to ona
nadaje statusy społeczne – w zależności od „jakości” kandydatów (kryteria oceny
mogą być w różnych społeczeństwach bardzo różne; od inteligencji do zdolności
wizjonerskich). W systemie ruchliwości sponsorowanej występuje wczesna selekcja ograniczonej liczby osób koniecznych do wypełnienia antycypowanych miejsc
w elicie. Jak pisze Turner: „uzdolnienia, wrodzone predyspozycje, talenty duchowe
mogą być szacowane dosyć wcześnie w życiu, przy użyciu różnych technik klasyfikacji, począwszy od wróżenia, skończywszy na wyrafinowanych testach psychologicznych”. Im bardziej przy tym „naiwny” jest motyw selekcji, tym mniej prawdopodobne, że w trakcie dalszego kształcenia antycypowane talenty i zdolności
zostaną „zamazane” (Turner, 1971: 74–76) (występować tu będzie bez wątpienia
zjawisko „samospełniającego się proroctwa”). Wybrani kształcą się w odrębnych
szkołach, niedostępnych dla tych, którzy nie posiadają odpowiednich listów uwierzytelniających, przy czym – jak konstatuje M. Huberman – tak naprawdę w żadnym momencie nie ma współzawodnictwa o lepszą edukację między dziećmi różnego pochodzenia (Huberman, 1974: 47–48). Również (a może i – szczególnie) na
poziomie uniwersyteckim nowe roczniki studentów tworzone są – w takim systemie – na podstawie „urodzenia” bądź „przypisania”.
Ukazując mechanizm kreowania elit, Turner podnosi też problem lojalności
różnych grup społecznych wobec istniejącego systemu społecznego oraz wobec
– promującego dany typ ruchliwości – systemu edukacyjnego. Najważniejszym
zadaniem jest w tym kontekście „zapewnienie lojalności wobec systemu ze strony
klas nieuprzywilejowanych, których członkowie mają nieproporcjonalnie niski
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udział w podziale dóbr społecznych”. Badacz ten twierdzi, iż społeczeństwo uzyskuje tę lojalność przede wszystkim poprzez wpojenie swoim członkom wspólnych norm i wartości, które podtrzymują istniejącą stratyfikację (Turner, 1971:
76–77).
Turner dokonuje analizy odmiennych mechanizmów swoistego „ubezwłasnowalniania” grup nieuprzywilejowanych, żyjących w społeczeństwie z ruchliwością
konkurencyjną oraz sponsorowaną. W tych pierwszych, w celu uniknięcia rebelii nieuprzywilejowanej większości, unika się „punktów nieodwracalnej selekcji”
i „jasnego rozpoznawania sytuacji” tak długo, dopóki jednostki nie staną się na
tyle zaangażowane na rzecz systemu, iż – w wypadku porażki – zrezygnują z dążenia do jego radykalnej zmiany. Jednostki myślą o sobie samych jako o konkurujących o miejsce w elicie, dzięki czemu utrwala się w nich lojalność wobec systemu
i konwencjonalnych postaw. Turner uważa przy tym, iż efektywne wpajanie normy
ambicji w społeczeństwach o ruchliwości konkurencyjnej powoduje „odrzucanie
osób nieambitnych jako jednostkowych dewiantów”, co uniemożliwia formowanie
się walczących z systemem „grup podkulturowych” (Turner, 1971: 77).
Z kolei w społeczeństwach z ruchliwością sponsorowaną kontrola nad „masami” odbywa się poprzez obniżanie ich samooceny, tak aby „uważały się za relatywnie niekompetentne”, jeśli chodzi o możliwość kierowania społeczeństwem.
„Im wcześniejsza selekcja do elity, tym wcześniej można uczyć innych [tzn. niewyselekcjonowanych – przyp. Z.M.] akceptowania własnej niższości i «realistycznego»” a „nie pełnego fantazji planowania” – pisze Turner. Konkludując: „wczesna
selekcja zapobiega rozwojowi nadziei dużej liczby ludzi, którzy mogliby w innej
sytuacji stać się rozgoryczonymi liderami klasowymi, kwestionującymi zwierzchnictwo ustanowionych elit” (Turner, 1971: 78). Dzieci z niższych klas społecznych
są więc wcześnie uczone akceptacji przyszłego niskiego statusu, czy to ze względu
na swoje pochodzenie, czy rezultaty testów (Huberman, 1974: 48). Obiektywnie
– jak twierdzi amerykański socjolog – różnice w „kompetencjach” między elitami i masami rzadko są tak duże, aby uzasadnić istnienie ogromnych dysproporcji
w uzyskiwanych korzyściach społecznych. Różnice te są sztucznie powiększane
poprzez „zniechęcanie mas do uzyskiwania kwalifikacji elit”, ograniczanie dostępu do „umiejętności i sposobu bycia elit” oraz „kultywowanie wiary w nadrzędną
kompetencję elity” (Turner, 1971: 78).
Przedstawione mechanizmy ruchliwości charakteryzują – zdaniem Turnera –
zarówno system społeczny ujmowany jako całość, jak i system edukacyjny, którego
jedną z najistotniejszych funkcji jest „ułatwianie” ruchliwości. System edukacyjny
jest „konformistyczny wobec norm ruchliwości” zarówno z uwagi na jego związki
ze strukturą społeczną i kontrolą społeczną, jak i ze względu na jego rolę w klasyfikowaniu ludzi jako „odpowiednich” lub „nieodpowiednich” do uzyskania statusu
elity (Turner, 1971: 80).
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Inną, często przywoływaną koncepcję, dającą wgląd w mechanizmy konstruowania nierówności społecznych, stworzył brytyjski socjolog Earl Hopper. Uważa
on, że głównym instrumentem selekcji – na poszczególnych szczeblach edukacji
– jest regulowanie aspiracji edukacyjnych, które polega na ich umiejętnym „podgrzewaniu” i „wychładzaniu” (Hopper, 1971: 297). Istniejące w społeczeństwie merytokratyczne dążenie do wyselekcjonowania tych „najlepszych” wymaga dokładnej analizy zdolności jego członków. „To oznacza [pisze Hopper] że społeczeństwo
musi starać się rozbudzić i utrzymać na wysokim poziomie aspiracje maksymalnej
liczby osób, zanim nie zostaną oni poddani ostatecznej selekcji do przeznaczonych
im ról zawodowych (…)” (Hopper, 1971: 298). I to właśnie system edukacyjny
dostarcza najważniejszego mechanizmu, poprzez który aspiracje są regulowane.
W tym kontekście Hopper wyróżnia kolejne etapy funkcjonowania tego mechanizmu:
1) w okresie poprzedzającym wstępną selekcję następuje „podgrzewanie”
(i utrzymanie na wysokim poziomie) aspiracji edukacyjnych całej populacji
dzieci, przy czym celem jest tutaj „maksymalizacja” ich rozwoju i „ujawnienie
zdolności”;
2) w rezultacie wstępnego aktu selekcji, polegającego na odrzuceniu najmniej
uzdolnionych, dokonuje się redukcji („wychłodzenia”) aspiracji tych osób, utrzymuje się je na niskim poziomie – współmiernym do ich „nowo oszacowanego potencjału osiągnięć” (celem jest tu także minimalizacja poczucia osobistej klęski
i możliwości wystąpienia konfliktów społecznych);
3) aspiracje wstępnie promowanych do wyższych szczebli edukacji są „podgrzewane”, bowiem stanowi to warunek kontynuacji efektywnej selekcji oraz dalszego „ujawniania się zdolności”;
4) aspiracje osób odrzuconych na następnych etapach selekcji są sukcesywnie
„wychładzane”, tak aby były one współmierne do „ponownie oszacowanego potencjału osiągnięć” (Hopper, 1971: 305).
Podsumowując swoje rozważania, Hopper stwierdza: „Na każdym poziomie
(…) system edukacyjny musi z jednej strony dążyć do podgrzewania aspiracji niektórych uczniów, z drugiej strony – do wychładzania aspiracji tych, którym odmawia się możliwości dalszego kształcenia. Ci, których się podgrzewa, uzyskują
dostęp (…) do wyższego szczebla edukacji; ci, których się wychładza, są posyłani
na rynek pracy”. Jednocześnie, jest dla Hoppera oczywiste, że z im większym powodzeniem działa system edukacyjny podczas „podgrzewania” aspiracji na danym
etapie, tym trudniejsze będzie „wychłodzenie” osób o rozbudzonych aspiracjach
(Hopper, 1971: 305–306).
Warto dodać, że w praktyce społecznej (jeśli uznamy założenia teorii Hoppera
za zasadne) proporcja osób „podgrzewanych” i „wychładzanych” na każdym kolejnym szczeblu edukacji zależy od dwóch czynników: panującej ideologii (która
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może preferować elitarny bądź egalitarny model dostępu do edukacji) i zapotrzebowania ze strony rynku pracy (a w szczególności – struktury zawodowej). Dostęp
do edukacji wyższej uzyskują w takim ujęciu wyłącznie ci, których aspiracji były
„podgrzewane” najdłużej.
W powyższych perspektywach analitycznych nierówność w dostępie do edukacji wyższej zdaje się być nieunikniona, zawsze jest ona przy tym przyczyną nierówności o szerszym społecznym charakterze. Warto jednak przeanalizować raz
jeszcze (w nawiązaniu do przedstawionych wyżej rozważań Collinsa) propozycje
„równego” czy „otwartego” dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Celem
takiego – niezależnego od wyników nauczania i nie opartego na jakichkolwiek
egzaminach wstępnych – dostępu byłoby, aby odwołać się do wypowiedzi Bella,
umożliwienie grupom społecznie i ekonomicznie nieuprzywilejowanych „uzyskania bardziej sprawiedliwych możliwości konkurowania w społeczeństwie”. Otwarty dostęp pozwoliłby młodym ludziom z rodzin stojących nisko w hierarchii społecznej ominąć – w swoich wysiłkach na rzecz zdobycia dyplomu i lepszej pozycji
społecznej – tę blokadę, jaką było pochodzenie społeczne (Bell, 1973: 415). Wstępnym celem ideologii otwartego uniwersalnego dostępu do wszystkich placówek
edukacji wyższej (łącznie z tymi najbardziej elitarnymi) była destrukcja zasady
merytokratyzmu, celem ostatecznym – likwidacja hierarchiczności społecznej
jako takiej (Bell, 1973: 415).
W tym miejscu pojawia się konieczność krótkiej analizy najbardziej radykalnej interpretacji problemu równości, a mianowicie tej, która żąda już nie „równości możliwości na wstępie”, lecz „równości rezultatów na końcu”. Pojęciem kluczowym zdaje się być w tym kontekście wspomniany już „korektywny egalitarianizm”.
Powstaje jednak pytanie, czy równość rezultatów jest „realna” i czy jest ona „celowa”. Po pierwsze, w obecnej sytuacji niemożliwe jest – z powodów ekonomicznych
– powołanie tylu uczelni, aby (niemal) każdy młody człowiek mógł być studentem (tym bardziej, że społeczeństwo „nie potrzebuje” aż tylu absolwentów). Po
drugie, idea „wyrównania na końcu” („równość rezultatów”) jako – jak to ujmuje
Ch. Jenkcs – „populistyczna reakcja przeciwko merytokracji” zdaje się nawiązywać do skompromitowanej przez rzeczywistość „etyki socjalistycznej” (Bell, 1973:
433). Ponadto, aby powołać się raz jeszcze na Husena, „jeśli pragnie się utrzymania
pewnych standardów dostępu i/lub rezultatów, wówczas tak długo nie można realizować ani pełnego otwartego dostępu, ani pełnej równości rezultatów, jak długo osoby wchodzące do systemu szkolnego różnią się w kategoriach pochodzenia
społecznego, względnie genetycznie uwarunkowanych zdolnościach”. Jeśli przyjmiemy założenie, że różnice w osiągnięciach szkolnych tylko w niewielkim stopniu są wynikiem różnic genetycznych, to można stwierdzić, że „równość rezultatów edukacyjnych” może być osiągnięta tylko wówczas, gdy najpierw stworzy się
„niemal ujednolicone społeczeństwo w kategoriach warunków ekonomicznych”
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(co jest współcześnie niemożliwe do realizacji i praktycznie możliwe jedynie w warunkach „komuny”). Lecz tak naprawdę również i to nie wystarczy, należałoby
jeszcze wyeliminować „wyjściowe różnice między różnymi rodzajami psychologicznej atmosfery, w której dzieci są wychowywane”, co mogłoby być uczynione
tylko poprzez „ustanowienie jakiegoś systemu instytucji, gwarantujących większą
uniformizację w sferze wychowania dzieci” (Husen, 1974: 110–113). To jednak
z kolei – dodam od siebie – przynosi inne niebezpieczeństwo: utraty tożsamości,
szczególnie w społeczeństwach wielokulturowych.

Akademickie „przeedukowanie” i inﬂacja dyplomów
Wielu współczesnych socjologów edukacji utrzymuje, że demokratyzacja edukacji
– szczególnie na poziomie wyższym – przynosi (paradoksalne) zjawisko „przeedukowania” społeczeństwa i inflacji dyplomów. Warto rozpocząć analizę tego zjawiska od hipotetycznej (i długo jeszcze niemożliwej do urzeczywistnienia) sytuacji,
w której 100% młodych ludzi danego rocznika uzyska dyplom ukończenia uniwersytetu. W rezultacie na rynku pracy pojawi się ogromna liczba osób z wysokim
wykształceniem i wysokimi aspiracjami w sferze kariery zawodowej (i szerzej –
życiowej). Każda z nich będzie pragnęła „dobrej pracy” i „dobrej płacy”. Jednak
rynek pracy jest bezwzględny – opiera się na zasadzie popytu i podaży. Struktura
zapotrzebowania na siłę roboczą (i wynikająca z niej struktura zatrudnienia) jest
określona przez hierarchiczną strukturę zawodów i stanowisk pracy. Innymi słowy: społeczeństwo potrzebuje intelektualistów, naukowców, artystów i menadżerów, ale też i ślusarzy, murarzy, piekarzy, rzeźników, a także robotników niewykwalifikowanych. Tak więc, na istniejącym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego ktoś musi kopać rowy, ktoś musi czyścić śmietniki itp. Sytuacja, w której
100% młodych ludzi posiadałoby dyplomy edukacji wyższej, stanowiłaby nie tylko
wyraz „ekonomicznej nieefektywności” (która dla mnie nie jest kryterium obowiązującym). Wystąpiłoby ponadto zjawisko bądź nieobsadzania pewnych zawodów lub stanowisk pracy, bądź radykalnego wzrostu wymagań wobec kandydatów
aspirujących do ich objęcia (można wyobrazić sobie sytuację, w której od portiera
wymagano by ukończenia dwóch fakultetów: administracji i psychologii komunikacji). Nierówna u podstaw (w zakresie prestiżu i płacy) struktura zatrudnienia
będzie tak czy inaczej odtwarzana, niezależnie od demokratyzacji edukacji.
Wielu badaczy podkreśla, że już obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem
„przeedukowania” społeczeństwa, odnoszącym się do sytuacji, w której nie istnieje
korelacja między – z jednej strony – istniejącą strukturą zawodową i potrzebami
rynku, a – z drugiej – strukturą absolwentów opuszczających placówki edukacji
wyższej (tym bardziej iż współcześnie w wielu krajach zwiększenie dostępu do
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edukacji wyższej nie musi być wyrazem dążeń egalitaryzacyjnych; uniwersytety
służą bowiem jako swoista „przechowalnia” milionów młodych ludzi – w obawie
przed wzrostem bezrobocia). Innymi słowy, istnieje „nadwyżka” absolwentów;
liczba osób z dyplomami akademickimi przewyższa społeczne potrzeby w tym
zakresie, co prowadzi do inflacji dyplomu i powoduje, iż część absolwentów podejmuje pracę, która wymaga znacznie niższych kompetencji i formalnej edukacji,
niż posiadają (logicznie, zachowanie równowagi w tym zakresie może być uzyskane przez ograniczenie liczby osób przyjmowanych na uniwersytety, co jednak pozostaje w sprzeczności z ideą „umasowienia” edukacji wyższej). Z drugiej
strony, w sytuacji dużej liczby absolwentów edukacji wyższej dostrzec też można
inne symptomatyczne zjawisko: oto pracodawcy przyjmują tych absolwentów do
pracy na stanowiska, które uprzednio zajmowane były przez osoby bez dyplomu
akademickiego. Wreszcie trzeci aspekt tego zagadnienia dotyczy obniżenia jakości wyższego wykształcenia. Oto bowiem „w toku upowszechniania się wyższego
wykształcenia następują procesy inflacyjne, polegające na traktowaniu samego dyplomu jako wartości samoistnej na rynku pracy i statusów, oderwanej od merytorycznej zawartości kompetencji związanych z tym dyplomem” (Kwieciński, 2000:
131).
Analizując problem „nadwyżki absolwentów”, należy już w punkcie wyjścia
zauważyć, że – jak ujmują to Peter J. Dolton i Anna Vignoles – „sama kategoria
przeedukowania ma znaczenie głównie ekonomiczne i opiera się na redukcjonistycznym założeniu, że jedynym celem edukacji jest przygotowanie uczniów do
podejmowania zatrudnienia, które odpowiada ich kwalifikacjom”, a jednostki „inwestują w edukację jedynie po to, aby zapewnić sobie bardziej płatne i lepsze stanowiska pracy” (Dolton, Vignoles, 1999: 105–106). A przecież edukacja wyższa
jest przez wiele osób postrzegana jako wartość „sama w sobie” (np. w kontekście
dążenia do rozwoju osobowości).
Jeśli jednak przyjmiemy, iż kategoria „przeedukowania” ma sens, to warto
przywołać w tym miejscu poglądy Kivinena, który utrzymuje, że współcześnie
„status kredencjałów dostarczanych przez uniwersytety staje się problematyczny”,
bowiem korzyści oferowane przez dyplom są coraz mniejsze. O ile w przeszłości były one gwarantem wysokiego statusu zawodowego i dobrych perspektyw
w zakresie kariery (oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego), to
współcześnie „bilet uzyskiwany przy odejściu z uniwersytetu nie jest ważny na całą
życiową podróż (…) dyplom akademicki jest co prawda kluczem, który przekręca
klucz w zamku, lecz niekoniecznie otwiera on drzwi”. W takiej sytuacji „edukacyjne listy uwierzytelniające” pełnią już jedynie rolę swoistej „polisy ubezpieczeniowej (…) minimalizującej prawdopodobieństwo bezrobocia i spadku na drabinie
społecznej”. W takim ujęciu edukacja staje się „koniecznością o charakterze defensywnym”. Powtórzmy za Bellem: o ile w okresie wczesnego rozwoju systemu
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merytokratycznego jednostka była przekonana, że „jeśli nie zdoła wejść do edukacyjnej windy, wówczas zostanie wykluczona z dostępu do uprzywilejowanych
miejsc w społeczeństwie; w związku z tym poszukiwała sposobów uzyskania jak
najbardziej wartościowych kredencjałów”, to współcześnie sytuacja zmieniła się:
„Gdy na rynku pracy zjawia się coraz większa liczba osób z dobrym wykształceniem, wówczas muszą one walczyć o lepsze wykształcenie (…). W konsekwencji
edukacja staje się defensywnym wydatkiem, koniecznym, jeśli pragnie się mieć
szanse na rynku pracy” (Thurow, 1972: 79; za: Bell, 1973: 415). Podobnie ujmuje
ten problem R.D. Boylan, który jest przekonany, że głównym skutkiem upowszechnienia edukacji (szczególnie na poziomie wyższym) będzie zwiększenie – przez
pracodawców – oczekiwań odnośnie do poziomu edukacji (dyplomu), który uzyskał kandydat na dane stanowisko pracy. Pisze on w tym kontekście następująco:
„Nie jest to dobra wiadomość dla osób z dyplomami, lecz jest to znacznie gorsza
wiadomość dla osób bez dyplomów (…). Osoby bez dyplomów będą przeznaczane
do coraz gorszych i gorszych stanowisk pracy, a to właśnie w związku ze zwiększeniem liczby osób, które dyplom posiadają” (Boylan, 1993: 207).
W społeczeństwie współczesnym występuje więc zjawisko rosnącego braku
równowagi między aspiracji rozbudzonymi („podgrzanymi”) przez system edukacyjny a „rzeczywistymi możliwościami dostarczanymi przez certyfikaty”, co prowadzi do upadku mitu o „magicznej mocy” dyplomu w zakresie zapewnienia „dobrej
przyszłości” (jednocześnie, aby odnieść sukces zawodowy, uczeń musi nie tylko
unikać „ślepych uliczek w edukacyjnym labiryncie”, ale także tych „pułapek”, jakie
tworzy zdobycie „kwalifikacji, które tracą wartości” na rynku pracy). Posiadanie
dyplomu stanowi jedynie warunek wstępny i niewystarczający, co wynika z radykalnej inflacji dyplomu w społeczeństwie współczesnym; jak to ujmuje Kivinen,
zdobywanie certyfikatu akademickiego jest w coraz większym stopniu „inwestycją
opartą na ryzyku” (Kivinen, Ahola, 1999: 196–198). Jednocześnie, w sytuacji, gdy
następuje nadwyżka osób z dyplomami, zmieniają się kryteria przyjmowania do
pracy. Coraz większe znaczenie przy ocenie kandydatów, posiadających formalnie równorzędne kwalifikacje, odgrywać zaczynają takie czynniki subiektywne,
jak „ogólne wrażenie” (łącznie ze sposobem wysławiania się i ubierania, a nawet
profilu twarzy), jakie sprawia kandydat, a także „intuicja” pracodawcy. Mamy tu
więc swoisty „powrót do przeszłości”, kiedy to właśnie te zmienne odgrywały decydującą rolę.
W sytuacji inflacji dyplomów ponownie też nabiera znaczenia pochodzenie
społeczne i związany z nim „kapitał społeczny” absolwenta. Występuje przy tym
paradoksalne zjawisko, które nazwałbym „powrotem do pochodzenia społecznego” w determinowaniu sukcesu życiowego. W okresie demokratyzacji edukacji traciło „kapitał społeczny” stopniowo znaczenie, w sytuacji „przeedukowania”
i „inflacji dyplomu” zaczyna ono ponownie odgrywać rolę decydującą. Ideologia
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merytokracji – jak utrzymuje w tym kontekście Kivinen – jest zastępowana przez
ideologię „rodzico-kracji”, ponieważ to właśnie rodzice (ich możliwości finansowe,
posiadane układy czy mądrość życiowa) w większym stopniu determinują przyszłość dzieci niż dyplom akademicki. Oto współcześnie – jak pisze P. Bourdieu
– członkowie najbardziej uprzywilejowanych grup społecznych nie muszą podejmować próby rozróżniania między „urodzeniem a zasługami”, „przypisaniem
a osiągnięciami”, „dziedzictwem a własnym wysiłkiem”, ponieważ to właśnie oni
uosabiają to wszystko. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to młodzi ludzie pochodzący z rodzin uprzywilejowanych w lepszym stopniu potrafią wykorzystać swój
dyplom niż osoby z rodzin należących do grup nisko stojących w hierarchii społecznej (Kivinen, 1997: 452–453; Kivinen, Ahola, 1999: 204). Tak więc „przeedukowanie” (które obejmuje w krajach zachodnich, w przypadku różnych zawodów,
od kilkunastu do nawet 50%) jest ustrukturyzowane klasowo, rasowo i etnicznie;
na przykład w Stanach Zjednoczonych przedstawiciele rasy czarnej znacznie częściej (niż białej) zmuszani są do podejmowania pracy „poniżej” swojego dyplomu
i kwalifikacji. Ponadto badania wykazują, iż „przeedukowaniu” (w znaczeniu braku korelacji między formalnymi kwalifikacjami a stanowiskiem pracy) podlegają
w znacznie mniejszym stopniu absolwenci dobrych uniwersytetów, a w większym
– absolwenci placówek o niższym prestiżu (Dolton, Vignoles, 1999: 105–106).
Teoretycznie istnieje kilka przyszłościowych scenariuszy w zakresie wzajemnych relacji między absolwentami a rynkiem pracy. Pierwszy z nich związany jest
z powstaniem „perfekcyjnego” dopasowania między strukturą zawodową i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rynek pracy a strukturą absolwentów i posiadanymi przez nich dyplomami. Równowaga w tym zakresie będzie utrzymywana przez
zarówno manipulowanie aspiracjami młodych ludzi, jak i bezwzględnie funkcjonujące „limity przyjęć” na poszczególnych szczeblach edukacji i na poszczególne
kierunki studiów. Innymi słowy: kohorty młodych ludzi będą „mielone” i „sortowane” przez system edukacyjny i w postaci gotowych „paczek absolwentów”
przekazywane poszczególnym segmentom rynku pracy. Taka sytuacja doprowadzi
do całkowitego (i nieakceptowanego przeze mnie) podporządkowania edukacji
prymatowi ekonomii, do destrukcji tego podstawowego, odwiecznego celu wykształcenia, jakim jest wszechstronny rozwój człowieka, do redukowania aspiracji
i tożsamości młodych ludzi („podcinania im skrzydeł”).
Druga możliwość to – wynikająca z idei maksymalnego upowszechnienia edukacji wśród maksymalnej liczby ludzi – nieograniczona ekspansja edukacji i „podgrzewanie” aspiracji edukacyjnych wśród wszystkich młodych ludzi. W konsekwencji powstanie opisywane wyżej zjawisko „przeedukowania” i inflacji dyplomu
oraz rosnące rozczarowanie dużej liczby osób z powodu poczucia „zmarnowanego
wysiłku” – w sytuacji, gdy uzyskana praca nie będzie odpowiadała ani aspiracjom,
ani wartości dyplomu. Wreszcie trzecia możliwość (która prawdopodobnie jest
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najbliższa aktualnej praktyce społecznej) sytuuje relacje między potrzebami rynku
pracy (w zakresie dyplomu) a ideą demokratyzacji „gdzieś pomiędzy” opisanymi
wyżej skrajnościami. Przynosi ona w sposób nieunikniony pewien chaos zarówno
w sferze edukacji, jak i sytuacji na rynku pracy oraz „zamazuje reguły gry” – trudno jest określić, co przyniesie sukces (niektórzy absolwenci z dobrymi dyplomami
uzyskują dobrą pracę, inni pozostają bezrobotnymi), przy czym istotne stają się
takie czynniki, jak „koneksje”, „układy” czy „łut szczęścia”.
Jak widać więc, nie ma dobrego rozwiązania. Tak czy inaczej, jednak trzeba
zwrócić uwagę na fakt, że wartość dyplomu nigdy nie jest „bezwzględna”, lecz zawsze – „relatywna”. Zależy ona od relacji liczby absolwentów uniwersytetów do
dwóch czynników: ogólnej liczby młodych ludzi wkraczających w życie zawodowe
i zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy. I tak, im mniej osób posiada na
przykład magisterium, tym ma ono większą wartość społeczną, wówczas też „liczy
się” także matura. Im więcej magistrów, tym mniejszą wartość posiada ten właśnie
tytuł, a „sama matura” daje niewielką szansę uzyskania zawodowego sukcesu.

Stratyﬁkacja społeczna a stratyﬁkacja uniwersytetów
– przypadek Japonii
W artykule tym kilkakrotnie pisano już o zjawisku „stratyfikacji uniwersytetów”,
podziału placówek edukacji wyższej na „najlepsze”, „przeciętne” i te, które nie
mają żadnego prestiżu. Martin Trow pisze o tym następująco: „Edukacja wyższa
sama w sobie stanowi ustratyfikowany system instytucji. Posiadają one – zarówno w sensie formalnym, jak i nieformalnym – odmienny status i prestiż, a także odmienną ekonomiczną prosperity, zróżnicowaną władzę i wpływy” (Trow,
1984: 135). Jednocześnie, w sytuacji upowszechnienia edukacji wyższej, status
uniwersytetu, który ukończyła dana jednostka (oraz równoznaczny z nim „status
dyplomu”), odgrywa coraz większą rolę w determinowaniu możliwości zawodowego sukcesu. Stwierdzenie „pokaż mi swój dyplom, a powiem ci, kim jesteś”
staje się bardzo odpowiednią metaforą dla sytuacji, w której ważne jest już nie to,
że ktoś ukończył uniwersytet, lecz gdzie to uczynił. Jak pisze Kivinen, współcześnie „różnice między uniwersytetami są coraz bardziej eksponowane, występuje
też [wynikające z ich odmiennego prestiżu] zjawisko rosnącej polaryzacji – na
„szybkie ścieżki kariery”, prowadzące do uzyskania stanowisk pracy na szczycie,
i ogromną liczbę stanowisk pracy z relatywnie niskimi możliwościami uzyskania
wysokiego statusu zawodowego” (Kivinen, 1997: 452). „Dyplomatorium z elitarnego koledżu (…) daje jednostce większe możliwości w walce o miejsce na drabinie społecznej – w porównaniu z absolwentami uniwersytetów „masowych”
(…)” (Bell, 1973: 410).
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W obliczu takiej sytuacji w wielu krajach powstają szczegółowe rankingi,
w których status uniwersytetów jest mierzony bardziej lub mniej precyzyjnymi
kryteriami (np. losy absolwentów, poziom nauczania, wyniki w zakresie badań,
zadowolenie studentów, liczba „profesorskich gwiazd”, tradycja). Szczególne znaczenie zdają się one mieć w społeczeństwie amerykańskim i brytyjskim, jednak
najbardziej ekstremalnego przykładu występowania bezpośredniej korelacji między statusem uniwersytetu a biografią społeczną absolwenta dostarcza edukacja
japońska. Korelacja ta jest w Japonii do tego stopnia decydująca, iż mówi się nawet,
iż Japonia cierpi na „chorobę dyplomu”. Warto bardziej szczegółowo pokazać wybrane aspekty tego zjawiska.
Oto pracodawcy japońscy są przekonani, iż osoba, która została przyjęta na
dobry uniwersytet, ma wysoki poziom inteligencji oraz takie społecznie cenione cechy, jak: zdolność do długotrwałego wysiłku i wytrwałość, konsekwencja,
zdyscyplinowanie i systematyczność, orientacja na grupę itd. Pogląd, że te (jak
również i inne wartościowe) cechy mogą być rozwijane poza uniwersytetem lub
w innym okresie życia niż lata studiów ,,po prostu nie jest częścią japońskiej tradycji” (Japanese Education Today, 1987: 55). Jest to o tyle paradoksalne, że poziom
studiów na większości uniwersytetów japońskich nie jest wysoki. Wszechstronna
ocena potencjalnego pracownika nie jest więc ważna dla potencjalnego pracodawcy, to jedynie „edukacyjna wiarygodność” – wyrażona prestiżem dyplomu – determinuje decyzję o zatrudnieniu.
Istniejąca w Japonii hierarchia uniwersytetów uosabia gradację symbolicznych
i materialnych możliwości uzyskiwanych w rezultacie uzyskania dyplomu danej
placówki (trzeba dodać, że wzory karier zawodowych absolwentów każdej placówki edukacji wyższej są dobrze znane opinii publicznej). Najbardziej poszukiwanymi pracownikami są absolwenci najlepszych uniwersytetów, zarówno państwowych, cesarskich (do których zalicza się tokijski Todai, Kyoto, Hokkaido, Touhoku, Osaka, Kyushu, Nagoya), jak i prywatnych – Keio, Waseda, Doshisha, Jouchi,
Kansei Gakuin, Ritsumeikan, Kansai. Ukończenie jednej z tych placówek stanowi
dla jednostki „trampolinę społeczną”, dając jej niemal automatyczny wstęp do elity
(nieprzypadkowo w Japonii przeprowadza się transmisje telewizyjne z ogłaszania
wyników egzaminów wstępnych do najlepszych uniwersytetów, jak również – na
łamach prasy – drukowane są listy przyjętych). Młodzież kończąca uniwersytety
o niskim prestiżu oraz szkoły wyższe typu college rzadko otrzymuje interesujące
propozycje zatrudnienia. Absolwenci japońskich szkół średnich w ogóle nie mogą
liczyć na znalezienie satysfakcjonującego miejsca pracy (por. Tsukada, 1991: 98;
za: Cylkowska-Nowak, 2000: 190).
Ukończenie prestiżowego uniwersytetu jest w Japonii – powtórzmy raz jeszcze – warunkiem i nieomal gwarantem „sukcesu życiowego” (wysokich stanowisk i wysokich zarobków). Wykazał to choćby T. Rohlen, który przeanalizował
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wykształcenie prezydentów koncernów japońskich w latach osiemdziesiątych.
Okazało się, że zdecydowana większość z nich – 357 – było absolwentami Uniwersytetu Tokijskiego, 133 – Keio, 125 – Kyoto, 92 – Waseda, 79 – Hitotsubashi, 53 –
Kobe (trzeba dodać, że na liście tej nie było osób, które nie posiadały „właściwego
dyplomu”). Zjawisko to objęło nawet Sony Electronics, którego zarząd utrzymywał, iż dyplom nie gra decydującej roli w prowadzonej przez ten koncern polityce zatrudnienia (znacząca liczba zatrudnionych w nim menedżerów ukończyła
uniwersytety: Tokijski, Osaka, Yokohama, Kyoto, Kyushu, Tohoku oraz Keio; por.
Rohlen, 1983: 88–89). Z kolei badania M. Ushiogi wykazały, iż w 28% największych firm japońskich (powyżej 5000 pracowników) dopuszczano do rozmowy
kwalifikacyjnej (decydującej o zatrudnieniu) wyłącznie tych kandydatów, którzy
posiadali dyplom prestiżowych uniwersytetów. Wszystkie badania wykazują także, że Japończycy z „dobrym dyplomem” mają średnio znacznie wyższe zarobki
niż ci, którzy są absolwentami uniwersytetów mało prestiżowych (Ushiogi, 1986;
za: Cylkowska-Nowak, 2000: 191).
Konsekwencje omówionych wyżej zjawisk w sposób następujący skomentowali T. Koji i S.B. Levine: „Jeśli ktoś pragnie osiągnięcia kariery w znakomitej firmie,
musi być najpierw przyjęty do cieszącego się prestiżem uniwersytetu. W ten sposób współzawodnictwo na rynku pracy zostaje przekształcone we współzawodnictwo o przyjęcie do uniwersytetu” (Japanese Education Today…, 1987: 60).
Obrazu decydującego znaczenia egzaminów wstępnych dla życiowej kariery
Japończyka dopełnia, typowe dla Japonii, „całożyciowe zatrudnienie”. Pierwsze
miejsce pracy jest tam niezwykle ważne, bowiem bardzo często – jak wskazuje na
to tradycja japońska – jest miejscem… ostatnim. Z praktyki wynika, że Japończycy
idą na emeryturę w firmie, w której zaczęli pracować (Glazer, 1976: 865).
Można zatem bez wahania stwierdzić, iż „role życiowe młodych Japończyków
są rozdzielane w toku egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie (…) nieodwołalnie więc znikają perspektywy życiowej kariery dla tych, którzy nie zdołają podjąć
studiów w wysoko notowanych uniwersytetach” (por. Melosik, 1991: 73–74). Trzeba dodać, że w Japonii nie istnieje możliwość zmiany uczelni lub kierunku studiów
– aby to uczynić, trzeba cały proces egzaminacyjny przejść od początku.
Egzaminy wstępne stanowią więc zarówno „wstępną”, jak i „ostateczną” selekcję do japońskiej elity społecznej. Ich wysoce selekcyjny charakter nie ulega przy
tym żadnej wątpliwości. Dodatkowym czynnikiem, wzmacniającym nierówność
w dostępie do prestiżowych uczelni, jest wysokość opłaty za studia – 25–30% przeciętnego rocznego dochodu japońskiej rodziny. Mimo stricte merytokratycznego
w założeniu charakteru szkolnictwa wyższego, w praktyce możliwości odniesienia
„edukacyjnego sukcesu” przez młodych Japończyków zależą w dużej mierze od pozycji społeczno-ekonomicznej ich rodziców. I tak np. aż 80% studentów Todai pochodzi z warstw o najwyższym dochodzie, a synowie „niebieskich kołnierzyków”
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są na tej uczelni wyjątkami. Jednak myślenie kategoriami „(nie)uprzywilejowanych” grup społecznych – w ich dostępie do szkolnictwa wyższego – nie jest częścią tradycji japońskiej (Japanese Education Today…, 1987: 54).
W tym kontekście można przyjąć za S. Ichikawą, że egalitaryzacja japońskiego szkolnictwa elementarnego i średniego przyniosła w Japonii ogromny wzrost
współzawodnictwa na poziomie egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie (Ichikawa, 1984: 119). Stąd mechanizm selekcji funkcjonuje w Japonii nie w postaci
procesu, lecz – jak wiadomo – jednorazowego „aktu”, przy czym rywalizuje się nie
o status studenta w ogóle, ale o status studenta konkretnej uczelni. Jak już pisano, dyplom elitarnej uczelni (i dotyczy to nie tylko Japonii), daje większe korzyści
w porównaniu z dyplomem przeciętnej uczelni, przesądza również o tym, że „uniwersytet, który kiedyś odzwierciedlał system społeczny, dziś (…) zdobył quasi-monopol na determinowanie przyszłej struktury społeczeństwa” (Bell, 1973: 410).
Rolę uniwersytetu w tej sferze wzmacnia we współczesnych społeczeństwach fakt,
iż „certyfikaty wiedzy”, w przeciwieństwie do praw własności lub dziedziczonego
tytułu, nie są w nich kwestionowane, a szkoła akceptowana jest jako „uniwersalna
droga do kariery” (por. Illich, 1971).
Może się wydawać, że japoński system egzaminów wstępnych przeczy zasadom, na których opierają się niższe szczeble szkolnictwa. Występuje tu swoisty
paradoks: jednolitość i egalitaryzm są tak „zaprojektowane”, aby w punkcie kulminacyjnym (egzaminy) wyłonić elitę. Japończycy wierzą przy tym, że elita ta jest
„kreowana” wyłącznie na podstawie „wysiłku” jednostek, dlatego też najlepsze uniwersytety widziane są jako miejsce selekcji elity narodowej; istnieje przekonanie,
że spośród wszystkich obywateli wybierani są – w sposób sprawiedliwy – najlepsi
i to wyłącznie na podstawie „zmierzenia” włożonego przez nich (edukacyjnego)
wysiłku. W związku z tym, jak twierdzi N. Glazer, „system edukacyjny wywołuje
dużo mniej oburzenia niż można by oczekiwać” (Glazer, 1976: 844, 889).

Zakończenie
Warto byłoby umieścić przedstawioną powyżej rekonstrukcję stratyfikacyjnej
funkcji współczesnego uniwersytetu w kontekście polskim. Konieczne wydaje się tutaj postawienie kluczowego pytania. W perspektywie „diagnostycznej”
brzmi ono: czy współczesna edukacja polska służy znoszeniu czy pogłębianiu
różnic społecznych?; tworzeniu elit czy celom egalitarnym? W perspektywie
„pedagogiczno-moralnej” pytanie to można ująć następująco: jaka powinna być
rola edukacji w procesach stratyfikacji społecznej? Zaprezentowany tekst może
dostarczyć porównawczego kontekstu dla rozważań odnoszących się do sytuacji
w Polsce.
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Academic Education and the Processes of Social
Stratiﬁcation
Summary
When analyzing the social functions of the university it is hard not to approach the problem
of the influence of academic education (and the degree) affecting the future of an individual,
and in a broader context, the role of universities in the processes of social stratification. This
article tackles these problems in several ways. First we have to gain insight into the meritocratic
concept of the university. According to it, universities fulfill the role in the process of gaining
“written statements and acknowledgments by an individual”. This concept recalls the notion
that institutional education is the fastest and easiest way for people to climb the social ladder.
Within the meritocratic society there exists a belief that educational degrees play two significant
functions. The first one is based in the assumption that they divide “social prizes” such as prestige and employment. The other one they are a formal proof for the existence of an educated and
qualified group of people (what could be used at the job market). These concepts are liberal in
their ideas and prefer an “open society” within which an individual using its potential is a basic
agent of mobility. Therefore it must be given a maximum of freedom to do so. It is quite clear
that the concept of meritocracy fits into the widely criticized concept of the “human capital”.
Therefore investing in young generations and their education is seen as a profitable enterprise
and education as the most important factor of social change.
Meritocracy raises also the problem of credentialism. Thus it is validated to highlight this
issue in the light of the critique of meritocracy pointed out by many credentialists. They criticize
the value of social mobility and question the thesis that educational investments might pay off
in the future. This applies for example to Randall Collins’s book The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification, where six various types of credentialism are being
distinguished. Nevertheless credentialism approaches do not empty the problem of relations
between education and life success. There are many more views which might be used in explaining these paths of education. For example we might recall the Raftery-Hout hypothesis of the
“maximally maintained inequality”, which says that in the history of education inequality was
reconstructed on higher levels of education, what was an effect of mass scale of education. Thus
upper social classes seek to reconsider ways to reestablish their own position in the new democratic reality. An another important concept of stratification had been brought by Ralph Turner,
who had focused on the selective role of education and draws a line of the selection processes
through the British and American society. Turner distinguishes two types of social mobility,
which are a significant part of the social system and also constitute its characteristics.
A similar view is shared by the British sociologist E. Hopper, who thinks that the main instrument of selection is to regulate educational aspirations on various levels of education. Thus
typical for meritocracy is the selection of the “best individuals” and that requires from the so-
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ciety a careful reconsiderations of one’s abilities. In this context the educational system provides
the most important mechanism through which the mentioned aspirations are being regulated.
In analytical perspectives inequality in access to education seems to be inevitable, but it is
always a result of a much broader socially conditioned inequalities. On the other hand many
contemporary sociologists point out that the democratization of education brings paradoxically
along also the phenomenon of inflation of degrees and “overeducation” of the society. Many
researchers highlight the issue by pointing out the fact the there is no more a correlation of what
job market needs and who are the universities alumni. This problem seems to be significant for
modern societies where there is a growing lack of balance between aspirations awaken by the
educational system and real possibilities provided by the degrees we are holding. Certainly we
may assume that there might be a perfect fitting of the job market and the structure of the alumni, or even an unending expansion of education as a result of it’s mass character. In the latter
case we may expect again the inflation of degrees and a growing disappointment and frustration
of young people, who will see the academic years as a waste of time. One way or another, there is
no perfect solution of the problem. However, we can bring into the light the case of education in
Japan where the process of social stratification gains a specific shape. According to S. Ichikawa,
Japanese egalitarian character of higher education has brought an immense competition on
the level of initial exams at universities. Therefore the mechanism of selection does function in
Japan not as a process, but as a single act, in which the rivalry is associated not with the status as
a student in general, but as a status of a particular university. The role of the university is being
amplified in this case by the fact that the “certificates of knowledge” are not being questioned in
contrast to every other kind of credential.
As a result of the above remarks a question has to be raised in the context of Polish educational system. Does the contemporary Polish education serve the lifting or preserving social
differences and inequalities? Does it create elites or does it serve egalitarian purposes? In a pedagogical and moral perspective the mentioned questions might be summed up as a question
regarding the role of education in the processes of social stratification.
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Privatization is the main theme of educational politics in XXI century. The
idea of vouchers is connected with the believe, that if parents can use publicly funded vouchers to cover tuition at the school of their choice, schools
will be forced to compete for paying customers and hence will have reason
to improve. But those who believe that education is a part of the implicit social contract required for an effective democracy place emphasis on a school system that is free, publicly funded and guided by democratic decisions
rather than that the market ones. Against vouchers was even Chief Justice
Earl Warren, who have said that the opportunity of an education is a right
which must be made available to all on equal terms.

Prywatyzacja
jako główny temat polityki oświatowej w XXI wieku
W XXI wieku pojawiła się w Stanach Zjednoczonych nowa idea prywatyzacji szkolnictwa w formie finansowania kosztów edukacji w szkołach prywatnych w postaci
zwolnionych z opodatkowania voucherów i kredytów. Clive Belfield i Henry Levin,
autorzy książki Privatizing Educational Choice. Consequences for Parents, Schools
and Public Policy (Prywatyzacja wyboru w edukacji. Konsekwencje dla rodziców,
szkół i polityki publicznej), którzy twierdzą, że nie są ani obrońcami, ani zwolennikami tej polityki, próbują dokonać jej obiektywnej analizy w sytuacji, kiedy wiele
argumentów zwolenników i przeciwników prywatyzacji szkolnictwa ma charakter
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ideologiczny. Faktem jest jednak to, co wskazywała opozycja, że przesuwając 500
miliardów dolarów rządowych nakładów do prywatnych instytucji edukacyjnych, administracja federalna popierała prywatyzację (Belfield, Levin, 2007: 1).
Ruch w tym kierunku rodził się między innymi z potrzeby oszczędności w niektórych sektorach państwowych. Przewodniczący Komisji Edukacji stanu Nebraska
stwierdził, że 80% mieszkańców stanu ma dzieci w szkołach prywatnych i nie chce
łożyć na publiczne. Miron Lieberman – zagorzały przeciwnik szkół publicznych –
ogłosił ich śmierć, a prywatyzację nazwał strategią dla przyszłości (Flam, Keane,
1994: 65 i 121).
Wąska definicja prywatyzacji określa, że jest to przekazanie przedsiębiorstwu
prywatnemu usług wcześniej finansowanych przez agencje rządowe. Oznacza ona
nie tylko dostarczanie usług, ale i politykę tworzenia struktur, ustalania celów
i środków ich realizacji; oznacza też, że prywatny dostawca usług jest rozliczany
za ich jakość i koszty. Takie rezultaty daje deregulacja – relatywnie rzadka forma
prywatyzacji. Prywatyzacja w szerokim sensie oznacza pełen zakres opcji zwiększających prywatną partycypację w dostarczaniu usług. Jej najbardziej rozpowszechnioną formą jest kontrakt, czyli przekazanie przez rząd świadczenia usług
sektorowi prywatnemu i kontrakt z prywatną instytucją, która podlega kontroli
publicznej (Flam, Keane, 1994: 23 i 29–30).
Belfield i Levin podkreślali, że proces edukacyjny ma komponenty publiczne
i prywatne. Obecna dyskusja o prywatyzacji traktuje ją wąsko. Publiczny i prywatny charakter edukacji jest mniej rozłączny niż się wydaje. Autorzy ci rozróżniają pięć kluczowych dymensji prywatyzacji: 1) sponsorowania, 2) zarządzania,
3) finansowania, 4) produkcji i 5) wyników. Najbardziej sprywatyzowaną formą
nauczania jest home schooling.
W Stanach Zjednoczonych istnieje około 30 000 szkół prywatnych, uczy się
w nich w nich 4,6 mln dzieci, co stanowi 10%–13% wszystkich objętych edukacją
(Betts, 2005: 15). 83% placówek prywatnych to szkoły wyznaniowe, przede wszystkim katolickie (Belfield, Levin, 2005: 4).
Belfield i Levin przez szkoły prywatne rozumieją placówki prowadzone dla
jednostek i przez jednostki, grupy, instytucje poświęcone przede wszystkim realizacji celów prywatnych uczniów i rodziców oraz sponsorów, którzy są ściśle związani z prerogatywami własności prywatnej. Społeczeństwo amerykańskie stopniowo dryfuje w kierunku mozaiki szkół prywatnych i publicznych.
W latach 90. prywatyzacja edukacji miała już dobry klimat w środowiskach
finansowych, które są zainteresowane miliardem dolarów wydawanych dziennie
na szkoły publiczne. Jest to największy sektor rządowy nietknięty przez prywatyzację.
W eseju o roli rządu w edukacji Milton Friedman konkludował, że stabilne
społeczeństwo demokratyczne nie może istnieć bez określonego poziomu alfabetyzacji i pewnego wspólnego zestawu wartości. Szkolnictwo znacznie przyczynia
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się do realizacji tych celów, toteż pewne minimum publicznego finansowania jest
uprawnione, ale publiczne finansowanie szkół nie jest argumentem za szkołami
państwowymi. Prywatny rynek edukacyjny dostarczy więcej korzyści. By połączyć
publiczne finansowanie ze szkołami prywatnymi, proponował wprowadzenie voucherów na pokrycie kosztów kształcenia w tych placówkach (Friedman, 1962:
86–89).
Ruch zwolenników voucherów należy do znacznie szerszej idei wyboru szkoły
i oczywiście do prywatyzacji. Wszystkie te pomysły reform miały doprowadzić do
fundamentalnych zmian w sektorze szkół publicznych. Prywatyzacja była modelem reformy – przyznaje jeden z twórców jej teoretycznych podstaw, Terry Moe
(Moe, 2001: 73 i n.).
Idea voucherów jest najbardziej kontrowersyjną próbą wprowadzenia zmian
edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Stanowi radykalną reformę neoliberalną i takiż sposób prywatyzacji publicznego sektora oświaty. Oznacza zwiększenie
publicznego finansowania kształcenia w placówkach prywatnych kosztem publicznych (Rust, James, 2005: 236). Nawet gorący zwolennik voucherów – Miron
Lieberman – przyznaje, że bezpośrednio lub pośrednio szkoły prywatne otrzymają
26% swoich dochodów ze źródeł publicznych (Liebermann, 1986: 192).
Zdaniem Briana Gilla, Michaela Timpane’a i Dominica Brewera (Gill, Timpane, Brewer, 2001: 56–57) vouchery i szkoły czarterowe są najważniejszą i najbardziej dalekosiężną formą polityki wyboru szkoły przez rodziców. Obydwie formy prywatyzacji stanowią fundamentalne wyzwanie dla całego systemu edukacji,
przede wszystkim dla modelu wspólnej szkoły. Polityczny ruch voucherów dał
nowy impuls ruchowi wyboru szkoły i stał się motorem nowej polityki oświatowej
(Moe, 2001: 67–68). Zdaniem jej zwolenników stanowił najważniejszą propozycję zmian mających na celu udoskonalenie edukacji poprzez zmiany w strukturze zarządzania. Lieberman ubolewał, że w większości dokumentów dotyczących
reform w oświacie propozycja nie była nawet wspomniana (Lieberman, 1986: 12
i 179). Minister William Bennett popierał vouchery, ale nie było ich w propozycjach budżetowych na rok 1986 (West, 2006: 176).
John Chubb i Terry Moe – twórcy idei ruchu wyboru szkoły – twierdzą, że
różnice między placówkami prywatnymi i publicznymi nie są tak duże, jak wielu
sobie wyobraża. Większość szkół prywatnych wyróżnia przede wszystkim to, iż są
wyznaniowe, a nie elitarne. Ponadto są one bardziej zintegrowane i homogeniczne pod względem zdolności uczniów, rozpiętość ocen jest w nich mniejsza. 54%
szkół publicznych i 41% prywatnych ma uczniów jednej rasy (Chubb, Moe, 1997:
145). Inne cechy placówek prywatnych to: mniejsza liczba uczniów – przeciętnie
210 (w publicznej 547), mniej liczne klasy, bardziej uporządkowane środowisko,
lepsza więź z rodzicami i więcej zadań domowych (Howell, Peterson, 2002: 101).
Andrew Coulson twierdzi, że istnieje duży kontrast w podejściu rodziców tych
dwu sektorów szkolnych do edukacji. Ci z placówek publicznych uważają, iż ich
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obowiązkiem jest ubranie dziecka i odprowadzenie go do autobusu. Często czują się bezradni wobec systemu edukacji i narasta w nich apatia (Coulson, 1999:
97). Ankietowani rodzice afroamerykańscy mówią o różnicach między szkołami
prywatnymi i publicznymi (Howell, Peterson, 2002: 113). Powyższe wypowiedzi
wskazują na różnice między tymi sektorami szkolnymi, które chcą zacierać Chubb
i Moe. Próbę zatarcia różnic między samym pojęciem szkoły publicznej i prywatnej podejmuje Paul Hill, mówiąc, że w dłuższym okresie szkoły w systemie wyboru
finansowane z funduszów publicznych staną się publicznymi, ponieważ będą regulowane (Hill, Pierce, Guthrie, 1997: 83–84).
Ten punkt opracowania sygnalizuje próbę zacierania granic między publicznym i prywatnym sektorem edukacji, a także znaczenia pojęć „szkoła publiczna”,
„szkoła prywatna”. Różnice między tym, co publiczne, a tym, co prywatne i tym,
co osobiste, są zacierane, odwracane, a w końcu usuwane (Haman, 2009: 39). Apelujący o wyklarowanie języka i logiki reform Seymour Sarason – dobrze znany
polskim psychologom – sam zamazuje znaczenia tych pojęć. Jego zdaniem reforma voucherów jest w pełni spójna z popieraniem celów publicznej edukacji, to
znaczy dostępnych dla wszystkich możliwości uczenia się i wdrażania do podzielania najważniejszych wartości amerykańskich (Sarason, 2001: viii). Na tej między
innymi podstawie Kevin Smith i Kenneth Meier stwierdzają, że jakość edukacji
nie jest problemem, ponieważ zdecydowana większość sondaży wskazuje, że żądania klientów są już zaspokojone przez szkoły publiczne (Smith, Meier, 1995:
123–124).
Środowisko pedagogów postrzega prywatyzację jako możliwość wykonywania
świadczeń publicznych bez brania pod uwagę konsekwencji ciągle pogarszającej
się ich jakości. Postrzega ją jako ideologiczną presję w kierunku zmniejszenia roli
rządu (Flam, Keane, 1994: 22). Lord Dahrendorf, dyrektor London School of Economics, stwierdził, że „Uczynienie wartości komercyjnych ‘imperatorem naszych
dusz’ prowadzi do destrukcji przestrzeni publicznej i osłabienia edukacji publicznej” (Flam, Keane, 1994: 29). Amerykanie chcą obniżenia kosztów usług i mniejszej kontroli ze strony władz. W tym zakresie wyraźnie zmieniły się poglądy. Niemniej jednak konieczne jest przemyślenie, które usługi muszą być świadczone
przez rząd. Toczą się fundamentalne debaty o wizji i misji edukacji. Społeczeństwo
zastanawia się, czego powinno się oczekiwać od edukacji publicznej. Nawet Nathan Glazer, znany profesor Harvardu i wieloletni zwolennik szkół dla wszystkich,
doszedł do wniosku, że szkoły publiczne nie są zdolne zaspokoić odmiennych potrzeb i oczekiwań obywateli: religijnych i świeckich, postępowych i tradycyjnych,
szukających nowych doświadczeń lub bezpieczeństwa i stabilności (Glazer, 2003:
100). W dyskusji podnoszony jest też aspekt ekonomiczny. Finansiści przyczyniali
się do stwarzania wrażenia, że nauczyciele są za dobrze opłacani (Flam, Keane,
1994: 36).
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Argumenty zwolenników voucherów
Koncepcję voucherów po raz pierwszy przedstawił Milton Friedman w roku
1955. Jego intencją było zwiększenie produktywności szkolnictwa oraz rozwiązanie problemu państwowego monopolu kontrolującego instytucje edukacyjne.
Zdaniem Friedmana administracja oświatowa jest mało zainteresowana dostarczaniem jak najlepszych produktów za jak najniższą cenę. Jeżeli rodzice będą
mogli korzystać z finansowanych przez państwo voucherów na pokrycie całych
lub części kosztów kształcenia w szkołach prywatnych, to placówki publiczne
będą zmuszone do konkurowania i zabiegania o uczniów oraz do doskonalenia
pracy, zwiększania produktywności, efektywności finansowej i spełniania oczekiwań klientów. Rose i Milton Friedmanowie utworzyli fundację, której celem
było uchwalenie prawa wprowadzającego vouchery oraz inne formy wyboru
szkoły do systemu edukacji publicznej (Howell, Peterson, 2006: xi–xii). Jednak
w latach 70. żaden stan nie chciał dawać publicznych pieniędzy dla szkół prywatnych, nawet z pomocą federalną.
Prezydent George Bush włączył dymensję wyboru szkoły przez rodziców do
działań na rzecz poprawy stanu amerykańskiej edukacji. Poprzez mocny nacisk na
wybór nadał on kształt agendzie narodowej. Była to idea atrakcyjna dla rodziców,
uczniów i polityków. Bush sądził, że jest to rozwiązanie niepociągające za sobą
zwiększania kosztów (Berube, 1991: 131–132). Było to według niego panaceum na
rozwiązanie problemów edukacji, idea prosta i najbardziej obiecująca. Uważał, że
dalsze jej rozwijanie jest narodowym imperatywem.
Minister edukacji Lauro Flavazos podkreślał, że wybór wzmocni indywidualizm uczniów, wstrzyma porzucanie nauki przez młodzież, zwiększy zaangażowanie rodziców w życie szkoły, pomoże „edukacyjnie biednym” i zrekonstruuje
szkolnictwo publiczne. Najważniejszym argumentem na rzecz wyboru szkoły
przez rodziców była jednak nadzieja na poprawę osiągnięć uczniów; to był także
główny argument polityczny. Oczekiwano też zwiększenia różnorodności oferty
edukacyjnej oraz większego zaangażowania rodziców i uczniów, odbudowy głównej zasady demokratycznej (Berube, 1991: 134).
Teoretyczną podstawę koncepcji voucherów opracowali John Chubb i Terry
Moe. Zawarli ją w książce Politics, Markets and America’s Schools (1990). Akcentowali oni politykę prywatyzacji, która miałaby otoczyć sektor szkolnictwa publicznego, i wejść z nim w proces dyfuzji. Ich zdaniem zarządzający tym sektorem są
pod wpływem presji szeregu grup interesów. Władza przesuwa się od jednej grupy
do drugiej i formułuje w związku z tym żądania będące ze sobą w konflikcie. Powoduje to sytuację, w której szkoły publiczne nie mogą sformułować jasnej i spójnej misji edukacji.
Szkoły prywatne są skupione na ich zadaniach edukacyjnych i dzięki temu
osiągają lepsze efekty. Mają jasno określone cele, rygorystyczne standardy akade-
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mickie, panuje w nich porządek i dyscyplina, dużo jest zadań domowych, wysokie
są oczekiwania wobec osiągnięć uczniów, silne jest w nich przywództwo dyrektora,
nauczyciele uczestniczą w podejmowaniu decyzji i mają dobry kontakt z rodzicami.
Kurator i administracja mniej kontrolują program nauczania, metody, zatrudnianie
nauczycieli i standardy dyscypliny. 60% szkół miało ponadśredni poziom autonomii.
Mogły one dyscyplinować lub skreślać z listy uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze (Chubb i Moe, 1990: 16; Hess, Loveless, 2005: 93). Ci entuzjaści wolnego
rynku w edukacji odnotowali szczególnie duże różnice między placówkami prywatnymi i publicznymi w śródmieściach wielkich metropolii, z dominacją mniejszości
rasowych i etnicznych. Jednak nie badali opisywanych sektorów oświaty, nie dokonywali empirycznych porównań – za co byli krytykowani.
Argumenty za wprowadzeniem voucherów przedstawiał też Miron Lieberman.
Stwierdził, że prawo daje rodzicom możliwość wybierania dla dzieci nauczania
w szkołach prywatnych. Wolność konsumenta jest ważną wartością w społeczeństwie amerykańskim, przeciwstawia się monopolowi. Vouchery zwiększą możliwość
wyboru szkoły, bo zmniejszą obciążenia finansowe rodziców. Polityka społeczna
powinna sprzyjać różnorodności szkół odpowiadających preferencjom rodziców.
Wzmocnienie możliwości wyboru jest postrzegane jako wprowadzenie koniecznej
rynkowej dymensji do edukacji. Pomoc rządu w postaci voucherów będzie kosztowała mniej niż kształcenie w szkołach publicznych, ponadto szkoły wybrane przez
rodziców będą integrowały dzieci różnych ras (Liebermann, 1986: 198).
Rozważając kwestię oszczędności, National School Boards Association zauważyło, że jako najważniejszy powód prywatyzacji wskazywało je co prawda 45%
respondentów, ale tylko 1/3 z tej grupy stwierdziła, że pewne oszczędności miały miejsce (NSBA, 1995: 11). Oszczędności w sektorze prywatnym mają wszakże miejsce między innymi dlatego, że prywatne szkoły nie respektują zbiorowych
układów pracy wywalczonych przez związki nauczycielskie, mogą zatrudniać nauczycieli bez licencji i mniej im płacić. O ile w kraju przeciętnie na jednego ucznia
szkoły publicznej wydaje się 6900 dolarów, to w prywatnej poniżej – 4000 dolarów.
Nauczyciele w szkołach prywatnych zarabiają średnio 25 000 dolarów rocznie,
a w publicznych więcej niż 40 000 dolarów rocznie, twierdzą Howell i Peterson
(Howell, Peterson, 2002: 8). Ponadto placówki prywatne praktykują nauczanie całej klasy jednym frontem ze względu na jego efektywność w sensie ekonomicznym
(Hess, Loveless, 2005: 90–94).
Andrew Coulson, autor książki o wyborze szkoły i przeciwnik wpływu państwa
na edukację, akcentował przede wszystkim argument, że wybór rodziców uwolni
szkołę od niektórych stanowych regulacji i zachęci szkolnictwo do specjalizowania
się w określonych dziedzinach. Jego zdaniem w roku 1992 rodzice generalnie byli
zwolennikami wyboru – w szkołach publicznych w 76%, w prywatnych w 84%,
a tylko niektórzy uważali, iż zwiększa on możliwości jednych uczniów kosztem
drugich. Ci ostatni nie akceptowali voucherów (Coulson, 1994: 18–19).
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Wybór rodziców, konkurencja między szkołami, czynnik zysku – w istocie
wolny rynek w edukacji – to, zdaniem Coulsona, recepta na sukces. Nie ma dowodu, że biedni czy niezaradni rodzice dokonają gorszego wyboru niż nauczyciele.
Proponuje on wręcz, by zmusić rodziców do samodzielnego podejmowania decyzji. Tylko wtedy uniknie się podwójnego trudu wyzwolenia się spod prawa, regulacji, biurokracji i szkół publicznych (! – E. P.). Vouchery czy uniwersalne stypendia
rządowe spowodują znacząco lepszą pracę w zaspokajaniu potrzeb edukacji publicznej. Zmiana powinna polegać na przejściu od prowadzenia szkół przez rząd
do fundowania stypendiów. Będzie to krok zbliżający do doskonałości edukacji
(Coulson, 1994: 293–295 i 324).
Chubb i Moe ożywili publiczne zainteresowanie wyborem szkoły. Ich punkt
wyjścia był trochę inny niż Friedmana, który kładł nacisk przede wszystkim na
efektywność rynku edukacyjnego. Był też inny niż punkt wyjścia Jencksa, zainteresowanego upełnomocnieniem najmniej uprzywilejowanych obywateli.
Zdaniem tych autorów szkoły najlepiej funkcjonują, mając jasną misję, dysponując autonomią oraz elastycznością w wyborze sposobów realizacji celów.
W przypadku zarządzania sektorem publicznym przez władze centralne misja jest
podporządkowana wąskim zasadom naszkicowanym przez grupy interesów i kadrę szkolną. Rezultaty są porażające – twierdzą. Chubb i Moe dążyli do utworzenia
systemu będącego prawie całkowicie poza zasięgiem władzy publicznej (Mittang,
Connell, 2001: 217). Było to – ich zdaniem – panaceum na problemy amerykańskiego szkolnictwa. Ma rację Michael Apple, że była to próba niszczenia edukacji
publicznej (Apple, 2001).
W systemie wolnorynkowym przedsiębiorca może dowolnie określać swoją
misję, a na jego decyzje znaczący wpływ wywiera konsument. Vouchery pozwolą rodzicom wybrać szkołę najbardziej odpowiadającą ich dziecku. Szkoły będą
konkurowały między sobą, będą pod stałą presją doskonalenia swojej pracy, by zaspokajać żądania konsumentów – kontynuowali Chubb i Moe (Chubb, Moe, 1990:
15). Ci dwaj autorzy oraz Friedman osadzili propozycję wyboru szkoły w teorii
rynku. Klasyczna teoria ekonomii zakłada, że perfekcyjnie konkurencyjny rynek
prowadzi do optymalnych rezultatów społecznych (Betts, 2005: 16).
Jako teoria pozytywna (wyjaśniająca, jak świat funkcjonuje) rynek jest formalizowany w teorii publicznego wyboru. Koncepcja wyboru szkoły czerpie z teorii ekonomicznej, która opracowała matematyczny model korzyści na rynku, biorąc pod
uwagę różne założenia o nasileniu konkurencji na danym rynku. Programy wyboru
tworzą konkurencyjny rynek zmuszający szkoły do rywalizowania o uczniów. Teoria
ekonomiczna dostarcza narzędzi do analizy mechanizmów, które mogą zredukować
obawy przed wdrożeniem tej koncepcji – obawy, że spowoduje to duże zróżnicowanie jakości edukacji, którą otrzymają uczniowie (Betts, 2005: 14–15). Teoria publicznego wyboru jest jedną z neoliberalnych koncepcji, w której w istocie chodzi
o wybór indywidualny, a nie publiczny (Morrow, Torres, 1999: 99).
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Martin Carnoy i Henry Levin twierdzą, że teoria konfliktów między społeczeństwem i państwem dostarcza ram do dialektycznej analizy edukacji w społeczeństwie kapitalistycznym, ponieważ poglądy na ruchy społeczne odgrywają
istotną rolę, wpływając na politykę społeczną. Na tej podstawie można przewidywać skutki reformy edukacji, oceniać ich potencjał i trudności (Carnoy, Levin,
1985: 46–47). To podejście pozostaje w większości w obrębie założeń opartych na
klasach „starej” teorii ruchów społecznych i ignoruje specyfikę nowych ruchów.
Próbę wiązania oraz integracji nowych ruchów społecznych i reform edukacji od
lat 80. podejmuje pedagogika krytyczna. Jednak nie odegrała ona znaczniejszej
roli (Wexler, 1987: 87–88). Nie miała także wielkiego wpływu na politykę oświatową, znalazła natomiast oddźwięk w różnych ruchach społecznych i była częścią
procesu mobilizacji politycznej (Morrow, Torres, 1999: 103–105).
Teoria ekonomiczna analizuje dwie skrajności: monopol i konkurencję. Konkurencja pojawia się wtedy, gdy liczba kupujących i sprzedających jest bardzo duża.
Rynek jest efektywny, ponieważ nie marnuje zasobów. Indywidualni producenci
i konsumenci podejmują optymalne decyzje w wysoce zdecentralizowany sposób.
Niektóre konieczne warunki zaistnienia perfekcyjnej konkurencji to: możliwość
równego sprzedawania wszystkim klientom przez firmy, maksymalizacja zysku
przez firmy i maksymalizacja korzyści/prywatnych interesów przez konsumentów.
Poprawa osiągnięć uczniów bez pogarszania ocen innych to „piękno perfekcyjnie
konkurencyjnego rynku” – gloryfikuje jego zalety Julian Betts, ekonomista. Nie jest
wszakże prawdopodobne, by tego rodzaju konkurencja zaistniała w szkolnictwie
(Betts 2005: 16, 19, 26). Niemniej wdrożenie teorii publicznego wyboru uczyni
funkcjonowanie systemu szkolnego zbliżonym do rynkowego. Jego niewidzialna
ręka przyniesie korzyści wszystkim (Goldhaber i in., 2005: 105).
W przypadku monopolu szkolnego nie ma możliwości wybierania instytucji odpowiadającej preferencjom rodziców czy uczniów. Produkcja jest wówczas
mniej efektywna.
Wybór szkoły najlepiej postrzegać w kategoriach szeregu rynków oferujących
różnego rodzaju nauczanie. Gdyby istniała wystarczająca liczba szkół prowadzących każdy typ nauczania, wówczas byłoby blisko do konkurencji perfekcyjnej.
Teoria konkurencji pokazuje, że na kontinuum od perfekcyjnej konkurencji do
monopolu pewna konkurencja jest prawie zawsze lepsza dla konsumentów niż jej
absolutny brak. Jeżeli wszyscy rodzice poszukują najlepszej szkoły dla swoich dzieci, to nie ma znaczenia, czy działa ona dla zysku (Betts, 2005: 22–25).
Większy wybór prowadzi do pozytywnych zmian systemowych. Dostawcy
edukacji będą wkraczali na rynek, by zaspokoić każde zwiększające się zapotrzebowanie. Model przewiduje, że będzie ona organizowana efektywnie dzięki
rygorystycznej konkurencji, co nie znaczy, że będzie dostarczana sprawiedliwie – przyznają Betts, Goldhaber i Rosenstock (Betts, Goldhaber, Rosenstock,
2005: 72).
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Każdy program reformy edukacji musi zaplanować, co robić ze szkołami upadającymi. „Geniusz konkurencyjnych rynków polega na tym, że takie placówki wypadają z rynku” – znowu idealizuje Betts (Betts, 2005: 25). Koncepcja wyboru szkół
świadomie zachęca uczniów do opuszczania nieatrakcyjnych placówek. W coraz
większym stopniu patrzy się na rynek jako na rozliczającego (Jones, 2000: 39).
Chubb i Moe twierdzili, że vouchery zapewnią lepszą edukację przy mniejszych lub podobnych kosztach (Chubb, 2006: 13–14), albo lepszą przy tych samych kosztach (Levin, 2006: 23). Wszakże, o ile w szkołach prywatnych czynnikiem motywującym dostawcę edukacji jest zysk, o tyle w przypadku voucherów
cena jest zdeterminowana przez władze polityczne (Betts, Goldhaber, Rosenstock,
2005: 70). Jednak Betts i Loveless logicznie stwierdzają, że program wyboru szkoły
nie jest programem edukacyjnym w tym sensie, że nie promuje nowego podejścia
do nauczania. Zwykłe dokonanie wyboru nie poprawia nauczania (Betts, Loveless,
2005: 6). Moe przyznaje, że program voucherów był motywowany ideałem władzy
rynku w naprawianiu szkolnictwa (Moe, 2006: 147).
Zalety wolnego rynku są ciągle atrakcyjne. Mark Zupan twierdzi, że jest ich
wiele. Najbardziej rozpoznawalne to eksponowanie indywidualnego wyboru
i wolności. Rynek promuje siłę charakteru i wzajemnie korzystną wymianę. Wolny rynek cywilizuje, a nie brutalizuje. Interakcje na rynku mogą być powtarzane
i prowadzić do współpracy (Zupan, 2012: 177 i 194). System wyboru rodziców
w edukacji zachęca ich oraz uczniów do dokonywania mądrych wyborów.
Argumenty za wprowadzeniem voucherów zakorzeniły się także w teorii kapitału społecznego, która rozwinęła się później. Zdaniem jej zwolenników uczniowie
uczą się lepiej, kiedy rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą. W usługach, które
są kooperacją rządu i obywateli, kapitał społeczny jest ważnym źródłem efektywności. Kapitał społeczny uczniów pozwoli im lepiej wypełniać obowiązki.
Spadek kapitału społecznego może mieć szczególnie niszczące konsekwencje
w edukacji. Rodzice ze śródmieść metropolii stają się coraz bardziej anonimowi,
a szkoły coraz mniej są związane ze społecznością lokalną. Wybór szkoły przez
rodziców może być rozwiązaniem problemu braku kapitału społecznego – stwierdzają William Howell i Paul Peterson (Howell, Peterson, 2006: 16–17). Jednak zdania dotyczące motywów wybierania szkoły są przeciwstawne. Według Carnegie
Foundation for Advancement of Teaching jakość szkoły nie jest najważniejszym
czynnikiem podczas wyboru (School choice…, 1992: 13). Rodzice biorą pod uwagę
dojazd do szkoły, wyznanie religijne i status socjo-ekonomiczny kolegów ich dziecka (Smith, Meier, 1995: 123–124). Z kolei Mark Schneider uważa, że rozważając
wybór szkoły, rodzice podkreślają jej aspekt edukacyjny: jakość pracy nauczycieli
i oceny z testów. To są dla nich najważniejsze kryteria wyboru (Schneider, Teske,
Marshall, 2000: 94). Tucker dodaje do nich dyscyplinę w szkole i bezpieczeństwo
jako kryterium wymieniane na pierwszym miejscu (Tucker, 2004: 138). Myślę, że
te kryteria zależą od grupy rodziców, np. bezpieczeństwo może być szczególnie
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ważne dla Afroamerykanów ze względu na jego brak w szkołach metropolii. Niektóre szkoły śródmiejskie są zdominowane przez gangi uliczne. Odcięcie dzieci od
tego środowiska może być dla rodziców najbardziej oczekiwaną korzyścią edukacyjną (Howell, Peterson, 2002: 126).
Rozwiązanie problemów szkół w śródmieściach metropolii jest bardzo trudne.
Obowiązującą desegregację społeczną uniemożliwia przeprowadzanie się ludności białej na przedmieścia lub na wieś. Na skutek tego procesu szkoły średnie są
tak posegregowane, jak w latach 70. Obietnice testowania uczniów i rozliczania
szkół – ubolewają zwolennicy voucherów – pozostają niespełnione. Decentralizacja i kontrola społeczności lokalnej mogą tylko pogorszyć sytuację.
Argumentem na rzecz wprowadzenia voucherów, który wysuwają ich zwolennicy, jest przede wszystkim potencjalne wyrównywanie możliwości edukacyjnych.
Ale jest nim także mantra neoliberalizmu – konkurencja, zwiększanie kapitału
społecznego i usunięcie polityki z edukacji. Vouchery oraz inne formy wyboru
szkoły miałyby skupić się na zorganizowaniu nowych możliwości szkolnych dla
rodziców o niskich dochodach, wykluczonych społecznie, zwłaszcza dla szukających wystarczająco dobrej placówki w centrach metropolii. Problemy wielu szkół
w obszarach zurbanizowanych są dobrze udokumentowane: pracują w nich niedoświadczeni nauczyciele, uczniowie są niezdyscyplinowani, ich oceny niskie oraz
niski odsetek wypromowanych absolwentów szkół średnich, którzy nie znajdują
zatrudnienia lub trafiają do więzienia.
Inna teoria, leżąca u podstaw idei voucherów, to teoria kapitału ludzkiego. Zaadoptował ją Bank Światowy (Heyneman, 2005: 325). Akcentuje się w niej prywatne inwestycje w edukację, co z kolei prowadzi do osłabienia publicznej kontroli
nad szkolnictwem (Berman, 1999: 257). Biznesmeni amerykańscy w raporcie Investing in Our Children podkreślali, że zasoby ludzkie są ważniejsze niż materialne. Robert Reich, minister pracy i doradca ministra edukacji, również akcentował
kapitał ludzki (Smith, Scoll, 1995: 390), podobnie jak kolejne rządy (Spring, 2008:
xii). Korporacje coraz częściej penetrowały szkolnictwo publiczne. Zakres i głębia
zmian wprowadzonych w kolejnych reformach amerykańskich nie może być przypisana spontanicznemu niezadowoleniu z wyników dotychczasowej edukacji. Był
to świadomy wysiłek części niezwykle mocnych grup interesów (Berman, 1999:
274 i 287). Do głównych krytyków teorii kapitału ludzkiego należą organizacje
praw człowieka (Spring, 2008: 351).
Kiedy inne próby poprawy sytuacji w rejonach zurbanizowanych zawiodły,
zwolennicy voucherów nasilili argumentację egalitarną na rzecz ich wprowadzenia (Howell, Peterson, 2002: xiv). Poprzednio akcentowali potencjał voucherów
w zakresie zwiększania produktywności, ale niemal z dnia na dzień zaczęło się
to zmieniać. Zarzucano placówkom publicznym, że nie konkurują o nauczanie
dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, wypychają uczniów
biednych ze szkoły lub zachęcają do jej opuszczenia przed ukończeniem eduka-
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cji na poziomie średnim. Liderzy ruchu wyboru szkoły głosili tezę, iż szkolnictwo publiczne poniosło porażkę w nauczaniu dzieci z rodzin ubogich i dało im
nieodpowiednią edukację (Natriello, 2001: 264). Vouchery jako formę wyboru
szkoły przez rodziców zalegalizowano w stanach Wisconsin, Ohio, Floryda (Jeb
Bush – brat prezydenta), a w Nowym Yorku liderzy finansjery i filantropii założyli
w tym celu School Choice Scholarship Foundation (fundującą stypendia na wybór
szkoły). Prywatny sponsoring voucherów szybko się rozpowszechniał. Zdaniem
Chubba i Moe vouchery są narzędziem sprawiedliwości dla biednych, krokiem
w kierunku równego dostępu do edukacji. Teoria wyboru publicznego głosi, że
ta forma prywatyzacji rozszerza możliwości wyboru na rodziny, które nie mogły
sobie pozwolić na zmianę miejsca zamieszkania czy kształcenie dzieci w szkołach
prywatnych. To spowoduje, że fundamentalnie zmieni się krajobraz szkolny (Betts,
Loveless, 2005: 2). Skutki wyboru dla całego systemu szkolnego to efektywne rozmieszczenie uczniów odpowiednio do potrzeb, zainteresowań i stylów uczenia się.
Uczniowie znajdą się w społecznościach uczących się zgodnie z indywidualnymi
potrzebami. Wybór będzie stymulował lojalność rodziców i uczniów wobec szkoły
oraz zaangażowanie, co będzie wspierało dążenie do lepszych osiągnięć (Goldhaber i in., 2005: 101–102).
Zgodnie z analizowaną teorią możliwe jest, iż programy wyboru szkoły dadzą
korzyści również tym, którzy nie dokonują wyboru. Wybór szkół może bowiem
uruchomić dynamikę wpływającą pozytywnie na wszystkich. Uczniowie niedokonujący wyborów mogą znaleźć się w szkołach z młodzieżą podobną do nich. Wówczas strategia nauczania może być lepiej dostosowana do ich możliwości. W systemie wyboru grupowanie uczniów według zdolności będzie bardziej akcentowane.
Nieuregulowany wybór nie jest zgodny z dobrą polityką publiczną, stwierdza Betts
(Betts, 2005: 26–38). Jednak szkoły przyjmujące uczniów z voucherami nie mogą
praktykować dyskryminacji. Natomiast za większą liczbą uczniów powinno iść
większe finansowanie oraz nagrody, a szkołom tracącym uczniów należy zmniejszyć nakłady (Goldhaber i in., 2005: 122). Tylko znaczące i bezpośrednie nagrody
mogą skłonić do przyjęcia większej liczby uczniów.
Koncepcja wyboru szkoły sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła – twierdzi Goldhaber, natomiast niesie ze sobą dobre albo złe konsekwencje, zależnie od
specyficznych warunków. System publiczny może nie reagować na presję rynku,
ale może być motywowany presją polityczną artykułowaną przez elektorat, grupy
interesów i kanały biurokratyczne (Goldhaber, 2005: 102–103).
W programie voucherów przyjęto model „złotej zasady”: voucher stanowić
będzie połowę kosztów opłaty za nauczanie w szkole prywatnej. Przyznawano je
także dla uczniów szkół prywatnych, których rodzice byli za biedni, by w całości
pokryć czesne (Moe, 2001: 80). Gorący zwolennik voucherów – John Merrifield
(Merrifield, 2001: 162) – twierdzi, że ich przeznaczenie dla dzieci z rodzin o niskich dochodach może być zmianą rewolucyjną. Rodziny takie po raz pierwszy
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mogą dokonać wyboru szkoły. Oficjalnym celem była pomoc małej liczbie uczniów
z takich rodzin w zdobyciu lepszej edukacji. Terry Moe z dumą podkreślał, że vouchery były perfekcyjnym wehikułem nowej polityki oświatowej. Wokół ich idei
zjednoczyła się nieortodoksyjna koalicja konserwatystów oraz rodzin o niskich
dochodach. On oraz inni zwolennicy prywatyzacji szkolnictwa mówili, że z jednej
strony był to ruch filantropijny, ale z drugiej strony szedł znacznie dalej jako ruch
polityczny.
W latach 90. zwolennicy voucherów znaleźli dodatkową drogę – powiązanie
ich z potrzebami uczniów z niepełnosprawnościami. Moe przyznał, że edukacja
specjalna znacznie zwiększyła możliwości prywatyzacji w postaci voucherów.
Na Florydzie 350 000 uczniów z niepełnosprawnościami było uprawnionych do
tej formy pomocy (Moe, 2006: 150–151). Ta inicjatywa ujawniła ogromną potrzebę wyboru szkoły wśród rodziców o niskich dochodach. W samym Nowym
Jorku około 20 000 uczniów wyraziło zainteresowanie uzyskaniem stypendium
Children’s Scholarship Fund, w skali kraju około 1 miliona.
Rzecznicy voucherów powołują się także na wyniki badań Jamesa Colemana wskazujące na to, że brak wyboru szkoły nie eliminuje stratyfikacji uczniów.
W systemie edukacji, który jest aktualnie bardzo ustratyfikowany wprowadzenie
wyboru szkoły nie nasili tego procesu, tylko zmieni jego miejsce (Coleman, 1992:
260–262). Zróżnicowanie miejsc zamieszkania może skutkować szkołami publicznymi ustratyfikowanymi podobnie, jak placówki prywatne.
Howell i Peterson twierdzą, że w obecnie funkcjonującym systemie edukacji
publicznej – zgodnie z ich teorią zróżnicowanego wyboru szkoły – większość rodziców określa swoje opcje poprzez wybór miejsca zamieszkania, na które mogą
sobie pozwolić. Prawdopodobny wpływ interwencji politycznej, takiej jak vouchery, zależy od sukcesów rodziców w praktykowaniu wyboru w obrębie istniejącego
systemu. Dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na przeprowadzkę do dzielnicy
z dobrą szkołą, vouchery mogą stwarzać wartościową opcję kształcenia w szkole
prywatnej. Rynek nieruchomości (od których zależy wysokość podatków odprowadzanych do władz lokalnych) kreuje nieprawdopodobne nierówności. Teoria
zróżnicowanego wyboru przewiduje, że wpływ voucherów będzie się znacząco
różnił dla Afroamerykanów oraz innych grup etnicznych (Howell, Peterson, 2002:
xxiv).
Vouchery mogą nie tyle wprowadzić wybór w edukacji, ile zredukować jego
zależność od rynku nieruchomości, rozbić więź między miejscem zamieszkania
a szkołą. Howell i Peterson oferują inne myślenie o wyborze szkoły. Teoria zróżnicowanego wyboru zakłada inne formy wyboru szkół, z różnym wpływem na różne grupy społeczne. Nowe możliwości edukacyjne mogą dać największe korzyści
grupom, które nie mogą dokonywać wyboru na rynku nieruchomości. Krytycy
voucherów przyznają, że system oświatowy skonstruowany tak, jak obecnie, jest
systemem wyboru szkoły. Placówki te służą bardzo zróżnicowanym społeczno-
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ściom. Tam, gdzie znajdują się wyjątkowo dobre szkoły, rosną ceny nieruchomości
– i odwrotnie.
Wybór poprzez selekcję miejsca zamieszkania odpowiada także teorii rynku.
Taka selekcja jest bardzo nieegalitarna, stwierdzają Howell i Peterson. Najmniejszy wybór rezydencji mają Afroamerykanie. Duże jest prawdopodobieństwo ich
zamieszkiwania w śródmieściach wielkich metropolii, w lokalach poniżej standardów, w dzielnicach zagrożonych przestępstwami kryminalnymi, ze zdegradowanym środowiskiem i gorszymi szkołami. Wyposażenie tych szkół jest poniżej standardów, możliwości finansowe bardzo małe, prowadzące do porażki – stwierdził
kurator nowojorskich szkół śródmiejskich Harold Levy (Howell, Peterson, 2002:
91). Rezultat netto czynników ekonomicznych i dyskryminacji rasowej to bardzo
posegregowany rynek nieruchomości. Rasa nadal jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór miejsca zamieszkania.
Ze względu na szkołę do innych dzielnic przedmiejskich lub na wieś przeprowadza się 45% Białych, 35% Latynosów i 22% Afroamerykanów (Moe, 2001).
Dla tych ostatnich wybór szkoły poprzez wybór miejsca zamieszkania nie istnieje.
Szkoły publiczne dziedziczą nierówności rasowe rynku nieruchomości (Clotfelter,
2001: 202; Belfield, Levine, 2005: 21). Konsekwencje pedagogiczne takiego stanu rzeczy mogą być tylko niszczące. Na poziomie podstawowym czyta tylko 23%
uczniów z biednych szkół śródmiejskich, a 46% uczniów z rodzin o niskich dochodach na obszarach wiejskich. Przepaść w ocenach z testów powiększa się w miarę
upływu lat pobytu w szkole. W latach 90. pogłębiła się.
Wielu zwolenników neoliberalnych reform oświatowych twierdzi, że duża
część badań dotyczących wydatków szkolnych wykazuje małe powiązanie nakładów na edukację z tym, ile uczą się dzieci i młodzież, w najlepszym przypadku słabo wiążą się z osiągnięciami szkolnymi – twierdzi Eric Hanusek, główny
rzecznik tej tezy i dostarczyciel „argumentów” dla jej potwierdzenia (Hanushek,
1996: 69). Dowodem mają być między innymi nakłady na jednego ucznia szkoły
publicznej, które w roku 1993/94 wynosiły przeciętnie 6100 dolarów, w szkole
prywatnej – 3380 dolarów i katolickiej – 2378 dolarów. Ponadto Hanushek twierdzi, że w latach 1973–1996 wyniki amerykańskich uczniów z czytania pogorszyły się, a z matematyki nie zmieniły. Natomiast nakłady na szkoły publiczne
zwiększyły się w tym czasie o 45%. Jak twierdzi, wielu komentatorów przypisuje pogorszenie się ocen nieefektywnemu zarządzaniu systemem edukacji przez
rząd i brakowi konkurencji. Nauczyciele placówek publicznych zarabiali o 1/34
więcej niż pedagodzy ze szkół prywatnych (Digest of… 2000, 2001: 83). Trzeba tu
jednak dodać, że oświata publiczna prowadzi szerszą działalność. Tak na przykład w szkołach śródmiejskich nauczyciele są zmuszeni poświęcać dużo czasu na
rozwiązywanie problemów społecznych.
Inna entuzjastka wolnego rynku w edukacji i jej efektywności finansowej –
Caroline Hoxby, profesor ekonomii w Harvardzie – twierdzi, że badania wielko-
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ści klas w stanie Connecticut wykazały mały wpływ tej wielkości na osiągnięcia
uczniów (Hoxby 2000: 1239 i n.). Przypomnę jednak, iż w szkołach prywatnych
liczebność klas jest mniejsza niż w publicznych.
Większość Afroamerykanów jest lojalna wobec szkoły w miejscu ich zamieszkania. Taki stan rzeczy uwewnętrznia amerykański etos polityczny. Jest on korzystny dla osób dobrze prosperujących, a zarazem zachowane są pozory równości
– szkoły są otwarte dla wszystkich.
Caroline Hobby, patrząca na prywatyzację tylko w różowych okularach i gorliwie (co nie znaczy rzetelnie) zbierająca wszelkie „argumenty” na jej rzecz, mówi, że
większy wybór rezydencji wiąże się z lepszymi szkołami. Klasy są bardziej ustrukturowane i zdyscyplinowane, rodzice bardziej zaangażowani w sprawy edukacji,
oceny z testów są wyższe, a na zajęcia sportowe kładzie się większy nacisk (Hobby,
2000, 2003).
Argumenty za wprowadzeniem voucherów Howell i Peterson osadzają także
na tle teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Powołują się na jego pierwszą zasadę
sprawiedliwości, która brzmi: „każda osoba ma równe prawa do najszerszej podstawowej wolności podobnej do wolności innych”, „każda osoba ma mieć równe
prawo jak najszerszej podstawowej wolności możliwej do pogodzenia z podobną
wolnością dla innych” (Rawls, 1994: 87). Autorzy ci nie podają jednak drugiej zasady sprawiedliwości Rawlsa, zgodnie z którą: „nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, by a) można się było rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią dla każdego i b) wiązały się z pozycjami i urzędami na równi
dla wszystkich otwartymi”. Jest to tym ważniejsze, iż Rawls zaznacza: „dwie zasady
sprawiedliwości ustawione w hierarchicznym porządku nie pozwalają zamienić
podstawowych wolności na zyski społeczne czy ekonomiczne” (s. 90). A „środki
na edukację nie mogą być przydzielane wyłącznie, ani przede wszystkim, odpowiednio do spodziewanego zysku w postaci wykształcenia produktywnych umiejętności, lecz także stosownie do jej wartości wzbogacających osobiste i społeczne
życie obywatelskie włącznie z najmniej uprzywilejowanymi” (s. 153).
Powołując się tylko na jedną zasadę sprawiedliwości Rawlsa, akcentującą wolność, a pomijając wbrew woli autora teorii drugą zasadę sprawiedliwości – mówiącą
o nierównościach społecznych i ekonomicznych – Howell i Peterson wypaczają sens
zasady sprawiedliwości i manipulują nią, podkreślając tylko kwestię wolności. Neoliberałowie zwykle podkreślają tę wartość i chętnie szermują słowami o wolności.
Zwolennicy voucherów, których poglądy tu analizujemy, twierdzą, że wolność,
równość i edukacja to kanwa amerykańskiej tkanki społecznej. Ich zdaniem polityka Stanów Zjednoczonych ustanawia edukację jako pierwszoplanowe narzędzie
promowania i ochrony koncepcji równych możliwości. Jednak wkład edukacji
w ich tworzenie w najlepszym przypadku jest ambiwalentny. Paul Peterson pisze,
że dotąd vouchery ograniczano do uczniów o niskich dochodach, ale rozszerzenie tego programu nie powoduje zachęcania do segregacji ze względu na dochody
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rodziców. Powinny zmierzać do integracji szkół publicznych i prywatnych, ekonomii i społeczeństwa. By to się stało, powinny być ogólnie dostępne (! E. P., 2006:
19). Promuje się ideę partnerstwa prywatno-publicznego. Harry Patrinos, główny
specjalista Banku Światowego do spraw ekonomii i edukacji, przyznaje jednak, że
musi ono być ściśle regulowane i kontrolowane (Patrinos, 2012: 164).
Brak dowodów, że takie partnerstwo ma pozytywny wpływ na szkolnictwo,
a niektórzy obawiają się potencjalnych szkód. Zagrożenia z tym związane to ograniczenie równości i sprawiedliwości w edukacji, niestabilność i niejasność powiązań, wpływ na system edukacji jako całość. Podstawy partnerstwa są ideologiczne,
a gracze mają bardzo nierówną władzę. Biznes ma własne poglądy na to, co jest złe
w edukacji. Ostatnie szokujące artykuły pokazały, do jakiego stopnia amerykańska
polityka oświatowa jest dyrygowana przez polityków neoliberalnych – fundacje
Gatesa, Broad i Waltona. Bardzo ograniczają one publiczne pieniądze na edukację w związku z założeniem, że sektor prywatny pomoże wypełnić braki. Biznesowe know how nie jest potrzebne w edukacji, potrzebne są natomiast podatki od
biznesu, by dostarczyć odpowiednie zasoby do szkolnictwa. 30 lat neoliberalnego
eksperymentu to katastrofa. Jakość edukacji się pogorszyła, a nierówności w niej
powiększyły (Dalton, 2012: 157–161). Tymczasem, mimo że kształcenie uczniów
od 6 do 16 roku życia obejmuje niemal wszystkich, to jego jakość bardzo się różni.
Biali i Czarni nadal uczęszczają do odmiennych szkół. W roku 1996 70% Afroamerykanów uczyło się w szkołach z dominacją mniejszości. Prywatyzacja służy
prywatnym interesom (Dalton, 2012: 169). Nakłady na jednego ucznia w poszczególnych stanach charakteryzuje rozpiętość od 9600 dolarów w New Jersey do 3800
dolarów w Utah (Digest of education…, 2000: 190). Najbardziej kłopotliwa jest
przepaść w osiągnięciach uczniów. Powiększa się ona w miarę upływu lat pobytu
w szkole. Szkołę średnią z sukcesem kończy przeciętnie 88% uczniów.
Większość Amerykanów posyła dzieci do szkoły publicznej, do której zostały
przydzielone. Howell i Peterson uważają, że jest to dziwne w porównaniu z naciskiem na wolność wyboru w innych dziedzinach (2002: 5). Moe (2001) twierdzi, iż
wielu Amerykanów podziela ideologię szkoły publicznej. Żywią oni długotrwałą,
niezmienną wiarę w tę szkołę. Są za rozszerzeniem publicznego sektora oświaty,
finansowanego i zarządzanego przez państwo. Integracja uczniów z różnych środowisk była jednym z tradycyjnych celów szkolnictwa publicznego. Ten ideał jest
szeroko popierany. Celem jest popieranie równego dostępu do możliwości edukacyjnych i promowanie zdrowych interakcji społecznych wśród uczniów – tolerancji i obywatelskiej otwartości na odmienność, zwiększanie spójności społecznej
i redukcja napięć rasowych. Oczywiście są wątpliwości czy te cele zostały osiągnięte. Wybór szkoły może zwiększyć integrację uczniów, gdyby się udało rozbić
powiązania między miejscem zamieszkania a ocenami uczniów, gdyby szkoły na
przedmieściach były dostępne dla wszystkich i gdyby promowano małe szkoły nie
praktykujące podziału uczniów tych samych klas na odrębne ścieżki programo-
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we. Natomiast do pogorszenia integracji będzie prowadziło zwiększanie możliwości wyboru dla rodzin z klas średnich i wyższych, „zbieranie śmietanki” uczniów
najzdolniejszych czy bardzo wyspecjalizowane misje szkoły. Polityka pozwalająca
szkołom na selekcję uczniów redukuje integrację, a promuje tworzenie szkół dla
uczniów z grup ryzyka (Gill, 2005: 132–137).
Respondenci narodowego sondażu Gallupa z roku 2000 ocenili szkoły publiczne na ocenę C lub gorszą, ale szkołom w ich lokalnej społeczności noty A lub
B – w 70%. Nie mniej niż 87% rodziców z centrów metropolii jest zadowolonych ze
szkoły podstawowej (Tucker, 2005: 168). Na podstawie tych badań Moe stwierdził,
że Amerykanie są dość usatysfakcjonowani swoimi lokalnymi szkołami i ta satysfakcja jest zadziwiająco rozpowszechniona w poprzek kontekstów poszczególnych
dystryktów szkolnych. Dotyczy to także wielu ludzi w dystryktach upośledzonych,
w których szkoły wielu ekspertów uznałoby za nieadekwatne (Moe, 2001: 91). Ale
zadaniem filozofów jest zmiana takich laickich opinii o narodowych instytucjach
z ich politycznymi tradycjami. Jego zdaniem racjonalność wskazówek Deweya dotyczących szkoły publicznej nie pasuje do liberalnych tradycji zawartych w deklaracji niepodległości. Moe pyta: czy możliwe jest prowadzenie systemu edukacji
przez państwo narodowe bez ograniczania procesów nauczania i wychowania, ich
społecznych celów, bez przymusu i bez korupcji?
System oświatowy powiększył się i stał się bardziej centralnie kontrolowany.
Spowodowało to duże oddalenie szkoły od społeczności lokalnej.
Placówkami z wyboru są szkoły magnet. Inne inicjatywy wyboru były kontrowersyjne i żadna nie została wprowadzona na większą skalę. Vouchery pozostają
najbardziej dalekosiężną i najbardziej kontrowersyjną ze wszystkich możliwości
wyboru. Przeciwstawiają się im związki zawodowe nauczycieli (Howell, Peterson,
2002: 13). Reforma była dziełem koalicji egzekutyw korporacji i funkcjonariuszy
państwa, którzy argumentowali, że kontynuowanie globalnej hegemonii Stanów
Zjednoczonych wymaga restrukturyzacji szkolnictwa (Berman, 1999: 259).

Opozycja przeciw voucherom i rynkowym reformom
edukacji
Zwolennicy rynku edukacyjnego używają między innymi argumentu efektywności dla wzmocnienia twierdzenia, że wspierają kluczową wartość – equity – sprawiedliwość społeczną. To pojęcie wiąże się z subiektywnymi sądami moralnymi
lub etycznymi. Natomiast pomijane przez nich equality oznacza rzeczywisty wzór,
zgodnie z którym coś jest dystrybuowane między członkami poszczególnych grup
(Farrell, 1999: 158). Zastosowanie mechanizmów rynkowych – prywatyzacji, decentralizacji oraz innych – by rozwiązać problemy równego dostępu do edukacji,
może prowadzić do nieobliczalnych konsekwencji o skutkach odwrotnych (Arno-
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ve, 1999: 10). Dążenie do equity straciło na mocy w latach 90., zostało zastąpione
przez dążenie do „adekwatności” (Hanushek, Lindseth, 2009, s, 94).
Koncepcja wyboru publicznego analizuje kwestię wewnętrznej efektywności,
konkludując, że wybór i konkurencja stworzą szkołę maksymalizującą osiągnięcia
uczniów. Szkoła maksymalizująca rozszerzenie dostępu służy celom egalitarnym
(Chubb, Moe, 1990). Maksymalizacja efektywności jest zrównana z maksymalizacją równości. Twierdzenie o promowaniu równości – której niby służą vouchery –
to jednak ideologiczny trzon i kluczowe uzasadnienie istnienia szkół publicznych
(Smith, Meier, 1995: 42).
Chubb i Moe równość możliwości operacjonalizują jako preferencje rodziców.
Jest to wszakże ideologiczna przykrywka zawstydzająco ideologicznej agendy skierowanej przeciw szkołom publicznym. Ta ideologia chce raczej zinstytucjonalizować niż zredukować nierówności (Chubb, Moe, 1990: 52).
Zwolennicy wolnego rynku w edukacji uzasadniają swoje reformy twierdzeniem, że pieniądze nie odgrywają w nich roli. W „udowodnianiu” tej tezy główną
rolę odgrywa Eric Hanushek. Cytuję niektóre jego konkluzje ze stosunkowo nowej
książki, bo z 2009 roku „ Jest mało, albo nie ma wcale, dowodów, że większe nakłady (na szkolnictwo – E. P.) są związane z lepszymi osiągnięciami” (s. 56), „Brak
jakichkolwiek stałych relacji między ilością wydatkowanych pieniędzy a osiągnięciami” (s. 68), „Biorąc pod uwagę brak stałych relacji między nakładami i osiągnięciami, nie można przewidzieć, czy znaczne zwiększenie funduszy dla dzieci biednych czy niepełnosprawnych w ogóle da poprawę osiągnięć” (s. 68), „Dostępne
dane sugerują, że jest tylko kilka różnic w efektywności pracy nauczycieli kształconych tradycyjnie i tych, którzy dostali się do zawodu alternatywnymi drogami”
(s. 82). Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii coraz chętniej zatrudnia się w szkołach byłych wojskowych czy policjantów. „Istnieją setki
studiów i relacji z życia codziennego, pokazujące, że jest mały związek między
osiągnięciami uczniów a nakładami finansowymi” (s. 136). Jeżeli nierówność nakładów nie ma wpływu na jakość nauczania, to nierówność dystrybucji zasobów
w kraju odgrywa małą rolę w wyrównywaniu możliwości edukacyjnych.
Hanushek dokonał przeglądu 377 studiów dotyczących produkcji edukacyjnej
dla poparcia swoich tez. Z tych 377 większość jednak zawierała konkluzje, że istnieje pozytywna i statystycznie istotna zależność między nakładami na szkolnictwo i osiągnięciami uczniów. Twierdzenie, że zależności nie było, znajdowało się
w 1/3 z tych studiów. Zatem teza Hanushka opierała się tylko na tej 1/3 studiów
(Vestergen, Clark, 1988; Hedges, Laine, Greenwald, 1994).
Inna dostarczycielka „dowodów” na rzecz wolnorynkowych reform edukacji
– Caroline Hoxby – oszacowała, że tylko 3% wariancji osiągnięć uczniów zależało
od szkoły (2001: 98).
W przeciwieństwie do tego, co twierdzą Hanushek, Lindseth i Hoxby, coraz
więcej badań empirycznych wskazuje na pozytywną korelację nakładów finanso-
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wych i osiągnięć szkolnych. Badania te są zgodne z metodologią produkcji edukacyjnej – na wzór ekonomicznej – i stosuje się w nich analizę regresji, technikę
statystyczną, w której inferowana jest zależność od jakości danych. Argument, że
pieniądze się nie liczą, jest polityczny (Smith, Meier, 1995: 52–53). Ekonomiczna
efektywność rynku postulowana przez Bank Światowy sprowadza się do redukcji
wydatków publicznych na jednego ucznia, zwiększenia liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela, nauczania jednym frontem, ekspansji szkolnictwa
średniego i wyższego poprzez zwiększanie prywatyzacji i ograniczenia publicznego finansowania do poziomu podstawowego (Carnoy, 1999: 42–43). Kultura rynku coraz bardziej podminowuje instytucje edukacji, starając się zdelegitymizować
dyskurs zmagań z nim (Mundy, 2007: 80).
Jonathan Kozol (2005) stwierdza, że nierówności zasobów finansowych reprezentują instytucjonalizację nierówności podklasy ze śródmieść metropolii, biednych, mniejszości. Nierówności finansowe są związane z geografią. Uczniowie biali
uczęszczają do dobrze finansowanych szkół znajdujących się na przedmieściach.
Zdaniem Chubba i Moe mechanizm rynkowy będzie korzystny dla wszystkich, bo stworzy lepsze możliwości eukacyjne. Jednak ich teoria jest tendencyjna na rzecz rynku. Ich założenie mówi, że przesunięcie ku rynkowym formom
szkolnictwa będzie promowało doskonałość – cel uniwersalnie pożądany (Chubb,
Moe, 1990: 82). Tę doskonałość pojmują jako lepsze wyniki w standaryzowanych
testach. Te jednak są bardzo krytykowane.
Opozycja w ogóle kwestionuje możliwość uzyskania lepszych efektów nauczania poprzez mechanizm rynku. Nie rozwiąże on problemów braku programów
i niewystarczających nakładów. Konieczność płacenia za transport dzieci do szkoły to dla wielu rodziców nadmierny wydatek.
Mary Hatwood Futrell – prezes National Education Association – podniosła
filozoficzny argument, że edukacja nie jest konsumpcyjnym dodatkiem, ale główną drogą do demokracji. Kształcenie na wysokim poziomie musi mieć miejsce
w każdej szkole publicznej. Argumenty te popierał także prezes drugiego związku
zawodowego nauczycieli, Albert Shanker. Miał on wątpliwości, czy prawo konkurencji panujące na rynku może być z sukcesem przeniesione do edukacji, w której
nie ma miejsca na motywację biznesową. Mocny głos krytyczny sformułował pedagogiczny think tank Design for Change. Prowadził on dwuletnie badania programu wyborów rodziców w Nowym Jorku, Chicago, Filadelfii i Bostonie. Konkluzje
były negatywne dla programu wyboru. Zdaniem badaczy wybór wiąże się z tyloma
niebezpieczeństwami, że nie powinien mieć miejsca jako główna strategia poprawy poziomu edukacji. Uczniowie z grup ryzyka byli odrzucani z programu, który
stworzył nową formę segregacji opartą na kombinacji rasy, biedy i wcześniejszych
osiągnięć uczniów. Wybór staje się nowym, udoskonalonym mechanizmem segregacji uczniów. Ci z niskimi ocenami, z absencją, z problemami w zachowaniu, niepełnosprawni, ze słabą znajomością języka angielskiego w bardzo ograniczonym
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stopniu mogli uczestniczyć w popularnych ofertach szkolnych. Ten system segregacji operuje też w „subtelny” sposób – uczniowie z grup ryzyka czy niepełnosprawni nie byli rekrutowani, ponieważ nie zostali poinformowani o programie.
Doradcy zbyt często próbowali tworzyć reputację ich szkół poprzez pozyskanie
uczniów z wysokimi ocenami (Moore, Davenport, 1998).
Jeżeli rządy minimalizują swoją rolę w redystrybucji zasobów, to wpływy środowiska rodzinnego na edukację mają tendencję do zwiększania. Wczesne korzyści z kapitału kulturowego rodziny o wysokim statusie z czasem mogą mieć znaczący wpływ na ucznia. W teorii publicznego wyboru wybór jest ważniejszy niż
demokracja (Jones, 2000: 39 i 120).
Uwolnienie się od kontroli, do czego tak bardzo dążą zwolennicy reform wolnorynkowych, może spowodować, że szkoły będą dążyły do celów bardzo dalekich
od oczekiwanych. Bardzo prawdopodobne jest, że szkoły publiczne będą kształciły
w zakresie podstaw, dobrych nawyków pracy, samodyscypliny oraz umiejętności
zawodowo-technicznych. Zróżnicowane cele w różnych typach szkół mają mało
wspólnego z doskonałością. Te w placówkach publicznych nie wydają się bardziej
rozproszone niż w prywatnych. Ponadto jedynym sposobem rozliczania szkół
przyjmujących uczniów z voucherami miał być rynek (Fuhrman, 2003: 34). Tymczasem, przyznaje Merrifield, placówki te nie informują podatników, co się w nich
dzieje, wymieniając występujące w nich anomalie.
Betts i Loveless twierdzą, że ironią jest, iż jedną z największych korzyści ruchu
wyboru szkoły – zróżnicowanie placówek – oponenci ruchu postrzegają jako jego
największą słabość (Betts, Loveless 2005: 2).
Szkoły publiczne są postrzegane przez rząd i środowisko pedagogiczne jako efektywne ośrodki wdrażające wartości obywatelskie, prywatne natomiast są skoncentrowane na wdrożeniu kodów moralnych i religijnych. Edukacja rynkowa stwarza
niebezpieczeństwo indoktrynacji, „szmuglowania” wartości faworyzowanych przez
małe, homogeniczne grupy obywateli. Rynek będzie kształtował postawy uczniów
oraz ich predyspozycje behawioralne. Hutton twierdzi, że szkoły odtworzą szczególnie czystą wewnętrznie ideologię rynkową, która pomniejsza wartość i funkcjonowanie agentów oraz instytucji publicznych (Huston, 1995: 310–328). Badania dostarczają argumentów, że im bardziej rynkowa jest organizacja, tym bardziej klasy średnia
i wyższa są uprzywilejowane społeczno-ekonomicznie i bardziej predystynowane do
osiągania korzyści. Ryzyko związane z reformami rynkowymi jest bardzo wysokie,
natomiast ewentualne korzyści niepewne (Smith, Meier, 1995: 112 i 125).
Podstawowy problem ram analitycznych opartych na wartościach rynkowych
oraz ich zastosowaniu w edukacji polega na tym, że ukrywana jest „czarna skrzynka”.
Konstrukcja teoretyczna tego rodzaju jak wybór publiczny nigdy nie odpowie, jak
żądania są przetransponowane w umiejętności intelektualne czy zdolności poznawcze. Vouchery już „celują” w niższe grupy społeczne. Rynek ma pokonać szkolnictwo publiczne. Politolodzy zwracają szczególną uwagę na reformy rynkowe z punk-
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tu widzenia ich implikacji dla demokracji. Stały się one głównym nurtem polityki,
ponieważ apelują do preferencji co do wartości. Jednak ekonomiści nie mogą opracować sensownych priorytetów edukacyjnych oraz strategii. Ignorują oni procesy
uczenia się i zadania społeczne. Pomijanie tych aspektów jest systemową przyczyną
odpadu szkolnego. Tymczasem Bank Światowy ciągle sugeruje, że wie więcej o edukacji dzięki udoskonalonej i rozszerzonej bazie badań. Wbrew tym twierdzeniom
Stany Zjednoczone oferują tylko minimum bezpieczeństwa socjalnego w edukacji
(Samoff, 1999: 69 i 83). Neoliberalizm i państwo neoliberalne dążą do drastycznej
redukcji sektora publicznego. Jednak odrzucenie wszystkich państwowych programów jest niemożliwe z powodów symbolicznych i praktycznych (Morrow, Torres,
1999: 93–97). Dywersyfikacja szkolnictwa prowadzi do dalszej stratyfikacji, w której
mechanizmy zamknięcia są przedefiniowywane i maskowane pod fasadą demokracji i merytokracji, przy dwu przeciwstawnych mechanizmach – leseferyzmu oraz
interwencji państwa (Berman, 1999: 297).

Trudności we wprowadzaniu voucherów
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stwierdził, że vouchery są niezgodne z konstytucją, później jednak zmienił decyzję i stwierdził, iż mogą być zgodne z nią, ale
nie jest to dobra polityka oświatowa. Mimo to prezydent George W. Bush nazwał tę
drugą decyzję historycznym zwrotem w amerykańskim myśleniu o edukacji. Przyznał jednak, że vouchery to kwestia prawa cywilnego, które nigdy nie zdobędzie
poparcia obydwu partii. Opowiedzenie się za nimi dla większości demokratów byłoby politycznym samobójstwem (Moe, 2006: 135). Sąd Najwyższy uznał jednak za
niezgodne z konstytucją prawo stanów południowych, które zalegalizowały vouchery pozwalające na przejście do szkół prywatnych dopuszczających segregację
rasową. Sędzia Earl Warren stwierdził, że możliwości edukacji muszą być otwarte
dla każdego na równych warunkach (Howell, Peterson, 2002: xii i 57).
Wiele stanów miało tak restrykcyjne konstytucje, iż nie zezwalały one na
wprowadzenie tej formy prywatyzacji szkolnictwa. Sąd Najwyższy Florydy uznał
vouchery za niezgodne z konstytucją (Hanushek, Lindseth, 2009, s, 77). Ponadto,
nawet gdy vouchery miały oparcie w konstytucji stanowej, to nie zawsze przezwyciężały opór przeciwko ruchowi wyboru szkoły (Peterson, 2006: 1–9). Spowodował on, że prawnicy opowiadający się za tą formą prywatyzacji edukacji zaczęli
szukać alternatywnych sposobów wspierających ruch wyboru szkoły. Jednak propozycje np. nieopodatkowanych kredytów na czesne nie spotkały się ze znacznym
poparciem (West, 2006: 159).
Niektóre szkoły prywatne nie chcą uczestniczyć w programie wyboru i przyjmować uczniów z voucherami, ponieważ jest to związane z rozliczeniami i sprawozdawczością (Hassel, 2006: 187).
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Bezspornym liderem oporu przeciwko wprowadzeniu voucherów były związki
zawodowe nauczycieli. Zdaniem Moe jest to prawdopodobnie najsilniejsza grupa
interesów w Stanach Zjednoczonych (sądzę, że demonizuje on związki i na pewno
siła biznesu jest większa). Dla związków zawodowych vouchery są zmorą, bowiem
stworzą znacznie mniej regulowany system, nad którym związki będą miały zdecydowanie mniejszą kontrolę. Związkowcy są podejrzliwi wobec rynku, obawiają
się, że ta forma prywatyzacji oświaty będzie promowała segregację, obawiają się
także o uczniów z rodzin o niskich dochodach. Także interesy własne związków
zawodowych prowadzą do przeciwstawiania się tego rodzaju propozycji.
Na wpływy związków zawodowych bardzo wrażliwi są demokraci. Zdaniem
Moe, to związki finansują pomoc i kampanie polityczne oraz wyborcze demokratów. Przede wszystkim mają miliony członków, wyborców. Ten gorący zwolennik
„wolnego rynku” w edukacji twierdzi, że demokraci „siedzą w kieszeni nauczycielskich związków zawodowych”. Demokraci zajmują wpływowe pozycje we władzach publicznych, mogą być zaliczani do protektorów interesów związków zawodowych. Trudno tę koalicję pokonać. Demokratyczne instytucje mają ogromną
liczbę powiązań. Z tego względu wprowadzenie nowego prawa oświatowego jest
ogromnie trudne, a jego blokowanie bardzo łatwe.
Prócz związków nauczycielskich przeciwko voucherom protestowały też American Association of School Administrators, National School Boards Association,
National Congress of Parents and Teachers, American Civil Liberty, National
Urban League oraz związki religijne, a zatem środowiska administratorów szkolnych, rad szkolnych, rodziców i nauczycieli i inne. Obecnie system oświatowy jest
ogromnym rezerwuarem pieniędzy, władzy, pracy i wsparcia. Rocznie wydaje 400
miliardów dolarów. Vouchery dotykają wszystkich tych aspektów systemu. Pieniądze i praca pójdą za nimi. Z tego powodu grupy korzystające z istniejącego systemu postrzegają je jako zagrożenie dla ich najbardziej fundamentalnych interesów.
Oponują całą siłą (Moe, 2006: 137–138).
Struktury rządowe popierają opozycję przeciw voucherom, ruch ten ponosi polityczne straty. Postępowanie musi iść drogą małych kroków, rząd stwarza złą perspektywę. W pierwszej dekadzie XXI wieku kwestie voucherów siedem razy poddawano
głosowaniu i za każdym razem były odrzucane. Daje to amunicję opozycji. Robert
Chase, prezydent National Educational Association, stwierdził, że kolejne porażki
voucherów – w Michigan i Kalifornii – powinny położyć kres mitowi, że wyborcy
chcą voucherów. Powinny one umrzeć jako zła idea (Moe, 2006: 138–144).
Amerykanie nie chcą rewolucji oświatowej, dążą do utrzymania systemu
szkolnictwa publicznego – usprawnionego – i ewentualnie dodania voucherów,
jeżeli związane z tym ryzyko dla szkół publicznych będzie minimalne. Myślą, że
ich lokalne szkoły są filarem demokracji i zasad egalitarnych. Sądzą również, iż
te zasady zasługują na zaangażowanie i wsparcie. Społeczeństwo mało wie o idei
voucherów. W roku 1994 „Phi Delta Kappan” stwierdził, że rodzice uczniów szkół
prywatnych popierają vouchery przeciw szkołom publicznym w 51%.
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Moe uznał, że najlepsze, co mogą zrobić liderzy ruchu voucherów, to włożyć
całą energię i zasoby w pracę polityczną i wprowadzenie nowej legislacji. Bariery
sukcesu nie są zupełnie poza kontrolą. Można poruszać się do politycznego centrum, wysuwać umiarkowane propozycje, z małym ryzykiem i na tej podstawie
tworzyć koalicję do zwycięskiej bitwy (Moe 2006: 145–147).
Nowa argumentacja za wprowadzeniem voucherów musi mieć mniej wspólnego z rynkiem, a więcej z równością społeczną. Takie przesłanie ustawi opozycję
w wyjątkowo trudnej sytuacji. Spowoduje alians konserwatystów, ludzi o niskich
dochodach i ze śródmieść metropolii. Argument równości i małego ryzyka o wiele
lepiej apeluje do społeczeństwa niż mantra wolnego rynku. Taki alians zwyciężył
w Milwaukee. Podobnie proponuje przezwyciężać opór Lieberman – adresować
vouchery do mniejszości, rodziców dzieci niepełnosprawnych i uczniów ze słabymi ocenami (Lieberman, 1986: 196–197).
Moe przewiduje, że polityczna pozycja nauczycielskich związków zawodowych
i zdolność blokowania polityki voucherów prawdopodobnie bardzo się pogorszą.
Legislacja jest kontrolowana przez republikanów, edukacja specjalna rozszerza
możliwości voucherów na dużą ich liczbę, a grupy praw człowieka bardzo popierają edukację dla niepełnosprawnych. Jednak aktualnie uważają one, że rynek nie
jest dla biednych (2006: 148–153).
Ruch voucherów zaczęli wspierać prominentni liberałowie: Robert Reich –
były minister pracy i Andrew Young – były minister zdrowia i edukacji. Postrzegają oni vouchery jako eksperymentalny i sensowny środek pomocy biednym.
Oponenci voucherów zaczynają tracić argumenty intelektualne i moralne,
twierdzi Moe. Jednak trudno będzie przekonać większość demokratów i wysokich
urzędników, zwrócić ich przeciwko związkom zawodowym nauczycieli. Zmiany
mogą trwać całe dekady, nowy system będzie mieszany – publiczny i rynkowy.
Wybór szkoły będzie większy, większa konkurencja i prywatyzacja. Najważniejszą
rolą rządu jest sprawienie, by siły rynku pracowały na rzecz kluczowych wartości
społecznych, szczególnie równości dla poszkodowanych (Moe, 2006: 154–155).
Pesymistycznie na przyszłość voucherów patrzy Lieberman podkreślając, że reforma napotyka tak duże kłopoty prawne i polityczne, że nie będzie w pełni efektywna przez wiele lat (1986: 210).

Szkic rozwoju voucherów
Narodowym laboratorium publicznego finansowania voucherów był stan Milwaukee. Do ich sponsorowania włączyły się korporacje prywatne, przeznaczając na ten
cel do 1988 roku 250 milionów dolarów dla ponad 13 000 uczniów. Ta wiadomość
była nagłaśniana tak bardzo, że i media włączyły się do reformy. Temat znalazł się
na pierwszych stronach między innymi z powodu publicznej fascynacji rozwią-
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zaniami rynkowymi w okresie boomu ekonomicznego, niezadowolenia z efektów
pracy szkół publicznych, silnego poparcia gubernatorów republikańskich i prawników, a także z powodu chęci wprowadzenia konkurencji do edukacji. Starania
bardzo mocno wspierał prezydent George W. Bush, starając się wprowadzić legislację sprzyjającą tej formie prywatyzacji szkolnictwa publicznego. Bush jeszcze
jako gubernator stanu Kolorado wyasygnował granty w wysokości 7500 dolarów
każdy dla uczniów 12 placówek publicznych na naukę w szkołach prywatnych.
Jego działania zastopował prezydent Bill Clinton (Mittang, Connell, 2001: 22).
Do roku 1998/1999 z tej formy pomocy finansowej skorzystało 13 000 uczniów.
Nowo utworzony Children Scholarship Fund przyznał vouchery dla 40 000 dzieci
i młodzieży (Moe, 2001: 149). W roku 2001 vouchery otrzymywało 6,1% uczniów
(Merrifield, 2001: 149). W roku 2002 istniało 41 szkół voucherowych, w których
80% uczniów otrzymało tę formę pomocy. Brak jednak ogólnych danych dotyczących całego kraju, informujących o tym, które kategorie uczniów korzystały
z omawianej formy pomocy (Gill, Timpane, Brewer, 2001: xv). Także dane fragmentaryczne są nieliczne. W Milwaukee vouchery przyznano dzieciom rodziców
o niskich dochodach – w roku 1990 w 1103 szkołach (Belfield, Levin, 2005: 25).
Według Howella i Petersona omawianą formę prywatyzacji popierało 67% rodziców tej kategorii. Sami jednak piszą, że tylko 29% rodziców o niskim statusie społeczno-ekonomicznym skorzystało z oferowanych voucherów (Howell, Peterson,
2002: 27 i47). Prezydent George W. Bush ogłosił, że tego rodzaju pomoc otrzyma
1200 uczniów z biednych rodzin. Jak zwykle było to działanie symboliczne, stwierdził Campbell (2006: 228).
W 1999 roku 14% uczniów z sektora publicznego uczęszczało do szkół wybranych przez rodziców (Betts, Loveless, 2005: 12). W 2000 roku liczba voucherów wynosiła 60 000 (Howell, Peterson, 2002: 32). Na Florydzie każdy uczeń,
który otrzymał ocenę F (nie zdał) dwa razy w ciągu czterech lat, miał prawo
do vouchera w wysokości 4000 dolarów. Otrzymało je 57 osób (Gill, Timpane,
Brewer, 2001: 2). W Ohio vouchery EdChoice dla uczniów ciągle mających niskie
osiągnięcia w roku 2006 uzyskało 2193 osób, a w roku 2007/2008 – 6800. Był to
program zaprojektowany przy chronicznym niedostatku funduszy – stwierdził
Matthew Carr w czasopiśmie radykalnie konserwatywnym „The Cato Journal”
(2011: 265). Przytoczone liczby świadczą o tym, że skala reformy voucherów
była niewielka, biorąc pod uwagę wielkość kraju, jakim są Stany Zjednoczone.

Między deklaracjami a celami rzeczywiście realizowanymi
Jednym z kluczowych celów ruchu voucherów było generowanie dowodów, które wpłynęłyby na politykę publiczną. Od początku tej fali reform toczy się gra
o gromadzenie danych przydatnych do wykorzystania w charakterze silnej broni
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w politycznych zmaganiach ruchu wyboru szkoły. W nowej polityce oświatowej
„konserwatyści stali się progresywistami wiążąc się z osobami biednymi. Z kolei
progresywiści stali się konserwatystami, broniąc swojego statusu przeciw naciskom zewnętrznym. Jest to konserwatywny rys amerykańskiego systemu edukacji”. Ruch zwolenników voucherów, tworząc nową politykę oświatową, był zarazem
główną siłą jej ekspansji, prawdopodobnie najważniejszą polityczną transformacją
czasów modernizmu – twierdzi Terry Moe, gorący zwolennik prywatyzacji sektora
edukacji publicznej (Moe 2001: 100 i 122).
Ciągle bardzo mało jest jeszcze badań dotyczących skutków wprowadzenia
voucherów. Do roku 2001 nie było w ogóle takich badań (Natriello, 2001: 275). Istniejące studia pióra Colemana, Chubba, Moe, Hoxby i wielu innych zwolenników
wolnego rynku w szkolnictwie są stronnicze, wybiórczo selekcjonują dane, pomijają dane istotne oraz mają braki w zakresie wewnętrznej trafności konkluzji i w zakresie trafności zewnętrznej – przenoszenia konkluzji z danego studium na szerszy
kontekst polityczny (Myers, 2001: 305–313). Pierwszą próbą podsumowania najwcześniejszych badań dotyczących skutków voucherów jest książka Briana Gilla,
Michaela Timpane’a i Dominica Brewera Rhetoric versus reality. What we know
and what we need to know about vouchers and charters (Retoryka a rzeczywistość.
Co wiemy i co powinniśmy wiedzieć o voucherach i czarterach, 2001). Ma ona dobre
ramy teoretyczne i zrównoważone perspektywy – co jest rzadkością. Wyczerpująco i krytycznie autorzy kontrolowali dane i przeprowadzili nietendencyjny sondaż.
Dokonali oni krytycznej analizy teoretycznych podstaw reformy. Tam, gdzie to
możliwe, porównywali szkoły publiczne i prywatne.
Książka jest częścią szeroko zakrojonych badań RAND dotyczących reform
edukacji w Stanach Zjednoczonych. RAND deklaruje, że jego misją jest poprawne
zbieranie danych oraz ich ostrożne i obiektywne przeanalizowanie dla potrzeb narodowej debaty oświatowej (Hill, 2001: III). Lista tego, co już wiadomo, jest bardzo
krótka, znacznie dłuższa jest lista tego, czego jeszcze nie zbadano. Prawie wszystkie dane empiryczne pochodziły z małej skali.
Kto korzystał z voucherów? Gill, Timpane i Brewer stwierdzili, że przede
wszystkim uczniowie z rodzin reprezentujących klasy średnie i wyższe. Ich dzieci
uczyły się w szkołach katolickich mających renomę najlepszych w kraju (poza elitarnymi) (Hess, Loveless, 2005: 95). Świadczy to o obłudzie zwolenników tej formy
pomocy, na pewno doskonale zdających sobie sprawę z tego, że rodziców o niskich
dochodach nie będzie stać na pokrycie 50% kosztów kształcenia ich dzieci w szkołach prywatnych – stwierdzają autorzy z RAND (Gill, Timpane, Brewer, 2001:
XV). To było przyczyną wykorzystania oferty voucherów tylko przez 29% rodziców z tej kategorii. Ascher, Fruchter i Berne (1996: 40–41) twierdzą wszakże, iż
rodzice o niskich dochodach „nie są naturalnymi konsumentami edukacji”. Z czasem liczba niewykorzystanych voucherów rosła, uczniowie, którym je oferowano,
pozostawali w szkołach publicznych. Najważniejszym powodem rezygnacji była
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niemożność opłacenia/dopłacenia do kwoty przyznanej w voucherze. Najczęściej
tę formę pomocy wykorzystywały rodziny białe (Howell, Peterson, 2002: 36–49
i 72). Za niewykorzystywanie voucherów próbuje się oskarżać rodziców. Pisze się,
że niewiele rodzin, do których zaadresowane są propozycje voucherów, chce pozyskać informacje konieczne do aktywnego wyboru szkoły. Nie wszyscy rodzice muszą dokonywać tego wyboru. Z drugiej strony, wystarczy, aby tylko część rodziców
była poinformowana, aby zaistniał efektywny rynek edukacyjny (Schneider, 1998:
782). John Merrifield stwierdził, że założenie, iż tylko dzieci z rodzin o niskich
dochodach potrzebują pomocy, było błędne (2001: 69). Jeżeli jednak główną przeszkodą uzyskania dobrych ocen przez dzieci biedne jest niski dochód rodziców,
ich słabe wykształcenie, brak zainteresowania uczeniem się potomstwa czy brak
dyscypliny, to absurdem jest myślenie, że ci rodzice staną się wymagającymi konsumentami edukacji (Lemann, 1991: 104).
Hamilton i Guin stwierdzają, że dotychczasowe badania dostarczają dowodu
wspierającego jedno z kluczowych założeń modelu wyboru szkoły, mianowicie
że rodzice będą wybierać na podstawie jakości edukacji. Jednak rodzice o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym z jednej strony i ze statusem niskim oraz
z mniejszości podkreślają inny zestaw wartości edukacyjnych przy wyborze. Ponadto biali najpierw eliminowali szkoły z większością uczniów afroamerykańskich
i byli mniej zainteresowani ocenami z testów. Rodziców o niskim statusie bardziej
interesowało nauczanie „podstaw”, zwłaszcza matematyki i czytania, ponieważ ich
zdaniem są one konieczne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia i dla sukcesu
w życiu, byli też zainteresowani rezultatami testów i bezpieczeństwem w szkole.
Niewątpliwie rasa biała i rodziny z wyższym statusem społeczno-ekonomicznym
mogły wynieść większe korzyści z rynku edukacyjnego (Howell, Peterson, 2002:
59).
Dla rodzin afroamerykańskich rasa nie ma znaczenia, ale niektórzy mieszkańcy metropolii wybierali pozostawanie w szkole „czarnej”, ponieważ była im znana. Dotyczyło to również niektórych rodziców. Biedę w szkole brano pod uwagę
w umiarkowanym stopniu. Rodzice wybierający szkoły mieli wyższe wykształcenie niż niewybierający (Hamilton, Guin, 2005: 42–47).
Wspólna szkoła, do której uczęszczają wszystkie dzieci, jest mitem – konkludują William Howell i Paul Peterson (2002: 58). Segregacja rasowa pozostaje jednym
z najważniejszych problemów społecznych w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja
nie poprawiła się od lat 70., a na południu pogorszyła się. Jim Hunt – gubernator
Północnej Karoliny – stwierdził, że vouchery tworzą oddzielny, nierówny system.
David Berliner z kolei uważał, iż stanowią one nowy system segregacji obywateli,
tym razem używając do tego celu pieniędzy publicznych (Howell, Peterson, 2002:
127–128). Rodzice mogą mieć „wolny wybór” w teorii, ale nie w praktyce. Zyski
z tego wyboru na rynku będą bardzo ograniczone – do niektórych grup. Stratyfikacja społeczna na skutek „wyboru publicznego” powiększa się. Rodzice wybierają
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dla swoich dzieci takich samych rówieśników. Efekt segregujący voucherów może
być najpoważniejszym zarzutem pod adresem tej reformy (Belfield, Levin, 2005:
43–51).
Problemem jest to, że w rzeczywistości to szkoły, a nie rodzice wybierają. Prywatyzacja, której elementem są vouchery, nasila segregację według ras i klas (Kahlenberg, 2000: 4). Jeżeli nagrody są oczywiste, wówczas szkoły mające wybór będą
poszukiwały uczniów zdolnych, zmotywowanych do nauki, z klasy średniej (Brighouse, 2000: 169). Problem tak zwanego „zbierania śmietanki” dotyczy przede
wszystkim właśnie szkół prywatnych. Przyjęci uczniowie ze słabymi ocenami bywają wyrzucani. Reputacja placówek prywatnych po części zależy od pozyskania
zdolnych uczniów z majętnych rodzin. Waga problemu zależy od specyficznych
cech szkoły. Jeżeli vouchery będą dostępne tylko dla uczniów z rodzin o niskich
dochodach i jeżeli szkoły odpowiedzą na żądania rodziców, to problem może być
mniej poważny (Howell, Peterson, 2002: 20). Całkiem świadomie zakładano, że
placówki z nadmiarem uczniów będą stosowały praktyki dyskryminacyjne przy
ich doborze (Tough choices …, 2007: 16).
Programy wyboru szkoły funkcjonują też w taki sposób, że albo bezpośrednio,
albo pośrednio wykluczają uczniów z niepełnosprawnościami. Ich edukacja jest
kosztowna. Jeżeli szkoła będzie dobrze pracowała z nimi, to zostanie „zalana” dziećmi z tej kategorii (Rothstein, 1999: 357). System oparty na wyborze releguje Afroamerykanów, Latynosów, uczniów z rodzin o niskich dochodach. Szkoły prywatne mogą odmówić przyjęcia uczniów biednych. Po przyjęciu uczniowie ze słabymi
ocenami bywają skreślani z listy, a niepełnosprawni zachęcani do odejścia (Levin,
1998: 379). Z kolei dla Howella i Petersona zaskakujące było to, że szkoły prywatne
nie wykluczały uczniów z trudnościami w uczeniu się. Uważają oni, iż nie wydaje
się, aby vouchery znacząco zwiększyły selekcję w systemie edukacji. Obserwowali
umiarkowane selekcjonowanie najzdolniejszych uczniów. Większość Amerykanów
akceptuje „zbieranie śmietanki” uczniów jako życiowy fakt. Proces ten przenika cały
system edukacji – obydwa sektory. Im bardziej szkoła jest selektywna, tym ma wyższą rangę. Jednak placówki selekcjonujące uczniów według zdolności są wyjątkiem.
85% szkół publicznych to szkoły sąsiedzkie, do których uczniowie są przypisani z racji miejsca zamieszkania (Howell, Peterson, 2002: 57 i 80–84).
Szkoły przyjmujące uczniów z voucherami miały respektować stanowe wytyczne dotyczące przyjęć. Jednakże, jak konkludują Ronald Corvin i Joseph Schneider,
jeszcze bardziej krzywdzą uczniów z rodzin o niskich dochodach, z mniejszości
oraz z niepełnosprawnościami w społeczeństwie nieopiekuńczym. Żyjemy w społeczeństwie enklaw, coraz bardziej posegregowani. Retoryczny zwrot „oddzielni,
ale równi” zaczyna znowu brzmieć poprawnie (Corvin, Schneider, 2005: 200).
Vouchery segregują uczniów, erodują podstawy demokracji (Levin, 1998: 382).
Rozwijają one pogląd na świat i zróżnicowany system wartości jako „nasz w przeciwieństwie do ich” (Peterson, 2006: 154).
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Jednak, zdaniem Tuckera, vouchery nie nasilają izolacji rasowej, a szkoły prywatne wzmagają respekt dla praw innych (2005: 139).
Wiele badań ukazuje, że rodzice są bardziej zadowoleni ze szkół prywatnych
niż z publicznych. Raport z sondażu ministerstwa edukacji z roku 1999 podaje
następujące dane: 78% rodziców jest usatysfakcjonowanych ze szkół prywatnych,
62% z wybranych szkół publicznych i 48% z publicznych, do których zostali przypisani (Digest of… 2000, 2001: 34). Większość rodziców z przyznanym voucherami
wykorzystuje je w placówkach katolickich (Murphy, Nelson, Rosenberg, 1997: 10).
Uczniowie są mniej entuzjastycznie nastawieni do zmiany szkoły na przyjmującą
tych z voucherami, niż rodzice (Tucker, 2005: 176).
Jeżeli chodzi o badanie osiągnięć uczniów z voucherami i porównywanie ich
z rówieśnikami ze szkół publicznych, to poważnym błędem metodologicznym
doniesień z badań jest poprzestawanie na obliczeniach średnich statystycznych.
Ponadto techniki analiz statystycznych są stosowane, by więcej maskować niż
ujawniać, ponieważ zbyt wiele jest wariantów programów i zbyt duże zróżnicowanie uczniów, by formułować rozsądne generalizacje. Standaryzowane testy nie
są odpowiednie do formułowania wniosków, że w szkołach, do których przeszli
uczniowie z voucherami, poprawiono ich osiągnięcia (Corvin, Schneider, 2005:
XXI, 18 i 21).
Z powodów etycznych i politycznych programy edukacyjne rzadko są oceniane przy zastosowaniu randomizowanych badań eksperymentalnych. Gill, Timpane i Brewer poddali analizie badania trwające dłużej, nieeksperymentalne, które
wydawały się nietendencyjne. Na ogół nie podlegały one akademickiej ocenie kolegów. Nie było też badań niezadowolenia rodziców z voucherów (Gill, Timpane,
Brewer, 2001: 74–75 i 136–137).
Wyraźnym przykładem tendencyjnych „badań” i błędów wymienionych powyżej są prace Caroline Hoxby, wspomnianej już profesor ekonomii z Harvardu.
Hoxby pisze, że jej badania dowodzą, iż w metropoliach z maksymalnym wyborem – w tym dzięki voucherom – uczniowie mieli wyższe oceny z testów w klasach
VIII. W dystryktach z wysoką konkurencją między szkołami wydawano na edukację mniej niż w dystryktach bez konkurencji. Konkurencja podwyższa osiągnięcia
uczniów i obniża koszty edukacji. Jej badania pokazały, iż wszystkie szkoły mają
wyższe osiągnięcia tam, gdzie jest ostra konkurencja między szkołami prywatnymi i publicznymi. Inne studia – zdaniem Hoxby – wykazują znacznie lepsze osiągnięcia uczniów szkół prywatnych. Wprowadzenie voucherów w Milwaukee, konkurencja z nimi związana, poprawiła osiągnięcia w klasach z uczniami o niskim
statusie społeczno-ekonomicznym ich rodziców oraz uczniów z mniejszości. Jej
zdaniem, zaprezentowane wyniki wykazują stały wpływ konkurencji na podwyższanie osiągnięć szkolnych. Szkoły amerykańskie mogą mieć oceny o 28% wyższe
(Hobby, 2006: 195–203). Również Paul Peterson – zwolennik voucherów – doszedł
do konkluzji, że miały one pozytywny wpływ na oceny uczniów. Jego publikacja
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z roku 1996 wywołała niemało kontrowersji. Belfield i Levin z kolei – po przeanalizowaniu studiów dotyczących tego problemu – stwierdzili, że ewentualny wpływ
był bardzo słaby, nieistotny statystycznie (Belfield, Levin, 2005: 129–141).
Wracając do Hoxby – powołując się na studia z podobnymi wnioskami, nie
pisze, które to studia. Nie dokumentuje także swoich badań i tez. W ogóle nie
przedstawia metodologii swoich badań – jak na przykład orzekała o większym
lub mniejszym wyborze szkół, o ostrzejszej lub mniej ostrej konkurencji, czy jak
porównywała wydatki szkół prywatnych i publicznych. Na jakiej podstawie oszacowała, że szkoły amerykańskie mogą mieć osiągnięcia o 28% wyższe? Bardzo
dużo do życzenia pozostawiają jej przypisy. Z powodu wielu poważnych braków
metodologicznych „konkluzji” Hoxby nie można uznać za wiarygodne. Podobne
braki metodologiczne charakteryzują różne rozdziały książki pod redakcją Paula Petersona Choice and competition in American education (Wybór i konkurencja
w edukacji amerykańskiej).
Badania empiryczne dotyczące voucherów koncentrują się na ocenach uczniów,
często ignorując inne kluczowe dymensje. Ponadto ograniczają się przede wszystkim do korzystających z tej formy pomocy, a nie uwzględniają ich rówieśników ze
szkół publicznych – z wyjątkiem nielicznych grup kontrolnych (Hill, 2001: XXII).
Ewaluację osiągnięć szkół w Milwaukee przeprowadzili Cecilia Rouse (1998)
i John Witte (2000) – ewaluator powołany przez stan. Specjalny raport przygotowany pod jego kierunkiem przez badaczy z Uniwersytetu Princeton zawiera wniosek, iż Milwaukee poniosło porażkę w udowodnieniu, że vouchery udoskonaliły
szkoły. Obydwoje z Rouse stwierdzili, że nie było różnic w osiągnięciach uczniów
z voucherami oraz ich rówieśników z placówek publicznych. Do roku 2001 jedynie
ten program trwał dość długo, by można było wyprowadzać lepiej ugruntowane wnioski. Po roku 1995 szkoły przyjmujące uczniów z voucherami nie musiały
raportować wyników uzyskanych przez uczniów w testach, nie można więc było
przeprowadzać podobnych analiz (Belfield, Levin, 2005: 25). W ogóle bardzo trudno znaleźć dane dotyczące porównania osiągnięć szkół publicznych i prywatnych.
Ponadto statystyki nie ujawniają faktu, że wiele placówek publicznych jest tak dobrych, jak prywatne (Corwin, Schneider, 2005: 32). Są one zdolne do reagowania
na presje zewnętrzne (Gill, Timpane, Brewer, 2001: 107–109).
Belfield i Levin podkreślają, że vouchery są różne pod względem finansowania,
regulacji czy wsparcia stanowego lub jego braku. Planowano je dla umożliwienia
wyboru szkoły albo dla bardziej efektywnej produkcji, czy dla większej równości
i spójności. W związku z tym różne są też rezultaty. Friedman zwracał uwagę na
to, że jeżeli ta forma pomocy zostanie zaplanowana w celu umożliwienia wyboru
szkoły oraz efektywnej produkcji, to odbędzie się to kosztem równości i spójności
– i odwrotnie (Belfield, Levin, 2005: 40). Niemniej jednak badacze ci stwierdzają,
że wprowadzenie voucherów nie przyniosło efektów. Dane z tego rodzaju eksperymentów pokazują słabe osiągnięcia uczniów po trzech latach, osiągnięcia te nie
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poprawiły się (Howell, Peterson, 2002). Frederick Hess i Tom Loveless argumentowali jednak, że żadne systematyczne badania nie zaprzeczyły, iż poprawa nastąpiła
(2005: 85).
Najmniej rozpoznane są osiągnięcia poszczególnych, docelowych grup uczniów.
Istniejące dane sugerują możliwość, ale nie pewność, umiarkowanej poprawy
uczniów afroamerykańskich po jednym lub dwóch latach nauki w szkole prywatnej. Nie wiadomo jednak, co sprawiło tę prawdopodobną poprawę (Gill, Timpane,
Brewer, 2001: XII, Tucker, 2005: 166). Howell i Peterson piszą o pozytywnym i statystycznie istotnym wpływie voucherów na oceny uczniów afroamerykańskich.
Ich rodzice byli bardziej usatysfakcjonowani szkołą prywatną niż publiczną. Autorzy zaznaczają jednak, że badania miały ograniczony zakres (2002: XXIV–XXV).
W roku 2000 pojawiły się informacje, że 75% uczniów afroamerykańskich i 60%
białych poprawiło swoje oceny po uzyskaniu voucherów. Nie wiadomo jednak, na
jakiej podstawie sformułowano tę konkluzję (Grossman, 2003: 90). Tucker – też
nie wiadomo, na jakiej podstawie – twierdzi, że vouchery nie mają wpływu na oceny uczniów białych, ale mają w przypadku Afroamerykanów. Ich przejście ze szkół
śródmiejskich w metropoliach do prywatnych zmienia ich doświadczenia na wiele
ważnych sposobów. Uczą się w mniejszych szkołach, mniejszych klasach, bardziej
bezpiecznych. Szkoły prywatne nie mają jednak sukcesów w zmniejszaniu przepaści w ocenach testowych. Ponadto w klasach VI, VIII i starszych są one bardziej
dyskryminacyjne (Tucker, 2005: 193 i 215–218). Coleman, Hoffer, Greeley, Wilms
i Jencks w swoich esejach w „Sociology of Education” z roku 1985 zgodnie jednak
twierdzą, że pomagają one zmniejszać przepaść między grupami etnicznymi (za:
Tucker, 2005: 143). Podobnego zdania jest Tucker w odniesieniu do voucherów.
Jego zdaniem miały one raczej pozytywny niż negatywny wpływ na izolację etniczną i konflikty (s. 127–130).
Moe powołuje się na sondaż Gallupa z roku 1992, w którym vouchery poparło
71% Amerykanów, w tym 88% Afroamerykanów i 84% Latynosów. Twierdzi też,
że największe sukcesy ta forma prywatyzacji odniosła w środowiskach centrów
metropolii, ludności kolorowej oraz o niskich dochodach (2001: 71). Moe nie dokumentuje wszakże swoich twierdzeń, powołuje się natomiast na zdanie ekonomistów, którzy sądzą, że satysfakcja klientów jest najlepszą miarą jakości szkoły. Przytacza dane z sondażu narodowej próby rodziców dotyczące oceny wybranych przez
nich szkół w skali od A do F. Rodzice z placówek prywatnych najczęściej dawali im
ocenę B – w 41%. Rodzice o niskich dochodach taką samą ocenę przypisali 42%
szkół publicznych i 52% prywatnych. Autor – profesor ekonomii z Uniwersytetu
Stanford – nie podaje jednak wielkości badanej próby rodziców. Howell i Peterson
donosili, że vouchery popierało 57% rodziców uczniów afroamerykańskich (2002:
27). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż nie ma badań niezadowolenia rodziców
z voucherów. Ponadto Belfield i Levin zwracają uwagę na fakt, iż pozytywne osiągnięcia uczniów afroamerykańskich są kwestionowane ze względu na braki me-
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todologiczne badań dotyczących tej kwestii. W ogóle bardzo częstą przypadłością
rzeczników voucherów jest to, że nie podają źródeł danych, które przytaczają (Gill,
Timpane, Brewer, 2001: 27–28). Po analizie różnych badań konkluzja Gilla, Timpane i Brewera brzmi: nie ma zgodności wniosków w sprawie poprawy osiągnięć
uczniów korzystających z voucherów. Zwolennicy tej formy prywatyzacji twierdzą,
że spowodowała ona podwyższenie wyników uczniów. Nie wyjaśniono, dlaczego
oceny są takie, a nie inne. Howell i Peterson zwracają uwagę na fakt, że przepaść
w osiągnięciach uczniów z różnych grup rasowych, etnicznych, statusu społecznoekonomicznego rodziców to najbardziej kłopotliwa sprawa amerykańskiej edukacji. Dzieci rodziców wykształconych zawsze mają lepsze osiągnięcia niż te z mniej
uprzywilejowanych środowisk (Howell, Peterson 2002: 3). Tucker donosi jednak,
że vouchery spowodowały zmniejszenie nierówności w ocenach uczniów w 6 z 8
porównań – także w przypadku uczniów, którzy nie otrzymali tej formy pomocy.
Jednak jego konkluzja jest ostrożniejsza: wyniki ani nie potwierdzają ostrzeżeń,
ani obietnic, że vouchery stopniowo wyeliminują nierówności w ocenach z testów
(Tucker, 2005: 158–166).
Ciekawy jest fakt, że 40% uczniów z voucherami wróciło do szkół publicznych
w ciągu 3 lat, 7% odpadło, ale później wróciło do szkoły prywatnej (Tucker, 2005:
13). Nie wszyscy rodzice uważali, że wybrana szkoła była korzystna dla ich dzieci
(Howell, Peterson, 2002: 83).
Czy zebrane dane potwierdzają twierdzenie Caroline Hoxby, że wszystkie
szkoły mają lepsze osiągnięcia tam, gdzie ma miejsce ostra konkurencja między nimi oraz że wpływ konkurencji jest stały? Relacjonowałam już ogromne
metodologiczne zastrzeżenia dotyczące jej badań. W przeciwieństwie do niej
Smith i Meyer stwierdzili, że występuje negatywna korelacja między konkurencją w sektorze prywatnym a wynikami uczniów osiągniętymi w standaryzowanych testach. Nie ma jasnych dowodów, iż konkurencja ze strony szkół prywatnych podwyższa osiągnięcia w testach uczniów placówek publicznych. W „badaniach” zwolenników voucherów – do których należy Hoxby – nie ma danych
dotyczących wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, tylko mnóstwo spekulacji (Smith,
Meyer, 2005: 40).
Badania dotyczące wpływu różnych form edukacji prywatnej i konkurencji
są kwestionowane. Nikt nie może być pewien, jakie są edukacyjne konsekwencje
poważnych przesunięć na rynku szkolnym. Jeżeli dane empiryczne nie dają odpowiedzi na pytania o rezultaty voucherów, to dlaczego ich obrońcy bronią ich
z taką pasją, a oponenci atakują? Belfield i Levin sądzą, że aspekt ideologiczny
reformy ma większy wpływ niż jej efekty. Dla zwolenników „wyboru publicznego” wybór jest najważniejszym priorytetem. Dla oponentów edukacja jest częścią kontraktu społecznego a szkoły publiczne wpływają na spójność i równość
w narodzie. Z kolei biznes z coraz większą siłą dąży do potencjalnych zysków
(Belfield, Levin, 2005: 56–57).
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Prognozy dotyczące przyszłości voucherów
Henry Levin nie spodziewał się lepszych efektów uczniów z voucherami (2006:
27). Nawet gorący zwolennik tej formy prywatyzacji – John Merrifield – twierdził,
że niepowodzenia analizowanej reformy należy przypisać nierealnym oczekiwaniom wobec niej. Obietnice obrońców tego ruchu nie spełniają się i nie spełnią
(Merrifield, 2001: 28). Do takiego samego wniosku doszli Corwin i Schneider po
ponad 10 latach badań i obserwacji (Corwin, Schneider, 2005: 18). Nawet Lieberman stwierdził, iż bardzo mało było bezpośrednich dowodów, że reforma voucherów poprawi stan edukacji (1996: 198). „Phi Delta Kappan” wskazało na spadek
poparcia dla niej. Prostota idei voucherów jest myląca. Jeżeli idea zostanie szeroko i powszechnie zastosowana, to będzie zdolna do transformacji całego systemu
szkolnego. Dlatego wzbudza taki opór (Moe, 2006: 135–137). Polityczne napięcia
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wyboru szkoły pogłębiają się. Pracujący
w tym ruchu doznają wielu niepewności: prawnych, w zakresie regulacji i finansowych (Betts, Loveless, 2005: 11; Gill, 2005: 83).
Tucker stwierdza, że nowe szkoły w biednym społeczeństwie zostaną otwarte
tylko wtedy, kiedy rządowa polityka spowoduje finansowe zachęty do ich otwarcia.
Szkoły z voucherami powinny otrzymywać takie same kwoty na jednego ucznia,
jak placówki czarterowe i publiczne; na ucznia niepełnosprawnego więcej. Koszty
kapitałowe powinny być pokrywane przez rząd. Tylko wtedy wszystkie szkoły będą
miały zapewnione ten sam poziom wsparcia publicznego. Tylko wtedy zaistnieją
zachęty do podejmowania ryzyka tworzenia nowych szkół. Jest to głos prezesa Narodowego Centrum Edukacji i Ekonomii (Tucker, 2005: 195).
Mobilizacja sił przeciwnych koncepcji wyboru publicznego związana jest
z czymś więcej niż z refleksyjną ideologią czy interesem własnym. Henig sugeruje
odmienne teorie o naturze rządu, polityki, zmiany politycznej dzielące zwolenników i adwersarzy voucherów. On sam wskazuje na różnicę między prywatyzacją
pragmatyczną i systemową. Ta pragmatyczna jest selektywna i dotyczy doskonałego dopasowania odpowiedzialności publicznej i prywatnej celem maksymalizacji kolektywnego dobra. Nie pomniejsza ona kluczowych możliwości instytucji
publicznych. Prywatyzacja systemowa znacząco reorganizuje władze publiczne
i prywatne siłami politycznymi, ideologicznymi, instytucjonalnymi, które mogą
się wymknąć kontroli publicznej.
Brookings Commission on Choice in K-12 Education – Komisja ds Wyboru
w Edukacji – zwracała uwagę na różne typy wyborów, na różny ich kontekst, na to
że redukcja kosztów kształcenia w programach wyborów nie jest prawdopodobna,
a nawet potrzebne są dodatkowe nakłady, że wybory nie będą projektowane politycznie i nie będą miały wstępnych intencji. W ogóle ruch ku rynkowi, wyborowi
szkoły i prywatyzacji dostarczania edukacji nie jest ruchem rewolucyjnym, stwierdza Henig (2005: 177–178 i 183). Stany Zjednoczone są doskonałym przykładem
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tego, że wysiłki prywatyzacji – przez contracting – out, deregulację i vouchery –
pojawiły się jako pragmatyczne wysiłki zmuszające rząd do lepszej pracy w realizowaniu szerokiego zakresu odpowiedzialności publicznej. Prywatyzacja edukacji
niekoniecznie jest niespójna z demokratycznym rozliczaniem.
Rynkowa organizacja edukacji obejmie co najmniej dostarczanie jej, regulację i podejmowanie decyzji. Prywatyzacja szkolnictwa tworzy system wyjątkowo
zróżnicowany.
Silna opozycja polityczna kwestionuje zgodność voucherów z konstytucją
i spowodowała, że reforma związana z tą formą prywatyzacji szkolnictwa ma zasięg ograniczony i charakter eksperymentalny, zniechęcający do inwestycji. Senat
stanu Wisconsin obciął fundusze na vouchery i ustalił dodatkowe restrykcje. Finansowanie przywrócili republikanie. Kontrowersje związane z voucherami ujawniły wiele niebezpieczeństw politycznych. Tymczasem zmiana systemowa nie
zmaterializuje się przy małej liczbie voucherów – ubolewa Tucker (2004: s. 197).
Program na wielką skalę może być atrakcyjny dla 10%–15% uczniów szkół
publicznych, ale nie na tyle, by spowodował ich masowy exodus do placówek prywatnych i tym samym „spowodować głód uczniów” w sektorze publicznym bez
możliwości zareagowania na tę sytuację. Z czasem programy wyboru szkoły spowodują większe modyfikacje w placówkach publicznych, ale zmiany będą następowały powoli.
Vouchery nie zmienią nakładów na edukację – konkluduje dalej Tucker – tylko ich dystrybucję. Opozycja twierdzi, że drenują one pieniądze z sektora publicznego do prywatnego. Autor uważa, iż same vouchery nie dokonują takiego drenażu, ale wszystkie możliwości wyboru szkoły razem – tak, przyznaje Tucker (2004:
s. 200–202).
Nawet uniwersalne programy voucherów nie przekroczą możliwości finansowych państwa. Jednak w sektorze publicznym zmiana jednej formy organizacyjnej w szkolnictwie na inną narzuca bardzo widoczne i politycznie ryzykowne
koszty krótkoterminowe. Zwiększenie finansowania voucherów będzie politycznie trudne do osiągnięcia (Betts, Goldhaber, Rosenstock, 2005: 61). W obecnym
klimacie politycznym szanse istnienia mają trzy typy voucherów: dla uczniów
ze szkół „upadających”, z rodzin o niskich dochodach oraz dla uczniów ze śródmieść metropolii. Jeżeli ta forma prywatyzacji szkolnictwa ma odnieść sukces
polityczny, to musi obrać za swój cel obszary, na których niezadowolenie z placówek publicznych jest największe (Tucker, 2004: 207). Dla Erica Hanushka
największym problemem jest to, że w ogóle przestano choćby rozważać takie
propozycje reform, jak vouchery. Tymczasem było dla nich znaczne poparcie
przed negatywną kampanią przeciwko nim. Opozycja nadal jest silna (Hanushek, 2009: 183–184, 233, 279). Społeczeństwo żąda też ścisłego regulowania
„szkół wyboru” finansowanych z pieniędzy publicznych. Ale jeżeli szkoły te są
efektywne dzięki możliwości wykluczania uczniów sprawiających kłopoty i dzię-
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ki dyscyplinie, to odebranie im tej możliwości będzie polityką nieproduktywną
(Betts, Loveless, 2005: 95–98).
Henig reprezentuje ostrożny optymizm co do pragmatycznej prywatyzacji dostarczania edukacji. Jego zdaniem siły przeciwników nie są wystarczające, by ją zatrzymać. Pragmatyczna prywatyzacja zwycięży, jeżeli polityka publiczna zostanie
zmobilizowana przez elity. Istniejący już system mieszany odzwierciedla kruchy
kompromis. Ale utworzenie, utrzymanie i mobilizacja „koniecznej koalicji rozumnych” to trudna praca (Henig, 2005: 201).

Podsumowanie
Populizm i obłuda zwolenników reformy „wyboru rodziców” z jednej strony, tendencyjne zbieranie „danych”, ale i mówienie wprost, o co chodzi w ruchu voucherów – jak choćby przez Tuckera – świadczą o tym, że idea publicznego wyboru to
nie teoria, lecz ideologia.
Ruch zwolenników voucherów to najbardziej upolityczniona i urynkowiona
reforma edukacji amerykańskiej od czasów administracji Reagana. Bardzo wyraźne było dyrygowanie nim przez neoliberałów. Dobitnym przykładem jest fundacja
Friedmanów, mająca za cel zalegalizowanie tej formy prywatyzacji szkolnictwa.
Reforma zaczęła się od zwiększenia publicznego finansowania szkół prywatnych
kosztem publicznych. Zamierzeniem była zmiana roli rządu – od prowadzenia
szkół do finansowania stypendiów.
Dążąc do upowszechnienia voucherów, stosowano różne strategie: zacieranie
znaczenia pojęć szkoły publicznej i prywatnej oraz granic tych sektorów szkolnictwa; argumentowanie, że placówki publiczne nie są w stanie zaspokoić wszystkich,
niezmiernie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów; wyliczanie korzyści,
które miałyby przynieść vouchery – korzyści dla wszystkich, i tych, którzy otrzymaliby tę formę pomocy i dla pozostałych; poprawa osiągnięć uczniów; maksymalizacja równości możliwości edukacyjnych (rozumianych jako preferencje) i maksymalizacja efektywności ekonomicznej. Argumenty stawały się coraz bardziej
populistyczne: stworzenie możliwości wyboru szkoły dla rodzin o niskich dochodach, z mniejszości i dla niepełnosprawnych – vouchery miałyby być narzędziem
sprawiedliwości społecznej.
Jednak efektywność ekonomiczna projektowana przez Bank Światowy polegałaby na zwiększeniu liczby uczniów w klasach, zwiększeniu liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela, nauczaniu jednym frontem całej klasy czy obniżeniu nauczycielskich pensji, a przede wszystkim na ograniczeniu finansowania
publicznego do szkolnictwa podstawowego. Strategią upowszechniania voucherów ma być również partnerstwo publiczno-prywatne, a raczej otoczenie sektora
państwowego i wejście z nim w proces dyfuzji.
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W różnych publikacjach sami zwolennicy tej formy prywatyzacji szkolnictwa
przyznają, że chodzi o pomoc małej liczbie uczniów np. z rodzin biednych, czy że
kwoty przeznaczone na vouchery są symboliczne – jak zawsze. Ponadto przyznają,
iż reforma „wyboru rodziców” nie jest programem edukacyjnym, sam wybór nie
poprawia ocen.
Ciągle mało jest badań skutków reformy, a publikacje jej zwolenników są
stronnicze i obarczone wieloma błędami metodologicznymi. Jedno jest pewne –
vouchery stanowią dodatkowy mechanizm stratyfikacji w szkolnictwie amerykańskim, które było już niezmiernie ustratyfikowane. Wspólna szkoła jest w Stanach
Zjednoczonych mitem.
Z omawianej formy pomocy korzystały przede wszystkim klasy średnie i wyższe, rasa biała. Tylko 29% rodziców o niskich dochodach przyjęło oferowane vouchery, a ponadto 40% uczniów z tych rodzin wracało do szkół publicznych. Pokrycie 50% kosztów czesnego było poza zasięgiem możliwości ich rodziców.
Wyboru dokonują w zasadzie szkoły, a nie rodzice. Wykluczają uczniów biednych, sprawiających kłopoty wychowawcze, z niskimi ocenami czy niepełnosprawnych. Niektóre szkoły prywatne w ogóle nie chcą przyjąć uczniów z voucherami.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów, to dominują konkluzje, że analizowana reforma nie doprowadziła do ich poprawy. Poparcie dla voucherów w społeczeństwie
zmniejsza się, a i tak ich skala była niewielka i miały one charakter eksperymentalny.
Mimo przytoczonych wniosków neoliberalni ekonomiści z samouwielbieniem
piszą na przykład: „poprawa osiągnięć uczniów bez pogarszania ocen innych, to
piękno perfekcyjnej konkurencji rynkowej”. „Geniusz konkurencyjnych rynków
polega na tym, że takie placówki (złe – E. P. ) wypadają z rynku” (Betts, 2005:
25–26).
Tymczasem Steven Macedo, teoretyk polityki, stwierdza: „Zdrowie naszego
społeczeństwa politycznego wymaga szkół, które mogą uczyć, jak negocjować
granice kulturowe i promować większą sympatię między obywatelami (…) to jest
kluczowa praca polityczna. Gdzie ta praca może być wykonywana, jeżeli nie we
wspólnych szkołach?” (Macedo 2000: 263). Jednak Patrick Wolf znalazł pewne dowody, że szkoły wybrane są równie efektywne w kształtowaniu wartości obywatelskich, jak publiczne (Wolf 2005: 210).
Phi Delta Kappan Center on National Education Policy stwierdził, że Amerykanie wprowadzili szkoły publiczne, by zjednoczyć naród i działać dla dobra
wspólnego. Jeżeli będziemy postępować zgodnie z propozycjami, które nie odpowiadają duchowi historii, to możemy stracić wiele cech szkolnictwa publicznego,
o których wcześni liderzy sądzili, że są konieczne dla utworzenia silnego, spójnego
i sprawiedliwego narodu (Flam, Keane, 1994: 125).
Whitty, Powell i Halpin (1998), badając skutki polityki wyboru rodziców
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Szwajcarii, doszli do konkluzji, że powstaje coraz bardziej segregacyjna hierarchia szkol-
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na. „Wybór rodziców” zmienił się w „wybór szkoły”, dobierającej sobie najbardziej
pożądanych rodziców i uczniów a odrzucając innych. Szkoły „tonące” toną coraz bardziej, a szkoły faworyzowane zbierają „śmietankę”, stają się coraz bardziej
uprzywilejowane (Hill, 2004: 6). Długoterminowe zdrowie edukacji zawsze będzie
spoczywało na sektorze publicznym. Ponad 30 lat neoliberalizmu wcisnęło jednak
prywatyzację także do szkolnictwa (Dalton, 2012: 160). Na ogół podkreśla się, że
neoliberalizm jest największą siłą w aliansie wprowadzającym reformy rynkowe
(Apple, 2006: 214; Carnoy, 2000, 2001, 2003: 339; Spring, 2002, 2008: 343). Sam
Bank Światowy wzywał do zastosowania neoliberalnej ekonomii w całym sektorze
oświatowym (Woodhouse, Howard, 2011: 220). Instytucja ta uzewnętrzniła swoją
wiarę w „pieniężny kod wartości”. Preferuje automatyczne poszukiwanie i akceptowanie pieniędzy jako niekwestionowanego dobra. Pieniądze traktowane są jako
początek i koniec sekwencji regulującej myślenie i działania. Slogan „ekonomia
oparta na wiedzy” w rzeczywistości oznacza komercję rządzącą wiedzą (McMurtry, 1998: 9, 32, 174, 299). Jednak BŚ twierdzi, że sama komercja nie zniekształca
kierunków zmian edukacji i kultury.
Do rzadkości należą zdania takie, jak Steinera-Khamsi, że neoliberalizm nie
ma tak bezpośredniego wpływu na edukację, jak się powszechnie zakłada (Steinera-Khamsi, 2010: 334–335).
Opozycja przeciw voucherom jest bardzo silna. Należą do niej związki zawodowe nauczycieli, wszystkie grupy zawodowe pracujące w szkolnictwie publicznym, bardzo wielu pracowników nauki – przede wszystkim pedagogów czy obrońcy praw człowieka i rodzice. Nie wszystkie grupy wymieniłam.
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Private Might Be Public? Vouchers – the Most Radical Form
of Privatization in American Education
Summary
The millieu of pedagogists perceives privatization as a possibility of providing public services
without considering the lower quality of these services. It is being perceived as a general ideological pressure to diminish the role of government. Americans desire service with low costs and
less involvement of government. There’s been a shift in this matter in public thinking. Never-
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theless, there must be a redefinition of what is to be provided by the government. Fundamental
debates are currently in progress on the need of a clear vision an the mission of education. The
society dwells on what should be expected from the public education. Even Nathan Glazer,
a prominent Harvard scholar and the advocate of schools for everyone, came eventually to the
conclusion that public schools are not able to such an organization to meet conflicted needs and
values of the citizens: religious and secular, permissive and traditional, those looking for new
experiences and those looking for safety and stability.
The concept of vouchers has been introduced for the first time by Milton Friedman in
1955. His intention was to increase the productivity of schooling and to solve the problem
of state monopoly controlling educational institutions. According to Friedman schooling
administration is not very interested in providing the best product for the lowest price. If parents
could use the publicly financed vouchers to cover the whole or the partial costs of education in
private schools, then public institutions will be forced to compete and to strive for clients. They
will be also forced to improve its work, increasing productivity, financial effectiveness and to
satisfy their clients. Rose and Milton Friedman had started a foundation which only goal was
to legalize a legal act, which introduced vouchers in the system of public education and other
forms of choosing a school.
In this light private schools are focused on their educational tasks and thanks to this provide
better products. Effective schools have clearly set goals, rigorous academic standards, there’s an
order and discipline, as well a lot of home work, there are high expectations towards the pupils,
a strong leadership of the school’s principal, teachers participate in decision making and get
good along with parents. Schools superintendent and administration control less the schooling
program, methods, hiring teachers and disciplines standards. The enthusiasts of free market
in education had noted significantly big differences between public and private institutions in
midtowns of grand cities, with a dominance of ethnic and racial minorities. However they did
not investigate the described sectors of education and did not made any empirical comparisons,
what led to their critique.
The voucher movement is the most politicized and marketed reform of American education
since the Reagan administration. It was very clearly directed by neoliberals. A significant
example might the Friedman Foundation which opted for legalizing this form of privatization.
The reform itself started with the increase in public financing of private schools with the loss
of the public ones. The goal was to change the role of government – from being in charge of
schools to financing scholarships.
While striving for the popularization of vouchers various strategies had been obtained:
effacing the meaning of public and private schools and the boundaries of these sectors of
schooling; arguments that public institutions are not able to satisfy all, very diverse, educational
needs of pupils; counting the advantages brought by the vouchers; improvement of pupil’s
efficiency etc. These arguments became more and more populist: creating the possibility to
choose a school by families with low incomes, those from the minorities and disabled – the
vouchers were supposed to be a tool for social justice.
However the effectiveness designed by the World Bank was supposed to be based on
increasing the number of students in classes, a uniform teaching of the whole class or lowering
teacher’s wages, but first of all the public finance cuts for elementary schooling. The strategy for
popularizing vouchers was also public-private cooperation or rather opening the state sector
and coming into the process of diffusion with it.
In many texts the advocates of this form of privatization of schooling admit that it is all
about helping a small group of pupils (for example those coming from poor families) or that the
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sums of money dedicated to vouchers are purely symbolic (as usual). They also admit that the
reform of “parents choice” is not an educational program – the choice itself does not improve
the notes.
There is still little research on the consequences of the reform and the works of its supporters
are being plagued by taking sides and many methodological errors. One is sure – vouchers are
making an extra mechanism of stratification in American education, which already was very
stratified. A coomon school in the United States is a myth. From the described reform benefited
just the white middle and higher classes. Only 29% of parents with low incomes accepted the
offered vouchers and over 40% of students from those families came back to public schools.
Covering over 50% of the fee was out of their reach. The choice is made basically by schools
not the parents. They exclude poor pupils, troublemakers, those with bad notes or the disabled
ones. Some private schools do not want to accept pupils with vouchers at all.
When it comes to students achievements conclusion dominate saying that the reform did
not contribute to their improvement. The social support for vouchers is decreasing and the
scale was small anyway as the vouchers were just experimental. However, despite the presented
conclusions neoliberal economists write with emphasis that for example: “the improvement
of students achievements without the decrease of notes of others is the beauty of free market
competition” or “the genius of competitive markets lies upon the fact that (bad) institutions
fall off the market” (Betts, 2005: 25–26). At the same time Steven Macedo, a theorist of politics,
states that: „the health of our political society demands schools, which are able to learn how to
negotiate cultural boundaries and to promote greater sympathy among citizens (…) this is the
key political work. Where this work can be done if not in common schools?” (Macedo, 2000:
263).
Whitty, Powell and Halpin (1998) while researching the effects of politics of parents choice
in the United States, United Kingdom, Australia, New Zealand and Switzerland came to the
conclusion that a even more segregationist school hierarchy emerges. „Parents choice” turned
into “schools choice”, which selects the most desired parents and pupils and rejecting all others.
“Drowning” schools drown even more, and those favourized gather the “cream” and become
more privileged (Hill, 2004: 6). Long term health of education will lie upon the public sector.
Over 30 years of neoliberalism did however pushed privatization into schooling (Dalton, 2012:
160). Generally it is being stressed out that neoliberalism is the most significant force in the
alliance introducing the market reforms. Money is being treated as the beginning and the end
of the sequence that regulates thinking and acting.
The opposition against vouchers is very strong. It gathers teachers work unions, all
professional groups working in the public schooling, many academics and researchers (foremost
pedagogists or human rights activists) and parents.
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The pedagogy of commonness might be the art of distinguishing between
complementary knowledge and its appearances and communicative
masks. Ignorance can create some myths of daily life that sanction mistakes,
abuses and misunderstandings as the equivalents or even substitutes of
knowledge based on true research, dialogue and exchange of thoughts
and ideas. The main thesis of this article is: commonness will not cease –
that is why the future reception of the Holocaust depends on the critical
thinking skills of people who as users of new media should know why the
Holocaust is not only a word. The pedagogy of commonness should prepare every user (who is or will be interested in) of the new media to think
critically about the diversity of representations of the Holocaust.

Wprowadzenie
Działalność edukacyjną przekazującą wiedzę o Zagładzie podejmuje się oraz upowszechnia szczególnie w miejscach pamięci, takich jak Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Bełżec, Majdanek. Instytucje te zredefiniowały cele
swojej działalności, stając się z jednej strony miejscami dokumentacji i organizo1

Teorię pedagogiki potoczności wprowadził Marek Kaźmierczak w książce Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej, Poznań 2012.
2
Artykuł ten jest rozszerzoną wersją następującej publikacji: M. Kaźmierczak, The Pedagogy of
Commonness – an Alternative Theory in Teaching about the Holocaust, [in:] Shoa and Experience –
A Journey in Time, ed. by N. Davidovitch and D. Soen, Ariel 2013 (w druku), s. 110–133.
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wania wystaw, a z drugiej – prowadzenia lekcji muzealnych i projektów edukacyjnych. Bogusław Milerski ujmuje to w następujący sposób: „O ile w poprzednim
okresie działalność edukacyjna miejsc pamięci była rozumiana przede wszystkim
w kategoriach dostarczania legitymizacji narodowej, o tyle obecnie staje się kreatorem krytycznego dyskursu społecznego” (Milerski, 2009: 27).
Niemożliwe jest wskazanie wszystkich książek i warsztatów, każdego wykładu,
artykułu, kulturowego tekstu i projektu edukacyjnego używanych do nauczania
o Holocauście. Istnieje wiele sposobów prowadzenia dyskursu i nauczania, wiele ścieżek myślenia, na których dochodzi do konfrontacji sposobów pamiętania
o tym wydarzeniu i przekazywania wiedzy o nim pomiędzy pokoleniami. Ostatnie
dwadzieścia lat to czas, w którym – w wielu krajach – wprowadzona została do
szkolnych programów nauczania edukacja o Holokauście. W Polsce bazuje ona
na podstawie programowej kształcenia ogólnego z 1 września 2009 roku. W roku
2011/2012 objęła wszystkie klasy gimnazjum. „Od roku 2012/13 ma być sukcesywnie wprowadzana na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Nowa podstawa
programowa obejmie cały cykl kształcenia szkolnego dopiero w roku 2014/2015”
(Milerski, 2009: 27). W przeciwieństwie do starej podstawy nowa ma charakter
linearny, co wpływa na status dydaktyczny edukacji o Holokauście, gdyż skutkuje
omawianiem tematyki Zagłady tylko na poziomie edukacji ponadgimnazjalnej.
Jednocześnie określenia używane do opisania podstawy programowej powodują,
że sposób realizowania tej tematyki zależy od osób tworzących programy szczegółowe (Milerski, 2009: 27). Edukacja o Holokauście jest elementem obowiązkowym w ramach nauczania historii, może być także zagadnieniem omawianym na
lekcji języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i religii, a także tematem ścieżek
międzyprzedmiotowych oraz zajęć dodatkowych. Ze względu na przyjętą zasadę różnicowania programu szkolnego w Polsce jest realizowana na dwa sposoby:
epizodycznie lub kompleksowo. Autorami programu do nauczania o Holokauście
opublikowanego w roku 2000 są Robert Szuchta i Piotr Trojański. Program ten
został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest zalecany do
realizacji w szkołach (Milerski, 2009: 27).
Byron L. Sherwin (Sherwin, 1995) zwraca uwagę na fakt, że niepokojąca jest
perspektywa nietraktująca Holokaustu jako sprawy egzystencjalnej, sprowadzająca
Zagładę do faktu z przeszłości, który dzisiaj nie ma już znaczenia. Stąd ważne jest
wypracowanie sposobów mówienia, uczenia o Holocauście tak, aby ludzie potrafili
zauważyć istotę problemów, których edukacja ta dotyczy, problemów koncentrujących się na podstawach ludzkiej egzystencji. Trudność i wyzwanie takiej edukacji
dotyczy nie tylko samej problematyki, ale także sposobu jej przekazywania, dostosowywaniu środków przekazu do środowisk, w których ma miejsce nauczanie zarówno w kontekście historycznym, jak i społecznym czy religijnym. Inne wymagania stają przed edukacją europejską – polską czy niemiecką, inne przed amerykańską i izraelską. Każda z tych „narodowych” edukacji jest prowadzona w konkretnej
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rzeczywistości społecznej, politycznej, ideologicznej i kulturowej. Czynniki te –
wraz z wieloma innymi, jak chociażby wiek grupy, do której edukacja jest skierowana – należy brać pod uwagę jako ważne zmienne warunkujące skuteczność oddziaływania edukacyjnego. Niezależnie od wspomnianych różnic – podstawą dla
prezentowanego tekstu jest przyjęcie założenia, że Holokaust jako fakt historyczny,
dotyczący systematycznego, przemysłowego mordowania Żydów w Europie w XX
wieku, był punktem zwrotnym w kulturze świata zachodniego, a jednocześnie egzemplifikacją przeradzania się stereotypów i uprzedzeń w postawy prowadzące do
ludobójstwa przy zaangażowaniu nowoczesności, umożliwiającej z jednej strony
masowość, a z drugiej – anonimowość dokonywanych zbrodni.
Szczególny wymiar tej edukacji to podkreślanie zarówno sensu informowania
o wydarzeniu, jakim był Holocaust, jak i upamiętniania i ostrzegania przed możliwością jego powtórzenia. Istotne wydaje się zatem eksponowanie „swoistości”,
„szczególności” Holokaustu jako faktu historycznego, który zaistniał w nowoczesnej, zachodniej, europejskiej cywilizacji. Słuchając politycznych deklaracji składanych z okazji celebrowania rocznic czy obserwując niekłamane reakcje wzruszenia
ludzi biorących w nich udział, można zadać pytanie o to, jak w czasach współczesnych możliwe jest, pomimo że stosunkowo wiele wiemy o Holokauście, zabijanie
ludzi, niechęć do inności czy antysemityzm. Żyjemy w świecie, w którym wciąż
mniej pieniędzy wydaje się na edukację niż na przemysł militarny. To paradoks, że
finansowanie nauki pomagającej skonstruować bombę atomową jest przedstawiane przez niektórych polityków jako działania na rzecz rozwoju, odpowiedzialności
za losy społeczeństw czy wręcz – na rzecz pokoju światowego.
Trudno udawać, że słowa to tylko słowa. Czytamy Shakespeare’a nie tylko
z powodu szacunku dla tradycji literackiej, ale również – a może przede wszystkim – ponieważ zdołał on pokazać, że ludzka natura jest ponadczasowa, nie taka
sama, ale podobna niezależnie od rozwoju, postępu technicznego, cywilizacyjnego. „Things without all remedy should be without regard; what’s done is done”3.
Jak często zgadzamy się z takim stwierdzeniem? Mamy wrażenie, że odzwierciedla
ono nasz pogląd. Ale czy pamiętamy, że to słowa wypowiedziane przez Lady Makbet? Możliwe, że przywołane stwierdzenie jest także obecne implicite w każdym
głosie starającym się przekonać nas, że przeszłość jest przeszła, miniona, a więc
niejako mamy przyzwolenie na akceptację procesu zapominania o niej. Czy należy po prostu zapomnieć o (za)mordowanych? I co w tym kontekście z pamięcią tych, którzy przetrwali? Problem zawarty w powyższych pytaniach dotyczy
nie tylko Holokaustu, który w powojennej rzeczywistości kultury zachodniej stał
się symbolem, „morderstwem morderstw” – ale również faktem pośród innych
ludobójstw. Problemy z pamięcią o Holokauście (zarówno ignorowanie, jak i nad3
„Na co nie ma środka, Nad tym się nie ma i co zastanawiać; Co się raz stało, już się nie odstanie”. W: Shakespeare, Makbet, akt III, scena II, tłum. J. Paszkowski, http://evacska.republika.pl/
materialy/lektury/makbet/makbet.htm (dostęp: 6.02.2013).
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używanie) odsłaniają mechanizm czasów współczesnych. Bycie człowieka w XXI
wieku odarte jest z historii w tym sensie, że trudno mu określać cele, które byłyby
tej historii zasadą. Coraz częściej przeszłość i przyszłość są raczej terminami mającymi znaczenie dla filozofów i może – pisarzy. Utrata celu w trwaniu historycznym przejawia się między innymi w wymianie faktów na fikcję. W tym kontekście
przeszłość staje się konieczna jako źródło inspiracji dla „scenarzystów”, zastępując
przy tym poznawanie faktów. Z perspektywy kulturowej może jest to naturalne:
pamięć historyczna zastępowana jest pamięcią kulturową. Nie powinniśmy jednak
zapominać, że wraz z tym procesem pojawia się niebezpieczeństwo, że fikcja (literacka, filmowa) staje się źródłem rzeczywistości, a z czasem nawet – fundamentem
wiedzy (Łebkowska, 2001: 135).
Istnieje wiele opinii dotyczących celowości edukacji o Holokauście. Przez niektórych nauczanie to nie jest postrzegane jako istotne czy ważne, ponieważ świat
współczesny musi radzić sobie z innymi, bieżącymi problemami. Z kolei w innych
opiniach widoczne jest wciąż poszukiwanie analogii pomiędzy realnością i szczegółowością faktów. Jehuda Bauer pisał: „It is only by comparison that we can answer
the question of whether it is unprecedented and has features not found in similar
events” (Bauer, 2002: 8). Nauczanie to branie odpowiedzialności za przekaz i jego
efekty. Ignorancja i nienawiść wobec „innych” nie są zjawiskami kulturowymi,
ale narzędziami możliwej destrukcji. Kultura masowa wprowadza w przestrzeń
publiczną złudne przekonanie, że można niemal ilościowo porównywać każdą
śmierć, a liczba zabitych ludzi staje się bardziej wiarygodna i godna uwagi, gdy
jest większa niż w innych podanych wcześniej przypadkach. Mamy skłonność do
hierarchizowania wydarzeń w zależności od liczby zabitych osób. W tym kontekście kultura masowa utrudnia przywoływanie prawdziwych liczb zamordowanych
Żydów w czasie Zagłady. Kulturowy wpływ ekranu (TV, komputer, kino) pomaga
postrzegać obrazy, które funkcjonują jako reprezentacje w określonych ramach
fikcji, korzystając z prawa do przerysowania. Społeczny status wiedzy, głównie humanistycznej, i edukacji, umniejsza się, ponieważ paradygmaty wysokiej kultury
są dekonstruowane przez paradygmaty kultury masowej i popularnej, przez technologiczne wpływy ekspansywnego kapitalizmu.
Głównym celem prezentowanego tekstu jest zaprezentowanie komplementarnego wobec tradycyjnego ujęcia modelu edukacyjnego. Przesłanki wymuszające
zaproponowanie tego modelu wynikają z uwzględnienia w procesie edukacyjnym
potoczności, traktowanej jako sfera codziennych, intelektualnych i aksjologicznych doświadczeń, które redefiniują kulturowy i społeczny status wiedzy o Holokauście. Potoczność staje się alternatywą dla oficjalnego i kulturowego dyskursu.
Postaramy się udowodnić tę hipotezę na podstawie analiz przekazów funkcjonujących w Internecie, a zwłaszcza na stronach serwisów społecznościowych. Badania dotyczące pedagogiki potoczności wymagają jeszcze licznych analiz oraz
opisów.
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O potoczności
Problem potoczności jest podejmowany we współczesnych badaniach, jednakże wiele zagadnień z tego zakresu od dawna opisywane jest przy wykorzystaniu
różnych koncepcji oraz kategorii, które dotyczą licznych form myślenia, działania
oraz wyobrażania przejawiających się w codziennym życiu. Zakładamy najpierw
za Zbigniewem Klochem, że życie jest formowane przez sfery doświadczeń potoczności (Kloch, 2006: 15). Badanie skupione na codziennych, indywidualnych
i kolektywnych, sposobach myślenia i wyobrażania są ważne zarówno dla zróżnicowania dyskursów, jak i dla odniesień do Holokaustu. Potoczność jako przedmiot
badań implikuje metodologiczne wątpliwości.
Bernard Waldenfels pisał o codziennym życiu, ale można ekstrapolować jego
uwagi na grunt dociekań dotyczących doświadczania potoczności. Naukowa absolutyzacja obiektywnych badań i ich technologiczne ograniczenie redukują tak
płynne, znamienne i nieuchwytne rezultaty doświadczeń codziennego życia do
nieważnych elementów kultury współczesnej. Potoczność, która wytwarza swoje
własne, niezależne formy racjonalności, staje się więc szczególnym przedmiotem
refleksji. Możliwym skutkiem osobliwej autonomii właściwej potocznej racjonalności są obrazy świata, które funkcjonują per analogiam do obrazów rzeczywistości kreowanych i formowanych przez oficjalne formy dyskursu (publicznego,
akademickiego, politycznego), stając się często ich poznawczą, a co za tym idzie
– również edukacyjną alternatywą.
Potoczność naśladuje wysoką kulturę i jej szacunek dla wiedzy. Na stronach
serwisu Facebook możemy zapoznać się z różnymi znaczeniami słowa „Holokaust”. Jedna z najczęstszych odpowiedzi serwisu odnosi się do telewizyjnego miniserialu Holocaust, pokazywanego przez telewizję NBC w 1978 roku. Wikipedia
(która jest przykładem, jak nowe cyfrowe media funkcjonują w Internecie, organizując alternatywne wobec tradycyjnych źródła wiedzy) była „użytkownikiem”, który wprowadził ten opis na strony serwisu Facebook. Każdy użytkownik Facebooka
może znaleźć tę stronę poprzez odpowiedni „link”, wybierając „like” = „to lubię”
(lub inny profil odnoszący się do miniserialu). Link może funkcjonować w tym
kontekście jako substytut pamięci – zastępuje wiedzę i pamiętanie. Uwzględniając wpływ potoczności na społeczny i kulturowy status wiedzy, wyobraźni i aksjologii, możemy założyć, że granice umysłu są granicami prezentowania i rozumienia przeszłości. Właśnie na przykładzie Web 2.0 możemy zaobserwować, jak
potoczność – znajdując dla siebie różnorodne formy artykulacji oraz utrwalenia
– naśladuje mechanizmy rozwoju oraz promocji wiedzy właściwych jej oficjalnym
dyskursom.
Możemy jednak obserwować mechanizmy odwrotne, zwłaszcza gdy kultura
wysoka zaczyna naśladować mechanizmy typowe dla potoczności. To dlatego możemy na przykład czytać, wybierając konkretny profil dostępny na stronach serwi-
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su Facebook, o Muzeum Holokaustu w Houston4. Takie działania komunikacyjne
odzwierciedlają zmiany w myśleniu o Holokauście we współczesnym społeczeństwie. Oficjalne, często utożsamiane z instytucjonalnymi, porządki dyskursów poszukują najlepszej, co oznacza również najbardziej powszechnej, dla siebie formy
docierania do możliwie najliczniejszej grupy odbiorców.
Te formy wzajemnej imitacji zacierają granice pomiędzy porządkiem realności
a jego reprezentacjami. W rezultacie potoczność – jako zbiór przekonań i codziennych doświadczeń – staje się prawie niezależnym „generatorem” znaczeń, wartości i wiedzy. Powtarzanie jest w tym kontekście mechanizmem konstytuującym
pozorną spójność pojawiających się oraz zmiennych przekazów. Powtarzanie nieustannie jest wyrazem własnej niekompletności, ale także własnej niezdolności do
zahamowania procesu prowadzącego przekaz od prawdy ku czystej fikcji i symulacji. Powtarzanie funkcjonuje, jak pisze Anne Brewster, poprzez proces utrwalania
oraz zamazywania granic między tym, co jest rzeczywiste, a tym, co jest przedstawione (Brewster, 2005: 398).
Potoczne myślenie o przeszłości jest wciąż pomnażane i wyprowadzane z wzorów kulturowych obecnych w teraźniejszości. To dlatego obrazy potoczności wydają się niekompletne, arbitralne, zatomizowane, sprzeczne, rozsiane i – z powodu
wpływu mass mediów i nowych mediów – modelowane losowo przez interpretacje rzeczywistości funkcjonujące jako teksty kultury.
Wszystkie opisane powyżej korelacje i zależności są dostrzegalne, gdy chcemy
znaleźć coś na temat Holokaustu na stronach serwisu YouTube. Około 113 000
zapisów-rejestrów jest generowanych, kiedy użyjemy słowa „Holokaust” w wyszukiwarce portalu. Zobaczymy je jako niekompletne, nielogiczne, niekonsekwentne
i chaotycznie zatomizowane reprezentacje przeszłości na YouTube: niektóre prezentacje zostały przygotowane przez osoby indywidualne, inne to zdigitalizowane
fragmenty filmów i dokumentów (na przykład film Dzieci Holocaustu), są linki do
dyskusji o „przemyśle Holokaust”, linki do fragmentów Cannibal Holocaust czy
prac zarejestrowanych przez Urgehal – grupę muzyczną z gatunku black-metal
z Norwegii5. Jest to typowe nie tylko dla różnorodności gatunkowej konstytuującej
YouTube. Przywołane powyżej przykłady należą przecież do określonych kontekstów, są fragmentami złożonych tekstów i obrazami konkretnych punktów widzenia. Złożoność oraz różnorodność przekazów konstytuuje poetykę powtarzania,
co powoduje, że w tej perspektywie recepcja Holokaustu widziana jest jako proces
niekompletny i rozproszony.
Potrzeba zjednoczenia licznych opinii, którą można określić jako „zawieszenie różnic” (pomiędzy wymiarami czasu i poziomami reprezentacji, a także po4

http://www.facebook.com/pages/HOLOCAUST-MUSEUM-HOUSTON/78039800708 (dostęp:
25.10.2012).
5
http://www.youtube.com/results?search_query=Holocaust&oq=Holocaust&gs_l=youtube (dostęp: 26.10.2012).
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między rzeczywistością, fikcją i fałszem), staje się rezultatem wszystkich zależności determinowanych przez doświadczenia potoczne. Takie zawieszenie okazuje
się w tym kontekście synonimem zapomnienia. Naiwna i potoczna aksjologia
wiąże się z porządkiem negacji, wykluczenia, przemilczenia, co stanowi de facto
elementy zapominania, traktowane jako powierzchowność budowaną na przekonaniach. Zbigniew Kloch twierdzi, że potoczność to najbardziej rozpowszechnione centrum stylów kultury. Jest ona w doświadczaniu kultury zawsze pierwszym
kontaktem ze wzorami behawioralnej ekspresji, aczkolwiek to może przeradzać
się we wzory typowe dla masowej lub wysokiej kultury (Kloch, 2006: 15); jest
funkcją znaków, której może nie jesteśmy wystarczająco świadomi, ale tym niemniej formuje ona nas jako uczestników i aktorów natychmiastowej i interaktywnej kultury. Do potoczności nie można „powrócić” – jest to bowiem jedynie
źródło alternatywnego i racjonalnego opisu i wyjaśniania świata (Sulima, 2000:
4). Nowe media utrwalają obecność potoczności w codziennym życiu jako źródło
i matrycę alternatywnych wymiarów funkcjonowania racjonalności. Ramą poznawczą w tej perspektywie jest czas teraźniejszy, co powoduje, że niektóre cele
komunikowania skupione są na efektach krótkoterminowych. Jakość kreowanych
przekazów czy pisanych tekstów na stronach serwisów z obszaru Web 2.0 jest
zastąpiona przez ilość wysłanych informacji. Kompetencje komunikacyjne użytkowników są często pochodną ich intelektualnego i kulturowego „pochodzenia”
(zaplecza), dlatego zmiany w społeczeństwie wymagają nowych umiejętności,
głównie odnoszących się do Internetu jako najważniejszego medium komunikacji we współczesnej kulturze (Deursen, Dijk, Peters, 2011: 126). Użytkownik jako
nadawca komunikatów tekstowych może widzieć, śledzić publiczną dyskusję czy
przejawy pamięci zbiorowej w Internecie w ciągłym semiotycznym oraz aksjologicznym ruchu.
Potoczność ma swoje własne odmiany racjonalności, gdyż kryteria i obiektywne powody są jednym z potencjalnych sposobów bycia człowieka poprzez znaki,
w historii czy w społeczeństwie. Potoczność staje się instrumentem dla wielu dyskursów władzy, filtrem stałych, utrwalonych części pamięci i domeną zapominania. Ta różnorodność obserwowana jest na przykład na Twitterze, gdzie możemy
czytać teksty pisane przez ludzi, którzy traktują Holocaust poważnie, i przez tych
internautów, którzy, niezależnie od poziomu ich ignorancji, wciąż chcą „twittować” o swoich poglądach odnoszących się do opisywanych przez nich faktów6.
Postrzeganie Holokaustu, jako rezultat wszystkich tych rozbieżności, wydaje się
być mgławicowym procesem zdeterminowanym przez dychotomię pomiędzy zapominaniem i pamiętaniem, wiedzą i ignorancją, pomiędzy zainteresowaniem
i nienawiścią.
Potoczność formuje wzory zachowania i mówienia. Możemy znaleźć potwierdzenie tej hipotezy na stronach serwisów Web 2.0 – w społecznych mediach stwo6

Por. https://twitter.com/search?q=Holocaust&src=typd (dostęp: 27.10.2012).
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rzonych przez użytkowników kreujących ich zawartość. Potoczność jest procesem
łączącym znaczenie powstające w kontekście dychotomii pomiędzy popularną
i wysoką kulturą, pomiędzy kulturą jednoczenia i różnicowania. Ta dychotomia
jest ważna, ponieważ reprezentuje mechanizm ciągłej konfrontacji pomiędzy kulturą peryferii a kulturą centrum. To oznacza, że użytkownicy, którzy wytwarzają
wiadomości, będą definiowali siebie jako potencjalne i globalne alternatywy dla
tradycyjnych i oficjalnych wiadomości konstruowanych przez instytucje. Potoczność, która jest modelem kultury w sieci Web 2.0, odbija aktualne style czytania
i mówienia o przeszłości, ale również formułuje nowe (chociaż nie zawsze – oryginalne) reprezentacje i wyobrażenia przeszłości.
Jedną z najważniejszych charakterystyk potoczności jest jej arbitralność, która
dokonuje projekcji społecznego i poznawczego statusu oraz aksjologicznego horyzontu wiedzy o przeszłości na zmienne przekonania użytkowników sieci będących
de facto uczestnikami kultury. Niektóre społeczne i kulturowe zjawiska typowe dla
potoczności były reprezentowane wcześniej, przed Web 2.0, jednakże uwzględniając wpływ nowych mediów komunikacyjnych, możemy mówić nawet o „woli
potoczności”. Polega ona na tym, że utrwala się i rozpowszechnia własne wzory
myślenia i wyobraźni jako potencjalnie najważniejsze, kluczowe reprezentacje odnoszenia się do przeszłości.

Model komplementarnego dyskursu edukacji
Ważne jest postawienie sobie pytania: co jest naszym głównym medium, przekaźnikiem w transmisji wiedzy o Holokauście? Wielu z nas powiedziałoby, że to literatura lub kino, inni – naukowy dyskurs lub wizyty w muzeum, ale odpowiedź
przedstawicieli najmłodszej generacji będzie brzmiała, że Internet. Czy naprawdę myślimy, że Facebook może zmienić globalne podejście do przeszłości? Czy
zamierzamy uczyć o Holokauście tylko na podstawie oglądania krótkich filmów
i prezentacji dostępnych na YouTube? Możemy przewidzieć, że wpływ społecznych
mediów na odbiór Holokaustu zmienia tradycyjny dyskurs edukacji, że z powodu
używania Twittera uczymy się mówić o przeszłości w krótkich wiadomościach
(messages), że z powodu Facebooka uczymy się myśleć o przeszłości traktowanej
jako pole społecznie zróżnicowanych interakcji oraz interpretacji. Ponieważ istnieje YouTube – uczymy się, że recepcja Holokaustu jest formowana przez poetykę
fragmentaryczności i często nieoczekiwane analogie.
Twitter, Facebook i YouTube są w tym tekście tylko przykładami pracy cyfrowych mediów społecznych. Czy to naprawdę ważne dla nas, by odkrywać indywidualne, w wielu wypadkach pełne błędów i nadużyć, przemyślenia użytkowników Twittera, którzy odwołują się do Holocaustu, aby najczęściej coś powiedzieć
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o sobie? To ostatnie pytanie wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Tak, ponieważ
społeczne media utrwalają powszechność (w potencjalnie globalnej skali) jako alternatywę macierzy wyobraźni, form myślenia, i rozumienia reprezentacji Holokaustu. Potoczność zaczyna funkcjonować w przestrzeni publicznej podobnie do
tradycyjnych źródeł wiedzy edukacyjnej o Holokauście.

Rysunek 1. Model komplementarnego dyskursu edukacyjnego

Na rysunku 1 możemy zobaczyć model komplementarnego dyskursu edukacyjnego. Lewa jego część symbolizuje „tradycyjne” sposoby nauczania o Holokauście. Prawa strona rysunku reprezentuje model kulturowych zmian, które są intelektualnymi oraz poznawczymi fundamentami pedagogiki potoczności.
W powyższym modelu zostały wprowadzone następujące symbole: Wd –
wektor dyskursu; L – (logos) E – ethos, P – pathos; WZ – wektor zmian. Kierunek strzałki pokazuje porządek korelacji pomiędzy tradycyjnymi edukacyjnymi
dyskursami a potocznymi dyskursami odzwierciedlającymi dominujące wzorce
kulturowe. Pojęcia logosu, ethosu i pathosu zostały zapożyczone z filozofii starożytnej, głównie z Platona. Triada L–E–P jest poznawczą i społeczną metaforą
używaną do opisu różnic pomiędzy oficjalnymi oraz nieoficjalnymi dyskursami
kultury i edukacji.
Tradycyjne sposoby nauczania były skupione na logosie i przez niego modelowane oraz warunkowane. Stanowiły one formy dyskursów zorientowanych właśnie
na logos, który w porządku transmisji informacji koncentrował się na dominacji
wiedzy naukowej, intersubiektywnej, w dużej mierze usankcjonowanej instytucjonalnie.
Oficjalne dyskursy wspierane przez konkretne instytucje (jak szkoły, uniwersytety, muzea, rządy czy liczne fundacje) kreują lub współuczestniczą w tworzeniu
modeli nauczania. Były one wdrażane jako elementy warsztatów czy wykładów
i prezentacji. Ich cel w szerokim rozumieniu był wspólny – określić wewnętrzną perspektywę, która może być użyteczna w kreowaniu odbioru przeszłości. Te
sposoby nauczania (i uczenia się) były silnie zdefiniowane przez kulturowe centra
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(gdzie wiedza była rodzajem wyrafinowanej władzy i gdzie władza była praktyczną
formą wiedzy).
Hierarchia wartości i wiedzy była raczej przypisana do jednego centrum
(nadawcy) które modelowało ramy myślenia, pamiętania (zapominania) i wyobraźni wielu peryferii (odbiorców). Akt nauczania jest zawsze aktem komunikacji, to dlatego możemy myśleć o płynnej, interaktywnej i znaczącej relacji
pomiędzy nadawcą i odbiorcą. W ten sposób nauczanie było oficjalne, oparte
głównie na deontologii. Systemy nauczania są (i były) nasycone normami takimi jak: „musimy pamiętać”, „musimy uczyć się z przeszłości, by nauczać dla
przyszłości”. To jest powód, dla którego poziom etosu był filtrem dla wymiarów
wiedzy i sposobów jej transmitowania. Sposoby nauczania w tym kontekście są
diachroniczne, zmienne historycznie, co oznacza, że odzwierciedlają one same
badania – ich zmienność wynikającą z perspektyw określających ich przedmiot,
a zależnych od kontekstów kulturowych czy politycznych. Tak pojmowane sposoby nauczania zawierają społeczne i kulturowe opisy wiedzy o Holokauście,
także w perspektywie deskrypcji ofiar (co to znaczy być ofiarą?), prześladowców
(kto był odpowiedzialny za Holokaust – Niemcy czy naziści?; Wolff-Powęska,
2011: 117) i świadków (dlaczego tak wielu Polaków nie uczyniło więcej, aby
pomóc?; Błoński, 2010: 11–14). Pozytywnym aspektem tego sposobu nauczania był, na przykład, potencjalnie wysoki poziom wiedzy i jej intersubiektywny
status, odwołujący się do faktów, negatywnym zaś skutkiem było unikanie, a nawet powstrzymywanie wielu różnych sposobów myślenia, które odzwierciedlały
peryferia kulturowe (jak na przykład problem z upamiętnianiem ludzi i miejsc
nieznanych w skali globalnej). Pamiętamy Auschwitz, ale co wiemy o 1500 zamordowanych Żydach w lasach w Rudzicy w 1941 roku? (Krakowski, 2004: 12).
Korzyść była taka, że ten sposób nauczania, modelowany przez logos (wiedzę),
był silnie powiązany z ethosem. Obydwa te poziomy formowały ramy trzeciego
– pathosu, w miarę możliwości ograniczając jego zakres oddziaływania. Niebezpieczeństwem okazało się zaś to, że logos rzadko był zorientowany na nauczanie,
które byłoby otwarte na płynne, ale realne zmiany współczesnego świata. Zapewne właśnie ta zależność mogła spowodować, że kultura popularna rozpoczęła wymazywanie wiedzy (logos) ze wspólnych wyobrażeń odnoszących się
do przeszłości. Być może właśnie z takich zależności zrodził się na poziomie
kulturowym znaczący wpływ kina na pamięć, co prowadzi do tego, że bardzo
wielu sytuacjach to właśnie filmy mają silniejszy wpływ na opinię publiczną niż
akademickie źródła wiedzy. Bez wątpienia opisana powyżej sytuacja doprowadziła do tego, że narracja i zapominanie stały się konwencjonalnymi ramami
prawdziwych wymiarów przeszłości.
Pamiętamy obrazy z filmów bardziej niż z uczenia się / studiowania, co więcej
– wiedza o Holokauście przestała rozwijać się w logos – zorientowanym horyzon-
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cie, od kiedy studenci przestali się uczyć. Mogą po prostu rozpoznawać Holokaust
jako termin wypełniony i kontekstualizowany przez zawartość i reprezentacje
wzięte z kultury masowej i popularnej. Wypełnienie w tym kontekście jest synonimem zapominania, banalizacji i rozproszenia przeszłości. Oficjalne formy studiowania były ważniejsze niż reprezentacje przeszłości wzięte z kultury popularnej,
ale nieoficjalnie porządek transmisji wiedzy i wyobraźni był odwrócony/przeciwny. Poziom ethosu był modelowany przez poziom logosu, aby uniknąć możliwych
nadużyć w reprezentowaniu Holokaustu. Poziom pathosu w tym kontekście był
zmarginalizowany. Relacje pomiędzy logos i ethos były źródłem wiedzy i wyobraźni, które musiały oddziaływać na język i doświadczenia dnia codziennego. Dyskursy edukacyjne zorientowane na logos były oficjalnie macierzą indywidualnych
wypowiedzi i myślenia o przeszłości.
Dla przykładu, globalne problemy, historyczne zagadnienia lub polityczne
kwestie stają się domenami, w których Holokaust jest nadużywany zarówno jako
metafora, jak i jako składnik pewnych schematycznych analogii, konstruowanych
przez np. polityków w celu tworzenia obrazów, które reprezentują problemy całkowicie odległe od przeszłości, o której jest mowa (Power, 1999: 31).
Mechanizmy, które są typowe, są przykładami nadużywania Holokaustu
w różnych dyskursach życia publicznego, w tym w sieci internetowej. Oznacza
to, że światowa sieć połączonych ludzi, instytucji oraz komputerów rozszerza
oraz rozprzestrzenia pewne trendy i formy prezentacji Shoah. Istnieje jedna podstawowa różnica: za sprawą popularności Internetu potoczność jako alternatywne (w porównaniu z tradycyjnymi dyskursami edukacyjnymi) źródło wiedzy,
wartości oraz wyobrażeń staje się utrwaloną formą kultury, która redefiniuje społeczny odbiór przeszłości, prowadząc do dychotomii między pamiętaniem i zapominaniem.
Użytkownik Twittera podpisujący się nickiem Black Voice stwierdził: „Powiem
więc jeszcze raz. Żydowski Holokaust nie może być porównywany do tego, co się
wydarzyło z Afroamerykanami przez ostatnie 400 lat” [„So I’ll say it again. Jewish
Holocaust CANNOT be compared to what happened to African Americans over
the last 400 yrs.”7] Tego typu forma wypowiedzi, jeśli nawet jest marginalna, to
i tak może stać się zapowiedzią kulturowych oraz społecznych zmian w nauczaniu
o Holokauście. Powyższy cytat, oparty na powierzchowny analogiach i skojarzeniach, odnosi się do problemów, które znajdują ważne miejsce w publicznej debacie zachodzącej w realnym świecie. Omawiane stwierdzenie zapisane na stronach
serwisu Twitter zwykle potwierdzają następujący mechanizm: oficjalne dyskursy
dotyczące przeszłości są powtarzane za pośrednictwem nieoficjalnych, indywidualnych, w tym kontekście – potocznych, form ekspresji.
7

https://twitter.com/search?q=Holocaust&src=typd (dostęp: 27.10.2012).
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Potoczność znalazła sposoby, aby utrwalać elementy, które mogą być użyteczne w przekraczaniu peryferiów kulturowych. Aby móc zreorganizować tradycyjne
wzorce nauczania oraz myślenia o przeszłości, musimy przemyśleć horyzonty pamięci, która jest modelowana przez dychotomię między edukacyjnym dyskursem
zorientowanym na logos i edukacyjnym, opartym na konfrontacji z dyskursem
zorientowanym na pathos.
Wiele interpretacji powstałych na poziomie dyskursu zorientowanego na pathos mogło niegdyś funkcjonować tylko w mówionej oraz nieutrwalonej formie.
Wszystkie te formy pamiętania oraz zapominania stały się domeną przeciętnego,
potocznego, pełnego nadużyć, zinstrumentalizowanego, a także zredukowanego
wymiaru wiedzy dotyczącej przeszłości. Potoczność poprzez obrazy okazuje się
aktywna zarówno na poziomie uprzedzeń, jak i na poziomie stereotypów. Utrwalona – staje się źródłem możliwych substytucji oficjalnych dyskursów edukacyjnych w życiu publicznym. Jest to zależność będąca podstawą wielu różnych
sposobów myślenia – pełnych afirmacji, ale także (w porównaniu np. ze stereotypami) pełnych negacji lub nawet wykluczenia. Można przyjąć, że na poziomie
dyskursu zorientowanego na logos możemy również mówić o wielu nadużyciach,
sposobach redukcji, nieporozumień, ale ogólnie rzecz pojmując – był on kontrolowany i weryfikowany. Ten poziom edukacyjnego dyskursu jest charakteryzowany przez typowe dla niego tendencje do obiektywizacji oraz do intersubiektywnej
dyskusji.
W kontekście recepcji Holokaustu potoczność nie podlega żadnej kontroli,
żadnej weryfikacji albo nawet obiektywizacji. Staje się ona raczej domeną losowych, indywidualnych, niekoherentnych zachowań. Dlatego tak istotna okazuje
się różnica między edukacyjnymi poziomami dyskursów zorientowanych na logos oraz na patos. Tradycyjne ujęcia były „głuche” na sensy i wyobrażenia wyrastające na gruncie doświadczeń potocznych. Możemy założyć, że brak materialnych form utrwalenia doświadczeń potocznych był zapewne przyczyną marginalizacji tej formy kreacji wiedzy o świecie, a także o przeszłości. Zgadzając się
z tą hipotezą, możemy stwierdzić, że potoczność staje się matrycą wielu różnych
dyskursów, zwłaszcza gdy nieustrukturyzowane myśli kulturowych marginesów
są utrwalane i transmitowane indywidualnie, płynnie – bez żadnego wpływu oficjalnych nadawców, bez modelującego oraz narzucanego wpływu kulturowych
centrów.
Wektor dyskursu (Wd) jest formowany przez wektor zmiany (WZ). Możemy
mówić o wielu rodzajach zmian. W tym miejscu skoncentrujemy się na trzech:
komunikacyjnym, intelektualnym oraz aksjologicznym. Style myślenia oraz mówienia o Holokauście są historyczne, zależą więc od społecznych i kulturowych
kontekstów. Komunikacyjna forma zmiany oznacza, że pamięć i zapominanie
stają się aktami wymiany znaczeń, różnorodności interpretacji (rozumianych
także jako reprezentacje przeszłości) oraz samych oczekiwań wobec sposobów
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przekazywania wiedzy. Współczesny świat jest modelowany przez różnorodne
formy komunikacji, które wpływają na intelektualne oraz aksjologiczne wymiary zmian. Intelektualne – kiedy musimy myśleć o realnej różnorodności
dyskursów, które odnoszą się do Holokaustu, nawet jeśli pełne są one różnych
nadużyć, błędów, redukcji i nadinterpretacji. Jest zbyt wiele przykładów na ten
mechanizm zmian. Użytkownik serwisu Twitter nazywający siebie Anne Frank
(@Anniefrank666) napisał na swoim profilu: „Myślę, że Holokaust jest czymś
w rodzaju Xfactor :) Obecnie wszyscy jesteśmy w obozie, a niektórzy z nas są eliminowani. Wiem, że ja również mam x talentów”8. Na stronach serwisu Twitter
możemy obserwować, jak szybko Holokaust funkcjonuje jako nadużywana metafora lub instrumentalnie potraktowany element porównania, stając się treścią
potocznych form myślenia oraz społecznych wyobrażeń. Aksjologiczne zmiany
są ramami symultanicznych etycznych oraz kulturowych interakcji między użytkownikami, dla których Shoah jest ważny lub – dla których to wydarzenie nie
jest ważne, lub nawet dla tych, którzy wykorzystują słowo „Holocaust”, by prowokować i obrażać różnych ludzi.
Wspomniana przez nas użytkowniczka podpisująca się jako Anniefrank666
na stronach serwisu Twitter pisze swój „dziennik”. Na profilu tego użytkownika
możemy obserwować jego (jej) fotografię symulującą (przetwarzającą) zdjęcie
historycznej Anny Frank. Wpisy na profilu wspomnianego użytkownika wydają
się być pisane przez osobę o antysemickich poglądach. Ta wykreowana wirtualna tożsamość użytkownika udającego realną Annę Frank potwierdza, że autor/ka wpisów orientuje się mniej więcej na temat prawdziwej Anny Frank, że wie
coś o jej Dzienniku, a także o Holokauście (dlatego właśnie użytkownik dekontekstualizuje słowa takiej jak „komora gazowa” czy „tatuaż”). Ale to „coś” tylko imituje wiedzę. Cyniczne posty oraz wulgarne kolaże zdjęć historycznej Anny Frank są
uproszczonymi – i w tym kontekście typowymi – komunikacyjnymi aktami oraz
działaniami użytkowników, którzy są w stanie uczynić wiele, by być czytanym oraz
„widzianym” przez innych użytkowników. Powstaje w tym miejscu jednak pytanie: dlaczego właśnie Anna Frank? Być może dlatego, że społeczny status pamięci
o Annie Frank stał się w kulturze zachodniej czymś podobnym do kulturowego
tabu. Dlatego użytkownik, który funkcjonuje w sieci jako autor omawianego profilu na Twitterze, w cyniczny sposób, aby być widzianym w Internecie, jest w stanie
zwulgaryzować to tabu. Jego nickname składa się z trzech cyfr: 666 – symbolu
zła, które może być interpretowane w tym kontekście jako uzasadnienie dla bezczelnych i bezwzględnych postaw użytkownika odnoszącego się do rzeczywistości,
o której ma zupełnie błędne wyobrażenie, a więc tym bardziej niebezpieczne na8
Oryginalny zapis brzmi: „I pretend the holocaust is xfactor :) all of us are in boot camp at the
moment and some of us are being eliminated. I know I have talent x.” https://twitter.com/Anniefrank666 (dostęp: 28.10.2012).
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stawienie, dlatego w miejsce dialogu pojawiają się wpisy pełne niczym nieuzasadnionej prowokacji.
Ilość klisz lub uproszczonych przedstawień Holokaustu może powodować
wzrost kulturowych oraz społecznych przejawów niechęci i obojętności wobec
tego wydarzenia. Trzy wyżej wymienione formy zmian są modelowane przez
wpływ mediów komunikacji masowej oraz przez Internet. W perspektywie potoczności możemy stwierdzić, że Web 2.0, media społecznościowe, charakteryzują się osobliwą obecnością w kulturze współczesnej, a także swoistym oddziaływaniem na podmioty w perspektywie jednostkowej oraz zbiorowej. Pedagogika potoczności dotyczy nauczania o Holokauście, które musi zostać rozpoczęte
na poziomie dyskursów zorientowanych na pathos, opiera się ona bowiem na
wykształceniu krytycznego namysłu nad treścią przekazów tworzonych na tym
poziomie. Bardzo często nowe pokolenia użytkowników mają dostęp poprzez
Internet do tekstów, które odnoszą się (również w sposób metaforyczny) do Holokaustu w sposób arbitralny i często uproszczony – typowy dla tego poziomu.
Dopiero później następuje wśród najmłodszych pokoleń użytkowników kontakt
z bardziej intersubiektywnymi, zorientowanymi na logos porządkami dyskursów
(Prensky, 2010). W konsekwencji mogące się wykształcić na poziomie dyskursów
zorientowanych na pathos nawyki myślenia, korzystające z typowych dla uprzedzeń oraz stereotypów matryc poznawczych, ograniczają dostęp do wiedzy, która
jest opisem wolnym od instrumentalizacji, banalizacji, trywializacji. Dokonując
w tym miejscu teoretycznego uproszczenia, można nawet stwierdzić, że uprzedzenia i mniemania, które wcześniej były przekazywane z pokolenia na pokolenie
przekazem ustnym i jednostkowymi opowieściami oraz wspomnieniami, obecnie rozszerzone, a nawet zastępowane są przez obrazy przeszłości i jej interpretacje tworzone przez różnych użytkowników, mających często skrajnie odmienne
światopoglądy.
Odwrócenie porządku dyskursu jest pierwszym oraz fundamentalnym założeniem konstytuującymi pedagogikę potoczności, będącą sposobem uczenia
o Holokauście komplementarnym wobec tradycyjnych. Uwzględnienie tej alternatywnej teorii edukacyjnej nie jest przy tym zanegowaniem tradycji, wręcz
przeciwnie – obydwa ujęcia stają się jednym ze względu na wspólny cel, który
opiera się na tym, aby uczyć, aby pamiętać, aby rozmawiać, aby upamiętniać.
Jednakże są one całkowicie inne, jeśli chodzi o podstawę problemową, z której
wyrastają. Tradycyjne ujęcia dotyczą wiedzy, a proponowane przez nas spojrzenie
dotyczy społecznych zmian w jej postrzeganiu. Młode pokolenia użytkowników,
a jednocześnie uczniów i studentów winny rozumieć, że styl odbioru wiedzy jest
zmienny historycznie oraz kulturowo, gdyż w dużej mierze jest on konwencją
konstruowaną na podstawie wciąż zmieniających się interakcji społecznych między jednostkami i zbiorowościami. Możemy przy tym założyć, że nowe pokolenia studentów łatwiej przyswajają informację podaną w ten sposób na skutek
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ich intelektualnego oraz kulturowego rozwoju zapośredniczonego w medialnych
reprezentacjach wiedzy. Powyższą hipotezę potwierdza następujący mechanizm:
młode pokolenia użytkowników otrzymują bardziej zróżnicowany przekaz na
temat Holokaustu właśnie z ich komunikacyjnego otoczenia, które w dużej mierze jest kształtowane przez media społecznościowe, rzadziej zaś przez tradycyjne
ścieżki edukacyjne.
„Więcej” nie musi koniecznie oznaczać, szczególnie w kontekście powyższych
uwag, „lepiej”, choć na pewno konotuje znaczący wpływ na różne zjawiska wpisujące się w proces recepcji Holokaustu w systemach edukacyjnych. Użytkownicy, którzy są subskrybentami („followers”), wysyłają interesujące dla nich linki
do stron internetowych lub do stron serwisu YouTube, na których można oglądać ciekawe ich zdaniem „filmy”. Takie działania komunikacyjne zmieniają wiele
w myśleniu o Holokauście – „materiale” do zlinkowania. Dlaczego? Głównie dlatego, że te społeczne doświadczenia wiedzy odzwierciedlają przeciętne, również
stereotypowe, wyobrażenia na temat Shoah. Potoczność jest matrycą tego rodzaju
przyrostu wiedzy i form jej odbioru, które nie muszą oznaczać jednoznacznie ani
czegoś lepszego, ani gorszego niż oficjalne sposoby nauczania. Ten rodzaj przyrostu wiedzy ma swoją osobliwość, gdyż omawiane społeczne formy doświadczania
wiedzy redefiniują ramy myślenia o recepcji Holokaustu, tworzone przez oficjalne, w tym instytucjonalne, porządki dyskursów. Być może właśnie dlatego nowe
pokolenia studentów, które uczą się oraz kontaktują z innymi ludźmi, korzystając
z Internetu, nie mogą zrozumieć sposobów nauczania właściwych dla dyskursów
zorientowanych na porządku logosu. Z jednej strony oglądają oni prezentacje na
stronach serwisu YouTube, które wydają się im interesujące. W tym rozumieniu
„interesujące” oznacza, że wybrany przekaz musi być odpowiednio krótki oraz łatwy w rozumieniu, w tym także na skutek doboru rozpoznawalnych konwencji;
przeciętny użytkownik, który według przeprowadzonych badań, ogląda zazwyczaj
(31% ogółu) jeden profil czy stronę serwisu; najczęściej użytkownikami tego typu
serwisu społecznościowego są osoby między 18. a 24. rokiem życia9. Konwencjonalność w funkcjonowaniu przekazu jest jedną z głównych osobliwości użytkowania oraz korzystania z przekazów w mediach społecznościowych – internauci
oglądają coś i są w stanie pojąć wybrane treści, gdyż wiedzą, jak mają percypować
i odczytywać wybrany przekaz. Konwencjonalność w tym kontekście oznacza także redukcję przedstawień, uproszczenie konfrontacji (łatwiej powiela się wzorce,
niż tworzy coś, co mogłoby się od nich różnić), a także wygodę w zdobywaniu wiedzy – użytkownicy Web 2.0 uczą się tego, co już wiedzą, i wiedzą tylko to, czego się
w ten sposób nauczyli. Sieci społecznościowe odsłaniają społeczne mechanizmy
pamiętania oraz zapominania przeszłości, ale także odzwierciedlają główne trendy
w globalnym oraz interaktywnym myśleniu o Holokauście. Recepcja Shoah w me9

Por. http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com# (dostęp: 26.10.2012).
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diach społecznościowych składa się z wielu nieprzewidywalnych ludzkich działań
komunikacyjnych oraz określonych postaw, które mogą stać się w niemal każdym
realnym momencie początkiem nowych konwencji upamiętniania, zapominania,
a także zapewne na skutek tychże – przedstawiania (utrwalanego w kodach pisanych, wizualnych czy audiowizualnych) przeszłości.
Potoczność jest matrycą, która utrwala oraz odzwierciedla główne zmiany
w kulturowym i społecznym pojmowaniu statusu wiedzy jako takiej. To, co dzieje
się z myśleniem o Holokauście, z wiedzą o tym wydarzeniu, jest nie tyle osobliwością, co przede wszystkim odzwierciedleniem praw i mechanizmów ogólnych,
wśród których dostrzega się regres wpływu wiedzy intersubiektywnej, krytycznej
oraz zracjonalizowanej na relacje międzyludzkie. Uczenie o Holokauście w perspektywie oddziaływania Internetu powinno wciąż podtrzymywać porządek
modelowany przez wektor dyskursu (Wd) zorientowanego na logos, ale jego początkiem musi być omawianie przedstawień i przekazów wyrażających dyskursy
zorientowane na porządek pathosu. Jest wiele utrwalonych obrazów potoczności,
które mogą się stać potencjalnymi źródłami wiedzy oraz wyobrażeń dla użytkowników nieposiadających kompetencji w zakresie krytycznego poszukiwania wiedzy obiektywnej; w dużej mierze posiadają oni jedynie kompetencje w zakresie
konstruowania wiedzy wynikającej z potocznych wzorców komunikacji.
Rozpoczynając kształcenie z poziomu dyskursów zorientowanych na pathos,
mamy na uwadze poszukiwanie przeszłości nawet w zredukowanych oraz uproszczonych obrazach i narracjach, tworzonych przez przeciętnych, przypadkowych,
często niezainteresowanych na co dzień, a także zwyczajnie niekompetentnych
użytkowników.
Niekompetencję możemy potraktować jako przejaw funkcjonalnej kompetencji właściwej dla umysłowości modelowanej przez potoczność, gdyż treści jej wyobrażeń stają się elementami wiedzy służącej do opisu i wyjaśnienia świata, a także
relacji z innymi ludźmi. Potoczność jest sferą wyobrażeń oraz doświadczeń, które
są konstytuowane ze względu na swobodę relacji komunikacyjnych oraz płynność
i arbitralność odniesień i znaczeń kulturowych, dzięki tej zależności niemal każdy
uczestnik kultury może dowolnie wypowiedzieć lub przedstawić istotne dla siebie
treści, w tym te, które odnoszą się do Holokaustu redukowanego w dużej mierze
do zużytych metafor lub nawet pustych semantycznie pojęć. Na przykład użytkownik podpisujący się Maliheh napisał: „każda kobieta, która głosuje na Mitta
Romneya, zachowuje się tak, jakby ofiary Holokaustu głosowały na Hitlera. Urna
wyborcza jest twoją komorą gazową” (oryginalny wpis brzmi: „any woman who
votes for Mitt Romney is like watching a holocaust victim vote for Hitler. its your
gas chamber step right in”). Ten wpis został umieszczony na stronach Twittera
w październiku 2012 roku. Użytkownik Maliheh charakteryzuje siebie na swoim
profilu w następujący sposób: „Najbardziej złośliwy oraz prowokacyjny blogger,
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który kiedykolwiek pojawił się w sieci! („The most Vicious & Provocative Blogger
2 ever hit the net!”10).
Gdy ignorancja i niekompetencja stają się sensem dyskursu, nawet najbardziej
aroganckie oraz obraźliwe stwierdzenie może funkcjonować jako rdzeń dla nowej, podważającej dotychczasowe interpretacji. Ciekawa jest pozorna aktualność
pamięci o Holokauście w tym kontekście. Niby dalej mowa jest o Holokauście,
niby dalej użytkownik stara się odwołać do wiedzy, która będzie powszechnie
rozpoznawalna, niby wykorzystuje to słowo, podobnie jak pojęcie „komory gazowej”, by w uproszczony sposób pokazać niebezpieczne analogie, ale po drodze
uproszczenie i niebezpieczna w swej naiwności analogia prowadzą do nadużycia
Holokaustu, a jednocześnie do tego, że następuje zwulgaryzowane, aktywne semiotycznie, podstawienie wyborów demokratycznych w USA na miejsce Holokaustu, Mitta Romneya na miejsce Hitlera, a urny wyborczej na miejsce komory
gazowej. Te trzy pary substytucji zniekształcają zarówno odbiór przeszłości kosztem teraźniejszości, jak i teraźniejszości kosztem przeszłości, budowane w ten
sposób etykiety stają się protezami merytorycznej debaty, są więc z gruntu fałszywe. Interesujące jest, że pojęcie Holokaustu zostało strywializowane, stając się
częścią potocznych dyskusji na temat wyborów prezydenckich w USA. Omawiana wypowiedź nie jest pojedynczym oraz odosobnionym aktem komunikacyjnym na stronach serwisu Twitter. Styl mówienia i nawiązywania do Holokaustu
jest w tej perspektywie odpowiednikiem wykształcającej się konwencji wykorzystywania go jako zużytej metafory służącej opisowi zdarzeń zdecydowanie w żaden sposób niepowiązanych z wydarzeniami, do których odwołuje się to pojęcie.
W omawianym wpisie mieszczą się swoiste uproszczenia oraz porównania, które
są podstawą sankcjonującej się ignorancji, wyzwalającej model myślenia „pozwalający” na swoiste porównania i trywializacje: dlatego kandydat na prezydenta
porównany zostaje do Hitlera, obywatele do ofiar, urna wyborcza do komory
gazowej, a same wybory właśnie do Holokaustu. Ten rodzaj uproszczenia staje
się możliwy, kiedy dyskurs zorientowany na pathos staje się matrycą mówienia
oraz myślenia ulegających licznym schematycznym transformacjom oraz konwencjonalizacjom. W zacytowanej powyżej wypowiedzi znajdujemy pewne ślady
wiedzy zorientowanej na porządek dyskursu, a wśród nich: „holokaust”, „Hitler”,
„komora gazowa”. Są one popularne i powszechne jako znaki konstytuujące wyobrażenia w kulturze potoczności. Użytkownicy przecież wykorzystują pewne
słowa i frazy po to, by odwołując się do przeciętnej wiedzy, zostać zrozumianym
i zauważonym przez innych. Tego typu działania komunikacyjne odzwierciedlają przeciętną wiedzę, pomimo że implikują aksjologiczne horyzonty interpretacji i refleksji. Możliwość pisania tego typu form porównania jest potencjalnym
10

Por. https://twitter.com/search?q=Holocaust&src=typd (dostęp: 26.10.2012).
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usankcjonowaniem zapominania przeszłości. Pedagogika potoczności ma uczyć
między innymi krytycznego namysłu nad tym, czego treścią staje się Holokaust
wykorzystywany na przykład jako treść wpisów na Twitterze, ma uczyć dyskusji
o tym, dlaczego przeszłość przywoływana w taki sposób staje się jej zapominaniem i ignorowaniem. Pedagogika potoczności może być przydatną teorią w nauczaniu krytycznego myślenia oraz odbioru przekazów zawierających tak niebezpieczne stwierdzenia. Założeniem konstytuującym tę teorię jest przekonanie, że
ucząc o Holokauście, należy równoważyć, a niekiedy nawet rozpocząć dyskusję
o tym wydarzeniu od treści, które są łatwo dostępne na przykład na stronach serwisów społecznościowych. Zanim opiszemy metodę trzech stopni krytyki, chcielibyśmy dodać, że słowa takie jak „holocaust”, „Hitler”, a także „komora gazowa”
funkcjonują jako językowe etykiety, które stygmatyzują ich desygnaty: „Hitler”
stygmatyzuje „Romneya”, „ofiara” stygmatyzuje „obywatela”, a „komora gazowa”
stygmatyzuje „urnę wyborczą”. Stygmatyzacja odsłania uprzedzenia oraz niechęć
użytkownika odnoszące się do kandydata na prezydenta USA, ale także podkreśla
w uproszczony sposób fatalistyczne przekonanie o powtarzalności zdarzeń historycznych. Jest to właściwie przykład na potoczną odmianę postrzegania czasu w wymiarze cyrkularnym. Mechanizm stygmatyzacji nadużywa Holokaustu
oraz ofiar żydowskich, ale także pokazuje, że urozmaicone są formy zapominania
przeszłości. Uwzględniając ten rodzaj wygłaszanych opinii, możemy prześledzić,
jak Shoah zostaje zredukowany do arbitralnie wybranych etykiet językowych. Te
kategorie mogą zmienić zasadnicze wymiary postrzegania Holokaustu z powodu
rozpowszechnienia oraz powtarzania uproszczeń i naiwnych analogii. Powtarzanie implikuje fragmentaryczność (Brewster, 2005: 398) wiedzy, a także okazuje
się, że jest ona nieprzewidywalna, chociaż czasami wydaje się zrozumiała.
Pedagogika potoczności może być realizowana, na przykład, po zastosowaniu
metody trzech kroków. Tę metodę zapowiadają trzy pytania, które powinny być
zadane po czytaniu (albo oglądaniu, albo użytkowaniu) wypowiedzi, prezentacji
czy nawet opinii utrwalanych na stronach serwisu Web 2.0 (przykładem jest wspomniane wcześniej stwierdzenie Maliheha). Pierwszy krok zaczyna się od pytania:
jak wiele?, po uwzględnieniu wektora dyskursu zorientowanego na pathos, drugi
od pytania: dlaczego? natomiast trzeci krok od pytania: gdzie?
Pierwszy krok implikuje sytuację, w której studenci powinni poszukiwać wiele
więcej przykładów lub wypowiedzi łączących się z materiałem wskazanym przez
nauczyciela jako egzemplaryczny. Załóżmy, iż proponujemy omówioną wcześniej
wypowiedź użytkownika o nickname Maliheh – pytamy najpierw o liczbę podobnych, znalezionych przez nas wypowiedzi. W tym kontekście staramy się wzbudzić w umysłach naszych słuchaczy czujność poznawczą, pytając ich np. o to, czy
w tego typu wypowiedziach odniesienie się do Holokaustu nie wzbudza żadnych
wątpliwości, a jeśli wzbudza, to jakie? Liczba w tym kontekście odzwierciedla jakość kulturowych, indywidualnych oraz zbiorowych wymiarów pamięci oraz za-
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pominania, bo nie tylko pamięć ma wymiar zbiorowy, dotyczy to również zapominania. Pytamy przykładowo o to, jak wiele stwierdzeń napisanych przez użytkowniczkę podającą się na stronach serwisu Twitter za „Anne Frank” jest nadużyciem
Holokaustu, a także wulgarną formą upamiętnienia historycznej, autentycznej
Anny Frank? Możemy między innymi zapytać naszych studentów, czy zgadzają się
ze stwierdzeniami napisanymi przez użytkowników, którzy udają lub „naśladują”
Annę Frank. Realizując pierwszy krok, poszukujemy swoistych analogii, a także
zbioru porównywalnych na poziomie aksjologii oraz wiedzy przykładów i nawiązań. Analizujemy język prezentacji oraz wpływ tego typu wypowiedzi na myślenie
oraz mówienie o Holokauście. Sugerowana metoda już w pierwszym etapie jej realizacji wymusza zapytanie naszych studentów o ich wiedzę na temat Holokaustu,
a także o główne źródła ich wiedzy i wyobrażeń na ten temat. Ostatnie pytanie
na tym etapie nauczania mogłoby dotyczyć mocy eksplanacyjnej, którą zawierają
zgromadzone wypowiedzi – czy na ich podstawie dowiadujemy się czegoś ważnego o Holokauście albo czego w ogóle się dowiadujemy na ich podstawie? Powyższe
pytanie jest ważne ze względu na drugi krok proponowanej metody.
Drugi krok metody zaczyna się od analizy oraz interpretacji wybranych prezentacji, przedstawień lub wpisów (w zależności od medialnego źródła) odzwierciedlających potoczny wymiar wiedzy oraz wartościowania. Na tym poziomie
pytamy naszych studentów, dlaczego używamy pewnych pojęć, obrazów, zdjęć,
wyobrażeń, skojarzeń wywodzących się z upamiętniania Holokaustu do opisu zdarzeń współczesnych, dalekich treściowo, aksjologicznie oraz historycznie od tego
faktu z przeszłości. Na przykład zastanawiamy się, dlaczego prawdziwe fotografie Anny Frank są nadinterpretowane oraz wulgarnie przetwarzane przez autora
profilu „Anne Frank” w serwisie Twitter. Dlaczego ten sam użytkownik zmienia
znaczenia takich słów jak „komora gazowa” czy „Holokaust”? Możemy więc zapytać: czy zrobił(a)byś to samo? Drugi krok proponowanej metody jest zorientowany na dyskursy wpisujące się w porządek ethosu. Wydaje się nawet oczywiste, że
przez nadużywanie pojęć odnoszących się do Holokaustu w wielu różnorodnych
dyskursach, manipulowanie aksjologicznym porządkiem myślenia prowadzi do
utrwalania się pewnych wzorców myślenia właściwych dla publicznych, realnych
i wirtualnych, dyskusji. Możemy przy tym założyć, że myślenie o Shoah zawsze
implikuje aksjologię. Dlatego powinniśmy zapytać siebie: dlaczego?, konfrontując
przy tym nastawienie studentów do omawianych przykładów z ich potencjalnymi
alternatywnymi propozycjami mówienia o danym problemie bez zwulgaryzowanego manipulowania treściami odnoszącymi się do Holokaustu. Na tym poziomie
zorientowanym na ethos powinniśmy potwierdzić (a nawet sprawdzić), że nasi
studenci rozumieją niebezpieczeństwa wynikające ze schematycznych, upraszczających reprezentacji i interpretacji Holokaustu. Krok drugi ze względu na to, iż jest
zorientowany na ethos, winien dostarczyć narzędzi, które mogłyby być użyteczne
dla krytycznego myślenia o procesie recepcji Holokaustu we współczesnym, zapo-
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średniczonym medialnie, świecie. Studenci uczą się na tym poziomie rozpoznawać
możliwe zagrożenia wynikające z nadużywania przedstawień oraz wyobrażeń odnoszących się do Holokaustu, zwłaszcza w odniesieniu do przybliżania i wyjaśniania mechanizmów redukcji, nadużycia oraz banalizacji (Cole, 2000). Holokaust
staje się metaforą dla różnorodnych doświadczeń potoczności z powodu wpływu
kultury popularnej (Novick, 2000) na różne formy pamięci kulturowej oraz komunikacyjnej (Assmann, 2009: 112).
Trzeci krok implikuje natomiast dyskursy zorientowane na porządek logosu. Dlatego wcześniej wspomnieliśmy, że oficjalne (tradycyjne) formy nauczania
o Holokauście są komplementarne wobec metod tworzonych na gruncie pedagogiki potoczności. Pytanie istotne na tym poziomie zaczyna się od słowa: „gdzie?”,
konotującego problem wynikający z umiejętności znalezienia alternatywnych
źródeł wiedzy wobec tych, którymi są media internetowe typu Web 2.0, źródeł
umożliwiających jednak pogłębienie wiedzy na temat Holokaustu. Dopiero na tym
poziomie proponujemy bardziej tradycyjne źródła wiedzy o Shoah. Oznacza to
jednak, że pytanie „gdzie?” uwzględnia implicite wiek studentów. Dla młodszych
tym źródłem wiedzy może być film fabularny (na początku) lub utwór literacki,
połączone z odpowiednią dyskusją wprowadzającą oraz podsumowującą, dla starszych może to być książka naukowa czy artystyczny przekaz opatrzony dodatkowym materiałem krytycznym. Możemy zachęcać studentów, by sami poszukiwali
tych źródeł, przykładowo pytając ich w następujący sposób: gdzie możemy znaleźć alternatywne wobec tego, co znajdujemy na stronach Twittera wersje dziennika Anne Frank, które pozwalałyby poznać jej los bez cynicznych i wulgarnych
uproszczeń? Studenci powinni poznać Dziennik Anne Frank, a także filmy i książki o niej, by tym bardziej zrozumieć, jaka jest przepaść między treścią omawianych
przykładowych wpisów na stronach serwisu Twittera a prawdziwą historią zamordowanej w obozie zagłady dziewczynki. Na tym poziomie możemy zacząć rozmawiać o powodach oraz wymiarach nadużywania Holokaustu lub, w kontekście tego
konkretnego przykładu, o pamięci o Anne Frank. Studenci powinni rozumieć, jak
konieczna jest umiejętność krytycznej lektury tekstów pisanych przez użytkowników zachowujących się w podobny sposób do tego, którym charakteryzuje się
użytkownik posługujący się nickname „Anne Frank666”, który utrwala swe wpisy
na stronach serwisu Twitter. Studenci powinni wiedzieć, dlaczego nie zgadzają się
ze stwierdzeniami pisanymi przez tak cynicznych internautów aktywnych na stronach serwisów społecznościowych.
Obydwa porządki nauczania – tradycyjny oraz oparty na pedagogice potoczności – są komplementarne. Oznacza to, że z powodu wpływu nowych mediów
komunikacji oraz z powodu społecznych i kulturowych zmian w postrzeganiu wiedzy o Holokauście możemy założyć współistnienie obydwu porządków nauczania,
a więc również ich horyzontalną przyległość, a nie wertykalną prymarność jednego
wobec drugiego. Nowe pokolenia użytkowników (w tym również studentów) bar-
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dzo często chcą wiedzieć więcej, ale nie potrafią swej wiedzy pogłębić. Można zatem
mówić nie tyle o kryzysie uczenia jako takiego, co raczej o konieczności zmiany paradygmatu kształcenia – o przejściu w nauczaniu z funkcji autochtona w dziedzinie
wiedzy (modele tradycyjne) do funkcji przewodnika po wiedzy (model pedagogiki
potoczności). Przewodnik może być autochtonem, ale o jego kompetencji decyduje
nie wiedza, lecz umiejętne jej przekazanie oraz pokazanie wszystkich pozorów żerujących na jej kulturowych i społecznych nadużyciach. Umie on wykorzystywać
oraz przekraczać potoczne konwencje myślenia, wskazując swoim podopiecznym,
że pod powierzchnią często najbardziej nawet złudnych i nieprawdziwych analogii
znajduje się głębsza oraz prawdziwsza treść, która obrazuje prawdę. Nie ma lepszego lub gorszego modelu nauczania w tym kontekście – obydwa porządki są użyteczne, należy jedynie rozpoznać wektor dyskursu, od którego powinno się zacząć
nauczanie o Holokauście. Pedagogika potoczności wskazuje, że taką ścieżką może
okazać się droga od tego, co potoczne, ale obecne w łatwo dostępnych mediach społecznościowych. Ta metoda nauczania odnosi się do zaufania, które indywiduum,
na początku niekiedy naiwne i niekompetentne, stara się wykształcić w wirtualnych
środowiskach użytkowników, by na tej podstawie znajdować grono odbiorców własnych myśli, mogących się stać źródłami wiedzy oraz wyobraźni różnych osób.
Z tego powodu koncentrowanie się na potoczności wydaje się niezwykle istotne. Ta
perspektywa może okazać się przydatna w unikaniu zapominania jako procesu odzwierciedlającego na przykład społeczną niechęć do Holokaustu. Web 2.0 pokazuje,
że potoczność nie może i nie powinna być pomijana w nauczaniu o przeszłości,
w tym także o Shoah. Nowe cyfrowe i społeczne media komunikacji stają się polem
magnetycznym dla przeróżnych trendów obrazujących kulturowe formy pamiętania i zapominania, rejestrującym każdy niemal przejaw zmian i towarzyszących im
wektorów dyskursów starających się je uchwycić. Dotyczy to również pamięci, mówienia oraz myślenia o Holokauście.
Nauczyciel, ucząc o Holokauście przy wykorzystaniu metodologii pedagogiki
potoczności, staje się właśnie kimś w rodzaju przewodnika. Rdzeń etymologiczny
słowa „pedagogika” składa się z wielu konotacji: greckie paidòs — „dziecko; chłopiec”, paidagōgòs — „niewolnik, który opiekował się dziećmi swojego pana i odprowadzał je do szkoły”, agogòs — „przewodnik” (Kopaliński, 1994: 385). Nauczyciel jako przewodnik (ta perspektywa nie jest ani oryginalna, ani przecież nowa)
we współczesnym świecie będzie mniej represywnym reprezentantem dyskursu
edukacyjnego. Jego celem będzie wykształcenie wśród studentów potrzeby rozpoznawania banalizacji oraz instrumentalizacji Holokaustu. Postawa komunikacyjna
nauczyciela w pedagogice potoczności jest analogiczna do dialogicznej formy poszukiwania mądrości zaproponowanej przez Sokratesa. Na początku zajęć opartych na teorii pedagogiki potoczności uczniowie powinni uświadomić sobie różnorodność form nadużywania Holokaustu w licznych wypowiedziach internautów.
Następnie powinni znaleźć przy wsparciu nauczyciela-przewodnika odpowiednie
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dla nich sposoby krytycznego odnoszenia się do przykładowych form nadużywania przedstawień i treści odnoszących się do Shoah. Konieczność upamiętnienia
Holokaustu powinna być „zrodzona” (matka Sokratesa była położną, towarzyszyła
kobietom podczas porodów; Sokrates również towarzyszył różnym ludziom w rodzeniu przez nich mądrości) na drodze realizacji trzech kroków, o których była
mowa powyżej. Pedagogika potoczności powinna ośmielać studentów do uczenia
się, do samodzielności, ale także do zdobywania głębszej wiedzy o Holokauście
niż to proponują autorzy wpisów na stronach serwisów społecznościowych czy
kultura popularna w całej swej złożoności. Nauczyciele w roli przewodnika, przekonując studentów do zgłębiania wiedzy, pokazują im ich realny poznawczy potencjał – tak niezbędny przy uczeniu ich o niepodważalnej różnicy między wiedzą
a jej substytutami artykułowanymi w postaci wypowiedzi, opartych na treściach
wynikających z doświadczeń potocznych.
Dyskurs zorientowany na porządek ethos wciąż pozostaje pomiędzy dyskursem zorientowanym na logos i na pathos. Oznacza to, że uczenie o Shoah odnosi
się wciąż do etycznych podstaw wiedzy. Jest to echem sokratejskiego stylu nauczania, gdyż dla tego greckiego filozofa wiedza była silnie powiązana z dobrem.
Nie można, ucząc o Holokauście, zapomnieć, że wciąż uczymy o prawdziwych
ludziach. Potoczność może okazać się pomocna w zrozumieniu, że Holokaust odnosi się do historii, która nie była ani metaforą, ani abstrakcją, ani analogią, ani
też tekstem.

Zakończenie
Wpływ Internetu na życie codzienne wymusza na nas potrzebę poszukiwania adekwatnych do zaistniałej sytuacji koncepcji edukacyjnych. Naszym zdaniem jedną
z takich propozycji jest właśnie koncepcja pedagogiki potoczności. Prowadząc badania dotyczące recepcji Holokaustu, koncentrując się przy tym na Web 2.0, możemy określić mechanizmy osłabienia zapominania przy jednoczesnym wzmocnieniu upamiętniania tego wydarzenia.
Media społecznościowe w sieci internetowej traktują potoczność jako sferę codziennych doświadczeń kulturowych oraz społecznych, które redefiniują sposoby
i formy konstruowania wiedzy zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym; wymiary te nie są jedynie wirtualne, ale coraz bardziej realne. Pedagogika
potoczności może się więc okazać przydatna w sytuacjach, w których studenci nie
wiedzą nic lub prawie nic o przeszłości historycznej lub gdy ich wiedza jest uzupełniania przez różnorodne, niezrozumiałe, chaotyczne oraz zbanalizowane przykłady. Powinna przygotowywać każdego użytkownika nowych mediów do krytycznego odbioru różnorodnych form reprezentacji Holokaustu. Myślenie krytyczne jest
podstawą świadomego działania komunikacyjnego oraz poznawczego, co oznacza
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w tym kontekście zdolność rozumienia treści, a także społecznego i kulturowego
tła, w horyzoncie którego pojawiają się różnorodne formy mówienia o przeszłości.
Web 2.0 pokazuje, że pamięć jest zdominowana przez procesy komunikacyjne oraz
przez społeczne interakcje. Ewolucja w użytkowaniu nowych mediów projektuje
zmiany w społecznym odbiorze wiedzy oraz wyobrażeń o Holokauście. Myślenie
krytyczne jest silnie zależne od poziomu ethos w dyskursie.
Główna teza badań nad pedagogiką potoczności w perspektywie recepcji Holokaustu głosi, że potoczność nie zaprzestanie łączyć mechanizmów pamiętania
i zapominania. Przykładowo omówione wpisy w formie wypowiedzi, zaczerpnięte ze stron serwisu Twitter, odsłaniają procesy, w których ignorancja rozumiana
jest jako brak wiedzy i jako system transmisji błędów, nadużyć i uprzedzeń. Jesteśmy również świadkami, jak ignorancja może tworzyć mity nieuprawnione, które konstytuują codzienne życie, wypierając w ten sposób intersubiektywne oraz
merytoryczne formy konfrontacji wiedzy. Powyższe zdanie można sprowadzić
do następującej kwestii: pedagogika potoczności zostaje potraktowana jako sztuka wyrabiająca u studentów przekonanie o komplementarności wiedzy czerpanej
równolegle, zarówno z dyskursów tradycyjnych, jak i z nowatorskich.

Literatura
Assmann A. (2009). Przestrzenie Pamięci. Formy i Przemiany Pamięci Kulturowej. [W:] Pamięć
zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków, s. 101–143
Baudrillard J. (2007). Wymiana symboliczna i śmierć. Tłum. S. Królak. Warszawa
Bauer Y. (2002). Rethinking the Holocaust. New Haven, London
Błoński J. (2010). Biedni Polacy patrzą na getto. „Tygodnik Powszechny” 2 (1987): przedruk
w „Tygodnik Powszechny. Żydownik Powszechny” 13, s. 11–14.
Brewster A. (2005). The Poetics of Memory. „Continuum: Journal of Media & Culture Studies”
19, 3, s. 397–402
Cole T. (2000). Selling the Holocaust. From Auschwitz to Schindler. How History is Bought, Packaged, and Sold. New York
Deursen A.J.A.M. van, Dijk J.A.G.M. van, Peters O. (2011). Rethinking Internet Skills: The Contribution of Gender, Age, Education, Internet Experience, and Hours Online to Medium – and
Content–Related Internet Skills. „Poetics” 39, s. 125–144
Gerstenfeld M. (2009). The Abuse of Holocaust Memory. Distortions and Responses. Jerusalem
Halloran J.D. (1998). Mass Communication Research: Asking the Right Questions. [W:] Mass
Communication. Research Methods. Eds A. Hansen, S. Cottle, R. Negrine, Ch. Newbold.
Hong Kong
Jacobs J. (2010). Memorializing the Holocaust: Gender, Genocide and Collective Memory. London, New York
Kloch Z. (2006). Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku.
Wrocław

112

Marek Kaźmierczak, Aleksandra Boroń

Kopaliński W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Z almanachem.
Warszawa
Krakowski S. (2004). The Extermination Center in Chełmno-on-Ner in the Nazi Plan of the Holocaust. [W:] The Extermination Center for Jews in Chełmno-on-Ner in the Light of the Latest
Research. Ed. L. Pawlica-Nowak. Symposium Proceedings, September 6–7. Konin
Łebkowska A. (2001). Między teoriami a fikcją Literacką. Kraków
Milerski B. (2009). Edukacja o Holocauście w szkołach publicznych w Polsce: Między pamięcią
historyczną a edukacją obywatelską. „Ruch Pedagogiczny”, nr 5–6, s. 27
Novick P. (2000). The Holocaust in American Life. Boston
Power S. (1999). To ‘Suffer’ by Comparison? „Daedalus” 128, 2, s. 31–66.
Prensky M. (2010). Digital Natives, Digital Immigrants. http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky-Digital Natives, Digital Immigrants-Part1.pdf (dostęp: 27.09.2012)
Shermer M., Grobman A. (2000). Denying History. Who Says the Holocaust Never Happened
and Why Do They Say It? Berkeley
Sherwin B.L. (1995). Duchowe dziedzictwo Żydów polskich. Warszawa
Steiner G. (2004). Gramatyki tworzenia. Tłum. J. Łoziński. Poznań
Sulima R. (2000). Antropologia codzienności. Kraków
Waldenfels B. (2002). Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Tłum. J. Sidorek.
Warszawa
Wolff-Powęska A. (2011). Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości
(1945–2010). Poznań

Pedagogy of Common Things. As the Basis for an Alternative
Theory of Education on the Holocaust
Summary
For the last twenty years people in different countries have done a lot to teach about the Holocaust – specifically to commemorate, inform, and warn (Jacobs, 2010: 7) The many ways of
teaching and learning confirm the peculiarity of the Holocaust not only for the Western world.
But how is it possible in contemporary times that people, knowing what the Holocaust means,
still want to kill, to murder, to exclude „others”?
We live in a world where there is still less money for education than for the military industry. It is a paradox, because science helped create the atom bomb, which for some politicians is
the prosthesis of reason, good will, and responsibility.
There are some voices who try to convince public opinion that teaching about the Holocaust
is not important, the contemporary world has to cope with other problems. However, there are
those who deny that the Holocaust happened (Shermer, Grobman, 2000). Some people still search
for analogies between the reality and peculiarity of this fact and others (Power, 1999: 31–66),
although as Yehuda Bauer wrote: „It is only by comparison that we can answer the question
of whether it is unprecedented and has features not found in similar events” (Bauer, 2002: 8).
Mass culture did teach us that we can compare almost every death; the number of people killed
becomes much more real when it is larger than before (Baudrillard, 2007: 237). Paradoxically,
mass culture has made it more difficult to recall the actual number of murdered Jews; it is therefore more „convenient” to forget, ignore, mock, or even deny the truth of the 6 million victims
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of the Holocaust. The cultural influence of the screen (TV, cinema, or computer) helps us watch
some images like stories that function as the representations shaped by the frames of fiction and
exaggeration. The social status of knowledge (mainly humanities) and education diminishes
because the paradigms of high culture are deconstructed by the paradigms of popular and mass
culture and by the influence of technological expansive capitalism (Halloran, 1998: 9).
The main aim of this article is to describe the model of the complementary discourse of
education. The premise that necessitated the creation of this model refers to commonness
treated as the sphere of daily intellectual and axiological experiences that redefine cultural
and social status of knowledge about the Holocaust. Commonness becomes an alternative for
the official educational and cultural discourse. We can confirm this hypothesis through the
Internet. The theory of the pedagogy of commonness is still being developed. That is why some
simplifications that will be presented in this chapter are the results of reflection demanding
additional research.
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The aim of this article is to introduce and explain the core of social rehabilitation of prisoners which lies in creation and effect of treatment as a necessary prerequisite for their successful return to civic society and as the main
factor of permanent humanization of our prison system in the context of
respecting the rights and duties of prisoners.

Wstęp
Na początku 2013 roku prezydent Republiki Czeskiej ogłosił amnestię na szeroką
skalę. Wywołała ona polemikę i dyskusję nie tylko w kręgach politycznych, lecz
głównie wśród społeczeństwa. Towarzyszy im fala żądań rewizji decyzji głowy
państwa przede wszystkim odnośnie tej części, która poszła na rękę oszustom, tak
zwanych „tunelarzom”. Ich sprawy sądowe toczą się od wielu lat, doszło do bezpowrotnej utraty około 4,5 miliardów koron na szkodę obywateli i państwa. Ten
fakt stanowi główny powód niezadowolenia społeczeństwa czeskiego z amnestii.
Kolejne ujemne strony przedstawia wzmożona działalność przestępcza zwolnionych; niestety, część z nich powróciła wkrótce do więzień. Osoby objęte amnestią dokonały już kilku najcięższych zbrodni, wskutek których zginęły niewinne
ofiary.
Należy jednak wspomnieć również dodatnie strony amnestii na szeroką skalę.
W nadmiernie przepełnionych zakładach karnych dochodziło do różnych nega-
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tywnych zjawisk, których wynikiem były wielorakie formy protestów. Dzięki zwolnieniu znacznej liczby osób rozładowało się napięcie w czeskich zakładach karnych, podobnie jak dwadzieścia trzy lata temu, kiedy amnestię w jeszcze szerszym
zakresie podpisał ówczesny prezydent Republiki Czeskiej Václav Havel (1936–
–2011). Pomijając to wszystko, Więzienna Służba Republiki Czeskiej zaoszczędzi
na dziennych kosztach obsługi więzień około 6 milionów koron, co przedstawia
w skali rocznej poważną pozycję – 2,2 miliardy koron czeskich.
W tym miejscu prezentujemy sytuację, jaka ukształtowała się na początku lat
dziewięćdziesiątych wskutek długofalowego nierozwiązywania problemów w angielskich zakładach karnych. Analizę więziennictwa przeprowadził członek Najwyższego Sądu Wielkiej Brytanii Woolf oraz sędzia Stephen Tumim. Ich wnioski
obowiązują do dzisiaj i mogłyby zostać wykorzystane przez służby więzienne innych krajów europejskich.

Dwanaście głównych tez Woolfa
Przedstawiciel Sądu Najwyższego lord Harry Kenneth Woolf oraz sędzia Stephen
Tumim zaproponowali dwanaście głównych zmian, które, ich zdaniem, należałoby
przeprowadzić. Zostały one zapisane w artykułach nr 1.167 oraz 15.5 raportu o stanie więziennictwa.
Oto lista postulatów:
1) Doprowadzenie do ściślejszej współpracy pomiędzy pojedynczymi ogniwami systemu prawa karnego. W tym celu należy powołać forum narodowe oraz
komitety lokalne.
2) Bardziej zdecydowane kierowanie służbą więzienną przez dyrektora naczelnego, który powinien śledzić na co dzień pracę podległej mu instytucji. Celem realizacji niniejszego punktu należy ujawnić umowę zawartą pomiędzy Radą
Ministrów a dyrektorem naczelnym, odpowiedzialnym za wykonywanie swoich
obowiązków. Powinien on informować społeczeństwo i odpowiadać na pytania
dotyczące bieżącej pracy służby więziennej.
3) Zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów pojedynczych placówek.
4) Zaakcentowanie roli funkcjonariuszy więziennych w stopniu oficerskim.
5) Uzgodnienia oraz umowa z każdym więźniem, zawierająca dane na temat
tego, czego może się spodziewać; jego odpowiedzialność w zakładzie karnym,
w którym się znajduje.
6) Stworzenie narodowego systemu uchwalonych urzędowo zasad, które powinny być stopniowo przyjmowane w każdym zakładzie karnym.
7) Nowa zasada więzienia, zgodnie z którą w każdym zakładzie karnym nie
powinno się znajdować więcej odsiadujących wyrok, aniżeli pozwalają na to ist-
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niejące warunki. W przypadku wyjątkowego naruszenia wspomnianych przepisów należy informować o tym fakcie parlament.
8) Opracowanie przez ministrów harmonogramu podwyższenia poziomu
warunków higienicznych dla wszystkich więzionych, co powinno nastąpić w jak
najszybszym okresie, najpóźniej do lutego 1996 roku.
9) Poprawienie kontaktów uwięzionych z rodziną i społeczeństwem poprzez
częstsze wizyty i urlopy oraz umieszczanie ich w zakładach karnych jak najbliżej
miejsca zamieszkania.
10) Podział zakładów karnych na mniejsze jednostki, poprawa organizacji
oraz podwyższenie ich bezpieczeństwa.
11) Indywidualne określanie celu, warunków izolacji oraz ogólnie niższa kategoria bezpieczeństwa w aresztach śledczych.
12) Zwiększenie stopnia sprawiedliwości w więzieniach, informowanie więźniów o powodach wprowadzenia decyzji mających istotne, chociaż niekorzystne
skutki dla ich życia. Informowanie o załatwianiu skarg oraz spowodowanie, by
gros spraw dyscyplinarnych mogło być rozpatrywanych przez dyrektora; nadanie
decydującej rangi komitetom wizytującym. Możliwość ostatecznego odwołania się
do niezależnego arbitra rozpatrującego skargi.

Raport Woolfa – podsumowanie głównych wyników analiz
oraz propozycje ustalenia przyczyn rewolt
i protestów więźniów
Bunt w zakładzie karnym w Strangeways w kwietniu 1990 roku, protesty i zamieszki, które wystąpiły w tym samym czasie w wielu kolejnych więzieniach, należały
do najpoważniejszych w historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. 6 kwietnia
1990 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych David Waddington upoważnił
członka Sądu Najwyższego Woolfa do ustalenia ich przyczyn. W lipcu 1990 roku
dokooptowano do zespołu analizującego sytuację sędziego Stephena Tumima, głównego inspektora więziennego. Miał on pomóc przy ustalaniu szerszego kontekstu
niepokojów w więzieniach.
31 stycznia 1991 roku sędzia Woolf przekazał sześćsetstronicowy raport na ręce
nowego ministra spraw wewnętrznych Kennetha Bakera. Analiza zdarzeń w Strangeways, dokładny opis warunków w brytyjskich zakładach karnych oraz sama ocena
sytuacji przedstawiają najbardziej znaczącą analizę systemu karnego w przeciągu
ostatnich stu lat (Raport Woolfa, 1996).
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Cel, zadania i zasady odbywania kary pozbawienia wolności
Podstawową ideę wyjściową kary pozbawienia wolności stanowi przekonanie, że
ludzie, którym udowodniono popełnienie czynu karalnego, powinni zostać ukarani. W przypadku poważniejszej zbrodni stosowana jest kara pozbawienia wolności,
w zależności od stopnia przewinienia nawet na okres kilku lat, czy do końca życia.
Skuteczność kary pozbawienia wolności wiąże się z jej następującymi funkcjami: ukaranie za popełniony czyn, rozumiane przez stulecia w taki sam sposób,
odizolowanie przestępców od społeczeństwa, resocjalizacja, będąca procesem
prowadzącym do zmian zachowania jednostki, mająca na celu umożliwienie jej
ponownego funkcjonowania w społeczeństwie ludzkim. Resocjalizacja ma miejsce
zwłaszcza w społeczeństwach postmodernistycznych.
Celem kary pozbawienia wolności jest zapobieganie popełnianiu kolejnych
czynów karalnych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na: powstrzymanie
zjawiska desocjalizacji (pryzonizacji), umożliwienie rozwoju jednostki drogą wychowania oraz kształcenia, powrót osadzonego do cywilizowanego społeczeństwa tak,
by zrezygnował z działań przestępczych, by zarabiał na życie swoje i rodziny uczciwą
pracą, by zachowywał się jak dostosowany społecznie obywatel. Efektywność kary
pozbawienia wolności wspierają następujące zasady: przestrzeganie praworządności, humanizacja, depryzonizacja, demokratyczne podejście (Inciardi, 1994).

Resocjalizacja
Aby zrozumieć znaczenie programów postępowania z więźniami, należy najpierw
wyjaśnić pojęcia: resocjalizacja oraz resocjalizacja twórcza. Resocjalizacja sama
w sobie rozumiana jest jako proces ponownej socjalizacji, powrotu do społeczeństwa. Taka sytuacja konieczna jest w przypadku jednostki, która ma odnaleźć się
wśród normalnych ludzi, powinna więc zostać uspołeczniona. Pojęcie socjalizacji
występuje w dyscyplinach: pedagogika specjalna oraz socjalna, praca społeczna,
penologia, penitencjarystyka. Wyróżniamy dwie kategorie resocjalizacji: naturalną w szerszym rozumieniu, która przebiega podobnie jak socjalizacja jednostki w naturalnych warunkach cywilnych i w środowisku rodzinnym, szkolnym,
w społeczeństwie, oraz specyficzną, mającą miejsce właśnie w murach więziennych
(Jůzl, 2012).
Resocjalizacja twórcza

Do ambicji pedagogiki resocjalizacyjnej należy modyfikowanie parametrów jednostki oraz eliminowanie problematycznych, szkodliwych lub patologicznych
elementów (dotyczy zarówno jednostki, jak też całego społeczeństwa). Z punktu
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widzenia pragmatycznego resocjalizacja przedstawia metodyczny proces przebudowywania rzeczywistości.
Do części składowych pedagogiki resocjalizacyjnej należy także prewencja
społeczna, będąca nauką zajmującą się jednostkami i grupami społecznymi. Pedagogikę resocjalizacyjną cechuje interdyscyplinarny charakter. Oznacza to, że
posługuje się ona diagnostyką oraz korzysta z niektórych ogólnych metod pracy
z klientem, typowych dla pracy społecznej. Poza tym wchodzi w zakres dyscyplin
prawnych, zwłaszcza penologii i kryminologii. Następnie przejmuje elementy andragogiki oraz pedagogiki społecznej.
Pedagogika resocjalizacyjna ma równocześnie charakter biodromalny – towarzyszy człowiekowi podczas całej drogi życiowej.
Cele pedagogiki resocjalizacyjnej:
1) kreatywne (kształtowanie poglądów, zainteresowań itp.),
2) optymalizujące (wzmocnienie i rozbudowanie uczuciowości, zaangażowania),
3) minimalizujące (redukowanie agresji, minimalizowanie poczucia strachu itd.),
4) korekcyjne (przebudowa, zmiana stanowiska i zdania).
Metody i techniki oddziaływania resocjalizacyjnego:
1) bezpośrednie działanie pedagogiczne,
2) pośrednie działanie pedagogiczne,
3) metoda samorządnego wychowywania jednostek,
4) przekonywanie jako metoda pracy resocjalizacyjnej,
5) metoda pozytywnych przykładów,
6) metody sytuacyjne,
7) psychodrama jako metoda oddziaływania resocjalizacyjnego.
Resocjalizacja twórcza różni się od klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej
wieloma cechami:
1) rozwija potencjał ludzki, w odróżnieniu od zwykłej korekcji socjalnych
i indywidualnych potencjałów jednostki;
2) niedostosowanie społeczne prezentuje jako socjalizację deficytową
tożsamości, a nie tylko jako dewiacyjne stanowisko jednostki;
3) jej celem jest wytworzenie nowych parametrów tożsamości wychowywanego, a nie tylko korekcyjna zmiana przekonań i poglądów, preferowanych
wartości, zachowania, roli społecznej;
4) środek do osiągnięcia celu stanowi rozwój jednostki, a nie tylko zamiana
ujemnych form postępowania na inne poprzez korekcje i modyfikacje psychiczne.
W przypadku resocjalizacji twórczej, prowadzącej do wytyczonych wyżej celów, dominuje metoda osiągania ich za pośrednictwem trenowania autoprezentacji jednostki przez wizualizowane parametry tożsamości. Chodzi o metodyczne specyfiki socjalizacji twórczej, którą można by charakteryzować przez pojęcia:
Twórczość – Resocjalizacja – Tożsamość.
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Metody socjalizacji twórczej:
1) metoda teatru resocjalizacyjnego – teatr życia codziennego,
2) metoda resocjalizacyjna wykorzystująca aktywności sportowe,
3) terapia dramaturgiczna – prezentacja dzieła wytworzonego,
4) muzykoterapia, muzyka, występy,
5) terapia drogą aktywności plastycznych rysunki, obrazy, modelowanie,
6) psychodrama oraz socjodrama (Mühlpachr, 2011).
Program postępowania z jednostką skazaną tworzy podstawę pedagogiki
penitencjarnej. W gruncie rzeczy przedstawia aplikację składników wychowania
do praktyki penitencjarnej, stosowanej w procesie resocjalizacji i reintegracji osoby więzionej (wychowanie rozumowe, etyczne, pracownicze, estetyczne i fizyczne).
Do wspomnianych składników dokooptowane są: wychowanie prawnicze (celem
kształtowania świadomości prawnej), ekonomiczne oraz enwironmentalne (ekologiczne), ewentualnie inne.
Podsumowując, można stwierdzić, że program postępowania ze skazanym stanowi teoretyczne wytyczne, dotyczące treści i metodyki specjalistycznych podejść,
które w rezultacie prowadzą do próby reintegracji jednostki w społeczeństwie.
Główną rolę odgrywają tutaj; praca społeczna, pedagogiczna i dokształcająca, wychowanie w duchu pracy, zajęcia w wolnym czasie, czynności duszpasterskie oraz
kwestie stosunków międzyludzkich.

Kompleksowa charakterystyka skazanego
Celem opracowania z konkretnym skazanym adekwatnego, dobrego jakościowo
programu, odpowiadającego jego osobowości, należy go możliwie najlepiej poznać. Służy do tego tak zwana kompleksowa charakterystyka skazanego, obejmująca poglądy i informacje, krótko mówiąc: całościową diagnostykę jednostki,
którą zdobyto na podstawie obserwacji, anamnezy i przeprowadzonych rozmów.
Umożliwia ona konkretne sformułowanie metod oddziaływania na więźnia. Do jej
współtwórców należą następujące osoby:
− wychowawca w dziale kontaktów z osadzonym – kluczowy opiniodawca na
temat skazanego z prostego powodu: codziennej styczności z nim;
− pracownik społeczny, skupiający się na uwarunkowaniach życiowych
odbywającej karę jednostki (sytuacja rodzinna, dane o dzieciach, obowiązki alimentacyjne, zabezpieczenie finansowe itp.). Ustala również sytuację prawną danej
osoby, zapewnia pomoc przy włączeniu się do życia społeczeństwa po zwolnieniu
z zakładu karnego itp.;
− psycholog opracowuje diagnozę psychologiczną, analizuje rezultaty anamnezy oraz ich związek z czynnością przestępczą, bada osobowość z punktu wi-
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dzenia zdolności intelektualnych, stabilności emocjonalnej, orientacji na wartości,
motywacji itp.;
− pedagog społeczny zajmuje się skazaną jednostką z punktu widzenia pedagogicznego i penitencjarnego, tj. osądza jego karierę kryminalną, mechanizm jej
rozpoczęcia, motywację działania przestępczego itp. Ustala powiązania socjalne
skazanego, zwłaszcza ze światem kryminalnym, rozpatruje agresywne zachowania, skłonności do reakcji ekstremalnych. Pedagog specjalny opiera swoją analizę
na dotychczasowym stylu życia skazanego, jego stosunku do pracy, wykształcenia,
zainteresowań. Ocenia jego zdolności i wartości moralne;
− lekarz (w większości przypadków więzienny) ustala ważne fakty zdrowotne dotyczące skazanego. Zaliczamy tutaj historię choroby, klasyfikację zdrowotną,
diety, ograniczenia odnośnie zatrudnienia, wskazanie kuracji prewencyjnej itp. Do
ważnych spraw należy ustalenie aktualnego stanu zdrowia skazanego, jego ewentualnego uzależnienia od używek, doświadczenia w tej dziedzinie;
− kapłan poznaje jednostkę z punktu widzenia wiary.
Do opinii o skazanym można włączyć również uwagi strażników, pielęgniarek,
przełożonych w miejscu zatrudnienia, ewentualnie innych pracowników zakładu
karnego i placówek współpracujących (Jůzl, 2012: 117).

Programy postępowania – aktywności skazanego
Programy postępowania z więźniami, skupiające się na osobowościach skazanych
jednostek, doprowadzają do najlepszych wyników w przypadku skoncentrowania
się na specyficznych problemach powstających w związku z ich zachowaniem.
Może przy tym chodzić o problemy, które nawarstwiły się podczas popełniania
czynów karalnych albo wskutek doświadczeń podczas pobytu w zakładzie karnym. Spełniają one dwie funkcje:
− dają skazanym możliwość sprawdzenia, czy są w stanie podjąć konfrontację
z poprzednimi i obecnymi problemami,
− stwarzają dla personelu więziennego większe pole do zrozumienia wzorcowych elementów zachowania skazanych.

Aktywności kształceniowe – wychowanie rozumowe

Główny cel aktywności edukacyjnych stanowi pomoc jednostce w znalezieniu
miejsca w społeczeństwie. Chodzi o różne formy dokształcania, polegające na
ukończeniu szkoły podstawowej, zdobyciu wykształcenia zawodowego. Nauka or-
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ganizowana jest w szkolnych ośrodkach kształceniowych w wybranych zakładach
karnych, w związku z tym nie wszyscy skazani mogą z niej korzystać.
Większość aktywności edukacyjnych realizowana jest za pośrednictwem programów postępowania ze skazanymi, zgodnie z ofertą i możliwościami danej placówki. Dokształcanie może przyjmować formę kursów, wykładów, działalności
oświatowej itp. Chodzi m.in. o dostarczanie informacji z zakresu prawa, naukę
języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański i inne), zapoznanie się z obsługą
komputera, douczanie w zakresie języka ojczystego (ortografii, stylistyki, podstawowej wiedzy z dziedziny literatury rodzimej i światowej), nauczanie matematyki,
wiedzy o społeczeństwie, historii. Szczyt aktywności kształceniowych stanowią
studia wyższe, organizowane zgodnie z surowymi kryteriami w areszcie śledczym
w Brnie (Jůzl, 2012).

Specjalne metody pedagogiczne oraz udostępnianie wiedzy
z zakresu etyki i religii

Przez pojęcie „specjalne przedsięwzięcia wychowawcze” rozumiemy indywidualną
i grupową opiekę pedagogiczną i psychologiczną. Zalicza się do niej różne rodzaje
terapii, zwłaszcza arteterapię, ergoterapię i inne, w tym też specjalne ćwiczenia
prowadzące do opanowywania własnej agresywności, doradztwo socjalno-prawne, doradztwo grupowe, rozmowy z psychologiem i pedagogiem specjalnym. Znaczący składnik stanowią także tzw. rozmowy odreagowujące (obniżające napięcie
wewnętrzne), ewentualnie logoterapia. Do kluczowych osób w omawianej dziedzinie należy ksiądz, stosujący przy łagodnej „naprawie” jednostki patologicznej
specyficzne metody, do których należy zwłaszcza dobre słowo, ofiarowane poprzez
rozmowy duszpasterskie, doradztwo, cierpliwe wysłuchanie i objaśnienie powstałych problemów. Natomiast klasyczne metody pedagogiki specjalnej, kompensacja
oraz rehabilitacja, uzupełniane są przez nowe podejścia pedagogiczne. Dalej stosowane są elementy wychowania rodzinnego i działalności duszpasterskiej. Można
powiedzieć, że ksiądz, osoba niezależna, często łączy element religijny z funkcją
psychologa, wychowawcy, pedagoga i pracownika społecznego. Jego moralne stanowisko i „ojcowskie podejście” jest niezastąpione w praktyce penitencjarnej (Jůzl,
2012).

Wychowanie przez pracę

Przytaczamy popularne słowa pioniera angielskiej nowoczesnej penitencjarystyki,
Johna Howarda (1726–1790): „Pozwólcie więźniom pracować, a będą cnotliwi”. To
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poniekąd górnolotne stwierdzenie stanowi podstawę sensu jednej z głównych aktywności programu postępowania z więźniami – pracy. Wyrobienie nawyku pracy
należy do najważniejszych warunków właściwej adaptacji społecznej i równocześnie
antycypacji więźniów. Z tych też powodów praca, stanowiąca element systemu postępowania z więźniami podczas całego okresu odbywania kary pozbawienia wolności, była znaczącym elementem resocjalizacji zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
Ustawa o odbywaniu kary pozbawienia wolności wręcz zobowiązuje skazanego do pracy, o ile zajdzie taka potrzeba. Europejskie zasady więziennictwa uważają
pracę skazanych za najważniejszy czynnik społeczny oraz integracyjny. Brak zajęć
u więźniów stanowi natomiast jedno z największych zagrożeń możliwego niepowodzenia reintegracyjnego. W Republice Czeskiej pracuje około 60% skazanych.
Czynności pracownicze można podzielić następująco:
− prace potrzebne do zapewniania funkcjonowania zakładu karnego;
− praca i zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i innych przedsiębiorstwach;
− praca w ośrodku działalności gospodarczej w danym zakładzie karnym;
− praca jako aktywność terapeutyczna prowadzona przez fachowych pracowników służby więziennej, w ramach której wykonywane są roboty w kuchni,
w ogrodzie, przy sprzątaniu itp. (Jůzl, 2012).
Obszary tworzenia się związków wewnętrznych

Celem jest wzmacnianie i pielęgnowanie więzi z rodziną i osobami bliskimi, co
sprzyja zaspokajaniu podstawowych potrzeb psychicznych skazanych, jak również
potrzeby kontaktu ze światem zewnętrznym (urzędami, PMS – Urząd Nadzoru
i Mediacji, kuratorami itp.). Ta część programu postępowania bywa określana
również jako ekstramuralna. Głównym organizatorem jest tu pracownik socjalny
oraz osoba duchowna.
Spędzanie czasu wolnego (zainteresowania)

Aktywne spędzanie czasu wolnego stanowi ważny element programu postępowania z więźniami. Często zdarza się, że nie można zapewnić skazanym pracy,
będącej zasadniczym elementem programu. Aktywności w czasie wolnym należy
podzielić z jednej strony z punktu widzenia wychowania estetycznego, z drugiej
zaś – wychowania fizycznego. Ich sens polega na nauczeniu, jak należy efektywnie
spędzać czas wolny, by potem po opuszczeniu zakładu karnego wprowadzić pozytywne zmiany w swoim trybie życia. Aktywności te sprzyjają również utrzymaniu
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej więźnia, obniżając jego napięcie, będące
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skutkiem pryzonizacji. Chodzi o zaspokajanie zainteresowań, realizację własnych
hobby i upodobań skazanych, do czego mają oni niekwestionowane prawo i co jest
mile widziane w praktyce penitencjarnej.
Zajęcia w ramach wolnego czasu, mające charakter wychowania estetycznego,
mogą występować w ogromnej różnorodności dlatego wymienianie ich wszystkich nie miałoby sensu. Podobnie wygląda sprawa z aktywnościami fizycznymi
i sportowymi – jak mówią wyniki ankiety.
Jako pozytywne zjawisko można potraktować czynny udział jednostki w wytwarzaniu wartości kulturowych oraz w kreowaniu działań z zakresu wychowania
estetycznego: polega to na uczestniczeniu w pracach najróżniejszych kół zainteresowań – rzeźbiarskich, modelarskich, instrumentalnych, śpiewaczych, czytelniczych, plastycznych; poza tym w kółkach krawieckich, zajmujących się wyszywaniem, szydełkowaniem, robótkami na drutach, pracami w drewnie, kamieniu,
kowalstwem, kółkach zrzeszających hodowców (na przykład rybek akwariowych),
miłośników upraw (rośliny pokojowe i ogrodowe), ceramicznych.
Wychowawca i inni pracownicy więziennictwa, wykorzystując własną wiedzę i umiejętności, kierują aktywnościami uczestników, udzielają im rad, ewentualnie włączają do samodzielnego prowadzenia kół zainteresowań. Aktywności
jest bardzo dużo, wystarczy tylko uruchomić wyobraźnię i wykorzystać zdolności, a niekiedy wręcz talent twórczy osadzonych w zakładzie karnym. Z punktu widzenia motywacji niezmiernie korzystne jest organizowanie wystaw prac
więźniów czy konkursów. Można też ozdobić ich produktami świetlice, korytarze itp. Nasilenie aktywności ma miejsce w okresach okołoświątecznych (Boże
Narodzenie, Wielkanoc). Poza udziałem w licznych kółkach zainteresowań warto wspomnieć także o ulubionych zajęciach, takich jak tenis stołowy, gra w karty,
rozwiązywanie krzyżówek.
Strona receptywna obejmuje oglądanie programów telewizyjnych, wideo,
słuchanie radia, jak również uczestniczenie jako widz w występach zespołów muzycznych i aktorów na żywo, ewentualnie w sztukach teatralnych w wykonaniu
więźniów. Chodzi o to, że nawet skazany, który nie bierze bezpośredniego udziału
w tworzeniu wartości natury estetycznej czy naukowej, może być mocno zaangażowany uczuciowo w odbieranie prezentowanych treści, dlatego nie powinno się
tu mówić o „stronie pasywnej”.
W związku z działaniami w sferze wychowania estetycznego do aktywności
związanych ze spędzaniem wolnego czasu przenikają pierwiastki nowego podejścia:
resocjalizacji twórczej, której podstawę stanowi odkrycie i wykorzystanie wszystkich
zdolności twórczych jednostki oraz ich rozwój – w odróżnieniu od klasycznych metod etopedycznych (metoda teatru resocjalizacyjnego, metoda resocjalizacji za pomocą sportu, dramatoterapia – utwory własne bądź stworzone przez kogoś innego,
muzykoterapia – gra na instrumencie, śpiew, występy, działalność twórcza – malarstwo, rysunek, modelarstwo, psychodrama i socjodrama). (Jůzl, 2012).
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Aktywności z dziedziny sportu i kultury ﬁzycznej
Również tutaj istnieje cała masa zajęć. Ten typ aktywności jest bardzo mile widziany w więziennictwie na całym świecie, co wyraźnie widać w wielu filmach
zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich. Za punkt wyjścia bierze się tu kilka
czynników, które sprzyjają inhibicji niepożądanej agresji, nudy bądź też knowań
niektórych więźniów. Z ćwiczeń oferowanych przez więzienie ogromnym powodzeniem cieszą się zajęcia kondycyjne na siłowniach, gra w ping-ponga, piłkarzyki
itd. Na przestrzeniach otwartych i wszędzie, gdzie jest to możliwe, zwłaszcza na
boisku, uprawia się grę w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, tenis stołowy itp. Nie
mają racji bytu stwierdzenia, jakoby w siłowniach więźniowie „wyrabiali mięśnie”
do walki ze strażnikami; przede wszystkim bowiem należy mieć na względzie tłumienie nadmiaru ich energii.
Również służby więzienne starają się realizować cel wychowania fizycznego,
w wyniku którego więzień staje się jednostką dobrze rozwiniętą ruchowo, rozumiejącą, że aktywność sportowa jest niezbędnym elementem jej stylu życia. Dlatego służby te wspierają działalność sportową i dotyczącą wychowania fizycznego
przez organizowanie dłuższych, a także krótkich zawodów (dobrze jest znowu połączyć je z jakimś uroczystym wydarzeniem i nagrodzić zwycięzców). Do najpopularniejszych turniejów należą: gra w szachy, w ping-ponga i cały szereg innych,
w zależności od zainteresowań osadzonych, jak również wychowawców. Jedną
z form są mecze między więźniami i dozorcami.
Tak jak w przypadku aktywności z wychowania estetycznego, w zajęciach
sportowych rozróżniamy stronę aktywną (jednostka sama przeprowadza własne
ćwiczenia) i stronę receptywną, zwłaszcza przy oglądaniu sprawozdań sportowych w telewizji. W przypadku więźniów młodocianych ma miejsce szczególnie
silne wspieranie aktywności w ramach czasu wolnego. Program minimalny jest
realizowany u tych skazanych, którzy nie wybrali żadnej z proponowanych przez
więzienie alternatyw programowych. Składa się on z zajęć najbardziej podstawowych, kierowanych od strony pedagogicznej i organizacyjnej przez pracowników
więzienia. Osobą odpowiedzialną jest pedagog specjalny.

Prawa skazanych
Celem tej rozprawy nie jest wymienianie ani analizowanie wszystkich praw osób
przebywających w zakładzie karnym, dlatego przypomnimy tylko te najbardziej
podstawowe, wywodzące się z ustawy o karze pozbawienia wolności, którą oferujemy czytelnikom do konfrontacji z przedstawionymi programami postępowania
z więźniami. Stanowią one podstawę humanizacji więziennictwa. Do najważniej-
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szych praw należą: równość skazanych wobec prawa odnośnie warunków socjalnych i zdrowotnych (jak na przykład własne łóżko, ośmiogodzinny nieprzerwany
sen, higiena, trzy posiłki dziennie, wyjścia na powietrze, czas wolny dla siebie itp.),
prawo do korespondencji i używania telefonu, odwiedzin, posług religijnych i społecznych, zaspokajania potrzeb kulturalnych, używania rzeczy innych niż własne
(na przykład wypożyczanie książek, gier towarzyskich itp.), zakupu artykułów
żywnościowych i rzeczy osobistych, otrzymywania paczek (2 razy na rok), zarabiania pieniędzy i wydawania ich. Prawa więźniów podlegają ochronie łącznie ze
środkami ochrony prawnej.
Ponieważ jednak wciąż mamy do czynienia ze skazanym, a kara musi pozostać
karą, dochodzi do pewnych ograniczeń niektórych praw i swobód, jeżeli ich przyznanie stałoby w sprzeczności z celem wykonywania kary pozbawienia wolności
lub jeżeli nie można ich zagwarantować ze względu na rodzaj kary (ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności nr 169/1999 Dz.U.).

Podstawowe obowiązki osadzonych
Skazany podczas odbywania kary pozbawienia wolności ma obowiązek przestrzegania ustanowionego regulaminu oraz dyscypliny, jak również wykonywania
zaleceń i nakazów pracowników służby więziennej. Powinien też pracować, o ile
przydzielono mu pracę, a on nie został uznany za niezdolnego do jej wykonywania
czasowo lub na cały okres odbywania kary, wypełniać zadania wynikające z programu postępowania z więźniem, dbać o powierzone mu przedmioty, nie niszczyć cudzego majątku, przestrzegać zasad utrzymywania poprawnych stosunków
z otaczającymi go osobami oraz respektować wewnętrzny regulamin placówki
penitencjarnej. Powinien też przestrzegać nakazów wynikających ze szczególnych
przepisów prawnych, odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w czasie pracy, jak również ochrony przeciwpożarowej.
Więzień ma obowiązek także:
1) poddawać się kontrolom osobistym, jeżeli zapewni to utrzymanie porządku wewnętrznego w zakładzie oraz wykluczy możliwość posiadania przy sobie
przedmiotów, które przekreślałyby sens odbywania kary pozbawienia wolności;
2) umożliwiać pracownikom służby więziennej kontrolę swoich rzeczy osobistych;
3) poddawać się lekarskim badaniom profilaktycznym – wstępnym, okresowym, specjalistycznym oraz końcowym (przed wyjściem na wolność) w terminach
wyznaczonych przez lekarza bądź specjalne przepisy prawne, łącznie z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi, laboratoryjnymi, szczepieniami oraz zabiegami
zalecanymi przez służby higieniczne;
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4) zgadzać się na czynności, które mają związek z jego identyfikacją oraz poddać się zabiegom niezbędnym dla opracowania kompleksowego sprawozdania;
5) w przypadku zachorowania, doznania urazu lub zranienia, musi natychmiast zgłosić ten fakt pracownikowi służby więziennej;
6) natychmiast powiadomić pracownika służby więziennej o okolicznościach, które mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa jego samego,
współwięźniów, a nawet całego zakładu karnego, kiedy tylko się o nich dowie lub
je zbada;
7) poddać się badaniom, niezbędnym do zapobiegania wytwarzaniu, posiadaniu bądź używaniu środków halucynogennych i psychotropowych oraz toksycznych na terenie więzienia;
8) przestrzegać zasad higieny;
9) bezzwłocznie poinformować odnośne władze, że pobiera emeryturę, dodatek za wysługę lat, dodatek za służbę, bądź też osiąga dochody podlegające opodatkowaniu;
10) przekazać do depozytu rzeczy, których posiadanie ze względu na ich wartość, ilość lub sposób stosowania jest zakazane lub stoi w sprzeczności z sensem
odbywania kary pozbawienia wolności;
11) pokrywać koszty usług medycznych świadczonych celem poprawy jego
stanu zdrowia i wykraczających poza ramy zabiegów finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia bądź przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przekraczających wartości uwzględnione w umowach międzynarodowych, wiążących
dla Republiki Czeskiej (Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności nr
169/1999 Dz.U.).
Więźniom zabrania się:
1) nawiązywania kontaktów z innymi osobami, jeżeli jest to niezgodne z niniejszą ustawą lub z zarządzeniem wydanym na podstawie tejże ustawy;
2) wyrobu, przechowywania i konsumowania napojów alkoholowych oraz
innych środków uzależniających, wyrobu i przechowywania przedmiotów, które
mogą być użyte do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa osób i majątku bądź
też do ucieczki, ewentualnie które ze względu na swoją ilość i rodzaj mogłyby zakłócać porządek lub szkodzić zdrowiu;
3) przechowywania i rozpowszechniania publikacji propagujących nienawiść narodową, etniczną, rasową, religijną, lub społeczną, faszyzm i inne podobne ruchy, zmierzające do ograniczenia praw i wolności człowieka, gloryfikujących
przemoc i brutalność, jak również publikacji i materiałów zawierających instrukcje wyrobu i stosowania środków uzależniających, toksycznych, materiałów wybuchowych, broni i materiałów palnych;
4) gry o pieniądze, rzeczy, usługi lub inne świadczenia; brania udziału w loteriach i podobnych grach;
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5) tatuowania ciała własnego lub innych osób bądź poddawania się temu zabiegowi;
6) symulowania utraty zdrowia lub umyślne samookaleczenia;
7) sprzedaży, ofiarowywania lub wymiany rzeczy posiadanych w zakładzie
karnym bez zgody służb więziennych.
Wobec osadzonego, który bez powodu odmawia wypełniania obowiązków,
przy czym nie reaguje na zwracanie uwagi tudzież napomnienia, służby więzienne
użyją środków przewidzianych ustawą w stosownym wymiarze (Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności nr 169/1999 Dz.U.).

Badania ankietowe
Ukierunkowane na przestrzeganie praw i obowiązków osób odbywających karę
pozbawienia wolności badania odbyły się w trzech dużych więzieniach na terenie
Republiki Czeskiej. Brało w nich udział łącznie 127 respondentów. Opracowana
ankieta miała charakter pilotażowy i składała się z ośmiu prostych pytań. Uczestnicy zostali wybrani losowo spośród więźniów. Głównym zadaniem badania było
stwierdzenie, czy są przestrzegane prawa i obowiązki osadzonych wynikające
z ustawy nr 169/1999 Dz.U.
Analiza i interpretacja wyników badań

Pytanie 1: Czy zna Pan/Pani swoje prawa jako więźnia?
Z liczby 127 skazanych twierdząco odpowiedziało 107 osób, 9 uznało, że nie
zna, zaś 11 nie było zdecydowanych. Wynika z tego, że służby więzienne w Republice Czeskiej dbają o zapoznanie skazanych z ich prawami.
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Legenda: ano – tak, ne – nie, neví – nie wie
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Pytanie 2: Czy stosuje je Pan/Pani w praktyce?
Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 87 skazanych, 20 nie korzysta ze swoich praw w praktyce, zaś 20 nie zajmuje się tym problemem. Pytanie to jest ściśle
związane z poprzednim, ponieważ tylko ten, kto zna swoje prawa, może je w pełni
egzekwować.
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Pytanie 3: Czy służby więzienne przestrzegają praw skazanych?
84 respondentów uważa, że prawa więźniów są przestrzegane, 22 jest zdania,
że w żadnym wypadku, natomiast 21 badanych nie wie. Znowu potwierdza się
doskonałe poinformowanie więźniów o ich prawach z jednej strony, zaś z drugiej
– maksymalne starania służb więziennych, by praw tych przestrzegać.
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Pytanie 4: Czy zna Pan/Pani obowiązki więźnia?
Z ogólnej liczby 127 respondentów 122 odpowiedziało TAK. Dowodzi to, że
służby więzienne bardzo starannie przygotowują więźniów pod kątem ich obowiązków.
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Pytanie 5: Czy wypełnia Pan/Pani swoje obowiązki?
117 odpowiedzi twierdzących, chociaż z komentarzem – że „po prostu muszę”. 3 respondentów odpowiedziało NIE, ale zdają sobie sprawę ze skutków swojego postępowania. 7 więźniów wyraziło się w sposób neutralny. Wykonywanie
obowiązków skazanego na karę pozbawienia wolności wypływa przecież z ustawy,
którą należy przestrzegać.
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Pytanie 6: Czy są one egzekwowane przez służby więzienne?
Egzekwowanie wypełniania obowiązków przez więźniów to najważniejsza
sprawa w pracy służb więziennych. Nic dziwnego więc, że aż 114 respondentów
przyznało, że wypełnianie przez nich obowiązków jest konsekwentnie egzekwowane, 5 stwierdziło, że nigdy, a 8 nie było pewnych.
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Pytanie 7: Co proponuje Pan/Pani, by zwiększyć prawa skazanego?
50% więźniów stwierdziło z rezygnacją, że nic. Niektórzy jednak zgłosili propozycje, mogące być bodźcem dla służb więziennych. Najczęściej chodziło o legalizację tzw. wizyt niestandardowych (intymnych), zapewnienie pracy dla każdego
więźnia, poprawę warunków higienicznych, kulturalniejsze i grzeczniejsze traktowanie ich przez strażników. Do mniej ważnych postulatów zaliczyć można: zwiększenie ilości paczek (ponad 2 w roku), prośba o amnestię, wyjścia na łono natury,
większe możliwości realizowania swoich zainteresowań, osadzanie w zakładzie
możliwie najbliżej miejsca zamieszkania, lepsze zaopatrzenie kantyny, większe
szanse na kształcenie się, możliwość kupowania obiadów poza więzieniem, zezwolenie na częstsze połączenia telefoniczne itp.
Pytanie 8: Co, zdaniem Pana/Pani, należałoby dodać do obowiązków skazanego?
Najczęstszą odpowiedzią było rzecz jasna „NIC, i tak mamy ich dużo”. Jedynie nieliczni domagali się obowiązku pracy, co przecież jest ujęte w ustawie, oraz
postępowania zgodnie z zasadami więziennictwa europejskiego, co również jest
przestrzegane.
Wniosek końcowy

Analizując osiągnięte wskaźniki, służby więzienne Republiki Czeskiej mogą być
zadowolone z wyników. Skazani znają swoje prawa i obowiązki. W razie potrzeby
potrafią domagać się ich przestrzegania drogą oficjalną. Ciążące na nich obowiązki, wynikające z ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, starają się
wypełniać, bowiem mają ku temu motywację.
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Zakończenie
Przecież nie jest im tak źle w tym więzieniu!
Programy postępowania z osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności są podstawą pedagogiki penitencjarnej oraz penitencjarystyki, jak również
ich humanizacji. Opierają się one na teorii wychowania i aplikacji poszczególnych elementów wychowania do praktyki penitencjarnej. Ich efektywność zależy od motywacji, profesjonalnego podejścia personelu więziennego oraz chęci
skazanych do współpracy. Mierzy się ją za pomocą analizy wskaźnika powrotu
skazanych do kolejnej kary. Dawniej wynosił on tylko 20%. Dzisiaj, przy innym
składzie więźniów (cudzoziemcy), charakterze czynów przestępczych itp., zastosowanie w więziennictwie zasad europejskich oraz umów międzynarodowych
ten wskaźnik rośnie, choć nie jest on badany przez statystykę. Z pewnością badanie takie miałoby korzystny wpływ na praktyki penitencjarne. Programy postępowania z więźniami wywodzą się z praw i obowiązków więźnia. Nakładają
się one (wraz z regulaminem) na wszelkie dziedziny życia jednostki za kratami.
Dlatego tak bardzo ważne jest z jednej strony przestrzeganie prawa skazanego,
z drugiej zaś egzekwowanie jego obowiązków. Tylko w ten sposób zostaną zrealizowane cele resocjalizacyjne.
Przy wszelkich optymistycznych spojrzeniach na stan czeskiego więziennictwa
należy ciągle pamiętać raport Woolfa, który może być receptą na rozwiązywanie
problemów penitencjarnych nie tylko w Republice Czeskiej, ale także w innych
krajach Europy.
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Treatment Programs as a Platform for Social Rehabilitation
and Respecting the Rights of Prisoners
Summary
Miloslav Jůzl in the article Treatment Programs as a Platform for Social Rehabilitation and Respecting the Rights of Prisoners sets for himself the goal to present and explain the essence of
rehabilitation of people imprisoned basing on the programs of conduct with prisoners, including the ongoing humanization of the Czech penitentiary system in the context of respecting the
rights and duties of prisoners.
As a specific matrix of conduct with prisoners the author recalls conclusions from a report
on the state of British penitentiary system from early 1990’s prepared by a member of the Highest Court of Great Britain judge Woolf (the so called Woolf Report) in response to long term
problems occurring in England’s penitentiary facilities.
Author describes the aims, tasks and rules for being imprisoned, stressing out that “effectiveness of the punishment supports maintaining the law and order, humanization, de–
prisonization, democratic approach”. In this context the author distinguishes the term creative
rehabilitation, which in contrast to common rehabilitation understood as a process of renewed
socialization dealing with correcting the social and individual potentials of a person, develops
the human potential. Social maladjustment is being treated as a deficit socialization of identity
and not just as a deviatory position of a self.
Programs of conduct with imprisoned people are, according to the author, the basis for
penitentiary pedagogy and as well its humanization. They are based on the theory of upbringing
and the application of selected elements of upbringing into the penitentiary praxis. Their effectiveness depends on motivation, professional approach of the prison’s personnel and the will of
inmates to cooperate. The programs of conduct with imprisoned people derive from inmate’s
rights and duties. That’s why it is so important on one hand to comply with the inmate’s rights
and on the other to execute their duties. This is the only way to realize the aims of rehabilitation.
In a further part of the article author presents the outcome of a survey research, focused
on maintaining the rights and duties of people serving their time in prisons conducted in three
large penitentiary facilities located in the Czech Republic. The survey included a research sample consisting of 127 people. The survey was an initial study and consisted out of eight simple
questions. People interviewed had been selected randomly among inmates. The main task of
the research was to assert if the rights and duties related to the Legal Act No. 169/1999 of the
Czech Republic were maintained.
When analyzing the results of the research author claims in the conclusion that “the penitentiary services of the Czech Republic may be delighted with the outcome. Inmates are aware
of their rights and duties. In case, they might demand their maintaining through official paths.
They attempt to fulfill their duties lying upon them in relation to the legal act on imprisonment
because they are motivated to do so”.

K U L T U R A – S P O Ł E C Z E Ń S T W O – E D U K A C J A

N r

1

( 3 )

2 0 1 3

P O Z N A Ń

Daria Hejwosz-Gromkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wychowanie obywatelskie a problem
nauczania historii – rekonstrukcja zachodniej
debaty
KEY WORDS

ABSTRACT

history education,
citizenship education,
critical thinking,
postmodernism

Hejwosz-Gromkowska Daria, Wychowanie obywatelskie a problem nauczania
historii – rekonstrukcja zachodniej debaty [Citizenship Education and History –
Reconstruction of the Western Debate]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja
nr 1 (3) 2013, Poznań 2013, pp. 135–153, Adam Mickiewicz University Press.
ISBN 978-83-232-2631-4. ISSN 2300-0422
Some academics claim that history education is a vital component in citizenship education, others say that its role is overestimated. In the postmodern perspective there is “the end of the past” which is, to some extend,
a product of consumption society and globalization. The contemporary societies are future-oriented and the rituals, myths and the need of belonging
have nearly disappeared. In this context the questions about the purposes
of history education and its relation to citizenship education are posed:
should history education be nation-orientated to build loyalty and commitment or should it develop skills and knowledge for better comprehension
of the present? Is history education oriented towards consensus or conflict?
How to talk about history in multicultural societies, without marginalizing
particular groups and without imperious imposition of the only version of
“the Truth”? In order to answer to these question the reconstruction of the
western debate has been made.

Niektórzy badacze przedmiotu twierdzą, że edukacja historyczna jest zasadniczym elementem wpływającym na kształtowanie i transmitowanie obywatelstwa,
inni utrzymują, iż jej rola w tym procesie jest przeceniona (Barton, Levstik, 2008).
Patrząc z perspektywy modernistycznej, można powiedzieć, że lekcje historii mają
służyć rozwojowi cnót obywatelskich, budować poczucie przynależności i lojalności wobec narodu. Natomiast w perspektywie ponowoczesnej można zauważyć za niektórymi badaczami przedmiotu, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem
„śmierci przeszłości”, która do pewnego stopnia jest wytworem społeczeństwa
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konsumpcyjnego oraz następstwem globalizacji. Oto bowiem współczesne społeczeństwa są zwrócone ku przyszłości, zanikają rytuały, mity oraz potrzeba przynależności do miejsca. W zachodnich społeczeństwach mówi się wręcz o kryzysie wiedzy historycznej. Badania pokazują, że młodzi Amerykanie, Brytyjczycy
i Niemcy nie znają historii narodowej (Gounari, 2008: 98). Polskie doświadczenia również wskazują, choć brakuje pogłębionych analiz, że młodzi Polacy mają
trudności z podaniem podstawowych dat i faktów historycznych, szczególnie
z zakresu historii współczesnej. Niewątpliwie młodym ludziom na całym świecie
łatwiej przychodzi rozpoznanie postaci związanych z kulturą popularną niż wymienienie najważniejszych dat w historii swojego narodu (Gounari, 2008: 102).
Przykładowo brytyjskie badania ujawniły, iż młodzież kojarzy postać Winstona
Churchilla z „pieskiem” z komercyjnej reklamy telewizyjnej, a nie ze znaczącym
politykiem1.
W tym kontekście pojawiają się pytania o cele edukacji historycznej oraz jej
relacje z wychowaniem obywatelskim. Rekonstrukcja zachodniej debaty odnośnie
celów edukacji historycznej w kontekście wychowania obywatelskiego ujawnia
krytykę modernistycznej interpretacji dziejów oraz klasycznego, encyklopedycznego nauczania historii.
W niniejszym artykule podejmę próbę rekonstrukcji przywołanej debaty.
Przedstawię główne obszary krytyki współczesnego podejścia do edukacji historycznej w szkołach. Postaram się także odpowiedzieć na nurtujące badaczy
przedmiotu pytania dotyczące edukacji historycznej: Czy ma ona służyć umacnianiu tożsamości i lojalności narodowej, czy rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia w celu lepszego rozumienia teraźniejszości? Czy jest zorientowana
na budowanie konsensusu społecznego, czy na konflikt? W jaki sposób mówić
o historii w społeczeństwach wielokulturowych bez marginalizowania pewnych
grup społecznych oraz bez arbitralnego narzucania jednej wersji „prawdy”? Jako
że w społeczeństwach toczy się nieustająca, dyskursywna walka dotycząca kształtu
wychowania obywatelskiego i edukacji historycznej, postawione pytania nie stanowią zbioru zamkniętego, ale mogą służyć jako przyczynek do dalszej dyskusji,
jak również do zmian w podejściu do nauczania historii.

Ponowoczesność a edukacja historyczna
Można założyć, iż zachodnia debata odnośnie nauczania historii wpisuje się
w postmodernistyczne rozważania nad teorią społeczną i pedagogiczną, w toczącej się dyskusji podjęta zostaje bowiem krytyka modernistycznego podejścia do
1
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2046371/Teenage-pupils-believe-Winston-ChurchillTV-advert-dog.html
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prezentacji wydarzeń historycznych oraz metod nauczania. Ponadto oskarża się
ujęcie modernistyczne o nieuwzględnianie kategorii „innego” oraz niedopuszczanie do głosu innych narracji historycznych niż te, które związane są z państwem narodowym (Gounari, 2008: 102). Oto bowiem historia narodowa w ujęciu modernistycznym postrzegana jest jako jeden z elementów w procesie narodowotwórczym (Kymlicka, 2002: 263). Z kolei postmodernizm stanowi, w opinii
badaczy przedmiotu, wyraz końca europejskiej dominacji w świecie. (Melosik,
1994: 87). Nie dziwi zatem fakt, iż jednym z postulatów zawartych w toczącej
się debacie jest reinterpretacja oficjalnej historii, która uwzględniałaby wielość
narracji historycznych (Gounari, 2008: 112). Wielu krytyków modernistycznego
podejścia do nauczania historii wskazuje, że jest ona etnocentryczna, europocentryczna, homogeniczna oraz opowiedziana z perspektywy męskiej dominacji
(Landson-Billings, 2005; McIntosh, 2005). Postawa ta wyraźnie koresponduje
z podejściem postmodernistycznym, krytykującym „europocentryczność Wielkich Opowieści, które (…) redukują historię ludzkości do historii Zachodu, wiążąc los innych kultur z losem Europy i Stanów Zjednoczonych” (Melosik, 1994:
89). Badacze przedmiotu wskazują, że chociaż w społeczeństwach zachodnich
włączono do oficjalnej historii dotychczas wykluczone grupy społeczne (kobiety, mniejszości etniczne, narodowe), to nadal podręczniki szkolne transmitują
wiedzę z punktu widzenia zachodniej dominacji (Hahn, 2008). Ponadto w szkolnych podręcznikach do historii nie uwzględnia się złożonych procesów społecznych (Thornton, 2005), oferując uczniom jedynie zbiór dat i faktów. Zwraca się
uwagę również, że narracja historyczna ma schemat dychotomiczny: dobry–zły,
porażka–sukces, bohater–wróg, wolność–tyrania. W tym kontekście historia
przedstawiona jest jako historia wojen, a proces pokojowy zostaje przemilczany
lub ukazany jako etap przygotowań do kolejnej wojny (Noddings, 2005; Salomon, Cairns, 2010). A zatem nauczanie historii ma charakter redukcjonistyczny,
bo uwypukla ważne aspekty dla danego narodu, przemilcza jednocześnie mniej
chwalebne wydarzenia. Postmoderniści zauważają zatem, że „redukcjonistyczne interpretacje historii ludzkości, typowe dla Wielkich Opowieści, są jeszcze
jednym potwierdzeniem ich nieadekwatności” (Melosik, 1994: 89). Zbyszko
Melosik zauważa, że „teoretycy postmodernizmu odrzucają dualizm, bowiem
– jak twierdzą – nie ma definitywnej wersji rzeczywistości (…) Uważają, że nie
istnieje żadna pojedyncza interpretacja jakiegokolwiek zjawiska, która może być
nadrzędna nad inną” (Melosik, 1994: 91). Warto zauważyć zatem, iż oficjalna
historia, nauczana w szkole, ma charakter dualistyczny, prezentuje jedną, uznaną wersję „prawdy” historycznej. Tym samym, na co zwracają uwagę badacze
przedmiotu, wykluczone zostają historie, które reprezentują odmienną wersję
zdarzeń („inną prawdę”). A prawda uniwersalna – w perspektywie postmodernistycznej – nie istnieje, bowiem prawda wiąże się zawsze z chęcią zdobycia władzy

138

Daria Hejwosz-Gromkowska

(Melosik, 1994: 91). Nic więc dziwnego, iż toczy się nieustająca dyskursywna
walka, nie tylko o prawdę historyczną, ale także o jej obiektywizm. W odniesieniu do tej kwestii Piotr Tadeusz Kwiatkowski zauważa: „można podać wiele
przykładów świadczących o tym, że we współczesnym świecie źródłem poważnych napięć politycznych i społecznych konfliktów bywają na przykład pytania
o to, kto odniósł zwycięstwo w dawno zakończonej wojnie, do którego narodu
należy uczony sprzed stuleci, kto był ofiarą, a kto katem podczas ludobójstwa
sprzed wieku” (Kwiatkowski, 2008: 24).
Z tej perspektywy postmodernizm daje nam obietnicę (która niekoniecznie
zostanie spełniona) dopuszczania do głosu różnych form prawdy, różnych historii, różnych narracji, które wedle tego założenia mogą być zasadne „dla innej
wersji świata” (Melosik, 1994: 91). W ujęciu postmodernistycznym możliwe jest
zatem prezentowanie różnych, sfragmentaryzowanych, często sprzecznych narracji historycznych. W toczącej się debacie dotyczącej kształtu nauczania historii
pojawiają się głosy o włączenie do programów szkolnych właśnie tych rozproszonych, często ukrytych, przemilczanych historii. Wreszcie perspektywa postmodernistyczna pozwala na porzucenie podmiotu rozumianego jako „Wielkiego Człowieka Historii” na rzecz podmiotu zdecentrowanego, którego punktem
odniesienia jest życie codzienne (Melosik, 1994: 92). W tym kontekście można
dostrzec próby socjologizowania historii, a mianowicie uczynienia z faktów historycznych, które są podstawą badań historycznych, narracji społecznych lub
jednostkowych. Wydaje się również, iż w tym zakresie dąży się do wartościowania faktów historycznych poprzez próbę konfrontacji różnych źródeł wiedzy, co
ma prowadzić do wykształcenia w uczniach krytycznego myślenia. Oczywiście,
próby socjologizacji historii spotykają się także z krytyką, jednak coraz częściej
akcentuje się podejście interdyscyplinarne w programach nauczania, dlatego nie
może dziwić fakt, iż to właśnie socjologowie edukacji oraz krytyczni pedagodzy
nawołują do zmiany w sposobie nauczania historii. Wydaje się jednak, iż podejście socjologiczne różni się od podejścia historycznego, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę metodologię badań. Odsyłam w tym miejscu do pracy Piotra
Tadeusza Kwiatkowskiego, który wyjaśnia, dlaczego niektóre aspekty, mimo iż
historyczne, muszą zostać zbadane i przedstawione w ujęciu socjologicznym
(Kwiatkowski, 2008).
Należy również zauważyć, iż szkoły są miejscem transmisji określonej ideologii, pożądanego światopoglądu, który „zawiera w sobie pewien model obywatela
– ideologiczny portret osoby, która spełnia pożądane kryteria” (Gutek, 2007: 142).
Ideologia, co należy podkreślić, kształtuje poczucie grupowej tożsamości i solidarności, dlatego w szkołach poprzez formalny, jak i ukryty program, kształtuje się
u dzieci poczucie identyfikacji z grupą, poczucie „wspólnego my” (Gutek, 2007:
149–153). Ponadto jak zauważa Gerald Gutek, „zadaniem wszystkich instytucji
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oświatowych jest wpajanie młodym ludziom tożsamości narodowej i lojalności
wobec kraju” (Gutek, 2007: 153). W tym kontekście szkoły przekazują ideologię
nacjonalistyczną, gdyż ich zadaniem w państwie narodowym jest przekształcenie
dziecka (narodowo neutralną osobę) w jednostkę, która czuje się członkiem danego narodu, czyli np. w Niemca, Polaka, Szweda, Amerykanina etc. Dlatego też,
jak podaje Gutek, zaszczepia się młodzieży „poczucie identyfikacji z bohaterami
narodowymi, zwyczaj obchodzenia rocznic państwowych oraz szacunek dla hymnu i symboli, jak flaga narodowa” (Gutek, 2007: 162). Natomiast Michaela Billig
twierdzi, iż w szkołach transmitowany jest tak zwany nacjonalizm banalny, który
manifestuje się właśnie poprzez wywieszanie flagi narodowej na budynkach państwowych, śpiewanie hymnu, obchodzenie ważnych rocznic państwowych (Budyta-Budzyńska, 2010: 198). Koncepcja nacjonalizmu banalnego Billiga koresponduje, do pewnego stopnia, z wizją neonacjonalizmu Ulricha Becka. Nacjonalizm,
który wkroczył w fazę postmodernizmu, stracił swe fanatyczne i demoniczne zabarwienie. Beck twierdzi, że jest on „widmem, które jak inne widma w dzisiejszych
czasach, do skutecznego straszenia potrzebują czasu antenowego w telewizji i cichej
subpolityki (wciąż) demokratycznej większości Zachodu” (Beck, 2009: 67). Jednak należy zauważyć, iż ideologia nacjonalistyczna tłumaczy i reprezentuje pewne
zjawiska w sposób dualistyczny. Nacjonalizm przyjmował bowiem na przestrzeni
dziejów formę agresywną, ekstremalną, traktując swoją rasę jako wyższą. Takie
podejście, jak zauważa Tomasz Kuczur, ma „charakter antagonistyczny i odwołuje
się do podziału na «swoich» i «obcych», na «dobrych» i «złych»” (Kuczur, 2008:
56). Wydaje się jednak, iż podręczniki szkolne do historii nadal w wielu aspektach
reprezentują nacjonalizm właśnie w sposób dualistyczny, w którym zaznacza się
wyższość jednego narodu nad innym.
Warto odnieść się również w tym miejscu do dyskusji na temat osłabienia państwa narodowego oraz nacjonalizmu. Oto bowiem niektórzy badacze przedmiotu
zauważają, że globalizacja przyczyniła się do osłabienia roli państwa narodowego,
inni z kolei stoją na stanowisku, iż nadal pozostaje on głównym rozgrywającym
na politycznej arenie (por. Smith, 2007; Beck, 2009). Z perspektywy interesującego nas problemu „nauczanie historii a rozwijanie poczucia lojalności narodowej”
warto również wspomnieć za badaczami przedmiotu, iż wraz z osłabieniem roli
państwa narodowego zanika również poczucie przynależności do narodu. Podążając za rozważaniami Zygmunta Baumana, można stwierdzić, że współcześnie
jednostki są mniej skłonne do poświęceń dla państwa i narodu (Bauman, 2001).
Wielkie metanarracje, które mówiły o poświęceniu dobra osobistego, a nawet życia, w imię ojczyzny, narodu, państwa, stają się dziś mało wiarygodne. Jednostki,
które tworzyły wspólnotę w dobie nowoczesności i dla których była ona swoistym
azymutem, dziś dryfują osamotnione.
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Wychowanie obywatelskie i obywatelstwo jako zmienna
konstrukcja społeczna
Można przyjąć, że współcześni teoretycy mają trudności ze zdefiniowaniem, czym
jest obywatelstwo. Problemy te mogą wynikać z faktu, że ramy, w których tworzona
była jego klasyczna koncepcja, upadły wraz z nastaniem epoki ponowoczesności. Widać zatem, iż koncepcja obywatelstwa stanowi zmienną konstrukcję społeczną (Melosik, 1998a). Na przestrzeni dziejów źródłem dla tego pojęcia była „religia, natura,
społeczeństwo, państwo, naród” (Melosik, 1998b: 35). Jednak, jak zauważa Zbyszko
Melosik, w społeczeństwach toczy się „dyskursywna walka dotycząca kształtu obywatelstwa i wychowania obywatelskiego” (Melosik, 1998b: 35). Przywołany badacz
uważa, że w wyniku walki dyskursów niektóre tracą na znaczeniu i zostają wyparte
przez nowe, silniejsze idee, które stają się dominujące w danym społeczeństwie (Melosik, 1998b: 39). W epoce modernizmu zadaniem systemu szkolnego było socjalizowanie jednostek do określonego, z góry przyjętego wzoru obywatelstwa. Istniała
zatem „gotowa matryca tożsamości”, w którą młodzi ludzie byli „wtłaczani i formowani” (Melosik, 1998b: 37). Wraz z pojawieniem się ponowoczesności następuje zakwestionowanie podmiotu, „przestaje być traktowany jako stabilna, jednoznaczna
i «dana z góry» całość” (Melosik, 1998b: 42). Wychowanie obywatelskie z perspektywy ponowoczesnej, w opinii Melosika, przybrało formę opresyjną, bowiem „stanowi
formę wtłaczania młodego człowieka w gotową «matrycę tożsamości», podporządkowania wielorakich linii, punktów, napięć, i dwuznaczności z góry określonemu zestawowi pojęć i kategorii” (Melosik, 1998b: 43). Z perspektywy ponowoczesnej krytyki podmiot oraz podmiotowości obywatelstwa, w kontekście nas interesującym,
„są więc «sztucznie» konstruowane – za pomocą narzucania jednostce określonej
wiedzy (władzy) na temat społecznie akceptowanych i możliwych do przyjęcia form
jej społecznego funkcjonowania” (Melosik, 1998b: 44).
O ile w przeszłości istniał ideał obywatela świata zachodniego, który najczęściej
był białym, heteroseksualnym mężczyzną, pochodzącym z wyższej klasy chrześcijaninem, tak współcześnie, w zróżnicowanym społeczeństwie, coraz trudniej nakreślić jeden, spójny model obywatelstwa. Jednocześnie każda jednostka, która nie
wpisywała się w „normalny”, społecznie akceptowany i przyjęty model obywatela,
była automatycznie marginalizowana i/lub wykluczana ze społeczeństwa. Zmiany
w postrzeganiu praw mniejszości nastąpiły w latach siedemdziesiątych na skutek
powstawania ruchów społecznych działających na rzecz równouprawnienia. Domagały się one „włączającej koncepcji obywatelstwa, która dostrzega (a nie stygmatyzuje) ich tożsamości oraz która dostosowuje (a nie wyklucza) ich odmienność” (Kymlicka, 2002: 327).
Dzisiejsze podejście do obywatelstwa, na co wskazują badania komparystyczne,
odnosi się do respektowania praw człowieka i opiera się na zasadach równości. Rozumiane jest jako konglomerat wielu wartości, promowanych przez różne podmioty,
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takie jak państwo narodowe, instytucje ponadnarodowe, a także, co należy podkreślić, rynek. Derek Heater zauważa, iż współcześnie „obywatelstwo musi być rozumiane jako złożona, a nie jako jednolita koncepcja” (Heater, 2004: 194). Należy również podkreślić, iż coraz częściej postulowany jest wielopoziomowy wymiar obywatelstwa, obejmujący zarówno obywatelstwo publiczne, jak i prywatne. Współcześnie,
jak zauważa Ruth Lister, koncepcja obywatelstwa może być rozpatrywana na wielu
poziomach: od intymnej do globalnej (Lister, 2008: 26–39). Elżbieta H. Oleksy pisze,
że „obywatelstwo nie ogranicza się dziś do klas społecznych; jest pojęciem znacznie
szerszym i interdyscyplinarnym, obejmującym całość kultury i z niej wyrastającym”
(Oleksy, 2008: 9). Warto odwołać się do koncepcji Hugh Starkey, według którego
obywatelstwo może być rozumiane jako status, uczucie oraz praktyka. Status jest powiązany z prawnym wymiarem obywatelstwa, przypisuje mu się często charakter
narodowy (np. obywatel Polski), który w społeczeństwach wielokulturowych postrzegany jest jako źródło nierówności społecznych (Starkey, 2008: 331). Uczuciowy
aspekt obywatelstwa odnosi się do poczucia przynależności do konkretnej wspólnoty (Starkey, 2008: 331). Z kolei, praktyczny jego wymiar dotyczy uczestnictwa
w demokratycznym społeczeństwie oraz przestrzeganiu praw człowieka (Starkey,
2008: 332). Warto zauważyć, iż obywatelstwo przestaje być ograniczone jedynie do
wymiaru państwa, a tym bardziej do narodu. Krytycy utożsamiania go z przynależnością do narodu twierdzą, że wyklucza ono te jednostki, które są obywatelami
danego państwa, ale nie członkami danego narodu. Zakłada się również, że w społeczeństwach wielokulturowych takie podejście stygmatyzuje i marginalizuje osoby
należące do mniejszości narodowych, etnonarodowych, etnicznych, rasowych, religijnych etc. (Kymlicka, 2002: 327 i n; Heater, 2004; Banks, 2008). Z tej perspektywy
warto w tym miejscu odnieść się do spostrzeżeń Jamesa A. Banksa, który twierdzi, że
„delikatna równowaga różnorodności i jednorodności powinna stać się podstawowym celem demokratycznych państw narodowych oraz edukacji w tych społeczeństwach” (Banks, 2008: 59). Ponadto utrzymuje on, że „jedność bez różnorodności
skutkuje represją i hegemonią kulturową” (Banks, 2008: 59). Jednocześnie zauważa,
że obywatele w zróżnicowanych demokratycznych społeczeństwach z jednej strony powinni zachować różnorodność kulturową lokalnych społeczności, ale również
efektywnie uczestniczyć w kulturze narodowej (Banks, 2008: 59).

Krytyka edukacji historycznej w kontekście wychowania
obywatelskiego
W zachodniej literaturze przedmiotu, koncentrującej się na problemie relacji
edukacji historycznej i wychowania obywatelskiego, można wyróżnić następujące obszary krytyki: brak związku między teraźniejszością a przeszłością,
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nieuwzględnianie historii grup mniejszościowych, brak rozwijania w uczniach
umiejętności krytycznego myślenia.
Szkolnym programom nauczania w zakresie historii przypisuje się brak związku między teraźniejszością a przeszłością, co w konsekwencji prowadzi do spadku
zainteresowania tym przedmiotem, bowiem młodzi ludzie nie odnajdują relacji
między wydarzeniami historycznymi a ich życiem. Współcześnie, jak wskazują
Keith Barton i Linda S. Levstik, nie ma zgody co do tego, czy istnieje relacja między nauczaniem historii a kształtowaniem się postaw obywatelskich. Przywołani
badacze zauważają, że istnieje przekonanie, iż nauczanie historii łączy się z kształceniem świadomych obywateli, którzy dzięki wiedzy historycznej będą w stanie
podejmować właściwe decyzje. Jednocześnie twierdzą oni, że nie istnieją empiryczne dowody potwierdzające relację między znajomością faktów historycznych
a krytyczną analizą współczesnych wydarzeń społecznych (Barton, Levstik, 2008:
356). W ich opinii lekcje historii nie dają wskazówek do działań we współczesnej
przestrzeni publicznej. Tym samym odrzucają oni podejście, w którym uważa się,
że im więcej wiedzy historycznej, jednostka posiada, tym jest lepszym obywatelem
(Barton, Levstik, 2008: 356).
Stephen J. Thornton zauważa, odwołując się do amerykańskich doświadczeń, iż
głównym celem nauczania historii w szkołach średnich nie jest kształcenie ogólne,
lecz przygotowanie uczniów do podjęcia dalszych studiów akademickich (Thornton, 2005: 85). Jak sądzę, ten problem dotyczy także polskiego szkolnictwa. Warto
zauważyć również za Nel Noddings, że młodzi ludzie niechętnie uczą się historii,
bowiem nie widzą związku między wydarzeniami historycznymi a ich współczesnym życiem (Noddings, 2005b: 129). W konsekwencji, jak twierdzi Thornton, obserwuje się zniechęcenie wśród uczniów zgłębianiem problematyki historycznej,
a także porzucaniem nauki tego przedmiotu (Thornton, 2005: 85). Z kolei Marcelo
M. Suarez-Orozco i Carolyn Sattin idą o krok dalej, twierdząc, że system szkolny
nie zmienia się tak gwałtownie, jak jego zewnętrzne otoczenie, a treści przekazywane uczniom nie są dostosowane do ich zainteresowań, dlatego szkoła jawi się
uczniom jako nudne miejsce (Suarez-Orozco, Sattin, 2007: 2). W tym kontekście
zarówno Gounari, jak Levstik i Barton pokazują, iż ważnym wyzwaniem dla nauczania historii jest umiejętność powiązania wydarzeń historycznych z teraźniejszością, ale również z przyszłością, tak aby tworzyły triadę przeszłość–teraźniejszość–przyszłość (Gounari 2008: 110; Barton, Levstik, 2008: 356).
Drugi obszar krytyki dotyczy nieuwzględnienia w programach nauczania historii grup mniejszościowych (etnicznych, narodowych, rasowych, językowych
etc.). Postmodernistyczna krytyka modernistycznego podejścia do nauczania
historii w społeczeństwach wielokulturowych dotyczy przedstawiania narracji
z punktu widzenia dominującej ideologii cywilizacji zachodniej, a w programach
szkolnych przedstawione zostają jedynie jej historyczne wydarzenia i dokonania,
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które są wyselekcjonowane i przekazywane uczniom w postaci gotowego zestawu
dat i faktów (Gounari 2008: 110; Barton, Levstik, 2008: 356). Z tej perspektywy
szkoły bardziej konserwują rzeczywistość historyczną niż pozwalają na krytyczną
jej analizę i interpretację.
Obowiązujące w rzeczywistości szkolnej konserwatywne podejście do nauczania historii, promujące hegemoniczną i homogeniczną wersję, ma służyć, w opinii
P. Gounari, reprodukcji przyjętej kultury (z punktu widzenia Bourdieu „dominującej kultury”), w której obywatele pasywnie i bezkrytycznie przyjmują relację, jaka
ich wiąże z państwem oraz resztą świata (Gounari 2008: 110; Barton, Levstik, 2008:
356). Takie podejście ma na celu kształtowanie określonego typu obywatela, który
wtłaczany jest w gotową matrycę tożsamości, aby utrzymanie stabilności politycznej danego państwa narodowego (systemu) było możliwe. Jednak, jak pokazuje
Eammon Callan – polityczna stabilność nie jest wartością samą w sobie, a zatem
takie podejście do nauczania historii jest błędne (Callan, 2008: 60).
Gloria Landson-Billings, odwołując się do amerykańskich doświadczeń, zauważa, że programy nauczania w zakresie historii i wychowania obywatelskiego
promują określony wzór obywatela, który jest biały, pochodzi ze średniej klasy oraz
urodził się w Stanach Zjednoczonych (Landson-Billings, 2005: 74–75). Gounari
utrzymuje z kolei, że w programy nauczania nadal wpisany jest nacjonalistyczny
ideał kształcenia, który usypia w uczniach percepcję kategorii „innego” (Gounari,
2008: 109). W konsekwencji jednostki, które nie wpisują się w społecznie promowany model amerykańskiego obywatelstwa, postrzegane są jako „mniej patriotyczne” (Landson-Billings, 2005: 74). Do podobnych wniosków doszedł Stephen J.
Thornton, który również zauważa, że amerykańskie programy kształcenia są etnocentryczne, a także niektóre wątki podlegają cenzurze. Z tej perspektywy twierdzi
on, że zarówno cenzura, jak i bezrefleksyjny patriotyzm są niedemokratyczne oraz
negatywnie wpływają na proces krytycznego myślenia, narzucając jeden, właściwy
sposób interpretacji dziejów – amerykański (Thornton, 2005: 84). Chociaż wydaje
się, że każda perspektywa historyczna, której centralnym punktem jest państwo
narodowe, wykazuje tendencję do interpretacji wydarzeń historycznych z własnego punktu widzenia, np. polskiego, niemieckiego, francuskiego etc. Przykładowo
we współczesnym politycznym dyskursie wychowania obywatelskiego w Wielkiej
Brytanii, mimo rozumienia oczekiwań społeczeństwa wielokulturowego, akcentuje się głównie wiedzę z zakresu narodowej historii (Osler, 2009). Znajomość historii własnego narodu, w opinii brytyjskich polityków, jak pokazuje Osler, ma
stanowić podstawę dla budowania postaw obywatelskich i patriotycznych (Osler,
2009: 86–87).
Nel Noddings dostrzega kolejny problem, wynikający ze społecznej presji, jaką
odczuwają nauczyciele, aby omijać pewne wątki w celu ochrony tak zwanego ducha
narodowego, a wszelka krytyka znanych patriotycznych sloganów postrzegana jest
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jako antypatriotyczna (Noddings 2005a: 17). Dlatego też w amerykańskiej debacie,
ale też i coraz częściej na gruncie polskiej polityki oświatowej, można dostrzec
stanowiska, które nawołują do budowania nowego patriotyzmu (mówi się o „nowoczesnym patriotyzmie”, „patriotyzmie jutra”, czy „krytycznym patriotyzmie”).
Ten nowy rodzaj patriotyzmu polega na wyzbyciu się wcześniejszych uprzedzeń
wobec kategorii „innego”, a także ma bardziej egalitarny wymiar, który dostrzega
wkład wszystkich grup w rozwój danego społeczeństwa (Callan, 2008: 62). W tym
kontekście warto przywołać spostrzeżenia P. Gounari, która twierdzi, iż w debacie
na temat nauczania historii pojawia się często sformułowanie: „nasza” historia,
jednak nie do końca wiadomo, co to oznacza, jeśli weźmiemy pod uwagę złożoność społeczeństw wielokulturowych (Gounari, 2008: 104). Zauważa ona także, że
zaimek „my” jest używany najczęściej w celu uprawomocnienia pewnych decyzji
politycznych, a także usprawiedliwiania działań wojennych (Gounari, 2008: 105).
Funkcjonowanie systemu szkolnego w ramach modernistycznego i konserwatywnego (w kulturze anglosaskiej republikańskiego kanonu) w opinii przywołanych
wcześniej badaczy przedmiotu pomija wkład i dorobek tych grup kulturowych,
które historycznie były stygmatyzowane i marginalizowane, czego następstwem
jest reprodukcja pożądanych postaw obywatelskich zgodnych z przyjętym konserwatywno-republikańskim kanonem. Podejście to wpisuje się w modernistyczną
wizję dziejów oraz kształtowania (reprodukowania, transmitowania) pożądanego
wzoru obywatela.
Levstik i Barton zauważają również, iż mniejszości (etniczne, narodowe,
religijne etc.) wchodzące w skład wielokulturowego społeczeństwa mają swoje własne historie. W konsekwencji uczniowie z tych grup będą wyalienowani,
zmarginalizowani, niezadowoleni, a nawet może to prowadzić do konfliktów
zbrojnych, które toczą się obecnie w wielu społeczeństwach – jeśli ich historie
będą pomijane w oficjalnym programie kształcenia (Barton, Levstik, 2008: 361).
E. Callan zauważa, iż w społeczeństwie amerykańskim istnieje wiele grup etnicznych i rasowych, których historie nie są włączane do programów kształcenia,
natomiast „oficjalna” historia przypisuje im stygmatyzujące tożsamości, które
mają ogromne znaczenie współcześnie, bowiem wpływają na społeczne relacje
(Callan, 2008: 61).
W ostatnim czasie w ramach toczącej się w Stanach Zjednoczonych debaty
zwolennicy tzw. historycznego alafabetyzmu dążą do tego, aby na nowo „napisać”
amerykańską historię, która nie będzie się opierała na „hegemonicznym punkcie
widzenia” (Gounari, 2008: 98). W tym kontekście, jak zauważa Gounari, wyzwaniem dla systemu edukacyjnego jest wprowadzenie do programów kształcenia różnych narracji historycznych, które pokazują życie, walkę, aspirację i marzenia obydwu grup – dominującej, ale też i zdominowanej (Gounari, 2008: 101). Wówczas
nauczanie historii stanie się bardziej pluralistyczne oraz nie będzie zdominowane
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przez jedną, „słuszną” ideologię. Gounari, odwołując się do amerykańskich doświadczeń, pokazuje, że według konserwatywnego podejścia „nasza historia” wyklucza dzieje niewolników, Indian, Meksykanów, imigrantów oraz pomija się rolę
kobiet (Gounari 2008: 101). Feministyczne studia również wskazują, iż w oficjalnym programie nauczania pominięta jest perspektywa kobiet w historii (McIntosh,
2005). Nawet jeśli historie grup mniejszościowych są ukazane, to czyni się to jedynie jako „poprawność polityczna, która ukazuje obraz harmonijnego współistnienia” (Gounari, 2008: 101). Podobnie sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie
również w programach szkolnych pomija się rolę kobiet oraz ruchów na rzecz wyzwolenia skolonizowanych grup (Osler, 2009: 88). W modernistycznym podejściu
historia zaczyna się i kończy w państwie narodowym, a wszelkie inne mogą być
jedynie tłem. Zwolennicy tego podejścia, w opinii Gounari, wolą pozostać w sferze
ustalonych pedagogii, dzięki którym nie będą musieli wyjaśniać skomplikowanych,
a często i niewygodnych „faktów” historycznych (Gounari 2008: 104).
Ostatni obszar krytyki dotyczy metod nauczania historii, które nie rozwijają w uczniach zdolności krytycznego myślenia. Współcześnie mają one charakter
frontalny, pasywny, polegający głównie na zapamiętywaniu dat i faktów (Gounari
takie podejście nazywa „bankiem informacji”, ja użyłabym określenie „trening pamięci”). Wśród metod, które są promowane w literaturze przedmiotu w kontekście „nowego” podejścia do nauczania historii, można wyróżnić: krytyczną analizę
różnych tekstów źródłowych w celu konfrontacji postaw, dyskusję, wymianę doświadczeń, a także metodę dramy, w której uczniowie wcielają się w historyczne
role i próbują rozwiązać istniejący w przeszłości problem (Smith, Fairman, 2005:
45; Barton, Levstik, 2008; Carlsson-Paige, Lantieri, 2005: 114). Thornton uważa, że
we współczesnym systemie szkolnym uczniowie otrzymują gotową wiedzę, którą
muszą przyswoić (Thornton, 2005: 86). W jego opinii proces wychowania obywatelskiego nie polega jedynie na przekazywaniu wiedzy i informacji, lecz na kształtowaniu postaw, które pozwolą na funkcjonowanie w gwałtownie zmieniającym
się w świecie (Thornton, 2005: 88). Stoi on także na stanowisku, iż młodzi ludzie
muszą w pierwszej kolejności nauczyć się krytycznego myślenia, dlatego materiał
historyczny powinien być dostępny w otwartej formie, a nie, jak to ma miejsce
współcześnie – zamkniętej. W konsekwencji uczniowie zmuszeni są przyjąć krytyczne myślenie osób trzecich, jakimi najczęściej są twórcy podręczników oraz nauczyciele (Thornton, 2005: 85).
Barton i Levstik wskazują, iż zarówno chronologiczna narracja, jak i eksponowanie biografii wybitnych postaci nie rozwijają w uczniach zdolności krytycznego myślenia (Barton, Levstik, 2008: 358–360). Podobne stanowisko zajmują
S.N. Smith, D. Fairman, twierdząc, że podręczniki szkolne do historii eksponują jedynie fakty i daty, a nie uwzględniają analizy skomplikowanych procesów społecznych (Smith, Fairman, 2005: 42). Z kolei Gloria Landson-Billings
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wskazuje, że w procesie wychowania obywatelskiego w programach nauczania
brakuje takich elementów, jak: rozwijanie krytycznego myślenia, skupienie się
na nauczaniu frontalnym, unikanie drażliwych i kontrowersyjnych tematów
oraz globalnych kontekstów (Landson-Billings, 2005: 71). W tym kontekście
Barton i Levstik twierdzą, że „obywatele w demokratycznych społeczeństwach
muszą brać pod uwagę twierdzenia i dowody pochodzące z różnych źródeł, żadne z nich nie może być całkowicie autorytatywne” (Barton, Levstik, 2008: 357).
Jako obywatele demokratycznego państwa, którzy posiadają minimalną świadomość obywatelską, najczęściej korzystamy z jak największej liczby dostępnych
źródeł, aby podjąć racjonalną decyzję. Dlatego też uczniowie potrzebują różnych
źródeł historycznych oraz różnych podejść w celu wyciągnięcia wniosków (Barton, Levstik, 2008: 357).
Można zaobserwować, że coraz częściej młodzi ludzie wykazują ignorancję
wobec wydarzeń historycznych nie dlatego, że są bardziej zainteresowani współczesnymi problemami ani dlatego, że ich tożsamość kreowana jest w większym
stopniu przez kulturę globalną niż narodową. Gounari widzi, że kryzys ten pochodzi właśnie z braku kształtowania w młodych ludziach zdolności krytycznego
myślenia. Brak tych umiejętności sprawia, że wydarzenia historyczne są traktowane w kategoriach zamkniętych rozdziałów, a nie jako sekwencja zdarzeń, które obserwujemy współcześnie (Gounari, 2008: 106). W tym kontekście należy zwrócić
uwagę, iż lekcje historii bardziej konserwują przeszłość, stają się swoistą mimesis,
nie dającą możliwości odkrywania i interpretowania wydarzeń historycznych. Paradoksalnie, młodzi ludzie uczestniczą w globalnym świecie, który konfrontuje ich
z różnorodnością, wymagającą zdolności krytycznego myślenia. Jednak jeśli nie
posiadają tej zdolności, nie są w stanie analizować ani bieżących, ani historycznych
wydarzeń.
Należy również spojrzeć na problem z perspektywy nauczycieli. Oto bowiem
badacze przedmiotu wskazują, iż największym wyzwaniem dla nich jest presja czasu, z jaką muszą się zmierzyć. Biurokratyzacja szkoły (Carlsson-Paige, Lantieri,
2005: 110) oraz ilość materiału, którą muszą przepracować z uczniami, ogranicza
możliwości wprowadzania nowych metod nauczania (Smith, Fairman, 2005: 54).
Ponadto wskazuje się przy tym na brak właściwego przygotowania nauczycieli do
włączania w program nauczania drażliwych społecznie problemów. Sami nauczyciele również nie czują się kompetentni, na co wskazują amerykańskie doświadczenia, aby pomagać uczniom w zrozumieniu różnic kulturowych, które często
i dla nich są obce (Mansilla, Gardner, 2007: 53).
Peter Gärdenfors utrzymuje, że dostarczanie uczniom jedynie informacji lub
faktów jest powierzchownym rodzajem kształcenia. Uważa on, iż oni sami powinni budować wiedzę, a zadaniem nauczycieli jest uczyć interpretować i dokonywać ewaluacji dostępnych informacji. Pisze on „najlepszą formą edukacji, jest
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sprawienie, że uczniowie rozumieją materiał, który studiują” (Gärdenfors, 2007:
67). Istnieje jednak ryzyko, iż nauczyciele będą obawiali się podejmować kontrowersyjne tematy, szczególnie, jeśli mają one charakter polityczny. Im bardziej cofamy się w przeszłość, tym tematy są bezpieczniejsze, bowiem wkraczamy w obszar
odpolityczniony. Warto również zauważyć za Osler, że historia nie jest statyczna
ani raz na zawsze dana, obserwujemy nieustanną walkę o prawdę. Historia zmienia się, wraz z rozwojem badań, a to z kolei wpływa na interpretację przeszłości
(Osler, 2009: 97).
Warto również odnieść się do relacji między wychowaniem obywatelskim,
edukacją dla pokoju a edukacją historyczną. We współczesnym, wielokulturowym,
zglobalizowanym świecie występują liczne napięcia społeczne. Z tej perspektywy
badacze przedmiotu oraz praktycy wychowania obywatelskiego wskazują na potrzebę budowania i utrzymywania kohezji społecznej poprzez niwelowanie potencjalnych konfliktów. Niektórzy wskazują na potrzebę wprowadzania do praktyki
edukacyjnej, zarówno formalnej, jak i nieformalnej, edukacji dla pokoju. Jednak
lekcje historii sprowadzają się głównie do historii wojen. Ponadto w oficjalnej historii, działania wojenne, skierowane przeciw innym narodom (etnonarodom),
są często usprawiedliwiane. W tym kontekście Barton i Levstik zwracają uwagę,
że lojalność narodowa może usprawiedliwiać takie działania jak zniewolenie, tortury oraz morderstwa, a problem ten został dostrzeżony przez wielu nauczycieli
historii (Barton, Levstik, 2008: 362). Niektórzy wskazują, że pokój jest okresem
przygotowań do działań wojennych, dlatego można go traktować jako synonim
wojny. Nie dziwi zatem fakt, że biorąc do ręki jakikolwiek podręcznik do historii,
w indeksie nie znajdziemy słowa pokój, tylko odniesienia do wojny, konfliktów
zbrojnych, działań wojennych (Noddings, 2005a: 18). Co więcej, w perspektywie
historycznej wojna ukazywana jest za patriotyczny obowiązek, często jako jedyna szansa udowodnienia naszej miłości do ojczyzny. W tym kontekście edukacja
dla pokoju nie tyle stanowi alternatywę dla edukacji historycznej, lecz równoważnik między orientacją na wojnę lub pokój. Nel Noddings wskazuje, iż edukacja
dla pokoju powinna być włączana do programów nauczania historii (Noddings,
2005a: 18). Współczesny wymiar edukacji dla pokoju eksponuje działania edukacyjne, które mają przeciwdziałać konfliktom i przemocy. Najprościej rzecz ujmując, edukacja dla pokoju „jest procesem nauczania o zagrożeniach związanych
z przemocą i strategiach dla pokoju. Zadaniem edukatorów dla pokoju jest przekazanie umiejętności, które pozwolą na przekształcenie kultury przemocy w kulturę pokoju” (Harris, 2010: 11). Warto zauważyć, że szkoły są lustrem, w którym
odbijają się liczne konflikty i napięcia społeczne występujące w społeczeństwie. Jak
twierdzi bowiem Kathy Bickmore, programy nauczania są tak skonstruowane, aby
reprodukować „destrukcyjny konflikt społeczny” (Bickmore, 2008: 439). Z tej perspektywy jednym z zadań szkoły jest utrzymywanie wyobrażenia o potencjalnym
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wrogu, a także gotowości, by odeprzeć jego możliwy atak. Jeśli bowiem zakwestionuje się istnienie wroga, to kultura wojny traci swoje uprawomocnienie, bowiem
„bez wroga nie może być wojny” (Salomon, Cairns, 2010: 2). Wydaje się zatem, iż
edukacja dla pokoju może rozwijać te kompetencje, które pozwolą na lepsze zrozumienie zjawisk społecznych, co z kolei może doprowadzić do zmniejszenia się
liczby potencjalnych napięć i konfliktów. Dlatego też postuluje się, aby do programów nauczania włączać kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami
konfliktowymi oraz sztuki negocjacji. Ponadto wskazuje się na potrzebę wprowadzanie dyskusji na temat kontrowersyjnych tematów, które często są także źródłem
społecznych konfliktów (Bickmore, 2008: 439; Smith, Fairman, 2005: 54).
Na zakończenie pragnę odnieść się do zmiany programowej w kontekście nauczania historii w Polsce. Do pewnego stopnia zawarte w niej rozwiązania są odpowiedzią na przywołaną wyżej krytykę nauczania historii, pojawiającą się głównie
w zachodniej literaturze przedmiotu, jak i publicznej debacie. Historia w nowym
ujęciu ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz również rozwijać kompetencje obywatelskie. Dlatego też twórcy nowej podstawy programowej proponują również zmianę stosowanych dotychczas metod nauczania w celu wywołania
u uczniów tzw. myślenia historycznego. Widać również próby łączenia w materiałach kształcenia wydarzeń z przeszłości z teraźniejszymi, a także wprowadzania
kompetencji z zakresu krytycznego myślenia, nazywane w dokumencie tworzeniem narracji historycznej. Wśród celów wychowawczych w ramach przedmiotu
historia i społeczeństwo twórcy nowej podstawy programowej wyróżnili nabywanie przez uczniów samoidentyfikacji nie tylko z własnym narodem, lecz również
ze społecznością europejską (Braciszewicz, 2012).

Podsumowanie
Mając na uwadze fakt, że każda próba zarysowania możliwych scenariuszy nauczania historii nie jest wolna od ideologii, postaram się jednak wyciągnąć pewne
wnioski. Moim zdaniem, edukacja historyczna w kontekście wychowania obywatelskiego powinna wpisywać się w kształcenie ogólne, które rozwija zdolność
krytycznego myślenia wśród młodych ludzi. Wydaje się bowiem, że młodzież pozbawiona tych zdolności w dzisiejszym świecie może stać się ofiarą demagogii, populizmu, manipulacji, propagandy. Każdego dnia jesteśmy konfrontowani z wielością często sprzecznych informacji, pochodzących głównie z mediów, dlatego też
zdolność krytycznego myślenia może ułatwić nam budowanie własnej wizji świata,
która nie będzie wypaczona przez konkretną ideologię. Nie opowiadam się za edukacją historyczną, której główna oś narracji oscyluje wokół hegemonicznej, nacjonalistycznej, zorientowanej na państwo narodowego wizji świata. Jednocześnie
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odrzucam również takie podejście, w którym popiera się nauczanie jedynie panhistorii oraz wychowywanie Nussbaumowskich kosmopolitycznych obywateli, bez
uwzględniania roli państwa narodowego. W tym kontekście zgadzam się zarówno
z podejściem Jamesa A. Banksa, który dostrzega potrzebę znalezienia równowagi
między różnymi orientacjami, a także ze stanowiskiem Zbyszka Melosika, który
pisze „trudno oczekiwać, aby młode pokolenie – pozbawione poczucia identyfikacji narodowej i państwowej – orientowało się na szersze (kontynentalne lub globalne) obywatelstwo” (Melosik, 1998b: 53).
Po drugie, jestem przekonana, że pedagodzy, osoby odpowiedzialne za opracowywanie programów nauczania oraz historycy, którzy dokonują przeinterpretowania wydarzeń historycznych, są w stanie zmienić istniejące podejście do nauczania historii na poziomie szkolnictwa obowiązkowego. Oczywiście, nie możemy
zmienić wydarzeń historycznych, jednak możemy przekształcić nasze rozumienie
historii, naszą percepcję i narrację wydarzeń historycznych. W taki sposób, aby te
nowe historie, o których pisze P. Gounari, były „mniej wykluczające, mniej naznaczone przemocą, mniej niesprawiedliwe, a bardziej ludzkie” (Gounari, 2008: 112).
Wówczas, w jej opinii, przestaniemy być jedynie „turystami” i „obserwatorami”
przeszłości, a staniemy się również autorami naszej własnej post-pamięci, wtedy
możemy również zadawać pytania dotyczące naszej podmiotowości oraz naszych
działań. Musimy jednak pamiętać, że każda próba re -interpretacji, -konstrukcji,
-definicji, nie jest nigdy wolna od ideologii, na gruncie której powstała. Aczkolwiek Gounari sugeruje, iż jako wolne jednostki jesteśmy w stanie w procesie konstruowania i dekonstruowania narracji historycznej dokonać właściwego wyboru
(Gounari, 2008: 112).
Po trzecie, w procesie wychowania obywateli, szczególnie w dobie wielokulturowości, znaczenia nabiera umiejętność prowadzenia dialogu z przedstawicielami
różnych kultur. W społeczeństwach wielokulturowych (także i w Polsce) mamy do
czynienia z wieloma ukrytymi, ale i jawnymi napięciami na tle historycznym, a to
z kolei może prowadzić do wzrostu niepokojów i konfliktów społecznych. Dlatego
też istnieje potrzeba położenia nacisku w programach nauczania na kształtowanie
umiejętności, które pozwolą przeciwdziałać przemocy, konfliktom oraz uprzedzeniom. Wydaje się również, iż sztuka rozumienia „innych”, prowadzenie dialogu
międzykulturowego stanowi klucz w procesie budowania pokoju.
I wreszcie, młodzi ludzie żyją w zglobalizowanym i złożonym świecie, dlatego też głównym celem edukacji powinno być rozumienie złożoności współczesnych problemów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nimi. Jak
określił to Ronald Barnett, dzisiejszy świat jest nader złożony, dlatego też zadaniem edukacji (nie tylko uniwersyteckiej) powinno być kształcenie przyszłych
pokoleń w taki sposób, aby potrafiły radzić sobie ze złożonością i niepewnością
współczesnego świata, bowiem „nie istniej inne rozwiązanie” (Barnett, 2000).
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Młodzi ludzie muszą zdobywać wiedzę o historii swojego państwa narodowego,
o swojej tożsamości i korzeniach, jednak ich wyobrażenie o świecie nie powinno
być kształtowane jedynie w oparciu o ideologię nacjonalistyczną czy państwową.
Oczywiście, mając na uwadze, że system szkolny jest częścią systemu państwowego i nader często narodowego, zadanie to wydaje się być trudne do wykonania, ale nie jest niemożliwe.
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http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article108390398/Schueler-halten-Nazi-Deutschland-fuer-Demokratie.html
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Citizenship Education and History – Reconstruction
of the Western Debate
Summary
The author of the paper focuses on the postmodern criticism of modern approach towards the
history education in the first part of the paper. She points out that from the modern perspective
history education serves as a tool in a nation building process. She writes that some people
still believe that during history courses young people acquire necessary historical knowledge,
develop loyalty and commitment towards their nation. Additionally, there is an assumption that
history education develops informed citizenry. The author of the paper refers to Keith Barton’s
and Linda Levstik’s standpoint who are skeptical towards before mentioned assumption and
they state that it is a controversial issue whether history education “can, or should contribute
to citizenship”.
Then she is trying to describe the contemporary approaches towards a concept of citizenship,
explaining that it is perceived as a changing social construct. She also suggests that citizenship
education has been changing over the times, trying to confront us with different approaches
towards it.
In the next section, the author attempts to reconstruct the western debate concerning the
issue of history education. The idea that history education should be the mean in the nation
building process has been questioned. The history curricula are accused by the progressive
scholars and professionals of being ethnocentric and hegemonic, and that they exclude minority
groups. Some scholars suggest (e.g. Thornton, Gounari, Callan) that history is sanitized of the
inconvenient facts or the histories of subjugated groups, in order to promote glories, myths, great
ideas and victories of the dominant group and to preserve the spirit of a nation. The author of the
paper suggests that this approach reveals that history education produces a specific type of civic
identity, which is necessary to reproduce the dominant culture and sustain the political stability.
She also points out that the problem of teaching and learning history seems to be more
complex in multicultural societies. She claims that the histories of minorities groups are shallow
in the official history or they are simply absent. Some scholars suggest that history education
is necessary to make reasonable decisions about current events, especially political. But the
author of the paper refers to the current analysis and she finds that: “there is little evidence that
history education leads to better-informed decisions on any widespread basis, or public policy
is effectively informed by historical knowledge” (Barton, Levstik: 359).
The author agrees with other scholars that history education should develop critical
thinking. She states that young people are accused of being ignorant in the sphere of historical
knowledge and it is claimed that our societies suffer from historical amnesia. According to
progressive scholars and educators, teaching history should be focused on the process which
meets the triad of past-present-future. The author suggests that the chronological narrative
method, which is widely used, is unable to develop critical thinking and does not provide
knowledge about connections between the past and the present, so this approach need to be
reinterpreted. She points out that the methods such as analyzing multiple sources, problemsolving, conflict-solving, negotiation, discussion, drama, role-play are promoted in the process
of teaching history, that would reveal the dynamics of social process.
The author of the paper also focuses on the issue of peace education. She claims that some
people maintain that peace is only a period between the wars. Thus, school curricula content
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are war oriented and the peace process are not included. She maintains that in the historical
context war is presented as a patriotic duty or the possibility to show how deep our love to our
nation is. The main task of schools, from the perspective of war, is to maintain the image of an
enemy and the permanent stand-by for a possible attack. If enemy is negated, she writes, then
the culture of war would not exist anymore, because the truth is that “without enemy there can
be no war”. She points out that some scholars promote the idea of peace education in the school
curricula in order to reduce the potential social conflicts. The emphasis is put on multicultural,
anti-racist and human rights education. She agrees with other scholars who indicate that it is
important to change the historical narratives which very often include injustice, human rights
violation, genocide, prejudice towards the same nation or towards “the others”. The author
states that a great effort should be made to incorporate the conflict resolution practice and
peace education into school curricula.
The author of the paper concludes that history education should be about general education
that would develop critical thinking in the future generations. She also supports the standpoint
of James A. Banks or Zbyszko Melosik, who maintain that there should be a balance between
global and local orientation in the citizenship education. The author claims that neither we are
able to educate children only from the nation state perspective, nor can we teach them only
about global concerns. Thus, the balance must be achieved.
Secondly, she believes that history can be reinterpreted to be, as Gounari suggests: less
exclusionary, less violent, less unjust, and more humane. She states that we cannot change what
has been and what has happened but we can change our perception, understanding and narration
of the past. Although she warns us that every attempt of re-interpreting, re-constructing and
re-thinking of the history narratives is entwined by particular ideology and teaching is never
a neutral process. Thirdly, she states that young people need to posses not only skills of critical
thinking but also the ability to negotiate and discuss multicultural society issues. Understanding
of the “others”, in her opinion, seem to be a key concept in the peacemaking process.
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The paper refers to the discussion between different philosophical approaches to problems brought by globalisation. Building various concepts
in social and political philosophy requires both rejecting radical relativism
as well as finding alternatives to fundamentalism. Between radical approaches there is space for a reasonable ethics and theory of politics. I conclude with Wiktor Osiatyński’s “soft universalism” of human rights, which
can be deployed as a tool for building compromise between contradictory
standpoints.

W artykule wymieniam kilka kontrowersji w ramach dyskusji między zwolennikami odmiennych stanowisk wobec problemów, które przynosi filozofii globalizacja,
by jednocześnie pokazać możliwe płaszczyzny porozumienia oraz rozwiązania,
które wpływają pozytywnie na kondycję współczesnej filozofii polityki. Jest to zaledwie przyczynek do badań rozległego tematu. Bardziej szczegółowo zajmuję się
wątpliwościami dotyczącymi uzasadniania filozoficznych propozycji, tam bowiem
znajduje się zwykle sedno sporu.
Niezmiennie istotna dla teorii sprawiedliwości i kosmopolitycznych idei, do
których odnoszę się w niniejszym wywodzie, jest kwestia relatywizmu. Konstruowanie koncepcji w ramach filozofii społecznej i politycznej wymaga zarówno odparcia radykalnego relatywizmu, jak i znalezienia alternatyw wobec fundamentalizmu. Warto pokazać, że między skrajnymi stanowiskami znajduje się przestrzeń
dla sensownej etyki i teorii polityki.
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W tekście odwołuję się do teorii praw człowieka, która jest zarówno pouczająca w kwestii polemik z radykalnym relatywizmem, jak i przynosi współcześnie
pewne rozwiązania, które mogą konstruktywnie wpłynąć na opisywaną przeze
mnie filozoficzną dyskusję. W konkluzji przedstawiam koncepcję „miękkiego uniwersalizmu” w ujęciu Wiktora Osiatyńskiego jako rozwiązanie umożliwiające budowanie kompromisu.
Martha Nussbaum, niewątpliwie jedna z najbardziej znanych i wpływowych
osób utożsamiających się z kosmopolityzmem, opowiada się stanowczo za perspektywą uniwersalistyczną, odcinając się od relatywizmu, który często łączy
się z promowaną przez kosmopolityzm wielokulturowością (Nussbaum, 1996)1.
Atrakcyjny może być dla nas postulat autorki, by przyjąć koncepcję światowego
obywatelstwa jako podstawę dla etyki oraz promować kosmopolityczne podejście
do edukacji. Kontrowersyjna i, jak się zdaje, pochopna jest jej radykalna krytyka
sceptycyzmu i wszelkich przejawów etnocentryzmu włącznie z specyficznym podejściem do partykularyzmu, które przyjął niegdyś Richard Rorty2.
Być może rację ma Nussbaum, twierdząc, że wskazanie przez Rorty’ego kontrastu między polityką i edukacją opartą na rasowych, etnicznych i religijnych fundamentach oraz polityką i edukacją budowaną wokół narodowej, a raczej obywatelskiej identyfikacji, zawęża perspektywę. Zastanawiam się jednak, czy filozofka
słusznie pisze, że Rorty nie dostrzegał możliwości znalezienia bardziej międzynarodowych podstaw dla polityki (Kalbarczyk, 2009: 4). Prowadząc refleksję nad
pojęciami sprawiedliwości, lojalności i solidarności, rozważał filozof szerszą niż
sąsiedzką czy narodową perspektywę. Co więcej, Rorty’emu zdarzało określać się
jako internacjonalista, a jego postulat etyczny, by starać się maksymalnie zwiększać grupę ludzi, o których mówimy „my”, kosztem liczebności grupy, o której mówimy „oni”, nie jest niczym innym niż przykładem kosmopolitycznej etyki (Rorty,
2009b: 17, 288–302).
Odmienne perspektywy przyjmowane przez omawianych myślicieli zdają się
zacierać podobieństwa widoczne niekiedy we wnioskach. Nussbaum twierdzi, że
Rorty lekceważył wartości, które podzielają ludzie jako racjonalne i wzajemnie od
siebie zależne istoty. Rorty zaś niechętnie podchodził do retoryki odwołującej się
1
M. Nussbaum, Patriotism and Cosmopolitanizm [w:] For Love of Country. Debating the Limits
of Patriotism Boston 1996. Książka zawiera tekst autorki oraz polemiki wybitnych filozofów współczesnych drukowane pierwotnie w „Boston Review”. Zob. również M. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wrocław 2008.
2
O sporze między Nussbaum a Rortym pisałem już w artykule: Wychowanie obywatelskie: między patriotyzmem a kosmopolityzmem, „Przegląd Filozoficzny” nr 1 (69), 2009, gdzie referowałem
koncepcję wychowania kosmopolitycznego Nussbaum. W niniejszym tekście wracam do tego przykładu, ponieważ uważam, iż stanowi on spektakularny przykład sporu, gdzie filozoficzne podstawy
oraz postawy autorów są diametralnie różne, ale wnioski wysnute przez interlokutorów zaskakująco
sobie bliskie.
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do pojęcia racjonalności. Twierdził on, że nie powinniśmy przyjmować postawy:
„Spójrzcie, o ile lepiej wiemy, jakie różnice między ludźmi są arbitralne, a jakie
nie – o ileż bardziej jesteśmy racjonalni” (Rorty, 2009a: 98). Powinniśmy raczej
mówić: „Oto jak żyjemy na Zachodzie w wyniku zniesienia niewolnictwa, podjęcia edukacji kobiet, oddzielenia Kościoła od państwa itd. Do tego doszliśmy, zacząwszy uznawać pewne rozróżnienia między ludźmi za arbitralne, a nie za mające
znaczenie moralne. Jeśli spróbujecie owe różnice tak traktować, wyniki mogą wam
się spodobać” (Rorty, 2009a: 98).
Nussbaum uważa, że, podobnie jak w czasach stoicyzmu, niezmiennie słuszne
jest przekonanie, iż specyficznie ludzką cechą jest racjonalna potrzeba dążenia do
sprawiedliwości, zachęca nas ona do traktowania na serio etyki Kanta. Jest wreszcie filozofka dosyć wierną uczennicą Johna Rawlsa3. Rorty zwykł podważać wiarę
w ludzki rozum oraz uważał kantowskie podejście za nieaktualne – błędne oraz
nazbyt optymistyczne. W kwestii prawa ludów Rawlsa filozof wyrażał zaś bardziej
szczegółowe wątpliwości.
Za przejaw etnocentryzmu Rorty’ego można uznać jego podejście do dylematów, które stawiają przed nami procesy globalizacji. Pesymistyczna hipoteza
zakłada, że demokratyczne wolności i instytucje mogą przetrwać tylko w warunkach osiąganej lokalnie gospodarczej pomyślności. Możemy się, według Rorty’ego,
spodziewać, że pełna globalizacja rynku pracy, która prowadziłaby do zrównania
płac robotników z obszarów dzisiejszego Pierwszego oraz Trzeciego Świata, oznaczałaby dla Zachodu koniec szeroko dostępnej edukacji, wolności słowa i innych
instytucji, do których tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni (Rorty, 2009a: 82)4.
Czy bogate demokracje powinny bronić wolności i dobrobytu swoich mieszkańców kosztem reszty świata, czy poświęcić nasz styl życia dla globalnej, egalitarnej sprawiedliwości? Jest to dylemat moralny, wobec którego Rorty czuł się bezradny. Takie podejście jest nadmiernie pesymistyczne, a wręcz niedopuszczalne
z punktu widzenia zdobywającego coraz większe uznanie utylitaryzmu Petera Singera. Autor Jednego Świata. Etyki globalizacji (Singer, 2006) dowodzi w swej pracy,
że możemy zrobić znacznie więcej niż nam się wydaje, pozostawiając dla siebie
wystarczająco wiele, jak i twierdzi, że jest to naszym moralnym obowiązkiem.
3
Rawls odcina się od kosmopolityzmu, choć jego próby rozszerzenia teorii sprawiedliwości
poza państwa liberalno demokratyczne, podobnie jak fakt, iż prawo ludów jest teoretycznym rozwinięciem idei wiecznego pokoju Kanta, cieszy wielu kosmopolitów. Nussbaum zaś, budując swą wersję
kosmopolityzmu, opiera się w pierwszym rzędzie na koncepcji zdolności A. Sena.
4
Autor Przygodności, Ironii i Solidarności przywoływał również kwestię eksportu miejsc pracy.
Niektórzy właściciele firm przenoszących swoje fabryki wypowiadali się w duchu kosmopolityzmu.
Wiadomo, że opisywane zjawisko często łączy się z brutalnym wyzyskiem ludności Trzeciego Świata.
Z drugiej strony do zastanowienia nad innymi aspektami tego zjawiska skłania wypowiedź szefa
dużego koncernu, który stwierdził: „jako człowiek oceniam ten proces pozytywnie. Nie uważam, za
realistyczne, by 250 milionów Amerykanów kontrolowało tak wielką część światowego PKB”.
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Dominujący w związanej z globalizacją filozoficznej refleksji zdaje się być
jednak nie utylitaryzm (choć stanowisko Singera jest niezwykle istotne), a liberalizm, ściślej rzecz biorąc liberalne teorie sprawiedliwości, w szczególności
dyskusja nad teorią sprawiedliwości Rawlsa i jej rozszerzeniem poza państwa
o ustroju demokracji konstytucyjnej. Kluczowy jest tu sukces liberalnego uzasadniania teorii sprawiedliwości, wolny od skrajności widocznych w libertarianizmie czy komunitaryzmie. Istotne jest również uznanie przez Rawlsa zapewnienia podstawowych praw człowieka jako pierwszej redystrybucyjnej konsekwencji prawa ludów.
Wątpliwości Rorty’ego budziły kryteria, które stosuje Rawls, próbując określić szersze ramy dla zastosowania teorii sprawiedliwości. Owe kryteria określają
grupę nazywaną przez Rawlsa „przyzwoitymi społeczeństwami hierarchicznymi”,
które to wraz z społeczeństwami liberalno-demokratycznymi tworzą społeczność
ludów – przestrzeń, w której jest możliwe stosowanie wspólnych zasad (Rawls,
2001: 96–102). Pierwsze kryterium, które należy spełnić, by zasłużyć na miano
przyzwoitego społeczeństwa hierarchicznego, to pokojowe postępowanie wobec
innych społeczeństw, wyrzeczenie się agresywnych zamiarów w rozwiązywaniu
problemów i napięć i środków wojennych na rzecz dyplomacji. Ekspansja jest dopuszczalna tylko w sferze kultury i handlu, obowiązuje respekt wobec politycznych
i społecznych porządków w innych społeczeństwach.
Kryterium drugie jest złożone z trzech części. Po pierwsze, system prawny
przyzwoitego społeczeństwa zabezpiecza przestrzeganie podstawowych praw człowieka. Rawls wymienia zestaw praw stanowiących absolutną podstawę: „prawo do
życia (do środków egzystencji i bezpieczeństwa), do wolności (od niewolnictwa,
poddaństwa, wymuszonej pracy oraz do wolności wyznania i myśli, wolności sumienia), do własności (własności osobistej), a także do formalnej równości wyrażonej przez reguły sprawiedliwości naturalnej (to znaczy do tego, by podobne
przypadki były traktowane podobnie)” (Rawls, 2001: 97). Drugim elementem kryterium jest zdolność społeczności do działania na rzecz dobra wspólnego, a właściwie narzucania obowiązków związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie
oraz moralnego rozwoju. Trzecia część kryterium „stanowi, że po stronie sędziów
i innych urzędników, którzy administrują systemem prawnym, musi istnieć szczera i nieirracjonalna wiara, że prawo rzeczywiście kieruje się ideą sprawiedliwości
zgodną z pojęciem dobra wspólnego. Prawa oparte tylko na sile dają podstawę do
rebelii i oporu” (Rawls, 2001: 99).
Rorty pokazał, że możliwa jest historycystyczna interpretacja uniwersalistycznej z założenia koncepcji Rawlsa, twierdząc, że pojęcie rozumności ludów, do
którego odwołuje się autor Teorii sprawiedliwości, i które stanowi niezbędny warunek do spełnienia opisanych powyżej kryteriów określających przyzwoite ludy
hierarchiczne, nie ma charakteru uniwersalnego: „Gdy Rawls określa, co ma na
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myśli, stwierdzając, że dopuszczalne społeczeństwa nieliberalne nie mogą mieć
nierozumnych doktryn filozoficznych ani religijnych, wyjaśnia «nierozumność»
stwierdzeniem, że społeczeństwa te muszą «uznawać pewną miarę wolności sumienia i swobody myślenia, nawet jeśli wolności te nie są, ogólnie biorąc, jednakowe dla wszystkich członków społeczeństwa». Krótko mówiąc, pojęcie rozumności u Rawlsa ogranicza członkowstwo w społeczeństwie ludów do społeczności,
których instytucje obejmują większość osiągnięć Zachodu ciężko wywalczonych
w ciągu dwóch stuleci po epoce oświecenia” (Rorty, 2009a: 89).
Autor Przygodności, ironii i solidarności nazywa swoje stanowisko anty-antyetnocentryzmem, co jest specyficzną odpowiedzią na zarzuty o relatywizm i jednocześnie deklaracją zagorzałego demokraty, a duma z Ameryki i patriotyzm, które
proponuje on zamiast „krucjaty przeciw europocentryzmowi” (USA są tu „wypustką Europy”), to duma z kraju, w którym wzrasta tolerancja i wrażliwość na cudze cierpienie. W interesującej nas kwestii największe różnice między filozofami,
których poglądy referuję, dotyczą sposobu dowodzenia i perswazji; w konkluzjach
nie ma już tak fundamentalnych rozbieżności.
Rorty, komentując Rawlsa, stawiał pytanie: „czy żądanie zreformowania reszty
świata przez zachodnie społeczeństwa liberalne wysuwa się w imię czegoś, co nie
jest tylko zachodnie – czegoś takiego, jak moralność, człowieczeństwo lub racjonalność – czy też stanowią one po prostu wyraz lojalności wobec lokalnych, zachodnich koncepcji sprawiedliwości?” (Rorty, 2009a: 87). Taką wątpliwość można
jednak (pomijając chwilowo kwestię sporu kantystów z heglistami) próbować odeprzeć na sposób historycystyczny, wskazując na prace nad Powszechną Deklaracją
Praw Człowieka, w których intelektualiści, pochodzący z całkowicie odmiennych
kultur, ustalili wspólnie brzmienie uniwersalnego dokumentu.
Możliwość historycystycznej interpretacji koncepcji Rawlsa mogłaby wskazywać, że jego stanowisko nie jest tak dalekie od odrzucanej przez Nussbaum
ze względu na etnocentryczny charakter koncepcji Rorty’ego, jak to się może
z początku czytelnikowi wydawać. Rawls podkreślał jednak w swojej książce, że
prawo ludów nie jest etnocentryczne (Rawls, 2001: 175)5. Sprowadzanie różnic
między Rawlsem czy Nussbaum a Rortym tylko do odmiennych interpretacji
jest posunięciem bardzo ryzykownym. W jakiejś mierze są to różnice nie do
usunięcia.
Adam Chmielewski użył swego czasu określenia „filozoficzna wojna o prawa człowieka” (Chmielewski, 1999), wyrażając jednocześnie wątpliwości co do
5
„Musimy za każdym razem rozpoczynać w punkcie, w którym się aktualnie znajdujemy (…).
Na zarzut, że taka procedura jest etnocentryczna lub po prostu zachodnia, odpowiadamy: nie, niekoniecznie. Będzie to zależało od treści prawa ludów, która zostanie przyjęta przez społeczeństwa
liberalne. Obiektywność tego prawa z pewnością nie zależy od czasu, miejsca i kultury pochodzenia,
lecz od tego, czy spełnia ono kryterium zależności przynależy do rozumu publicznego społeczności
ludów liberalnych i przyzwoitych”.
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możliwości zawarcia pokoju i zaistnienia porządku na gruncie teorii praw człowieka. Jedną zaś z przyczyn wątpliwości Chmielewskiego był esej Rorty’ego, w którym
filozof w radykalnych słowach odrzucił możliwość filozoficznego uzasadnienia
idei niezbywalnych praw człowieka.
Istnieje jednak pewne podejście do kwestii praw człowieka, jakie, moim zdaniem, mogłyby być pomocne jako platforma swego rodzaju porozumienia, a przynajmniej bardziej konstruktywnej rozmowy między osobami, które odmiennie
traktują podstawowe zagadnienia teoretyczne, inaczej je uzasadniają i inaczej rozumieją.
Etyka i filozofia polityki uprawiane z ponadnarodowej perspektywy potrzebują wspólnego mianownika, wokół którego można budować porozumienie. Takim
łącznikiem może być kwestia ekologii, rozważanie zanieczyszczenia atmosfery
jako zjawiska, które zmusza nas do przemyślenia międzynarodowej współpracy,
na co zwracają uwagę Singer i Nussbaum. Może to być kwestia praw człowieka
(która zawiera w sobie również kwestię ochrony środowiska), akcentowana przez
Rawlsa, a mniej doceniana przez Nusssbam.
W moim przekonaniu specyficznie ujęta koncepcja praw człowieka daje szansę na osiągnięcie kompromisu przez uczestników sporu przyjmujących odmienne
założenia filozoficzne. W warstwie podstawowej prawa człowieka łączą różnych
myślicieli, którzy się do nich odwołują. Niezależnie od tego, czy traktują je oni
jako element uniwersalistycznej teorii sprawiedliwości, czy europocentrycznie,
jako dorobek kultury Zachodu, różni filozofowie deklarują silne przywiązanie do
idei praw człowieka. Za pomocą odpowiednio ujętej ich koncepcji można więc
próbować pogodzić zwolenników oświeceniowego rozumu i wątpiących w niego
myślicieli skłonnych odwoływać się raczej do ludzkich uczuć, przywiązanych do
pojęcia sprawiedliwości, i zwolenników rozszerzania lojalności, uniwersalistów
oraz europocentrystów itd.
Jako przykład podejścia do zagadnienia praw człowieka, które może prowadzić
do kompromisu, proponuję „miękki uniwersalizm” w ujęciu Wiktora Osiatyńskiego (Osiatyński, 2011). Zakłada się w nim rozdzielenie idei uniwersalności praw
człowieka i uniwersalności filozofii praw człowieka. Zgadzam się z Osiatyńskim,
że upieranie się przy uniwersalności filozofii praw człowieka tworzy więcej problemów niż rozwiązuje (pod tym sformułowaniem podpisałby się pewnie i Rorty).
„Miękki uniwersalizm” umieszcza prawa człowieka w centrum wspólnych
wartości, dopuszcza jednak odmienne formy wyrażania owych wartości jako powstałe na gruncie różnych kultur. Daje to szansę na uniknięcie „kulturowego imperializmu”, o który czasem są oskarżani uniwersalistycznie nastawieni myśliciele.
„Przy rozpatrywaniu zarzutów kierowanych przeciw prawom człowieka należy
być otwartym na włączanie w ich skład wybranych potrzeb, wartości i problemów
zgłaszanych przez krytyków. Zwolennicy «miękkiego» uniwersalizmu dbają też
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o wspomaganie i emancypację grup zmarginalizowanych i pominiętych, które nie
mieszczą się obecnie w obszarze rzekomo uniwersalnych praw człowieka” (Osiatyński, 2011: 287).
Wspomaganie i emancypacja marginalizowanych grup to hasło ważne dla
kosmopolitów takich jak Nussbaum. Antyfundamentalistów w rodzaju Rorty’ego
mogłoby przekonać, gdy miękki uniwersalista pisze: „Byliśmy tam, gdzie wy jesteście teraz, a oto co pomogło nam dojść do miejsca, w którym jesteśmy dziś. Oto jak
się zmieniliśmy, a oto koszty, jakie musieliśmy w tym celu ponieść. Może chcecie
skorzystać z naszych doświadczeń, oto one”. Uniwersalistę Rawlsa połączyć może
z omawianą propozycją zdecydowany sprzeciw wobec użycia przemocy i wojny
jako narzędzia zmiany. Zresztą w przypadku praw człowieka autor Teorii sprawiedliwości łagodził sposób uzasadniania, pisząc: „Nadrzędne doktryny religijne
i niereligijne mogą wywodzić ideę praw człowieka z teologicznej, filozoficznej lub
moralnej koncepcji natury osoby ludzkiej. Prawo ludów nie idzie tą drogą. To, co
nazywam prawami człowieka, to (…) właściwy podzbiór praw posiadanych przez
obywateli w liberalnych ustrojach demokratycznych lub praw członków przyzwoitego społeczeństwa hierarchicznego” (Rawls, 2001: 175).
Można wskazywać pewne elementy wspólne dla „miękkiego” i „twardego” uniwersalizmu, jak konsekwentna niezgoda na nieludzkie traktowanie oraz sprzeciw
wobec wszelkiego ucisku. Konsensus w filozofii praw człowieka wydaje się jednak
niemożliwy, w pełni może połączyć intelektualistów jedynie zgoda co do tego, że
powinniśmy trwać przy przestrzeganiu i promowaniu praw człowieka.
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Ethnocentrism and Universalism.
How to Hold a Dialogue and Look for Foundations for Global
Understanding?
Summary
The author of the paper presents some controversies in the discussion between protagonists
of different standpoints towards globalization in the contemporary philosophy to show possible areas of agreements and solutions that positively influence the shape of the contemporary
political philosophy. The doubts about philosophical standpoints legacy which are usually the
core of the disagreement are being analyzed. The author emphasizes the issue of relativism,
which is fundamental in the justice theory and cosmopolitan ideas. There is a space between
contradictory standpoints for the rational ethics or theory of politics
The theories of human rights seem to be essential to engage in polemics with radical relativism as well as they offer some solutions that can constructively influence the analyzed philosophical debate. The author refers also to the concept of Wiktor Osiatyński’s “soft universalism”
of human rights, which can be deployed as a tool for building compromise between contradictory standpoints.
The author refers to Martha Nussbaum concepts in the first part of the paper. Her idea
of global citizenship is perceived as the ethical base and also as a cosmopolitan approach towards education. The author of the paper indicates on the philosophical discussion between
Nussbaum and Rotry and makes attempt to show the main points of these two contradictory
standpoints. The author points out on the divergent approaches towards Kant’s philosophy. He
also portrays Rorty’s dilemmas towards globalization, especially in the economic context. He
explains that liberal justice theories (especially the theory of John Rawls) are free from the
radical perspectives. Thus, he analyses two criteria of John Rawls’s theory in order to show the
framework of theory application. In this part of the paper the fundamental human rights are
presented. Rorty divergent approach towards universality of Rawls’s theory is being recalled.
The author points out that despite of different approaches of above mentioned philosophers in
the arguing and persuasion, their conclusions are not fundamentally divergent. However, at the
first glance theories of Rawls, Nussbaum and Rorty can be perceived differently in the sphere of
interpretation but Kalbarczyk maintains, that these contradictions can not be removed.
The analyzed discussion between above mentioned philosophers raises the doubts whether
the consensus is possible to achieve on the ground of human right theories. Thus, the author of
the paper indicates on the approach which can serve as a helpful setting in the discussion on the
human rights. He writes that “ethics and philosophy from the supranational perspective need
the common ground in order to reach consensus”. He finds ecology and human rights issues
as this ground, while the main concerns of this field must be worked out on the international
level. The author of the paper maintains that “peculiarly concept of human rights is a chance
to build compromise between different philosophical approaches”. Kalbarczyk explains that despite divergent voices, philosophers declares strong commitment to the idea of human rights.
Thus, he indicates on Wiktor Osiatyński’s “soft universalism” as the compromise in the field of
philosophical backgrounds of the human rights. Idea of human rights universality is divided
from the philosophy of human rights universality.
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Human rights are the heart of the common values in the concept of “soft universalism”,
however different forms of values expression are permissible. Furthermore Kalbarczyk convinces the readers that“ soft universalism” would meet with above mentioned philosophers
approval.
The author of the paper concludes “one can indicates on the common ground for ‘soft’ and
‘hard’ universalism, as the consequence of disagreement towards inhuman treatment and the
resistance to oppression. Consensus may be reached in the philosophy of human rights, when
all intellectuals would agree upon the notion that all of us should obey and promote human
rights”.
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Nowadays is growing importance of interdisciplinary research and in the
field of cultural diversity, multiculturalism and intercultural cooperation. It
is important also to take into account the global processes of changes associated with the dissemination of digital information and communication
technologies. One of the theories which are essential in this area of research
is the concept by E. Sapir and B.L. Whorf. The purpose of the article is to introduce into a current condition of scientific dispute concerning the views
of these authors on the relationship between language and cognition. Paper is based on a critical analysis of the literature. In conclusion, the main
findings and recommendations for further research were identified.

Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest krytyczny przegląd literatury przedmiotu dotyczącej poglądów Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, a określanych łącznie
mianem „hipotezy Sapira-Whorfa”. W tym miejscu uznaje się, iż spór naukowy
dotyczący poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem pozostaje aktualny w kontekście współczesnego wzrostu znaczenia badań interdyscyplinarnych oraz badań z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości
i współpracy międzykulturowej. Jednocześnie obserwujemy globalne przemiany
związane z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Koncepcja Sapira i Whorfa wydaje się inspirująca w przypadku
badań nad współcześnie podzielonym, sfragmentaryzowanym dyskursem publicznym, w którym coraz więcej przekazów i dyskusji odbywa się nie tylko poprzez
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media masowe, lecz także w zróżnicowanych i często zamkniętych grupach za pośrednictwem takich form komunikacji, jak: poczta elektroniczna, komunikatory
internetowe, grupy i fora dyskusyjne, serwisy społecznościowe zgodne z nurtem
Web 2.0, czaty, serwery i systemy wymiany plików, telefonia internetowa, telekonferencje, faks, radio, telewizja, sklepy i aukcje internetowe oraz gry sieciowe. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu dotyczącej hipotezy Sapira-Whorfa. Po przybliżeniu jej założeń przeprowadzona została dyskusja
nad argumentami jej zwolenników i przeciwników. W podsumowaniu wskazano
główne wnioski i rekomendacje co do dalszych kierunków badań.

Hipoteza Sapira-Whorfa
Myśl przewodnią koncepcji Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa stanowi
twierdzenie, iż ludzkie myślenie jest zdeterminowane przez język (Słaboń, 2001:
58). Struktury językowe warunkują postrzeganie, klasyfikowanie, sposoby ujmowania rzeczywistości przez człowieka, wpływają na jego stan świadomości i cechy
myślenia o rzeczywistości. W konsekwencji w samym języku zawiera się do pewnego stopnia obraz świata. Jak zauważa Andrzej Słaboń, kluczowe idee tej hipotezy
powstały na przełomie lat 20. i 30. XX wieku i są zbliżone do wcześniejszych prac
Ludwiga Wittgensteina (Słaboń, 2001: 58). Filozof ten, analizując powiązania języka prywatnego i publicznego, doszedł do wniosku, że „granice mego języka oznaczają granice mego poznania” (Wittgenstein, 1997: 64). Alan Barnard i Jonathan
Spencer natomiast szukają źródeł poglądów Sapira i Whorfa w pracach niemieckiego językoznawcy porównawczego Wilhelma von Humboldta, który twierdził,
że język, w którym odbija się światopogląd („duch”) narodu, wpływa na poznawanie rzeczywistości i dopiero znajomość innego języka pozwala uświadomić sobie
ograniczenia narzucane przez język ojczysty (Barnard, Spencer, 2008: 546). Andrzej Słaboń zwraca uwagę, iż podobne do hipotezy Sapira-Whorfa stanowisko
w tym samym okresie głosili również Charles Ogden i Ivor Armstrong Richards
– autorzy kontekstualnej teorii znaków. Niemniej, jak twierdzi Adam Schaff, nie
ma dowodów na to, że Sapir i Whorf swoje poglądy kształtowali, opierając się na
teorii Humboldta, stąd też zakładanie, że poglądy te są tożsame, jest błędne i bardzo powierzchowne (Schaff, 1982: 9). Pewne jest natomiast, iż kształtowały się
one w ramach etnolingwistycznych badań amerykańskiej szkoły antropologicznej
wywodzącej się od Franza Boasa. Niemniej jednak hipoteza Sapira-Whorfa nie
jest zbieżna z poglądami tego badacza, gdyż choć podkreślał on, że badania lingwistyczne są potrzebne na gruncie etnografii, to wyraźnie odrzucał teorie przyznające językowi twórczą rolę w stosunku do kultury, uznając odwrotny kierunek tej
relacji (Schaff, 1982: 9).
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W nawiązaniu do typologii klasyfikacji znaków według Walerego Pisarka
stwierdza się, że hipoteza Sapira-Whorfa mieści się w nurcie teorii określanych
łącznie mianem relatywizmu językowego (Pisarek, 2008: 49). Nurt ten poza nimi
reprezentowali też członkowie niemieckiego towarzystwa naukowego „Sprache
und Gemeinschaft”, tacy jak H. Gripper, L. Weisgerber, J. Trier i W. Porzig. Poglądy tych badaczy niekiedy określane są mianem neohumboldtyzmu. Za główną
cechę łączącą je z twierdzeniami Humboldta uznaje się przekonanie o wzajemnych
związkach między językiem a poglądem na świat i charakterem narodu, które wynikają z roli języka w poznawaniu i przedstawianiu rzeczywistości. W skrócie relatywizm językowy sprowadza się do modelu, w którym język oddziałuje na myślenie, filtrując postrzeganą rzeczywistość, jak również filtrując myślenie, oddziałuje
na rzeczywistość przedstawianą.
Według Tomasza Nowaka w hipotezie Sapira-Whorfa relatywizm przyjmuje
trzy znaczenia (Nowak, 2011: 311–312): (1) deskryptywny, który postuluje konieczność akceptacji różnych kultur, a co za tym idzie, różnych sposobów percepcji, kategoryzacji i interpretacji świata, (2) normatywny, który sugeruje brak
uniwersalnych standardów: logicznych, etycznych i estetycznych, (3) epistemologiczny, zakładający brak jedności ludzkiej psychiki i krytykę ogólnych teorii kultury. Relatywistyczna teoria języka przyjmuje postać słabszą (poglądy E. Sapira)
i mocniejszą (poglądy B.L. Whorfa), które sytuują się pomiędzy relatywizmem
deskryptywnym i epistemologicznym. Podobnie twierdzą A. Barnard, J. Spencer i A. Schaff (Barnard, Spencer, 2008: 545; Schaff, 1982: 20). Nieco odmienną
typologię przedstawia Anna Jedynak, która wskazuje na trzy stopnie rozumienia relatywizmu językowego reprezentowanego przez Sapira i Whorfa (Jedynak,
2007: 85–86). W wersji najsłabszej języki różnych społeczności etnicznych różnią
się niekiedy dość znacznie brzmieniem słów i ich znaczeniem, a co za tym idzie,
różnią się światopoglądy posługujących się nimi społeczności. Jest tak dlatego, że
język kształtuje sposób widzenia i interpretowania świata. W wersji mocniejszej
światopoglądy te są nie tylko różne, ale też nie da się ich ze sobą pogodzić – przyjęcie jednego wyklucza uznanie innych. Trzeci stopień relatywizmu językowego
to stanowisko stanowiące pomost między wersją słabszą i mocniejszą, które głosi,
że wśród języków kształtujących światopoglądy nie ma lepszych ani gorszych –
wszystkie są równie dobre.
Niezbędne jest przybliżenie i odróżnienie głównych poglądów Sapira i Whorfa. W koncepcji tego pierwszego kultura stanowi system symboliczny (Nowak,
2011: 312). Symbole łączą w sobie trzy aspekty: interpretację, referencję i substytucję. Każdy symbol ma znaczenie dla kogoś, a nie sam w sobie, oraz skupia uwagę na sobie i kieruje ją na coś innego. Jak twierdzi Sapir: „Język jest w ogólnym
odczuciu doskonałym systemem symbolicznym, o idealnie jednorodnym materiale, jako narzędzie wszelkich odniesień i znaczeń dostępnych danej kulturze
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zarówno w formie zaktualizowanej komunikacji, jak i w formie takich idealnych
substytutów komunikacji, jak myślenie” (Sapir, 1978: 37). Każda treść kulturowa
daje się zawsze wyrazić w jakimś języku, pozwala na wyjście poza jednostkowe
doświadczenie. Język cechuje się jednorodnością, złożonością i uniwersalnością.
Gwarantuje percepcję, kategoryzację, symbolizację, komunikację, transcendencję
i substytucję rzeczywistości. Ponadto przekazuje znaczenia, czyli wyraża wszystkie
możliwe treści kulturowe oraz zrównuje rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną.
Dzięki językowi świat jednej osoby staje się światem wielu. O ile jednostki gromadzą indywidualne doświadczenia, to zbiorowości za pośrednictwem języka
gromadzą doświadczenia społeczne. Język kategoryzuje doświadczenia i tworzy
ponadindywidualny świat, umożliwiający powszechne porozumienie. Przenika bezpośrednie doświadczenie tak, iż niekiedy trudno odróżnić rzeczywistość
przyrodniczą i społeczną od odnoszących się do niej symboli językowych. Język
oddziałuje na myślenie, a w konsekwencji na zachowania ludzi. Światy opisywane przez poszczególne społeczeństwa są zatem odrębne i zróżnicowane. Według
Sapira
Ludzie nie żyją wyłącznie w świecie obiektywnym ani też wyłącznie w świecie działań społecznych w zwykłym rozumieniu, lecz pozostają w dużej mierze na łasce języka, który stał się
środkiem ekspresji w ich społeczeństwie. Iluzją jest wyobrażenie, że przystosowujemy się do
rzeczywistości w zasadzie bez użycia języka, który jest tylko niezbyt istotnym narzędziem rozwiązywania specyficznych problemów komunikacji czy refleksji. Prawda wygląda tak, że ‘realny świat’ jest w znacznej mierze zbudowany nieświadomie na zwyczajach językowych danej
grupy. Żadne dwa języki nie są nigdy dostatecznie podobne, by można je było traktować jako
reprezentujące tę samą rzeczywistość społeczną. Światy w których żyją różne społeczeństwa, są
odrębnymi światami, nie zaś tym samym światem, tylko opatrzonym odmiennymi etykietkami.
(Sapir, 1978: 88)

Język zawiera nieuświadomione sądy o świecie i stereotypy, które eksponują
lub ukrywają poszczególne cechy rzeczywistości. Ludzie zawsze żyją w świecie zapośredniczonym językowo.
Poglądy Benjamina Lee Whorfa odróżnia się z uwagi na fakt, iż przejmuje on
od Sapira zasadę relatywizmu językowego z wszystkimi konsekwencjami, ale bez
właściwego mu umiarkowania, oraz iż neguje możliwość poznania obiektywnej
rzeczywistości (Schaff, 1982: 20). Autor ten prowadził badania porównawcze standardowych języków europejskich (SAE) i języka Indian Hopi (JIH). Porównywał
pojęcia czasu, przestrzeni i materii, poszukując, na ile są zależne od struktury różnych języków i czy przejawiają się w ludzkim doświadczeniu w jednakowej formie
(Whorf, 1982: 181). Poszukiwał wspólnych cech norm kulturowych i zachowań
oraz wzorów językowych. Obserwacje Whorfa można sprowadzić do kilku przykładów (Nowak, 2011: 313). SAE ujmują materię jako zbiór rzeczy, JIH zaś jako
zbiór zdarzeń, w tym obiektywnych, zmysłowych i subiektywnych, psychicznych.
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SAE obejmują rzeczowniki jednostkowe i zbiorowe, natomiast JIH tylko indywidualne, przyjmujące formy liczby pojedynczej lub mnogiej. SAE posługują się rzeczownikami typu lato, zima, zmierzch, poranek, a JIH przysłówkami jak podczas,
gdy wydarza się faza południowa. SAE zawierają kategorię czasu teraźniejszego,
przeszłego i przyszłego, zaś JIH ujmują łącznie czas i przestrzeń tak, że ten sam
czas w różnych miejscach interpretuje się jako inny. SAE wykorzystują metafory
przestrzenne, JIH zaś tensory wyrażające łącznie intensywność, tendencję, czas
trwania i następstwo (Whorf, 1982: 197–198).
Język w opinii Whorfa jest interpretantem kultury. Leksyka i gramatyka to siatka interpretacyjna, która nakłada się na kalejdoskopowy strumień wrażeń, dzięki
czemu powstaje językowy obraz świata. Badacz opisuje te cechy następująco:
Proces formułowania myśli nie jest niezależny i racjonalny w tradycyjnym sensie, lecz stanowi
fragment określonej gramatyki i w zależności od niej wykazuje mniejsze lub większe zróżnicowania. Dokonujemy segmentacji natury tropami wyznaczonymi przez nasze języki ojczyste.
Wyodrębniamy pewne kategorie i typy w świecie zjawisk nie dlatego, że każdemu obserwatorowi rzucają się one w oczy, wręcz przeciwnie – rzeczywistość jawi się nam jako kalejdoskopowy strumień wrażeń, strukturę natomiast nadaje jej nasz umysł – to jest przede wszystkim
tkwiące w naszych umysłach systemy językowe. Dzielimy świat na części, porządkujemy go za
pomocą pojęć, przypisujemy mu sens w określony sposób, ponieważ jesteśmy sygnatariuszami
umowy, by czynić to tak właśnie, a nie inaczej; umowy, która obowiązuje w naszej społeczności
językowej i którą skodyfikowano we wzorcach naszego języka. Umowę tę zawarliśmy implicite
i nigdy nie została ona spisana, ale jej warunki obowiązują bezwzględnie – nie jesteśmy w stanie
mówić bez zaakceptowania ustanowionych przez nią klasyfikacji danych i ich uporządkowania.
(Whorf, 1982: 284–285)

Pojęcia języka filtrują zatem świat, a ich regularne wykorzystywanie tworzy
wzorce zachowań językowych, charakterystyczne dla danej kultury, a zarazem
odrębne światy myślowe. Każdy język kształtuje subiektywną perspektywę i kodyfikuje odmienne katalogi rzeczywistości. Ponadto Whorf, omawiając zagadnienie wzajemnej przekładalności systemów językowych, stwierdza, że „nikt
nie potrafi opisać rzeczywistości całkowicie bezstronnie; wszystkich nas krępują
pewne prawidła interpretacji nawet wówczas, gdy sądzimy, że jesteśmy wolni.
(…) Dochodzimy tu do nowej zasady relatywizmu: postrzegający nie tworzą sobie tego samego obrazu świata na podstawie tych samych faktów fizycznych, jeśli
ich zaplecza językowe nie są podobne lub przynajmniej porównywalne” (Whorf,
1982: 285). Przyjęcie tego założenia podważa możliwość komunikacji międzyjęzykowej, wzbudza też pytania o możliwość przekładu i interpretacji znaczeń
funkcjonujących w innych kulturach (Wstęp do kulturoznawstwa, 2007: 71),
a jednocześnie prowadzi do twierdzenia, że nie zachodzi wyższość jednych języków nad innymi, gdyż wszystkie posiadają swoje wady i zalety (Whorf, 1982:
132–133).
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Argumenty za hipotezą Sapira-Whorfa
Jak zauważa Andrzej Słaboń, kontrowersje wokół hipotezy Sapira-Whorfa przede
wszystkim stymulowały rozwój nauk o języku (Słaboń, 2001: 58). Autor ten dodaje, że współcześnie raczej nie kwestionuje się związku języka z myśleniem, lecz
mocną wersję hipotezy, w której język uznaje się za jedyny wyznacznik myślenia.
Bardziej wyraziście podobny pogląd wyrażają Barnard i Spencer, twierdząc, że
znaczenie hipotezy Sapira-Whorfa „lokuje się mniej w jej możliwej prawdziwości,
a bardziej w trwałej zdolności generowania myśli i dyskusji na temat problemu,
który jest centralny dla całego projektu antropologicznego” (Barnard, Spencer,
2008: 546). Tym samym sugerują, iż całkowite odrzucenie hipotezy Sapira-Whorfa oznaczałoby przekreślenie zasadności badań nad zróżnicowaniem i rozwojem
gatunku ludzkiego prowadzonych na gruncie tak antropologii, jak i innych nauk.
Hipoteza Sapira-Whorfa jest według Tomasza Nowaka prawdziwa przy przyjęciu założenia, że głosi relatywizm kulturowy, a nie językowy (Nowak, 2011: 315).
Istotne jest zatem spojrzenie na badane wartości, normy i systemy społeczne z perspektywy kultury danego społeczeństwa, a nie z punktu widzenia kultury badacza.
Niezbędne jest zatem odrzucenie racjonalistycznego podejścia kultur cywilizacji
zachodniej, które okazuje się etnocentryczne, oraz podejmowanie badań etnograficznych i interpretatywnych1. Nowak podaje również, iż argumenty wspierające
tezę wynikają z badań eksperymentalnych i badań nad gramatyką (Nowak, 2011:
315–316; Gut, 2009: 31–37). W pierwszym przypadku zaobserwowano różnice
między zachowaniami dzieci, które posługują się językami holenderskim i indiańskim tzeltal. Obie grupy otrzymały polecenia, aby obserwować stół X z zabawkami
A i B, a następnie odwrócić się i ułożyć zabawki A i B na stole Y, zachowując kolejność zabawek A i B na stole X. Podczas wykonywania zadania dzieci holenderskie kierowały się prawą i lewą ręką, zaś indiańskie kierunkami świata: wschodem
i zachodem. Tym samym odmienne są ramy odniesienia dla lokalizacji przedmiotów – w języku holenderskim względne i niezależne od obserwatora, zaś w języku
tzeltal absolutne i niezależne od obserwatora. Argumenty gramatyczne dotyczą
zaś porównania języka angielskiego i koreańskiego. W pierwszym rzeczownik jest
obligatoryjny, w drugim fakultatywny. Derywacja rzeczowników w języku angielskim jest bardziej produktywna niż czasowników, zaś w koreańskim zachodzi
odwrotna zależność. W konsekwencji dzieci posługujące się językiem angielskim
lepiej nazywają i kategoryzują przedmioty, a koreańskie lepiej nazywają i kategoryzują czynności.
Zdaniem Schaffa poglądy Sapira i Whorfa znajdują zwolenników głównie
wśród antropologów i etnolingwistów (Schaff, 1982: 6), niemniej stwierdzają oni,
1
Zob. w: Słownik socjologii i nauk społecznych, hasła Relatywizm kulturowy, s. 277, i Interpretacja, socjologia interpretatywna, s. 131–133.
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że brakuje wystarczających podstaw do ich weryfikacji i falsyfikacji, stąd też noszą
miano hipotezy. Podkreśla się przy tym potrzebę dalszych badań nad założeniami i implikacjami twierdzeń relatywizmu językowego. W opinii Schaffa „hipoteza
Sapira-Whorfa, bez względu na zarzuty, jakie można by pod jej adresem wysunąć,
powstawała bowiem jako uogólnienie – może pochopne i jednostronne, ale jednak uogólnienie – materiału empirycznego. Dlatego właśnie, ktokolwiek chce się
dziś zająć rzetelnie i naukowo problemem czynnej roli języka w procesie poznania, musi do tej hipotezy nawiązać (co nie jest bynajmniej równoznaczne z afirmowaniem jej w całej rozciągłości)” (Schaff, 1964: 125). Tym samym zakłada się,
że rzetelna analiza hipotezy Sapira-Whorfa oraz próby jej obrony lub krytyki pozwalają na stymulowanie dalszych projektów badawczych, tak, aby uwzględniały
dotychczasowe niepowodzenia i błędy. Przykładowo Mirosława Marody podaje za
Joshuą Aaronem Fishmanem typologię poziomów analiz podejmowanych w celu
weryfikacji hipotezy Sapira-Whorfa (Marody, 1987: 38–44). Obejmuje ona cztery rodzaje cech językowych, czyli „zmiennych wyjaśniających” oraz „zmiennych”
wyjaśnianych wpływami języka. Pierwszy poziom weryfikacji dotyczy leksykalnego zróżnicowania języków – czy istnienie danego terminu językowego ułatwia
członkom danej społeczności uświadamianie i wyrażenie stanu rzeczy objętego
tym terminem. Drugi poziom to związek między różnicami w leksyce a odmiennymi zachowaniami pozawerbalnymi członków różnych społeczności językowych.
Trzeci to gramatyczna struktura języka zestawiana z ogólnymi światopoglądami
poszczególnych kultur. Czwarty dotyczy związku między gramatyką języka a zachowaniami niewerbalnymi. Uwagi te pozwalają sądzić, iż weryfikacja hipotezy
Sapira-Whorfa stanowi wymagające zadanie badawcze. Ponadto Barnard i Spencer
wskazują, że weryfikacja hipotezy wymagałaby określenia jakiejś formy nielingwistycznych świadectw procesów umysłowych oraz sposobu opisu cech różnych
języków, które są odpowiedzialne za odmienne sposoby myślenia z wyłączeniem
mowy własnej badaczy (Barnard, Spencer, 2008: 546). Autorzy ci podają również przykład badań Johna Lucy’ego, który wychodząc od takich pytań, stworzył
opisowy „metajęzyk”, niezależny od dwóch porównanych języków: angielskiego
i Yucatec Maya. Psycholog ten przeprowadził testy lingwistyczne i nielingwistyczne wśród Indian Yucatec i amerykańskich studentów, które pozwoliły na potwierdzenie różnic w językowym postrzeganiu świata przy badaniu własności takich
jak kształt i materia. Głównie dotyczyły one zadań obejmujących systematyzację
i porównywanie obiektów.
Według Michaela Herzfelda przyjęcie słabszej wersji hipotezy Sapira-Whorfa umożliwia wspólne tworzenie przez przedstawicieli różnych kultur zbieżnych
w wielu punktach interpretacji zjawisk oraz poszerzanie perspektywy poznawczej
(Herzfeld, 2004: 259, 303). Może też ułatwiać antropologom aktywne zaangażowanie się w problematykę relacji ludzi i środowiska przyrodniczego oraz pomagać
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w zrozumieniu różnic kulturowych dotyczących opinii i postaw wobec ochrony
środowiska. Inne potencjalne kierunki badań oparte na hipotezie Sapira-Whorfa sugerują autorzy oksfordzkiego Słownika socjologii i nauk społecznych. Hipoteza ta może być użyteczna nie tylko dla uznania, iż poszczególne kultury różnią
się szczegółowością opisów i wyjaśnień istotnych dla nich spraw, jak na przykład
wielość nazw ryżu czy barw śniegu, lecz może też służyć do badań empirycznych
przejawów „nowomowy” totalitarnej władzy.

Argumenty przeciwko hipotezie Sapira-Whorfa
Jak wskazuje Adam Schaff, badacze tacy jak M. Black, Włodzimierz Zwiegincew,
Charles Landesman, Georg Brutian, Lewis S. Feuer, J.B. Carroll i Eric Lenneberg
wskazywali na szereg zarzutów wobec hipotezy Sapira-Whorfa (Schaff, 1964: 127).
Zakładali oni m.in., że
jej kategorie wyjściowe są wieloznaczne i źle definiowane; jej sformułowania są mętne; założenie, że język porządkuje i organizuje ‘surowe’ poznanie, będące ‘kalejdoskopowym strumieniem
wrażeń’ – jest metafizyczne; równie metafizyczne jest twierdzenie, że język (pojmowany autonomicznie, a nie jako odbicie rzeczywistości) zawiera w sobie pogląd na świat; teza ‘relatywizmu
językowego’ prowadzi w swej skrajnej postaci do absurdalnego twierdzenia o nieprzetłumaczalności różnych języków. (Schaff, 1964: 127)

Według samego Schaffa skrajna wersja relatywizmu językowego uzależnia całą
strukturę poznania od języka co jest poglądem błędnym z przynajmniej czterech
powodów (Schaff, 1964: 236–239). Po pierwsze, nawet potoczne obserwacje pozwalają twierdzić, że języki są wzajemnie przetłumaczalne i możliwa jest koordynacja działań ludzi mówiących różnymi językami. Niemniej przekład może wymagać
dogłębnej znajomości kultury danego społeczeństwa, gubić obrazy i emocje języka
tłumaczonego. Po drugie, gdyby na bazie odmiennych systemów językowych powstawały odmienne obrazy świata, to posługujący się nimi ludzie zachowywaliby
się w tych samych warunkach zupełnie inaczej. Po trzecie, wszystkie języki mają
pewne wspólne cechy, umożliwiające ich tłumaczenie i porozumiewanie się, co
wiąże się z wspólnymi losami biologicznymi w warunkach rzeczywistości ziemskiej. Są nimi tak zwane powszechniki kulturowe, uniwersalia językowe. Po czwarte, języki podlegają ciągłym przemianom z uwagi na zmiany społeczne, kontakty
z obcymi kulturami i postęp cywilizacyjny, co w pewnym stopniu prowadzi do
zacierania się ich aparatury pojęciowej, choć nie oddziałuje równie wyraźnie na
ich fonetykę, gramatykę i zabarwienie obrazowo-emocjonalne.
Ponadto amerykańska szkoła antropologiczna, na gruncie której powstała hipoteza Sapira-Whorfa, nie stanowi jedynej perspektywy badań nad kulturą
i językiem. Jak podaje Marian Golka, istotne powinno być jeszcze uwzględnianie
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dorobku przynajmniej takich nurtów teoretycznych jak: ewolucjonizm, neoewolucjonizm, marksizm, szkoła frankfurcka, szkoła durkheimowska, dyfuzjonizm,
funkcjonalizm, myślenie systemowe, strukturalizm, psychokulturalizm, antropologia kognitywna, studia kulturowe i postmodernizm (Golka, 2008: 22–26).
Badania z zakresu procesów komunikacji według Denisa McQuaila powinny zaś
dotyczyć nie tylko analizy kulturalistycznej, która odwołuje się do lingwistyki, ale
też do dorobku nauki o komunikowaniu, strukturalizmu i analizy behawioralnej
(McQuail, 2007: 35–40). Według Pisarka relatywizm językowy Sapira i Whorfa
jest tylko jedną z propozycji klasyfikacji znaków obok koncepcji m.in. Ferdinanda
de Saussure’a, Helmuta Gippera i Rolanda Barthesa (Pisarek, 2008: 45–54). Ten
pierwszy uznawał, że znak to całość połączenia danego pojęcia (elementu znaczonego, który ludzie mają na myśli, gdy wypowiadają dany znak, słowo) i obrazu
akustycznego (elementu znaczącego, który jest surowym ciągiem głosek lub znaków graficznych). Gipper przeciwnie, w sposób zbliżony do relatywizmu językowego uznawał, że znak to wyraz stanowiący jedność dźwięku i treści, która odnosi
się do świata zewnętrznego, rozumianego nie jako obiektywna rzeczywistość, lecz
jako wszystko, co może zostać uchwycone językowo. Barthes natomiast wskazywał, że możliwa jest też analiza mitów jako znaków drugiego stopnia, powstałych
w wyniku połączenia znaku (już składającego się z elementów znaczącego i znaczonego) z dodatkową treścią znaczoną. Przykład stanowią tu na przykład nazwy
własne miejscowości, które są związane z mitami o bohaterskich wydarzeniach.
Ponadto Piotr P. Chruszczewski wyróżnia cztery paradygmaty językoznawstwa
antropologicznego (Chruszczewski, 2011: 91–263). Są to: dokumentacyjny (m.in.
pozyskiwanie danych, leksyka jako wskaźnik zmian społeczno-kulturowych), kulturowo-lingwistyczny (m.in. kontakt kulturowy, zmiana językowa, śmierć języka),
transformacyjny (m.in. etnografia mówienia, językowe relacje siły i przewagi) oraz
komunikacyjno-dyskursywny (m.in. koncepcja kontekstu, zanurzenia tekstów,
formy komunikacji). Według tej typologii hipoteza Sapira-Whorfa przynależy tylko do pierwszego paradygmatu i odnosi się do pracy terenowej przy zbieraniu danych oraz do opisu i klasyfikacji języków rdzennych mieszkańców poszczególnych
kontynentów.
Innym argumentem wysuwanym przeciwko hipotezie Sapira-Whorfa jest
twierdzenie, iż samo określenie ‘hipoteza’ jest tu stosowane nieprecyzyjnie na określenie zbliżonych, ale nie wspólnych poglądów tych autorów. Adam Schaff zauważa, że hipoteza ta nie jest czymś jednolitym, gdyż każdy z jej autorów reprezentuje
w ważnych zagadnieniach poglądy odmienne (Schaff, 1982: 20). Bardziej wyraziście
wypowiada się Wojciech J. Burszta: „Hipoteza Sapira-Whorfa jako taka nie została nigdy sformułowana; jest ona jedynie wypadkową poglądów przypisanych tym
badaczom przez grono kontynuatorów i uczniów. Z metodologicznego punktu widzenia nie jest to także hipoteza w sensie naukowym” (Burszta, 1998: 71). Podobnie
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Barnard i Spencer sugerują, że właściwe autorstwo omawianej hipotezie powinno
się przypisywać Whorfowi, który wprowadził to wyrażenie i przekonywał, że w jego
odczuciu Sapir był pierwszym jej autorem (Barnard, Spencer, 2008: 545). Autorzy
ci zauważają też, że hipoteza Sapira-Whorfa nie jest wewnętrznie spójna, a część jej
argumentów jest zbliżonych do antyrelatywistycznych argumentów Luciena Lévy-Bruhla (Barnard, Spencer, 2008: 545–546). Ich koncepcje są zbieżne co do rozpoznania specyficznych złożoności gramatyk tak zwanych ludów pierwotnych, ale
interpretacje są skrajnie odmienne. O ile dla Levy-Bruhla konkretność wyrażeń
ludów prymitywnych miała odzwierciedlać ich niezdolność lub niechęć do konstruowania pojęć abstrakcyjnych, dla Whorfa oznaczała zdolność myślenia bardziej
precyzyjnego niż w językach skłonnych do abstrakcji. Podczas gdy Levy-Bruhl
uznawał, że język jest odbiciem myśli i to myśl pierwotna prowadziła do powstania
kategorii gramatycznych, Whorf relacje tą wyjaśniał dokładnie odwrotnie.
Nawet jeśli zachodzi zgoda, iż tak, jak sugeruje hipoteza Sapira-Whorfa, zachodzi związek pomiędzy językiem a myśleniem, to w literaturze przedmiotu nie
występuje zgoda co do kierunku relacji przyczynowej (Wstęp do kulturoznawstwa,
2007: 72). Nie ma zgody co do tego, czy jest to jednokierunkowe oddziaływanie języka na myślenie, czy też oddziaływanie zwrotne. Jak wskazuje Jan Woleński, poza
hipotezą Sapira-Whorfa istnieją jeszcze przynajmniej trzy stanowiska co do stosunku poznania i języka: Jeana Piageta, iż rozwój poznania poprzedza rozwój języka; Noama Chomsky’ego, iż poznanie i język są wzajemnie niezależne; oraz Lwa
Wygotskiego, iż poznanie i język powstały niezależnie, ale stały się współzależne
(Woleński, 2005: 456–457). Ponadto zauważa się, że istnieje spór między zwolennikami języków naturalnych i sztucznych (Woleński, 2005: 456–457; Stępień, 1995:
33, 61, 168). Hipoteza Sapira-Whorfa odnosi się tylko do języków naturalnych,
inaczej: zastanych, etnicznych, które według zwolenników języków sztucznych są
niespójne, służą głównie komunikacji i są oparte na umowie domyślnej, a co za
tym idzie, wymagają doprecyzowania, transponowania ich wyrażeń na wyrażenia języka skonstruowanego, formalnego, spójnego, opartego na umowie jawnej
i umożliwiające wyrażanie twierdzeń naukowych. Zdaniem Marka Ziółkowskiego przyjmowanie radykalnej wersji hipotezy Sapira-Whorfa i zbliżonych poglądów innych badaczy prowadziło do postawienia tezy, iż poznanie rzeczywistości
w istocie w ogóle nie wykracza poza język (Ziółkowski, 1998: 374). Teza ta wiąże
się z antypozytywistycznymi wizjami nauki, które głoszą, że nie odbija ona świata, lecz go konstruuje (m.in. Hilary Putnam, Richard Rorty). Zbliżony argument
podają autorzy oksfordzkiego Słownika socjologii i nauk społecznych, twierdząc, że
słowa często powstają, by odzwierciedlać rzeczywistość, a nie – by ją konstruować.
Jako przykład podają słowo „mikrofala”, które było potrzebne do opisu, a nie do
wymyślenia kuchenki mikrofalowej2.
2

Zob. w: Słownik socjologii i nauk społecznych hasło: Hipoteza Sapira-Whorfa, s. 116.
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Argumenty za hipotezą Sapira-Whorfa podważa się również na gruncie
dyskusji co do tego, czy można odróżnić myślenie od języka (Wstęp do kulturoznawstwa, 2007: 72; Kłoskowska, 2007: 304–305). Według części strukturalistów
(L. Althusser, R. Barthes, N. Chomsky, M. Foucault, J. Lacan, C. Levi-Strauss) nie
da się oddzielić myślenia od języka, który stanowi lokalne, charakterystyczne dla
danej kultury przejawy procesu oddziaływań między umysłem a środowiskiem.
Ich zdaniem formy myślowe są utajone, nieświadome i niedostępne bezpośredniemu badaniu. Język natomiast stanowi lokalnie uwarunkowaną reprezentację
oddziaływania na otoczenie ukrytych procesów myślowych. Zakłada się tu, że
można badać otoczenie, a nie działanie umysłu, które powinno być obszarem
badań nauk przyrodniczych bądź biochemii. W rezultacie postuluje się ograniczenie badań nad otoczeniem do socjolingwistyki – związków między użyciem
języka a stosunkami społecznymi oraz etnografii mowy – analizy społecznego
kontekstu aktów mowy.
Za Tomaszem Nowakiem dalsze argumenty przeciwko koncepcji determinizmu językowego można podzielić na logiczne, obserwacyjne oraz eksperymentalne – międzyjęzykowe i wewnątrzjęzykowe (Nowak, 2011: 316). Według logiki
hipoteza Sapira-Whorfa jest niemożliwa, gdyż jeśli język determinuje myślenie, to
nie-Hopi nie może zrozumieć, jak myśli Hopi. Wątek ten rozwija Anna Jedynak.
Twierdzi ona, że można przyjąć jedynie pierwszą część słabszej wersji hipotezy,
która zakłada, że istnieją różnice między językami i światopoglądami (Jedynak,
2007: 86–87). Nie można jednak przyjąć niewystarczająco udokumentowanego
twierdzenia, iż różnice te kształtuje język. Wersja mocniejsza zaś stawia pod znakiem zapytania możliwość porównywania odmiennych poglądów (Jedynak, 2007:
87–88). Jak twierdzi Jedynak:
czym innym jest niemożność uzgodnienia poglądów z powodu braku wspólnych pojęć, a czym
innym poglądów tych niezgodność, polegająca na tym, że z każdego z nich wynika zaprzeczenie
drugiego. Bardzo łatwo tu o przesunięcie znaczeniowe i o zastąpienie pierwszego przekonania
drugim. (…) Niezgodności dopatrywać się można w zdaniach języków, które różnią się tylko
słownictwem, lecz nie znaczeniem słów. (Jedynak, 2007: 88)

Po przeprowadzeniu rachunków logicznych stwierdza, iż mocniejsza wersja
tezy relatywizmu językowego jest fałszywa (Jedynak, 2007: 92), niemniej jednak
teza pośrednia, mówiąca o istnieniu „równie dobrych” języków, może być przyjmowana po przyjęciu trzech dodatkowych założeń (Jedynak, 2007: 93): iż języki
te równie dobrze służą komunikacji, równie dobrze kierują myśleniem, percepcją
i orientacją w świecie oraz wykazują podobny stopień złożoności i wyrafinowania,
a więc nie są przeciwstawieniem narzędzi „prymitywnych” i „precyzyjnych”. Ponadto Anna Jedynak zakłada, że odmienność języków jest związana nie z przekonaniami, lecz z odmiennymi, niezgodnymi postawami ludzi, opartymi na innych
hierarchiach wartości poszczególnych społeczności, które odnoszą się do różnych
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spraw, dziedzin, zjawisk i procesów. Mając to na uwadze, proponuje modyfikację
mocnej wersji tezy Sapira-Whorfa i sformułowanie jako słabszej i dotyczącej postaw, a nie światopoglądu. Brzmiałaby wówczas następująco:
Ukształtowanie języka jest związane z pewną hierarchią ważności spraw, z pewną postawą poznawczą wobec rzeczywistości, a postawy tego rodzaju bywają niezgodne w tym sensie, że wielce
utrudnione jest łączne zajmowanie ich na serio. (Jedynak, 2007: 104)

Według Tomasza Nowaka kolejne argumenty przeciwko hipotezie Sapira-Whorfa wynikają z obserwacji (Nowak, 2011: 316), istnieją bowiem języki powinowate i pokrewne. Pierwsze to takie, których użytkownicy żyją we wspólnej
kulturze, na przykład języki baskijski i hiszpański. Użytkownicy języków pokrewnych żyją zaś w różnych kulturach, na przykład języki Indian Nawaho i Apaczów.
Hipoteza Sapira-Whorfa przywiązuje za dużą wagę do różnic, podczas gdy istnieją
też uniwersalne aspekty języka, właściwości wspólne wszystkim językom badane
w ramach szkoły gramatyki generatywnej Noama Chomsky’ego, która broni tezy
o wrodzonej człowiekowi uniwersalnej gramatyce (Schaff, 1982: 6). Ponadto generatywizm akcentuje niezależność rozwoju językowego i poznawczego (Nowak,
2011: 316). Pierwszy dotyczy mowy, języka etnicznego, drugi zaś umysłu, języka
myśli, który obejmuje symbole dla pojęć i ich kombinacje. W niektórych dziedzinach przeważa język myśli, który odróżnia konkret i abstrakcję, w innych zaś
język etniczny, który jednoznacznie identyfikuje obiekty. Za Piotrem P. Chruszczewskim można w tym miejscu przywołać opracowaną przez Stephena Levinsona zmodyfikowaną hipotezę „neo-whorfiańską”, która stanowi próbę połączenia
twierdzeń relatywizmu i uniwersalizmu (Chruszczewski, 2011: 72). Obejmuje ona
trzy zdania: (1) „Możliwe jest, że wszystkie języki używają tych samych podstawowych konceptów semantycznych, ale różnią się w sposobie proponowania tych
konceptów w celu uzyskania złożonych konceptów leksykalnych czy gramatycznych”; (2) „Uniwersalne koncepty są złożone w kulturowo-molekularne kombinacje, odpowiadające znaczeniom słów, co może odgrywać pewną rolę w myśleniu”; (3) „Użytkowników różnych języków łączy głębsza jedność psychiczna, ale
posiadają oni cały repertuar różnych konceptów wykorzystywanych w swoich
procesach myślenia” (Chruszczewski, 2011: 72). Udowodnienie tak zmodyfikowanej hipotezy wymaga odrębnych badań. Możliwe jest zatem poszukiwanie innych
stanowisk pośrednich między relatywizmem a uniwersalizmem językowym (Gut,
2009: 43–47; Wierzbicka, 2007: 56–68).
Nowak podaje też argumenty z psychologii rozwojowej i poznawczej (Nowak,
2011: 316–317). Według hipotezy niejednakowych kosztów poznawczych przetwarzanie pewnych informacji jest łatwiejsze w jednym języku, a trudniejsze w innym,
w związku z czym im bardziej złożona konstrukcja, tym później jest przyswajana.
Przykładowo, choć dzieci polskie uczą się negacji wolniej niż angielskie, to sens
negacji rozumieją tak samo. W tym ujęciu to rozwój poznawczy określa rozwój
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językowy. Ponadto zauważa się pewną regularność co do nazw barw w poszczególnych językach. Choć ich liczba jest różna, to jeśli dany język zawiera dwie nazwy,
na przykład biały i czarny, a inny zawiera trzy nazwy, na przykład biały i czarny, to
obejmuje też niebieski, zielony lub żółty. Przykład stanowi tu plemię Dani z Nowej
Gwinei, które ma w swoim języku dwie nazwy barw: białą i czarną, ale jego członkowie rozpoznają jednak wszystkie barwy, ponieważ potrafią dobierać kolorowe
krążki do wzorców barw (Nowak, 2011: 317). Jak podaje Antonina Kłoskowska,
argumenty za hipotezą Sapira-Whorfa dotyczące percepcji kolorów zostały odrzucone przez późniejsze prace badawcze B. Berlina, P. Kaya i H. Conklina (Kłoskowska, 2007: 303). Udowodnili oni, iż wszystkie poznane systemy klasyfikacji podstawowych kolorów opierają się na uniwersalnym, jednolitym w obrębie gatunku
ludzkiego mechanizmie percepcji barw.
Ostatnie argumenty wyróżnione przez Nowaka dotyczą gramatyki (Nowak,
2011: 317). Przykład stanowi tu porównanie języka angielskiego i chińskiego.
Pierwszy wyraża tryb warunkowy w sposób gramatyczny, drugi w sposób leksykalny. Zaproponowano test zawierający pytania typu: „Gdyby zaszło X, to też Y.
Zdarzenie X nie zaszło. Czy zaszło Y?”. Pytania zostały sformułowane w trybie warunkowym – raz gramatycznie, raz leksykalnie. Za pierwszym razem Anglicy osiągali lepsze wyniki niż Chińczycy, za drugim Chińczycy zbliżone do Anglików.

Podsumowanie
Opracowanie miało na celu omówienie argumentów pozwalających na uznawanie poglądów Sapira i Whorfa za zasadne do wykorzystywania w dalszych opracowaniach teoretycznych i badaniach empirycznych oraz ich kontrargumentów.
Słuszność „hipotezy Sapira-Whorfa” dotyczy głównie przyjmowania bądź słabszej
wersji tej koncepcji, bądź traktowania jej jako poglądu o relatywizmie kulturowym, a nie relatywizmie językowym. W przypadku mocniejszej, skrajnej postaci
koncepcja ta wymaga dalszych badań pozwalających na jej weryfikację.
Jednocześnie zasadne jest podejmowanie prac badawczych, które pozwoliłyby na zweryfikowanie mniej i bardziej jawnego podzielania poglądów Sapira
i Whorfa we współczesnych pracach naukowych dotyczących badań nad społecznościami komunikującymi się głównie za pośrednictwem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, jak internetowe fora dyskusyjne, gry sieciowe
i serwisy społecznościowe nurtu Web 2.0. Wartościowe mogą być analizy dotyczące uczestnictwa w tych grupach i ich oddziaływania na zainteresowania, działalność i kontakty społeczne ich członków. Hipoteza może być także przydatna do
analiz zróżnicowania i rozwoju języków wykorzystywanych w zbiorowościach sieciowych oraz wspólnotach hobbystycznych i fanowskich – „nowych plemionach”

178

Andrzej Klimczuk

(koncepcja Michaela Maffesoli’ego). Wreszcie zasadne jest prowadzenie badań
opartych na hipotezie, które mogłyby wzbogacić, jak również służyć do krytyki,
koncepcję konwergencji mediów autorstwa Henry’ego Jenkinsa (Jenkins, 2007),
czyli procesu upodobniania się zasad ich funkcjonowania, ich łączenia, korporacyjnego lub oddolnego przepływu treści między platformami medialnymi oraz
migracji publiczności za pożądanymi typami przekazów.
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The Sapir-Whorf Hypothesis – a Review of Argumentation
of Followers and Adversaries
Summary
The paper is aimed at presenting a critical review of the literature on views of E. Sapir and
B.L. Whorf, which are collectively called as „Sapir-Whorf hypothesis”. Views of these authors on
the relationship between language and cognition caused scientific dispute, which remains relevant in the context of contemporary growing importance of interdisciplinary research as well
as research in cultural diversity, multiculturalism and intercultural cooperation. This debate
has to be placed in the context of global changes related to dissemination of digital information and communication technologies. E. Sapir and B.L. Whorf concept is inspiring for study
of contemporary divided and fragmented public discourse. Contemporary public discourse is
conducted not only through the mass media, but also in different, often closed, groups by such
spaces like online groups and discussion forums, social networking sites compatible with Web
2.0 current, online games. Article shows assumptions of Sapir-Whorf hypothesis, bring closer
a discussion on the arguments of its proponents and opponents as well as identifies future directions of research.
The main assumption of E. Sapir and B.L. Whorf concept was created in the late 20th and
30s of 20th century. This is an assertion that human thinking is determined by language. Structure of language determine perception, classifying, ways to recognize the reality by man, affect
his state of mind and qualities of thinking about reality. Consequently language itself includes,
somewhat, image of the world. Sapir-Whorf hypothesis is derived from American ethnolinguistics anthropological school studies of F. Boas. However, it is not consistent with views of this
researcher because he rejected theories granting creative role of language in relation to culture,
acknowledging opposite direction of that relationship.
Sapir-Whorf hypothesis according to T. Nowak, A. Barnard, J. Spencer and A. Schaff is
located in the mainstream of linguistic relativism, and takes weaker form (E. Sapir views) and
stronger (B.L. Whorf views), which are situated between the descriptive and epistemological
relativism. In the first case, need for acceptance of different cultures, and thus different ways
of perception, categorization and interpretation of the world is postulated. While second presumes no unity of human psyche and criticism of general cultural theories. As evidenced by
A. Jedynak in weaker version languages of the ethnic communities often differ quite significantly by sounds of words and their meanings, thus their speakers communities have different
worldviews. In stronger version (B.L. Whorf) worldviews are not only different, but they cannot
be reconciled – adoption of one excludes others. Hence ability to communicate and interlingual
translation and interpretation of the meanings functioning in other cultures are questionable.
At the same time, there is no superiority of one language over the other, because they all have
their advantages and disadvantages.
Many arguments in favor of Sapir-Whorf hypothesis as a basis for construction of further
assertions is pointed out in professional literature. It is assumed that a weaker version of hypothesis is undeniable – there is a link between language and thinking. However, a strong version,
in which language is the only cause of thinking is rejected. Defenders of hypothesis recognize
that it has permanent ability to generate ideas and discussion on basic nature for philosophy
and anthropology. Its rejection would cancel out legitimacy of research on diversity and development of the human species. Adoption of Sapir-Whorf hypothesis is therefore justified when
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it is assumed that proclaims cultural, not language relativism. Thus it directs study of values,
norms and social systems from the cultural perspective of a given society, not from the point of
researcher view. The hypothesis is supported either by experimental studies (different frames of
reference for the location of objects taken by people from different cultures) as well as by study
of grammar (cultural differences in naming and categorizing objects and actions).
Proponents of hypothesis are mainly anthropologists and ethnolinguistics. Recognizing
lack of sufficient empirical basis for the verification and falsification of Sapir-Whorf views they
consider them as requiring further research for example, on the non-linguistic testimonies of
mental processes and ways of describing qualities in different languages, which are responsible for different ways of thinking, except for researchers own speech. A weaker version of the
Sapir-Whorf hypothesis either stimulates the joint work of different cultures representatives
and converging in many ways interpretation of events and broadening cognitive perspective.
It can also ease active involvement of anthropologists in to problems of people and natural environment relations, as well as help in understanding differences in environmental protection.
The hypothesis also allows explaining the differences between cultures in the description and
explanation of relevant to them issues, such as multiplicity of rice names or snow colors as well
as used to study manifestations of totalitarian power “newspeak”.
Number of arguments is also provided by Sapir-Whorf hypothesis opponents. A. Schaff
introduces such as following: ambiguous and ill-defined starting categories of hypothesis; vague
wording; metaphysical claims (understanding as a ‘kaleidoscopic stream of impressions’, language contains a view of the world); absurd claim of untranslatability of different languages.
Moreover A. Schaff rejects an extreme version of linguistic relativism for four reasons: (1) even
colloquial observation shows that the languages are mutually translatable, although the translation may require in-depth knowledge of the culture of a given society; (2) if a different language
systems generate different images of the world, people that use them would behave differently
under the same conditions; (3) there are cultural universals, linguistic universals – All languages have some common characteristics which enable their translation and communication
connected with common biological fate of humanity; (4) languages are constantly changing,
so boundaries of their conceptual apparatus is blurring, but phonetics, grammar and imageemotional coloration remains unchanged.
Opponents also suggest that the American school of anthropology on the ground, which
the Sapir-Whorf hypothesis was created, is only one perspective of research on culture and
language. Competitive concepts are also in the analysis of communication processes, classification of signs and anthropological linguistics paradigms. Hypothesis does not have a sufficient methodological basis. It rather refers to related views of those authors instead of their
joint work. Hypothesis does not show a clear direction of causal relationship – it is unknown
whether language impact implies one way on thinking, or impact have some feedback features.
Hypothesis is applicable only to ethnic languages, while cannot be applied to artificial, formal
languages, characterized by a coherent structure, based on an agreement that allows expression
of scientific claims.
Against the Sapir-Whorf hypothesis logic, observation and experimental are raised. On the
basis of logic only a weaker version of the hypothesis may be accepted, which assumes that there
are differences between languages and worldviews. Observations shows that there are daughter
(shared culture) and related (different culture) languages. While the Sapir-Whorf hypothesis
attaches importance only to the differences. Experimental arguments are derived from unequal
cognitive costs hypothesis – processing certain information is easier in one language, and difficult in another, thus the more complex language structure, the later is educated.
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In conclusion, it is considered that it is reasonable to adopt only a weaker version of the
Sapir-Whorf hypothesis, or to treat it as a notion of cultural, not language, relativism. Stronger
version of concept requires further study to verification. Modern research may relate to checking approximately explicitly sharing of E. Sapir and B.L. Whorf ideas in analyzes of communities that communicate mainly through new information and communication technologies. Hypothesis can also be useful for analysis of differentiation and development of languages used in
network collectivities and hobbyist, fans communities – “new tribes” (M. Maffesoli concept).
Sapir-Whorf hypothesis also allows enrichment and critique of media convergence concept
(H. Jenkins), that is, the process of assimilation rules of their functioning, corporate or bottom-up controlled flow of content across multiple media platforms and migration of audience
for desired types of content.
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Topic of homosexuality is gradually coming to consciousness (not only) in
Slovak society and it also due to the many professional works, which after
the political changes in the last decade in our country gradually emerge
from the depths of the taboo spheres to the spheres of ideological confrontations and constructive discussions. We do not claim that our society has
reached the necessary level of debate both groups, heterosexual majority
and gay and lesbian minority. However, took a path whose goal has signs of
democratic society. All new phenomena must strike a long way till they are
completely understated, accepted by society and at last integrated to the
common life of society. Homosexuality is such a phenomenon. This path is
a test of endurance gays and lesbians and heterosexuals test of democratic thinking. The contribution we tried to transmit a little further from the
general question of homosexuality, specifically one of the areas described
below, which is an area of „presence” of the child in the gay and lesbian
partnerships.

We realize that the relationship with the child may be manifested in different ways. And whether it
has already been done intentionally or unintentionally, it is the decisive factor of its development,
determines the course of his childhood, often with lifelong consequences. In other words, we – with
our attitudes and our behavior – are the chance, boon, but also a threat or disaster for our child.
(Z. Helus, 2004, s. 219).

Currently there is still a big influence of various institutions (state, church, family)
that suppress the individualization and diversity of individual lifestyles. They
dictate strong social framework, violation of which is punishable or identified as
pathological, sick, or inappropriate. If an individual leaves the „standards”, the
institution asks questions- Did we fail in education, or did we provide inappropriate,
little challenging environment?
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The aim of child upbringing is to raise a good person. But the good is understood by each parent, educator and others differently. Understanding of the good is
taken primary from educational styles of parents or other close relatives. Secondary, we adapt our good to the standards of our families or wider society. And only
tertiary, we take the good from inside of ourselves. And just the last understanding
of the good person is the issue of many special and lay discussions. Can heterosexual family guarantee that thanks to its upbringing and environment it can bring
up a good and heterosexual person? Or that a homosexual family raise a bad and
homosexual person?

Family as a basic social structure of society
It is almost impossible to define family in exact terms because of different views of
several disciplines, aspects (functionality, relationships, roles, religion), etc.
Family, as such, provides a wide range of relationships:
1) cohabitation of biological parents and their children,
2) cohabitation of adoptive or foster parents and adopted children,
3) cohabitation of partners decided not to have children,
4) cohabitation of childless spouses without the possibility of having their
own biological children naturally,
5) cohabitation of childless spouses because of so called non-consuming marriage,
6) cohabitation of childless spouses who get their “own” biological child by
following ways: artificial insemination of the woman, woman carrying a donated
egg, woman who donated an egg to another woman to carry a child but will stand
the role of mother after the childbirth.
7) parents who live without their own biological children, as they were unwilling or unable to take care of their children’s needs and thus the children were
taken away from them,
8) woman who decides to raise the child herself and deliberately does not inform the father
9) gay or lesbian couples taking care of a child of one or both partners.
These alternatives, however, in current rigid Slovak conditions bring many ethical problems. The family is still perceived as an institution to preserve the human
race, to cater for the child and its healthy development. We incline, however, to the
definition where the family is perceived as a social structure with „democratic” fulfillment of its members’ needs. Also J. Prevendárová (2012) states without
distinction between heterosexual / homosexual family that the family should be
a place of mutual satisfaction of needs, safety, love and certainty.
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So how is it with the homosexuality?
Questions about the reasons of homosexuality could not be answered so far clearly
and satisfactory. There are many various theories of homosexuality and they are
based on different disciplines. Some of them support each other, others are in contradiction. Most frequent are following theories (Janošová, 2000):
− theory of genetic disposition,
− theory of impact of development in the prenatal period,
− theory of impact of environment and upbringing,
− theory of seduction.
None of the theories has been clearly confirmed and we believe that the „rightness” of the theory is adjusted by each individual according to subjective criteria
which can be, for example, values, attitudes, experiences, etc. Indisputable fact is,
however, that homosexuality was removed from the classification of mental diseases and diseases in general. In spite of that, today there are still many professionals
working with people (e.g. teachers, educators, doctors) who do not respect that and
the Catholic Church does not consider homosexual and heterosexual relationship
as equivalent. I. Lukšík (2003) states that the Christian Church itself is not unified
on these issues. Homosexuality according to the memorandum of the Evangelical
Church in the Rhineland in 1970 states that homosexuality itself is not a perversion,
disease, or a sin. It is so only if it is not managed with moral responsibility.
The issue here is not liberalism or strict Catholicism but rather acceptance
and tolerance. Sexual minorities currently still face negative attitudes (homophobia). Unlike other phobias homophobia does not mean pathological condition,
but rather attitudinal orientation. In extreme forms homophobia may also lead to
hate crimes. (Šulová, 2011). The child in the primary environment identifies with
homophobic parents, which can later turn into aggression in groups of children.
We can talk about the basics of bullying. Non-acceptance of sexual minorities is
present in first classes of primary education. The research D. Smetanová (2010)
clearly confirmed that different „weak” individuals were exposed to homo bully by
children from families where there is strong heterosexism.
Non-acceptance of homosexuals is controlled not only by the family but also
by the media. Media present family mostly as a heterosexual marriage/partnership. Homosexuality is shown pathologically, derogatory or with the promiscuous
nature.
Clearly weak awareness (by parents or teachers) and non-inclusion of sex education as a compulsory subject in primary schools is considered as one of the negatives aspects.
One of the preventive measures would be if the children and youth were informed in time about their sexual rights. Sexual rights which are defined as basic
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human rights based on fundamental freedom, dignity and equality of all. Since health is an important human right, sexual rights should be also fundamental human
rights. In order to ensure development of healthy sexuality of the individual and
society it is necessary that all social structures define, support, respect and defend
by all means following sexual rights:the right to sexual freedom. This enables individuals to express their full sexual possibilities. It excludes permanently all forms
of sexual pressure, exploitation and abuse in all situations of life;
1) the right to sexual autonomy, sexual integrity, and safety of sexual subject. This represents the right to make autonomous decisions regarding his/her
sexual life in compliance with his/her personal and social ethics. It also includes
control and personal protection from any kind of torture, mutilation and violence;
2) the right to sexual privacy. It includes the right to a personal decision to
the extent of intimate behavior unless the rights of others have been violated;
3) the right to sexual equality. It points to the freedom from all forms of
discrimination, regardless of gender, sexual orientation, age, race, social status,
religion or physical or emotional disqualification;
4) the right to sexual pleasure, including autoerotic activities is a source of
physical, mental and intellect well-being;
5) the right to express sexual feelings. Sexual expression is more than erotic
pleasure from the sexual act. Individuals have a right to express their sexuality
through communication, touch, emotional expression and love;
6) the right to sexually associate freely. It expresses the possibility to conclude or not to conclude a marriage, divorce or establish a different type of responsible sexual community;
7) the right to make free and responsible decisions. It includes the right to
decide whether or not to have children, number of children, the intervals between
their birth, the right to full availability of means regulating fertility;
8) the right to sexual information based on scientific knowledge, which
should be open, appropriately spread to members of all social groups;
9) the right to complex sexuality education. It is a lifelong process lasting
from birth throughout life and affecting all social institutions;
10) the right to sexual health care. Prevention and treatment of all sexual
issues, problems and disorders should be available (L. Šúryová, 2003).
The research D. Smetanová (2010) also clearly showed that there arise relationships of homogeneous nature between girls at first grade of primary school.
Among girls, there is a love that can be compared to the partner relationship of
„adult world”. However, it falls apart and adapt to a stereotypical norms within heterosexual relationships under the influence of the family and the media. The boys
were characterized with present passive transposed homophobia, which stopped
them from any intimate relationship with individuals of the same sex.
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G/L families and their children
Postmodernism, on the one hand half-approves coexistence of gays and lesbians,
but on the other hand does not accept their legal coexistence. Many countries are
responding to the legal relations between persons of the same sex by, so-called,
registered partnership, lack of which (also in SR) causes that partners do not have
legally settled property relations, do not have health information and so on.
Possibilities of how to bring a child to the family of gays and lesbians:
1) biological mother/biological father-child remains legally live with one of
the parents;
2) artificial insemination by donor sperm-anonymous or non-anonymous
donor. Use of the clinic services or random acquaintance, friend etc.;
3) surrogacy.
Sedláčková (2009) distinguishes mixed families (parents with children from
previous heterosexual relationships) and planned family (parents with children
who were planned to be born into a relationship). The author further adds a few
attitudes of the society towards homosexual parenting:
1) if the children do not have both mother and father’s figure, they will not develop healthily and harmoniously, they will show a lot of mental health problems;
2) these children suffer from rejection of the surrounding due to homophobia
in our society;
3) we are adding: the child automatically becomes a homosexual, will be promiscuous, will slow down the economy of the state and so on.
But is the child’s arrival into G/L families always true?

1) full coming-out: lesbians and gays make no secret about their sexual orientation, the arrival of a child is known to the surroundings (family, friends, colleagues);
2) partial coming-out: lesbians and gays keep their orientation secret in front
of family, friends. They mostly leave to live away from direct contact with the close
ones. They leave the primary family unit and create a fictitious one in gay communities. Arrival of a child to the family is mostly secret or untrue. Threats: the
child is confused, intimate communication of parents is different at home and in
an environment where their sexual orientation is secret. Child receives orders to
conceal information about the family environment, „play the game” acceptable for
the environment;
3) the Robinsons: lesbian women and gays live together in secret. The child
is de facto hidden. We can talk about the so-called family from a desert island.
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Threats: the child is isolated from its surroundings, peers. After entering the school
the child becomes a loner, his social and emotional development is not consistent
with its biological age.
Garnerová 2005 (in Sedláčková, 2009) summarized the main concerns of gay
parents and the difficulties they face in upbringing:
1) parents may feel that their sexuality is not a matter which should be dealt
with children. But a coming-out and the conversation about sexuality and sexual
behavior are two different things. To show a child sexual orientation does not necessarily describe sexual activities. Children are not thinking like adults, they do
not need to know the details. It is enough to tell them that mom feels affection and
love for other women, like other moms feel the love for men;
2) sometimes parents wait until their child is old enough to understand the situation. But at a time when it does not even know what the sexuality is and has not
come across homophobic view, the acceptance of its homosexual parents is easier.
Children can understand the concept of homosexuality around the age of five,
coming-out before puberty is usually accepted with positive reactions. Therefore,
it is recommended for the parents to confide to the children as soon as possible.
Adolescence is the most difficult period in this respect and such information may
be at that moment very stressful;
3) divorcing parents are often afraid that if they confided to the children at
the same time with their sexual orientation, it would be too much information
at once. But the children tend to construct various reasons of the divorce in their
minds and often think they are the reason. Therefore, it is usually relief for many
children when they learn the real reason. Moreover, parents who wait until the
right moment, risk that the child will learn this information from someone else or
in a different way which would be even worse;
4) mothers in planned lesbian families may feel that they were always „out”
and do not consider it is important to talk about their homosexuality with the
children. Children are probably aware of the difference in their family, but they can
be confused with homophobic remarks, which may be heard outside the family,
they often do not know how to react. They are not sure whether they can confide
with their feelings and experiences to the parents. When parents talk with their
children, they give them a vocabulary that the children themselves may use to talk
about their family with others and encourage them to mutual conversation;
5) it may take weeks, months but also years until a person put up with his/
her sexual orientation. Also family members must have enough time to be able to
process this information. Children may react on the coming-out quite peacefully
but also with anger, communication block with parents but also in different way.
Negative feelings often change when parents provide enough time and support to
the child.
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The issue of G/L families is still open and „tested by fire”. We realize that most
of the abovementioned text was and is in favor of the given topic, but in the end we
tried to offer a view that is based primarily on the needs of the child. We believe
that a child as such is usually lost in this topic, or rather understands it as a maternal or paternal object of ego -desires. The child should, however, be the most
concerned subject. Finally, we can ask again the question- Is a child prepared to
live nowadays as a child of lesbians and gays? Or is the society just maturing to
accept homosexuality? If you answer, yes... that’s not enough ...it is not enough for
the child to have only loving parents, but it also needs to be accepted not only by
his family but also by the wider environment.
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Alternatywna rola rodziców
Streszczenie
Dorota Smetanová w artykule Alternatywna rola rodziców podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci wychowywanych w rodzinach gejowskich i lesbijskich (G/L rodziny).
We wstępie stwierdza, że mamy cały czas do czynienia z wpływem instytucji (państwo,
Kościół, rodzina), które ograniczają indywidualność i różnorodność styłów życia jednostki. Narzucają one określone ramy społeczne, za których naruszenie spotyka ją kara lub traktowana
jest jako patologiczna, chora, niestosownie się zachowująca. Każde naruszenie norm wywołuje
pytania w rodzaju: w czym postąpiliśmy nie tak, dlaczego nie udało nam się stworzyć adekwatnego, bardziej pobudzającego środowiska wychowawczego?
Cel wychowania to ukształtowanie dobrego człowieka. Pogląd na temat tego, co znaczy
być dobrym człowiekiem, przekazują nam najpierw rodzice, później utożsamiamy się z opinią szerszego społeczeństwa. Dopiero znacznie później jesteśmy w stanie wypracować własne,
indywidualne przekonania. I to właśnie wielorakość, pluralizm pojmowania tego, co znaczy być
dobrym człowiekiem, stanowi problem. W dyskusjach, także naukowych, pojawiają się pytania:
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czy heteroseksualna rodzina gwarantuje wychowanie dobrego człowieka i czy to jest równoznaczne z wychowaniem osoby heteroseksualnej? Albo – czy rodzina homoseksualna, w której
obecne są dzieci, jest równoznaczna ze złym wpływem i kształtowaniemu u dzieci orientacji
homoseksualnej?
Autorka podkreśla, że rodzina jest zazwyczaj rozumiana jako instytucja gwarantująca przedłużenie gatunku, zapewniająca zaspokojenie potrzeb dzieci i ich prawidłowy rozwój. Sama
jednak skłania się ku definicji postrzegające rodzinę przede wszystkim jako strukturę społeczną, w której w sposób „demokratyczny” realizowane są potrzeby wszystkich jej członków.
Autorka stwierdza, że nie ma jednoznacznych wskazań co do powstawania orientacji
homoseksualnej u jednostki, istnieją różnorodne hipotezy na ten temat, lecz żadna z nich nie
została naukowo potwierdzona. Bezspornym faktem jest, że homoseksualizm został usunięty
z klasyfikacji chorób psychicznych i chorób w ogóle. Mimo to wciąż istnieje wielu specjalistów
(wśród nich znajdują się nauczyciele, wychowawcy, lekarze) nie przyjmujących tego faktu do
wiadomości. Kościół katolicki nie uważa relacji homoseksualnej za równoważną relacji heteroseksualnej. Zdaniem Autorki problem polega nie na wyznawanych wartościach, lecz raczej na
akceptacji i tolerancji.
Mniejszości seksualne są nieustająco narażone na negatywne reakcje ze strony różnych
osób (homofobia). Także media w większości utrwalają obraz małżeństwa/partnerstwa jako
relacji wyłącznie heteroseksualnej, a osoby homoseksualne często przedstawiane są przez
media w sposób ośmieszający lub jako osoby chore lub o wybujałej seksualności. Do niskiego
poziomu świadomości na ten temat przyczynia się także brak obowiązkowej edukacji seksualnej w szkołach podstawowych na Słowacji. Dzieci i młodzież powinny być informowane o swoich seksualnych prawach. Jako składnik zdrowia, które należy do podstawowych chronionych
wartości, również seksualność i prawa z nią związane powinny być chronione. Rozwój zdrowej
seksualności powinien być przedmiotem troski wszystkich instytucji społecznych.
W wielu państwach istnieją prawnie usakcjonowane związki partnerskie pomiędzy osobami tej samej płci. Autorka podkreśla, że brak prawnej regulacji skutkuje gorszą pozycją osób
o orientacji homoseksualnej.
Jednak problematyka G/L rodzin, zdaniem autorki, jest wciąż otwarta – „wykuwana
w ogniu“. W małym stopniu w dyskusjach na ten temat uwzględniane są potrzeby dziecka.
Dziecko często traktowane jest li tylko jako przedmiot egoistycznych pragnień rodziców.
A przecież dziecko powinno być podmiotem sytuacji, która go dotyczy.
W konkluzji autorka stawia pytanie: czy w dzisiejszym społeczestwie jest miejsce dla dzieci
gejów i lesbijek? Istotność tego pytania polega na tym, iż dziecku nie wystarczają kochający
rodzice, lecz potrzebuje także akceptacji szerzego środowiska.
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Press. ISBN 978-83-232-2631-4. ISSN 2300-0422
This article reveals the findings of research on students’s rights. The research was carried out twice: in 2006 and in 2012 among lower secondary school students. 223 participants from five schools have filled in the
questionnaire form. This descriptive research show student’s knowledge,
opinion and experience on how their rights respected In their schools.

Przedmiotem badań przedstawionych w tym artykule są wiedza, poglądy i doświadczenia gimnazjalistów dotyczące ich uczniowskich praw. Temat ten podjęłam
w przekonaniu, że jest on społecznie ważny, szkoła jest bowiem jedną z pierwszych
i najważniejszych instytucji, z którymi dzieci mają kontakt. To w niej spędzają
znaczną część dnia, wchodzą w różnorodne relacje interpersonalne, uczą się reguł
życia społecznego oraz postępowania zgodnie z określonymi zasadami.
Szkoła przygotowuje młode pokolenia do życia w społeczeństwie, kształtując
kompetencje, które będą niezbędne w ich dorosłym życiu, w tym także znajomość
i zarazem umiejętność korzystania z przysługujących im praw. Od tego, jaka jest
szkoła, zależy, jakie będzie społeczeństwo przyszłości, dlatego też dyskusja nad jej
kształtem co jakiś czas jest podejmowana na nowo. Jednym z elementów tej dyskusji jest kwestia praw ucznia.
Podejmując problematykę praw ucznia, warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu na szczeblu szkół gimnazjalnych. Powszechnie uważa się bowiem, że właśnie w gimnazjach pojawiają się największe trudności związane z wprowadzaniem
i realizacją uczniowskich praw. Uznałam zatem za interesujące i zarazem pożyteczne zbadanie wiedzy, poglądów i doświadczeń gimnazjalistów na ten temat.
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Samo prawo to system reguł zachowania, ogół norm ustanowionych lub uznawanych przez państwo, zabezpieczonych stosowaniem przymusu, regulujących organizację i zakres działania instytucji oraz postępowanie ludzi (Osuch, 2006: 462).
W jego skład wchodzą uprawnienia i wolności. „Uprawnienia dotyczą roszczeń
jednostki wysuwanych pod adresem innych ludzi, a prawa rozumiane jako wolności odnoszą się do własnych czynów podmiotu, które nie są nakazane ani zakazane
przez prawo” (Partyka, 1996: 67).
Przedmiotem badań przedstawianych w tym artykule są zatem uprawnienia
i wolności przysługujące dziecku, które ma status ucznia. Uprawnienia określają
to, czego uczeń może oczekiwać, na przykład prawa do szacunku, a wolności to
działania, które uczeń może podjąć, na przykład wypowiadać własne poglądy. Jak
można zauważyć, prawa ucznia wywodzą się z praw dziecka, co zresztą często jest
podkreślane w literaturze1.
Bogusław Śliwerski pod pojęciem praw ucznia rozumie:
ustanowione przez władze państwowe (m.in. oświatowe) lub podmioty niepubliczne prowadzące szkoły uprawnienia osób uczęszczających do szkół publicznych lub niepublicznych, które
upoważniają ich do czynienia albo posiadania w tych instytucjach czegoś, co jest wobec nich
słuszne, właściwe, „prawe”, regulując zarazem na tej podstawie relacje między nimi a sprawującymi wobec nich ową władzę osobami dorosłymi. (Śliwerski, 2012: 30)

Źródeł praw ucznia szukać należy w licznych dokumentach regulujących kwestię praw dziecka i zasady prawa oświatowego2; w większości szkół prawa te zapisane są w statucie szkoły i można je znaleźć w dzienniczku ucznia.
Wśród praw ucznia wyróżnić możemy: prawo do informacji, nauki, wypoczynku i czasu wolnego, zrzeszania się w organizacjach, szacunku i godnego
traktowania, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności słowa, prywatności,
bezpieczeństwa (w tym ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną) i sprawiedliwej oceny3.
1
Wykaz praw dziecka znajduje się m.in. w: A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, Polskie
Wydawnictwo Prawnicze Iuris Sp. z o.o., Warszawa – Poznań 2000; E. Czyż, Prawa dziecka, Helsińska
Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002; S. Hart, C. P. Cohen, M. F. Ericson, M. Flekkoy, Prawa
dzieci w edukacji, przeł. S. Pikiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006; T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Przedsiębiorstwo Wydawnicze
„Ars boni et aequi”, Poznań 1999.
2
W Polsce nie obowiązuje osobny dokument wyliczający i opisujący prawa ucznia. Katalog
praw i wolności osobistych, praw socjalnych, praw kulturalnych, prawa do nauki i praw politycznych znajduje się w Konwencji o Prawach Dziecka. Bezpłatność i powszechność szkolnictwa określa
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe przepisy dotyczące nauki i warunków rozwoju
ucznia w szkole określają Ustawa o systemie oświaty (z dnia 7 września 1997 r.) i niektóre rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
3
Przytoczona lista stanowi opracowanie własne na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka.
Szerzej prawa te opisuje m.in. M. Osuch w swoim zestawieniu Karta Praw Ucznia na stronie: http://
www.maciekosuch.com/category/karta-praw-ucznia (dostęp: 30.11.2012).
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Jak już wyżej wspomniano, głównym celem omawianych w tym artykule badań
było poznanie wiedzy, opinii i doświadczeń gimnazjalistów związanych z prawami
ucznia. W bardziej szczegółowym sformułowaniu cele tych badań przedstawiały
się następująco:
1. Zbadać wiedzę uczniów na temat przysługujących im w szkole praw.
2. Wskazać źródła wiedzy uczniów na temat ich praw.
3. Zbadać, czy, jak często i jakie prawa są (w ocenie uczniów) łamane.
4. Opisać okoliczności, w jakich łamane są prawa ucznia, oraz wskazać osoby,
które to czynią.
5. Zbadać opinię uczniów na temat przyczyn łamania przysługujących im
w szkole praw.
6. Porównać wiedzę na temat praw ucznia oraz opinie i doświadczenia dotyczące tych praw, gimnazjalistów z roku 2006 z wiedzą, opiniami i doświadczeniami dotyczącymi praw ucznia, gimnazjalistów z roku 2012.
W badaniach posłużono się kwestionariuszem ankiety; przeprowadzono je
w 2006 i 2012 roku. Badaniami zostali objęci uczniowie z miast w województwie
wielkopolskim. Kwestionariusze ankiety rozdawano w szkołach, po uprzedniej
konsultacji z dyrektorami i pedagogami szkolnymi.
W badaniach wzięło udział w sumie 223 uczniów z pięciu różnych szkół,
w tym 145 osób w 2006 roku i 78 osób w 2012 roku. Dane dotyczące respondentów
przedstawiam w tabelach nr 1 i 2.
Tabela 1. Charakterystyka badanej próby ze względu na płeć
2006
Płeć

2012

D.b.

%

D.b.

%

Chłopcy

46

31,7

44

56,4

Dziewczęta

99

68,3

34

43,6

145

100,0

78

100,0

Suma
Źródło: badania własne

Tabela 2. Charakterystyka badanej zbiorowości ze względu na wiek
2006

2012

Wiek

D.b.

%

D.b.

%

13–14

73

50,3

30

38,5

15–16

72

49,7

48

61,5

Suma

145

100,0

78

100,0

Źródło: badania własne
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Realizując pierwszy z wymienionych wyżej celów badań, chciałam ustalić, czy
uczniowie wiedzą, że posiadają jakieś prawa, i czy je rozumieją.
Okazało się, że ponad połowa gimnazjalistów twierdzi, że posiada wiele lub
dość dużo praw, a tylko nieco ponad 3% z nich uważa, że nie posiada żadnych
praw. Pozostali stwierdzili, że mają prawa, ale jest ich niewiele. Uczniowie są zatem
świadomi istnienia przepisów zapewniających im uprawnienia i wolności. Warto
przy tym zauważyć, że wyniki badań dotyczące omawianej kwestii nie różnią się
w grupie gimnazjalistów z 2006 i 2012 roku.
Inaczej przedstawia się kwestia rozumienia przez uczniów ich praw. Okazało się, że większość badanych deklarowała bardzo wysoki lub wysoki poziom
rozumienia swoich praw4. Porównując wyniki badań z 2006 roku z tymi, które
przeprowadzono w roku 2012, można zauważyć, że wzrosła liczba uczniów, którzy stwierdzają, że nie rozumieją swoich praw lub rozumieją je w małym stopniu
(w 2006 roku o braku zrozumienia praw mówiło 9% ankietowanych, a w 2012 roku
już 20%). Jest to niewątpliwie niepokojące zjawisko. Nie można jednak wykluczyć
tego, że gimnazjaliści stali się bardziej refleksyjni i surowiej oceniają swój poziom
rozumienia poszczególnych praw. Określenie dokładnych przyczyn tego zjawiska
wymaga jednak dalszych badań.
Rys. nr 1. Prawa, które znają uczniowie

prawo do nauki
prawo do wolności słowa
wewnętrzne prawa szkoły
prawo do czasu wolnego i wypoczynku
prawo do sprawiedliwej oceny
prawo do bezpieczeństwa
prawo do informacji
prawo do prywatności
prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania
prawo do uczestnictwa w życiu szkoły
prawo do tożsamości
prawo do korzystania z bazy szkoły
inne
brak odpowiedzi
0%
2012

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2006

Rys. 1. Prawa, które znają uczniowie

Następnym celem, który postawiłam, było zbadanie wiedzy uczniów na temat rodzaju praw, jakie im przysługują. Prośba, którą (w ankiecie) skierowałam
4

Badałam jedynie poczucie młodzieży, dotyczące rozumienia przez nią swoich praw.
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do respondentów brzmiała: Wymień, jakie znasz prawa ucznia. Odpowiedzi, jakie
uzyskałam, przedstawiam na rysunku nr 1.
Jak wynika z przedstawionych na rysunku nr 1 danych, największy odsetek gimnazjalistów (zarówno z roku 2006, jak i 2012) wie o swoim prawie do nauki i wolności słowa. Znajomość pozostałych praw różnicuje gimnazjalistów z 2006 roku i 2012
roku. Współcześni gimnazjaliści lepiej niż gimnazjaliści z roku 2006 orientują się
w swoim prawie do czasu wolnego i wypoczynku, prawie do bezpieczeństwa i prawie do tożsamości. Z kolei gimnazjaliści, którzy uczęszczali do gimnazjum w roku
2006 częściej (niż współcześni) wskazywali na prawo do sprawiedliwej oceny, prawo
do prywatności, wolności sumienia i wyznania, godności i szacunku, uczestnictwa
w życiu szkoły; znacząco większy odsetek gimnazjalistów z roku 2006 zna wewnętrzne prawa szkoły. Warte podkreślenia jest to, że żaden z gimnazjalistów z roku 2012
nie wskazał na (wymieniane przez uczniów uczęszczających do gimnazjum w 2006
roku) prawo do prywatności, wolności sumienia, wyznania, godności i szacunku
i korzystania z bazy szkoły.
Jak już wspomniałam, jednym z moich celów było wskazanie źródeł wiedzy na
temat przysługujących uczniom praw, a więc osób i miejsc, w których dowiadują
się oni o swoich prawach. Badania wykazały, że miejscem tym jest szkoła (należy
podkreślić, że jej znaczenie na przestrzeni lat wzrosło, gdyż w 2006 roku wskazało ją 40% badanych, a w 2012 roku – 55%) i dom (w 2006 roku – 12% wskazań,
w 2012 roku – 16%). Ankietowani wskazywali też na inne źródła wiedzy, takie
jak: telewizja, Internet, prasa, książki, dzienniczek ucznia czy też Kościół, z czego
największą
rolęnr
odgrywała
i Internet.
Rys.
2. Osoby,telewizja
od których
uczniowie dowiedzieli się o

swoich prawach
rodzice
koleżanki i koledzy
nauczyciele i wychowawcy
pedagog szkolny
ksiądz
nikt, sam się dowiedziałem
inne osoby
0%

10%
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Rys. 2. Osoby, od których uczniowie dowiedzieli się o swoich prawach

70%
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Ważne było dla mnie również to, kto informuje uczniów o ich prawach. Wykaz
tych osób przedstawiam na rysunku nr 2.
Jak można zauważyć, na przestrzeni lat zwiększyło się znaczenie nauczycieli
i wychowawców w kwestii przekazywania gimnazjalistom wiedzy o ich prawach,
a zmniejszyła się rola pedagoga szkolnego. Taka zmiana może być efektem większego zaangażowania się nauczycieli w propagowanie idei praw ucznia w szkole.
Okazuje się, że uczniowie czerpią informacje częściej od dorosłych niż od rówieśników. Świadczyć to może o tym, że zarówno w szkole, jak i w domu mówi się
o prawach ucznia, a nauczyciele i rodzice są coraz bardziej świadomi roli, jaką one
odgrywają.
Oprócz wiedzy i opinii gimnazjalistów na temat ich praw w szkole, przedmiotem badań uczyniłam także doświadczenia uczniów dotyczące poszanowania tych
praw.
Przeprowadzone przeze mnie badania pozwoliły mi opisać okoliczności, w jakich dochodzi do łamania praw ucznia, jak również wskazać osoby, które to czynią.
Jak się okazuje, osobami, które najczęściej naruszają prawa ucznia, są nauczyciele. Z zadowoleniem można jednak odnotować spadek liczby wskazań na nauczycieli jako osoby łamiące prawa ucznia; w roku 2006 około 45% uczniów wskazywało
nauczycieli, podczas gdy w roku 2012 było ich niespełna 30%. Niestety, przeciwną
tendencję odnotować można w odniesieniu do pedagoga szkolnego; współcześnie aż
10% uczniów zarzuca pedagogowi szkolnemu łamanie praw; w roku 2006 odsetek
takich uczniów był znacznie mniejszy i wynosił około 3%.
Wykaz osób, które, według badanych, naruszają ich prawa, przedstawiłam na
rysunku nr 3.

Rys. nr 3. Osoby naruszające prawa ucznia

nauczyciele
wychowawcy
pedagog szkolny
uczniowie
woźny
sprzataczki
dyrekcja
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brak odpowiedzi
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Rys. 3. Osoby naruszające prawa ucznia
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W opisie okoliczności, w jakich dochodzi do łamania praw uczniowskich,
uwzględniłam rodzaj sytuacji i miejsca, w których to się dzieje, jak również miejsca5. Sytuacje, które wskazywali badani przedstawiłam w tabeli nr 3.
Tabela 3. Dziedziny życia szkolnego, w których prawa ucznia są łamane

Brak odpowiedzi

Wcale

Rzadko

Często

Bardzo
często

Częstotliwość łamania praw ucznia w poszczególnych dziedzinach życia

Dziedziny życia
szkolnego

2006

2012

2006

2012

2006

2012

2006

2012

2006

2012

na lekcjach,
podczas nauki

13,8

12,8

37,9

33,3

37,9

33,3

9,0

14,1

3,4

2,6

podczas
sprawdzania
wiedzy

11,0

9,0

39,3

34,6

39,3

33,3

8,3

16,7

3,4

3,8

na przerwach,
podczas czasu
wolnego

4,1

21,8

20,7

25,6

53,1

32,1

21,4

14,1

3,4

1,3

podczas spotkań
samorządu

0,7

7,7

3,4

9,0

35,1

20,5

51,0

51,3

6,2

17,9

podczas
zajęć pozalekcyjnych

2,1

9,0

3,4

17,9

32,4

38,5

60,7

28,2

3,4

2,6

podczas zajęć
świetlicowych

1,4

6,4

2,1

20,5

20,7

34,6

60,7

30,8

4,1

28,2

podczas
wycieczek
klasowych

6,9

12,8

14,5

30,8

44,8

33,3

31,7

14,1

4,8

3,8

Odpowiedzi uczniów wskazujące na miejsce, w których łamane są ich prawa,
są bardzo zróżnicowane, co może być związane z sytuacją ucznia; wobec ucznia
uzyskującego wysokie wyniki w nauce nauczyciele rzadziej stosują różnego rodzaju represje. Przypuszczenie to wymagałoby jednak potwierdzenia w toku dalszych,
pogłębionych badań na ten temat. Nie zmienia to faktu, że najwięcej badanych
uznało, że ich prawa są łamane w trakcie lekcji.
Jak wynika z badań, łamanie praw może mieć miejsce na różnych przedmiotach, bo jak napisał jeden z respondentów: „To nie zależy od przedmiotu, tylko
od nauczyciela prowadzącego” (uczeń klasy drugiej, 14 lat, badanie z roku 2006)
5
Miejscami, w których dochodzi do łamania praw ucznia, jest klasa, korytarz szkolny, boisko,
szatnia, toaleta i teren nienależący do szkoły.
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Podobną myśl formułuje uczennica klasy drugiej: „Prawa łamie się podczas lekcji, na których nauczyciel jest bardzo surowy lub nie umie utrzymać dyscypliny”
(14 lat, badanie z roku 2006). Można zatem zauważyć, że według badanych rodzaj prowadzonego przedmiotu nie ma znaczenia dla przestrzegania bądź łamania praw ucznia.
Jednym z celów mojej pracy było zbadanie, w jakim stopniu i jakie prawa
ucznia są łamane. Zapytałam zatem moich respondentów, czy prawa ucznia są
w szkole przestrzegane. W 2006 roku nieco ponad połowa badanych (52%) uznała, że tak, ale tylko częściowo. Jeśli uznać, że dopiero duży i bardzo duży stopień
przestrzegania praw ucznia świadczy o zadowalającej sytuacji w szkole, to możemy
stwierdzić, że pozytywne opinie na ten temat wyraziło około 30% badanych (4%
wskazało bardzo duży, a 28% duży stopień przestrzegania praw).
Podobne wyniki uzyskała E. Stafiej, w przeprowadzonych w 2003 roku badaniach młodzieży licealnej (Stafiej, 2003: 123). Istotne różnice można jednak zauważyć, porównując te wyniki z wynikami badań przeprowadzonych przeze mnie
w 2012 roku. Liczba osób wydających pozytywne opinie na temat przestrzegania
praw ucznia zmalała z 30% (w 2006 roku) do 24% (w 2012 roku). Liczba respondentów uznających, że ich prawa są częściowo przestrzegane, zmalała z 52% (w 2006
roku) do 39% (w 2012 roku). Wzrosła natomiast liczba osób negatywnie oceniających realizację praw ucznia w szkole. W 2006 roku 12% badanych uznało, że prawa
ucznia są w małym stopniu przestrzegane, a 1% badanych uznało, że w ogóle ich
prawa nie są przestrzegane, natomiast w 2012 roku aż 31% respondentów uznało,
że prawa ucznia są przestrzegane w małym stopniu, a 6% badanych uznało, że ich
prawa nie są przestrzegane. Dane te pokazują tendencję wzrostową w negatywnym
ocenianiu stopnia realizacji praw uczniowskich. Przyczyną takiego stanu rzeczy
może być pogorszenie się sytuacji ucznia w szkołach lub/i zwiększenie się poziomu
wiedzy uczniów na temat ich praw. Jak wykazały badania, gimnazjaliści są częściej
informowani przez nauczycieli i rodziców o ich uprawnieniach i wolnościach,
przez co prawdopodobnie są bardziej świadomi, gdy są one ograniczane.
Badając realizację praw ucznia, poprosiłam respondentów, by określili częstotliwość przestrzegania konkretnych praw. Szczegółowe dane na ten temat przedstawia tabela nr 4.
Wyniki badań pokazują, że w największym stopniu w szkołach respektuje się
prawo do nauki. Jest to dość specyficzne uprawnienie, bo będące jednocześnie
obowiązkiem. Nierealizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia (małoletniego)
wiąże się dla jego rodziców z określonymi sankcjami6. Również dla nauczycieli
jest to bardzo ważne prawo, gdyż realizowanie go łączy się z wypełnianiem funk6
Kiedy szkoła (wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor) nie są w stanie wyegzekwować realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego, sprawa kierowana jest do sądu rodzinnego, który decyduje
o podjęciu kolejnych kroków w tej kwestii.
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Tabela 4. Opinie uczniów na temat praw, które są najczęściej łamane

Prawa

Brak odpowiedzi

Nigdy

Rzadko

Czasami

Często

Bardzo
często

Częstotliwość łamania praw ucznia

2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012

prawo
do informacji

4,8

6,4

12,4

12,8

15,9

10,3

39,3

43,6

26,2

24,4

1,4

2,6

prawo
do nauki

2,1

7,7

5,5

3,8

6,9

6,4

16,6

21,8

68,3

59,0

0,7

1,3

prawo do
wypoczynku/
czasu wolnego

19,3

12,8

21,4

11,5

22,1

25,6

20,0

24,4

17,2

23,1

0

2,6

prawo od zrzeszania się

2,8

3,8

2,1

12,8

13,8

23,1

27,6

19,2

53,8

36

0

5,1

prawo
do szacunku
i godności

5,5

9,0

15,9

14,1

29,7

25,6

33,1

25,6

15,9

24,4

0

1,3

prawo do wolności myśli,
sum., wyzn.

6,2

9,0

14,5

9,0

33,8

24,4

24,8

30,8

20,7

24,4

0

2,6

prawo do wolności słowa

7,6

15,4

20,7

17,9

37,3

11,5

24,1

29,5

10,3

23,1

0

2,6

prawo do
prywatności

2,1

16,7

10,3

9,0

25,5

12,8

35,2

29,5

25,5

30,8

1,4

1,3

prawo do bezpieczeństwa

3,4

12,8

3,4

14,1

22,1

21,8

29

23,1

42,1

25,6

0

2,6

prawo do
sprawiedliwej
oceny

18,6

11,5

28,3

14,1

26,2

20,5

22,1

32,1

4,8

20,5

0

1,3

Źródło: badania własne (z 2006 i 2012 roku)
* Tabela zawiera dane procentowe

cji dydaktycznej szkoły, która jest przez nich szczególnie ceniona (często stawiana
na pierwszym miejscu, przed funkcją wychowawczą, opiekuńczą i innymi). Zauważyć można również, że wzrosła liczba gimnazjalistów dostrzegających łamanie
ich prawa do bezpieczeństwa. Nie jest zatem w pełni zaspokajana w szkole jedna
z podstawowych potrzeb człowieka. Można przypuszczać, że atmosfera niepokoju
czy zagrożenia ma negatywny wpływ na rozwój ucznia. Pozytywne zmiany odnotowałam natomiast w przypadku prawa do zrzeszania się i prawa do informacji.
Ponad połowa badanych uznała, że są one naruszane rzadko lub nigdy.
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Przeprowadzone badania miały ukazać nie tylko, jakie prawa ucznia są łamane,
ale też, na czym polega ich nieprzestrzeganie. Okazało się, że wielu gimnazjalistów
miało problem ze wskazaniem konkretnych zachowań świadczących o naruszaniu
ich praw (w 2006 roku nie zrobiło tego 8% badanych, a w 2012 aż 64%). Pozostali gimnazjaliści podawali najczęściej następujące zachowania: niedopuszczanie
ucznia do głosu (27% w 2006 roku, 6% w 2012 roku) i niesprawiedliwe traktowanie
uczniów (18% w 2006 roku i 13% w 2012 roku). Wypowiedzi respondentów wskazywały także na ograniczanie ich wolności słowa: „Nauczyciel ma zawsze rację”
(uczennica klasy trzeciej, lat 15, badanie z roku 2012), „Nie możemy mówić tego,
co uważamy za słuszne, tylko to, co musimy” (uczeń klasy drugiej, lat 14, badanie
z 2006 roku).
Według respondentów przejawami nieprzestrzegania ich praw są również:
ograniczanie czasu wolnego (np. przedłużanie lekcji kosztem przerwy, zadawanie
prac domowych na weekend), zwracanie się do ucznia bez szacunku, nierespektowanie wcześniej ustalonych zasad, nieinformowanie o ocenach czy poniżanie za
wygląd zewnętrzny. Są to zachowania wskazujące na łamanie wielu praw.
Jak pokazują badania, prawa ucznia ciągle bywają łamane. Warto zatem
przedstawić przyczyny takiego stanu rzeczy. Jest to złożony problem, który wymagałby analizy różnorodnych czynników wpływających na działania nauczycieli.
W przedstawianych tu badaniach, skupiono się na powodach, które wskazywali
sami gimnazjaliści. Wśród nich najczęściej podawane były: chęć wykorzystania
przez nauczyciela przewagi nad uczniem, nieumiejętność utrzymania dyscypliny
w klasie i wiek uczniów. Wypowiedzi te pokazują, że gimnazjaliści doszukują się
przyczyn łamania ich praw w bezradności nauczycieli, którzy nie umiejąc nawiązać kontaktu z wychowankami oraz, nie potrafiąc skupić uwagi klasy, wykorzystują swoją przewagę nad nią (wynika ona m.in. z tego, że są dorośli, odpytują,
wystawiają oceny). Jako powody łamania praw ucznia badani wskazywali również
brak reakcji na to zjawisko ze strony otoczenia, a także brak kar dla osób dopuszczających się niezgodnych z prawem zachowań. Niewielki odsetek badanych uważa, że nieprzestrzeganie praw wynika z ich nieznajomości (5% odpowiedzi w 2006
roku, 8% odpowiedzi w 2012 roku).
Jak już wspomniano wyżej, badani, jako ważną przyczynę łamania ich praw
podali nieumiejętność utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie. Można
zatem zastanawiać się, w jakim stopniu do łamania praw uczniowskich przez nauczycieli przyczyniają się zachowania uczniów. Aby dowiedzieć się, co sądzą na
ten temat gimnazjaliści, zadałam im pytanie: czy uczniowie są winni temu, że nie
są przestrzegane ich prawa w szkole? Ich zdania na ten temat były podzielone.
W 2006 roku respondentów uważających, że mają wpływ na łamanie ich praw
bardzo często i często, było 18%, a tych przyjmujących przeciwne stanowisko było
38%. Natomiast w 2012 roku respondentów wskazujących częsty i bardzo częsty
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wpływ uczniów na łamanie ich praw było tyle samo, co respondentów uważających odwrotnie (33%). Pozostali uznali, że uczniowie tylko czasem są winni temu,
że ich prawa nie są przestrzegane.
Jednym z moich zamierzeń było poznanie konkretnych zachowań uczniów,
które, według nich, powodują nieprzestrzeganie ich praw. Zachowania, jakie wskazywali uczniowie, przedstawiłam w tabeli nr 5.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 5, według uczniów, do łamania praw uczniów przez nauczycieli dochodzi najczęściej wskutek takich
Tabela 5. Zachowania uczniów powodujące nieprzestrzeganie ich praw

Zachowania
uczniów

Brak odpowiedzi

Nigdy

Rzadko

Czasami

Często

Bardzo
często

Częstotliwość

2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012

przeszkadzanie
w prowadze20,1
niu zajęć

17,9

44,8

24,4

21,4

26,9

8,3

10,3

4,1

15,4

0

3,8

nieudzielenie
odpowiedzi
podczas spr.
wiedzy

3,4

7,7

13,1

12,8

35,9

24,4

36,6

32,1

9,7

16,7

0

6,4

niegrzeczne
odnoszenie się
do nauczyciela

10,3

25,6

26,2

15,4

30,3

24,4

23,4

11,5

9,0

19,2

0

3,8

łamanie
praw innych
uczniów

5,5

10,3

13,1

21,8

25,5

26,9

37,2

20,5

16,6

15,4

0

5,1

niewypełnianie obowiązków ucznia

5,5

10,3

20

24,4

37,2

28,2

29,0

15,4

7,6

17,9

0

3,8

10,3

24,8

12,8

34,5

29,5

24,8

20,5

4,1

20,5

0

6,4

19,3

10,3

19,3

15,4

22,8

24,4

16,6

19,2

19,3

25,6

0

5,1

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nieprzygotowanie się do
zajęć
nieupominanie się o swoje
prawa
inne

11,0

Źródło: badania własne (z 2006 i 2012 roku)
* Tabela zawiera dane procentowe

202

Małgorzata Dyrdół

zachowania jak: przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, niegrzeczne odnoszenie się
do nauczyciela, ale też niewypełnianie przez uczniów obowiązków i nieprzygotowanie się do zajęć. Można zatem przypuszczać, że prawa łamane będą wtedy, gdy
nauczyciel nie radzi sobie z realizacją zadań dydaktycznych. Można się zatem domyślać, że częściej łamane będą prawa tych osób, które są nieobowiązkowe, bądź
mają kłopoty w nauce. Przeczy to idei praw ucznia, bowiem uprawnienia i wolności przysługujące dziecku w szkole powinny być realizowane bezwarunkowo.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzić można, że:
1. Szkoła jest miejscem, w którym informuje się ucznia o jego prawach. Gimnazjaliści wiedzą, że przysługują im prawa, i potrafią je wymienić. Gorzej przedstawia
się rozumienie praw przez uczniów. Można zatem przypuszczać, że uczniowie są słabo przygotowani do korzystania ze swoich praw. Dorośli, przekazując uczniom wiedzę na ten temat, powinni skłonić ich do pogłębionej refleksji, tak, by prawa ucznia
nie stały się wyłącznie podstawą do roszczeń gimnazjalistów wobec nauczycieli.
2. Nauczyciele coraz rzadziej dopuszczają się naruszania praw ucznia, co powinno wpłynąć na polepszenie się warunków nauczania. Rzadziej dochodzi do
łamania praw ucznia w klasie, ale, niestety, częściej zdarza się to w czasie wolnym,
który nie jest w żaden sposób zorganizowany. Jest to niepokojące zjawisko, gdyż
czas wolny jest dla uczniów szansą na odpoczynek, regenerację sił czy samorozwój.
Łamanie praw ucznia w czasie wolnym ogranicza te możliwości. Być może szkoły powinny poszerzyć kierowaną do uczniów, ofertę spędzania wolnego czasu, by
uniknąć sytuacji, w których wzrasta ryzyko naruszania ich praw.
3. Wśród praw najczęściej łamanych wyróżnić możemy prawo do wolności
słowa. Nauczyciele, ograniczając je, utrudniają rozwój ich autonomii. Prawdopodobnie kieruje nimi przekonanie, że w wielu sprawach, dotyczących gimnazjalistów są bardziej kompetentni, bo mają wiedzę i doświadczenie życiowe. Być może
chcą chronić uczniów przed podejmowaniem błędnych decyzji, a zarazem osłaniać
siebie (bo odpowiadają za uczniów, np. za ich wyniki na egzaminach końcowych).
Prawdopodobnie często mają rację, ale mimo to powinni dawać młodym ludziom
możliwość wypowiadania się i dyskutowania, bo to pozwala im kształtować swoje
poglądy, uczy refleksyjności i daje poczucie wpływu na sprawy, które ich dotyczą.
Ważne, by nauczyciele dbali o kulturę tych wypowiedzi i poziom dyskusji.
4. Za przyczyny nieprzestrzegania praw uczniowie uznają nieumiejętność
utrzymania dyscypliny przez nauczyciela, ale też jego przewagę nad uczniem. Najczęściej łamane są prawa tych uczniów, którzy przeszkadzają w prowadzeniu zajęć,
nie odnoszą się do nauczyciela z szacunkiem, a także tych, które nie wypełniają
swoich obowiązków, takich jak na przykład przygotowanie się do lekcji. Można
przypuszczać zatem, że przypadki naruszania praw dziecka w szkole są konsekwencją bezsilności nauczyciela wobec problemów wychowawczych i dydaktycznych, a to z kolei może być skutkiem niedoskonałości w kształceniu nauczycieli.
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Kładzie się w nim bowiem duży nacisk na kwalifikacje kierunkowe z danej dziedziny wiedzy, a ogranicza przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne.
Przedstawione w tym artykule wyniki badań należy traktować z ostrożnością;
nie można bowiem zapominać, że badania zostały przeprowadzone tylko w szkołach miejskich i tylko w Wielkopolsce, co nie pozwala na generalizację uzyskanych
wyników. Mogą one stać się natomiast impulsem dla bardziej pogłębionych i poszerzonych badań nad omawianymi w tym artykule kwestiami.
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Student’s Rights: Knowledge, Views and Experiences
of Gymnasium Students. A Research Report
Summary
This paper is a report on research into students’ rights. It is divided into few main sections.
Firstly, issues such as the significance of school in the life of children and the rights of students
in the process of education are presented. Secondly, the report involves information on scope
and organization of research being conducted as well as main aims and objectives thereof. Finally, the results of the study and its conclusions are included.
This discussion begins with introducing school as an institution which main aim is to prepare new generations to be the part of society. At school students interact with different people
and they learn how to follow certain rules and regulations. It is an institution which provides
students with variety of skills regarded as essential in the adult life (e.g.: being familiarized with
their rights and being able to make use of them). It is also noteworthy that legal documents such
as the Convention on the Rights of the Children and the regulations of (Polish) educational
system can be considered as a source of the students’ rights. Presented analysis is based on
the list of the students’ rights among which one can find: the right to seek, receive and impart
information, the right to education, the right to leisure and recreation, the right to freedom of
association, the right to respect and being fairly treated, the right to freedom of thought, conscience and religion, the right to speak freely, the right to privacy, the right to protection and
finally the right to be judged fairly.
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Main aim of the research discussed in this article was to gather information on the knowledge, opinion and experience of secondary students concerning their rights. The research,
whose participants were lower-secondary students from the towns and cities of Wielkopolska
province (223 people from five different schools), was conducted twice: in 2006 and 2012. In order to collect crucial data a questionnaire form has been used. As far as the aims of the research
are concerned, there were six specific ones:
To test students’ knowledge regarding their rights at school.
To indicate the source of this knowledge.
To investigate if, how often and which rights are not respected (according to students).
To describe the situations in which the students’ rights are broken and to point out those
who are responsible for it.
To examine students’ opinion on the reasons why these rights are not respected.
To compare the results of the 2006 research with the one conducted in 2012.
In the first part of the research, students’ awareness of their rights has been examined. Both
research proved that students are aware of some of the rights they have at school. Only 3% of
the respondents felt they have no rights. However, the results of the present study also show that
students do not understand their rights as the number of those who claim not to understand
or only partly understand their rights has increased (9% in 2006 compared to 20% in 2012).
Undoubtedly, this tendency is alarming.
The results from 2006 and 2012 study demonstrate that most of the students were aware
of their right to education and the right of free speech. Other rights such as the right to leisure
and recreation, the right to protection, the right to identity or the right to fair judgment were
mentioned less frequently and with different frequency within years. The students who were
respondents in 2012 study, unlike their predecessor from 2006, did not mention the right to
privacy, the right to freedom of thought, conscience and religion or the right to dignity and
respect. The study also revealed that young people learn about their rights and freedom mainly
at school (from their teachers and class tutors) but also at their family house.
The experiences of lower- secondary students regarding realization of their rights have
been also analyzed. The study revealed that 30% of respondents are satisfied with how their
rights have been realized. Additionally, the research allowed to describe the circumstances in
which the rights are not respected and to indicate who is responsible for breaching those rights.
Research shows that the people who most frequently breach the students’ rights are teachers,
although the number of those teachers has fallen from 45% in 2006 to only 30% in 2012.The
rights of students are not respected usually during lessons. However, it does not depend on the
subject and type of lesson
The aim of this article was also to show students’ opinion on the frequency of breaking
their rights. Each right is being breached to a smaller or larger extend. However, the right to
education has been indicated less frequently which proves that the teachers are focused on the
didactic role of school. The students have also noticed that while the right to freedom of association and the right to seek, receive and impart information are obeyed, the right to protection
and the right to free speech are neglected. According to students, young people at schools are
not allowed to get to speak or to share their point of view.
Certainly the causes of breaking the students’ rights would require further profound analysis as the factors which influence the ways teachers react may differ. However, this article shows
mainly the causes which were named by lower-secondary students. It has been found that teachers’ advantage over their students and teachers’ inability to maintain discipline in the classroom
are the most important reasons of the rights of students being not respected. Moreover, it has
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been stated that students complain about the indifference of people around them who do not
react whenever their rights are broken. Only few percent of respondents claimed that this situation was caused due to lack of knowledge of the students’ rights.
The results of the research show that students have different opinion on the influence of
their own behavior on the cases of disrespecting their rights. Those who realized that such
connection may exist, admitted that their rights are ignored when they misbehave during the
lesson, are impolite or rude towards the teacher or when they neglect their school duties. That
is why it can be assumed that the reason for students’ rights being not respected may be related
to students’ behavior.
To sum up, students are aware of the rights they are entitled to but they do not understand
them. This can lead to situations in which students improperly interpret their own rights. In the
light of those findings, it appears clear that informing students about their rights is not sufficient
as it is also necessary to teach students how to claim their rights. Furthermore, students noticed
many cases in which their freedom of speech was ignored. Teachers should let their students
speak and discuss problems more openly which would help students to share their opinions
and to solve various problems systematically. Using proper language standards in these discussions should be also taken into consideration. It points out how significant are educational and
didactic qualifications of the teachers responsible for introducing young generation to be the
part of society.
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Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, pod
redakcją Agnieszki Gromkowskiej-Melosik i Zbyszko Melosika, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, 344 s.
Jak podkreślają redaktorzy naukowi książki Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: popkulturowe [re]interpretacje, Agnieszka Gromkowska-Melosik oraz Zbyszko Melosik, studia nad
kulturą popularną jeszcze do niedawna były przyjmowane w środowisku naukowym z rezerwą
bądź pobłażliwym uśmiechem. Badanie popkultury uważano za „błahe, rozrywkowe, ekscentryczne i niemieszczące się w jakimkolwiek naukowym dyskursie”1. Działania badaczy popkultury uznawano za niepoważne i „pseudonaukowe”. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat dokonała
się w tym zakresie znacząca zmiana. Na największych światowych uniwersytetach wykłada się
przedmioty, których bohaterami są ikony popkultury: Lady Gaga (University of South California), David Beckham (Staffordshire University), Madonna (University of Cambridge) czy Beyonce Knowles (Ruters University). Powstało również wiele uznanych książek i artykułów poświęconych tej tematyce. W konsekwencji kultura popularna stała się prawomocną dyscypliną
naukową, którą zajmuje się wielu badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauk humanistycznych. Należą do nich redaktorzy naukowi recenzowanej książki oraz wszyscy autorzy składających się na tom artykułów. Znajdziemy w niej dwadzieścia trzy teksty zarówno uznanych
autorytetów naukowych, jak i młodych badaczy współczesnej kultury, dotyczące przemian tożsamości zachodzących pod wpływem popkulturyzacji współczesnej rzeczywistości społecznej.
Ścierają się tu ze sobą odmienne perspektywy badawcze, co pozwala na skonfrontowanie ze
sobą wielu odmiennych punktów widzenia. Teksty składające się na publikację zapraszają do
refleksji nad przemianami ponowoczesnego społeczeństwa, są otwarte na interdyscyplinarny
dialog. Postaram się przedstawić najważniejsze tezy artykułów tomu, co, jak mam nadzieję,
zachęci czytelników do zapoznania się z tym wartościowym dziełem.
Książkę otwiera artykuł autorstwa profesora Romana Kubickiego, zatytułowany Granice kultury popularnej. Kontekst filozoficzny i egzystencjalny. Jest to niezwykle interesujący
tekst, w którym kultura popularna ukazana jest jako kultura przyjemności i szczęścia. Autor
określa ją „wspaniałym hymnem pochwalnym doczesnego życia”. Fenomen panowania kultury
popularnej we współczesnym świecie zmienia dotychczasowe, panujące przez poprzednie dziesięciolecia „reguły gry”. W granicach popkultury nie istnieje przyzwolenie na pluralizm postaw
i wartości, ponieważ wszędzie mamy czuć się tak samo: komfortowo, szczęśliwie i bezpiecznie.
Oznacza to, iż współczesny człowiek żyje w świecie iluzji. Wrogowie popkultury przestali być
dostrzegani, stali się nierzeczywiści – nierzeczywista jest bowiem poważna przeszłość i wielkie
1
A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: popkulturowe [re]interpretacje, Kraków 2012, s. 7–8.

210

Polemiki i recenzje

wartości dawniej nadające sens ludzkiemu życiu. Jedyną prawdą wydaje się być iluzja przyjemności i szczęścia, którą karmi nas kultura popularna. Tekst zasługuje na szczególną uwagę ze
względu na wiele kontrowersyjnych tez, z którymi warto się zmierzyć.
Kolejny, równie interesujący artykuł zamieszczony w książce został napisany przez profesora Zbyszko Melosika. Jest to znakomity tekst rekonstruujący wyłaniające się we współczesnej
kulturze tendencje w zakresie podróżowania. W przekonaniu autora, postmodernizacja naszego życia wiąże się z fragmentaryzacją doświadczenia i zniesieniem granic między narodami
i kulturami. Zbyszko Melosik odnosi się do stworzonej przez siebie koncepcji kultury instant,
cechującej się natychmiastowością komunikacji. Członkowie współczesnego społeczeństwa nieustannie przemieszczają się z miejsca na miejsce, przeskakując z jednego do drugiego kontekstu
kulturowego. Podróżowanie jest sposobem na życie, a młode pokolenie staje się międzykontynentalnym plemieniem wędrowców. Nie oznacza to jednak, że nasze kulturowe doświadczenia
są bogatsze. Turystyka kulturowa jest niezwykle powierzchowna i ma charakter europocentryczny. Autor udowadnia to na przykładzie komercjalizacji kultury Aborygenów w Australii,
którzy zostają oderwani od swojego naturalnego kontekstu i stają się jedynie groteskową kopią
własnego pierwowzoru – towarem na sprzedaż i atrakcją dla europejskich turystów.
Ważną część artykułu, która podsumowuje całość narracji, zajmują rozważania na temat
młodego pokolenia. Pojawienie się kultury instant wpłynęło na tożsamość współczesnej młodzieży. Wyłonił się nowy typ człowieka, nastawiony na natychmiastową gratyfikację – wiecznego turysty niezdolnego do prowadzenia stabilnego stylu życia. Stwarza to wyzwanie dla
współczesnej pedagogiki, pojawia się bowiem potrzeba wprowadzenia do edukacji świadomości wielokulturowej, co pomogłoby w upowszechnieniu wśród młodego pokolenia zdolności
dostrzegania i akceptacji wartości charakterystycznych dla odmiennych kultur i społeczeństw.
Autor trzeciego zawartego w tomie artykułu, profesor Jan Kłos, porównuje wielkie amerykańskie miasta do pustyni. Podstawowymi kategoriami tekstu są pojęcia granicy, pustyni
oraz miasta. Wpisują się one znakomicie w pejzaż amerykańskiej kultury, w której na pustyni
nowoczesności przekracza się niemal wszystkie istniejące dawniej granice. Współcześnie żyjący Amerykanie to stracone pokolenie, będące odwróceniem nadziei tych, którzy śnili amerykański sen.
Tematem kolejnych rozważań jest Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji
kobiet. Zagadnieniem tym zajęła się profesor Agnieszka Gromkowska-Melosik. Autorka zauważa, iż jedną z głównych idei stanowiących podstawę funkcjonowania zachodnich społeczeństw jest zasada binaryzmu płci. Obowiązuje odwieczny podział na kobiety i mężczyzn oraz
przekonanie o ich odmiennym społecznym i biologicznym przeznaczeniu. Największy problem
stanowi, jej zdaniem, fakt, iż te dwa przeciwległe, tworzące opozycję bieguny nie są wobec siebie symetryczne. Wiąże się to z panowaniem ideologii nierówności, według której kobiety są
podporządkowane mężczyznom i zmuszane do pełnienia mniej wartościowych funkcji społecznych.
Proces emancypacji kobiet stopniowo podmywa zasadę binaryzmu, jednak w zbiorowej
świadomości społecznej nadal istnieje głęboko zakorzenione dążenie do stania się stuprocentowym mężczyzną bądź kobietą. Agnieszka Gromkowska-Melosik udowadnia tę tezę, ukazując
sposób konstruowania tożsamości japońskich kobiet poprzez edukację na Takadu International
College, szkoły wyższej dla sekretarek i hostess. Japońskie młode kobiety uczą się, iż są nieustannie obserwowane i oceniane poprzez pryzmat ich ciała. Kształtuje się w nich przekonanie,
że ich wewnętrzny świat powinien być odbiciem świata zewnętrznego, iż żyją po to, by spełniać
społeczne oczekiwania. Zarówno zachowanie, jak i wizerunek zewnętrzny powinien symbolizować akceptację panującego, tradycyjnego porządku społecznego.
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Autorka artykułu stawia tezę, iż kobiety, które nie ulegają społecznej presji i decydują się
na wspinaczkę po szczeblach kariery, najczęściej podlegają zjawisku maskulinizacji, bowiem
kobieta, która traktuje swoją pracę poważnie, jest traktowana jak antyteza „kobiecej kobiety”.
Wiele kobiet akceptuje ten stan rzeczy, świadomie odrzucając kobiece cechy i przyjmując męską
tożsamość. Inne podejście kwestionuje istnienie jakichkolwiek męskich i kobiecych cech tożsamościowych, co przejawia się w przekonaniu, iż zarówno kobieta, jak i mężczyzna może swobodnie konstruować własną tożsamość. Istnieje również podejście opierające się na założeniu
o możliwości współistnienia ze sobą dwóch skrajnych typów tożsamości – zmaskulinizowanej
oraz kobiecej w jednej osobie. Dzięki temu kobieta ma możliwość realizacji zawodowej w zmaskulinizowanym świecie oraz bezpiecznego powrotu do roli tradycyjnej matki i żony. Artykuł
Agnieszki Gromkowskiej-Melosik jest świetnym i bardzo aktualnym tekstem. Bez wątpienia
zainteresuje wszystkich, którym nie jest obojętne wciąż pogłębiające się w społeczeństwie zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć.
Pozostałe artykuły książki Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]
interpretacje poruszają niezwykle aktualne i ważne problemy związane ze zjawiskiem popkulturyzacji współczesnej rzeczywistości społecznej. Pokoleniowe wzory sukcesu w doświadczeniach
amerykańskich i niemieckich omawia w znakomitym artykule dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych, zagadnienie sukcesu kontynuuje dr Olga Mazurek-Lipka, autorka rozważań na temat
społecznych konstrukcji sukcesu życiowego w Stanach Zjednoczonych. Na szczególną uwagę
zasługują również teksty dr. Marcina Jaworskiego, ciekawie ukazujące ideę buntu w kulturze
popularnej oraz dr. Macieja Bernasiewicza na temat kultury popularnej w percepcji nieletnich
przestępców.
Recenzowany tom to zbiór niezwykle wartościowych tekstów, które w przystępny i bardzo
ciekawy sposób ukazują nowe konteksty i perspektywy interpretacyjne fenomenów kultury popularnej. Wszystkie artykuły zostały napisane bardzo przystępnie, przez osoby posiadające wiedzę merytoryczną, a przede wszystkim pełne naukowej pasji. Niewątpliwie ich lektura będzie
przyjemnością oraz cenną inspiracją dla wszystkich badaczy zainteresowanych przemianami
tożsamości we współczesnym społeczeństwie.
Paulina Wierzba

Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, 342 s.
Kultura popularna jest jednym z najistotniejszych – przynajmniej dla społeczeństw zachodnich – źródeł obowiązujących wersji wiedzy, wzorów i nawyków poznawczych lub schematów zachowania. Jest ponadto bez wątpienia dominującą kulturą ponowoczesnego świata i, bez
względu na wariancję jej oceny, uznać ją należy za element konstytuujący kierunek konstrukcji
ponowoczesnej realności. Popkultura „pełni ważną funkcję w transmisji kulturowej dziedzictwa, kształtuje systemy wartości, nadaje statusy społeczne, kreuje rytuały, a nawet stanowi siłę
napędową do wprowadzania zmian społecznych czy tworzenia innowacji”2.
2
A. Cybal-Michalska, P. Wierzba. Wprowadzenie. [W:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba (red). Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2012, s. 9.
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Ten zintensyfikowany proces oddziaływania kultury popularnej na kształt współczesności
zmusza do podjęcia trudu pogłębionej pedagogicznej reﬂeksji nad jej, a także nad najważniejszą
ścieżką jej transmisji i transgresji – warstwą twórczej i artystycznej aktywności ponowoczesnej
jednostki3.
Trud ten podjęły dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. UAM, i mgr Paulina Wierzba,
redagując pracę zbiorową Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Celem
książki stała się próba uchwycenia szans i zagrożeń wypływających z owego zwiększającego się
wpływu kultury popularnej na społeczeństwo oraz ukazanie tkwiącego w popkulturze potencjału (nie tylko pedagogicznego).
Publikacja została podzielona na dwie części: (1) Spektakle kultury popularnej oraz (2)
Twórczość i aktywność artystyczna w obszarze kultury popularnej.
Na pierwszą część składa się dwanaście tekstów:
− Agnieszka Cybal-Michalska: Globalizacja i jej krytyka. O potrzebie zorientowania społeczeństwa na wiedzę, aktywne współdziałanie i odpowiedzialność,
− Paulina Wierzba: „Bóg chodzi w trampkach” – popkulturowy fenomen marki Converse
i jego wpływ na konstruowanie tożsamości globalnego nastolatka,
− Jarema Drozdowicz: Perła w Koronie. Rzecz o Banksym,
− Justyna Stępień: Swingujące tożsamości. Brytyjski pop-art i płynna ponowoczesność,
− Mateusz Marciniak: Rzecz o utowarowianiu siebie i innych,
− Magdalena Grenda: Konsumpcja – spektaklem nabywania towarów,
− Eryk Pieszak: Między popkulturowym pięknem a utowarowioną indywidualnością – rozważania o ucieczce „od” i „do” własnej tożsamości w kulturze konsumpcyjnej,
− Magdalena Smolarek: „Reinkarnacja” odzieży w społeczeństwie konsumpcyjnym. Studium z pedagogiki kultury,
− Olga Mazurek-Lipka: Popkulturowa tożsamość współczesnego widza. Przyczyny, dla których uwielbiamy oglądać CSI i inne filmy o profesjonalistach,
− Witold Kubicki: MTV, mit piękna i przemiany kultury współczesnej,
− Karolina Domagalska-Nowak: Tożsamość imigrantów w Norwegii. Wybrane aspekty
i konteksty,
− Marcin Korzewski: Homo aisthetikos – zmysły jako narzędzia tożsamości.
Część ta znakomicie ukazuje, iż rekonstrukcje dyskursów kultury popularnej umożliwiają
wykrycie nie tylko siły jej wpływu na kształt ludzkich biografii, społeczeństw, szeroko rozumianej kultury i edukacji, ale także jej intrygujących kontekstów, uzmysławiających z jednej strony
subtelność samej popkultury, z drugiej natomiast dyskretność jej genealogii. Zawarte w niej
teksty niejako zapraszają czytelnika do analizy własnej tożsamości i reﬂeksji nad ulokowaniem
własnego Ja na scenie popkulturowego spektaklu, a za sprawą fascynującego artykułu Agnieszki
Cybal-Michalskiej – także nad własną orientacją temporalną.
Znakomitym przykładem „zapierającej dech” genealogicznej rekonstrukcji prowadzonej
w obrębie kultury popularnej jest tekst Jaremy Drozdowicza, uzmysławiający, iż narodziny artysty takiego formatu jak Banksy, związane są z głębokimi, acz – paradoksalnie dla popkulturowej
globalności – raczej lokalnymi przemianami społecznymi.
Popkulturową subtelność świetnie uwypukliła Magdalena Smolarek poprzez postawienie
hipotezy, iż w „kulturze second hands” rodzi się nowa faza istnienia przedmiotu – faza jego
reinkarnacji (co szczególnie ujawnia się w kontekście wyrobów odzieżowych), a zatem faza nie
tylko dająca możliwość ponownego odrodzenia się produktów, ale ich wielokrotnego odradzania – wędrówki przedmiotów.
3

Ibidem, s. 8.
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Druga część książki składa się z dziewięciu artykułów:
− Piotr Para: Kompilacje jako praktyka tworzenia w obszarze kultury popularnej,
− Krzysztof Kuźmicz, Szymon Nożyński: Kultura remiksu a zmiany w muzyce,
− Ryszard Gloger: Przyszłość radia w cyfrowej przestrzeni,
− Izabella Starzec-Kosowska, Anna Zięty: Konstruowanie tożsamości dziennikarza muzycznego,
− Monika Tsuda: Sytuacja kobiet pracujących na przykładzie wybranych japońskich seriali
telewizyjnych: zawód służącej,
− Barbara Laskowska: Hannah Montana: popkulturowy spektakl schizofrenicznej tożsamości,
− Karolina Anna Kulpa: Egipska (pop)królowa,
− Magdalena Roszczynialska: Chodzenie i siedzenie oraz leżenie. Mobilność i immobilność
w quasi-kryminałach Marcina Świetlickiego (na przykładzie powieści Dwanaście),
− Sebastian Ciszewski, Magdalena Szwankowska: Wytatuowane poczucie tożsamości –
obrona czy destrukcja podmiotowości młodzieży?
Część ta to inspirujący zbiór egzemplifikacji twórczej i artystycznej aktywności popkulturowych luminarzy. Ukazuje ona paradoksy ich aktywności i recepcji, jak i unikalny charakter
dynamiki popkulturowej sztuki. Przykład tego ostatniego kontekstu zakreślili świetnie Krzysztof Kuźmicz i Szymon Nożyński, przedstawiając czytelnikowi sylwetkę tragicznie zmarłego
DJ-a AM, którego twórczość jest niewątpliwą kwintesencją muzycznych kolarzy, jakimi są remiksy. Paradoksy aktywności popkulturowych artystów celnie ujawniła Barbara Laskowska,
opisując zmiksowaną biografię Miley R. Cyrus, czyli serialowej Hanny Montany – biografię,
w której elementy realne stają się elementami serialowej fikcji, a elementy serialowej fikcji – życia realnego aktorki (tu choćby jej kariera wokalna).
Podsumowując, należy dodać, iż lektura książki Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym to energetyczne spotkanie z kulturą popularną, zachęcające do reﬂeksji nad
jej kondycją, siłą oddziaływania, genezą, osadzeniem w czasie teraźniejszym i przyszłością, ale
także skłaniające do namysłu nad własnym Ja, nad indywidualnym stosunkiem do popkultury
oraz podejściem do lokowania naszych wytworów w jej kontekstach.
Michał Klichowski

Jarema Drozdowicz, Symbole w działaniu. Akademickie konteksty nurtu symbolicznego w antropologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, 202 s.
Jarema Drozdowicz, poznański antropolog kultury, napisał swoją książkę Symbole w działaniu
akurat w momencie, kiedy po latach posuchy na polskim rynku wydawniczym zaczęły się sukcesywnie ukazywać kolejne tłumaczenia książek przedstawicieli nurtu antropologii symbolicznej,
bohaterów i bohaterek jego rozważań. Mamy już dostępne w języku polskim najważniejsze prace
Cliﬀorda Geertza, cztery książki Victora Turnera i trzy Mary Douglas. Kolejne tłumaczenia ukażą
się niebawem. Co więcej, niejako – nomen omen – symbolicznie zamknęła się także pewna epoka w reﬂeksji antropologicznej – w 2006 roku odszedł Geertz, niedawno zmarła Mary Douglas,
a więc niewątpliwi fundatorzy ważnego nurtu w historii tej dyscypliny, nurtu niezwykle płodnego,
nadal żywego intelektualnie, o wielu odgałęzieniach w pokrewnych dyscyplinach, by wymienić
tylko socjologię kulturową Jeﬀreya Alexandra, do której wrócę jeszcze później.
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W krajowej antropologii niewiele było dotąd w ogóle bardziej rozbudowanych teoretyczno-metodologicznych monografii poświęconych omawianym autorom i stworzonym przez
nich koncepcjom. W najmniejszym stopniu dotyczy to może Victora Turnera, obecnego na
polskim gruncie jednak głównie dzięki aktywności środowiska polonistycznego i z kręgu teatrologii. Wystarczy przeanalizować bibliografię książki Jaremy Drozdowicza, aby się przekonać, jak słaba w istocie była recepcja symbolizmu antropologicznego w ostatnich dekadach
w polskiej humanistyce. Książka z pewnością wypełnia tę lukę, czyniąc to w dodatku w sposób
kontekstowy, pogłębiony i ciekawy narracyjnie. Przyjrzyjmy się najpierw samemu pomysłowi,
jakiego autor poszukał klucza, by pisać o tytułowych problemach.
Praca składa się z sześciu rozdziałów, oryginalnie i instruktywnie zatytułowanych, które
dzielą się na mniejsze partie, co w sumie układa się zawsze w spójny tok dowodzenia. Ten podział podoba mi się, mimo iż na pierwszy rzut oka trudno wskazać na powody wyodrębnienia
z jednej strony podrozdziału pt. „Antropologia symboliczna a ujęcie systemowe” i podobnie
teoretycznie zorientowanych, a ze strony drugiej – podrozdziałów, które noszą tytuł „Badania
nad islamem w Maroku” czy „Badania na obszarze Indonezji”. Autor potrafi jednak udowodnić,
że bliższe przyjrzenie się badaniom Geertza w dwóch krajach muzułmańskich jest niezbędne,
aby zrozumieć, na czym zasadzał się tryb myślenia tego oryginalnego badacza, ważny dla jego
wersji antropologii interpretatywnej. Owa dysproporcja nie razi zatem, ba – ma nawet przewrotne uzasadnienie, zwłaszcza, że Geertz zawsze zachęcał do tego, aby analizować jego idee
poprzez przyglądanie się, jak one „pracują” w terenie. Jego słynne oświadczenie, że nie jest teoretykiem (I don’t do systems) staje się bardziej zrozumiałe po lekturze właśnie tych partii książki
Drozdowicza, które dotyczą kulturowego konkretu.
Rozważania Drozdowicza mają po części charakter pracy z dziedziny historii antropologii, a właściwie historii idei, jakie zdominowały środowisko antropologiczne w momencie, gdy
dyscyplina ta uzyskała swój dojrzały kształt. Chodzi zwłaszcza o debatę, nie zawsze werbalizowaną wprost, między zwolennikami „obiektywizmu” i „subiektywizmu” w kwestii sposobu
uzyskiwania ostatecznych rezultatów badawczych. Wypada w pełni zgodzić się z tezą autora, że
strukturalizm stanowił ostatni wyraz tego pierwszego (jak to kiedyś określono – Lévi-Strauss
przyglądał się kulturze z „kosmicznego oddalenia”), doprowadzonego w dodatku niekiedy do
skrajnie mechanicystycznej postaci, jak w badaniach Pierre’a Marandy. Reakcją na ową ostatnią
wielką, systemową koncepcję (filozofię wręcz) kultury był rodzący się, w dużej mierze niezależnie w Anglii i Stanach Zjednoczonych, paradygmat symboliczno-interpretacyjny. Dobrze,
że autor powiązał jego wyjściowe założenia z kilkoma ważnymi tradycjami filozoficznymi, do
których przecież zwłaszcza Geertz, świadomie się odwoływał. Równie dobrze, że autor od razu
zaznacza, że antropologia symboliczna od początku wyrażała désintéressement tym sporem,
swoiście wchłaniając w siebie ów dylemat i czyniąc zeń szczególny walor.
Od rozdziału drugiego mamy do czynienia z kolejnymi etapami „odsłaniania” rzeczonego
paradygmatu, zarówno w trybie ogólnym, jednoczącym wspomniane dwie tradycje narodowe,
jak i „rozpisane” na szczegółową analizę poglądów Cliﬀorda Geertza, Victora Turnera, Davida
Schneidera, a w mniejszym stopniu także Mary Douglas. Zdecydowanie najlepiej czyta się te
partie, w których rekonstrukcyjnej wiwisekcji poddano dorobek Geertza i Schneidera, ale nie
mam większych zastrzeżeń do wyboru tych elementów poglądów Turnera, które służą celom
pracy, najmniejszą za to satysfakcję sprawia sposób, w jaki Drozdowicz zaprezentował teorię
Mary Douglas. Szkoda, że w ogóle nie poświęcił uwagi jej pracy How Institutions Think, która
najlepiej uświadamia głębokie zakorzenienie jej ujęcia symbolu w tradycji durkheimowskiej.
Warto było także, choćby na marginesie, wspomnieć o jej (autorskich i współautorskich) pracach z dziedziny symboliki praktyk konsumenckich i ideologii konsumeryzmu. Z tych ostat-

Polemiki i recenzje

215

nich chyba najbardziej zasłynęła w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a pokazują
one ponadto, jak można stosować konsekwentnie pewne koncepcje w tak odległych kontekstach, jak realia Biblii i praktyki zakupów w dzisiejszej Wielkiej Brytanii.
Nie do końca też jestem przekonany do kilkakrotnie wyrażanej i konsekwentnie podtrzymanej przez autora w rozdziale ostatnim tezy, że Turner, mimo iż wiele lat spędził na uczelniach amerykańskich, pozostał do końca życia antropologiem brytyjskim. Wydaje mi się, że
w jego wypadku dychotomia społeczeństwo/kultura, generalnie wyznaczająca różnice między
antropologią brytyjską i amerykańską, niewiele tłumaczy. Turner przekraczał podobny horyzont myślenia, zmierzając zresztą ku zupełnie nowej koncepcji antropologii, którą najtrafniej
chyba można nazwać „antropologią widowisk” albo – jak wolą niektórzy – „performansem kulturowym”. Turner jest dzisiaj ważny i twórczo wykorzystywany przede wszystkim w USA, i to
niekoniecznie w środowiskach antropologicznych, a jeśli już w ich obrębie, to w obrębie działań
zwanych „antropologią wizualną”, które są wyrazem jednego z ważnych przełomów w humanistyce, zwanego visual turn, reprezentowanego m.in. przez Mieke Bal, której książka z tego
zakresu właśnie się w kraju ukazała4.
Świetnie się stało, że autor sporo uwagi poświęcił prezentacji poglądów słabo znanego
w Polsce, a jakże ważnego dla antropologii amerykańskiej, Davida Schneidera. Mamy dzisiaj
do czynienia z renesansem zainteresowań jego oryginalną teorią pokrewieństwa, i to w kontekstach zupełnie nieoczekiwanych, mianowicie w obliczu manipulacji genetycznych i „donowania” spermy w USA, co wywołuje dyskusję nad znaczeniem pokrewieństwa jako pewnej koncepcji symbolicznej. Podobnie ważną postacią pozostaje Sherry Ortner, chyba najbardziej dziś
twórcza kontynuatorka antropologii symbolicznej, którą autor przywołuje w kilku miejscach.
Na marginesie jednak – jej istotny dla zrozumienia przełomu symboliczno-hermeneutycznego
artykuł ukazał się już w roku 1986, a nie 1994, jak sugeruje zapis bibliograficzny, odwołujący
się do późniejszego przedruku. Zmienia to nieco perspektywę związaną z samoświadomością
badaczy, którzy stworzyli luźną konstelację formującą obóz poststrukturalistyczny jeszcze w dekadzie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Można byłoby, co oczywiste, dyskutować z autorem rozprawy co do rozkładu akcentów
przy analizie filozoficznego zaplecza antropologii symbolicznej, ale przyjmuję, że mamy prawo do własnych decyzji w tym względzie, a w tym wypadku robione to jest konsekwentnie
i kompetentnie zarazem. Najważniejsze jest wszakże to, że Jarema Drozdowicz czyni to z dużą
kulturą filozoficzną i umiejętnością podążania za różnymi tradycjami (Dilthey, Gadamer,
Weber, Ricoeur, Habermas, Wittgenstein, Taylor i in.) nie po to, by epatować erudycją, ale
uświadomić czytelnikowi analogiczność problemów, jakie gnębią filozofów i antropologów,
a także unaocznić fakt, że badania nad symbolicznym wymiarem rzeczywistości mają głębokie zakorzenienie w decyzjach co do kształtu świata jako takiego (w wypadku antropologii
powiedzielibyśmy, że dotyczy to decyzji odnośnie do charakterystyki ontologicznej kultury).
Podobnie oceniam te fragmenty tekstu, które dotyczą socjologii interakcjonistycznej, a także
odważnej próby usytuowania Anthony’ego Giddensa w tradycji symbolistycznej. Dodałbym
tylko – „wczesnego” Giddensa, a nie dzisiejszego, który wprawdzie nigdy nie odżegnał się od
poglądów wyrażonych w Stanowieniu społeczeństwa, ale całym ostatnim pisarstwem podaje je
w zasadniczą wątpliwość!
W tym miejscu warto dopowiedzieć jeden jeszcze kontekst, jakże ważny dla dzisiejszej
recepcji i swoistego renesansu antropologii symbolicznej. Sytuacja jest bowiem dość paradok4
M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.
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salna, jako że w samej antropologii konsekwentnie i sukcesywnie, krok po kroku dokonuje się
proces „ojcobójstwa”, jakim jest dystansowanie się od dorobku i krytyka zwłaszcza Cliﬀorda
Geertza; to zadziwiające, jak choćby w ostatniej swojej książce Paul Rabinow, w sposób niekiedy
niesmaczny i przeniknięty osobistą urazą, „rozprawia” się ze swoim niegdysiejszym mistrzem,
a przy okazji także z całą szkołą teorii symbolu w antropologii, prowadzącą rzekomo do humanistycznego nihilizmu5. Nie jest to stanowisko odosobnione w dzisiejszej antropologii, co
zadziwia tym bardziej, że – równolegle – mamy niewątpliwy renesans symbolicznych ujęć nawiązujących przede wszystkim do Geertza (a także Turnera i Douglas), tyle tylko, że poza antropologią. Konsekwentnie budowany przez socjologię kulturową tak zwany mocny program, którego głównymi fundatorami są Jeﬀrey Alexander i Philip Smith, w jawnie deklarowany sposób
„zadłuża” się w ideach autora Interpretacji kultur, widząc w nich niezwykle inspirujące źródło
do teoretycznej reﬂeksji nad światem dzisiejszym6. Co więcej, wagę i dorobek antropologicznej szkoły badań nad symbolami w pełni docenia się i rozwija w ramach dzisiejszych anglosaskich studiów kulturowych i kulturoznawstwa niemieckiego. W fundamentalnej pracy Cultural
Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze Doris Bachmann-Medick przekonywająco dowodzi,
że to, co zwykliśmy uogólniająco nazywać antropologią symboliczną, w istocie dotyczy trzech
ważnych przełomów w badaniach nad kulturą, owych „cultural turns”, znanych pod nazwą interpretive turn, performative turn i reflexive / literary turn. We wszystkich trzech przypadkach
ich źródło biło w teorii i praktyce antropologii – u Geertza, u Turnera i u Jamesa Cliﬀorda
z jego kręgiem tekstualistów, by rozprzestrzeniać się jako ważna idea badawcza i zbiór założeń teoretycznych w wielu dyscyplinach dzisiejszej humanistyki. Kiedy zestawiam to wszystko,
co napisał Jarema Drozdowicz, z owym inspiracyjnym potencjałem antropologii symbolicznej
dzisiaj, w jeszcze lepszym świetle widać, jak ważna była to orientacja w dziejach nauki. Nie sądzę, aby w najbliższym czasie antropologia nawet zbliżyła się do podobnego „stanu posiadania”
i mogła zapładniać teoretycznie inne dziedziny wiedzy – to już jednak osobna kwestia, wiążąca
się z kryzysem teoretycznego myślenia w niej samej.
Książka Jaremy Drozdowicza jest napisana dobrym językiem, autor umiejętnie przemieszcza się między trybem analitycznym i metaforycznym, starając się nie nadużywać tego
ostatniego. Narracja jest wartka, rozgałęziona, autor jest świadomy tych momentów, kiedy nieuchronnie musi wrócić do wątków już poruszonych. Ma się zaufanie nie tylko do kompetencji
piszącego, ale także sposobu, w jaki zdaje sprawozdanie z toku własnych przemyśleń. Dotyczy
to także subtelnie podkreślanego nieustannie w książce związku idei filozoficznych z ich antropologicznym obliczem i owej swoistej gry znaczeń między epistemologią i pragmatyką badań
empirycznych.
Książka jest bardzo udaną próbą ukazania założeń antropologii symbolicznej poprzez analizę kardynalnego dla jej kształtu zagadnienia, jakim jest sposób rozumienia świata kultury oraz
roli badacza pragnącego ów świat zinterpretować. Nigdy dość reﬂeksji na ten temat, podobnie
jak nigdy dość przypominania, dlaczego akurat antropologia społeczno-kulturowa jest szczególnie predestynowania do zabierania głosu na ten temat.
Wojciech Józef Burszta

5

Zob. P. Rabinow, The Accompaniment. Assembling the Contemporary, University of Chicago
Press, Chicago 2011.
6
Zob. instruktywną w tym względzie pracę: Interpreting Clifford Geertz. Cultural Investigation
in the Social Sciences, J. C. Alexander, P. Smith i M. Norton, Palgrave Macmillan, New York 2011.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja i struktura
społeczna”, Poznań 28–29 czerwca 2012 roku
„Czy możliwe jest społeczeństwo ludzi równych? Czy celowe jest – w świetle kompromitacji
wszystkich dotychczasowych prób w tym zakresie – dążenie do budowy takiego społeczeństwa?
A może wszystkie społeczeństwa muszą być w nieuchronny sposób hierarchiczne? A może muszą mieć kształt piramidy lub drabiny, po szczeblach której ludzie będą się wspinać? Jeśli założymy, że jakieś nierówności – w formie dostępu do władzy i dobrobytu – muszą istnieć; innymi
słowy, jeśli przyjmiemy, że nie jest możliwa absolutna równość, to powstają pytania: jakie kryteria powinny decydować o miejscu człowieka w społeczeństwie i co powinno wyznaczać jego
status i pozycję?” – tak frapujący i trudny problem, zwerbalizowany przez dziekana Wydziału
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. hab. Zbyszko Melosika, został poddany dyskusji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja i struktura społeczna”, którą zorganizowali w dniach 28–29 czerwca 2012 roku w pięknej
Sali Posiedzeń Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu: prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. UAM dr hab. Tomasz
Gmerek i dr Michał Klichowski.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarnej debaty ukierunkowanej na uchwycenie
wielości oraz nieprzekładalności teorii i koncepcji ukazujących relację pomiędzy edukacją a dynamiką struktury społecznej, a także umożliwiającej ogólnopolską dyskusję nad istotą – jak się
zdaje, już ponadparadygmatycznie uznawalnego – problemu edukacyjnych nierówności.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
UAM, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, natomiast w tematykę obrad szczegółowo wprowadziła przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji, prof. UAM dr hab.
Agnieszka Gromkowska-Melosik.
Konferencja składała się z siedmiu sesji plenarnych. Każda z nich kończyła się dyskusją,
przybierającą niekiedy kształt fascynującej naukowej rozmowy – nie tylko pogłębiającej omawiany problem, ale często wręcz go dekonstruującej, ujawniającej jego głębokie (i często ukryte
za społecznie skonstruowaną fasadą) uwikłanie.
Poniższa tabela jest próbą zarysowania konstelacji rekonstruowanych i dekonstruowanych przez prelegentów dyskursów. Taki sposób prezentowania treści – choć rzadki w sprawozdaniach – zastosowany jest tu celowo. Z jednej strony bowiem umożliwia on szybki przegląd tematyki referatów, z drugiej – ujawnia obfitość tematyczną. Jest też wyrazem niemocy
sprawozdawczej – wszystkie referaty jawiły się bowiem jako tak wyjątkowo nasycone i – co
szczególnie ważne – wieloperspektywiczne, iż każda próba ich streszczenia czy wyodrębnienia
esencji równałaby się z ich spłyceniem i deprecjacją. Trafne wydaje się więc jedynie zaprezentowanie pytań konstytuowanych narracjami prelegentów. Pytań, na które nie tyle konieczne jest
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poszukiwanie jednoznacznych odpowiedzi, co niezbędne jest samo ich zadawanie. W dyskursie
edukacja–struktura społeczna ważne są bowiem nie same konstatacje, ale – nierzadko kontrowersyjne – ewokacje.
I SESJA PLENARNA
prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (UMK)
Redystrybucja, kompetencje i uznanie. Edukacja jako
czynnik regulacji struktury społecznej

Czy każdy ma prawo do równości?

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (CHAT)
O wartości tworzenia szkół autorskich w Polsce

Jaka jest relacja między
nowoczesnym liberalizmem
a jakością edukacji?

prof. dr hab. Mirosław Szymański (AP Kraków)
Nowe nierówności edukacyjne w Polsce

Czy z każdymi nierównościami
należy walczyć?

prof. dr hab. Zbyszko Melosik (UAM)
Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna

Jaką wartość ma współcześnie
dyplom akademicki?

II SESJA PLENARNA
prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik (UAM)
Indywidualizacja ścieżki edukacyjnej a nierówności
społeczne

Jaka jest relacja między
indywidualizacją kształcenia
a równością szans edukacyjnych?

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska (UAM)
Edukacja osób z niepełnosprawnością – między
możliwością pozytywnej zmiany a zagrożeniem
wykluczeniem

Czy szkoły integracyjne są
rzeczywistą szansą dla uczniów
niepełnosprawnych?

prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (UAM)
Podmiot i struktura społeczna – dynamika relacji w teorii
A. Giddensa

Czy struktura społeczna to tylko
system reguł zachowania?

prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
(UAM)
Dynamika feminizacji/maskulinizacji a problem
stratyfikacji społecznej

Jaka jest relacja pomiędzy
stratyfikacją społeczną a socjalizacją
kobiet?

III SESJA PLENARNA
prof. UAM dr hab. Wiesław Ambrozik (UAM)
Selekcje szkolne jako mechanizm wykluczania
społecznego

Czy istnieje korelacja pomiędzy
doświadczeniami szkolnymi
a czynami przestępczymi?

prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
(DSW)
„Pedagogiczny matrix” czyli permanentne pytanie
o edukację, szkołę i nauczyciela

Czy polska edukacja potrzebuje
zmian ewolucyjnych czy
rewolucyjnych?
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prof. dr hab. Jerzy Modrzewski (UAM)
Edukacyjne impulsy w (re)konstrukcji struktury
społecznej nie tylko społeczeństwa polskiego

Czy edukacja jest faktorem
społecznych zmian?

prof. dr hab. Magdalena Piorunek (UAM)
Ofiary studiów humanistycznych czyli empiryczne
przyczynki do rozważań o inﬂacji dyplomów szkół
wyższych

Czy kredencjał jest współcześnie
wskaźnikiem wiedzy i kompetencji?

IV SESJA PLENARNA
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (UWM)
Pedagogia sprawiedliwości: o równości i sprawiedliwości
w rodzinie

Co oznacza sprawiedliwość
w rodzinie?

dr Ewa Bielska (UŚ)
Władza opresyjna i opór wobec niej – wybrane
perspektywy teoretyczne

Jak bardzo teorie oporu wobec
władzy opresyjnej są relatywne?

dr Iwona Chmura-Rutkowska (UAM)
Niebezpieczne związki. Płeć kulturowa a relacje
rówieśnicze dorastających dziewcząt i chłopców
w gimnazjum

Czy szkoła przyczynia się do
eskalacji przemocy seksualnej wśród
nastolatków?

V SESJA PLENARNA
prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński (UAM)
System edukacji w kontekście przemian społeczno-ustrojowych w Polsce

Czy rola edukacji w kształtowaniu
społeczeństwa jest wystarczająco
eksponowana?

dr hab. Ewa Jarosz (UŚ)
Dzieci (jak ryby) głosu nie mają? Społeczne wykluczenie
i dyskryminacja dzieci – marginalizowany obszar
nierówności społecznych

W jakim stopniu dziecko-obywatel
może decydować o samym sobie?

prof. UZ dr hab. Inetta Nowosad (UZ)
Jakość i efektywność szkolnictwa – efekt polityki
oświatowej czy uwarunkowań społeczno-kulturowych?

Czy edukacja w Polsce jest
efektywnie zarządzana?

VI SESJA PLENARNA
prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek (UAM)
Edukacja i nierówności społeczne w Rosji. Od socjalizmu
do neoliberalizmu

Dlaczego nierówności społeczne
eskalują?

prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak (UAM)
Edukacja a inne czynniki zróżnicowania społecznego

Czy edukacja wpływa na strukturę
społeczną?

prof. UAM dr hab. Eva Zamojska (UAM)
Równość i różnica w edukacji. Zmiana dyskursu

Czym jest aprobacja różnicy
w edukacji?
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Edukacja domowa jako czynnik i „biernik” w procesach
strukturyzacji społecznej

Sprawozdania

Jakie są szanse edukacji domowej
w Polsce?

VII SESJA PLENARNA
dr hab. Beata Dyrda (UŚ)
Założenia „nowego enwironmentalizmu” jako
szansy na niwelowanie nierówności w potencjałach
zdolnościowych i osiągnięciach w nauce w grupach
społecznych zaniedbanych kulturowo

Jak rozumieć określenie „dziecko
zdolne”?

dr Maciej Bernasiewicz (UŚ)
Wykluczanie dzieci wykluczonych społecznie przez
współczesnego nauczyciela-dydaktyka

W jakim stopniu nauczyciele
przyczyniają się do reprodukcji
kulturowej?

dr Jarema Drozdowicz (UAM)
Czy rasa nadal ma znaczenie? Edukacja i społeczno-kulturowe konstrukcje różnicy w Stanach Zjednoczonych

Czy dyskurs naukowy jest wolny od
rasizmu?

dr Michał Klichowski (UAM)
Skaterki z Los Angeles – subkultura czy biznes?

Jaka jest relacja pomiędzy trendami
a biznesem?

Konferencję podsumował prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek, ukazując, iż kształt współczesnej edukacji kreowany jest w rytm rynku i racjonalności zysku. Zauważył, że we współczesnej
edukacji brakuje pedagogiki – edukacja staje się trybem systemu gospodarczego w perspektywie
bezpośrednich intrat, a nie – zgodnie z pedagogiczną misją – w perspektywie wartości przyszłych
pokoleń. Być może więc za najważniejszą ewokację konferencji należy uznać pytanie: Ile jest jeszcze pedagogiki w edukacji?
dr Michał Klichowski

Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej „Akademia Ochrony Przed
Przemocą”, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań, 13 grudnia 2012 roku
Przemoc to zagadnienie obecne w reﬂeksji badaczy, przedmiot licznych eksploracji podejmowanych na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym, wciąż jednak jest to obszar, wokół którego
narosło wiele niejasności i stereotypów. Problem ten podejmowany również w coraz szerszym
zakresie w środkach masowego przekazu, ostatnio szczególnie w kontekście dyskusji o ratyfikacji
Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej. Tematy oscylujące wokół przemocy stanowią ważny element programów nauczania
w toku studiów pedagogicznych, w tym na kierunkach proponowanych przez Wydział Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niemniej jednak podjęcie
tego zagadnienia przez doświadczonych praktyków oraz uwypuklenie aspektu profilaktycznego
wydaje się stanowić wciąż aktualną potrzebę licznego grona osób (aktywnych zawodowo, jak
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i studentów), o czym świadczy skala zainteresowania konferencją „Akademia Ochrony Przed
Przemocą”. Na tę potrzebę odpowiedzieli organizatorzy konferencji Fundacja „Dzieci Niczyje”,
Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydziału Studiów Edukacyjnych (przy licznym wsparciu studentów z koła naukowego Ruch Twórczych Głów
oraz studentów kierunku socjoterapia i promocja zdrowia). Zorganizowana 13 grudnia 2012
roku w Collegium Znanieckiego przy ul. Szamarzewskiego 89 konferencja była integralną częścią
kampanii na rzecz profilaktyki przemocy realizowanej w ramach rządowego programu ograniczania przemocy i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznej”. Głównym celem konferencji
było zapewnienie uczestnikom przestrzeni do wymiany reﬂeksji na temat przemocy wobec dzieci
i młodzieży, w szczególności zaś przemocy seksualnej. Profilaktyczny kontekst podejmowanych
zagadnień w sposób bardzo klarowny zobrazowany został zarówno w części planarnej, jak i szkoleniowo-warsztatowej prowadzonej przez przedstawicieli Fundacji „Dzieci Niczyje”.
W imieniu władz Wydziału Studiów Edukacyjnych konferencję otworzył dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Wydawniczych i Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Andrzej
Ćwikliński. Podkreślił on rolę nieustannego gromadzenia i aktualizowania wiedzy w działalności zawodowej, a tym samym sformułował postulat o znaczeniu wymiany doświadczeń między
przedstawicielami świata nauki i praktykami. Po przywitaniu prelegentów oraz uczestników
konferencji prof. dr hab. Ćwikliński dokonał krótkiego wprowadzenia do tematyki konferencji. Następnie głos zabrała pani Dorota Gajewska, która zainaugurowała konferencję w imieniu
władz Fundacji „Dzieci Niczyje”, podkreślając jej szkoleniowy charakter. W kolejnym wprowadzającym wystąpieniu pani Beata Kolska-Lach, założycielka i wieloletnia przewodnicząca
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, odniosła się do historii TKOPD,
w tym pracy skoncentrowanej wokół profilaktyki przemocy.
Szczegółowy program konferencji odzwierciedla priorytety tematyczne, które starano się
rozwinąć podczas sesji wykładowej oraz dwóch sesji warsztatowych. Jako pierwsza wystąpiła
dr Katarzyna Waszyńska. Dokonała ona merytorycznego wprowadzenia w tematykę konferencji
podczas wykładu „Przemoc wobec dzieci – fakty i mity”. W odwołującym się do praktyki terapeutycznej wystąpieniu dr Waszyńska zestawiła najczęściej występujące w świadomości potocznej
mity na temat form, sprawców, ofiar oraz częstotliwości przemocy. Następnie autorka uporządkowała definicje zjawiska przemocy oraz szczegółowych jego przejawów, jak na przykład groomingu. Kolejny referat przedstawiła pani Dorota Gajewska reprezentująca Fundację „Dzieci Niczyje”.
Prelegentka uzupełniła aspekt statystyczny z poprzedniego wystąpienia poprzez odniesienie się
do badań przeprowadzonych przez FDN oraz syntetyczne zestawienie danych z eksploracji innych autorów (m.in. Izdebskiego, Lwa-Starowicza, Sajkowskiej), przedstawiła dodatkowo konsekwencje doświadczania przemocy domowej i rówieśniczej, co było doskonałym wprowadzeniem
do kolejnego wykładu zatytułowanego „Jak edukować młodzież? Narzędzia edukacyjne”. Autorka
tego wystąpienia pani Monika Rudnicka położyła silny nacisk na stronę praktyki edukacyjnej
skoncentrowanej wokół profilaktyki przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie oraz komercyjnego wykorzystywania seksualnego. Wychodząc od zdefiniowania celów projektu edukacyjnego „Akademia Ochrony Przed Przemocą”, dokonała szczegółowej charakterystyki modułów
zaprojektowanych w ramach działań szkoleniowych. Prelegentka zaprezentowała również metodykę pracy podczas realizacji poszczególnych modułów, co na zakończenie zobrazowała poprzez
charakterystykę najnowszych działań podejmowanych w tym obszarze przez Fundację „Dzieci
Niczyje”. Ostatnie wystąpienie poprzedzające część warsztatową służyło przedstawieniu wyników
badań przeprowadzonych przez panią Magdalenę Suchorską oraz pana Piotra Urbaniaka z Terenowego komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Autorzy zaprezentowali statystyczne podsumowanie analiz dokonanych w środowisku młodzieży dotyczącej rozumienia komercyjnego
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wykorzystywania seksualnego i jego przyczyn, a także opinii na temat osób podejmujących aktywność seksualną w celach komercyjnych. W drugiej części prezentacji skupiono się na zagadnieniu wsparcia społecznego oraz specyficznej jego odmiany, jaką są zajęcia mające na celu profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.
Po tej prezentacji prowadzący konferencję – dr Ewelina Flatow oraz mgr Piotr Urbaniak
– zamknęli oficjalnie część wykładową, zapraszając jednocześnie na sesję warsztatową, będącą
kontynuacją wątków zasygnalizowanych przez prelegentów. Część warsztatowo-szkoleniowa
została podzielona na dwie równolegle odbywające się sesje zatytułowane „Profilaktyka przemocy wobec dzieci” oraz „Profilaktyka komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci”.
W ramach sesji trenerzy Fundacji „Dzieci Niczyje” zaprezentowali scenariusze zajęć przeznaczonych dla odbiorców w wieku 13–18 lat, koncentrujące się wokół następujących zagadnień:
• mechanizmy wywierania wpływu wykorzystywane w procederze komercyjnego wykorzystywania seksualnego (handlu ludźmi) i sposoby ochrony przed nimi,
• ryzykowne, nieprzemyślane kontakty seksualne nastolatków,
• komercyjna aktywność seksualna podejmowana przez nastolatków (sponsoring),
• poradnictwo telefoniczne (Telefon Zaufania) i inne formy pomocy psychologicznej dla
dzieci i młodzieży,
• przyczyny i przejawy przemocy w środowisku rodzinnym oraz sposoby jej zapobiegania
(minimalizowania),
• przemoc rówieśnicza w świecie realnym i cyberprzestrzeni – przejawy, przyczyny, sposoby jej przeciwdziałania (ograniczania).
Metodyka zajęć profilaktycznych została wzbogacona przez uzasadnienie teoretyczne dla
prezentowanych metod i treści oraz reﬂeksje na temat realizacji scenariuszy w praktyce. Rekomendowane przez trenerów FDN metody (głownie interaktywne, aktywizujące odbiorców)
zostały szczegółowo opisane w materiałach edukacyjnych, które otrzymał na zakończenia szkolenia każdy jego uczestnik. Wartość pokonferencyjnych materiałów szkoleniowych wzbogaciły
środki dydaktyczne, w tym plakaty, ulotki, płyty DVD, niezbędne do realizacji zajęć profilaktycznych zgodnie z omawianym programem FDN.
Konferencja o profilu panelowo-warsztatowym była skierowana przede wszystkim do
osób, które z zagadnieniem przemocy spotykają się na co dzień w swojej działalności zawodowej, jak również do studentów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać
w przyszłości. Adresatami były w głównej mierze osoby pracujące (lub planujące swoją pracę)
z młodzieżą w wieku 13–18 lat, co pozwoliło prelegentom i trenerom dostosować poruszane
podczas konferencji zagadnienia do specyficznych oczekiwać odbiorców. Poza tym sam przebieg części warsztatowej pozwala wysunąć wniosek, że tak jasno określony profil tematyczny
konferencji skupił uczestników świetnie przygotowanych do podjęcia rzeczowej, bardzo często
opartej na wieloletnim doświadczeniu zawodowym, dyskusji na temat możliwości realizacji
przedstawianych postulatów w praktyce. Ożywiona wymiana poglądów w trakcie warsztatów
była potwierdzeniem tego, jak trudny i wymagający wieloaspektowej reﬂeksji jest obszar profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Była ona również dowodem na olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy ze strony teoretyków i praktyków działających w obszarze
profilaktyki. Ostateczna weryfikacja znaczenia opisywanego powyżej i tym podobnych przedsięwzięć nastąpić musi jednak w praktyce, co na szerszą skalę znaleźć może odzwierciedlenie
w statystykach dotyczących samej przemocy, jak również poziomie wiedzy na temat przemocy
oraz jej zapobiegania.
dr Ewelina Flatow
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