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Wprowadzenie - Jakie są stawki w grze o jakość czytania? 

Specyfika wyzwania dotyczącego jakości kontaktu współczesnego człowieka z tekstem zasadza

się na dwóch pozornie wykluczających się zjawiskach. Z jednej strony możemy dostrzec znaczny

wzrost  ilości  produkowanego  tekstu  i  czasu,  który  przeciętny  człowiek  poświęca  na  jego

czytanie, co wskazywałoby na rosnącą wagę czytania w codziennym funkcjonowaniu. Z drugiej

strony nigdy przedtem czynność czytania nie była tak trywializowana i bezrefleksyjnie wpisana

w ciąg codziennych spraw oraz wykonywana w niesprzyjających temu warunkach1. Nikogo nie

dziwi czytanie wiadomości z telefonu komórkowego podczas posiłku, korzystanie z pisanych w

pośpiechu  notatek  przylepianych  na  ekran  komputera,  czy  wieczorny  relaks  przy  blogu

podróżniczym. Coraz częściej ludzie przyznają się bez cienia wstydu, że nie czytają książek. 

Paradoks polega na tym, że chociaż współczesny człowiek czyta teksty na nienotowaną do tej

pory  skalę,  nastąpiła  powszechna  redukcja  świadomości  egzystencjalnego  i  rozwojowego

potencjału  spotkania  z  tekstem.  Towarzyszy  temu  powszechny  brak  rozpoznawania  wagi

kompetencji do rozwojowego, to jest emancypacyjnego i transgresyjnego charakteru czytania.

Jesteśmy świadkami rosnącego przeświadczenia o tym, że czytanie tekstów stanowiących kanon

dziedzictwa  kulturowego,  których  styl  charakteryzuje  się  bardziej  anachronicznym  czy

niezrozumiałym  językiem,  jest  marnowaniem  czasu  i  wręcz  powoduje  zanik  motywacji  do

jakiegokolwiek kontaktu z tekstem (Bortnowski 2014, s. 193-197). Takie podejście przejawiane

jest głównie przez młode pokolenie, jednak trend ten jest zauważalny również wśród starszych

osób, w tym pedagogów i polonistów2. Sprzyjać temu może rozmycie się istotności tej czynności

kulturowej3 oraz stan zanurzenia w rzeczywistości tekstowej przejawiający się w oczywistości

czytania różnych typów tekstu w życiu codziennym, od wiadomości tekstowych przesyłanych za

pośrednictwem  telefonów  komórkowych,  przez  powszechnie  stosowane  komunikatory

społecznościowe do napisów na produktach i haseł w przestrzeni społecznej. 

Pamiętając, że słowo rezyduum (residuum) formalnie jest narzędziem analitycznym odnoszącym

1 Więcej  na  temat  wyżej  zarysowanych tendencji  czytelniczych  w raporcie  pod tytułem  Jak czytają  Polacy?
Raport  badawczy  projektu  Zmiany  kultury  czytelniczej  w Polsce  w kontekście  upowszechnienia  e- tekstów i
urządzeń pozwalających z nich korzystać (Kisilowska i in. 2016).

2 Por.  np.  artykuł  prasowy  autorstwa  Ewy  Korulskiej  (2018)  wraz  z  dostępnymi  tam  komentarzami  jego
czytelników  poruszający  zagadnienie  kanonu  lektur  obowiązkowych  na  etapie  nauki  w  szkołach
ponadpodstawowych.

3 Rozumienie czytania jako czynności kulturowej proponuję za Jerzym Kmitą, który szerzej opisuje to [w:] Homo
Symbolicus (Kmita 1975, s. 86-96).
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się do tego, co stanowi resztę, pozostałość, podstawę po uwolnieniu od naleciałości, chcę zadać

serię pytań i podjąć dociekania wobec różnych przekrojów, także rezyduum czytania. Czytanie

często występuje już śladowo, jako resztka pewnych procesów kulturowych, a przecież ma swój

ogromny potencjał i w nim szansę. Banalizowanie czytania, a przede wszystkim potencjalny brak

świadomości wagi wpływu jakości czytania na jego efekty, to problem na wielką skalę. Jego

dramatyczne następstwa są widoczne w życiu kulturowym i społecznym w takim stopniu, że nie

rozwiąże  go  żadna  kampania  promowania  czytelnictwa,  nawet  jeśli  będzie  ogólnopolska.

Współczesny styl kontaktu człowieka z tekstem, już po wstępnym oglądzie, okazuje się nie tyle

kryzysem opierającym się na spadku czytelnictwa mierzonym w ilości tekstu czytanego na osobę,

ale raczej przejawia się alarmująco niskim poziomem jakości czytania i radzenia sobie ze sferą

symboliczną. Wobec tego zjawiska istotnym zadaniem okazuje się walka o rozwijanie możliwie

przekrojowej  wiedzy  o  czytaniu,  widzianym  jako  czynność  integralnie  wpisana  w  rozwój

człowieka i instytucji. Podjęcie się takiego zadania może bowiem, choćby w pewnym stopniu,

odsłonić  skalę  problemu,  jakim jest  bagatelizacja  samej  kompetencji  czytania,  motywacji  do

czytania,  jak  również  wieloaspektowości  aktu  lektury  jako  ogniwa  procesu  konstytucji

człowieka.  Będę  starała  się  wykazać  poniżej,  że  czytanie  może  być  z  jednej  strony aktem

rewitalizacji  kultury i  rozwoju tożsamości,  a z  drugiej  strony bywa jedynie zrytualizowanym

gestem  potwierdzania  obowiązujących  norm  i  pozycji  w  świecie  zdominowanym  przez

konsumpcję  oraz  narzędziem wzmacniającym dehumanizację  życia  społecznego  w imię  idei

zysku opartego na wyzysku i niosącym rytualizację pozoru. Nie chodzi tylko o wpływ, jaki mogą

mieć arcydzieła, teksty fundamentalne czy kanoniczne z tzw. kultury wysokiej. W grę wchodzi

także uważność i szacunek na poziomie pojedynczych wypowiedzi, również w życiu prywatnym

i zawodowym.

Przesłanki podjęcia problematyki

Przesłanki  skłaniające  mnie  do  podjęcia  tematyki  poruszanej  w  tej  pracy pochodzą  z  kilku

wzajemnie uzupełniających się obszarów. Razem tworzą one zaplecze intelektualne motywujące

do  podejmowania  wysiłku  na  rzecz  odsłaniania  sieci  powiązań,  w  jakie  wchodzi  zarówno

pedagogika,  jak  i  praktyka  czytania  oraz  projektowania  na  jej  podstawie  struktury  dającej

impulsy do dalszych rozwinięć w postaci badań, programów i refleksji.

Pierwszy rodzaj przesłanek ma charakter historyczny, jako że już sam wynalazek druku, który

pozwolił na masowe powielanie tekstów i tworzenie się obiegów książek, odsłania wagę czytania
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w kontekście jej potencjału rozwojowego zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym.

Wzajemne sprzężenia  między działaniami  reformacji  i  drukowaniem tekstów,  zaczynając  od

Biblii w postaci przekładów, przyczyniły się do upowszechnienia edukacji osób świeckich, a tym

samym  rozkwitu  kultur  narodowych.  Spowodowało  to  rozwój  literatury,  której  teksty,

przeznaczone do czytania samodzielnego, coraz częściej publikowano w językach narodowych.

Tym samym zapośredniczenie myśli w postaci zapisu tekstowego osobiście przeżytego, który

mógł być w sposób szybki i ekonomiczny powielany, zrewolucjonizowało kulturę i odmieniło

życie społeczne w jego wymiarze intelektualnym, a książka stała się narzędziem emancypacji,

umożliwiając  samodzielne  zdobywanie  wiedzy  poprzez  podmiotowe  spotkanie  ze  słowem

świętym, ale też praktycznie instruującym. Nie darmo w trosce o wartość przeżycia religijnego w

spotkaniu  z  tekstem  świętym  fragment  uroczystego  „czytania”  Ewangelii  związany  jest  z

komentarzem i troską o pogłębianie jakości docierania „Słowa” do odbiorcy, by mógł je przejąć i

przejąć się nim w życiu.

Narastanie wagi czytania w historii tylko pozornie zostaje przerwane przez dominację bodźców

wizualnych w środkach masowego przekazu. Współczesna kultura określana jest często mianem

kultury  wizualnej  na  podstawie  przejęcia  przez  media  wizualne  dominującej  roli  obrazu  w

obszarze komunikacji kulturowej i społecznej (Celiński 2013, s. 171). Bezrefleksyjne oparcie

komunikacji na bodźcach wizualnych powoduje z kolei utracenie zdolności do rozpoznawania

znaczenia  narracyjnego  sposobu  zmierzania  się  z  rzeczywistością.  Gubi  też  z  horyzontu

rozważań wagę tekstualizacji doświadczenia nie tylko dla rozumienia rzeczywistości, również tej

wizualnej, ale także dla szeroko pojętych procesów budowy tożsamości, tym trudniejszych, im

bardziej bombardowanych wizualnymi bodźcami obrazów przetwarzanych elektronicznie. 

Druga przesłanka stanowiąca genezę mojego zamiaru uwypuklenia wagi projektu „pedagogiki

czytania” wywodzi się z samej pedagogiki. Mamy w niej bowiem wystarczająco dużo tropów i

materiałów  zarówno  historycznych,  jak  i  wpisanych  w  ostatnie  dekady  jej  rozwoju,  które

wychodzą  naprzeciw  rozpoznawaniu  istotności  namysłu  nad  czytaniem –  z  wpisanymi  w tę

praktykę kulturową trudnościami, zagrożeniami, ale też zyskami, które aby w pełni rozpoznać i

wykorzystać, należy najpierw zidentyfikować. W związku z tym postawione w tej pracy zadanie

jest  w istocie  kontynuacją nurtu  już zapoczątkowanego w pedagogice,  mającego na celu

pogłębioną refleksję dotyczącą czytania, poczynając od wagi książki jako nośnika oświecającego

kulturowo i  obywatelsko,  a  także  pozwalającego na przezwyciężenie  trudności  rozwojowych

wynikających  ze  wzrastania  w  uszkodzonym  środowisku  w  tradycji  pedagogiki  społecznej
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(Radlińska),  a  kończąc  na  zradykalizowanej  pedagogice  amerykańskiej  nawołującej  do

wykorzystywania  emancypacyjnego  potencjału  czytania  (Giroux,  McLaren).  Włączenie  tej

perspektywy  pozwala  na  odkrycie  skali  braków  i  nadużyć,  jakie  mają  miejsce  w

zinstytucjonalizowanej  edukacji  czytelniczej  w  szkołach.  Warto  pamiętać,  że  źle  dobrana  i

odebrana  książka  może  być  narzędziem  zniewolenia,  przewrotnie  podszywając  się  pod

dobroczyńcę, albo nudnym i zbędnym medium, jeśli zostanie zmarnowany jej potencjał. Może

też być z drugiej strony bronią dającą narzędzia narracyjne do dyskursywnego upominania się o

siebie.  W  drugiej  odsłonie  staje  się  ona  medium  znaczącego  udziału  w  podmiotowym

kształtowaniu  dyskursu  społecznego,  co  jest  podstawowym  gwarantem  wyzwolenia  spod

eksploatującej  i  dyskryminującej  dominacji  sił  milczących,  nie  pytanych o uzasadnienia.  Nie

darmo walka o biblioteki była tak podstawowa u zarania Polski niepodległej  100 lat temu, a

upomnienie się o książkę i jej funkcję społeczną stanowiło jeden z trzonów pedagogiki Heleny

Radlińskiej (1946).

Po trzecie waga zmierzenia się z tym projektem w pedagogice i dla pedagogiki wynika z tego, że

w  obszarze  współczesnej  humanistyki  sprawa  czytania  jest  w  coraz  większym  stopniu

włączana w refleksję nad kondycją współczesnego człowieka.  Humanistyka coraz bardziej

rozumie istotność podejmowania badań mających na celu odkrywanie znaczenia czytania jako

podstawowej kompetencji zapewniającej egzystencję we współczesnym świecie, który wymaga

od  każdego  z  nas  włączenia  w swój  horyzont  myślenia  dziedzictwa  kulturowego  w postaci

rozległej  sieci  tekstów  klasycznych,  kulturowych  czy  masowych.  Szerokie  zaplecze

humanistyczne dotyczące tego zagadnienia nie może leżeć odłogiem i nie sposób przyjąć, aby

dyskurs pedagogiczny miał nie skorzystać z osiągnięć wielu dyscyplin naukowych na tym polu

badań. W związku z tym podjęte w tej pracy zadanie budowania projektu „pedagogiki czytania”

ma na celu wyzyskanie tropów pochodzących z szeroko rozumianej humanistyki współczesnej,

zwłaszcza obecnych w tych rejonach, w których do wzbogacenia myślenia o sobie i  świecie

wprzężone są czytanie i rozumienie, czytanie i interpretacja, czy czytanie i dojrzałe przyswajanie

sobie języka jako medium symbolicznego.

Czwarty  element,  który  wzbudził  moją  motywację  do  podjęcia  tej  pracy,  to  wymiar

diagnostyczny. Dramatyzm wyzwania w zakresie budowy kompetencji do znaczącego spotkania

z tekstem, jaki stoi przed współczesnym człowiekiem, a więc jednocześnie przed pedagogami

odpowiedzialnymi  za  wspieranie  jego  rozwoju,  jest  potwierdzany  w  przeprowadzonych

badaniach  i  obserwacjach.  W raporcie  z  wieloletnich  analiz  prowadzonych  przez  Pracownię

10



Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej autorzy donoszą wręcz o ustabilizowanym poziomie

nieczytania w społeczeństwie naszego kraju (Koryś i inni 2017, s. 8). Równie alarmująco niski

jest stan czytelnictwa w szkołach (Bortnowski 2014). Poloniści wskazują na swoją bezradność w

zakresie  przeciwdziałania  obniżaniu  się  zarówno  motywacji  do  czytania,  jak  i  kompetencji

czytelniczych uczniów (Nowel 2013). Ponadto badacze wskazują na obniżenie poziomu jakości

komunikacji społecznej, postępujący proces wykorzenienia z kultury oraz osłabienia kompetencji

odnoszenia się do kultury jako pamięci symbolicznej, co utrudnia rozumienie tekstów kultury, a

w  tym  idei  i  procesów  zachodzących  we  współczesnym  świecie  w  przypadku  bardziej

zaawansowanego dyskursu, na skutek zbyt słabo rozwiniętego zaplecza językowego (Kwieciński

2012). Diagnostyka wymaga również odnoszenia się do deficytów egzystencjalnych i zakłóceń

rozwojowych osobowości, gdy ułomne jest czytanie na poziomie tworzenia systemu osobistej

narracji (Oleś 2001, s. 195).

Piątym kontekstem motywującym do podjęcia się tego zadania jest świadomość podejmowania

prób  przeciwdziałania  wyżej  zarysowanym  negatywnym  zjawiskom,  inicjowanych  na

różnych szczeblach edukacji,  rozpoczynając od inicjatyw lokalnych, a kończąc na badaniach,

programach  i  dyskusjach  o  zasięgu  krajowym i  międzynarodowym.  Pracą  tą  mam  nadzieję

wpisać się w nurt działań, przez które przebija troska o człowieka z perspektywy nabywania

przez  niego  kompetencji  korzystania  z  dziedzictwa  tekstów,  w  co  włączone  jest  również

podejmowanie przez samych nauczycieli i pedagogów inicjatyw o charakterze samokrytycznym i

samorozwojowym. 

Decyzja o podjęciu przez pedagogikę wysiłku budowania projektu „pedagogiki czytania” jest

uzasadniona  również  obecnością  takich  procesów i  zjawisk  zachodzących we współczesnym

świecie, które mają wpływ na orientację człowieka w świecie tekstów i na przyjmowaną przez

niego strategię czytania. Ogromna ilość produkowanego i dostępnego współcześnie tekstu nie

tylko wpływa na wzrost wagi procesów selekcji, ale również czyni trudniejszym zadanie brania

odpowiedzialności za własne myślenie i działanie w obliczu dziedzictwa kulturowego, którego

jesteśmy  zbyt  często  jedynie  nominalnymi  depozytariuszami,  marnując  szansę  na  jego

wyzyskanie  dla  własnego  rozwoju.  Dotyczy to  również  pedagogiki,  której  zobowiązanie  do

rewitalizującego  odczytywania  własnego  dziedzictwa  staje  się  coraz  bardziej  naglącym

zadaniem.  Niezgoda  na  zapomnienie  czy  bagatelizowanie  dokonań  przeszłych  pokoleń  w

kontekście  podejmowanych  działań  współczesnych  staje  się  coraz  cenniejszą  postawą.

Zobowiązuje nas do tego nie tylko rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i
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waga, jaką pokolenie tworzące zręby oświaty przywiązywało do torowania drogi do książki.

Cel i strategia pracy

Celem  pracy  jest  odpowiedź  na  pytanie  dlaczego  „pedagogika  czytania”  jest  trudna,  ale

jednocześnie  konieczna  oraz  jak  jest  możliwa.  Spojrzenie  na  czytanie  z  perspektywy

pedagogicznej  daje  moim  zdaniem  wstępne  rozeznanie  w  złożoności  tego  zagadnienia,  ale

jednocześnie uwidacznia, jak ważnym zadaniem dla pedagogiki jest wypracowanie dojrzałego

dyskursu, który zdoła twórczo włączyć do swojego myślenia tropy obecne w humanistyce. Są

one  na  wyciągnięcie  ręki,  jednak  wymagają  czegoś  więcej  niż  przywołania,  odnotowania  i

manifestacji uznania redukcyjnie widzianego autorytetu tych tekstów (Witkowski 2009, s. 187-

196).  Istotne  jest  również  osadzenie  czytania  jako  kategorii  pedagogicznej  w  większym

kontekście  egzystencjalnym,  co,  jak  proponuje  Julita  Orzelska  (2014),  łączy się  z  kategorią

rezydualności. Jak staram się pokazać w tej pracy, włączenie w myślenie o czytaniu odniesienia

do rezydualności pozwoli na powrót przybliżyć się do rozumienia „znaczenia sprzęgania jakości

edukacji i troski o jakość życia” (Orzelska 2014, s. 15)4.

Eksplorowanie kategorii czytania w tym nastawieniu może iść w parze z jej rozpracowaniem

semantycznym, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji czytania jako rodzaju komunikacji, o

którą warto się troszczyć. W tym stwierdzeniu ważne jest przywołanie źródłowego znaczenia

terminu komunikacja, co pozwoli na dostrzeżenie jej dwoistego charakteru i – co za tym idzie –

konieczności  budowania  teorii  i  praktyki  czytania  na  sprzężeniu  obu  znaczeń.  Rozważania

prowadzone w duchu „dwoistości”5 pozwalają  stwierdzić,  że  widząc czytanie jako podstawę

tego, jacy jesteśmy i jacy możemy być, jesteśmy zdolni projektować taką pedagogikę, która w

centrum będzie stawiała troskę o rozwój człowieka wraz z wpisanymi w niego kryzysami oraz

trudnościami  wynikającymi  ze  sprzężenia  wewnętrznych  i  zewnętrznych  ograniczeń

rozwojowych  i  energetycznych.  Taki  zabieg  pozwoli  również  uwzględnić  kategorię  kultury

czytania,  łącząc  wątek  kulturowy  ze  społecznym  w  wymiarze  tworzenia  środowiska  do

wzrastania  człowieka  w  społeczeństwie,  jego  wrastania  w  kulturę,  a  także  wprowadzania

4 Warto zauważyć, że w pedagogice polskiej kategoria rezydualności dotąd pojawiła się i była stosowana w dwóch
kontekstach: najpierw przez Joannę Rutkowiak za Josephem Nuttinem (2012, 2016), a następnie przez Julitę
Orzelską (2014) za Erikiem Eriksonem, a dokładniej za odczytaniem tego ostatniego przez Lecha Witkowskiego
(2001) dla pedagogiki.

5 Wychodzę tutaj naprzeciw pewnym procesom pojawiającym się w dyskursie pedagogicznym, a już zauważonych
i  udokumentowanych,  uznających  dwoistość  obok  ambiwalencji  i  dualizmu  jako  nowe,  ważne  kategorie  w
badaniach edukacyjnych (Muszyńska 2013). Tytułem sygnału dopowiedzieć też warto, że chodzi tu o złożoność
strukturalną, niosącą w sferze moralności  wyzwania o charakterze dylematów, czyli  struktury, w której  racje
logiczne nie wystarczą. To w szczególności jest przesłanką mojego zainteresowania myślą Vilfreda Pareto.
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rozumianego  jako  „pomoc  generacji  młodszej  lub  ludziom poszukującym  narzędzi  i  metod

rozwiązywania zadań, które życie stawia przed nimi” (Radlińska 1979, s. 155-157).

Centralnym postulatem będzie więc uznanie potrzeby odnowienia myślenia o czytaniu jako

istotnej  czynności  kulturowej  oraz  dostrzeżenie  rewitalizującego  charakteru  działań

zmierzających  do  stworzenia  i  rozwijania  projektu  „pedagogiki  czytania”  opartego  na  idei

rezydualności,  a  przez  to  przeprogramowującego  myślenie  o  organizacji  systemu  edukacji.

Skutkiem  takiego  przeprogramowania  będzie  możliwość  myślenia  o  roli  czytania  przy

uwzględnieniu  sprzężenia  między  dyskursywnym  i  niedyskursywnym  komponentem

konstruowania  tożsamości  w  procesie  rezydualnej  interakcji  ze  środowiskiem  (w  tym  z

niewidzialnym środowiskiem kultury). Branie pod uwagę tej dwoistości otwiera bowiem drogę

do myślenia o oddziaływaniach pedagogicznych z troską o poczucie istotności egzystencjalnej,

jak i  tworzeniu teorii  pozycjonującej  istotność egzystencjalną jako jedno z kryteriów jakości

podejmowanych  działań.  Ma  to  też  swoje  konsekwencje  w  przyczynianiu  się  do

uprawomocnienie  „dydaktyki  przeżycia”  postulowanej  przez  Wincentego  Okonia  w  jego

dydaktyce ogólnej (Okoń 2003, s. 64-65), dając jej dodatkowe zakotwiczenie epistemologiczne

wywodzące się z koncepcji „poznania binokularnego” (Bateson 1979, s. 69-72).

Struktura pracy i zastrzeżenia

Praca została podzielona na dwie główne części, reprezentujące poziomy analizowanych relacji,

w  jakie  wchodzą  biegunowo  ustawione  elementy  kształtujące  proces  czytania.  Są  one

poprzedzone rozdziałem wprowadzającym, który pokazuje podstawowe dla tej pracy koncepcje

ze  szczególnym  naciskiem  na  te  elementy,  które  będą  stanowiły  strukturalne  rusztowanie

proponowanego w tej pracy projektu „pedagogiki czytania”. Co więcej, w pierwszym rozdziale

obok  zestawienia  używanych  w  tej  pracy  koncepcji  rezydualności  szczegółowo  zostaje

omówiona rezydualność w ujęciu Vilfreda Pareto. Jest to podyktowane znikomą obecnością tej

koncepcji w dyskursie pedagogicznym oraz przeświadczeniem o zyskach, jakie może przynieść

jej włączenie do myślenia o edukacji. Następnie, przywołuję Abrahama Maslowa psychologię

humanistyczną  i  jej  koncepcję  hierarchii  potrzeb  podstawowych  w perspektywie  możliwych

implikacji dla teorii i praktyki pedagogicznej. Zasadność tego posunięcia podyktowana jest tym,

że koncepcja Maslowa wchodzi w dalszej części pracy w nakładające się na siebie relacje, liczne

powiązania i odniesienia. W związku z tym przybliżanie poszczególnych zagadnień z jej obszaru

przywoływanych  w  tekście  skutkowałoby koniecznością  ciągłego  przerywania  wywodu  oraz
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rozproszeniem omówienia ich samych. 

Pierwsza główna część pracy, obejmująca drugi i trzeci rozdział, zarysowuje czytanie w sieci

relacji  o  charakterze kulturowym,  społecznym i  psychorozwojowym,  wykorzystując w trybie

transwersalnym wybrane teoretyczne aspekty nauk humanistycznych. W tej części podejmuję się

również wprowadzenia i zarysowania podstawowych koncepcji humanistycznych widzianych z

perspektywy narzędzi do myślenia, które stanowią wartość dla projektu. Jak uzasadniam, wiedza

mogąca  zdynamizować  pedagogiczną  refleksję  o  czytaniu  jest  rozproszona  w  naukach

humanistycznych i zasługuje na scalanie. Tropy cenne dla budowy nowoczesnego rozumienia

czytania  można  odnaleźć  między  innymi  w  socjologii,  antropologii,  psychologii,  historii,

filozofii czy literaturoznawstwie. W związku z tym rozdział drugi zawiera próbę przybliżenia

koncepcji,  z  których  wyprowadzane  są  narzędzia  do  myślenia  o  czytaniu  oraz  przynosi

rozwinięcie  zagadnień  zasygnalizowanych  we  wprowadzeniu,  rozpatrując  możliwe  interakcje

między nimi  jako  dynamizujące  widzenie  czytania  w  trybie  złożonej,  potencjalnie  doniosłej

praktyki  kulturowej.  Część ta  skupia się  na sprzężeniach pomiędzy elementami  budowanego

projektu „pedagogiki czytania”. Obejmuje ona propozycję konceptualizacji czytania widzianego

szeroko jako proces selekcji tekstu, spotkania z nim oraz efektów lektury wraz z wpisanymi w

niego przeszkodami na poziomie jednostek, wspólnot kulturowych i instytucji. 

W pierwszym sprzężeniu czytanie ukazane jest jako strategia poznawcza, która z jednej strony

umożliwia konstruowanie siebie przez czytelnika, a z drugiej  konstruowanie jego środowiska

kulturowego.  Czytanie  –  poznanie,  sterujące  procesem  kształtowania  własnej  tożsamości,

rozpatrywane jest w strukturze dwoistej, której bieguny stanowią niedyskursywny i dyskursywny

komponent.  Komponent  niedyskursywny  ujęty  jest  w  formie  dwóch  konceptualizacji,  a

mianowicie  koncepcji  rezydualności  Vilfreda Pareto oraz koncepcji  istotności  egzystencjalnej

wywodzącej  się z  myśli  Mircei  Eliadego. Komponent dyskursywny obejmuje między innymi

koncepcje tekstualizacji  doświadczenia i  dyskursywnej  konstrukcji  tożsamości.  Czytanie jako

strategia  poznawcza  konstruująca  środowisko  rozpatrywana  jest  z  perspektywy  „ekologii

umysłu” Gregory'ego Batesona6. Omawiane są tutaj związki czytania z obiegiem idei oraz jego

epistemologiczne uwarunkowania i przeszkody. 

W rozdziale  trzecim  rozpracowuję  drugie  sprzężenie,  w  którym  czytanie  ukazane  jest  jako

6 Koncepcja  ta  dopiero  w  ostatnich  latach  uzyskuje  pełniejszą  recepcję  w  Polsce,  por.  Monika  Jaworska-
Witkowska,  Lech  Witkowski  (red.),  Humanistyczne  wyzwania  ekologii  umysłu:  Gregory  Bateson  w Polsce,
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2016; Nora Bateson, Monika Jaworska-Witkowska
(red.),  Towards an ecology of  mind: Batesonian legacy continued,  Wydawnictwo Naukowe Wyższej  Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.
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uczenie się oscylujące między dążeniem do stabilizacji struktury, destabilizacji i zmiany. Takie

widzenie relacji między czytaniem a uczeniem się oparte jest na koncepcji hierarchii potrzeb

Abrahama  Maslowa.  Stabilizacja  łączy  się  z  takimi  kategoriami  jak  nawyk,  rytuał,

bezpieczeństwo,  odtwarzanie  czy  reprodukcja.  Destabilizacja  związana  jest  z  transgresją,

syntezą, synergią, zerwaniami, zwrotami, niepokojem i ofiarą. 

Następnie w rozdziale czwartym rozważania uwzględniają wyższy stopień relacji, otwierając tym

samym drugą część pracy. Zdaję w nim relację z badania możliwość zasilania teorii  czytania

przez kulturę masową, będącą w nieustannym sprzężeniu z humanistyką. Kultura może być dla

pedagogiki bodźcem do inicjacji procesu budowania jakościowej refleksji o czytaniu. Wpisując

się w nurt pedagogiki (z) kultury, czy „kulturowej koncepcji pedagogiki”, o jaki upomina się

Monika Jaworska-Witkowska (2009), w czwartym rozdziale badam możliwości zaprzęgnięcia

kultury do tego procesu poprzez interpretację wybranych światów filmowych. Wyłaniające się

wątki dotyczące czytania zostają wprzęgnięte do teorii „pedagogiki czytania”, dynamizując jej

zasięg  i  kierunki  rozwoju  myślenia  o  czytaniu  dla  pedagogiki.  W ten  sposób  wykorzystany

zostaje potencjał kultury masowej, który przy odpowiednim nastawieniu na zyski pedagogiczne,

może rozwojowo oddziaływać na pedagogiczną refleksję dotyczącą czytania.

Ostatni  rozdział,  tak  jak  poprzedni,  wykorzystuje  wypracowane  wcześniej  rozróżnienia  i

sprzężenia, jednak w tym przypadku przechodzę do poziomu metapraktycznego, skupiając się na

związkach  czytania  z  pedagogiką  w  jej  własnej  praktyce.  Zawarta  jest  tu  analiza  potrzeb,

projektowanych  trudności  i  strat,  ale  też  możliwości  rozpracowania  kategorii  czytania  przez

dyskurs pedagogiczny poprzez przyjęcie postawy transwersalności, to jest działań projektujących

pedagogikę  czytania  w  poprzek  podziałów  dyscyplinarnych.  Perspektywa  transwersalna

przejawia się nie tylko w zakresie jej tworzenia, ale również funkcjonowania. Innymi słowy, w

rozdziale piątym wiedza o czytaniu ukazana jest w sprzężeniu z pedagogiką. Z tej perspektywy

podejmuję próbę zasilenia dyskursu pedagogicznego teorią o czytaniu, ustawiając pedagogikę w

dwóch  pozycjach,  jako  czytającej  i  czytanej.  W  tym  rozdziale  narzędzia  oraz  koncepcje

wypracowane  w  części  pierwszej  wykorzystane  są  do  krytycznego  spojrzenia  na  stan  i

możliwości  współczesnej  pedagogiki.  Skupia  się  on  również  na  identyfikacji  przeszkód  w

rozwoju  nauk  pedagogicznych  w  zakresie  komunikacji  między  teorią,  badaniami  i  ich

weryfikacją a praktyką pedagogiczną oraz wiedzą prezentowaną przez media. Czytanie widziane

jest tutaj jako proces, któremu pedagogika nieustannie podlega, a który jest obciążony blokadami

w przepływie i rewitalizacji teorii, co powoduje powstanie i utrzymywanie się mitów i działań
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pozornych w edukacji. Poruszana jest tu między innymi tematyka edukacji równościowej oraz

rezydualnego  podłoża  motywacji.  Uzupełnione  jest  to  zagadnieniami  związanymi  z

projektowaniem celów edukacyjnych, jak również związkami między zmiennością derywacji o

rezydualnym podłożu a zjawiskiem działań pozornych w edukacji.

Podsumowując – rozdział pierwszy pracy uzasadnia celowość użycia kategorii rezydualności do

budowy dwoistej struktury czynności czytania. Rozdziały drugi i trzeci, stanowiące drugi poziom

pracy, skupiają się na sprzężeniach pomiędzy elementami zainicjowanego projektu „pedagogiki

czytania”. Czwarty rozdział wiąże „pedagogikę czytania” z kulturą jako obszarem, który może ją

zasilać,  ale  który może też  być przez  nią  zasilany natomiast  rozdział  piąty obrazuje kolejny

poziom,  na  którym  „pedagogika  czytania”  pokazana  jest  z  perspektywy odbiorcy  i  twórcy

tekstów do czytania.

W tym miejscu chciałabym również poczynić kilka zastrzeżeń dotyczących tematyki, orientacji i

celu  tego  tekstu.  Otóż,  po  pierwsze  nie  jest  to  tekst  poświęcony  czytelnictwu.  Owszem,

współczesne trendy oraz poziom czytelnictwa są na przestrzeni tej pracy przywoływane, jednak

stanowią one jedynie dalszy kontekst do rozwijania namysłu nad tym, co jest przedmiotem tej

pracy, czyli czytania jako ważnej kategorii pedagogicznej. 

Nie  jest  to  również  praca  inspirowana  postmodernistycznie,  a  nawet  chciałabym  takich

powierzchownych skojarzeń uniknąć, choć niektórzy z przywoływanych badaczy, jak Gregory

Bateson, przypisywani bywają do tego nurtu. Jednak, jak czytelnik będzie się mógł przekonać,

nastawienie  poznawcze  i  dyskursywne  w  tej  pracy  dalekie  jest  od  przyjmowanego  za

postmodernistyczne, szczególnie jeśli przywołać to, co o nim pisze Terry Eagleton:

Pomimo całej swej zachwalanej otwartości na Inne postmodernizm może być równie skłonny do
wykluczania  i  cenzurowania  jak  ortodoksje,  którym się  przeciwstawia.  Ogólnie  rzecz  biorąc,
można mówić o ludzkiej kulturze, ale nie o ludzkiej naturze, o kwestiach płci, ale nie o kwestiach
klasowych, o ciele, ale nie o biologii, o rozkoszy, ale nie o sprawiedliwości, o neokolonializmie,
ale  nie o  drobnomieszczaństwie.  Postmodernizm jest  drobiazgowo ortodoksyjną heterodoksją,
która jak każda inna imaginacyjna forma tożsamości potrzebuje strachów na wróble i słomianych
wrogów, żeby nie wypaść z gry (Eagleton 1998, s. 42-43).

Obecność  nazwisk  kojarzonych  z  myślą  postmodernistyczną  nie  wyznacza  tonu  ani

ukierunkowania  obecnych tutaj  myśli,  a  wynika  z  nakierowania  na  wyzyskanie  przekrojowo

traktowanej humanistyki dla podniesienia jakości pedagogicznego myślenia o czytaniu7. Jest tak
7 Myśl postmodernistyczna może też być uważana za wartościową, na co również zwraca uwagę nieprzychylnie do

niej ustosunkowany przywołany wcześniej Eagleton, pisząc: „Kultura postmodernistyczna w trakcie swej krótkiej
historii stworzyła bogaty zbiór wyrazistych i radosnych dzieł we wszelkich dziedzinach sztuki, czego w żadnym
wypadku nie można złożyć na karb politycznej rejterady. Przyczyniła się również ponad miarę do produkowania
ohydnego  kiczu.  Obaliła  pewną  liczbę  zadufanych  pewników,  rozwarła  niektóre  paranoiczne  totalności,
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tym bardziej, że zaplecze lektur tu wykorzystane jest znacznie szersze zarówno z perspektywy

zakresu czasowego, jak i nurtów, orientacji czy założeń epistemologicznych stojących u podstaw

przywoływanych koncepcji. Istotne inspiracje czerpię także z hermeneutyki Paula Ricoeura, czy

z psychoanalizy Erika Eriksona, żeby tu wskazać na nieliczne. 

Wreszcie,  nie  jest  i  z  założenia  nie  miała  być  to  praca  pretendująca  do  miana  ostatecznej

koncepcji „pedagogiki czytania”. Tak, jak zaznaczone w tytule, jest to projekt, którego zadaniem

jest  otwierać  i  rozwijać  dla  pedagogiki  perspektywy  jakościowego  myślenia  o  czytaniu,

wskazywać na rejony i problemy badawcze. To może inspirować do dalszych studiów, a przede

wszystkim skłaniać do pochylenia się nad zaniedbywaną w pedagogice kategorią czytania w celu

pobudzenia do myślenia nad tym, jak ważne dla pomyślności społeczności i każdej osoby jest

nabywanie  kompetencji  jakościowego  czytania  w  wymiarze  kulturowym,  społecznym  i

psychorozwojowym  oraz  jak  istotna  w  rozwoju  samej  pedagogiki  jest  troska  o  ciągłe

wypracowywanie  rozwiązań  systemowych i  atmosfery uznającej  wagę,  potencjał  i  złożoność

kategorii  czytania.  Mam świadomość,  że  podjęta  problematyka  jest  daleka  od  wyczerpania.

Dlatego w zakończeniu pracy, jak i we wprowadzeniu do obu jej części, wskazuję tropy i zakresy

refleksji,  która  powinna  zostać  dalej  podjęta  i  uwzględniona  w  analizach  i  badaniach  oraz

uszczegółowiona w projektach edukacyjnych na wszystkich szczeblach kształcenia i nauczania.

Projekt  ten  może  być  tylko  kroczący  w  kolejnych  swoich  odsłonach.  Przedkładam  go

czytelnikowi w przekonaniu, że pewne ważne impulsy zostały tu zebrane i mogą przynieść w

tym zespoleniu nową jakość pedagogiczną.

I na koniec tego otwarcia ostatnia uwaga. U podstaw mojego wysiłku badawczego leżą troski o

funkcję kulturową edukacji, która może i powinna uzyskiwać wsparcie z „kulturowej koncepcji

pedagogiki”,  jaka  dopiero  stopniowo  jest  rozwijana  (Jaworska-Witkowska  2009).  Podobnie

wdrożeń w codzienność szkolną domaga się „antropologiczna wizja pedagogiki” (Nowak i inni

2010, Marek, Walulik 2019), uwypuklająca troskę o relacje podmiotowe i potencjał osobowy

uczniów w ich dążeniu do rozpoznawania i realizacji własnych pasji oraz umacniania poczucia

wartości poprzez sprawczość, adekwatność i doświadczanie autonomii w działaniu. I wreszcie,

taka  wizja  zmian  w  edukacji  dopomina  się  o  rzeczywiste,  a  nie  jedynie  powierzchowne  i

pozorowane wrastanie w treści symboliczne kultury w jej dziełach i ich językach. Wszystko to

wymaga wytrwałego dążenia do przełomów w praktyce edukacyjnej, w ślad za wpisanymi w

dorobek pedagogiki  współczesnej  impulsami  z  integralnie  pojmowanej  humanistyki,  służącej

zbezcześciła  kilka  zazdrośnie  chronionych  świętości,  nagięła  kilka  zniewalających  norm  oraz  wstrząsnęła
niektórymi raczej niezbyt solidnie wyglądającymi fundamentami” (Eagleton 1998, s. 43).
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inicjacji aksjologicznej w refleksyjnych postawach ludzkich, o które ciągle musimy zabiegać. 

*

W tym miejscu  chciałabym serdecznie  podziękować  najważniejszym osobom,  które  wsparły

mnie w procesie konceptualizacji i pisania pracy. Szczególne podziękowania kieruję w stronę

mojego  Promotora,  Pani  profesor  dr  hab.  Moniki  Jaworskiej  Witkowskiej  z  Kujawsko-

Pomorskiej Szkoły Wyższej, która mnie zainspirowała do tematyki rozprawy, pokazała mi nowe

drogi myślenia pedagogicznego i zachęciła do twórczego szukania własnej, wspierając mnie w

tym,  otwierając  mi  nowe  szanse  dla  rozwoju  i  nieustannie  promując  moje  osiągnięcia  w

środowisku akademickim, a także inicjując spotkania ze wspaniałymi osobami, którym obecnie

zawdzięczam tak wiele. Dziękuję Jej za wyrozumiałość oraz nieocenione i cierpliwe wsparcie

merytoryczne w postaci zaleceń lekturowych oraz troskę, jaką otoczyła mnie, przyczyniając się

do mojego rozwoju akademickiego na wielu poziomach. Moją wdzięczność kieruję również w

stronę  mojego  promotora  pomocniczego,  Pani  doktor  Justyny  Ratkowskiej-Pasikowskiej  z

Uniwersytetu Łódzkiego, na której wsparcie i życzliwość zawsze mogłam liczyć i która znacząco

przyczyniła  się  do  finalnej  koncepcji  rozdziału  badawczego  tej  pracy.  Konsultacje  z  doktor

Justyną  Ratkowską-Pasikowską  uświadomiły  mi,  jak  wiele  można  wypracować  w  ramach

współpracy i twórczego dialogu. Dziękuję również Panu doktorowi Łukaszowi Androsiukowi z

Akademii Pomorskiej w Słupsku za dodatkowe wsparcie merytoryczne w zakresie poszukiwania

odpowiedniej  metody  badawczej  dostosowanej  do  przedmiotu,  tematyki,  celu  i  charakteru

prowadzonych w tej  pracy badań,  zwłaszcza  dotyczących funkcji  i  odbioru  filmu.  Wreszcie,

chciałabym wyrazić wdzięczność wobec pozostałych osób, które podjęły się czytania pracy w

całości lub fragmentach, dzieląc się ze mną swoimi sugestiami, proponując poprawki i cenne

uzupełnienia.  
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Część wstępna

Wyjściowe kategorie i konteksty

Rozdział I

Rozpoznanie zasadności podjęcia działań strukturyzujących pedagogiczne

myślenie o czytaniu

Wstęp

Decyzja  o  formie,  zakresie  i  treści  pracy  kierowana  była  motywacją  do  podjęcia  działań

najpilniejszych.  Jednak  aby  to  osiągnąć,  niezbędne  było  rozeznanie  się  w  rzeczywistych

potrzebach,  jakie  ma  dyskurs  pedagogiczny  w  zakresie  wiedzy  o  czytaniu,  zarówno  w  jej

praktycznym,  jak  i  teoretycznym wymiarze.  W związku  z  tym podjęłam decyzję  o  wzięciu

udziału w Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy, z zamiarem zdania sprawy z wyzwań, jakie

stoją przed edukacją czytelniczą, poznania rangi pedagogicznego wymiaru czytania w dyskursie

polonistów  i  bibliotekarzy oraz  gotowości  środowiska  teoretyków i  praktyków do  zmian  w

zakresie konceptualizacji i nauczania czytania. Rezultatem mojego uczestnictwa w kongresie jest

raport poddający krytycznemu oglądowi nie samo wydarzenie, a kwestię centralną z perspektywy

tej pracy, to jest zakres świadomości pedagogicznego potencjału czytania, zarówno w wymiarze

kulturowym,  jak  i  z  perspektywy  rozwoju  społecznego  oraz  psychicznego  odbiorców

oddziaływań wychowawczych.

To,  co z  perspektywy przeprowadzonych przeze  mnie  obserwacji  rysuje  się  jako najbardziej

paląca potrzeba,  to budowa nowej struktury myślenia o uczeniu czytania.  Dla wypracowania

wartościowej  struktury  kluczowe  jest  wykorzystanie  pedagogicznego  potencjału  myśli

rozproszonej  w  humanistyce,  a  związanej  z  rozumieniem  człowieka,  uruchamianiem  jego

potencjału twórczego oraz wyposażaniem go w narzędzia radzenia sobie z kryzysami życiowymi,

a także kształtowania gotowości do brania odpowiedzialności za rozwój zarówno siebie, jak i

społeczności,  w  której  żyje.  Równie  pilne  jest  podjęcie  rozważań  nad  przyczynami,

konsekwencjami,  ograniczeniami  i  potencjałem  stosowania  konkretnych  konceptualizacji

przebiegu procesu czytania oraz jego miejsca w życiu człowieka po to, aby świadomie korzystać
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z terminów funkcjonujących wraz z  całym ich zapleczem semantycznym przy projektowaniu

kształcenia i samokształcenia.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do realizowanego projektu w sensie podwójnym. Po

pierwsze  –  przedstawione  w  nim  zostały  rezultaty  ustalania  zadań  wartych  do  podjęcia  w

pierwszej  kolejności  na  podstawie  działań  mających  na  celu  rozeznanie  w  obszarach

pedagogicznej wiedzy o czytaniu wymagających scalania, uzupełniania lub zakwestionowania.

Po drugie – wprowadzone zostały strukturalne założenia projektu oraz przybliżono podstawowe

terminy wykorzystywane do jego budowy. 

Rozdział  ten  otwiera  krytyczny raport  stanowiący próbę  określenia  najpilniejszych  zadań  w

zakresie  rozwijania  jakościowej  refleksji  o  czytaniu.  Po  nim  podejmuję  próbę  zarysowania

konsekwencji  redukcji  rangi  czytania  w  myśleniu  o  edukacji  dzieci,  młodzieży i  dorosłych,

zwracając  szczególną  uwagę  na  zapoznany  wymiar  rozumienia  czytania,  znajdujący  się  po

drugiej stronie sprzężenia technika  versus poetyka. Rysująca się na podstawie tych rozważań

potrzeba  budowy  świadomości  zdwojonego  charakteru  funkcjonowania  czytania  w  życiu

człowieka  pokazuje  (potrzeba nie  pokazuje)  nie  tylko  znaczenie wysiłków zmierzających do

uwypuklenia konieczności przywrócenia wysokiej rangi humanistycznym aspektom edukacji, ale

również sugeruje zyski z włączenia koncepcji rezydualności w myślenie o czytaniu. 

W  dalszej  części  w  sposób  syntetyczny  prezentuję  założenia  epistemologiczne  „pedagogiki

czytania”.  Następnie szczegółowo omawiam dwie  koncepcje  teoretyczne z  racji  tego,  że  ich

elementy stanowią podstawowe kategorie użyte w tym projekcie jako narzędzia do myślenia o

czytaniu. Pierwszą z nich jest koncepcja rezydualności, stanowiąca niedyskursywny komponent

tożsamości,  a drugą stanowi koncepcja hierarchii  potrzeb podstawowych, ukazująca możliwe

drogi projektowania celów edukacyjnych stawiających w centrum holistyczny rozwój człowieka.

Ma to  na  celu  ułatwienie  rozeznania  się  czytelnikowi  w założeniach  stojących za  procesem

budowy struktury projektu.  

1.1 Potrzeba rozwoju pedagogicznej teorii czytania w obliczu kryzysu nauczania czytania

Kryzys czytelnictwa przejawia się nie tylko w spadającej liczbie przeczytanych książek przez

statystycznego  Polaka,  ale  przede  wszystkim  w  braku  kompetencji  do  dostrzegania  i

rozpoznawania  wagi  rozwoju  umiejętności  czytania  oraz  uznania  związku  między  jakością

czytania poszczególnych osób a rozwojem ich samych oraz kondycją środowiska, w którym żyją.
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W  wyniku  tego  zjawiska  deklaracjom  dostrzegania  istotności  czytania  we  współczesnym

świecie, paradoksalnie współtowarzyszy zaniedbywanie kształcenia czytania lub, co groźniejsze,

pozorowanie nauki czytania czy też podchodzenie do tego procesu z perspektywy redukującej

jego złożoność, sieć powiązań i potencjał. 

Jednak  współczesna  humanistyka  daje  narzędzia  umożliwiające  dochodzenie  do  uchwycenia

fenomenu czytania w jego bogactwie i  istotności kulturowej, społecznej i psychorozwojowej.

Dodatkowo,  stosując  założenia  paradygmatu  systemowego  i  mechanizmów  zachodzących  w

systemach  złożonych,  możemy  na  podstawie  sił  i  środków  przeznaczanych  w  ramach

poszczególnych sektorów działań określić rzeczywiste cele całego systemu, które często są inne

niż  deklarowane  (Meadows  2008,  s.  14-17). Tak  zdaje  się  być  w  przypadku  różnorodnych

strategii rozwoju czytelnictwa, szczególnie w edukacji polonistycznej, które nie są w głównej

mierze nakierowane na wspieranie procesu kształcenia świadomych, kompetentnych czytelników

i twórców. Strategie te nie są efektywne w tych zakresach oddziaływania, ponieważ stanowią

część systemu, w ramach którego określa się zadania skupione na realizacji innych celów, jak

kształcenie  uległości  wobec  wykładni,  konwencji  i  redukcyjnych  przedstawień  oraz  doraźne

interesy polityczne czy ekonomiczne.

Pogłębiona refleksja nad czytaniem skłania do pojmowania tej praktyki jako kompetencji, która

wyznacza zasięg myślenia, rozumienia, interpretacji oraz konstruowania siebie i rzeczywistości

dookoła.  Wiedza wypracowana w tym zakresie może współuczestniczyć w implementowaniu

jakościowych zmian zachodzących w przestrzeni edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Jednak

ważne jest, aby punkt wyjścia osadzić w aktualnej sytuacji wraz z wyzwaniami, możliwościami i

uwarunkowaniami systemowymi, w które obecnie wpisane jest kształcenie czytania. 

Raport krytyczny z Trzeciego Uroczystego Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy

Wprowadzenie

Odbywający się corocznie Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy może być uznany jako

wydarzenie  pozwalające  na  rozeznanie  się  w  trendach  i  kierunkach  rozwojowych  mających

miejsce w edukacji polonistycznej oraz dydaktyce kształcenia językowego i literackiego. Może

być  również  traktowany  jako  wydarzenie  dające  obraz  komunikacji  między  środowiskiem

teoretyków i praktyków. Uczestnictwo w nim daje szansę na poznanie nastrojów, poglądów oraz

postaw nauczycieli i bibliotekarzy na co dzień realizujących tę edukację. W tym sensie może być
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rozpatrywany  jako  szansa  na  poznanie  trendów  i  mechanizmów  obecnych  w  środowisku

polonistów i bibliotekarzy oraz kondycji tej społeczności komunikacyjnej. 

Raport krytyczny tutaj przedstawiony oprócz omówienia zasięgu wydarzenia i podjętej na nim

problematyki skupia się również nad tym, jakie cele kongres sobie wyznaczał oraz które zdawał

się w rzeczywistości realizować. W raporcie podejmuję się również zadania zarysowania obrazu

odbioru tego wydarzenia przez jego uczestników oraz przedstawienia krytycznego stanowiska w

kwestii świadomości wagi czytania reprezentowanej przez środowisko polonistyczne. 

Przedstawiony raport przygotowany został jako rezultat uczestnictwa w trzeciej edycji kongresu,

z myślą o rozwijanym w tej pracy projekcie „pedagogiki czytania”. W związku z tym istotnym

jego elementem jest poszukiwanie w wypowiedziach i postawach uczestników tego spotkania

odniesień  do  treści  ujętych  w  projekcie  oraz  kategorii  stanowiących  jego  rusztowanie

kategorialne. Z racji tego ważne miejsce w prowadzonej przeze mnie dyskusji zajmuje kwestia

obecności wątków odnoszących się do rezydualności oraz zakres świadomości roli tej kategorii

w kształceniu językowym i literackim.

Tematyka, zasięg i znaczenie kongresu na mapie edukacji polonistycznej

Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy to wydarzenie organizowane przez czasopismo

„Polonistyka”, skierowane do polonistów, bibliotekarzy, studentów kierunków humanistycznych,

pasjonatów  języka  polskiego  i  literatury. Za  misję  kongresu  organizatorzy  postawili  sobie

stanowienie platformy zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń8, a tegoroczne wydarzenie

określili jako „punkt kulminacyjny edukacji polonistycznej”9. W dniu 17 listopada 2017 roku we

warszawskim  Multikinie  Złote  Tarasy  miała  miejsce  trzecia  edycja kongresu  pod  hasłem

Wielopoziomowość  tekstu  literackiego  i  jego  rola  w  edukacji  polonistycznej.  Wzięło  w  nim

udział kilkuset nauczycieli i bibliotekarzy z całego kraju, a wystąpiło 14 prelegentów; praktyków,

naukowców  i  przedstawicieli  kultury. Kongres  otrzymał  patronat  honorowy  Rady  Języka

Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dobór miejsca nie był bez znaczenia, gdyż

jak zaznaczali organizatorzy wydarzenia, tematem przewodnim tej edycji było „motywowanie do

lektury, kształtowanie nawyków czytelniczych i uczenie twórczej analizy i interpretacji tekstów

w  szkole  przy wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii,  podkreśleniu  roli  filmu  i  teatru  w

8 Oficjalna  strona  wydarzenia  Trzeci  Uroczysty  Kongres  Polonistów  i  Bibliotekarzy,
https://www.facebook.com/events/847163255450520/ post z 18 lipca, dostęp 03.05.2018.

9 Oficjalna  strona  wydarzenia  Trzeci  Uroczysty  Kongres  Polonistów  i
Bibliotekarzyhttps://www.facebook.com/events/847163255450520/ post z 13 lipca, dostęp 03.05.2018.

22



szkolnej edukacji”10. 

Wydarzenie  było  podzielone  na  cztery części:  panel  dyskusyjny oraz  trzy sesje  zawierające

prelekcje.  Uroczysty  panel  dyskusyjny  otwierający  kongres,  Książka  na  ścieżkach  moich

wyborów, skupiał się na wymianie poglądów i doświadczeń na temat kształtowania nawyków

czytelniczych z uwzględnieniem roli filmu i teatru, szczególnie w kontekście ekranizacji lektur

szkolnych.  Uczestnicy dyskusji,  to  jest  moderator  prof.  Tadeusz  Zgółka,  kierownik  zespołu

dydaktyków  Rady  Języka  Polskiego  przy  Prezydium  PAN,  prof.  Andrzej  Markowski,

przewodniczący Rady Języka polskiego, prof. Halina Zgółkowa, kierownik Zakładu Retoryki,

Pragmalingwistyki  i  Dziennikarstwa  UAM,  Sylwia  Chutnik,  pisarka  i  działaczka  społeczna,

Janusz Kukuła, dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia oraz prof. Sławomir Żurek,

twórca  poprzedniej  podstawy programowej,  wypowiadali  się  również  na  kwestie  dotyczące

kanonu  lektur  szkolnych  oraz  stanu  czytelnictwa  w  Polsce  na  tle  przemian  kulturowych.

Wystąpienia prelegentów były  skupione wokół takich zagadnień, jak: kształcenie do twórczej

analizy i interpretacji tekstów literackich, motywowanie do aktywnego udziału w lekcjach języka

polskiego,  możliwości  wprowadzania  edukacji  filmowej  i  teatralnej  w szkole  oraz  używanie

nowoczesnych technologii na lekcjach w szkole i poza nią.

Poza serią wystąpień, przez cały czas trwania kongresu czynne były stoliki tematyczne „Eksperci

praktykom”, które pozwalały na zapoznanie się z ofertą wydawnictw, stowarzyszeń, muzeów i

inicjatyw  edukacyjno-kulturowych.  Dodatkowo,  uczestnicy  wydarzenia  mieli  możliwość

konsultacji  metodycznych,  jak  również  zakupu  książek  z  zakresu  dydaktyki,  terapii  czy

językoznawstwa  oraz  pomocy  dydaktycznych  skierowanych  do  różnych  grup  wiekowych.

Podczas  trwania  kongresu  w  tej  strefie  trwała  wymiana  doświadczeń  pomiędzy  obecnymi.

Możliwe  było  prowadzenie  swobodnych  rozmów  oraz  zadawanie  dodatkowych  pytań

prelegentom.  Każdy  z  uczestników  kongresu  otrzymał  pakiet  zawierający  materiały

rozszerzające  tematykę  podejmowaną  w  wystąpieniach  oraz  dwa  scenariusze  lekcji

przygotowane  przez  Agnieszkę  Tomasik,  prowadzącą  jedno  z  wystąpień  w  trzeciej  sekcji

kongresu. Dodatkowo w dołączonych materiałach znajdowały się ulotki informacyjne i materiały

promocyjne  podmiotów  prowadzących  punkty  eksperckie  lub  będących  partnerami  tego

wydarzenia11. 
10 Oficjalna  strona  wydarzenia  Trzeci  Uroczysty  Kongres  Polonistów  i  Bibliotekarzy,

https://www.facebook.com/events/847163255450520/, dostęp 03.05.2018.
11 Należały  do  nich  między  innymi  Wydawnictwo  MAC,  Wydawnictwo  Jedność,  Towarzystwo  Naukowe

Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II,  Wydawnictwo  Alegoria,  Księgarnia  BookBook,
Wydawnictwo  Dwukropek,  Centrum Edukacji  Obywatelskiej,  Wydawnictwo  Dobra  Literatura,  Energylandia
Rodzinny Park Rozrywki, Platforma Edukacyjna Edumaster, Centrum Edukacji Filmowej, Wytwórnia Filmów
Dokumentalnych i  Fabularnych, Wydawnictwo Epideixis,  GeloVox,  Muzeum Historii  Żydów Polskich Polin,
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Krytyczna analiza deklarowanych i realizowanych celów kongresu

W materiałach informacyjnych, zachęcających do wzięcia udziału w kongresie, nie zostały jasno

sprecyzowane jego cele,  jednak zbliżona do tego zdaje się  lista  zadań,  jakie sobie postawili

organizatorzy i konkretnych zysków, jakie wyniosą z wydarzenia uczestnicy kongresu. Poniżej

przedstawię krytyczne sprawozdanie z poziomu i zakresu ich realizacji rozszerzone o dodatkowe

uwagi, ponieważ – choć zdaje się, że nie wszystkie zapewnienia zostały zrealizowane – postaram

się również wykazać takie zadania, które były realizowane, a nie zostały wymienione na liście

projektowanych korzyści. 

Pierwszym  z  wymienianych  przez  organizatora  zapewnień  było  to,  że  kongres  przyjmie

praktyczną formułę, w ramach której prelegenci przedstawią „sprawdzone pomysły na lekcje” i

„krok po kroku” omawiane będą ich mocne i słabe strony. Choć większość prelegentów skupiła

swoje  prezentacje  wokół  praktycznych  propozycji,  które  można  traktować  jako  inspirujące

impulsy zarówno  do  własnego  rozwoju  zawodowego,  jak  i  aktywizacji  uczniów,  raczej  nie

można było tego określić konkretnymi „pomysłami na lekcje” w realiach polskiej szkoły, a ich

prezentacja z pewnością nie polegała na omawianiu krok po kroku ich wad i zalet. Wystąpienia

koncentrowały się raczej na uruchamianiu potencjału organizacyjnego, otwieraniu nauczycieli na

czerpanie  materiałów  edukacyjnych  z  szeroko  pojętej  kultury  oraz  korzystanie  z  gotowych

rozwiązań  technologicznych  i  platform internetowych  w myśleniu  o  edukacji,  niekoniecznie

ograniczając  jej  do  efektywnego  spędzenia  czterdziestu  pięciu  minut  w  ławce  szkolnej.  W

ramach edukacji  polonistycznej proponowane były wizyty w kinie,  parku rozrywki,  muzeum,

pracowni  rekwizytów  teatralnych  czy organizacja  happeningów  na  ulicach  miast.  Prelegenci

zachęcali również do korzystania z dostępnych stron internetowych, wykorzystywania dramy lub

wspólnego oglądania i omawiania filmów w czasie zajęć. 

Nie  możemy również  mówić  o  spełnieniu  zapewnienia  o  otrzymaniu  „kompletnego zestawu

rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych do zastosowania w szkole” na temat

wykorzystania tekstu literackiego w edukacji polonistycznej, a jeśli chodzi o realizację obietnicy,

w ramach której  każdy uczestnik dostanie  „gotowe plany zajęć do pracy z  lekturami,  dzięki

którym  zrealizuje  z  sukcesem  zagadnienia  z  podstawy  programowej”,  jak  już  zostało

wspomniane wyżej, uczestnicy kongresu otrzymali dwa gotowe plany zajęć do pracy z lekturami,

jeden do pracy z baśnią  Czerwony Kapturek,  drugi – z mitami greckimi,  oba skierowane do

Wydawnictwo dla dzieci Wytwórnia, Portal Noc Bibliotek oraz Fundacja Aktywności Lokalnej. 
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młodszych uczniów. 

Kolejny cel, a mianowicie zapewnienie o podkreśleniu roli „interdyscyplinarności w edukacji

polonistycznej”,  został  doskonale  zrealizowany.  Prelegenci  wskazywali  na  cały  wachlarz

narzędzi  wzbogacających  metodykę  nauczania  języka  polskiego,  wykorzystując  zarówno

rozmaite  rodzaje  sztuki,  jak  i  portale  edukacyjne  z  różnych dziedzin  wiedzy,  a  także  oferty

instytucji  i  organizacji.  Dodatkowo prelekcje  prezentowały rekwizyty sprzyjające  budowaniu

zaangażowanego  uczestnictwa  uczniów  w lekcji.  Jednak  akcent  nie  był  raczej  położony na

pokazanie „[...] jak realizować lekcje, które w znaczący sposób podniosą poziom wyników na

sprawdzianach  i  egzaminach”  lub  „jak  sprawić,  aby  uczeń  dołączył  do  elity  finalistów

konkursów i olimpiad polonistycznych”12. Istotniejszą rolę w wystąpieniach zajmowało zadanie

ukazania,  jak  stworzyć  takie  sytuacje  edukacyjne,  które  będą  znaczącym,  rozwojowym

przeżyciem dla jej uczestników, to jest zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ale również często

dla  większego  grona  odbiorców  lub  współuczestników  lokalnych  wydarzeń  kulturalnych

inicjowanych w ramach edukacji polonistycznej.

Można stwierdzić, że w ramach deklarowanej misji wymiany wiedzy, doświadczeń teoretyków

oraz  praktyków  kształcenia  językowego  i  literackiego  III  Uroczysty  Kongres  Polonistów  i

Bibliotekarzy  spełnił  inne,  oficjalnie  nie  deklarowane  cele  w  ramach  podjętej  przez  siebie

tematyki.  Ważne  były  pytania:  „Jak  efektywnie  czerpać  z  tradycji  literackiej  i  kreować

nowoczesną  edukację,  aby angażować  młodzież  do  aktywności  w  szkole,  ale  również  poza

lekcjami?”,  „Jak przygotować ucznia do skutecznej  komunikacji  intertekstualnej,  realizując z

powodzeniem  założenia  podstawy  programowej?”,  „Jak  inspirować  uczniów  do  pracy

zespołowej?” czy wreszcie „Jak w realiach szkolnych prowadzić edukację z filmem i teatrem na

lekcjach polskiego?”13. Prelegenci odpowiadali na nie poprzez zwracanie uwagi na możliwości i

konieczność kształtowania kompetencji i wiedzy uczniów przed kontaktem z tekstem kultury.

Podkreślali  oni  również  zalety projektowania  sytuacji  umożliwiających  zaistnienie  istotnych

przeżyć niezbędnych do znaczącego spotkania z kulturą i rewitalizujących środowisko lokalne.

W związku z tym dyskurs kongresu zdawał się uświadamiać, w jak niemożliwej sytuacji stoi

obecnie  nauczyciel  języka  polskiego,  jeśli  pragnie  rzeczywiście  realizować  potencjał  dzieła

literackiego.  Tym samym wydarzenie  uświadamiało,  ile  tracimy w obecnej  sytuacji  i  w jak

poważnym kryzysie  tkwi  taka edukacja polonistyczna,  która nie  stawia  sobie tych pytań lub

12 Materiały informacyjne w postaci poczty elektronicznej wysłane przez Forum Media Polska, organizatorów III
Uroczystego Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy dnia 19.07.2017 

13 Biuletyn  Polonistyczny,  https://biuletynpolonistyczny.pl/events/iii-uroczysty-kongres-polonistow-i-
bibliotekarzy,1105/details, dostęp 03.05.2018.
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redukuje swoją misję do „podnoszenia wyników na sprawdzianach i egzaminach” i „realizacji z

sukcesem  zagadnień  z  podstawy  programowej”.  Inaczej  mówiąc,  poprzez  zapewnienie

wysokiego  poziomu  merytorycznego,  kongres  w  rzeczywistości  spełnił  o  wiele  bardziej

radykalne cele niż te deklarowane w zaproszeniach dla nauczycieli, nakierowane na spełnienie

doraźnych  potrzeb  praktyków  i  tym  samym  redukujące  w  istocie  potencjał  edukacji

polonistycznej. 

Odbiór kongresu przez uczestników 

Jako  obserwatorka  kongresu  starałam  się  zebrać  na  bieżąco  wrażenia  uczestników  oraz  w

szerszej perspektywie – ich przekonania, odczucia i refleksje dotyczące oceny tego wydarzenia

jako platformy wymiany doświadczeń i  wiedzy między teoretykami i  praktykami,  kształcenia

kompetencji do jakościowego czytania, wyzwań z tym związanych i możliwości, jakie daje praca

w obecnym systemie edukacyjnym jeśli chodzi o tworzenie sytuacji edukacyjnych o charakterze

przeżycia  egzystencjalnego  przy  wykorzystaniu  tekstu  literackiego.  Podczas  przerw  między

panelami przeprowadziłam swobodne rozmowy z uczestnikami i organizatorami wydarzenia, w

większości  nauczycielami  języka  polskiego  oraz  po  wydarzeniu  zebrałam  umieszczone  w

internecie  materiały  będące  podsumowaniami  i  relacjami  napisanymi  przez  uczestników.

Bezpośrednie  rozmowy pozwoliły  na  dotknięcie  kwestii  najistotniejszych  z  perspektywy tej

pracy,  natomiast  podsumowania  opublikowane  w  internecie  posłużyły  do  zapoznania  się  z

oczekiwaniami, jakie miały osoby biorące udział w kongresie i kryteriami oceny wydarzenia oraz

zdaniem sprawy z oceny wypełnienia tych oczekiwań.

Jeśli  chodzi  o  ogólne  wrażenia  uczestników,  były  one  zdecydowanie  pozytywne.  Osoby,  z

którymi rozmawiałam wypowiadały się z  uznaniem o doborze specjalistów występujących w

panelu  dyskusyjnym  oraz  w  poszczególnych  prezentacjach,  podkreślając,  że  są  to  czołowi

przedstawiciele  świata  nauki  i  kultury.  Wysoko  oceniały  również  poruszaną  tematykę,  jako

ważną z perspektywy ich pracy, inspirującą i ciekawą. Równie pozytywnie wypowiadano się o

tzw. stolikach eksperckich, podkreślając, jak ważna jest możliwość zapoznania się z literaturą

fachową oraz pomocami dydaktycznymi oraz możliwość zakupu tych materiałów na miejscu.

Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  również  „stoliki”,  przy  których  eksperci  udzielali

informacji  na  temat  projektów  edukacyjnych.  Jedyny  niedosyt  w  odczuciu  niektórych

uczestników wydarzenia dotyczył zawartości materiałów konferencyjnych, które zdawały się być

tylko próbką, a nie „kompletnym zestawem” scenariuszy zajęć. Rozczarowane były szczególnie

osoby uczące w liceach, ponieważ oferowane scenariusze lekcji, dające propozycje kreatywnego
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wykorzystania  tekstów  literackich  na  zajęciach  były  przeznaczone  dla  uczniów  z  niższych

etapów edukacji.

Przechodząc  do  sprawozdań  umieszczonych  w  internecie,  można  powiedzieć,  że  wszystkie

teksty, do których udało mi się dotrzeć, bardzo pozytywnie wypowiadają się o kongresie. Kinga

Szwaja-Klugowska (2017) przedstawiła obszerną relację z kongresu, wskazując na wnioski z

debaty  ekspertów  oraz  omawiając  cenne  wątki  obecne  w  prezentacjach  poszczególnych

panelistów. Zwróciła ona szczególną uwagę na podkreślaną przez prelegentów wagę kompetencji

do kontaktu z różnorodnymi wytworami kultury i odpowiedzialność polonistów za ich rozwój.

Podsumowała swój udział następującymi słowami:

Uczestnictwo  w  III  Kongresie  było  niezwykle  cennym  doświadczeniem.  Mogłam  wymienić
poglądy z innymi uczestniczkami, bezpośrednio wysłuchać poglądów najbardziej znanych osób
związanych z edukacją polonistyczną (Szwaja-Klugowska, 2017).

Iwona Artowicz-Skowrońska z kolei zwróciła uwagę na fakt, że podczas prelekcji poświęconej

podnoszeniu  kompetencji  metodycznych  publiczność  została  włączona  do  podzielenia  się

własnymi  praktykami  lub  pomysłami  na  „udana  lekcję”,  podsumowując  wydarzenie

stwierdzeniem,  iż  jego  uczestnicy  „niewątpliwie  byli  usatysfakcjonowani  udziałem  w

konferencji”  (2017).  Witold  Torbiarczyk  (2017)  natomiast  podkreślił  „wspaniałą  atmosferę”

kongresu oraz podzielił  się myślą,  że „takie Wydarzenie trzeba w sobie długo «trawić»” aby

wyciągnąć  zyski  z  dyskursu  prowadzonego  przez  „znakomitych  dyskutantów  i  panelistów”.

Również Janusz Zduńczyk bardzo wysoko ocenił prelegentów kongresu, dodając:

Bezpośredni kontakt z takimi osobowościami jak: prof. dr hab. Halina Zgółkowa, prof. dr hab.
Andrzej Markowski, , prof. dr hab. Sławomir Żurek, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka był nie tylko
zaszczytem,  ale  także  inspiracją  do  poszukiwania  coraz  bardziej  twórczych,  efektywnych
sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą (Zduńczyk 2017)14.

Na inspirujący charakter kongresu zwróciły także uwagę w swoim sprawozdaniu Ewa Nowak-

Kübler  oraz  Joanna  Raźniewska,  jak  również  Lidia  Wiśniewska  (2017),  według  której

„[w]szystkie  podejmowane  zagadnienia  zostały  zaprezentowane  w  bardzo  ciekawy sposób”.

Natomiast Elżbieta Baczewska (2017), odnosząc się również do tej funkcji kongresu, ujęła jego

recenzję w formę „3x i”, określając go jako „interesujący, interdyscyplinarny i inspirujący” . W

tym samym tonie o kongresie wypowiedziała się Edyta Sądej (2017), określając to wydarzenie

jako  „niezwykle  ciekawe”.  Obraz  ten  jednak  wydaje  się  zbyt  powierzchowny  w  swoim

optymizmie.

14 Zachowuję oryginalną pisownię i interpunkcję cytowanego tekstu.
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Krytyczny ogląd świadomości wagi czytania reprezentowanej przez środowisko polonistyczne 

Pedagodzy stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami, wynikającymi zarówno z uwarunkowań

ekonomicznych, społecznych, jak i kulturowych. Takie inicjatywy, jak przywoływany kongres,

stanowią ważną platformę do wymiany wiedzy, inspiracji i doświadczeń. W związku z tym jawią

się jako dobre miejsce do prób określenia stanu świadomości danego środowiska w zakresie

ograniczeń, wyzwań i szans, w jakie wpisana jest realizacja postawionych celów. Tak też jest w

przypadku tego wydarzenia,  które pozwala na rozeznanie się w kwestii  rozpoznawania rangi

czytania i jego kształcenia nie tylko w toku edukacji szkolnej, ale z perspektywy całego życia

człowieka i jego funkcjonowania w społeczności. 

Biorąc pod uwagę wskazywane przez organizatorów, projektowane zyski z udziału w kongresie,

przebieg  panelu  dyskusyjnego,  postulaty  włączania  nowych  zadań  przy  zachowaniu

dotychczasowej  struktury  programowej  i  systemu  oceniania  oraz  specyfikacji  efektów

kształcenia,  można postawić  tezę  o  niepełnej  świadomości  środowiska polonistycznego w

trzech wymiarach, to jest:

– w wymiarze wagi pedagogicznej  teorii  czytania jako podstawy do profesjonalnego uczenia

kompetencji jakościowej lektury

– w wymiarze rangi poznawczej i rozwojowej praktyki czytania uczniów,

–  w  wymiarze  dawania  świadectwa  przez  nauczycieli  własnym  poziomem  i  zakresem

uczestnictwa w kulturze czytelniczej we wzajemnym sprzężeniu człowiek – środowisko.

Jednocześnie  daje  się  zauważyć  silny  nurt  przeczuwania  konieczności  rewitalizacji  wizji

kształcenia  kontaktu  z  tekstami  kultury  w  świetle  postrzegania  tego  procesu  w  sposób

systemowy.  Widoczne  jest  przy tym  nastawienie  na  podkreślenie  wagi  edukacji  w  zakresie

kształcenia jakościowych kompetencji do odczytywania dziedzictwa kulturowego i tekstualizacji

własnych  doświadczeń  życiowych w zakresach indywidualnym,  społecznym i  obywatelskim,

jednak bez dostatecznego rozpoznania udziału jakościowych praktyk i strategii czytania w tych

obszarach rozwoju.

Przechodząc do rozwinięcia  tezy dotyczącej  niepełnej  świadomości  i  wiedzy polonistów w

wymiarze wagi uczenia kompetencji jakościowego czytania, zauważmy, że jest ona potrzebna

do  efektywnego  i  celowego  kształcenia  złożonych  umiejętności  i  postaw  związanych  z

jakościowym  spotkaniem  z  tekstem.  W  świadomości  niektórych  teoretyków  edukacji

polonistycznej  zaszło  już  przesunięcie  w kwestii  priorytetów nauczania  z  postoświeceniowej

koncepcji  prymatu  wiedzy i  strategii  kształcenia  zdroworozsądkowego podejścia  do  języka i

literatury na rzecz podkreślania istotności rezydualnego i egzystencjalnego wymiaru kształcenia
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polonistycznego,  jednak  nie  zdołały  one  jeszcze  zaistnieć  jako  podstawy  teoretyczne

obowiązującego systemu edukacji polonistycznej.

Na kongresie pojawiały się liczne wątki odnoszące się do uczuciowej sfery spotkania z dziełem

literackim i  kluczowej  wagi  kształcenia  postawy wobec  tekstu  kultury z  naciskiem na  jego

emocjonalny  i  wolicjonalny  wymiar.  Rozpoznany  i  przywoływany  został  również  postulat

potrzeby takiej edukacji polonistycznej, która umożliwiała będzie nie tyle poznanie dzieła, co

poznanie siebie poprzez wejście z nim w relacje. Takie myślenie o lekturze można osadzić w

nurcie hermeneutycznym, zyskującym coraz większą popularność w edukacji (Bortnowski 2014,

s. 195). Drugim obszarem rozważań, podniesionym zarówno podczas panelu dyskusyjnego, jak i

podczas wystąpień plenarnych, była kwestia rozwijania kompetencji wyrażania siebie poprzez

kontakt  z  kulturą w myśl  koncepcji  tekstualizacji  doświadczenia,  choć to  sformułowanie nie

padło  podczas  prezentacji.  Równie  ważne  dla  prelegentów  zdawało  się  podkreślenie  wagi

przeżycia w kształceniu polonistycznym, co odwołuje nas do pojęcia istotności egzystencjalnej,

choć  i  ten  termin  nie  pojawił  się  na  panelu.  Zarówno  w  wystąpieniu  Agnieszki  Tomasik

dotyczącym kompetencji metodycznych nauczyciela, Barbary Matusiak – odnośnie roli teatru i

form  parateatralnych  w  edukacji  polonistycznej,  Anny  Podemskiej-Kałuży  –  pokazującej

możliwości  wykorzystaniu  filmu,  jak  i  Pauliny Małochleb  – na  temat  lektury aktualizującej,

istotne było wskazanie na zasadność działań mających na celu zaprojektowanie takiego toku

kształcenia,  który będzie  obfitował  w  zdarzenia  umożliwiające  wzbudzenie  przeżycia  w  ich

uczestnikach w wyniku kontaktu z dziełem kultury oraz dążenie do stworzenia okazji do jego

werbalizacji i tekstualizacji.

Wyżej  wymienione  kwestie  –  pomimo  tego,  że  jak  się  zdaje,  stanowiły myśl  przewodnią  i

główny motyw pojawiający się w prezentacjach – nie pełniły funkcji treści organizujących teorię

kształcenia literackiego i językowego. Nie postulowano też potrzeby zmian w systemie edukacji

polonistycznej oraz w sposobach myślenia o celach, zadaniach i treściach nauczania i kształcenia

z perspektywy wyżej zarysowanych kategorii. Prelegenci niejednokrotnie przyznawali, że zdają

sobie sprawę, iż prezentowane treści mogą stanowić jedynie dodatek, a więc funkcjonować na

marginesie kształcenia polonistycznego. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest prymat realizacji podstawy programowej, w której „nie ma

miejsca”  na  tego  typu  zagadnienia  oraz  organizacja  systemu  edukacji,  gdzie  uczenie  się

tradycyjnie ma odbywać się w szkole w toku 45-minutowych lekcji. Jak pokazał Pierre Bourdieu

(2006),  programy  szkolne  przedkładają  rekonstrukcję  kapitału  kulturowego  ponad

emancypacyjne  projekty  rozwojowe.  Tak  też  jest  w  polskiej  szkole,  gdzie  podstawą  dla
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nauczyciela języka polskiego jest realizacja wyszczególnionych przez program zagadnień choćby

w  podstawowym  zakresie  ograniczającym  je  do  podania  „wiedzy”  i  rozliczenia  z  jej

zapamiętania  przez  uczniów  oraz  wyćwiczenia  umiejętności  tworzenia  uznanych  form

literackich na podstawowym poziomie, jak również obowiązek rozliczenia uczniów z efektów

kształcenia, które z braku czasu w porównaniu do ilości zagadnień oraz organizacji nauczania w

zespołach klasowych nierzadko ogranicza się do zdolności przywołania przez uczniów podanych

wcześniej informacji. Oczywiście nie jest to całość oddziaływań i treści, jednak stanowią one

nienaruszalną podstawę, co połączone z faktem, że dzieł literatury, sposobów interpretacji i form

stopniowo przybywa, prowadzi do niekończącego się procesu przeładowywania programu, a tym

samym  czynienia  niemalże  niemożliwym  realizowanie  innych  celów,  które  jawią  się  jako

dodatkowe, a być może nawet często marginalne. 

Tym samym reprodukcyjna funkcja edukacji szkolnej narzuca polonistom obowiązki transmisji

określonej  liczby  wiadomości  i  kształcenia  konkretnych  umiejętności  takich,  jak  tworzenie

uznanych kulturowo form tekstu,  analiz gramatycznych posługujących się nienegocjowalnymi

terminami i umiejętności schematycznej interpretacji tekstów. To wszystko odbywa się w czasie,

który jest przez ministerstwo z góry określany i przeliczony na godziny lekcyjne. To naturalnie

powoduje  presję  na  zrealizowanie  przez  nauczycieli  ciągle  poszerzanego  programu.  Taka

sytuacja nie sprzyja zwiększaniu czasu i motywacji do wymiany wiedzy o polepszaniu jakości

edukacji literackiej i językowej w zakresach zagadnień nie istniejących w programie lub słabo

skonceptualizowanych  oraz  oddala  osiągnięcia  nowoczesnej  humanistyki  od  praktyki

edukacyjnej.  Innymi  słowy,  prymat  reprodukcji  kulturowej,  stanowiący  podstawową  cechę

państwowych  systemów  edukacji,  znacznie  utrudnia  wymianę  myśli  między  naukowcami  a

nauczycielami,  przedkładając  spełnianie  doraźnych  celów  wynikających  z  wymogów

programowych,  nakierowanych  na  transmisję  i  reprodukcję  kultury.  W  takim  układzie  na

marginesie pozostają działania rewitalizujące dyskurs i proponujące nowe sposoby mówienia i

myślenia o edukacji, kulturze i rozwoju społecznym. Tym samym, obecna polityka oświatowa

jest blokadą w rozpoznawaniu wagi uczenia złożonych kompetencji jakościowego czytania, a

nawet ich teoretycznej konceptualizacji.

Przykładem na potwierdzenie tej tendencji były oczekiwania wielu nauczycieli względem treści

planowanych  na  kongresie.  W  rozmowie  z  organizatorką  wydarzenia  i  redaktor  naczelną

czasopisma  „Polonistyka”  Edytą  Żmudą  poruszyłam  temat  doboru  tak  ciekawej  tematyki

koncentrującej  się  wokół  potencjału  rozwojowego  lektur  szkolnych  i  istotności  sprzężenia

czytania z innymi rodzajami aktywności kulturowych w kontekście nierealności sprostania takim
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celom przy obecnej ilości godzin przeznaczonej na edukacje polonistyczną w obliczu wymogów

podstawy programowej. Przyznała ona, że wielu nauczycieli z zaniepokojeniem przyjęło główną

tematykę kongresu, obawiając się małej  przydatności poruszanych tematów w ich codziennej

praktyce szkolnej.  Stąd prawdopodobnie zapewnienia organizatorów o „praktycznej  formule”

kongresu  i  udostępnienia  narzędzi,  które  pomogą  realizować  „z  sukcesem”  zagadnienia  z

podstawy programowej.

Być może oczekiwania uczestników miały również swoje przełożenie na poziom ugruntowania

teoretycznego  większości  wystąpień  kongresu.  Większość  prelekcji  nie  była  prezentowana  z

perspektywy silnego osadzenia teoretycznego, toteż poruszane metody czy zagadnienia stanowiły

swego rodzaju odskocznię od podstawowej działalności edukacyjnej, sposób na uatrakcyjnienie

zajęć  bez  perspektywy  uczynienia  omawianych  zagadnień  teoretyczną  podstawą  edukacji

polonistycznej.  Dzieje  się  tak  pomimo  zaznaczonego  wcześniej  zauważalnego  zwrotu  w

priorytetyzacji rodzajów oddziaływań, wagi kształconych kompetencji i oczekiwanych efektów

kształcenia. Szczególnie zaskakiwał brak podawania lub ujawniania zaplecza teoretycznego w

sekcji panelowej w przypadku zdecydowanej większości prezentacji. Tylko jedna z nich, to jest

prezentacja  Anny  Podemskiej-Kałuży  dotycząca  lektury  intersemiotycznej  bogata  była  w

odniesienia do autorów poruszających przedstawianą tematykę, a w materiałach konferencyjnych

znajdowała  się  lista  książek  rozszerzających  omówione  zagadnienia.  Natomiast  wskazywana

przez  uczestników  konferencji  jako  „wzbudzająca  ogromne  zainteresowanie”  (Szwaja-

Klugowska 2017) prezentacja Pauliny Małochleb Czytać by aktualizować – potencjał listy lektur,

pozbawiona była informacji o zapleczu teoretycznym, z którego czerpie. Wprowadzone pojęcia

„lektury aktualizującej”,  w której  można dostrzec wiele  tropów związanych z  zagadnieniami

rozwijanymi w tej pracy, pozbawione było informacji o zapleczu, z którego czerpie. Zaciera to

perspektywę historyczną tej koncepcji, utrudniając świadome rozwijanie jej przez uczestników

kongresu w postaci wypracowanych na jej podstawie profesjonalnych technik pracy z uczniami. 

Jednak trend zacierania lub nieświadomości podłoża teoretycznego prezentowanych poglądów,

pomysłów  czy  inspiracji  dotyczących  rezydualnego,  egzystencjalnego  i  psychorozwojowego

wymiaru  czytania  nie  był  obecny  jedynie  podczas  sesji  z  prezentacjami.  Był  on  również

zauważalny w pierwszej części, to jest w panelu dyskusyjnym, jak również w rozmowach, które

prowadziłam z samymi nauczycielami. Nauczyciele wskazywali na istotność takich rozwiązań

dydaktycznych,  które  pobudzają  sferę  emocjonalną  uczniów  i  dawali  liczne  przykłady

wykorzystywania tego podejścia  w edukacji  polonistycznej.  Jedna z  nauczycielek przywołała

metodę  indywidualnych projektów jako  szansę  na  zaciekawienie  uczniów tekstami  kultury i
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zaangażowanie w ich analizę, interpretację i współtworzenie kultury w postaci np. projektów

filmowych.  Podawane  rozwiązania  metodyczne  nie  były  jednak  osadzone  w  określonych

koncepcjach  teoretycznych  mogących  stanowić  podstawę  dla  reformy edukacyjnej,  a  raczej

wskazywano na ich motywujący charakter z racji atrakcyjności dla uczniów15. Daje to odczucie

zapoznania przez polonistów koncepcji teoretycznych odnoszących się do wątków takich, jak:

istotność egzystencjalna czytania, waga tekstualizacji  doświadczenia,  rola stylu narratywizacji

własnej  tożsamości,  strategii  czytania  czy  potencjału  tekstów  kultury  do  rozwoju  zaplecza

rezydualnego i przechodzenia na wyższe poziomy rozwoju psychospołecznego pomimo tego, że

pożądane efekty lektury zdają się opierać właśnie na tych koncepcjach. 

We współczesnej edukacji polonistycznej istotność egzystencjalna nie jest kategorią organizującą

cele  edukacyjne.  Metody,  które  w  centrum  osadzają  tworzenie  sytuacji  potencjalnie

uruchamiające  rozwój  w  oparciu  o  siłę  przeżycia  i  rozwijanie  takiego  myślenia,  w  które

włączona jest humanistyczna troska, są stosowane nie w wyniku teoretycznego rozpoznania wagi

tego podejścia, a ze względu na empiryczne przesłanki, to jest stwierdzenie, że takie zadania

„motywują” uczniów i wzmacniają ich „zaangażowanie”. Zdaje się,  że braki nauczycieli,  ale

także  całego  systemu  edukacji  polonistycznej  w  rozpoznawaniu  rangi  pedagogicznej  teorii

czytania oraz złożonych kompetencji potrzebnych do spotkania z tekstem, aby akt lektury stał się

czymś więcej niż „pustym rytuałem”, istotnie zagrażają możliwości ogarnięcia wagi sytuacji. 

Drugim wymiarem,  w którym można  zidentyfikować  redukcję  świadomości  polonistów,  jest

obszar  dotyczący rangi  poznawczej  i  rozwojowej praktyki  czytania  uczniów.  Szczególnie

wyraźnym  jest  zagubienie  przy  próbach  odpowiedzi  na  pytania  typu  „Dlaczego  uczniowie

mieliby czytać całe lektury?” i „Jak ich do tego zachęcić?”, które pojawiały się zarówno w części

otwierającej  program,  jak  i  w  poszczególnych  prezentacjach  i  rozmowach  kuluarowych.  Z

efektów  dyskusji  można  wywnioskować,  że  wśród  polonistów  nie  ma  świadomości  silnego

teoretycznego  ugruntowania  zasadności  podejmowania  się  czasochłonnej  czynności  czytania

przez uczniów, a metody zachęcania ich do tej aktywności opierają się raczej na wskazywaniu im

doraźnych  korzyści,  czy wyzwań  redukujących  wagę spotkania  z  tekstem i  trywializujących

proces czytania. Dla przykładu, podczas prezentacji pt.  Rozwijanie kompetencji metodycznych

nauczyciela proponowanym pomysłem na motywację uczniów do przeczytania całej lektury a nie

streszczenia  było  postawienie  przed  nimi  zadania  o  charakterze  zagadki,  której  szansa

rozwiązania możliwa jest  jedynie dzięki  uważnemu przeczytaniu całej  książki.  W przypadku

15 Odwołuję się tu zarówno do wypowiedzi nauczycieli podczas prezentacji Rozwijanie kompetencji metodycznych
nauczyciela,  jak i przeprowadzonej przeze mnie rozmowy z dwoma nauczycielkami, z których jedna posiadała
ponad piętnastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie, a druga ponad dwuletnie.
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lektury Zbrodnia i kara zadaniem było, aby dowiedzieć się, dlaczego Raskolnikow zabił siekierą.

Ta zachęta uczniów do przeczytania książki, stanowiąca w istocie zadanie, na którym się skupili,

być może skłoniła niektórych do uważnej lektury. Jednak czy samo przeczytanie nakierowane na

rozwiązanie  zagadki  wykona pracę,  jaka powinna być w tym zakresie  poczyniona w trakcie

lektury i  przed  nią?  Czy postawienie  takiego  zadania  przed  lekturą  jest  wystarczające?  Jak

zauważa  Zofia  Olek-Redlarska,  przygotowanie  do  odbioru  tekstu  literackiego,  który  będzie

rozwijał  moralnie,  wymaga  dostrzeżenia  i  sformułowanie  problemu  głównego  przed  lekturą

(Olek-Redlarska  2002,  s.  116-117).  Wynika  to  z  faktu,  że  podstawowymi  ogniwami

problemowego uczenia się jest dostrzeżenie kwestii,  ich formułowanie i rozwiązywanie przez

sprawdzanie rozwiązań. Postawienie głównego problemu w sposób, który sprowadza czytanie do

znalezienia odpowiedzi na trywialne z pedagogicznego punktu widzenia pytanie nie tylko nie

ułatwia, ale wręcz utrudnia wypracowanie strategii czytania ukierunkowanej na kształtowanie się

pojęć moralnych i  wstępowanie na wyższe poziomy rozwoju etycznego wraz z pogłębianiem

rozumienia siebie i świata. Podstawą i główną motywacją do czytania nie powinno i nie może

być  więc  sprowadzanie  arcydzieła  do  ekscytującej  „zagadki”.  Musi  nią  być  zbudowanie

świadomości  i  potrzeby do stanięcia  przed  dylematami  etycznymi  w ramach podjętego aktu

lektury rozumiejącego powieść jako „laboratorium ludzkiej egzystencji” (Kundera 2004). Wtedy

właśnie,  dzięki  przyjęciu  takiej  postawy,  możliwe  jest  uwolnienie  rozwojowego  potencjału

lektur, a czytanie może się stać „czynem osobotwórczym”, podążając za myślą Karola Wojtyły,

wskazującym  na  to,  ze  „czyn”  to  akt  typowo  ludzki  właśnie  dzięki  podmiotowej  pozycji

człowieka, który go z własnej woli dokonuje (Wojtyła 1969, s. 62). 

Niewątpliwie są liczne inicjatywy oraz cała rzesza polonistów, bibliotekarzy i teoretyków, którzy

rangę  czytania  odczuwają,  a  jego  wagę w  rozwoju  mogą  potwierdzić  przykładem własnego

życia16.  Jednak wysoce  wątpliwe jest,  czy obecny system edukacji  wspiera  ich  w rozwoju  i

działaniach. Z głosów uczestników kongresu, zarówno tych przemawiających, jak i słuchających,

dało się odczuć, że realizują oni cele kształtowania postaw jakościowego czytania ożywiającego

życie społeczne na marginesie swoich obowiązków, wykradając czas, rezygnując z niektórych

zagadnień  wyznaczonych  przez  program.  Jedna  z  nauczycielek,  z  którymi  miałam  okazję

rozmawiać otwarcie przyznała, że u niej na lekcjach stawia na podejście indywidualne w doborze

lektur,  metod,  zagadnień i  treści,  poza,  a niekiedy nawet pomimo wymogów programowych,

16 Istnieje  wiele  oddolnych  inicjatyw  nauczycielek  i  nauczycieli,  nie  poddających  się  uczuciu  bezradności  i
nastawionych na animację i kształcenie rozwojowych praktyk czytania. Jedną z nich jest niewątpliwie technika
„lekturownika”  stworzona  przez  Samantę  Dryję-Zabielską  i  z  powodzeniem  wykorzystywana  w  praktyce
szkolnej, więcej [w:] http://www.edukacjazpasja.pl/oswoic-lektury-szkolne-lekturownik/.
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działając  zgodnie  z  zasadą  „moja  lekcja  to  mój  teren”.  W ten  sposób  realizuje  ona  własne

priorytety,  przedkładając  osobowy  rozwój  uczniów  ponad  wymogi  ministerialne.  Jako

nauczycielka w szkole branżowej, podkreśliła swoje nastawienie na docenianie ucznia w jego

pozajęzykowych  zakresach  funkcjonowania  (takie  jak  umiejętności  manualne  i  wiedza

specjalistyczna  uczniów  szkół  przygotowujących  do  zawodów  technicznych),  dążąc  do

wprowadzania atmosfery szacunku, otwarcia i wymiany. To podejście nakierowane na realizację

polonistyki „zorientowanej humanistycznie” stanowiło również finał panelu dyskusyjnego. Na

moje pytanie, które z reszta było jedynym pytaniem, jakie padło z publiczności, a mianowicie jak

postulaty  dotyczące  czytania,  które  poruszyli  paneliści,  można  by  przełożyć  na  efekty

kształcenia, to jest jakie efekty czytania uważają oni za znaczące, Janusz Kukuła, dyrektor Teatru

Polskiego Radia,  odpowiedział,  że  byłby to  błysk w oku zdradzający zainteresowanie,  pasję,

myślenie  nad  czytanymi  tekstami  widoczne,  gdy się  później  o  nich  mówi.  Sylwia  Chutnik

wróciła do swojej wcześniejszej wypowiedzi, mówiąc, że efektem byłoby patrzenie na czytanie

jako  podstawową  aktywność  w  świecie  i  poszukiwanie  indywidualnej  odpowiedzi  na  to,

dlaczego ja czytam i dlaczego warto czytać. Sławomir Jacek Żurek stwierdził, że byłby to „tomik

poezji  na stoliku  nocnym inżyniera”,  zdradzający potrzebę  czytania niezależnie  od wyborów

zawodowych. Halina Zgółkowa była zdania, że byłoby to coś, czego nie da się ująć w efektach

kształcenia ani zmierzyć, ale co można odczuć podczas rozmowy z człowiekiem, to jest jego

erudycję,  umiejętność  prowadzenia  zajmującej  rozmowy  twarzą  w  twarz.  Tadeusz  Zgółka

stwierdził natomiast, że takim efektem byłaby radość z podejmowanych lektur po ukończeniu

szkoły. Na zakończenie Andrzej Markowski powiedział, że w obecnej rzeczywistości możemy

kierować się hasłem „Róbmy swoje, może to coś da!”, co wzbudziło oklaski publiczności. Takie

odpowiedzi wręcz sprzeciwiają się tendencjom do schematyzacji, obiektywizacji, parametryzacji

i  skodyfikowanej  ewaluacji  kształcenia  polonistycznego.  Zdaje  się  to  pokazywać  pęknięcie

między  organizacją  i  kierunkami  reform  edukacji  polonistycznej  a  rzeczywistą  orientacją  i

priorytetami  samych  polonistów.  Sugeruje  to,  że  system  edukacyjny w  zakresie  kształcenia

językowego i literackiego nie tylko nie jest wystarczającym wsparciem, ale nierzadko stanowi

przeszkodę w takim kształceniu. 

Dodatkowo zarówno paneliści, jak i uczestnicy kongresu zdają się być z tą sytuacją pogodzeni,

prezentując  postawę  wyuczonej  bezradności  w  zakresie  reformowania  obecnego  systemu

połączoną z determinacją do radzenia sobie z obecną sytuacją. To może przejawiać się bądź w

poszukiwaniu najbardziej efektywnych narzędzi pozwalających na realizację wytycznych, bądź

w szukaniu własnych dróg działania na rzecz uczniów, choćby było to intuicyjne i dalekie od
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spełnienia wszystkich punktów ministerialnych programów. 

Przykładem  obrazującym  systemowe  braki  w  wymiarze  rozpoznawania  rangi  poznawczej  i

rozwojowej  czytania  oraz  rozwijających  się  na  tym  podłożu  niekorzystnych  praktyk

nakierowanych na spełnianie  wytycznych zawartych w oficjalnych dokumentach dotyczących

organizacji i przebiegu kształcenia językowego może być głos nauczycielki liceum z ponad 15-

letnim stażem w nauczaniu. Przyznała ona, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej uczniowie nie

czytają  większości  lektur.  Polonistka stara  się  pomimo tego wykształcić  u  nich umiejętności

zapisane  w podstawie  programowej  na  podstawie  pracy z  fragmentami  lektur  czytanymi  na

lekcji.  Tak  robi  w  przypadku  między  innymi  Krzyżaków Henryka  Sienkiewicza.  Mając

świadomość,  że prawie nikt z  klasy nie przeczyta tej  książki,  stara się pomimo tego w inny

sposób umożliwić uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności skorelowanych z tą lekturą. Opiera

się  to  na  przekonaniu,  że  większość  umiejętności  wymienionych  w podstawie  programowej

można wyćwiczyć niezależnie od tego, czy lektury się czyta, czy nie. Nauczycielka dodała, że

daje  to  zarówno  jej,  jako  prowadzącemu  przedmiot,  jak  i  uczniom  poczucie  nabywanych

kompetencji  językowych,  co  jest  szczególnie  cenne  w  perspektywie  przygotowywania  do

egzaminu maturalnego z języka polskiego. Niewątpliwie jest to również działanie mające na celu

walkę  z  wszechobecnym  w  polskiej  edukacji  pozorem  prowadzącym  do  iluzorycznych,

fasadowych praktyk edukacyjnych przy zapewnieniu rzeczywistych zysków rozwojowych w toku

planowanych i podejmowanych zadań. Najprawdopodobniej w obecnej sytuacji edukacyjnej jest

to  jedno  z  najlepszych  rozwiązań,  jednak  niewątpliwie  prowadzi  również  do  nazbyt

redukcyjnego postrzegania tekstu literackiego i praktyki czytania. Tu w grę wchodzą założenia,

którym jest podporządkowana praca nad tekstem literackim. Wyznacza je podstawa programowa

oraz  forma i  treść egzaminu maturalnego,  jak również  ograniczenie czasowe,  jakim podlega

wzięcie jakiejkolwiek lektury na warsztat. Korzystając z wiedzy o systemach złożonych, wiemy,

że  najwięcej  czasu,  sił  i  środków  będzie  przeznaczone  na  to,  co  jest  postrzegane  jako

najistotniejsze, nawet jeśli nie będzie to zawarte w formie pisanej w oficjalnych wytycznych czy

celach  (Meadows  2008,  s.  14-17).  Jednak  jeśli  zostanie  to  zapisane  w  formie  zadań

mieszczących się na liście jasno ujętej wiedzy i konkretnych umiejętności, tym trudniej będzie

wyjść poza wyćwiczenie prostych kompetencji oraz wiedzy obejmującej treść lektury i zająć się

kształceniem sfery, która jest nie tylko trudna, ale również wymyka się opisowi językowemu, a

jej efektów nie sposób zmierzyć. 

Aby  szkoła  kształciła  literacko,  powinna  uczyć  kompetencji  do  jakościowego  spotkania  z

tekstem kultury obejmujących  przygotowanie  do  spotkania  z  konkretnym dziełem,  przyjęcie
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strategii  lektury  i  szereg  działań  uwalniających  potencjał  rozwojowy czytania  w  sprzężeniu

człowiek – środowisko biorąc pod uwagę trzy obszary potencjalnego znaczenia lektury, to jest

kulturowy,  społeczny i  psychorozwojowy.  Obecnie ma miejsce ograniczenie tego procesu do

nastawienia na zapamiętanie treści i bohaterów czytanej książki, a następnie omawianie lektury

zgodnie z propozycjami nauczyciela oraz finał w postaci poszukiwania wariantów użycia treści

lub uznanych interpretacji na egzaminie maturalnym. Nie tylko deprywuje to uczniów w zakresie

wyższych potrzeb rozwojowych, ale przede wszystkim deprawuje ich jako  animal symbolicus,

kształcąc niekompetentnych czytelników, którzy nie są świadomi swoich braków w umiejętności

egzystencjalnie  i  społecznie  istotnego  czytania.  Tym  samym  nie  są  w  stanie  tak  czytać  i

prawdopodobnie nigdy nie podejmą się takiego typu lektury, która istotnie zmieni ich i świat

wokół nich. Stan ten wyzwala postawę lekceważenia kultury i niewrażliwości na własne braki.

Dramat  tej  sytuacji  polega  zatem na  tym,  że  deprawacja  w  zakresie  uczestnictwa  w sferze

symbolicznej  przejawiająca  się  w  nieumiejętność  korzystania  z  symbolicznego  dziedzictwa

tekstów w zakresie rozwoju oraz rozumienia siebie i świata jest już faktem z racji stwierdzonego

w badaniach czytelnictwa powszechnego braku potrzeby czytania tekstów stanowiących zaplecze

symboliczne i mających potencjał do kształtowania nowych stylów myślenia17. Towarzyszy temu

nieustająca  debata  nad  możliwymi  przyczynami  upadku  czytelnictwa  i  sposobami

przeciwdziałania  temu zjawisku.  Jednak biorąc  pod uwagę skale  problemu,  uczestnikami  jej

nierzadko są osoby, które same są czytelniczo zdeprawowane, a w związku z tym ich sposoby na

odwrócenie trendu w ogóle nie biorą pod uwagę zaplecza humanistyki jako cennego wsparcia w

poszukiwaniu przyczyn kryzysu i dróg jego przezwyciężania.  Osadzone w sferze technicznej,

posługującej  się  językiem  ekonomii,  będą  one  skoncentrowane  na  doraźnych  działaniach

„promujących” czytelnictwo, często opartych o reakcje rezydualne w rozumieniu Pareto (1994),

to jest działania podejmowane pod wpływem uczuć i w rezultacie generujących wzrost słabego

jakościowo czytania.  Zaznaczmy jeszcze,  że wzrost  taki  jest  mierzony ilością  kupowanych i

wypożyczanych  książek  bez  względu  na  ich  jakość,  przedstawiając  efekty  czytania  w

zredukowany do liczby sposób, odzierając lekturę i jej efekty z jej humanistycznego wymiaru. Z

kolei zapoznanie języka humanistyki z projektów diagnozujących i mających na celu poprawę

stanu czytelnictwa oraz mierzących ich efekty czyni  niemalże  niemożliwymi takie  działania,

które będą stawiały jako priorytet kształtowanie jakościowego czytania, które może przyczynić

się do rzeczywistego budowania potrzeby spotkania z tekstem jako istotnej czynności kulturowej

17 O literaturze jako sposobie kształcenia stylu myślenia więcej [w:] Merleau-Ponty 1999.
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i społecznej18.

Patrząc natomiast na trzeci wymiar, to jest świadomość polonistów dotyczącą rangi czytania w

odniesieniu do dawania świadectwa własnymi praktykami lekturowymi19, pojawiają się dwa

podejścia. Reprezentanci pierwszego z nich przekonani są o tym, że uczniów należy nakłonić lub

zmusić do czytania kanonu, bo tylko dzięki temu damy im szansę do poznania samego siebie, tak

jak oni  poznali  siebie  i  świat  dzięki  własnym wyborom lekturowym.  W tej  perspektywie  w

trakcie  panelu  dyskusyjnego  czytanie  zostało  porównane  do  aktywności,  która  pozwala  ze

„ścieżki” myślenia o sensie życia wejść na „autostradę”. Drugie podejście podkreśla koncepcję

ucznia jako „innego”, wychowanego w kulturze opisywanej jako „kołowrotek przebodźcowania

wizualnego”. W tej perspektywie współczesny uczeń nie jest w stanie tak jak „my” doświadczać

literatury, ponieważ dorasta w innych warunkach, które wpływają na możliwości obcowania z

kulturą. Ważnym punktem w tej linii myślenia jest kwestia zaznaczania różnicy pokoleniowej,

która  sprawia,  że  w  obecnych  czasach  książka  nie  ma  szans  na  stanie  się  „jedną  z

najważniejszych aktywności”, a kanoniczne teksty, które miały tak znaczący wpływ na rozwój

prelegentów będą niezrozumiałym potokiem słów dla współczesnej młodzieży. Dodatkowo jedna

z  nauczycielek  liceum,  która  ma  ponad  piętnastoletnie  doświadczenia  w  zawodzie,  również

odwołała się do kategorii innego, ale tym razem tym innym był nauczyciel języka polskiego.

Nauczycielka ta postawiła tezę o niemożliwości dawania świadectwa wagi czytania własnym

postępowaniem przez polonistę, ponieważ jest on postrzegany jako „ten inny”. Podążając za tą

myślą,  nauczyciele  języka  polskiego  nie  są  według  uczniów  autentyczni  jako  czytelnicy.

Zachęcanie do czytania to ich rola, zawód. W myśl tej tezy nauczyciel czyta głównie dlatego, że

taka jest  jego praca. Nawet jeśli  robi to z pasją,  to wynika tylko z jego słusznych wyborów

zawodowych. Po prostu zarabia na życie tym, co lubi robić. Jako inny, nie może stanowić wzoru

do naśladowania dla uczniów, którzy prawdopodobnie wybiorą inną ścieżkę zawodową. Kwestia
18 Por. dokument  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którym można zaobserwować dominację takiego

języka. Na przykład słowo czytelnictwo łączy się zwykle ze słowami: wzrost, zakup i promocja, natomiast w
żadnym momencie nie ma mowy o jakości czytania. Jednak niech najlepszym potwierdzeniem tezy o zapoznaniu
humanistycznego  wymiaru  czytania  w tym  obszarze  będzie  fakt,  że  w  programie  przyjmuje  się  ilościową
definicję  „rzeczywistego”  czytelnika:  „ilościową  miarą  bycia  „rzeczywistym”  czytelnikiem  jest  deklaracja
przeczytania siedmiu lub więcej książek w ciągu roku” (2015, s. 6).

19 O tym, że takie dawanie świadectwa jest  możliwe, przekonać mogą autorzy tekstów zawartych we wydaniu
specjalnym „Tygodnika  Powszechnego”  pod  tytułem  Moc czytania,  2018(3).  Grzegorz  Jankowicz,  dyrektor
programowy Festiwalu  Conrada  stwierdza  na  wstępie:  „Piszemy i  czytamy z  różnych  powodów,  ale  nade
wszystko dlatego, że cały czas poszukujemy. Nie zawsze dane jest nam otrzymać odpowiedź, ale pragnienie jej
odnalezienia jest  tak silne,  że każdego dnia na nowo i  niestrudzenie rozpoczynamy wędrówkę przez słowa”
(Jankowicz 2018, s. 3). Poza tekstem pod tytułem Czytam, bo szukam, w której znajduje się zacytowany fragment
pozostałe części o charakterze konfesyjnym to:  Czytam, bo jestem,  Czytam, bo lubię, Czytam, bo wierzę oraz
Czytam,  bo  muszę.  Nie  sposób  przywołać  w  tym  miejscu  wszystkich  wartościowych  w  tym  kontekście
wypowiedzi,  ograniczyłam się więc tylko do wymienienia sekcji,  w których wybitni przedstawiciele polskiej
humanistyki dają świadectwo wagi rozwojowej czytania we własnym życiu.
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świadczenia  własnym przykładem ma  jednak  jeszcze  jedną  stronę,  związana  ze  spadającym

prestiżem pracy nauczyciela. Coraz silniej do dyskursu publicznego przebija się kwestia tego,

czy nauczyciel  w obecnej  sytuacji  może być dobrym wzorem osobowym, biorąc pod uwagę

warunki, w jakich godzi się pracować20. Maja Malinowska-Jus w tym kontekście pisze:

Z psychologicznego punktu widzenia relacja z nauczycielem jest niezwykle istotna w rozwijaniu
się  u  dzieci  stosunku  do  ich  przyszłych  przełożonych  oraz  autorytetów.  Z  powodu  ilości
spędzanych wspólnie godzin, nauczyciele stają się też dla swoich uczniów wzorami. Pytanie, czy
chcemy, aby nasze dzieci budowały sobie obraz specyfiki funkcjonowania dorosłych Polaków
głównie w oparciu o długoletnią obserwację grupy ludzi, która ze wszystkich sił na różne sposoby
stara się walczyć o resztki swojej godności w sytuacji, z której nie ma żadnego dobrego wyjścia
poza zmianą zawodu?(Malinowska-Jus 2018).

Skłania  to  do  podjęcia  badań  nad  faktyczną  rolą  polonisty w  rozwoju  młodych  ludzi  oraz

możliwości zestawienia tego z ich projektowaną rolą w odniesieniu do zadań, jakie są przed nimi

stawiane w świetle dynamiki procesów edukacyjnych będących wynikiem tych uwarunkowań.

Jednak podstawową kwestią jest tutaj odpowiedź na pytanie, czy nauczyciele języka polskiego są

w stanie sprostać wielkości dzieła literackiego, które omawiają z uczniami na zajęciach i czy

potrafią oni wprowadzić wychowanków do czytania jako kształcenia zdolności do poruszania się

w przestrzeni  dylematów. Pomocny w takim rozumieniu  przygotowania  do lektury może się

okazać wątek wprowadzony do pedagogiki przez Helenę Radlińską, definiującą analfabetyzm

jako nieumiejętność zrobienia użytku z tekstu literackiego (Witkowski 2014, s. 82). Zapoznana

przez  środowisko  polonistów definicja  analfabetyzmu  proponowana  przez  Helenę  Radlińską

podkreśla  rezydualny  charakter  czytania  widzianego  z  tej  perspektywy  jako  narzędzie  do

przezwyciężania  kryzysów  tożsamościowych  wpisanych  w  cykl  życia,  co  łączy  edukację

polonistyczną z pedagogiką i psychologią. W proponowane rozumienie analfabetyzmu wpisane

są również konteksty społeczne i obywatelskie, ponieważ praktyka czytania rozpatrywana jest z

perspektywy możliwości  użycia  jej  efektów w procesie  kształcenia  do odpowiedzialności  za

rozwój społeczności, w której się żyje.

Takie rozumienie analfabetyzmu i jego konsekwencji nie tylko argumentuje traktowanie czytania

dzieł literackich jako czynności istotnej kulturowo, społecznie i psychorozwojowo zarówno dla

uczniów, jak i dla nauczycieli, ale również projektuje możliwe sposoby jego zwalczania. Tym

samym  zwiększa  odpowiedzialność  organizatorów  i  realizatorów  edukacji  polonistycznej,

nadając czytaniu literatury status kompetencji będącej podstawą do tworzenia i podtrzymywania

20 Cytowany artykuł osiągnął status najpopularniejszego artykułu dnia w serwisie „Onet”, udostępniło go ponad
cztery  tysiące  osób  w ciągu  kilku  godzin  od  publikacji  i  stał  się  szeroko  komentowanym  tekstem  przez
internautów.

38



struktury społecznej nakierowanej na samourzeczywistnienie21 wszystkich jej członków. W tej

perspektywie  o  jakości  czytania  nauczyciela  świadczy  umiejętność  wykorzystania  tekstu

literackiego  w  sferze  samorozwojowej,  jak  i  „zrobienia  użytku”  z  jego  potencjału

pedagogicznego.  Wiąże  się  to  z  daniem  świadectwa  własnej  wrażliwości  i  rozległości

horyzontów  myślowych,  jak  również  otwarciem  się  na  dalszy  rozwój  realizowany  poprzez

pogłębione lektury. Efekt takiego pogłębionego spotkania z dziełem literackim manifestuje się w

postaci  zaproponowania  samodzielnie  wypracowanych  dróg  rozumienia  dzieła,  zaproszenie

uczniów do wysiłku poszukiwania nowych oraz traktowanie tekstu jako impulsu do podjęcia

zadań  rozwojowych  na  rzecz  siebie  i  środowiska  kulturowego.  To  dopiero  pozwala  na

uczynnienie podmiotów  edukacji  poprzez  lekturę,  jednak  wymaga  ogromu  pracy

samokształceniowej,  odpowiedniego środowiska zawodowego wspierającego ten wysiłek oraz

odwagi i przyzwolenia czytania na przekór uznanym interpretacjom.

Podsumowanie – pięć wniosków krytycznych

Wnioski  z  raportu  zwracają  uwagę na liczne przeszkody,  jakie  stoją  na drodze organizacji  i

przeprowadzania  jakościowego  kształcenia  w  zakresie  rozwoju  kompetencji  do  czytania.

Obrazują też zredukowaną świadomość wagi tego zagadnienia wynikającą być może z nie dość

rozbudowanego zaplecza teoretycznego umożliwiającego myślenie dotyczące rangi kształcenia

językowego  i  literackiego.  Dochodzi  do  tego  brak  poczucia  sprawstwa  i  możliwości

wprowadzenia  zmian  systemowych  zarówno  ze  strony teoretyków,  jak  i  praktyków edukacji

polonistycznej22.  Daje  się  również  odczuć  bezradność,  przysłuchując  się  dyskursowi

zorientowanemu na poszukiwanie uzasadnień korzyści płynących z czytania tekstów literackich. 

Analizując  zarówno  treści  kongresu,  jego  przebieg,  atmosferę,  jak  i  ocenę  znaczenia  oraz

wartości przez samych uczestników, ośmielam się sformułować pięć wniosków krytycznych. Po

pierwsze  za  Ewą  Nowel  (2013),  możemy  mówić  o  wyuczonej  bezradności  polonistów  i

bibliotekarzy  w  zakresie  kształcenia  jakościowego  czytania  i  kompetencji  do  brania

odpowiedzialności za własny rozwój językowy. Po drugie wymiana wiedzy o polepszaniu jakości

edukacji literackiej i językowej między naukowcami a nauczycielami jest znacznie utrudniona z

powodu orientacji polityki edukacyjnej na reprodukcyjną funkcję systemu edukacji. Po trzecie

21 Odwołuję  się  tu  do  koncepcji  logoterapii  autorstwa  Viktora  E.  Frankla,  która  włączona  będzie  szerzej  do
dyskursu w czwartym rozdziale w sekcji zawierającej interpretację świata filmu Złodziejka książek.

22 Wyrazem tego  trendu mogą tez  być  wnioski  przedstawione przez  Joannę Dobkowską dotyczące  organizacji
egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Autorka wykazuje błędy w konstrukcji egzaminu uniemożliwiające
trafną ocenę stopnia rozwoju kompetencji twórczych egzaminowanych uczniów i na tym kończy swój wywód,
dystansując się od możliwości zmian w konstrukcji samego egzaminu (Dobkowska 2018, s. 53).
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nierzadko poloniści nie mają wystarczającej świadomości ani wiedzy do kształcenia kompetencji

i  postaw  związanych  z  jakościowym  czytaniem,  co  jest  związane  głównie  z  brakiem

wypracowanego  języka  do  efektywnego  mówienia  i  pisania  o  tym zagadnieniu.  Po  czwarte

pedagogom, zarówno naukowcom jak i praktykom, leży na sercu kształcenie zorientowane na

kulturowe, społeczne i psychorozwojowe zadania, jednak braki w wypracowaniu skutecznego

języka mogącego pedagogicznie skonceptualizować te  zadania oraz obecne regulacje  prawne

systemu  nauczania  skazują  podejmowane  działania  i  prezentowane  poglądy na  intuicyjność,

potoczność  i  marginalność,  co  znacznie  osłabia  ich  profesjonalizm.  Po piąte  nieświadomość

podłoża teoretycznego własnych intuicji oraz zewnętrzne wymagania programowe związane są z

odwróceniem się praktyków od rozwijania własnego teoretycznego rozeznania w tym obszarze

na rzecz szukania doraźnych rozwiązań praktycznych.

Redukcja wagi czytania i tego konsekwencje dla możliwości jego kształcenia

Czytanie widziane jako kategoria pedagogiczna to złożona umiejętność, którą można i trzeba

świadomie kształcić na poszczególnych etapach życia człowieka. Wymaga to zintegrowanej i

transwersalnie  sprzężonej  wiedzy  na  poziomie  projektowania,  wdrażania  i  kontrolowania

oddziaływań, której istotność w jej szerokim spektrum powiązań nie jest w pełni rozpoznawana

przez  pedagogów.  Przejawia  się  to  poprzez  realizowanie  kształcenia  polonistycznego  i

czytelniczego w postaci okrojonej z jego istotnych wymiarów i powiązań. Takie programowanie

nauczania może być o dużo bardziej  niebezpieczne niż  brak edukacji  czytelniczej,  ponieważ

zabija czujność, dając wrażenie, że wszystko, co potrzebne, jest już robione. Uczenie „technik”

czytania  i  kluczy  interpretacyjnych  w  szkole  niejednokrotnie  powoduje,  że  waga  procesu

czytania  zostaje  zredukowana  do  jego  wąsko  testowanych  efektów,  a  zrozumienie  ma

manifestować się w postaci podawania najbardziej oczywistych interpretacji lub czytania w celu

poszukiwania informacji. Sprawia to, że w szeroko pojętej polityce oświatowej marginalizowane

są irracjonalne, pozalogiczne, transcendentne, aksjologiczne i rezydualne wymiary strukturalne

lektury. 

Przechodząc  do  podmiotów  oddziaływań  pedagogicznych  w  zakresie  rozwoju  kompetencji

czytania, należy stwierdzić, jak pokazują diagnozy, że zdecydowana większość młodych ludzi

nie czyta książek. Większość uczniów nie wie, po co się czyta i jak warto czytać (Bortnowski

2014).  Nie zamierzają oni  marnować swojego czasu na „pusty gest” tylko w celu spełnienia

wymogów  zewnętrznych,  czy  mglistych  oczekiwań  społecznych,  lub  w  celu  stwierdzenia
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„wielkości” arcydzieł  za pomocą wskaźników, które już dawno temu zostały opracowane. W

akcie  lektury  można  jedynie  spróbować  ponownie  je  odnaleźć,  aby  potwierdzić  to,  co  od

dziesięcioleci a nawet stuleci pokolenie po pokoleniu ma być zdolne potwierdzić, reprodukując

obowiązujący status dzieł, a tym samym sił23.

Zaniedbywanie wagi kształcenia czytania jako ogniwa „wdrażania do uczestnictwa w kulturze”

(Kmita 1975) wynika, być może, przede wszystkim ze zredukowanej świadomości konieczności

budowania wieloaspektowej  i  transwersalnej  refleksji  o  czytaniu  przez  samych pedagogów24.

Obecnie w debacie publicznej widoczny jest trend wspierania kształcenia podporządkowanego

rynkowi pracy, a wprowadzane zmiany zwykle są argumentowane koncentrowaniem się szkoły

na  zadaniu  praktycznego  przygotowania  do  przyszłego  życia  zawodowego  oraz  ewentualnie

wykształcenia umiejętności instrumentalnych postrzeganych jako przydatne we współczesnym

świecie.  Za  Józefem  Górniewiczem  (2010,  s.  178) Aldona  Małyska  i  Marcin  Warmiński

powtarzają: „Kierunek zmian zdaje się być oczywisty: to szkoły muszą dostosować swoją ofertę

do oczekiwań pracodawców” (2013,  s.  30). I  choć autorzy tekstu  wskazują na inne  główne,

podstawowe  cele  edukacyjne  szkół  zawodowych,  jasnym  jest,  że  powinny  one  być

podporządkowane  gotowości  podążania  za  zmianami  ekonomicznymi,  a  priorytetem  w

przygotowaniu programów nauczania i całej wizji kształcenia powinno być spełnienie aktualnych

potrzeb  pracodawców.  Skutkuje  to  usuwaniem  z  pola  widzenia  wagi  kształcenia

humanistycznego oraz spychaniem na drugi plan działań mających na celu podwyższanie jakości

kształcenia  ukierunkowanego  na  budowanie  kompetencji  do  znaczącego  uczestnictwa  w

społeczności dzięki przejmowaniu znaczeń z kultury. 

Takie  pozycjonowanie  misji  edukacji  odciąga  od  badania  możliwości,  jakie  niesie  za  sobą

kształcenie humanistyczne, które zogniskowane jest wokół życiodajnego czerpania z uniwersum

symbolicznego. Zatraca się wagę nabywania umiejętności przeszukiwania humanistyki w celu

odnalezienia  w  niej  treści  niosących  ze  sobą  szanse  na  zyski  poznawcze.  Nakierowanie

nauczania na szybkie, mierzalne efekty, odwraca też myślenie pedagogiczne od rozwijania wizji

czytania,  która  nie  może  temu  sprostać.  Marginalizowane  są  działania  nie  dające  się

zwerbalizować i  mające  niewymierną  wartość rozwojową dla  danej  jednostki  i  zwrotnie  dla

kultury widzianej z perspektywy ekologicznej jako obieg myśli, który aby dobrze funkcjonować,

musi być nieustannie rewitalizowany.

23 W  rozumieniu  teorii  Pierre'a  Bourdieu,  zgodnie  z  którą  podstawową  funkcją  systemu  edukacyjnego  jest
reprodukcja kapitału kulturowego, por. Bourdieu, Passeron 2006. 

24 Z  pewnością  sytuacji  nie  polepsza  wydawanie  publikacji  napisanych  w formie  poradników  metodycznych
adresowanych do nauczycieli, które pomimo szerokiego zakresu tematycznego pomijają, istotne z perspektywy
edukacji literackiej, wątki obecne we współczesnej humanistyce, por. Gradkowski 2017. 
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Dodatkowo koncentracja  uwagi  na  przewidywaniach rynku  pracy oraz  podporządkowywanie

organizacji  systemu kształcenia  pod  postulat  spełniania  oczekiwań  pracodawców w zakresie

konkretnej  wiedzy  i  umiejętności  przyszłych  absolwentów,  skutkuje  umniejszaniem  wagi

przedmiotów humanistycznych. Liczba godzin przeznaczonych na kształcenie humanistyczne, w

tym  historyczne,  jest  nieustannie  redukowana,  a  dyktat  przekazywania  i  odtwarzania  przez

uczniów  ogromnej  ilości  faktów  i  danych,  czy  to  historycznych,  czy  związanych  z

podstawowymi informacjami  o literaturze i  sztuce,  nie  pozwala  na uruchomienie potencjału,

jakie  ma  kształcenie  humanistyczne  w  jego  mobilizacji  refleksyjnego  odniesienia  do  treści

czytanych. 

Zarysowany trend mający na celu głównie przygotowanie do życia zawodowego spycha również

na dalszy plan kwestię kanonu lektur. Taki dyskurs widzi w tym mało znaczące zagadnienie

zamknięte w edukacji polonistycznej lub postuluje, że wyznacznikiem doboru obowiązkowych

lektur powinien być popyt na określone tytuły. Prowadzi to do propagowania czytelnictwa jako

takiego, bez zwracania uwagi na to, że istotne jest nie to, czy się w ogóle czyta, ale to, co i jak się

czyta.  Mówiła  już  o  tym Helena  Radlińska,  zwracając  uwagę  na  to,  że  są  i  w czytanych  i

popularnych  tekstach  treści  trujące25,  albo  przynajmniej  takie,  które  nie  tylko  nie  wspierają

rozwoju  moralnego,  ale  wręcz  przeciwnie,  przyczyniają  się  do  usprawiedliwiania  własnej

stagnacji (Radlińska 2002, s. 29-32). Jednak które treści są trujące? Na to pytanie należy raczej

odpowiedzieć  z  perspektywy  kompetencji  odbiorcy  niż  konkretnej  zawartości  treściowej.

Pomocnym może  się  stać  uwrażliwienie  na  możliwe  modele  relacji  między reprezentacją  a

rzeczywistością (Winnicka-Gburek 2015, s. 106-110).

Wyznaczanie celów edukacyjnych oraz organizacja całego systemu kształcenia pod dyktat rynku

pracy, w ograniczonym rozumieniu przygotowania osób do spełniania kwalifikacji na aktualnie

wolne  miejsca  pracy,  spotyka  się  z  krytyką,  choćby  z  tego  względu,  że  praktyczne

podporządkowanie aktualnym wymogom rynku nie jest możliwe. Jednak jest wiele powodów

większego kalibru, które skłaniają do podjęcia działań mających na celu „przerwanie szaleństwa

redukcji  kulturowej  funkcji  edukacji  i  rynkowej  oraz  zawodowej  pragmatyzacji  jej  roli

rozwojowej” (Orzelska 2014, s. 35), a które będą poruszane w tej pracy. 

Po pierwsze nadanie wagi kształceniu kompetencji jakościowego czytania umożliwia realizację

misji  edukacji,  gdzie  pedagogika  będzie  działała  z  pozycji  kreatora,  a  nie  ofiary  przemian

społeczno-kulturowych (Hoffmann 2009, s. 12). Włączenie w pojmowanie wagi czytania jego

oddziaływania psychorozwojowego i społecznego pozwala na rozwinięcie refleksji dotyczącej

25 O czytaniu jako „farmakonie”, czyli zarówno lekarstwie jak i truciźnie więcej [w:] Sobolewska 2016, s. 25-26.
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związku  czytania  z  pozycjonowaniem  siebie  w  świecie,  pozwalające  na  mediacje  z

rzeczywistością, mające na celu tworzenie dobrobytu (Harste 2009, s. 39). Czytelnik zamiast

stawać się ofiarą tekstu, będzie miał możliwość kształcenia umiejętności czytania widzianej z

szerszej perspektywy. 

Po drugie  traktowanie  czytania  jako ważnej  poznawczo aktywności  społecznej,  kulturowej  i

psychorozwojowej pozwala na przesunięcie na bliższy plan postulatu wypełniania przez praktykę

edukacyjną  postulatu  istotności  egzystencjalnej  lektury,  która  daje  energię  do  życia  i

pokonywania  trudności  wpisanych  w  rozwój  w  cyklu  życia  (Orzelska  2014).  Rozwinięcie

koncepcji lektury nastawionej na budowanie zaplecza rezydualnego pozwala na wykształcenie w

sobie gotowości do brania odpowiedzialności za rozwój kultury w wymiarze jednostkowym i

zbiorowym, co czyni  możliwym uniknięcie bycia wciągniętym w socjalizacyjny wir redukcji

kulturowej złożoności świata, a także kształcenie umiejętności poruszania się w niewidzialnym

środowisku  idei.  Ważnymi  procesami,  które  pedagogika  powinna  wspomagać,  są  w  tej

perspektywie:  budowanie  własnej  bogatej  tożsamości  poprzez  nasycanie  się  cudzą  mową

(Bachtin 2009, s. 451), umiejętność patrzenia na świat z jak największej ilości punktów widzenia

dla  lepszego  ogarniania  rzeczywistości  (Bateson  1979,  s.  75-78),  kształcenie  umiejętności

myślenia  filozoficznego  oraz  budowanie  potężnego  i  różnorodnego  arsenału  narzędzi  do

myślenia (Harste 2009, s. 37), a także budowanie własnego świata wartości nie prowadzącego do

fundamentalizmu wykluczającego refleksyjność (Giroux 2006, s. 111).

Natomiast  w  kontekście  działań,  mających  na  celu  wzmacnianie  jednostek  zagrożonych

wykluczeniem społecznym, istotne jest wyjście poza widzenie roli edukacji ograniczającej się do

zapewnienia  kwalifikacji  zawodowych  umożliwiających  znalezienie  pracy  i  zapewnienie

utrzymania, gdyż takie rozwiązania przyczyniają się do redukowania nie tylko roli edukacji, ale

również  potencjalnych  szans  rozwoju  i  sprzyjają  uprawomocnieniu  postawy  całych  grup

wyrachowanych profesjonalistów ślepych na losy ludzkości. Równie ważne jest wykształcenie

umiejętności  dobrego  spędzania  wolnego  czasu,  w  czym  zawiera  się  znaczące  spotkanie  z

kulturą oraz kształtowanie pasji zdobywania wiedzy. Kazimierz Denek stwierdza:

Nowoczesna szkoła, mając na celu jak najlepsze przygotowanie młodzieży do życia, zakłada, a
przynajmniej powinna stawiać na równi, przysposobienie do studiów i pracy jak i do spędzania
czasu wolnego (Denek 2006, s. 32).

Innymi słowy, we współczesnym świecie osiągnięcie kompetencji wysokojakościowego czytania

jest ważnym komponentem zarówno pomyślnego rozwoju intelektualnego, zawodowego, jak i

kulturalno-społecznego. W świetle powyższego można dostrzec w pedagogice potrzebę projektu,
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który  rozbudowałby  refleksję  o  czytaniu  bez  wykluczania  lub  zepchnięcia  na  margines

którejkolwiek  ze  sfer  życia  ludzkiego.  Jego  celem  byłaby budowa  zaplecza  intelektualnego

mającego  potencjał  do  inicjacji,  wsparcia  lub  wzmocnienia  potencjału  rozwojowego

znajdującego się w znaczącym spotkaniu człowieka z dziedzictwem kulturowym. 

1.2 Teoretyczne podstawy projektu „pedagogiki czytania”

Wątki  pomocne  do  budowania  podstaw  teoretycznych  pedagogiki  zorientowanej  na  ujęcie

czytania w bogactwie kontekstów, w które wchodzi obecne są w różnych obszarach humanistyki.

Tylko  część  z  nich  odnosi  się  bezpośrednio  do  czytania  lub  statusu  tekstu.  Inne  natomiast

pozwalają  na  ukazanie  aktu  lektury  jako  części  większych  procesów  poznawczych  i

rozwojowych lub sytuują czytanie w sferze aksjologicznej i  pedagogicznej.  Z racji  mnogości

koncepcji, we wprowadzeniu przybliżam je skrótowo, bez odwoływania się do ich autorów.

Szczegółowo  natomiast  omawiam  tytułową  koncepcję  rezydualności,  rozpoczynając  od

przeglądu  i  zestawienia  różnych  ujęć  rezydualności  funkcjonujących  w  dyskursie

humanistycznym. Odnoszę się również do sposobów wykorzystania ich w mojej pracy. Następnie

przybliżam koncepcję autorstwa Vilfreda Pareto (1994),  w której  rezydua rozpatrywane są z

perspektywy socjologicznej. W tej części pracy szczegółowo charakteryzuję również Abrahama

Maslowa (2013) koncepcję fazowej dominacji potrzeb podstawowych, która stanowi podstawę

teoretyczną  rozdziału  trzeciego,  proponując  innowacyjny  sposób  konceptualizacji  celów

kształcenia. Jej potencjał do zmian systemu edukacji polega na zwróceniu uwagi na potrzebę

zapewniania  warunków  rozwoju  sprzyjających  wykształceniu  wewnętrznej  motywacji  do

podejmowania  wysiłku  samoaktualizacji  nawet  w  niesprzyjających  warunkach  za  sprawą

wykształcenia się autonomii funkcjonalnej.  

Podstawowe koncepcje strukturyzujące projekt „pedagogiki czytania”

Czytanie w „późnej nowoczesności”26 nie może być widziane jako czynność izolowana od całego

systemu,  w który jest  wpisana.  Akt  lektury jako czynności  kulturowej  nie  da się  pojmować,

biorąc w nawias proces selekcji tekstów i wykształconą postawę epistemologiczną. Budowany w

tej  pracy  projekt  „pedagogiki  czytania”  opiera  się  na  strukturze  dwoistości  w  rozumieniu

26 Jak wskazuje Lech Witkowski (2018),  przekład terminu „late  modernity” jako „późna nowoczesność” może
tracić  część  znaczenia,  które  niesie  za  sobą  słowo  „late”,  ponieważ  oznacza  ono  zarówno  „późny”,  jak  i
„spóźniony”,  co  daje  temu  terminowi  dramatyczny  wydźwięk,  który  warto  z  pedagogicznej  perspektywy
potraktować jako sygnał ostrzegawczy i impuls do działań w zakresie chociażby identyfikacji tych opóźnień. 
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cybernetycznym,  to  jest  traktując  komponenty  systemu  jako  części  wchodzące  ze  sobą  w

sprzężenia  zwrotne.  Takie  patrzenie  pozwala  spojrzeć  na czytanie  wpisane  w sieć relacji  na

różnych  poziomach,  a  także  zwrócić  uwagę  na  kwestię  równowagi  systemu  oraz  następstw

przesileń biegunów stanowiących jego składniki.  Chodzi  tu  szczególnie o zależności  między

siłami  napędzającymi  i  podtrzymującymi  działania  nastawione  na  reprodukcję  i  zachowanie

struktury  i  siłami  powodującymi  działania  zorientowane  na  rzeczywistą,  cenną  naukowo

odkrywczość, które tą strukturę destabilizują. Dodatkowo ważne jest rozpoznanie rezydualnego

komponentu  w  czytaniu,  a  także  mitów  związanych  z  formą  tekstu,  a  wpływających  na

projektowane zyski  z  lektury,  jak i  jej  efekty zarówno w sensie  inicjacji  w sferze procesów

transformacji  osobowości,  jak  też  bodźca  do  przemiany środowiska,  a  także  jakości  samego

„słownika”, którym operuje osoba czytająca.

W podejmowanym w tej pracy projektowaniu pedagogicznego myślenia o czytaniu kieruję się

metodologiczną wskazówką głoszącą, że „jeśli chcesz zdefiniować część, to definiuj je przez

relacje” (Bateson 1991, s. 301)27. W związku z tym próby zrozumienia czytania podejmowane w

tej  pracy,  skupiają  się  na  rozpoznaniu  relacji,  w  jakie  może  być  ono  wpisane  jako  czyn

osobotwórczy  (Wojtyła  1969),  a  tym  samym  akt  wartościowy  kulturowo  i  rozwojowo  dla

jednostki.  W  tym  projekcie  moim  staraniem  nie  jest  więc  zebranie  jak  największej  ilości

informacji, które byłyby związane z czytaniem, a raczej utworzenie sieci powiązań, w których

czytanie  występuje  jako  część  pedagogicznego  oddziaływania,  mechanizmu,  procesu  czy

systemu.  Takie ustawienie czytania pozwala na uchwycenie jego funkcjonowania na różnych

poziomach edukacyjnych. Po pierwsze – patrzenie na czytanie jako zaledwie część większych

procesów  każe  zastanowić  się,  jakiego  typu  są  to  procesy,  umożliwiając  rozpoznanie  wagę

czytania widzianego jako czynność kulturowa, której podjęcie lub zaniechanie przynosi poważne

konsekwencje. Po drugie – ujęcie czytania jako procesu umiejscawia je w łańcuchu czynności

powiązanych ze sobą, gdzie sam akt czytania stanowi jedno z ogniw i jest ściśle związany z

innymi  czynnościami  poprzedzającymi  lekturę  oraz  następującymi  po  niej,  inicjującymi

określone  działania  w  rzeczywistości  społecznej.  Po  trzecie  –  rozpatrywanie  czytania  w

perspektywie relacyjnej każe zastanowić się nad polami i możliwymi kierunkami oddziaływania

czytania. 

Co więcej, wiedza o czytaniu wytworzona przez dyskurs humanistyczny pozwala na zarysowanie

27 Do tego wskazania odnosi się też Nora Bateson w tekście Parts & Wholes, Hopes & Horror, gdzie zwraca uwagę
na to, że każdy człowiek ma w mocy decydować, co jest w istocie częścią, a co całością oraz badać relacje przy
różnych założeniach dotyczących części i całości, por. Bateson 2016, s. 50-69.
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pewnej struktury, w jakiej funkcjonuje ta kategoria. To inspiruje do przyjrzenia się powiązaniom

pomiędzy teorią czytania a kulturą w zakresie ich wzajemnych oddziaływań oraz możliwości

sprzężeń między pedagogiką a praktyką czytania oraz wiedzą o czytaniu. Potraktowanie czytania

jako  kategorii  istotnej  pedagogicznie  kierunkuje  przeszukiwanie  humanistyki  na  uzyskanie

przekrojowej  wiedzy  z  perspektywy korzyści  dla  teorii  i  praktyki  edukacyjnej.  Dodatkowo

skupienie  się  na  relacji  między czytaniem  a  dyskursem  humanistycznym  zwraca  uwagę  na

ograniczenia  i  uwarunkowania  epistemologiczne  tworzenia  wiedzy  o  czytaniu.  Szczególnie

widoczna jest w tym aspekcie relacja między wytwarzaną wiedzą a przyjmowanym sposobem

metaforyzacji  czytania.  Przyjrzenie się związkom między aktem czytania i  osobą czytającą z

perspektywy  podmiotowości  sygnalizuje  wagę  rozpatrzenia  lektury  jako  praktyki  będącej

wsparciem lub przeszkodą w kształtowaniu podmiotowości widzianej jako „raczej zadany niż

dany wymiar człowieczeństwa” (Szkudlarek 2012, s. 9).

Istotną  płaszczyzną,  która  ma  udział  w  rozszerzaniu  rozumienia  możliwych  scenariuszy

przebiegu  czytania  i  projektowaniu  uwarunkowań,  kierunków  i  dynamiki  relacji  między

czytelnikiem a treścią  kulturową,  jest  włączone do myśli  humanistycznej  za sprawą Martina

Heideggera zagadnienie sposobu odkrywania prawdy. M. Heidegger rozróżnia w tym względzie

technikę oraz sztukę, zaznaczając, iż technika w tym rozumieniu obejmuje wszystkie dziedziny

bytu,  włączając  przyrodę,  kulturę,  politykę  i  ideały  (Heidegger  2002,  s.  71).  Można  by

powiedzieć, że rozważając tą relację w duchu dwoistości sprzęgającej techniczność i artyzm,

[…] zdaniem Heideggera istnieje pewien wspólny mianownik łączący obydwie dziedziny, swoista
współprzynależność, która jest funkcją odkrywania oraz wydarzania się w ich obrębie prawdy
rozumianej  jako  nieskrytość  bycia  –  aletheia.  Tym,  co  stanowi  o  rozróżnieniu  między
obydwiema dziedzinami, jest forma odkrywania prawdy – w obrębie sztuki nieskrytość odkrywa
się na sposób poetycki – sztuka jest szeroko pojętą poezją. Z kolei w dziedzinie współczesnej
techniki  (gdzie  „sporządzanie”  przytłacza  „odkrywanie”)  prawda  bynajmniej  nie  wydarza  się
poetycko, ale na sposób „dopuszczania”, „pozwalania” czy też „nastawiania” - wręcz żądamy od
przyrody dostarczenia energii, którą jako taką można wyzwalać i gromadzić (Urbaniak 2014, s.
77-78).

Próba  rozumienia  relacji  techniki  i  sztuki  w  pierwszej  części  mojej  pracy odnosi  do  myśli

Gregory'ego  Batesona  poprzez  zaznaczenie  powiązania  tych  dziedzin,  ich  wspomnianej

współprzynależności,  ale  zarazem „różnicy,  która  czyni  różnicę”  między dwoma  sposobami

odkrywania  prawdy,  ustanawiając  dwa  tryby  epistemologiczne.  Ważne  jest  zastrzeżenie,  że

technika  i  sztuka  rozumiane  są  przez  Heideggera  jako  sposoby osiągania  wiedzy,  a  nie  jej

wytwory.  Według  Heideggera,  istotą  współczesnej  techniki  jest  ze-staw,  będący „sposobem,

zgodnie z którym coś rzeczywistego odkrywa się jako zasób” (Heidegger 2002, s. 26). Zasób jest

tu  rozumiany jako  coś,  czego  wartość  szacujemy,  co  ma  istotne  przełożenie  na  podjęte  na
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podstawie  tego  szacunku  działanie  lub  powstrzymanie  się  od  niego.  Z  tej  perspektywy

centralnym  atrybutem  techniki  jest  „poddawanie  wszelkiego  bytu  transakcji  rachunkowej”

(Heidegger 1997, s. 237). Jest to według niego perspektywa ograniczająca odkrywanie prawdy w

jej  pełnym wymiarze.  Niezbędnym jest  również  poznanie na sposób poetycki  realizujący się

często w działaniach artystycznych.

Mając  na  uwadze  to  rozróżnieie,  a  jednocześnie  idąc  za  wskazaniem  metodologicznym

Gregory'eg Batesona, że dla poznania korzystne jest multiplikowanie go28 poprzez kontakt z daną

ideą  w różnych formach jej  zapośredniczenia  (Bateson 1979,  s.  69-72), uruchamiam w tym

projekcie  zarówno  wiedzę  rozproszoną  w  humanistycznym  dyskursie  naukowym,  jak  i  tę

pozyskaną  z  interpretacji  filmów  należących  do  kultury  masowej.  Uwzglądnienie  języka

przekazu charakterystycznego dla sztuki filmowej jako uzupełnienie poznania naukowego w celu

pomnożenia rezultatów poznania jest szczególnie uprawnione, biorąc pod uwagę rozróżnienie

poczynione przez Martina Heideggera (2002) wpisujące poznanie naukowe w porządek techniki,

a poznanie zapośredniczone przez sztukę – w porządek poetyki. 

Zastosowanie opisywanej przez Batesona strategii zwiększania ilości oglądów ma miejsce w tej

pracy  w  postaci  połączenia  refleksji  nad  czytaniem  tekstów  teoretycznych  z  efektami

poznawczymi uzyskanymi w drodze doświadczania i interpretacji wytworów kultury w postaci

obrazów filmowych. Patrzenie z innej perspektywy na to samo zagadnienie ma według Batesona

znaczącą  wartość  dodaną,  ponieważ  zyski  z  rozumienia,  uzyskane  przy  pomocy  tekstów

pochodzących z różnych porządków języka, będą się mnożyć i sprzęgać, a nie dodawać (Bateson

1979, s. 75-78). Drugi język opisu znacznie zwiększa głębię rozumienia danego fenomenu, tak

jak obraz z drugiego oka tworzy poczucie dostrzegania głębi w widzianym obrazie. Podobnie

połączenie obrazu jakiegoś zagadnienia z obrazem zawierającym te same informacje, jednak przy

pomocy innego języka daje dodatkowy wymiar rozumienia (Bateson 1979, s. 69).

Budowanie  rozumienia  poprzez  czytanie,  w  świetle  postulowanej  przez  Batesona  strategii

poznawania  rzeczywistości,  będzie  znacznie  korzystniejsze,  jeśli  tę  samą  treść  będziemy

28 W książce Umysł i przyroda: jedność konieczna G. Bateson postuluje przewagę „binokularnego” postrzegania i
badania  zagadnień  nad  patrzeniem  „jednym  okiem”,  wykazując,  że  poznawanie  jakiegoś  obiektu  przy
wykorzystaniu różnych perspektyw jest  korzystne dla  wyników poznania (Bateson 1979,  s.  69-72).  Bateson
opiera  to  na  twierdzeniu,  że  w charakterystycznym dla  wielu  organizmów będących  na  wyższym,  bardziej
złożonym poziomie rozwoju (w tym człowieka) patrzeniu,  przy wykorzystaniu obu gałek ocznych,  zachodzi
proces częściowego nakładania się na siebie obrazów. Nie jest  to przypadek ani marnotrawstwo możliwości
większego pola widzenia, gdyż głębia obrazu uzyskana w wyniku syntezy nakładających się na siebie obrazów
jest  znacznie  korzystniejsza  z  perspektywy zysków poznawczych  niż  większa  liczba  informacji  wizualnych
zyskana dzięki rozszerzonemu kątowi widzenia.  G. Bateson przekłada zalety płynące z takiego skonstruowania
aparatu poznania wzrokowego na inne rodzaje poznania, w tym poznawanie siebie i świata poprzez kontakt z
tekstem. 
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poznawać w dwóch znacznie różniących się od siebie językach opisu będących konsekwencją

dwóch  trybów  odkrywania  prawdy  –  technicznego  związanego  z  kalkulacją  zysków  i

poetyckiego związanego z przeżyciem egzystencjalnym.

Kolejny sposób uchwycenia czytania w jego pedagogicznym wymiarze, który rozwijany jest w

tej pracy, skupia się na jego efektach związanych z przyjmowanym nastawieniem wobec tekstu.

Nie powinno ujść uwadze pedagogów, że nastawienie to jest kształcone, często nieświadomie, w

toku  wychowania  i  socjalizacji.  W  przedstawianym  projekcie  wypracowuję  ujęcie  tego

zagadnienia w postaci koncepcji  dwoistego uczenia się,  opracowanej  na podstawie rozważań

przedstawiciela psychologii humanistycznej, Abrahama Maslowa. Po jednej stronie znajduje się

w niej czytanie nakierowane na umacnianie własnego poczucia bezpieczeństwa, potwierdzania

wykształconej wizji siebie i świata, potwierdzania zastanego porządku oraz reprodukcji sensów i

praktyk. Po drugiej stronie mamy czytanie, które wystawia własną integralność obrazu siebie i

świata na próbę, stając się narzędziem destabilizacji poglądów i znaczeń, mnożenia sprzeczności,

oswajania się z obcością oraz otwarcia na rzeczywisty dialog.

Czytanie jest również rozpatrywane w tej pracy z perspektywy holistycznej natury człowieka.

Pedagogika ma już wystarczająco bogate zaplecze myśli humanistycznej, aby uważnie przyjrzeć

się swojemu nastawieniu wobec kształcenia czytania i szeroko rozumianej edukacji czytelniczej

również  z  perspektywy postrzegania  człowieka  jako  depozytariusza  kultury  oraz  aktywnego

obywatela demokratycznego państwa. Bez przemyślenia i krytycznego spojrzenia na dydaktykę,

edukację  polonistyczną  i  ogólną  konceptualizację  kształcenia  czytania,  nie  mamy  szans  na

określenie  zakresu,  w  jakim obecny system edukacyjny wspiera  człowieka  w  uruchomieniu

emancypacyjnego potencjału lektury. To z kolei znacznie zmniejsza szanse na zaprojektowanie

efektywnych zmian,  które mogłyby wpłynąć na rozwój  psychospołeczny wychowanków oraz

przyczynić się do wzmocnienia postaw demokratycznych i proobywatelskich. Jak bowiem uczula

Paulo  Freire,  jeśli  szkoła  jest  narzędziem reprodukcji  systemu władzy i  sama przed sobą to

ukrywa, wówczas szczytne hasła promowania postaw demokratycznych czy inkluzji jednostek

zmarginalizowanych, które są  przez nią  propagowane,  nie  mają szans na przerodzenie się  w

powszechną  praktykę.  Tworzą  jedynie  iluzję  możliwości  zmiany  dla  ludzi,  którzy  w

rzeczywistości pozbawieni są głosu, będąc w relacji naznaczonej opresją (Freire 2001).

Paulo Freire przez lata odsłaniał negatywne mechanizmy społeczne powodowane dehumanizacją

pedagogiki  i  podporządkowaniem  systemu  edukacyjnego  logice  i  etyce  rynku.  Postępujący

„kryzys  demokracji”,  „kryzys  czytelnictwa”  i  „kryzys  wartości”,  a  jednocześnie  wyraźnie
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zauważalny wzrost liczby wydanych książek29, wzrost gospodarczy i rozwój sfery biznesowej,

wyraźnie  pokazują  nadmiary  i  niedobory  oraz  zadania,  jakie  przed  sobą  powinna  postawić

pedagogika.  Ignorowanie  i  marginalizacja  dorobku  krytycznej  refleksji  w  pedagogice  od

dziesiątek  lat  wyraźnie  obecnej  w  dyskursie  pedagogicznym nie  poprawi  sytuacji,  w  której

obecnie się  znajduje polski  system edukacyjny. Natomiast  poważne rozwinięcie  tego tematu,

którego  oznaką  będzie  wyjście  poza  sferę  wstępnych  projektów,  propozycji,  postulatów  i

założeń, wymaga radykalnych, wręcz rewolucyjnych zmian nie tylko w systemie edukacyjnym,

ale  też  w  organizacji  pedagogiki  jako  nauki  i  jej  relacji  do  władzy.  To  jedynie  może  być

zasygnalizowane, jako że zakres potrzebnych działań dla konceptualizacji takiej  transformacji

znacznie wykracza poza ramy tej pracy. 

Zakres  samoświadomości  pedagogiki  może  być  pełniejszy,  jeśli  podda  ona  krytycznemu

namysłowi oraz zrewiduje swoje epistemologiczne nastawienia, jak również rezydualne podłoże

projektowanych  przez  siebie  kierunków  badań.  Metapedagogika  może  przyczynić  się  do

znaczących odkryć powodujących przełom w myśleniu o relacji czytania z jakością i przebiegiem

uczenia  się.  Da  to  podstawy  do  tworzenia  nowych  zadań  do  podjęcia  zarówno  w  sferze

praktycznej, jak i teoretycznej.

Rozpoznanie potencjału rezydualności dla pedagogicznego myślenia o czytaniu30

Czy w rozumieniu Vilfreda Pareto (1994),  czy w ujęciu opracowanym przez Erika Eriksona

(1994), rezydualność można określić jako to, co stanowi podstawę przyjmowanej postawy wobec

tekstu. Wprowadzenie narzędzia rezydualności do myślenia o czytaniu pozwala na spojrzenie na

takie jego aspekty, które zwykle umykają uwadze z powodu ich nieświadomego charakteru. W

przypadku  koncepcji  Eriksona  komponent  rezydualny wręcz  rozstrzyga  o  efekcie  lektury w

aspekcie jej udziału w rozwoju. Tym samym pozbawienie refleksji o czytaniu tego komponentu

redukuje możliwość dochodzenia do rozumienia  przeszkód oraz czynników wspomagających

edukację i rozwój przy użyciu tekstu. Natomiast koncepcja Vilfreda Pareto ujmuje rezydua jako

swego rodzaju  centra  energetyczne,  pobudzające  człowieka  do  angażowania  się  w określoną

działalność. W związku z tym wykorzystanie koncepcji rezyduów według V. Pareto do myślenia

29 Od uwolnienia rynku i powstania rynku wydawniczego liczba wydanych książek wzrosła ponad trzykrotnie, por.
Florencka 2017.  

30 Niektóre treści tego podrozdziału stanowią część artykułu mojego autorstwa  Bunt wobec braku i nadzieja na
rewolucję. Idea rezydualności w projektowaniu nowej jakości rozwojowej specjalizacji w pedagogice istotnej
egzystencjalnie (wokół książki Julity Orzelskiej W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie)  opublikowanego w
czasopiśmie  „Chowanna”  Niebezpieczna  humanistyka  –  wywrotny  wymiar  pedagogiki  i  edukacji  1(48),
Katowice 2017, ss. 325-346.

49



o  czytaniu  pozwala  skupić  refleksję  o  charakterze  pedagogicznym na  możliwych  motywach

sięgania po książkę,  przyczynach zaangażowania w lekturę,  czy wreszcie nieuświadamianych

kryteriach popularności konkretnych tekstów.

Biorąc to  pod uwagę, ta część pracy skupia się na przybliżeniu sposobu i  zakresu używania

kategorii  rezydualności  z  racji  tego,  że  dalsza  konstrukcja  projektu,związany jest  również  z

dwoma zaznaczonymi wyżej koncepcjami rezydualności. Chodzi tu o podział na czytanie jako

konstruowanie  wyprowadzony  z  rozważań  Anthony'ego  Giddensa  (2001)  dotyczących

kształtowania  się  i  funkcjonowania  tożsamości  w  późnej  nowoczesności  oraz  czytania  jako

uczenia  się,  którego  podstawą  jest  teoria  hierarchicznego  rozwoju  potrzeb  podstawowych

Abrahama Maslowa (2013). Innymi słowy, na ramę konstrukcyjną drugiego i trzeciego rozdziału

w tej  pracy stanowiących zarys teoretyczny projektu „pedagogiki czytania” składają się dwie

części, które są wydzielone ze względu na pokazanie czytania w dwóch dwoistych odsłonach.

Pierwsza obrazuje czytanie wpisane w relacje  człowiek – środowisko,  stanowiąc komponent

skupiony głównie na kulturowym i społecznym aspekcie czytania. Druga natomiast skupia się na

procesach psychorozwojowych, obrazując czytanie jako uczenie się rozpięte między biegunami

stabilizacji i destabilizacji. Jednak należy brać pod uwagę, że części te wydzielone są również w

związku z odmiennymi sposobami rozumienia rezydualności. W związku z tym poniżej zostaną

omówione różnice w obu koncepcjach rezydualności  przedstawione z  perspektywy używania

tego narzędzia do projektowania „pedagogiki czytania”. 

Pedagogika  istotna egzystencjalnie  jako  inspiracja  do rozpatrywania  czytania z  perspektywy

koncepcji rezydualności31

Wykorzystanie  w  tej  pracy  kategorii  rezydualności  zostało  zainspirowane  przez  publikację

stanowiącą rozprawę habilitacyjną Julity Orzelskiej  (2014) pod tytułem  W stronę pedagogiki

istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwanie pedagogiczne

rezyduów tożsamości. W tym sensie książka ta stanowi w pewnym sensie kontekst prowadzonych

rozważań, ale też pretekst do zgłębienia kategorii rezydualności z perspektywy jej przydatności

do  budowania  projektu  pedagogicznego,  mającego  na  celu  uruchomienie  potencjału

rozwojowego, kulturotwórczego i sensotwórczego, jaki niesie za sobą czytanie. Ma to z kolei

31 Podrozdział ten w wersji rozszerzonej i zmienionej stanowi część artykułu mojego autorstwa pod tytułem Bunt
wobec  braku  i  nadzieja  na  rewolucję.  Idea  rezydualności  w  projektowaniu  nowej  jakości  rozwojowej
specjalizacji w pedagogice istotnej egzystencjalnie (wokół książki Julity Orzelskiej W stronę pedagogiki istotnej
egzystencjalnie), „Chowanna” Niebezpieczna humanistyka  –  wywrotny wymiar  pedagogiki  i  edukacji  1(48),
Katowice 2017, ss. 325-346.
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umożliwić  generowanie  transwersalnej  wiedzy  mogącej  stanowić  podstawę  do  planowania

konkretnych oddziaływań pedagogicznych i zmian edukacyjnych.

Projekt autorstwa Julity Orzelskiej noszący nazwę „pedagogiki istotnej egzystencjalnie” stawia

przed  pedagogiką  wyzwanie  pogłębionej  specjalizacji  w  ramach  rezyduów  tożsamości

widzianych  z  perspektywy cyklu  życia  z  wpisanymi  w  niego  dynamizmami,  trudnościami  i

kryzysami. Rezydualność Julita Orzelska wykorzystuje w swojej pracy zarówno w ujęciu Erika

Eriksona,  jak  i  Vilfreda  Pareto,  jednak  w  odmienności  do  przyjętego  w  tej  pracy podejścia

metodologicznego,  skupia się  ona na podobieństwach tych dwóch koncepcji,  podkreślając w

głównej  mierze ich aspekt energetyczny (Orzelska 2014, s.  68,  73).  Podyktował  to charakter

podjętego przez nią zadania, jakim jest wykorzystanie idei rezydualności do stworzenia na nowo

podziałów dyscyplinarnych pedagogiki (Orzelska 2014, s. 85). Z perspektywy celów tej pracy

korzystniejsze  będzie  przyjęcie  innej  strategii,  polegającej  na  wyostrzeniu  różnic  dzielących

koncepcje rezydualności autorstwa Eriksona i Pareto32. Może to przynieść zyski poznawcze w

postaci zbudowania projektu „pedagogiki czytania”, w którym dwa ujęcia rezydualności będą

wyznaczały dwa  zakresy patrzenia  na  czytanie.  Koncepcja  autorstwa  Vilfreda  Pareto  będzie

wykorzystana  w większej  mierze  w perspektywie  kulturowo-społecznej,  zaś  rezydualność  w

ujęciu Erika Eriksona – w perspektywie psychorozwojowej. Zostanie to uzupełnione ukazaniem

kategorii  rezydualności  według  Pareto  w  szerszym  kontekście,  wychodząc  poza  rozważania

ściśle związane z czytaniem.

W centrum  pedagogiki  istotnej  egzystencjalnie,  której  postulaty  staram się  rozwijać  w  tym

projekcie, znajduje się troska o szeroko rozumianego człowieka zarówno w wymiarze ogólnym –

jako troska o  jakość kondycji  ludzkiej,  jak i  z  perspektywy troski  o  los  każdego człowieka

znajdującego się w swej jednostkowej, często dramatycznej egzystencji. Postawienie pedagogice

zadania wypełniania postulatu istotności egzystencjalnej jest jednocześnie zobowiązaniem jej do

szukania dróg do takich oddziaływań wychowawczych, które mogą dać szansę na wykształcenie

w  podmiotach  tych  oddziaływań  umiejętności  podnoszenia  jakości  własnej  egzystencji,

szczególnie w przypadku osób głęboko doświadczonych trudnościami życiowymi, podlegający

wykluczeniu lub samowykluczeniu. Koncepcja, do której odwołuje się Orzelska, uczula na to, że

potencjalna wartość rozwojowa treści  istotnych egzystencjalnie może być zrealizowana tylko

poprzez uruchomienie rezydualnego procesu przeżycia, które doprowadzą do przebudzenia i w

konsekwencji  przemiany osoby.  Zgodnie  z  teorią  V.  Pareto,  reakcja  uczuciowa na  poziomie

32 Pozostaje osobno zadanie konfrontacji  tych dwóch koncepcji  rezydualności  z  trzecią,  która już zaistniała  w
pedagogice z psychologii osobowości za sprawą prac Joanny Rutkowiak (2012, 2016).

51



rezydualnym,  zachodząca  poza  świadomością,  będzie  skutkowała  w  realnych  działaniach

jednostek i  społeczności kształtujących jednocześnie rzeczywistość społeczną i trajektorię ich

rozwoju. 

Ważnym  postulatem  wysuniętym  przez  Julitę  Orzelską  jest  również  zaznaczenie  potrzeby

wypracowania  pedagogiki  wspierającej  budowanie  narzędzi  nakierowanych  na  zapewnianie

istotności egzystencjalnej  oddziaływań edukacyjnych i  budowanie takiej  teorii  pedagogicznej,

która wspierałaby ten proces. Niezbędne okazuje się nakierowanie na takie zadanie już na etapie

projektowania celów edukacyjnych i organizacji praktyki pedagogicznej. Czytanie, mogące być

istotnym egzystencjalnie spotkaniem z dziedzictwem kulturowym, stanowi jeden z kluczowych

składników  w projektowaniu  takiej  wizji  pedagogiki.  Jakościowa  lektura  ma  nie  tylko  moc

uruchomienia  potencjału  rozwojowego  na  różnych  poziomach,  ale  również  może  stanowić

zdarzenie generujące sytuację kryzysową w czytelniku na skutek zderzenia z cudza mową. W

takiej sytuacji czytanie staje się wyzwaniem stawiającym człowieka na progu33, domagającym się

ofiary.

W związku  z  powyższym  wyłaniająca  się  świadomość  wagi  wypracowania  zaawansowanej

teoretycznie pedagogiki czytania wynika z perspektywy szeroko rozumianej egzystencji ludzkiej

wraz z wpisanymi w nią kryzysami i napięciem między stagnacją a transgresją. Sprzeciwia się

tym samym wizji kształcenia czytania redukcyjnie ograniczanej do edukacji polonistycznej i w

wyniku  tego generujące  zbyt  wąskie  rozumienie  potrzeby wsparcia  systemu edukacji  w tym

zakresie.  Odwołania  do  kategorii  przeżycia  egzystencjalnego  jako  wewnętrznego  zdarzenia

warunkującego realność spotkania z  cudzą mową w postaci wytworu kultury odnoszą się  do

dwóch  kategorii  wymagających  dalszych  badań,  to  jest  ofiary  i  niepokoju  jako  zjawisk

wpisanych w dynamikę rozwojową, a także w akt lektury rozumiany jako znacząca rozwojowo

czynność kulturowa. Ponadto koncepcja rozwijana przez Orzelską (2014) podkreśla, że rozwój

jakościowej  refleksji  dotyczącej  czytania  uzyskiwanej  w  trybie  transwersalnym  jest  pilnie

potrzebny dla usprawnienia obiegu idei w samej pedagogice.

Julita  Orzelska  podjęła  się  w  swoim  projekcie  utworzenia  zarysu  pedagogik  rezydualnych,

których kluczem wyodrębniania jest dynamiczna praca rezyduów w cyklu życia człowieka na

podstawie  koncepcji  stworzonej  przez  Erika  Eriksona.  Mamy  liczne  przykłady  myślenia  o

rozwoju  człowieka,  które  zwykle  bez  świadomości  wpisywania  się  w  ideę  rezydualności,

skupiały  się  na  danym  rezyduum,  czyniąc  je  punktem  skupienia  myśli  z  dziedziny  nauk

33 Por. kategorię „progu” w myśleniu Michaiła Bachtina jako moment i miejsce kryzysu oraz przełomu w życiu
człowieka (Bachtin 1974, s. 310).
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humanistycznych. Autorka wyróżnia w tym względzie osiem głównych pedagogik rezydualnych,

czerpiąc  inspiracje  z  humanistyki  lub  projektując  poszczególne  typy  w  postaci  pedagogiki

nadziei, pedagogiki woli, pedagogiki wyobraźni, pedagogiki fachowości, pedagogiki wierności,

pedagogiki  troskliwości,  pedagogiki  twórczości  oraz  pedagogiki  mądrości  życiowej.  Nazwy

pedagogik wyprowadzone są z nazw faz składających się na „pełny profil pionowy tożsamości

jednostki” wypracowany przez Erika Eriksona (Orzelska 2014, s. 86)34.

Koncepcję rezydualnych zysków tożsamości (identity  gains)35 w rozwoju mężczyzn zaznacza

również  Christopher  P.  Mason,  przytaczając  za  E.  Eriksonem  poszczególne  wewnętrzne

przekonania będące rezultatem pomyślnej  nawigacji  pomiędzy dwoma biegunami  danej  fazy

rozwoju  w  cyklu  życia  (2007,  s.  65-67).  Jednak  pomimo  tego,  że  Mason  określa  owe

nawarstwiające  się  zyski  tożsamościowe  jako  mocne  strony  (strengths),  przekonania

(convictions)  czy  wkład  (contribution)  w  poczucie  tożsamości,  nie  rozwija  on  koncepcji

pokazującej wzmacnianie budowy tożsamości w oparciu o wypracowane w rozwoju zyski. 

Do wypełnienia zostaje zadanie przeszukania pedagogiki pod względem jej rozwoju w oparciu o

kategorie  wskazywane  przez  V.  Pareto  jako  rezydua  ludzkiego  działania  oraz  projektowania

oddziaływań  i  organizacji  systemu  edukacji,  biorąc  pod  uwagę  pracę  rezyduów  w  życiu

człowieka.  Jedną  z  takich  kategorii,  przywołanych  przez  J.  Orzelską  w  jej  publikacji,  jest

pedagogika autorytetu rozwijana przez Lecha Witkowskiego, widziana przez nią jako jedna ze

„specjalizacji rezydualnych” (Orzelska 2014, s. 73). Korzystając z głównej typologii rezyduów

zaproponowanej przez V. Pareto, można wyróżnić jeszcze inne „specjalizacje rezydualne”, które

są już dobrze zadomowione jako specjalizacje pedagogiczne, a których rezydualny charakter jest

nierozpoznawany, a mianowicie:

1) pedagogika rodziny (rezyduum 2-alfa-1 „Więzi rodzinne i więzi zbiorowości pokrewnych”

należące do klasy II „Trwałość agregatów”)

2) pedagogika religii  (rezyduum 3-beta „Egzaltacja religijna” należące do klasy III „Potrzeba

okazywania uczuć przez czyny zewnętrzne”)

3) pedagogika społeczna („Rezydua związane z uspołecznieniem” stanowiące klasę IV)

4) pedagogika seksualna („Rezyduum seksu” stanowiące klasę VI) (Pareto 1994, s. 170-172).

34 Waga tej idei u Eriksona została najpełniej zrekonstruowana dla pedagogiki w odczytaniu koncepcji cyklu życia
z  uwzględnieniem  rezyduów  tożsamości  w  pracy  Lecha  Witkowskiego  (2010).  Polega  ona  na  możliwości
zadawania pytań o deficyty egzystencjalne i zakłócenia rozwoju.

35 Publikacja  ta  nie  została  wydana  w języku  polskim,  w związku  z  tym pozostawiam w nawiasach  terminy
oryginalnie używane przez autorów obok proponowanych przeze mnie tłumaczeń na język polski.
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Co warte zaznaczenia,  powyższa lista pedagogik rezydualnych wyodrębnionych na podstawie

koncepcji  rezyduów  Vilfreda  Pareto  nie  jest  wyczerpana.  Można  by  ją  znacznie  rozwinąć,

chociażby włączając  wszystkie  pedagogiki,  których  drugi  człon  nazwy stanowi  wartość  lub

cnotę, ponieważ odwoływałoby się to do pojęcia „agregatów wartości” należące do rezyduów

klasy II. Tym samym większość pedagogik rezydualnych stworzonych w oparciu o koncepcję faz

rozwojowych w cyklu życia autorstwa Erika Eriksona stanowiłoby, zgodnie z tym zabiegiem,

pedagogiki rezydualne w rozumieniu tego socjologa (Pareto, 1994, s. 178, 180, 183). Do tego

mogłyby dochodzić  wszystkie  pedagogiki,  które odnoszą się  do derywacji  będących ujęciem

rezyduów w postaci konkretnych twierdzeń lub przekonań. W tej grupie znajdowałyby się takie

pedagogiki  jak pedagogika autorytetu,  pedagogika prawa czy pedagogika zdrowego rozsądku

(Pareto, 1994, s. 207-209).

Zestawienie koncepcji rezydualności autorstwa Vilfreda Pareto i Erika Eriksona 

Jak już zostało zaznaczone wyżej, rezydualność będzie w tej  pracy przywoływana za dwoma

autorami, Vilfredem Pareto i Erikiem Eriksonem. Ułatwi to rezydualne spojrzenie na czytanie

zarówno w jego kulturowym i społecznym, jak i psychorozwojowym charakterze, choć zdaję

sobie sprawę, że może być wyzwaniem dla czytelnika. W związku z tym tam, gdzie to konieczne,

podkreślać będę, z którego rozumienia rezydualności w danym momencie korzystam. Pozwoli to

również spojrzeć na rezydua jako zasoby z dwóch perspektyw, przy uwzględnieniu różnic, które

są  szczególnie  warte  dostrzeżenia  z  perspektywy  pedagogicznej.  Jako  że  w  dyskursie

humanistycznym  funkcjonują  oba  rozumienia  rezydualności,  takie  rozróżnienie  może  mieć

wartość  poznawczą,  rozjaśniającą  i  precyzującą  rezydualność  jako  narzędzie.  Wskazanie  na

podstawy teoretyczne proponowanych tu rozwinięć pedagogicznych rezydualności jest potrzebne

również z  tego względu, że dyskurs psychologiczny i  pedagogiczny jest  zdominowany przez

teksty, w których rezydua przywoływane są w rozumieniu Erika Eriksona36. 

W części  pracy  budującej  projekt  „pedagogiki  czytania”  w  jego  kulturowym  i  społecznym

wymiarze jednym z filarów jest koncepcja rezydualności zaproponowana przez Vilfreda Pareto,

który widzi  rezydua jako niedyskursywne komponenty poglądów, decyzji  i  działań ludzkich.

Rezydualność stanowi tu zwykle nieuświadomione kryterium oceny istotności danego zjawiska,

36 Pojęcie rezydualności w znaczeniu obecnym w koncepcji autorstwa Erika Eriksona można znaleźć w książkach
pedagogicznych  nie  tylko  skupiających  się  na  tematyce  ściśle  związanej  z  psychologią,  ale  również  tych
poruszających się w obszarze zainteresowania tej pracy, to jest związku pedagogiki z literaturą, por. np. Krzyśka
2013, Orzelska 2014. 
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wytworu kulturowego, twierdzenia lub przedsięwzięcia i tym samym jest podstawą energetyczną

do podejmowania wysiłku angażowania się w określone czynności, w tym czytanie. 

Warto tu zwrócić uwagę na dwie kwestie związane z pojęciem „rezyduum” u Vilfreda Pareto.

Pierwsza dotyczy wprowadzonego określenia „podstawy przyjmowanej postawy”. Pareto zdaje

się rozumieć rezydua właśnie jako „podstawę” uczuć, która jest trwała i która przybiera rozmaite

formy w różnych kulturach i w przypadku ekspresji poszczególnych osób (Pareto 1994, s. 59).

Druga kwestia wiąże się z koniecznością ostrożności w stawianiu twierdzeń dotyczących istoty

„rezydualności” u Pareto. Wynika ona trudności z określeniem jednoznacznej definicji, co z kolei

ma swoje źródło w tym, iż autor w pierwszej części swojej koncepcji mówił o rezydualności,

celowo  jej  nie  nazywając,  aby  nie  zaciemnić  jej  właściwego  znaczenia  jakimś  terminem

niosącym  za  sobą  konkretne  kolokacje,  skojarzenia  i  sensy37.  W  konsekwencji,  w  części

wprowadzającej pojęcie rezyduum jego nazwa nie pada pomimo tego, że wyjaśnione zostaje jego

znaczenie. Oprócz nazywania go „podstawą” Pareto określa je również jako „przyczyna” uczuć,

które „ukazują się nam jako liczne gałęzie wyrastające z jednego pnia” (Pareto 1994, s. 80), co

dalej będzie rozwinięte w postaci koncepcji drzewa, zgodnie z którą „rezyduum” to jego pień,

„derywacje” to główne gałęzie, a małe gałązki to konkretne „przejawy” lub „derywaty” w postaci

realnie podejmowanych działań i wypowiadanych słów (Pareto 1994, s. 168). Gdzie indziej zdaje

się on określać rezydua jako „stałe elementy zjawisk” (Pareto 1994, s. 116). 

Natomiast  w  części  drugiej,  skupionej  na  wątkach  mających  w  głównej  mierze  charakter

psychorozwojowy,  rezydualność  jest  rozumiana  za  Erikiem  Eriksonem.  W  jego  koncepcji

rezydua to istotne w cyklu rozwoju pozostałości38 po pomyślnym przejściu kryzysu danej fazy

rozwojowej  (Witkowski  2015).  Jedną z  tych pozostałości,  kluczową dla  tej  części  pracy jest

podstawowe zaufanie, które, jak mówi A. Giddens, „tworzy wyjściowy splot, który daje początek

złożonemu uczuciowo-poznawczemu nastawieniu wobec innych osób,  świata rzeczy i własnej

tożsamości” (Giddens 2001, s. 55) i które daje podstawę, obok porządku i rutyny, do budowania

poczucia ontologicznego bezpieczeństwa. To z kolei tworzy możliwość realnego, rozwojowego

spotkania z  tekstem,  gdzie  czytanie  staje  się  procesem uczenia  się  polegającym na budowie

37 Nakazuje  to  daleko  posuniętą  ostrożność  z  kojarzeniem rezyduów w koncepcji  Pareto  z  ich słownikowymi
skojarzeniami  lub  etymologią,  jak  poniżej  przywołane  skojarzenia  w postaci  „pozostałości”,  „resztek”  czy
„złogów”. Sam autor koncepcji jednoznacznie się od takich związków odcina (Pareto 1994, s. 168). W kilku
początkowych rozdziałach świadomie całkowicie odstępuje od określania rezydualności, natomiast w kolejnych
– poświęconych głównie rezyduom – z początku określa je po prostu jako „część stałą” i oznacza ją „literą (a)” ,
„elementem (a)” lub „częścią (a)” (Pareto 1994, s. 165).

38 Inne synonimy pojęcia rezyduum lub residuum to osady, resztki, ale też ślady, złogi, nośniki wartości lub takie
pozostałości po przebiegu procesów, które mogą stać się zasobami. 
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struktury „ja” w procesie dekonstrukcji i konstrukcji osobowości aktywowanej przez akt lektury.

Vilfredo Pareto  widzi  rezydua  jako  niezbywalny komponent  myślenia  i  działania  ludzkiego,

który występuje w różnych rodzajach, określanych przez niego jako klasy rezyduów, i rozmaicie

się  manifestuje w postaci  przejawów derywacji,  jednak zawsze stanowi „pozalogiczny”39 (co

wcale nie znaczy że nielogiczny) aspekt egzystencji człowieka. Inaczej mówiąc, według Pareto

rezydualność  towarzyszy człowiekowi  we wszystkich  wymiarach jego egzystencji,  stanowiąc

nieredukowalny składnik bycia objawiający się pod postacią uczuć, poglądów i przekonań. Tym

samym staje się on podstawą do podejmowanych działań. Jest to pozalogiczna sfera egzystencji,

choć jeśli wchodzi w świadomość, zwykle zostaje racjonalizowana. W tym rozumieniu wszystkie

działania człowieka, również edukacja i czytanie, mają wymiar rezydualny, którego rozpoznanie

może przyczynić się do lepszego rozumienia motywacji stojącej za działaniami podejmowanymi

lub  zaniechanymi  w  toku  edukacji  oraz  może  ułatwić  poznanie  dynamiki  motywacji  do

zaangażowanego, efektywnego czytania. 

Natomiast  rezydualność  w  ujęciu  Erika  Eriksona  w  kontekście  edukacyjnym  może  być

rozumiana jako zysk z pomyślnego przekroczenia progu rozwojowego tworzący nowy potencjał

energii witalnej. Jest to jednak taki zysk, o który trzeba się bić, który pojawia się tylko przy

zapewnieniu  odpowiednich  warunków  rozwojowych,  rozpoznania  i  zniesienia  blokad

rozwojowych (Witkowski 2009, s. 15). W związku z tym w ujęciu Eriksona rezydua pojawiają

się  jako  element  tożsamości  stopniowo,  zasilając  jego  energię  do  stawiania  czoła  nowym

trudnościom wpisanym w cykl życia w kolejnych fazach.

Pierwsza różnica w rozumieniu rezydualności polega więc na odmiennym statusie rezyduów w

kontekście ich obecności w życiu człowieka. Podczas gdy w eriksonowskim ujęciu poszczególne

rezydua  pojawiają  się  po  pomyślnym  przezwyciężeniu  kryzysów  rozwojowych  na

poszczególnych etapach cyklu  życia,  w koncepcji  Pareto rezydua napędzają i  ukierunkowują

człowieka przez całe życie i w swojej podstawowej strukturze są raczej niezmienne, choć, co

warte  podkreślenia,  w  czasie  życia  poszczególnych  osób,  społeczności  i  całych  cywilizacji

zmianom podlega ich natężenie.

Patrząc  z  perspektywy  pedagogicznej  na  różnicę  między  tymi  ujęciami  rezydualności,

chciałabym  podkreślić,  że  w  procesie  wspomagania  rozwoju  z  perspektywy cyklu  życia  E.

Eriksona ważne miejsce powinna zajmować walka o przechodzenie przez poszczególne osoby

kolejnych stopni rozwoju, ponieważ tylko taki ruch odblokowuje dostęp do rezyduów. W tym

39 Waga tego terminu wiąże się między innymi z pojęciem struktury jako dylematu.
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świetle  widziane  są  one  jako  zasoby do  zdobycia,  które  są  przypisane  do  konkretnej  fazy

rozwoju. Natomiast wzięcie pod uwagę koncepcji  rezyduów w rozumieniu Pareto skłania do

uznania, że myśleniu pedagogicznemu w wielu kwestiach powinno towarzyszyć uwzględnianie

rezyduów  jako  nieodłącznego  komponentu  i  motywatora  do  działań  uczniów,  rodziców,

nauczycieli, instytucji i opinii społecznej40.

Po  drugie  inna  jest  wartość  rezyduów  z  perspektywy  ich  roli  w  procesach  poznawczych

człowieka. Podczas gdy rezydua widziane z perspektywy fazowego rozwoju w cyklu życia E.

Eriksona  mogą  stanowić  czynnik  ułatwiający  poznanie  i  uczenie  się,  przyczyniając  się  do

wykształcenia  poczucia  bezpieczeństwa  ontologicznego,  rezydua  w  rozumieniu  Pareto  mogą

stanowić  czynnik  budujący  przeszkody  poznawcze.  Dzieje  się  tak,  ponieważ  „derywacje”

przejawiające się w postaci uczuć lub myśli mogą stanowić rezydualne „dystraktory” zmieniające

ocenę  tekstu  oraz  jego  interpretację.  Mogą  też  wpływać  na  proces  narratywizacji  zdarzeń  i

biografii poprzez magiczne, ksenofobiczne, fetyszystyczne czy pseudodoświadczalne myślenie

inicjowane rezydualną energią (Pareto 1994, s. 115, 155, 212). 

Wreszcie rozpatrując kwestię różnic w rozumieniu rezyduów z perspektywy rozwojowej, warto

dodać,  że  te  w ujęciu  Erika  Eriksona stanowią  cenne zasoby,  które wraz  z  rozwojem coraz

pełniej przygotowują człowieka do radzenia sobie z życiem oraz umożliwiają podjęcia się zadań

rozwojowych, przyczyniających się do rozwiązania kolejnych kryzysów na wyższych stopniach.

Natomiast rezydua w koncepcji V. Pareto mogą stanowić zarówno pomoc, jak i przeszkodę w

drodze  do  rozwoju.  W  przeciwieństwie  do  eriksonowskiego  ujęcia  rezyduów,  mogą  one

niejednokrotnie  odciągać  od  podejmowania  wysiłku  o  charakterze  rozwojowym  i  kierować

motywację w stronę wyznaczoną przez zwiększoną dynamikę rezyduów poszczególnych klas,

szczególnie  tych,  które  skłaniają  do  działań  zwracających  się  w  stronę  praktyk  magicznych

(rezydua klasy I), nadmiernej seksualizacji (rezydua klasy VI), stagnacji i oporu przed zmianą

(rezydua klasy V) czy zamknięcia na innego (rezydua klasy IV). Z drugiej strony składają się one

na typowo ludzki  świat  wartości i  więzi społecznych, motywując do przekraczania własnych

ograniczeń w imię ideałów, szczytnych celów, czy z powodu samej przyjemności podejmowania

wyzwań (Pareto 1994, s. 171-172). 

Podsumowując  można  zauważyć  istotne  różnice  między rozumieniem  pojęcia  rezydualności

przez Erika Eriksona i Vilfreda Pareto, zarówno patrząc z perspektywy procesów powstawania

40 Vilfredo Pareto szczególnie podkreśla oddziaływanie rezyduów na opinię społeczną i powiązanie tego zjawiska z
wprowadzanymi na wielką skalę zmianami społecznymi będącymi wynikiem przejawiania się energii rezydualnej
w postaci przedsięwzięć inicjowanych przez ruchy społeczne (Pareto 1994, s. 115-116). 
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treści rezydualnych czy też dynamiki natężenia rezyduów w biegu życia, jak i zwracając uwagę

na oddziaływanie sfery rezydualnej na procesy poznawcze i rozwój człowieka. Obie koncepcje

rezydualności mogą być wprzęgnięte w projektowanie myślenia pedagogicznego, nakierowanego

na podnoszenie jakości rozumienia i wykorzystywania czytania, jednak ważne jest branie pod

uwagę  wyżej  zakreślonych  różnic,  ponieważ  mają  one  przełożenie  na  możliwości  i  efekty

stosowania tego narzędzia dla rozwijania dyskursu pedagogicznego skupionego na czytaniu. 

Rezydua w dwubiegunowym modelu osobowości Ja – Świat Josepha Nuttina

Jeszcze inaczej dla pedagogiki rozumie pojęcie rezydualności Joanna Rutkowiak. Przywołuje

ona koncepcję rezydualności wywodzącą się z  relacyjnej  teorii  struktury osobowości Josepha

Nuttina  (Rutkowiak  2016,  s.  36).  W ramach tej  teorii  rezydua jako „skarbnica  wartości”  są

utożsamiane z biegunem Świat w dwubiegunowym modelu osobowości Ja – Świat (Rutkowiak

2016,  s.  36).  Świat  jest  tutaj  rozumiany jako  biegun  osobowości,  stanowiąc  jej  „przedmiot

wewnętrzny”  umożliwiający  funkcjonowanie  człowieka  właśnie  poprzez  bycie  zapleczem

(Jakubowski 1969, s. 262). 

Rezydualny  charakter  świata  polega  na  dostarczaniu  przez  niego  treści  fizycznych  i

metafizycznych dla Ja rozumianego jako zbiór czynności i potencjalnych możliwości człowieka

(Rutkowiak 2016, s. 36). Joanna Rutkowiak uzupełnia takie rozumienie „treści rezydualnych” o

wymiar  pedagogiczny,  odwołując  się  do  myśli  Jeromego  Brunera,  który ukazuje  świat  jako

jednocześnie zasób i kontekst procesów rozwojowych i edukacyjnych. Innymi słowy, rezydua w

rozumieniu proponowanym przez autorkę to szeroko rozumiana, nieustannie uwewnętrzniana i

spersonalizowana rzeczywistość, która stanowiąc zaplecze dla myślenia, uczenia się i działania,

pozwala na funkcjonowanie człowieka w świecie.

Joseph Nuttin sprzeciwia się koncepcji osobowości jako odrębnej lub stojącej w opozycji do

świata. Kluczowym dla jego pojęcia osobowości jest związek „Ja” będącego „całością czynności,

wchodzących w skład  zachowania”  (Nuttin  1968,  s.  238)  ze  „Światem” stanowiącym „treść

upersonalizowanego życia psychicznego” (Nuttin 1968, s. 239). W tym sensie według Nuttina

osobowość  jest  strukturą  wykraczającą  poza  organizm,  funkcjonującą  jedynie  „w  obrębie

aktywnej sieci rzeczywistych i potencjonalnych wzajemnych oddziaływań ze światem, który z

kolei  istnieje w płaszczyźnie psychologicznej  jedynie dzięki tej  aktywności” (Nuttin 1968, s.

239-240).
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Przechodząc do tego, jak Nuttin rozumie rezydua (residua) w ramach swojej koncepcji, 

stwierdza on co następuje:

[…] jednym z elementów, który tworzy mnie jako osobowość – tj. jako upersonalizowane życie
psychiczne – jest fakt posiadania własnych poglądów, planów i zamierzeń, postaw i uczuć i –
ogólnie mówiąc – własnych doświadczeń życiowych. […] Na czym polegają więc te poglądy,
uczucia, postawy i doświadczenia w ogóle? Są to residua mojego życia powiązanego ze światem;
składa  się  na nie zbiór  sytuacji,  osób  i  rzeczy w tej  mierze,  w jakiej  były one  przedmiotem
mojego  zachowania  w  najszerszym  znaczeniu  tego  słowa:  przedmiotem  moich  oczekiwań  i
planów, mojej percepcji i refleksji, moich wysiłków i działań (Nuttin 1968, s. 242-243).

Zdaje  się  więc,  że  Nuttin  określa  mianem „residuów” upersonalizowane  treści  wypełniające

osobowość. Personalizacja tych treści łączy się z poznaniem świata przebiegającego w procesie

komunikacji z nim, która nieustannie wzbogaca osobowość w doświadczenia i treści poznawcze

(Nuttin 1968, s. 248). Łącząc psychiczny obraz świata z rezydualnością, Nuttin pisze:

Postrzeganie  czy znajomość  małej  części  świata  jako  przedmiotu  znaczącego  – np.  krzesła,

telefonu czy mostu – jest owocem komunikacji z otaczającym nas światem poprzez zachowanie.
[…]  Nawet  drzewo i  słońce  są określane  pierwotnie  jako  przedmioty w tej  mierze,  w jakiej
odgrywają taką czy inną rolę  w zachowaniu się  czy w zaspokojeniu potrzeb.  W ten sposób,
poznany przedmiot składa się niejako z „krystalizacji”, „złogów” czy „osadów” wykonanych czy
postrzeganych relacji zachowania się (Nuttin 1968, s. 280-281).

Dla Nuttina więc postrzeganie przedmiotów jest realizacją potrzeb. W wyniku tego przedmioty

znaczące istnieją jako składnik życia psychicznego zawsze poprzez pryzmat całej osobowości,

ponieważ w ten sposób zostały do niej włączone. Jednak sfera rezydualna nie ogranicza się do

tego, co stanowi psychiczne odbicie rzeczywistości. Wchodzi w jej skład również to, co określa

się mianem „cech osobowości”, ponieważ  

Rozpatrywany pod tym kątem widzenia przedmiot daje się przyrównać do cechy osobowości.
Również cecha jest, w wyniku ostatecznym, punktem wyjścia i „osadem” zbioru potencjalnych
zachowań określonego rodzaju […] Można powiedzieć zatem, że zarówno przedmiot w świecie,
jak i cecha osobowości stanowią to, co w każdym z dwóch biegunów struktury Ja — Świat jest
niejako zaczątkiem nowych zachowań (Nuttin 1968, s. 280-281).

W tym sensie  rezydualność  w koncepcji  dwubiegunowej  struktury osobowości  nie  tylko  nie

może być przypisana do któregoś z biegunów (Ja lub Świat), ale też nie może być jednoznacznie

określona  mianem  konkretnej  warstwy  osobowości.  Stanowi  ona  raczej  aktywną  treść

pozwalającą  osobowości  działać,  być  czymś  więcej  niż  „sposobem  funkcjonowania”

charakterystycznym dla istoty ludzkiej. W tym sensie, „osobowość jest nie tylko zdolnością do

myślenia, ale również ustrukturowanym zbiorem poglądów, postaw itp.” (Nuttin 1968, s. 248).

Co warte zaznaczenia, Nuttin widzi w typowo ludzkim procesie kształtowania się osobowości w
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wyniku  interakcji  pomiędzy  elementami  struktury  Ja  –  Świat  szansę  na  rozwinięcie  się

unikalności ludzkiej osobowości (Nuttin, Greenwald 1968, s. 143). Jak twierdzi, nie można w

pełni zrozumieć ludzkiego zachowania jeśli  się powyższej  struktury nie pojmuje całościowo.

Interakcja  pomiędzy osobowością  i  procesem uczenia  się  przebiega więc  w dwie  strony;  po

pierwsze – osobowość projektuje i  stawia sobie cele z  „przyswojonych rezyduów przeszłego

doświadczenia”,  a  po  drugie  –  osoba  zarządza  procesem  uczenia  się  w  taki  sposób,  który

umożliwia osiągnięcie tych celów i wyznaczanie sobie nowych (Nuttin, Greenwald 1968, s. 13).

Koncepcja  rezydualności  zaproponowana  przez  Josepha  Nuttina,  a  włączona  do  dyskursu

pedagogicznego  przez  Joannę  Rutkowiak,  nie  będzie  rozszerzana  w  tej  pracy,  choć  warto

zauważyć,  że  koresponduje  ona  z  proponowanym w tym projekcie  rozumieniem czytania  w

sensie  poznania,  które  konstruuje  biegun  człowiek  i  biegun  środowisko.  Z  tej  perspektywy

zasadne  jest  podjęcie  się  w  przyszłości  zadania  rozpatrzenia  związków  rezydualności  z

czytaniem  z  punktu  widzenia  rozwijanego  przez  Joannę  Rutkowiak,  ponieważ  zgodnie  z

rozróżnieniem poczynionym przez Josepha Nuttina, rozwój zachodzi na zasadzie równoważenia

się  biegunów  Ja  i  Świat,  gdzie  rezydua  stanowią  wszystkie  treści  pochodzące  ze  świata

zewnętrznego, łącznie z tekstami do czytania, które napotka człowiek na swojej drodze życia.

Kategoria rezydualności Vilfreda Pareto jako znaczący nieobecny w myśleniu o edukacji 

Kategoria rezydualności zaczerpnięta z myśli Vilfreda Pareto (1994) jest jedną z podstawowych

dla  proponowanego  tutaj  projektu  „pedagogiki  czytania”.  To  do  niej  odnoszone  są  inne

koncepcje  stanowiące  rozwinięcie  projektu  w  różnych  kierunkach  i  to  ona,  wzbogacona  o

cybernetyczną ideę ekologii umysłu Gregory'ego Batesona (1987) i hierarchię potrzeb Abrahama

Maslowa (2013), stanowi trzon struktury zaplecza metodologicznego tej pracy. Potencjał teorii

rezyduów i derywacji wzmocniony jest również poprzez wpisanie jej w koncepcję dwoistości,

choć sam V. Pareto wprost się do niej nie odnosi41.

Koncepcja autorstwa V. Pareto to zapis zmagania się z problemem naukowego ujęcia kapitalnego

zagadnienia  wpływu  uczuć  na  działania  ludzkie,  w  tym  uwarunkowań  oddziaływania

pedagogicznego. Wierząc w potencjalną potęgę umysłu ludzkiego w zakresie analizy problemów,

szukania  rozwiązań,  wprowadzania  strategii  rozwoju  i  identyfikacji  zależności  pomiędzy

zjawiskami,  Pareto  jednocześnie  dostrzegał  w  praktyce  społecznej,  jak  wiele  decyzji
41 Idę tutaj w ślad za Lechem Witkowskim, który odsłania ideę dwoistości w polskiej pedagogice międzywojennej i

postuluje wykorzystanie jej dla rewitalizacji i dynamizacji myśli pedagogicznej poprzez wyzyskanie impulsów
płynących z dziedzictwa symbolicznego, por. np. Witkowski 2013. 
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podejmowanych jest  nieracjonalnie  i  jak  ogromny wpływ na  próby budowania  dobrobytu  w

społeczeństwie mają czynniki pozalogiczne. Waga myśli Vilfreda Pareto dla rozwoju dyskursu

pedagogicznego  opiera  się  na  tym,  że  podjął  on  wyzwanie  włączenia  do  nauki  elementów

pozalogicznych i nieracjonalnych, stanowiących trudno uchwytne elementy będące składowymi

podejmowanych decyzji. 

Jego  staraniem  było  uchwycenie  tych  fenomenów  w  możliwie  jak  najbardziej  rzeczywistej

formie, w całym bogactwie ich współzależności, dynamiki i złożoności oraz interakcji, w jakie

wchodzą z innymi elementami systemu społecznego. To jeszcze bardziej skłania do docenienia

jego  koncepcji  z  perspektywy  nauk  o  edukacji,  jako  że  każda  sytuacja  pedagogiczna  jest

zdarzeniem  wielowymiarowym,  wchodzącym  w  system  wielu  współzależności  w  wyniku

chociażby uczestnictwa w niej  osób o  niepowtarzalnej  historii  życia,  tożsamości  i  dynamice

rozwojowej. 

Wynikiem dążeń  Vilfreda  Pareto  do  ogarnięcia  i  konceptualizacji  sił  rządzących  działaniem

człowieka  jest  idea  rezydualności,  w  ramach  której  na  kształtowanie  się  rzeczywistości

społecznej mają wpływ dwa rodzaje działań: logiczne oraz pozalogiczne. Pareto postulował, że

rezydualny charakter człowieka przyczynia się do przejawiania się w praktyce społecznej działań

pozalogicznych, jak również powoduje łączenie motywacji logicznych i pozalogicznych w jedną,

trudną do oddzielenia całość (Pareto 1994, s.  109).  Myślenie o edukacji  może wiele zyskać,

wzbogacone  o  tę  perspektywę,  warto  więc  podjąć  próbę  przyjrzenia  się  podstawom  idei

rozwijanych przez Vilfreda Pareto oraz poszczególnym elementom jego koncepcji.

Znaczenie działań pozalogicznych w praktyce społecznej

Trzon tu stosowanej koncepcji rezyduów stanowi założenie, iż podłoże znacznej części ludzkich

działań stanowią podstawy mające charakter „pozalogiczny”, choć często stwarzają one pozory

logiczności, łącząc się w system składający się z następujących elementów:

Element (a) bezpośrednio odpowiada działaniom pozalogicznym; jest wyrazem pewnych uczuć.
Element (b)  jest  przejawem potrzeby logiczności  odczuwanej przez człowieka; odpowiada on
także  częściowo  uczuciom,  działaniom  pozalogicznym,  lecz  ukrywa  je  pod  rozumowaniem
logicznym  lub  pseudologicznym.  Element  (a)  to  zasada  [il  principii]  istniejąca  w  umyśle
człowieka, element (b) to wyjaśnienie, wnioski wyciągane z tej zasady (Pareto 1994, s. 157).

W ten sposób działania ludzkie,  choć poddają się racjonalnemu wyjaśnieniu,  należą do sfery

pozalogicznej z tego względu, że Pareto określa działania logiczne jako 

[…]  działania  łączące  logiczne  środki  z  celem nie  tylko  z  punktu  widzenia  podmiotu,  który
działa, lecz również z punktu widzenia osób, których wiedza jest szersza; to znaczy, że chodzi o
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takie działania,  które w wyjaśnionym powyżej  sensie są subiektywnie i  obiektywnie logiczne
(Pareto 1994, s. 108).

Pozostałe działania są przez niego określane jako pozalogiczne, choć autor zastrzega, że to „w

żadnym  razie  nie  znaczy,  że  są  nielogiczne” (Pareto  1994,  s.  108).  Zwykle  zawierają  one

elementy myślenia logicznego, nie mogą być jednak ściśle rozumiane jako działania logiczne,

gdyż  opierają  się  na  ideach  bądź  odczuciach  nie  wyprowadzonych  metodą  logiczno-

doświadczalną lub też zawierają elementy pozalogiczne, na przykład pojęcia abstrakcyjne bądź

nieprecyzyjne sformułowania. 

Rozróżnienie na działania logiczne oraz działania pozalogiczne może być ważne dla myślenia o

edukacji,  w  której  uprzywilejowane  miejsce  zarezerwowane  jest  dla  oświeceniowej  idei

racjonalności, zgodnie z którą niespełnianie kryteriów logiczności wyklucza myśli z głównego

obiegu i piętnuje je jako nieracjonalne. Pareto odnosi się do tego wprost, pisząc: 

Niektórzy  autorzy  całkowicie  pomijają  rolę,  jaką  odgrywają  działania  pozalogiczne,  albo
uważają, że pełnią one wyjątkowo „złą” rolę. Tylko logika jest środkiem do osiągnięcia postępu
ludzkości, jest synonimem „dobra”,  tak jak wszystko to, co nie jest logiczne, jest synonimem
„zła”. Niech nas nie wprowadzi w błąd słowo logika, wiara w logikę nie ma nic wspólnego z
nauką  logiczno-doświadczalną,  a  kult  rozumu może  być  taki  sam jak  jakikolwiek  inny kult
religijny, nie wyłączając kultu bożków (Pareto 1994, s. 128).

To, co Pareto podkreśla niejednokrotnie, to niedocenianie wagi działań pozalogicznych oraz ich

źródeł,  a przecenianie zarówno jakości myślenia opartego na wnioskowaniu logicznym, jak i

jego  rezultatów  i  możliwości  oddziaływania  na  rzeczywistość.  Dzieje  się  tak  według  niego

chociażby w przypadku możliwości popularyzacji danych teorii naukowych.

Działania pozalogiczne odrzucane są również dlatego, że uważa się je, zazwyczaj nie mówiąc
tego  wprost,  za  rzecz  godną  nagany,  a  przynajmniej  nieodpowiednią,  która  nie  powinna  się
pojawić w dobrze uporządkowanym społeczeństwie. Na przykład traktowane są one często jako
przesądy, które powinny być wykorzenione dzięki posługiwaniu się rozumem. W praktyce nikt
nie działa w taki sposób, jak gdyby sądził,  że natura fizyczna i moralna człowieka nie mają,
przynajmniej częściowo, wpływu na jego czynności. Ten jednak, kto tworzy pewną teorię, uważa,
że człowiek powinien kierować się tylko rozumem, i chętnie zamyka oczy na to, czego uczy go
codzienna praktyka (Pareto 1994, s. 126).

W próbie unaocznienia jak dalece dyskurs naukowy spycha na margines pozalogiczne aspekty

życia ludzkiego, Pareto posuwa się do wyróżnienia trzech klasy środków, za pomocą których

eliminuje się obszar działań pozalogicznych z myślenia naukowego42.

42 Klasa A. Podstawy działań pozalogicznych są pozbawione jakiejkolwiek realności obiektywnej:
I. Są całkowicie pomijane (§ 307).
II. Są uważane za niedorzeczne przesądy (§ 309).
III. Są uważane za fortele (§ 312).
Klasa B. Podstawy działań pozalogicznych są mniej lub bardziej realne obiektywnie 
Klasa C. Zakłada się, że działania pozalogiczne nie mają wpływu na Postęp lub działają przeciwko niemu; należy
je więc wykluczyć z badań, które tylko Postęp mają na celu (Pareto 1994, s. 129).
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Refleksja autora dotycząca miejsca i wagi działań pozalogicznych oraz ich podstaw w praktyce

społecznej uwidacznia potrzebę namysłu i badań nad rolą czynników pozalogicznych w praktyce

edukacyjno-wychowawczej. Wypracowane przez Pareto narzędzia do myślenia mogą stanowić

bazę dla prowadzonych badań lub wytyczać kierunek dalszych poszukiwań w tym obszarze.

Rezyduum i derywacja jako podstawa i forma działania pozalogicznego

Centralnym pojęciem dla teorii działań w systemie społecznym w ujęciu V. Pareto jest rezyduum.

Pareto wyodrębnił to pojęcie w celu nazwania jednego z kluczowych elementów wchodzącego w

skład  systemu  współzależności  między  uczuciami  i  działaniami  ludzkimi.  Poszukując

konceptualizacji  relacji  między  uczuciami  i  ich  podstawami,  odwołuje  się  on  do  metafory

drzewa:

Uczucia należące do odmiennych kategorii nie wydają się nam zupełnie od siebie niezależne. Ich
współzależność nie jest na ogół logiczna, jak to błędnie wyobraża sobie większość ludzi, ale jest
wynikiem tego, że owe uczucia mają odległe i wspólne przyczyny. Dlatego też ukazują nam się
jako liczne gałęzie wyrastające z jednego pnia (Pareto 1994, s. 180).

Rezydua stanowią względnie stały pień, z którego rozchodzą się konary w postaci klas rezyduów,

różniące się od siebie siłą i ilością mniejszych rozgałęzień, które charakteryzują się największą

zmiennością oraz są podatne na zanikanie (Pareto 1994, s. 59).

Wyodrębnienie rezyduów umożliwiło również ich klasyfikację na grupy i podgrupy, stwarzając

ramę do badań nad pozalogiczną sferą życia człowieka, w której działania podejmowane są na

podstawie rozumowania,  którego podstawą są subiektywne uczucia.  Wprowadzając kategorię

rezyduów do swojego wywodu, Pareto pisze:

Subiektywne  rozumowanie  polegające  na  odwołaniu  się  do  zgodności  uczuć  wydaje  się
przedstawiać  następująco.  Wyczuwa się  intuicyjnie,  że istniejące prawa nie są wytworem ani
arbitralnym, ani całkowicie logicznym, że ich podłoże wymyka się woli i ma własny byt. Ten
sposób rozumowania jest zgodny z faktami i może być wyrażony w twierdzeniu mówiącym, że
istnieją  pewne podstawy działań pozalogicznych,  z  których ludzie wyprowadzają  reguły tych
działań.  Te  podstawy  działań  pozalogicznych  (albo  rezydua,  rozdział  IV)  mają  związek  z
warunkami, w jakich ludzie żyją, i wraz z nimi się zmieniają (Pareto 1994, s. 139-140).

Rezydua są przez niego określone jako intuicyjnie wyczuwane podstawy działań pozalogicznych,

które można odczuwać jako prawa rządzące ludzkim zachowaniem. O stosowaniu się, lub nie, do

tych praw informuje człowieka jego stan emocjonalny. Rezydua to jednak coś więcej i coś innego

niż wewnętrzne, niezależne od woli nakazy postępowania. Są to raczej energetyczne podstawy

dające siłę i pęd do działania w określonym kierunku (Pareto 1994, s. 9).

Zestawiając rezydua z zasadami naukowymi, autor wyjaśnia:
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Rezydua odpowiadają pewnym instynktom ludzi i dlatego zazwyczaj brak im precyzji i ścisłego
odgraniczenia. Co więcej, to, że odpowiadają określonym instynktom, mogłoby prawie zawsze
służyć do odróżniania ich od faktów czy zasad naukowych (A), wykazujących w stosunku do nich
pewne podobieństwo. Często zasady (A) powstały z rezyduów (a) poprzez ich sprecyzowanie.
Tak na przykład termin ciepły jest nie określony i stosując go można powiedzieć, że woda w
studniach  jest  ciepła  zimą,  z  zimna  latem.  Natomiast  fizyczny  termin  ciepło  odpowiada
temperaturze mierzonej w stopniach; jest określony (Pareto 1994, s. 168).

Z powyższego  cytatu  ważne  zdają  się  dodatkowo  dwie  kwestie.  Pierwsza  dotyczy tego,  że

charakterystyczną cechą rezyduów jest ich nieprecyzyjność, niedookreślenie, nieostrość granic.

Czyni to próby ich zbadania, czy chociaż konceptualizacji trudnymi, a nawet do pewnego stopnia

zwodniczymi,  bo  jak  Pareto  zaznacza  niejednokrotnie,  rezydua  nie  tylko  są  trudne  do

rozgraniczenia,  ale  również  zwykle  występują  w  grupach,  oddziaływając  zarówno  na  inne

elementy systemu, jak i na siebie nawzajem (Pareto 1994, s. 169).

Po  drugie  rezydua  stanowiące  podstawę  ludzkich  uczuć  nie  są,  jak  już  było  wspomniane

wcześniej,  nielogiczne.  Pareto  jest  daleki  od  takich  sformułowań,  wręcz  przeciwnie.  To

rezydualna natura człowieka pozwala mu wytworzyć energię, która po pierwsze ukierunkowuje,

a po drugie napędza rozumowanie logiczne, którego siła zależy od siły danego rezyduum lub

grupy rezyduów. Rezydua lub ich grupy połączone w agregaty są odpowiedzialne za inicjację

konkretnych działań, w tym operacji umysłowych opartych o myślenie logiczne. 

Trzeba powiedzieć, z całym szacunkiem dla humanitarystów i pozytywistów, że nie istnieje i nie
może istnieć społeczeństwo kierujące się wyłącznie „rozumem”. Nie dlatego, że „przesądy”
przeszkadzają ludziom postępować zgodnie z nakazami „rozumu”, lecz dlatego, że brak jest
danych dotyczących  problemu,  jaki  chce  się  rozwiązać  za  pomocą  rozumowania  logiczno-
doświadczalnego (Pareto 1994, s. 297).

Ponadto rezydualny element teorii naukowej może stanowić o możliwości zyskania przez nią

popularności. Zgodnie z obserwacjami Pareto, dopiero wprowadzenie argumentacji wywołującej

odczucie, że dana teoria jest użyteczna, potrzebna czy istotna umożliwi znaczące zaistnienie jej

w przestrzeni społecznej.

Jeśli chodzi o przekonywanie innych, to dowody mają wartość tylko dla tych, którzy są biegli w
rozumowaniu doświadczalno-produkcyjnym; autorytet odgrywa dużą rolę nawet w twierdzeniach
logiczno-doświadczalnych,  dla  których  nie  ma  żadnej  wartości  jako  dowód.  Zgodność  z
uczuciami  i  namiętnościami,  nieprecyzyjność  określeń  znaczą  bardzo  dużo  we  wszystkiego
rodzaju argumentacji nie będącej rozumowaniem logiczno-doświadczalnym (Pareto 1994, s. 93).

Autor nawet przewrotnie stwierdza, że 

[…] jest godne uwagi, ponieważ zasadniczo odpowiada to uczuciowemu charakterowi derywacji,
że  zazwyczaj  lekceważy  się  te  teorie,  które  byłyby  najlepsze  z  punktu  widzenia  logiczno-
doświadczalnego (Pareto 1994, s. 299).
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Rozróżnienie czynione przez Pareto na myślenie logiczne i pozalogiczne, sprzężone z potrzebą

racjonalizacji własnych poglądów i działań mających swoje źródło w rezyduach, odnosi się do

kwestii  podtrzymywania  i  żywotności  mitów  edukacyjnych  lub  trwałości  praktyk

wychowawczych. Zgodnie z systemem oddziaływań stworzonym przez Pareto zdyskredytowane

mity nie przestają funkcjonować w przestrzeni społecznej, ponieważ nawet jeśli w wyniku badań

jakiś  pogląd  zostanie  obalony,  nie  znika  automatycznie  poczucie  jego  słuszności  i

przeświadczenie  podtrzymujące  siłę  jego  trwania,  które  wsparte  jest  poczuciem  jego

użyteczności. Atak na daną teorię lub normę społeczną powoduje uruchomienie się reakcji, w

której 

[…] siła uczuć broniących istniejących norm, a także ich użyteczność społeczna powstrzymują
inwazję  rozumowania.  Rozumowanie  odrzuca  więc  logikę  i  doświadczenie,  zwraca  się  ku
sofizmatom i w ten sposób nakłada się na uczucie, nie naruszając go w zbyt dużym stopniu. Taka
mieszanina  uczuć  i  wyjaśnień  sofistycznych  jest  z  istoty  swej  różnorodna;  wynikają  z  niej
wyjątkowe sprzeczności, których nigdy nie brak w takich rozumowaniach (Pareto 1994, s. 270).

Eksplorując dalej zagadnienie relacji między rezydualnością a teoriami naukowymi, dochodzimy

również do poglądu autora na kwestię możliwości uznania elementów rezydualnych jako treści

naukowych.  Mając  na  uwadze  specyficzną  logikę  rezyduów  wynikającą  z  ich  właściwości

omówionych powyżej, wyklucza on ich udział w badaniach naukowych w sensie ścisłym. Jednak

wskazuje  na  możliwość  przekształcenia  rezyduów (choć  raczej  powinniśmy powiedzieć:  ich

derywacji) w zasady naukowe po sprecyzowaniu używanych w danym twierdzeniu terminów. 

Wprowadzenie terminu „derywacja” stało się potrzebne, ponieważ V. Pareto widzi rezydua jako

podstawę, a nie formę działań, nie mogą to być więc konkretne twierdzenia. Rezydua nie są

bezpośrednio dostrzegane, zawsze podlegają ekspresji w jakiejś zapośredniczonej formie. To, co

przejawia się w rzeczywistości społecznej, Pareto określa mianem „derywacji”.

Rezydua  przejawiają  się  poprzez  derywacje,  które  wskazują  siły  oddziałujące  na  molekuły
społeczne. Podzieliliśmy je na dwie kategorie (§ 1826), czyli na derywacje właściwe i na ich
przejawy (Pareto 1994, s. 288).

Rezydua w rozumieniu Pareto stanowią więc niedostępną obserwacji, acz zmienną w czasie i w

zależności od człowieka, podstawę działań. Formy działań napędzane przez energię rezydualną

i  włączane  do  tożsamości  jednostkowej  i  zbiorowej  to  derywacje  właściwe,  a  konkretne

manifestacje derywacji to przejawy (Pareto 1994, s. 252).

Kiedy chce  się  przejść  od  derywacji  do  rezyduów, należy zwrócić  uwagę na to,  że  to  samo
rezyduum  B  może mieć wiele derywacji  T, T',  T".  (§  2004 i  n.),  które z  łatwością mogą się
wzajemnie zastępować. Dlatego: 1. Jeśli w jednym społeczeństwie pojawia się T, a w innym T', to
nie można wyciągać wniosku, że w obu tych społeczeństwach odpowiednie rezydua są różne,
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ponieważ mogą one mieć to samo rezyduum B (Pareto 1994, s. 288).

O sile danego rezyduum w konkretnej społeczności może więc świadczyć nie tylko derywacja,

która jest trwała i stała w czasie, ale również wiele derywacji następujących po sobie w czasie

lub nawet sytuacja, w której derywacje odnoszące się do jednego rezyduum konkurują między

sobą.

Na ogół daną derywację ludzie akceptują nie tylko dlatego, że ich przekonuje, lecz także z tego
powodu, że jasno wyraża idee, które u każdej jednostki istnieją w sposób niewyraźny; jest to
główny  element  tego  zjawiska.  Kiedy  derywacja  została  zaakceptowana,  wzmacnia  siłę  i
żywotność uczuć, które w ten sposób znajdują możliwość wyrazu (Pareto 1994, s. 246).

W ten sposób nieustannie zachodzi proces współoddziaływania na siebie rezyduów i derywacji, a

także utrwalania się konkretnych derywacji poprzez wytwarzanie silnego ładunku rezydualnego

uruchamiającego reakcje obronne w przypadku prób ich likwidacji. 

Skala zmienności w czasie rezyduów i derywacji

Mając dwa współzależne elementy zjawiska społecznego zmieniające się w czasie w postaci

rezyduów i derywacji, ważnym pytaniem dla Pareto było ustalenie, który z dwóch składowych,

podlega większym zmianom. Rozeznanie to musiało jednak brać pod uwagę również, że są to

elementy  dynamicznie  oddziaływające  na  siebie  nawzajem  oraz  na  inne  części  systemu

społecznego. Podstawą dla tego rozstrzygnięcia stały się informacje dotyczące zmian zwyczajów,

norm,  trendów i  obowiązujących praw przede wszystkim w społecznościach  antycznych,  ale

również  w  społeczeństwach  bardziej  współczesnych,  nie  wyłączając  z  tego  procesów

obserwowanych  w  otaczającej  go  rzeczywistości.  Pareto  zauważył,  że  porównując  składnik

rezydualny odpowiedzialny za uczucia oraz składnik derywacji wyznaczający formę, możemy

rozumieć  uczucia  jako  niezmienną  istotę  pewnej  praktyki,  a  rytuały  jako  zmieniające  się  i

różnorodne przejawy. 

Obserwujemy w takich  społeczeństwach  historycznych  zjawiska,  których  istota  niewiele  się
zmienia, podczas gdy wielce zmienia się ich forma. Na przykład różne religie, które pojawiają się
jedna  po  drugiej,  mogą  przybierać  najbardziej  różnorodne  formy,  lecz  w gruncie  rzeczy  są
przejawami uczuć religijnych niewiele się od siebie różniących (Pareto 1994, s. 235).

Podtrzymując  rozróżnienie  elementów  decydujących  o  działaniach  ludzkich  mających

pozalogiczne podstawy, to jest rezyduów oraz derywacji, Pareto przedstawia gradację dynamiki

zmian poszczególnych składowych w następujący sposób:

[…]  dla  danego  społeczeństwa  można  ustalić  następującą  skalę  zmian,  wzrastających  od
pierwszej do ostatniej kategorii:  1. Klasy rezyduów; 2. Rodzaje w tych klasach; 3. Derywacje
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(Pareto 1994, s. 241). 

Określenie skali zmian, jakiej podlegają rezydua i derywacje jest istotne nie tylko ze względu na

uchwycenie dynamiki procesów związanych z podejmowaniem decyzji i  działań w oparciu o

pozalogiczne dane, ale również biorąc pod uwagę sam namysł nad nimi oraz próby i zasadność

ich klasyfikacji. 

Klasy  rezyduów  zmieniają  się  nieznacznie  i  powoli  i  dlatego  można  je  zaliczyć  do  tych
elementów,  które  determinują  stały,  niemal  stały albo  przynajmniej  niewiele  zmieniający  się
element zjawisk; pojedyncze kategorie danej klasy rezyduów zmieniają się znacznie bardziej i
szybciej  niż cała klasa i dlatego przydzielając im takie miejsce należy być bardzo ostrożnym.
Derywacje  zmieniają  się  ogromnie  i  bardzo  szybko,  dlatego  też  na  ogół  zalicza  się  je  do
elementów podrzędnych, które określają wtórne, zmienne i najczęściej nieistotne fazy zjawiska
(Pareto 1994, s. 327).

Gradacja ta ma dla niego niebagatelny wpływ na ukierunkowanie i interioryzację badań, a także

na  interpretacje  wyników.  Najpilniejsze  oraz  najbardziej  istotne  badania  dotyczą  elementów

najbardziej trwałych, stanowiących najmniej zmienny element zjawisk. 

Oscylacje i falowanie zjawisk społecznych

Badanie dynamiki natężenia rezyduów i derywacji ma dla Pareto fundamentalne znaczenie ze

względu  na  ich  oscylacyjny  charakter,  który  jest  sprzężony  z  falowym  ruchem  zjawisk

społecznych (Pareto 1994, s. 321). Według niego, aby ustrzec się przed błędami w postrzeganiu

zmian i tendencji w społeczeństwie, należy 

[...]  zwrócić  uwagę  na  rytmiczny  ruch,  jaki  obserwuje  się  we  wszystkich  zjawiskach
społecznych (§ 2329). Zjawiska mniej więcej stałego nie przedstawia prosta m n, lecz krzywa
falista s v t.” (Pareto 1994, s. 235). 

Rytmiczny, falisty ruch cechuje według Pareto wszystkie zjawiska społeczne,  włączając w to

zmiany w religijności i moralności. Niezdolność do dostrzeżenia oscylacji wynika często nie z

ich  braku,  a  z  różnej  długości  fazy  wznoszenia  i  fazy  opadania.  Jeśli  fazy  te  są  bardzo

rozciągnięte  w  czasie,  mamy  wrażenie  jednokierunkowego  ruchu  danego  zjawiska,  to  jest

wzrostu  lub  opadania  jego  natężenia  bez  możliwości  dostrzeżenia  fazy  komplementarnej
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oscylacji (Pareto 1994, s. 48, 322).

Poprzedni błąd maleje, choć istnieje w dalszym ciągu, jeśli przyjmie się, że jest pewna linia,
wokół której  oscyluje zjawisko, lecz wierzy się, że linia ta pokrywa się z linią jednej z faz
wznoszenia się zjawiska. Nigdy lub prawie nigdy nie dopuszcza się koincydencji z linią fazy
opadania (Pareto 1994, s. 322).

Skutkuje  to  przypisaniem danemu  zjawisku  tendencji  wzrostowej  z  zachowaniem prawa  do

odchyleń o fazowym charakterze, jednak bez przyjęcia do wiadomości nieuchronnego nadejścia

fazy opadania. W wyniku tego przypadki

[...] coraz bardziej niekorzystnego ruchu najczęściej się wyklucza. Oscylacje, których nie można
zakwestionować,  uważa  się  za  anormalne,  drugorzędne,  przypadkowe;  każda  ma  pewną
przyczynę,  którą  można by  i  powinno się  usunąć i w ten sposób zniknęłaby również oscylacja
(Pareto 1994, s. 322).

Innym  sposobem  na  ignorowanie  następstw  falowego  charakteru  zjawisk  społecznych  jest

przyjęcie  do  świadomości  możliwości  oscylowania  danego  zjawiska,  jednak  z  wyłączeniem

części fazy dolnej, wprowadzającej poczucie niepomyślności, kryzysu czy niedoli. Tę część fazy

określa  się  jako  problemową  i  wymagającą  oddziaływań  minimalizujących  niekorzystne

odchylenie,  dopuszczając  jednak  ruch  o  charakterze  falistym,  mieszczący  się  w  sytuacji

postrzeganej jako korzystna.

Zakłada się, że można oddzielić oscylacje, zachować korzystne i odrzucić niekorzystne, przez
usunięcie  ich  przyczyny.  Prawie  wszyscy  historycy  akceptują,  przynajmniej  milcząco,  to
twierdzenie  i  zadają  sobie  wiele  trudu,  aby  wyjaśnić  nam,  jak  powinny  postępować
społeczeństwa,  by  zawsze  przeżywać  okresy  pomyślności  i  unikać  okresów  niepomyślnych.
Również wielu ekonomistów wie i dobrodusznie poucza o tym, jak można uniknąć kryzysów,
słowem tym nazywając wyłącznie okres opadania oscylacji.  Wszystkie te derywacje są często
stosowane w rozważaniach o dobrobycie społecznym; wielu autorów bardzo je  lubi.  Naiwnie
wyobrażają sobie, że tworzą dzieła naukowe wtedy, kiedy prawią kazania moralne, humanitarne,
patriotyczne (Pareto 1994, s. 322). 

Pareto,  przyjmując  założenie  o  falistym  charakterze  ruchów  społecznych  oraz  dopuszczając

wzajemne  oddziaływanie  na  siebie  poszczególnych,  oscylujących  elementów  zjawiska,

przestrzega  przed  postrzeganiem  następujących  po  sobie  zmian  w  sposób  przyczynowo-

skutkowy.

W rzeczywistości oscylacje różnych elementów zjawiska społecznego są współzależne, podobnie
jak same te elementy, i są po prostu przejawami ich zmian. Jeśli koniecznie ktoś chce się posłużyć
zwodniczym terminem  przyczyna,  to  może powiedzieć,  że  faza  opadania  jest  przyczyną  fazy
wznoszenia się, która po niej następuje, i vice versa. Należy to jednak rozumieć w tym sensie, że
faza  wznoszenia  się  jest  nierozerwalnie  związana  z  fazą  opadania,  która  ją  poprzedza,  i  na
odwrót. Ogólnie można więc powiedzieć, że różne fazy są przejawami jednego stanu rzeczy i że
obserwacja wskazuje na to, iż następują one jedna po drugiej w taki sposób, że ruch zgodny z tym
następstwem jest prawidłowością doświadczalną (Pareto 1994, s. 323). 
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Jednak  nadużyciem  byłoby  uważać,  że  wskazywanie  na  falowy  charakter  przebiegu  wielu

zjawisk społecznych jest równoznaczne z założeniem braku możliwości wpływu na nie. Pareto

nie  wyklucza  możliwości  wpływania  na  przebieg  danego  zjawiska  przez  wprowadzenie

określonych oddziaływań, jednak w tym wypadku odwołuje się do koncepcji równowagi systemu

społecznego. 

Jeśli istniejący stan równowagi społecznej zostaje zakłócony, pojawiają się siły dążące do jego
ponownego przywrócenia.  Jest  to  po  prostu  definicja  równowagi  (§  2068 i  n.).  Siły te  to  w
głównej  mierze  uczucia  przejawiające  się  poprzez  rezydua  omawianego  przez  nas  rodzaju.
Oddziałują one biernie, dając nam odczuć zakłócenia równowagi, oraz czynnie, pobudzając do
oddalenia usunięcia przyczyn zakłóceń, a więc przekształcają się w uczucia rodzaju (ó) (§ 1312 i
n.). Siły lub uczucia pojawiające się wtedy, kiedy zakłócona jest równowaga społeczna, są prawie
zawsze postrzegane przez  członków społeczeństwa w szczególnej  formie.  Jest  zrozumiałe,  że
jednostki  nie  są  świadome  ani  tych  sił,  ani  stanu  równowagi;  to  my nadajemy nazwy tym
zjawiskom.  Jednostki  wchodzące  w  skład  społeczeństwa,  w  którym  zakłócona  została
równowaga, odczuwają nieprzyjemne lub wręcz bolesne zaburzenia zagrażające takiej postaci ich
integralności, jaka istniała w stanie równowagi. Zazwyczaj odczucia te należą do nie określonych
kategorii nazywanych tym, co słuszne i niesłuszne. Ten, kto mówi „to jest niesłuszne”, wyraża w
ten sposób przekonanie, że coś uraża jego uczucia istniejące w tym stanie równowagi społecznej,
w jakim żyje (Pareto 1994, s. 159). 

Społeczeństwo porusza się według niego po pewnej trajektorii wyznaczonej przez wypadkową

sił na nie oddziałujących. Wprowadzenie czynnika, który przeniósłby je w inne miejsce rozwoju,

wprowadza destabilizację  społeczeństwa przy założeniu,  że  inne  elementy układu nie  uległy

zmianie. To uruchamia proces, który ma na celu odzyskanie równowagi. Innymi słowy,

[…] społeczeństwo nie może samorzutnie przybrać innej formy niż X1, a jeśli zostałoby sztucznie
od tego punktu odsunięte, natychmiast powinno dążyć do tego, by do niego powrócić (Pareto
1994, s. 286).

Koncepcja  równowagi  systemu  społecznego  nie  tylko  zwraca  uwagę  na  możliwe  działania

społeczności  powstające  na  skutek  zachwiania  równowago  systemu  społecznego,  ale  także

nawiązuje do relacji  między koncepcją rezyduów a możliwościami zmian. Z tej  perspektywy

zmiany na poziomie społecznym są możliwe i bezustannie zachodzą, ale odbywają się one bez

zakłóceń  tylko  w  wypadku  zgodności  wektora  zmian  ze  zjawiskami  napędzanymi  energią

rezydualną. Według Pareto wszystko to, co nie będzie miało za podstawę derywacji wspartych

siłą  oddziaływania  rezyduów,  będzie  powodowało  uczucie  „tracenia  gruntu  pod  nogami”,

niestabilności i niepewności, co w rezultacie uruchomi silne uczucie oporu przed zmianą, a także

stanie  się  motywatorem  działań  uruchamiających  proces  mający  na  celu  przywrócenie

równowagi systemu.
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Koncepcja rezyduów Vilfreda Pareto a pojęcie habitusu Pierre'a Bourdieu

Pojęcie rezydualności Pareto przywodzi na myśl powstałą później koncepcję habitusu Pierre'a

Bourdieu. Podejmę się tutaj zestawienia tych koncepcji z racji odwoływania się do obu z nich w

niniejszym tekście oraz z potencjalnych korzyści eksplikacyjnych, jakie może dać naświetlenie

koncepcji  V. Pareto z perspektywy szerzej znanej w pedagogice myśli socjologicznej Pierre'a

Bourdieu.  Pewne  cechy  rezyduów  nakładają  się  na  charakterystykę  pojęcia  habitusu,  jak

oddziaływanie na człowieka niezależnie od woli jednostki, pozostawanie w dużym stopniu poza

sferą świadomości oraz niezależność od rozumowania logicznego. Podobieństwo tych narzędzi

do myślenia opiera się jednak głównie na tym, że stanowią one próbę uchwycenia czegoś, co

określa ludzkie dyspozycje do działania. Nie są to jednak terminy wymienne. 

Do przyjęcia takiego stanowiska skłania fakt, że mamy tu do czynienia z pojęciami o różnych

zakresach znaczeniowych.  Korzystając  z  koncepcji  Bourdieu,  mówiąc  o  habitusie,  mamy na

myśli system dyspozycji do praktycznego działania, który składa się z bliżej nieokreślonej grupy

elementów  nabywanych  w  procesie  reprodukcji  symbolicznej,  głównie  w  toku  socjalizacji

pierwotnej (Bourdieu, Passeron 2006). Choć dla Bourdieu wyposażenie habitusu różni się dla

poszczególnych jednostek i wpływa na obraną trajektorię biografii, nie zajmuje się on próbami

dociekania, jakie składniki osobowości mogą być uznawane jako elementy habitusu, a jakie nie. 

Pareto natomiast  usiłuje  po pierwsze sprecyzować czym są rezydua,  a  czym nie są.  Między

innymi wyłącza z  zakresu znaczeniowego tego pojęcia  interesy,  skłonności  oraz upodobania,

które  byłyby zaliczone  jako elementy habitusu.  Co  więcej,  dąży do zbudowania  klasyfikacji

rezyduów, co potencjalnie daje możliwość określenia składu rezydualnego dla każdej jednostki

oraz  natężenie  danego  rezyduum.  Dodatkowo  klasyfikacja  rezyduów  ma  uczynić  możliwym

zbadanie ich  natężenia na poszczególnych poziomach społecznych,  jak rodzina,  społeczność,

naród czy wspólnota cywilizacyjna.  Takie ujęcie dyspozycji  do działania jest  zaprojektowane

również w celu umożliwienia pokazania zmienności natężenia danych rezyduów i ich klas w

czasie,  co odnosi do koncepcji  falowania zjawisk społecznych oraz oscylacyjnego charakteru

rezyduów i derywacji.

Abrahama Maslowa hierarchia potrzeb jako podstawa do projektowania systemowych 
oddziaływań rozwojowych

Koncepcja  edukacji  nakierowana  na  realizację  zadania  wspierania  człowieka  w  osiąganiu

najwyższych  poziomów  w  hierarchii  potrzeb  stanowi  alternatywę  wobec  obecnie
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funkcjonującego systemu edukacji pomimo tego, że szeroko pojmowany system wychowawczy

deklaruje  starania  nakierowane  na  wsparcie  rozwoju  każdego  wychowanka.  Spojrzenie  na

organizację  i  założenia  stojące  u  podstaw systemu  edukacji  z  perspektywy teorii  Abrahama

Maslowa pozwala na identyfikację przeszkód w osiąganiu najwyższych stopni rozwoju przez

zdecydowaną większość społeczeństwa. Abraham Maslow nazywa najbardziej  zaawansowaną

fazę  rozwoju  poziomem  samorealizacji,  co  oznacza,  że  jest  to  etap  w  życiu,  w  którym

dominującą  podstawową  potrzebą  jest  samorealizacja  nazywana  też  samoaktualizacją.  Ten

poziom można

[…] w sposób przybliżony określić jako pełne wykorzystanie talentów, zdolności, możliwości itp.
Jeśli chodzi o ludzi samorealizujących się, to spełniają się oni i  robią to, do czego są zdolni,
najlepiej jak potrafią (Maslow 2013, s. 204).

Jak wskazuje Maslow, poziom samorealizacji  osiągają nieliczni,  i  to  w dość późnym wieku.

Natomiast młodzi dorośli, którzy przejawiają cechy wskazujące na to, że są na dobrej drodze do

wejścia na ten poziom, czują się często wyobcowani i nieprzystający do społeczności, w której

żyją (Maslow 2013, s. 27).

Osiągnięcie  poziomu samorealizacji  jest  jednak wysoce pożądane,  ponieważ dopiero  na  tym

poziomie człowiek nie tylko możliwie najpełniej wykorzystuje swoje predyspozycje, ale również

odczuwa najwyższą możliwą satysfakcję z  życia oraz najlepiej  jak to jest  możliwe działa na

rzecz innych i środowiska, w którym przebywa. Dodatkowo osiągnąwszy poziom samorealizacji,

człowiek  odczuwa  naglącą  i  niesłabnącą  potrzebę  dalszego  samorozwoju  i  podejmowania

inicjatyw dla  dobra  innych w skali  rodziny,  społeczności,  narodu czy całego świata.  Z tego

względu zasadne okazuje się takie projektowanie myślenia o edukacji, które będzie zorientowane

na wspieranie osiągnięcia przez możliwie największą liczbę osób poziomu rozwoju, na którym

będą dominować potrzeby samorealizacji oraz identyfikacji potencjalnych przeszkód w osiąganiu

tego.

Dodatkowo koncepcja zakładająca wspieranie osiągania dominacji potrzeby samorealizacji jako

celu  rozwojowego  jest  atrakcyjna  dla  współczesnego  dyskursu  pedagogicznego

charakteryzującego się  interparadygmatycznością,  wielością  języków narracji  i  dopuszczającą

różne rodzaje wiedzy o wychowaniu (Cudowska 2010, s. 13) z racji tego, że z samej definicji

samorealizacja  nie  narzuca  konkretnego  zestawu  cech,  wartości  czy umiejętności.  Jak  pisze

autor, 

[n]ajwyższa część systemu wartości  osoby samorealizującej  się jest  zupełnie niepowtarzalna i
wyraża jej indywidualną strukturę charakteru. Twierdzenie to musi być już z definicji prawdziwe,
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ponieważ samorealizacja jest urzeczywistnieniem Ja, a nie ma dwóch Ja całkowicie podobnych
(Maslow 2013, s. 233).

Osiągnięcie rozwoju na poziomie samorealizacji jest w związku z tym oparte na wsłuchiwaniu

się  w  wewnętrzne  impulsy  rozwojowe  i  współdziałanie  z  środowiskiem  życia  tak,  aby

dominującą potrzebą człowieka była potrzeba wzrastania. Według Maslowa

[...] rozwój wywodzi się raczej z wewnątrz, niż z zewnątrz, i paradoksalnie, najwyższy motyw to
być niemotywowanym i niedążącym, czyli zachowywać się czysto ekspresywnie. Jeszcze inaczej
mówiąc,  samorealizacja  jest  motywowana  wzrastaniem,  nie  zaś  niedoborem.  jest  to  „druga
naiwność", mądra niewinność, „stan swobody" (Maslow 2013, s. 128).

Rozróżnienie źródła motywacji działań wprowadzone przez Maslowa na kierowane wzrastaniem

i kierowane niedoborem jest kluczowe dla myślenia o sprzężeniu oddziaływań pedagogicznych

inicjowanych przez nauczyciela/opiekuna/terapeutę i oddziaływań samorozwojowych. Życie na

poziomie samorealizacji odnosi się

[...]  do  występującego  u  ludzi  pragnienia  samospełnienia,  a  mianowicie  tendencji  do
zrealizowania  swego potencjału.  Tendencję  tę  można określić  jako  pragnienie,  by stawać się
coraz bardziej tym, kim się naprawdę jest, by stawać się tym wszystkim, kim potrafimy się stać
(Maslow 2013, s. 71). 

Jeśli więc potrzeba samorealizacji wywodzi się z wewnątrz i jest realizowana przez odkrywanie

własnego, niepowtarzalnego potencjału, pojawia się wątpliwość, czy czytanie ma w tym procesie

jakikolwiek udział. Zbyt pochopne i pobieżne wnioskowanie może skłaniać do oparcia zarówno

motywacji do samospełnienia, jak i samych dróg jego realizacji na bliżej nieokreślonej sferze

„naturalnych  impulsów”.  Jednak,  jak  zdołamy  się  przekonać,  bardziej  wnikliwa  refleksja

prowadzi do uznania podstawowej roli czytania dla tego procesu rozwoju oraz niepodważalnej

wagi edukacji  we wspieraniu w drodze do samorealizacji  oraz niwelowaniu przeszkód w jej

osiągnięciu. 

Samorealizacja w hierarchii potrzeb podstawowych

Abrahama  Maslowa  hierarchia  potrzeb  podstawowych  jest  powszechnie,  choć  często  płytko

znaną  koncepcją43,  jednak  nie  została  jeszcze  przez  pedagogikę  dostatecznie  wykorzystana.

Warte uwagi są przede wszystkim możliwości jej aplikacji z perspektywy podniesienia jakości

43 Rozpowszechniona jest w szczególności pod nazwą „piramidy Maslowa” lub „piramidy potrzeb Maslowa”, choć
sam twórca tej koncepcji nie przedstawiał jej w graficznej formie piramidy. Warto zauważyć, że konceptualizacja
graficzna w tej postaci sugeruje, iż potrzeby wyższego rzędu są mniej „rozległe” niż te niższego rzędu takie, jak
sen,  jedzenie  czy  poczucie  bezpieczeństwa.  Maslow  natomiast,  wprowadzając  omawianą  dalej  koncepcję
„autonomii funkcjonalnej”,  nie  tylko nie potwierdza takiego stanowiska,  ale wręcz podkreśla wagę potrzeby
stwarzania warunków dla dominacji potrzeb z wyższych poziomów rozwoju, co stoi w opozycji do niektórych z
istniejących  sposobów rozumienia  koncepcji  tego  autora  oraz  podważa  zasadność  używania  piramidy w tej
postaci jako reprezentacji graficznej hierarchii potrzeb podstawowych. 
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myślenia o misji edukacji i  przeszkodach, również tych instytucjonalnych i systemowych, we

wspieraniu  rozwoju  człowieka.  Ważne  dla  zrozumienia  i  zaadaptowania  tej  koncepcji  jest

przyjrzenie  się  stojącym  za  nią  założeniom,  opozycyjnym  wobec  wniosków  dotychczas

wypracowanych  przez  myśl  humanistyczną.  Dotyczą  one  właściwości  potrzeb  i  instynktów

człowieka oraz relacji między sferą instynktowną i sferą kulturową. 

Po pierwsze Maslow uważa, że potrzeby podstawowe, których frustracja powoduje zaburzenia w

rozwoju  i  konstrukcji  osobowości,  układają  się  w  dość  precyzyjną  hierarchię,  określającą

dominację potrzeb niższych nad wyższymi. Na przykład potrzeba bezpieczeństwa dominuje nad

potrzebą  miłości,  a  potrzeba  szacunku  ze  strony innych dochodzi  wcześniej  do  głosu  i  jest

silniejsza niż potrzeba samorealizacji (Maslow 2013, s. 115). Jest to też związane z założeniem

Maslowa o tym, że hierarchia potrzeb jest związana z czasowym aspektem ich pojawienia się.

Wyższa  potrzeba  jest  późniejszym  wytworem  rozwoju  filogenetycznego  czy  ewolucyjnego.
Potrzebę pożywienia dzielimy ze wszystkimi istotami żywymi, potrzebę miłości  (być może) z
wyższymi  małpami,  potrzeby samorealizacji  nie  dzielimy z  nikim.  Im  wyższa  potrzeba,  tym
bardziej jest ona specyficznie ludzka (Maslow 2013, s. 116).

Z jednej strony więc, im wyżej znajduje się dana potrzeba w hierarchii, 

[…] tym mniej jest ona istotna dla biologicznego przetrwania, tym bardziej może być opóźnione
jej zaspokojenie i tym łatwiej może trwale zaniknąć. Wyższe potrzeby mają mniejszą zdolność do
dominowania,  organizowania  i  zaprzęgania  w  swą  służbę  reakcji  autonomicznych  i  innych
zdolności organizmu (Maslow 2013, s. 116).

A co z tym związane z subiektywnego punktu widzenia, potrzeby wyższe są odczuwane jako

mniej  naglące.  Są również trudniejsze  do rozpoznania,  a  także częściej  są  mylone z  innymi

potrzebami na skutek wytworzonych nawyków, powszechnie występujących w danej kulturze

przekonań,  sugestii  płynących  z  najbliższego  środowiska  lub  naśladowania  schematów

propagowanych z różnych (często komercyjnych) względów (Maslow 2013, s. 116-117).

Z drugiej jednak strony, według Maslowa, to właśnie wypełnianie potrzeb wyższych stanowi o

naszym człowieczeństwie,  a  wstępowanie na wyższe  poziomy hierarchii  potrzeb pozwala na

coraz pełniejsze wykorzystywanie specyficznie ludzkich możliwości, co pozytywnie wpływa na

rozwój  i  życie  całościowo  rozumianego  człowieka  i  ludzkości.  Co  istotne,  wstępowanie

człowieka w jego cyklu rozwoju na wyższe poziomy i  stworzenie warunków do osiągnięcia

poziomu samorealizacji przekłada się na jego lepsze funkcjonowanie na niższych poziomach,

ponieważ „[ż]ycie  na poziomie wyższych potrzeb oznacza większą efektywność biologiczną,

długowieczność,  mniej  chorób,  lepszy sen,  apetyt  itp.”  (Maslow 2013,  s.  116).  Można więc

powiedzieć, że osiągnięcie poziomu, w którym dominować będą potrzeby samorealizacji wpływa
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pozytywnie  na  funkcjonowanie  holistycznie  pojmowanego  człowieka,  nie  tylko  w wymiarze

kulturowym  i  psychospołecznym,  ale  również  fizycznym.  Jednak,  jak  twierdzi  Maslow,

osiągnięcie  wyższych  poziomów  hierarchii  potrzeb  nie  jest  gwarantowane  i  automatycznie

wspierane przez środowisko i kulturę. 

Odnosząc to do centralnej dla tej pracy tematyki, zdanie się człowieka i instytucji na „naturalny”

bieg  wydarzeń  czyni  mało  prawdopodobnym  osiągnięcie  przez  ludzi  poziomu,  w  którym

dominować będą potrzeby samorealizacji. Utrudnia to sekwencyjny, fazowy charakter rozwoju,

brak świadomości celu, jakim jest osiągnięcie poziomu samorealizacji oraz tłumienie wyższych

potrzeb przez świat kultury. Związana z tym jest tendencja do ignorowania potrzeb wyższych lub

mylenia ich z niższymi potrzebami oraz kierowanie się motywacją do działania pochodzącą z

niższych poziomów rozwoju. 

Takie zarysowanie korzyści ze wspierania procesów rozwojowych, prowadzących do dominacji

potrzeb  wyższego  rzędu  oraz  identyfikacji  czynników  stojących  na  przeszkodzie  do  tego

rozwoju, wyznacza edukacji zadania wspierania w kształceniu silnej, zorientowanej na zmiany

konstrukcji osobowości, wyposażonej w kompetencje pozwalające na opór wobec redukującej

siły kultury tłumiącej potrzeby rozwoju na wyższych poziomach. W obliczu tego niezbędne staje

się  korzystanie  z  dziedzictwa  kulturowego  zapośredniczonego  poprzez  teksty  nie  tylko  na

zasadzie budowania tożsamości  czerpiącej  z  kultury,  ale  również  wykształcenie  umiejętności

krytycznego czytania kultury. Jest to ważne, ponieważ zgodnie z prawidłowościami opisanymi

przez  Maslowa,  czytanie  może  stanowić  zarówno  blokadę,  jak  i  facylitatora  procesów

rozwojowych.

Autonomia funkcjonalna a procesy rozwojowe 

Zaznaczone wyżej zadanie edukacji związane jest również z kwestią motywacji do wzrastania

oraz dynamiką potrzeb w zależności od poziomu rozwoju, na którym znajduje się dany człowiek.

Patrząc na samorealizację  z  perspektywy jej  miejsca w hierarchii  potrzeb,  Maslow zaznacza

różnice między nią a charakterem potrzeb niższego rzędu opierającym się  na innym rodzaju

motywacji do ich spełniania i odrębności w zakresie jakości. Podczas gdy niższe potrzeby, jak

„[…] miłość, szacunek itd. można uważać za jakości zewnętrzne, których organizmowi brak i

których potrzebuje”  (Maslow 2013,  s.  128),  samorealizacja  może  być  raczej  określona  jako

wewnętrzna potrzeba działania na rzecz własnego rozwoju.
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W tym sensie samorealizacja  nie jest  brakiem ani  niedoborem. Nie jest  czymś zewnętrznym,
czego  organizm  potrzebuje,  żeby  być  zdrowym,  np.  tak  jak  drzewo  potrzebuje  wody.
Samorealizacja jest naturalnym wzrastaniem tego, co już jest w organizmie, a dokładniej tego,
czym jest sam organizm.(Maslow 2013, s. 128).

Jeśli  chodzi  o  jakość  potrzeb,  na  tym  poziomie  następuje  sprzężenie  celów,  wartości,

właściwości  czy  dążeń,  które  są  postrzegane  jako  dychotomiczne  na  niższych  poziomach.

Sprawia to, że pomimo iż na poziomie samorealizacji motywacją do podejmowania działań jest

spełnianie potrzeby samowzrastania, przejawia się ona w działaniu na rzecz innych czy to w

wymiarze materialnym, psychologicznym czy duchowym. W związku z tym Maslow postuluje,

że stojące za potrzebą samorealizacji

[...]  motywy zmieniają się tak bardzo pod względem swej jakości i są tak różne od zwykłych
potrzeb bezpieczeństwa, miłości czy szacunku, że nie powinno się ich nawet określać tą samą
nazwą. Zaproponowałem więc słowo metapotrzeby dla opisania stanów motywacyjnych u osób
samorealizujących się (Maslow 2013, s. 128). 

Co  więcej,  potrzebę  samorealizacji  Maslow  przeciwstawia  po  pierwsze  tendencji

homeostatycznej,  polegającej  na  dążeniu  do  utrzymywania  status  quo czy  przywracania

równowagi, a po drugie tendencji do reagowania na impulsy ze świata zewnętrznego (Maslow

2013, s. 102). Podkreśla to usytuowanie potrzeby samorealizacji po stronie działań mających na

celu  destabilizację  struktury.  Ponadto  zwraca  to  uwagę  na  konieczność  wykształcenia

umiejętności uniezależniania się od czynników zewnętrznych. Powyższe twierdzenie wymaga

rozwinięcia,  ponieważ  uwidacznia  pozorny  paradoks  sytuacji  rozwojowej.  Otóż,  zgodnie  z

koncepcją  Maslowa,  istotne  dla  pedagogiki  czytania  jest  uznanie  dwoistego  charakteru

wzrastania, które wymaga z jednej strony budowania stabilnej struktury tożsamości, a z drugiej

strony nieustannie  trwającego  procesu  wprowadzania  w  niej  zmian.  Projektuje  to  zdwojone

zadanie,  jakie  stoi  przed  każdym człowiekiem w zakresie  życiodajnego spotkania  z  kulturą,

którego jeden biegun stanowi otwartość na życiodajne impulsy z niej płynące, a drugi – względna

niezależność  od  kultury  zapewniająca  rezyliencję  (resilience)  w  warunkach  niedostatecznej

stymulacji do rozwoju lub zaistnienia czynników deprywacyjnych. Maslow postuluje, że

[…] jednostki, u których pewna potrzeba była zawsze zaspokojona, są najlepiej przygotowane do
radzenia sobie z deprywacją danej potrzeby w przyszłości. Ponadto osoby, które doświadczyły
deprywacji w przeszłości, będą inaczej reagować na obecne zaspokojenie potrzeby niż ktoś, kto
nigdy nie zaznał deprywacji (Maslow 2013, s. 65).

Powyższe twierdzenia odnoszą się do wspomnianego wyżej mechanizmu rezyliencji oraz kwestii

kształtowania się postaw wobec zaspokajania potrzeb na niższych poziomach, które kształtują
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się w najwcześniejszych etapach życia. Później wchodzą one w relacje z procesem kształtowania

się postaw wobec realizacji potrzeb z wyższych poziomów, do czego odniosę się w dalszej części

tekstu. Wracając do powstawania zjawiska odporności, Maslow tłumaczy ją, 

[…]  odwołując  się  do  podstawowej  koncepcji  (czy  hipotezy),  którą  można  nazwać  regułą
zwiększonej tolerancji na frustrację dzięki wczesnemu zaspokojeniu. Ludzie, których podstawowe
potrzeby w ciągu całego ich życia, a zwłaszcza we wczesnych latach, były zaspokajane, zdają się
nabywać wyjątkowej odporności na obecną lub przyszłą niemożność ich zaspokojenia. Dzieje się
tak po prostu dlatego, że w wyniku podstawowego zaspokojenia, mają oni silną i zdrową strukturę
charakteru (Maslow 2013, s. 77).

Wykształcenie zwiększonej tolerancji na brak możliwości zaspokojenia potrzeb podstawowych

prowadzi  więc,  według  koncepcji  Maslowa,  do  wykształcenia  się  pewnej  trwałej  struktury

psychicznej  określanej  przez  niego  jako  struktura  charakteru.  Pozwala  ona  na  kontynuację

procesów rozwojowych również w niesprzyjających warunkach oraz jest  podstawą względnej

niezależności od kulturowych i  materialnych czynników zewnętrznych zarówno w przypadku

możliwości spełniania potrzeb niższego, jak i wyższego rzędu. 

Po długim okresie zaspokojenia, wyższe potrzeby podstawowe mogą się stać niezależne zarówno
od  silniejszych  warunków wstępnych,  jak  i  od  adekwatnych  zaspokojeń.  Na  przykład  osoba
dorosła, której potrzeba miłości była zaspokojona we wczesnych latach życia, staje się bardziej
niż przeciętnie niezależna, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i
miłości.  To właśnie silna,  zdrowa, autonomiczna osoba najlepiej  umie znosić utratę  miłości  i
popularności. Ale ta siła i zdrowie zostały zwykle wytworzone w naszym społeczeństwie dzięki
wczesnemu i stałemu zaspokajaniu potrzeb bezpieczeństwa, miłości, przynależności i szacunku.
Innymi słowy, te aspekty osoby stały się autonomiczne funkcjonalnie,  tzn. niezależne od tych
zaspokojeń,  które  je  stworzyły.  Przyjmujemy,  że  strukturę  charakteru  należy  uznać  za
najważniejszy przykład autonomii funkcjonalnej w psychologii (Maslow 2013, s. 83).

Ta właściwość przynależna funkcjonowaniu na poziomie samorealizacji jest istotna, ponieważ

wiąże  się  z  specyficzną  reakcją  na  deprywację  potrzeb  podstawowych  wyrażającą  się  w

zwiększonej odporności na ich frustracje w przypadku osiągnięcia poziomu samorealizacji. Jest

to  niezwykle  cenny zasób,  którego  wykształcenie  nie  tylko  wzmacnia  człowieka  w  czasach

kryzysowych,  ale  również  pozwala  na  jego  działanie  na  rzecz  innych  nawet  w  przypadku

poważnych  trudności  zewnętrznych  niepozwalających  mu  na  realizację  własnych  potrzeb

podstawowych. 

Autonomia  funkcjonalna  wynikająca  z  zaspokajania  potrzeb  podstawowych  na  wczesnych

etapach życia ludzkiego ma również związek z dynamiką rozwojową w zakresie pojawiania się

nowych zadań, które realizuje człowiek na ścieżce własnego rozwoju, jako że

[w]zględne  zaspokojenie  tych  potrzeb  powoduje  ich  zanik,  umożliwiając  pojawienie  się  i
dominację następnej, wyższej grupy potrzeb, które organizują osobowość (Maslow 2013, s. 84).
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Maslow widzi więc wagę wspierania systemu kulturowo-społecznego w zakresie zaspokajania

potrzeb podstawowych nie tylko z powodu powstawania mechanizmu zwiększonej tolerancji na

ich  frustrację,  co  powoduje  autonomię  funkcjonalną.  Drugi  powód  dotyczy  mechanizmu

rozwojowego  w  proponowanej  przez  niego  koncepcji.  Czas  przebiegu  i  pozytywne  efekty

zaspokajania potrzeb niższego rzędu umożliwiają bowiem otwieraniem się zadań rozwojowych

przynależnych do poziomu wyższego, co daje gotowość człowieka na wydatki energetyczne i

motywację do ich wypełniania (Maslow 2013, s. 96). Do tego twierdzenia należy dodać jednak

dwa istotne zastrzeżenia. Po pierwsze 

[o]mawiane tu  potrzeby nie  muszą  być  ani  świadome,  ani  nieświadome,  jednakże  na  ogół  u
przeciętnej osoby częściej są one nieświadome niż świadome (Maslow 2013, s. 79).

W wyniku tego poszczególne osoby w przeważającej liczbie przypadków nie zdają sobie sprawy

z etapu rozwoju, w którym się znajdują. Nie mogą one też określić dystansu między obecnym

stanem  a  etapem,  w  którym  dominować  będzie  potrzeba  samorealizacji.  Na  ogół  poza

świadomością  człowieka  pozostaje  również  wiedza  na  temat  tego,  która  potrzeba  aktualnie

dominuje i w wyniku tego jest głównym motywatorem działań, wyzwalaczem silnych emocji

oraz  głównym czynnikiem strukturyzowania  tożsamości.  Jest  to  uwaga  istotna  nie  tylko  ze

względu na projektowane oddziaływania pedagogiczne, ale również z racji swoich implikacji o

charakterze metodologicznych w próbach diagnozy dominujących potrzeb44. 

Równie  istotne  zastrzeżenie  czyni  Maslow  odnośnie  mechanizmu,  jaki  rządzi  procesem

otwierania się nowych poziomów rozwoju:

Jak dotąd nasza teoretyczna dyskusja może sprawić wrażenie, że pięć grup potrzeb - potrzeby
fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i samorealizacji - pozostają ze sobą w
takiej relacji, że jeśli jedna potrzeba jest zaspokojona, to pojawia się następna. Twierdzenie to
może wywoływać mylne wrażenie, że dana potrzeba musi być zaspokojona w stu procentach,
zanim  pojawi  się  następna.  W  rzeczywistości,  u  większości  normalnych  członków  naszego
społeczeństwa,  wszystkie  potrzeby  podstawowe  są  jednocześnie  częściowo  zaspokojone  i
częściowo niezaspokojone. Bardziej realistyczny opis tej  hierarchii należałoby sformułować w
kategoriach zmniejszających się odsetek zaspokojenia w miarę przesuwania się w górę hierarchii
dominacji potrzeb (Maslow 2013, s. 78). 

Koncepcja Maslowa nie zakłada więc, że aby uaktywniły się zadania rozwojowe z kolejnego

poziomu, potrzeba z aktualnie dominującego musi być całkowicie i permanentnie zaspokojona.

Wręcz przeciwnie, Maslow postuluje, że podstawowe potrzeby zawsze będą w pewnym stopniu

frustrowane, oraz uczula,  że „zarówno zaspokojenie,  jak i  deprywacja,  mają swe pożądane i

44 Por. organizację badań dotyczących takich kategorii jak miłość, własny rozwój, uznanie czy szacunek otoczenia
zaliczane  przez  Masowa  do  potrzeb  podstawowych  przestawioną  w  artykule  Jakuba  Skupnia  Wartości
preferowane przez młodzież gimnazjalną w świetle badań ankietowych (2016, s. 169-186).
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niepożądane konsekwencje” (Maslow 2013, s. 85). Tym, co podlega zmianom, jest dominacja

potrzeb na określonym poziomie i związane z tym procesy motywacyjne ważne z perspektywy

kształcenia potrzeby znaczącego spotkania z tekstem.

Dla  pedagogiki  te  uwagi  są  szczególnie  cenne  z  perspektywy  projektowania  systemowych

oddziaływań, rozumienia motywacji uczestników sytuacji wychowawczych oraz kształtowania

zaplecza  kulturowego  wspierającego  człowieka  w  jego  rozwoju  psychospołecznym.  Jako  że

dominująca potrzeba podstawowa w dużej mierze organizuje system wartości, norm i procesy

decyzyjne  człowieka,  oddziaływania  pedagogiczne  nie  mogą  koncentrować  się  na  tworzeniu

systemu zorientowanego na zaspokajanie w jak największym stopniu potrzeb niższego rzędu, ale

raczej  na  wspieraniu  każdego  człowieka  do  przesuwania  się  na  kolejne  poziomy  rozwoju

wyznaczone przez dominację potrzeb wyższego rzędu. To oczywiście w dużej mierze opiera się

na zaspokajaniu potrzeb na niższych poziomach w pierwszych latach życia  człowieka,  ale  z

pewnością nie powinno być do takich działań ograniczone, szczególnie na etapie ustalania celów,

środków i priorytetów planowanych oddziaływań. 

Z  tej  perspektywy  istotne  jest  ukierunkowanie  pracy  pedagogicznej  i  podmiotów  sytuacji

edukacyjnych na wagę dojścia  do poziomu rozwoju,  na którym będzie dominowała potrzeba

samorealizacji.  Towarzyszyć  temu  powinna  refleksja  dotycząca  włączenia  w  projektowane

działania  aktywności  związanych  z  pracą  z  tekstem  w  celu  rozbudzania  i  podtrzymywania

motywacji do rozwoju poprzez wielowymiarowy, jakościowy i ożywczy kontakt z kulturą.

Kolejnym aspektem omawianej  kwestii  wartym rozwinięcia  jest  rozróżnienie,  jakie  Maslow

wprowadza  w zakresie  motywacji  w przypadku  osiągnięcia  przez  osoby poziomu dominacji

potrzeby samorealizacji. Sugerując, że 

[...] musimy stworzyć zasadniczo odmienną psychologię motywacji osób samorealizujących się,
np. metamotywacji czy motywacji wzrastania, a nie motywacji niedoboru (Maslow 2013, s.
213).

jednocześnie  nadaje  on  dodatkowy wymiar  kategorii  braku.  Innymi  słowy,  rozwijana  przez

Maslowa koncepcja metamotywacji, czy też motywacji wzrastania wymaga nowego spojrzenia

na  mechanizmy  powstawania  zadań  rozwojowych.  Hierarchizacja  potrzeb  podstawowych

zaproponowana przez Maslowa jest tutaj istotna właśnie ze względu na 

[…] rozróżnienie między motywacją niedoboru a motywacją wzrastania. Wskazywałem, że osoby
samorealizujące  się  można  określić  jako  te,  które  już  nie  są  motywowane  potrzebami
bezpieczeństwa,  przynależności,  miłości,  pozycji  społecznej  i  szacunku  dla  samego  siebie,
ponieważ potrzeby te zostały już zaspokojone (Maslow 2013, s. 242-243).

Hierarchia ta nie uzależnia podejmowania czynności samorozwojowych od permanentnego stanu
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pełnego zaspokojenia wszystkich niższych potrzeb podstawowych. Wręcz przeciwnie, według

koncepcji  zaproponowanej  przez  Maslowa,  osiągnięcie  poziomu  dominacji  potrzeb

samorealizacji  sprawia,  że  motywacja  do  samoaktualizacji  staje  się  niezależna  od  poziomu

zaspokojenia innych, niższych potrzeb. Inaczej mówiąc, 

[o]soby samorealizujące się nie mają poważnych niedoborów do wyrównania i trzeba uważać je
za  wyzwolone  do  wzrastania,  dojrzewania,  rozwoju  -  słowem  -  do  spełnienia  i  realizacji
najwyższych możliwości indywidualnej i gatunkowej natury. To, co robią, pochodzi ze wzrastania
i jest wyrażane bez wysiłku (Maslow 2013, s. 243).

Jednym z zadań pedagogów może więc być stwarzanie warunków wspierających każdą osobę do

osiągnięcia  poziomu  „wyzwolenia  do  wzrastania”,  co  wymaga  rozległej  wiedzy w  zakresie

budowania  kompetencji  do  znaczącego,  istotnego  egzystencjalnie  i  rozwojowo  spotkania  z

tekstami  kultury.  Procesom rozwojowym sprzyjać  też  będą  takie  oddziaływania,  które  będą

pozwalały na  konstruowanie  osobowości  gotowej  na  krytyczną  postawę  wobec  kultury oraz

posiadającej znaczący poziom niezależności od potrzeb niższego rzędu.

Relacja między naturą a kulturą – samorealizacja jako słaby instynkt 

Koncepcja A. Maslowa skłania do ponownego przemyślenia pozycji edukacji wobec sprzężenia

kultura – natura zarówno jeśli idzie o charakter obu biegunów w przypadku oddziaływania ich na

jednostkę  oraz  ich  roli  w  procesie  rozwoju,  jak  również  w  zakresie  własnych  założeń,

projektowanych celów i wspieranych postaw. Wyjście od założenia Maslowa, zgodnie z którym

człowiek  realizuje  swój  pełny  potencjał  w  wyniku  podążania  za  wewnętrznymi,

instynktopodobnymi potrzebami wynikających z gatunkowej specyfiki prowadzi do twierdzenia,

że

 
[…] choroba często polega właśnie na utracie zwierzęcej natury. Tak więc, paradoksalnie, to co
gatunkowe i  zwierzęce  jest  najlepiej  widoczne  w tym,  co  najbardziej  duchowe,  najbardziej
szlachetne i mądre, najbardziej (organizmicznie) racjonalne (Maslow 2013, s. 106).

Dotarcie  do  szczytu  możliwości  rozwojowych  przez  każdą  jednostkę  ludzką  jest  możliwe  i

pożądane, ponieważ w wyniku tego człowiek jest zarówno najbardziej wartościowy społecznie,

jak i czerpie najwyższy możliwy dla siebie poziom satysfakcji z życia. Jednak postawa na to

nakierowana wymaga podejmowania nieustannych prób przezwyciężenia antagonizmów między

instynktami  a  społeczeństwem  oraz  budowania  systemu  oddziaływań  wychowawczo-

kulturowych, który będzie wspierać dążenie do osiągnięcia poziomu samorealizacji, gdyż 
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Słabe instynktopodobne impulsy wymagają dobroczynnej kultury, żeby mogły się pojawić, być
wyrażone i zaspokojone. Złe warunki kulturowe z łatwością je niszczą (Maslow 2013, s. 108).

W warunkach komercjalizacji i konsumeryzmu wspięcie się na najwyższe poziomy rozwoju i

osiągnięcie  maksimum  możliwości  potencjalnie  wpisanych  w  każdego  człowieka  jest

szczególnie trudne, a bez systemowego i kulturowego wsparcia zdaje się graniczyć z cudem. 

Być  świadomym swoich  impulsów,  wiedzieć,  że  ich  rzeczywiście  pragniemy i  potrzebujemy
miłości, szacunku, wiedzy, filozofii, samorealizacji itd., to trudne osiągnięcie psychologiczne. Co
więcej, im te potrzeby są wyższe, tym są słabsze i tym łatwiej je zmienić i stłumić. Wreszcie, nie
są one złe, lecz albo neutralne, albo dobre. Zakończymy paradoksem, że nasze ludzkie instynkty,
a właściwie to, co jeszcze z nich pozostało, są tak słabe, że wymagają ochrony przed kulturą,
wychowaniem, uczeniem się, jednym słowem, przed przytłumieniem przez środowisko (Maslow
2013, s. 121).

Paradoksalnie wyrazem realnego wspierania wychowanka w rozwoju jest wspomaganie go w

wykształceniu  kompetencji  i  postaw  umożliwiających  ochronę  przed  mechanizmami  kultury

prowadzącymi do tłumienia jednostkowych impulsów samorozwojowych. Potrzebna okazuje się

również rewaloryzacja kategorii przystosowania społecznego i kulturowego oraz spojrzenie na

proces przystosowywania się z szerszej perspektywy. Jak utrzymuje Maslow,

[o]soby  samorealizujące  się  nie  są  dobrze  przystosowane  (w  znaczeniu  bezkrytycznego
aprobowania danej kultury i identyfikowania się z nią). Utrzymują różne pozytywne związki z
kulturą, ale o wszystkich tych osobach można powiedzieć, że w pewnym głębokim i istotnym
sensie  opierają  się  akulturacji  i  utrzymują  wewnętrzny  dystans  wobec  kultury,  w  której  są
zanurzeni (Maslow 2013, s. 226).

Waga osiągnięcia  stanu  względnej  niezależności  od  kultury osadza  się  na  interakcji  między

zjawiskami kulturowymi a procesami rozwojowymi, które Maslow określa jako instynktowne.

Wynika to z faktu, że kwestia przystosowania społecznego jest postrzegana w teorii hierarchii

potrzeb  z  innej  perspektywy  niż  ta  obecnie  dominująca  w  pedagogice.  Maslow  podważa

przeświadczenie, że zanurzenie w kulturze oraz dobre przystosowanie do społeczności, w której

się żyje, to wyznaczniki prawidłowo przebiegającego rozwoju. W tej kwestii stwierdza: 

Pojęcie dobrze przystosowanej osobowości czy dobrego przystosowania wyznacza niski pułap
możliwości postępu i rozwoju. I krowa, i niemowlak, i robot mogą być dobrze przystosowani.
(Maslow 2013, s. 270).

To  twierdzenie,  jakkolwiek  ostro  może  wybrzmiewać,  nie  jest  bezpodstawną  krytyką  nie

proponującą alternatyw. Maslow, odkrywając mechanizmy, jakie powstają w wyniku ciągłego

zderzania się procesów kulturowych z procesami rozwojowymi i niebezpieczeństwa tłumienia

impulsów  do  wzrastania  przez  kulturę,  jednocześnie  zachęca  do  zmiany myślenia  na  temat

charakteru,  przebiegu  i  możliwości  wspierania  rozwoju  człowieka.  Uważa  on  za  korzystne
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ukierunkowanie oddziaływań wychowawczych na wspomaganie osiągnięcia poziomu rozwoju,

w  którym  dominować  będzie  twórcze  poznawanie  świata  oraz  postawa  łącząca  chęć  do

samorozwoju z misją służby innym. 

Inaczej też widzi on kwestię samowykluczenia z kultury, przypisując temu zjawisku potencjalnie

pozytywny charakter, jeśli  podejmowany jest przez osobę zdrową, nie naznaczoną deficytami

rozwojowymi wynikłymi z niezaspokojenia podstawowych potrzeb. Pisze następująco: 

Są pewne pozytywne konsekwencje wykluczenia czy ostracyzmu. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy,
gdy kultura jest wątpliwej jakości, chora lub zła. Wykluczenie z takiej kultury jest czymś dobrym
dla jednostki, chociaż jednocześnie może być bardzo bolesne. Osoby samorealizujące się często
wykluczają się same, wycofując się z subkultur, których nie aprobują (Maslow 2013, s. 269).

Z tej perspektywy opór wobec kultury rysuje się jako niezbędna kompetencja, szczegónie we

współczesnych  realiach.  Stawia  to  przed  pedagogiką  zadanie  zaprojektowania  oddziaływań,

które będą miały na celu wspomaganie rozwoju umiejętności uniezależnienia sie od wpływów

kulturowych wątpliwej  jakości.  Uczula też na daleko posuniętą ostrożność w diagnozowaniu

wykluczenia  oraz  skłania  do  ponownej  refleksji  na  temat  wprowadzonych  rozwiązań

nakierowanych na minimalizację jego negatywnych efektów.

W  tym  kontekście  przemyślenia  Maslowa  korespondują  z  podejmowaną  ostatnio  z  dużą

intensywnością w dyskursie pedagogicznym tematyką koncentrującą sie wokół kategorii oporu45,

w tym przypadku akcentując pozytywny wymiar oporu kulturowego. 

Relacje miêdzy kultur¹  a  osobowoœci¹  analizuje siê  zwykle tak,  jakby kultura by³a g³ównym
czynnikiem sprawczym,  jakby jej  modeluj¹ca  si³a  by³a  nieodparta.  Jednak¿e  ludzie  silniejsi  i
zdrowsi  mog¹  siê  jej  oprzeæ i  opieraj¹  siê.  Na niektórych  ludzi  kulturowe wp³ywy i  wzorce
oddzia³uj¹ tylko w pewnym stopniu. Konieczne s¹ badania nad  niezale¿noœci¹  od œrodowiska
(Maslow 2013, s. 268).

Koncepcja  Maslowa  podważa  również  twierdzenie  wywodzące  się  z  oświeceniowej  wizji

człowieka  i  głęboko  tkwiące  w  świadomości  europejskiej,  widzące  instynkty  jako  siły

utrudniające rozwój człowieczeństwa na jego najwyższych poziomach. Maslow uczy patrzeć na

instynkty jako wrodzone mechanizmy, które pozwalają na realizację pełni możliwości człowieka,

o  ile  nie  są  przytłumione  przez  wyuczone  czynniki  kulturowe.  Zgodnie  z  jego  sposobem

myślenia, oddziaływanie kultury ma tym bardziej ograniczający wpływ na realizację potencjału

rozwojowego,  im  bardziej  człowiek  jest  w  nie  wdrożony  (Maslow  2013,  s.  159)46.  A,  jak

zaznacza, 

45 Por. np. Lech Witkowski,  W kwestii oporu w pedagogice polskiej – preliminaria w oczekiwaniu na przełom
(2007, s. 239-250), Bilińska-Suchanek 2014, Jaworska-Witkowska 2014. 

46 Odnosi to do kategorii ironii, która pozwala na dystans do kultury i jej roszczeń uniwersalizujących sposoby
myślenia, ambicje i wyobrażenia o sobie i świecie, por. Doda 2004. 
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[...] różnica między człowiekiem a wszystkimi innymi istotami polega na tym, że jego potrzeby,
preferencje, szczątkowe instynkty są słabe, a nie silne, wątpliwe, a nie wyraźne, że pozostawiają
miejsce dla wątpliwości,  niepewności  i  konfliktu,  że wszystkie zbyt  łatwo zostają  przykryte i
przesłonięte  przez  kulturę,  uczenie  się,  preferencje  innych  ludzi.  Przez  całe  wieki  tak
przyzwyczailiśmy  się  myśleć  o  instynktach,  że  są  jednoznaczne,  nieomylne  i  silne  (jak  u
zwierząt), że nigdy nie uważaliśmy za możliwe, żeby instynkty były słabe (Maslow 2013, s. 193).

Tak zarysowana sytuacja, w której przychodzi współczesnemu człowiekowi dorastać i rozwijać

się, stawia przed pedagogiką i pedagogami zadanie przewartościowania i przemyślenia na nowo

relacji między kulturą i naturą oraz związanej z tym roli edukacji. Autor jasno stwierdza:

Oświata,  cywilizacja,  racjonalność,  religia,  prawo,  rząd  – na  ogół  wszystkie  te  czynniki  są
interpretowane  jako  siły  ograniczające  i  tłumiące  instynkty,  jeśli  jednak  słuszne  jest  nasze
twierdzenie, że instynkty są bardziej zagrożone przez cywilizację niż cywilizacja przez instynkty,
to być może należy to zmienić (jeśli chcemy kształtować lepszych ludzi i lepsze społeczeństwa).
Być  może  przynajmniej  jedną  z  funkcji  oświaty,  prawa,  religii  itd.  powinna  być  ochrona,
wspieranie i rozwijanie ekspresji i zaspokajania instynktowych potrzeb bezpieczeństwa, miłości,
szacunku dla siebie i samorealizacji (Maslow 2013, s. 112-113).

Jednak szczególną uwagę należałoby zwrócić na wspieranie rozwoju potrzeb wyższego rzędu

oraz  świadomość  wyzwań,  które  hamują  lub  całkowicie  uniemożliwiają  wejście  na  wyższe

poziomy rozwoju. W przypadku potrzeb niższego rzędu, w kulturze istnieje stosunkowa łatwość

ich rozpoznawania i  respektowania,  jako że potrzeba ich zaspokajania jest  odczuwana przez

większość osób. Natomiast im wyższa potrzeba w hierarchii, tym mniejszy udział procentowy

osób, które są na tym poziomie rozwoju, tym późniejszy wiek osiągnięcia tego poziomu47 oraz

tym mniejsza obecność konstruktów kulturowych reprezentujących, a także wspierających ich

potrzeby i interesy. W wyniku tego 

[w]yższe potrzeby są subiektywnie mniej naglące.  Są trudniejsze do zauważenia i rozpoznania,
łatwiej mylone z innymi potrzebami wskutek sugestii, naśladowania, błędnego przekonania lub
nawyku (Maslow 2013, s. 116-117).

Co za tym idzie, 

[…] gdybyśmy uznali kulturę za czynnik silniejszy niż potrzeba instynktowna, to niewątpliwie
wydałoby się nie tyle paradoksem, co sprawą oczywistą, że powinniśmy chronić słabe, subtelne i
delikatne potrzeby instynktowne, żeby nie zostały one przytłoczone przez twardszą, silniejszą
kulturę (Maslow 2013, s. 106).

Abraham Maslow stawia odważną tezę burzącą dotychczasowe oczywistości dotyczące relacji

między kulturą a wspieraniem rozwoju. Jednocześnie jego koncepcja współgra z głoszonymi od

lat poglądami o tym, że „szkoła zabija kreatywność”48. Tym samym koncepcja Maslowa dopełnia

47 A. Maslow szacuje, że nawet na etapie wczesnej dorosłości możemy jedynie mówić o predyspozycjach pewnych
osób (małego procenta populacji) do osiągnięcia poziomu samorealizacji (Maslow 2013, s. 204).

48 Por. uwagi, które czyni Basil Bernstein na temat konsekwencji uwikłania edukacji w politykę państwa i bycia de
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i  obudowuje  funkcjonujące  w  pedagogice  zjawisko  wiru  redukcji  kulturowej  opisane  przez

Milana Kunderę, który postuluje, że we współczesnym społeczeństwie człowiek „zapomina o

byciu”, a jego życie w wyniku dominującej narratywizacji i interpretacji zostaje zredukowane

(Kundera  2004,  s.  22)..  Motywuje  to  do  przemyślenia  roli  kultury,  w  tym w  szczególności

czytania, w procesach rozwojowych, ponieważ pokazuje, że nie sama czynność czytania, a jej

jakość przesądza o dynamice i kierunku rozwoju jednostek oraz całych społeczności. Z kolei

jakość  czytania  wyznaczana  jest  przez  dostępne  w  kulturze  style  odbioru  oraz  granice

interpretacji  i  myślenia,  które  są  nieustannie  narzucane  przez  kulturę  i  kształtowane  przez

praktyki szkolne.

Dwoistość strukturalna osobowości na poziomie samorealizacji

Równie istotna dla rewitalizacji pedagogicznego myślenia o czytaniu jest proponowana przez

Maslowa zmiana optyki celów rozwojowych. Postuluje on odejście od powszechnego uznania,

że  celami  uczenia  się  są  najlepsze  przystosowanie  się  do  środowiska,  budowa  harmonijnej

osobowości oraz osiągnięcia minimum kompetencji kulturowych i psychospołecznych. Zamiast

tego sugeruje on skupienie się na tworzeniu możliwości do pojawienia się trwałej motywacji do

nieustannego dążenia  do  realizacji  wewnętrznego,  niepowtarzalnego potencjału  rozwojowego

każdego człowieka. Wiąże to z kategorią twórczości, pisząc: 

Właściwie  wszystko,  co  się  robi,  można  robić  z  pewnym  nastawieniem,  w  pewnym  duchu
wynikającym z natury charakteru osoby wykonującej daną czynność. Można nawet, tak jak to
czyni dziecko, patrzeć w sposób twórczy (Maslow, 2013, s. 226).

Nakierowanie  na  spełnianie  własnego  potencjału  będzie  zwykle  wymagać  postawy

dopuszczającej niedostosowanie się do granic i norm kulturowych oraz będzie opierało się na

budowie  osobowości  charakteryzującej  się  wewnętrznymi  napięciami,  łączącej  pozorne

przeciwieństwa i dążącej do celów postrzeganych w obiegowych wyobrażeniach jako sprzeczne

lub wykluczające się. 

Traktując osiągnięcie poziomu samorealizacji  jako wskaźnik zdrowia,  Maslow zauważa,  iż  u

osób na tym poziomie rozwoju

[…] odwieczne opozycje – między sercem a głową, rozumem a instynktem, poznaniem a wolą –
zanikają  u  osób  zdrowych,  u  których  te  przeciwstawne  siły  stają  się  raczej  synergiczne  niż
antagonistyczne i  u których konflikt  między nimi zanika, ponieważ mówią im one to  samo i
prowadzą do tych samych wniosków (Maslow 2013, s. 233).

facto publiczną instytucją,  które znajdują się we wprowadzeniu do książki  Pedagogy, Symbolic Control and
Identity (2000, s. XIX).
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Wykształcenie się struktury osobowości, w której zachodzi proces synergii pomiędzy biegunami

postrzeganymi jako przeciwstawne, jest ważnym rysem rozpoznawczym osób na najwyższym

poziomie rozwoju, a zaniknięcie konfliktu między parami „odwiecznych opozycji” nie ogranicza

się do wyżej wymienionych.

Podobne  zanikanie  rozbieżności  stwierdzono  także  w  przypadku  takich  przeciwieństw,  jak
życzliwość  –  bezwzględność,  konkretność  – abstrakcyjność,  akceptacja  –  bunt,  Ja  –
społeczeństwo,  przystosowanie  – nieprzystosowanie,  dystans  wobec  innych  – identyfikacja  z
innymi, powaga  – poczucie humoru, dionizyjski  –  apoliński, introwertyczny – ekstrawertyczny,
silny  –  słaby,  poważny  –  lekkomyślny,  konwencjonalny  – niekonwencjonalny,  mistyczny  –
realistyczny, aktywny  – bierny, męski  – kobiecy,  pożądanie  – miłość,  Eros  – Agape (Maslow
2013, s. 234).

Co warte  zaznaczenia,  na  najwyższych poziomach ludzkiego rozwoju  dychotomie  te  zostają

przekroczone, „a staranie staje się drogą do niestarania się” (Maslow 2013, s. 129). Na poziomie

dominacji  potrzeby  samorozwoju  nie  utrzymuje  się  też  szereg  polaryzacji  opisujących

współczesne życie, jak czas pracy  – czas zabawy, przyjemność  –  obowiązek, uduchowienie  –

zmysłowość, gdyż

[o]bowiązek nie może być przeciwstawiany przyjemności, a praca  – zabawie, kiedy obowiązek
jest  przyjemnością,  praca  jest  zabawą, a osoby, które wypełniają swoje obowiązki i  postępują
szlachetnie,  jednocześnie  zabiegają  o  swoją  przyjemność  i  są  szczęśliwe.  Jeśli  ludzie  o
najwyższym poziomie identyfikacji społecznej są także ludźmi najbardziej indywidualistycznymi,
to jaki jest pożytek z utrzymywania tej polaryzacji? Jeśli najbardziej dojrzali są również podobni
do  dzieci?  I  jeśli  najbardziej  etyczni  i  moralni  ludzie  są  także  najbardziej  zmysłowi  i  pełni
wigoru? (Maslow 2013, s. 234).

Przekłada się to na próbę określenia twórczości, uczenia się i sposobu postrzegania przez osobę

na poziomie samorealizacji. Próbując scharakteryzować specyfikę aktywności człowieka na tym

poziomie, autor stwierdza, że 

[...]  istotnym  aspektem  twórczości  samorealizowania  się  zdawał  się  być  specjalny  rodzaj
spostrzegawczości  – taki,  jaki  w bajce  wykazało  dziecko,  ujrzawszy,  że  król  jest  nagi.  (To
również jest sprzeczne z pojmowaniem twórczości jako wytworów.) Osoby te potrafią zobaczyć
to,  co  nowe,  nieprzetworzone,  konkretne,  jednostkowe  równie  dobrze  jak  to,  co  ogólne,
abstrakcyjne, uporządkowane, skategoryzowane i sklasyfikowane. Dzięki temu żyją w znacznie
większym stopniu w realnym, świecie natury, niż w zwerbalizowanym świecie pojęć, abstrakcji,
oczekiwań, przekonań i stereotypów, które większość ludzi myli ze światem realnym. Cechę tę
dobrze wyraża określenie Rogersa „otwartość na doświadczenie” (Maslow 2013, s. 247).

To, na co należy zwrócić uwagę, jest sposób definiowania twórczości osób samorealizujących

się. Maslow przestrzega przed określaniem jej efektów jako wytworów, co odnosi się zarówno

do braku intencjonalności  tworzenia,  jak i  różnorodności  form twórczości  osób będących na

najwyższym poziomie rozwojowym. Potwierdza to kolejny fragment:
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Twórczość  samorealizowania  się  jest  trudna  do  zdefiniowania,  ponieważ  czasami  wydaje  się
synonimiczna z samym zdrowiem, jak sugerował to Moustakas. A ponieważ samorealizację czy
zdrowie trzeba ostatecznie zdefiniować jako dochodzenie do najpełniejszego człowieczeństwa lub
jako Bycie danej osoby, jest zatem tak, jak gdyby twórczość samorealizowania się była prawie
synonimem,  aspektem  sine qua  non  lub  charakterystyką  określającą  esencjonalne
człowieczeństwo (Maslow 2013, s. 256). 

Twórczość  osoby,  której  potrzeby są  zorientowane  na  samorealizację,  jest  więc  obecna  we

wszystkich aspektach jej  funkcjonowania.  Obejmuje też wszystkie  ogniwa czytania.  Twórcza

może być zarówno selekcja książek, sam akt czytania, jak i efekt lektury w postaci podsumowań,

wniosków i motywacji do działania. Charakter twórczy może zyskać nawet sama postawa wobec

tekstu, ponieważ

[...]  przy  rozpatrywaniu  twórczości  samorealizowania  się  podkreśla  się  raczej  znaczenie
osobowości niż osiągnięć,  które uważane są za epifenomeny wytwarzane przez  osobowość,  a
zatem wtórne wobec niej. Kładzie się nacisk na takie cechy charakteru, jak śmiałość, odwaga,
swoboda, spontaniczność, ekspresywność, integracja, samoakceptacja, umożliwiające ten rodzaj
zgeneralizowanej  twórczości,  o  której  tu mówiłem, a  która  wyraża się  w twórczym życiu,  w
twórczej postawie czy też w twórczej osobie. Położyłem również nacisk bardziej na ekspresywny
czy związany z  Byciem aspekt  twórczości  samorealizowania się,  niż  na jej  aspekt  dotyczący
rozwiązywania problemów czy produkowania wytworów (Maslow 2013, s. 256).

W związku z tym można uznać, że samorealizacja już jest twórczością. Tu zdaje się tkwić waga

koncepcji  uczenia  się  i  motywacji  stworzona  przez  Maslowa.  Zerwanie  z  rozumieniem

twórczości  jako  wytwarzania  i  postulowanie  traktowania  twórczości  w  jej  źródłowym

charakterze,  to  jest  budowania  nastawienia  na  oryginalną  percepcję,  przenosi  też  wagę  w

planowaniu oddziaływań pedagogicznych z uczenia umiejętności lub rozwiązywania problemów

w sposób twórczy na  wspieranie  w budowaniu  postawy wobec własnego funkcjonowania  w

świecie.  Kluczem do rozwoju  jest  w tej  koncepcji  praca  nad tworzeniem własnego sposobu

postrzegania rzeczywistości i stosowania języka. Czytanie w tym kontekście może być rozumiane

jako aktywność dająca dostęp do różnych form myślenia i sposobów jego zapośredniczeń. Jednak

nie powinno ograniczać się do dostarczenia wzorów myślenia przekształcających się w schematy

percepcyjne, jeśli celem rozwojowym ma być umiejętność samorealizacji z ich wykorzystaniem

poprzez  emocjonalne  przejęcie  się  nimi,  zintegrowane  ze  strukturą  psychiczną  w  trybie

autotranscendencji,  przekraczania siebie.  Taka lektura manifestuje się czymś więcej  niż  tylko

przejęciem intelektualnym w postaci rejestracji, czy nawet zapamiętania jako narzędzia, którego

nawet nie ma się potrzeby włączyć w sferę własnych działań.
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Część pierwsza

Czytanie z uwzględnieniem dwoistości struktur w kontekstach
humanistycznych

Wprowadzenie

Jak  już  zostało  wspomniane  wcześniej,  zadanie,  jakie  przyświecało  budowie  projektu

rezydualnego „pedagogiki  czytania” polega nie  na zebraniu jak największej  ilości  informacji

związanych z czytaniem, ale na stworzeniu struktury, która będzie miała potencjał do inicjowania

działań na rzecz podnoszenia jakości pedagogicznego dyskursu dotyczącego czytania i praktyki

związanej  z  kształceniem  kompetencji  do  czytania  istotnego  kulturowo,  społecznie  i

psychorozwojowo.  To,  co  udało  się  wypracować  w tym projekcie  w  ramach  transwersalnie

prowadzonego przeszukiwania humanistyki, to ujęcie czytania w strukturę dwoistą składającą się

z serii wzajemnie sprzężonych par, co pozwala spojrzeć na akt lektury z perspektywy różnych

relacji istotnych z pedagogicznego punktu widzenia49. Zaowocowało to również wyodrębnieniem

dwóch  ważnych  dla  procesów  edukacyjnych  konceptualizacji  czytania,  które  pozwalają  na

przywoływanie  w  obręb  znaczeń  kluczowych  terminów  pedagogicznych  i  związanie  ich  z

czytaniem. Zabieg ten miał na celu odnowienie znaczenia czytania, szczególnie z perspektywy

uruchomienia  jego  pedagogicznego  potencjału,  co  umożliwi  zintensyfikowanie  wysiłków

badawczych  skoncentrowanych  wokół  tej  kategorii.  Pierwsza  z  odsłon  to  czytanie  –

konstruowanie,  co  kieruje  uwagę  na  efekty  lektury  w  postaci  budowy  siebie  i  świata.

Konstrukcyjny  charakter  czytania  podkreśla  jego  związek  zarówno  z  procesami  budowy

tożsamości,  jak  i  z  kreowaniem  i  rewitalizacją  obiegu  idei,  który  można  postrzegać  jako

alternatywny,  typowo  ludzki  ekosystem,  niewidzialne  środowisko.  Natomiast  druga  odsłona

proponuje  widzenie  czytania  jako  proces  uczenia  się,  kształcenia  jako  kształtowania

potencjalnych postaw wobec  tekstu  i  świata  oraz  utrwalania  konkretnych  strategii  lektury,  z

których tylko część będzie korzystna z perspektywy rozwojowej. Taka perspektywa może być

podstawą do uruchomienia działań mających na celu zidentyfikowanie korzystnych warunków,

postaw i strategii czytania oraz blokad i przeszkód obecnych w, jak się okazuje, codziennych

praktykach, również szkolnych.

W dalszej kolejności będę rozwijać dwie powiązane ze sobą tezy zaznaczające główne części

49 Powtórzmy, że oznacza to w szczególności sytuacje dylematów czy dylematycznie jako dające do myślenia.
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projektu „pedagogiki czytania”:

Teza 1 Czytanie jest strategią poznawczą biorącą udział w pozostającym z nią w sprzężeniu 

zwrotnym w procesie konstrukcji (konstytucji) człowieka i jego środowiska kulturowego, 

rozstrzygając o ekologii umysłu

Teza 2 Proces konstrukcji jest aktywny, a uczenie się w wyniku niego zachodzące pozostaje w

sprzężeniu między nakierowaniem na zmianę a nakierowaniem na umocnienie zbudowanej już

konstrukcji siebie i świata.

Tezy te będą rozwijane w przekroju transwersalnym, włączającym w pedagogiczne myślenie o

czytaniu  tropy  rozproszone  w  humanistyce,  co  może  się  przyczynić  do  wartościowego

poznawczo rozszerzenia zakresu refleksji o znaczeniu i zasięgu tej czynności kulturowej wraz z

wpisaniem jej w dynamikę procesów kulturowych, społecznych i psychorozwojowych. 

Do podjęcia pozostaje styk z pedagogiką kultury, edukacją dorosłych czy problematyką oporu

Refleksyjne podejście do aktów i procesów (tradycji) czytania umożliwia otwarcie dostępu do

kultury jako przestrzeni czytania, pozwalając porównywać style recepcji,  konstruować jakości

interpretacyjne i zyski symboliczne,  odsłaniające pouczające odniesienia do preceptorów tych

autorów, jako ślady inspirujące do nowych otwarć prób tropienia źródłowych impulsów. Nie

darmo  w  głębiej  pojmowanej  pragmatyce  Charles'a  Pierce'a  uczula  się  na  nieskończoność

semiozy (Komendziński 1996).
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Rozdział II

Czytanie jako konstruowanie (konstytuowanie) podmiotu czytającego i

działającego

Wstęp 

Zaprojektowane rozróżnienie na patrzenie na czytanie z perspektywy człowieka i środowiska ma

na  celu  nie  tyle  zarysowanie  wyraźnej  linii  podziału  lub  przeciwstawienie  obu  biegunów,  a

zwrócenie uwagi na sprzężenie czytania ze zdwojonym procesem konstrukcji, to jest budowania

siebie  i  świata.  Czytanie  jest,  a  raczej  może  być  potężnym  narzędziem  do  inicjacji  i

dynamizowania  obu tych procesów. Jednak przy braku wysiłku  do  kształcenia  jakościowych

praktyk  czytania  lub  nawet  przy  systemowym  podejmowaniu  działań  osłabiających  jego

potencjał,  szansa  na  rewitalizację  człowieka  i  świata  może  być  udaremniona.  A  przy

ograniczonej, zredukowanej świadomości pedagogów, w tym zakresie zaprzepaszczenie szansy

na rozwój, którą daje znaczący kontakt z dziedzictwem symbolicznym człowieka, może nawet

pozostać niezauważone. 

Czytanie  jako  konstruowanie  rozpatrywane  jest  w  tym projekcie  w  ujęciu  dwubiegunowym

człowiek  –  świat,  rozróżniając  czytanie  wpisane  w proces  budowy tożsamości  oraz  lekturę,

której  efektem jest  współtworzenie  świata.  W pierwszej  części  tego  rozdziału  skupionej  na

opisaniu  relacji  między czytaniem a konstruowaniem siebie  na początku zostają  zarysowane

warunki i wyzwania związane z procesem kształtowania tożsamości w świecie współczesnym, w

którym osiągnięcie  podmiotowości  widziane  jest  jako zadanie,  a  tożsamość podlega ciągłym

przemianom, negocjacjom i aktualizacjom. Odbywa się to w szeregu procesów inicjowanych i

manifestujących się  zarówno w aspekcie  dyskursywnym,  jak  i  niedyskursywnym.  W ramach

relacji między dyskursywną świadomością a czytaniem zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

narracyjny charakter tożsamości, tekstualizacja doświadczenia oraz styl fabularyzacji. Natomiast

w  drugiej  części  poświęconej  związkom  czytania  z  niedyskursywnym  komponentem

świadomości  zwracam  uwagę  na  jego  rezydualny wymiar  skłaniający  do  rozpoznawania  w

rezyduach  źródeł  motywacji  do  lektury  ze  szczególnym  udziałem  sakralności  i  istotności

egzystencjalnej.

Spojrzenie  na  czytanie  z  perspektywy relacji,  w  jakie  czytelnik  wchodzi  ze  środowiskiem
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kulturowym,  pozwala  na  wysunięcie  na  pierwszy  plan  takich  kwestii,  jak:  tworzenie  i

rewitalizacja obiegu idei, melioracja katalogu bibliotecznego, torowanie książkom dróg między

ludzi  czy funkcjonowania książki  jako medium kulturowego.  Tutaj  też  zostaje  wykorzystane

narzędzie rezydualności Vilfreda Pareto pozwalające na wprowadzenie problemu związku treści

rezydualnych z nośnością danej idei.

2.1 Czytanie to konstruowanie (konstytuowanie) siebie (biegun – człowiek)

We współczesnym dyskursie pedagogicznym podkreśla się widzenie podmiotowości jako stanu,

którego osiągnięcie jest człowiekowi zadane, a nie dane. Podmiotowość człowieka ma się więc

wykształcać w toku nieustannego wysiłku samorealizacji i autotranscendencji oraz budowania

silnych podstaw własnego bycia w świecie (Kruszelnicki 2008, s. 18). Jednak, jak pisze Tomasz

Szkudlarek  (2008),  możliwości  samorealizacji  w  zakresie  gotowego  potencjału  poddane  są

wątpliwości  przez  dyskurs  współczesny,  szczególnie  ten  wywodzący  się  z  orientacji

postmodernistycznej. W wyniku tego podmiotowość można rozumieć jako coś konstruowanego

w dyskursie i poprzez dyskurs50.

Tożsamość,  w  obliczu  zmian  w  postrzeganiu  siebie  i  świata,  jawi  się  jako  nieustannie

realizowany,  zmieniany,  negocjowany  ze  światem  i  samym  sobą  projekt,  w  którym  ważne

miejsce zajmuje tworzenie narracji biograficznej (Nowak-Dziemianowicz 2008, s. 189-190). W

tym kontekście Mirosława Nowak-Dziemianowicz stwierdza:

Sądzę,  iż  obecność  podmiotu  w narracjach  biograficznych  i  autobiograficznych  sprawia,  iż
poznajemy tożsamość  człowieka,  tożsamość  w drodze,  będącą  nie rezultatem a  zadaniem do
wykonania. Poznając ją, doświadczamy innego, jesteśmy wpuszczeni do świata jego przeżyć po
to,  aby rozumieć, nie zaś wiedzieć;  współodczuwać a nie oceniać;  pytać,  nie zaś rozstrzygać
(Nowak-Dziemianowicz 2008, s. 194).

Koncepcja dyskursywnej konstrukcji podmiotu A. Giddensa jest obecna w teorii pedagogiki za

sprawą  m.  in.  prac  zespołu  T.  Szkudlarka,  ale  również  publikacji  dotyczących  szeroko

rozumianej  podmiotowości  –  w  tym  artykułu  Mirosławy  Nowak-Dziemianowicz  (2008)  –

dotyczącej  obecności  podmiotu  w  narracji  biograficznej  z  perspektywy  badacza.  Anthony

Giddens  rozróżnia  dwa  rodzaje  świadomości  konstruujących  nasze  życie  i  działanie,  to  jest

świadomość dyskursywną oraz niedyskursywną, określaną inaczej jako praktyczna. Świadomość

praktyczna,  nieuobecniona  w  formie  dyskursywnej,  pozwala  na  życie  w  świecie  i  rozwój

50 Por. proces konstrukcji podmiotowości opisywany i badany z perspektywy nauk pedagogicznych [w:] Szkudlarek
2008, Cackowska i in. 2012.

89



tożsamości, będąc bazą do działań praktycznych. 

Wiedza działających nie ogranicza się jednak wyłącznie do dyskursywnej świadomości warunków
ich działania.  Na zdolność  „radzenia  sobie” składa się  także wiele czynników należących do
świadomości  praktycznej,  które  są  zapisane  w  płynnym  przebiegu  codziennych  czynności.
Świadomość praktyczna jest  kluczowa dla refleksyjnej  kontroli  działania,  ale pozostaje raczej
„nie  uświadomiona”.  Większość  przejawów  świadomości  praktycznej  trudno  by  „mieć  na
uwadze”  w  trakcie  wykonywania  czynności  społecznych,  gdyż  właśnie  to,  że  pozostają
niewypowiedziane  i  niekwestionowalne,  pozwala  działającym  oddać  się  temu,  co  mają  do
zrobienia (Giddens 2001, s. 51).

A. Giddens, wskazując na dwoistą strukturę świadomości, zaznacza, że tylko jedna strona ma

charakter  dyskursywny.  Jednocześnie  uwrażliwia  na  rozróżnienie  takiego  pojmowania

proponowanej  konstrukcji  od  powszechnego  rozumienia  świadomości  i  nieświadomości  w

głównym nurcie psychoanalizy, gdzie komunikacja między tymi dwoma obszarami związana jest

z obecnością barier poznawczych. Czyni to przepływ treści między nimi trudnym do śledzenia

przez świadomość, jako że treści nieświadome pojawiają się w świadomości zniekształcone i

przemieszczone (Giddens 2001, s. 51). Natomiast 

 
[…]  między świadomością  dyskursywną  a  świadomością  praktyczną  nie  ma jednak  żadnych
barier  poznawczych,  takich,  jakie  dzielą  ogólnie  rozumiane  świadomość  i  nieświadomość
(Giddens 2001, s. 51).

Dwoista struktura świadomości w ujęciu A. Giddensa zakłada swobodną komunikację między

stroną dyskursywną i praktyczną, gdzie część dyskursywna oddziałuje na komponent praktyczny,

tworząc  narracje  opierające  się  na  języku,  natomiast  część  praktyczna  komunikuje  się  z

dyskursywną.  za  pomocą uczuć.  Komunikacji  w tym kierunku towarzyszy również  poczucie

równowagi, słuszności w sytuacjach sprzyjających rozwojowi i integralności tożsamości lub z

drugiej  strony,  poczucie  zagrożenia  i  destabilizacji  w  przypadku  naruszenia  struktur

konstytuujących  człowieka  i  jego  relacje  ze  światem.  Dostrzeganie  przez  pedagogikę  tego

związania jest  istotne z  tego względu, że zwraca uwagę na integralną rolę uczuć w procesie

rozwoju  poszczególnych  kompetencji  intelektualnych  i  społecznych.  Także  uczula  na  wagę

trudnego  do  werbalizacji  ogólnego  „poczucia”  w  danych  sytuacjach  edukacyjnych  i

niemożliwość  werbalizacji  jego  przyczyn,  jako  że  umiejscawia  się  ono  po  stronie

niedyskursywnej świadomości praktycznej. 
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Dyskursywny  komponent  tożsamości według  Anthony'ego  Giddensa  w  relacji  do  aktu

lektury o charakterze rezydualnym w rozumieniu Vilfreda Pareto

Dyskursywna  koncepcja  podmiotowości  zdaje  sprawę  z  partykularności  procesu  rozwoju

tożsamości oraz wprzężenia tego procesu nie tylko w ogólnie rozumianą sytuację społeczną, ale

przede wszystkim w uniwersum językowe, w jakim porusza się i z jakim utożsamia się człowiek

oraz  dana społeczność.  Realny,  życiodajny i  rozwojowy kontakt  z  uniwersum symbolicznym

zapośredniczonym  w  tekstach  stanowiących  dziedzictwo  kulturowe  jest  z  tej  perspektywy

podstawą w procesie budowania takiej tożsamości, która będzie dawała poczucie zadomowienia

w świecie i  istotności egzystencjalnej  tak ważnej  dla twórczego działania na rzecz własnego

rozwoju i pomyślności innych. 

Celem tego fragmentu jest pokazanie koncepcji A. Giddensa próbującej uchwycić relację między

jego obecną sytuacją społeczno-kulturową a warunkami i przebiegiem rozwoju współczesnego

człowieka z zamiarem ugruntowania późniejszych odniesień do projektu pedagogiki czytania.

Wychodząc od pojęcia refleksyjności, charakterystycznego dla cywilizacji europejskiej, w której

obecnie żyjemy, przechodzimy do wyłaniającej się z tej refleksyjności potrzeby narracji, która

jest  podstawą  dla  procesu  kształtowania  się  tożsamości  człowieka  późnej  nowoczesności  w

postaci  „refleksyjnego  projektu  ja”.  Następnie  skupiam  się  na  fenomenie  tekstualizacji

doświadczenia, koncentrując rozmyślania wokół jego znaczeniu dla jakości budowanej narracji

oraz relacji,  w jakie wchodzi on z  procesami rozwojowymi. To wszystko prowadzone jest  z

widokiem na akt lektury, w którym uwypuklam motywacje, efekty i mechanizmy odnoszące się

do koncepcji rezydualności Vilfreda Pareto, stąd wskazanie na „charakter rezydualny” czytania.

Jak wykazuję, powiązanie praktyki czytania z kategorią rezydualności pozwala na odsłonięcie

rezydualnych podstaw tych motywacji, efektów i mechanizmów czytania, co jest często pomijane

w  konceptualizacjach  kształcenia  literackiego  i  ogólniej,  wychowania  widzącego  potrzebę

czytania jako ważnego czynu posiadającego potencjał osobotwórczy. 

Narracyjność tożsamości w kontekście procesów interpretacji i fabularyzacji

Stawianie umiejętności tworzenia spójnej narracji jako podstawy do budowy własnej tożsamości

– oraz zwrócenie uwagi na zwiększenie się poziomu trudności tego zadania w warunkach późnej

nowoczesności  –  uzasadnia  potrzebę  skupienia  się  myśli  pedagogicznej  na  warunkach,

przeszkodach,  procesach  i  podstawach  powstawania  jakościowej  narracji  biograficznej  w
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obecnej  rzeczywistości.  Współczesny  świat  to  środowisko,  w  którym  normą  jest  nadmiar

informacji,  iluzja  szerokiego  dostępu  do  kultury,  ale  też  powszechność  konsumeryzmu  i

związane  z  tym  zagrożenie  wykluczeniem  z  dziedzictwa  kulturowego  poprzednich  pokoleń

poprzez „tyranię dobrego samopoczucia” (Witkowski 2016, s. 39). 

Anthony Giddens widzi w refleksyjności podstawową cechę późnej nowoczesności (2001, s. 29).

Według niego refleksyjny charakter współczesnego świata przejawia się w tym, że duża część

społecznej aktywności oraz stosunku do przyrody poddawana jest rewizji w świetle nowo nabytej

wiedzy czy ustalonych faktów (Giddens 2001, s. 29). Nieustannie konstruowana wiedza stanowi

podstawę do działania nowoczesnych instytucji biorących udział w procesie rewizji wytwarzanej

wiedzy, która 

[...] przenika warunki działania, które opisuje i analizuje, co wprowadza wciąż nowe niejasności
w  obszar,  i  tak  uwikłanych  w  błędne  koła  i  podważalnych,  posttradycyjnych  pretensji
poznawczych (Giddens 2001, s. 40).

Refleksyjność, oprócz organizowania działalności nowoczesnych instytucji, staje się też według

Giddensa  źródłem  potrzeby narracji  biograficznej,  jako  że  życie  we  współczesnym  świecie

wymaga ciągłej świadomości i zdolności opisu podejmowanych działań i ich przyczyn. W tej

sytuacji 

[w]ytwarzane i odtwarzane w naszych codziennych działaniach konwencje społeczne podlegają
refleksyjnej  kontroli  działającego,  która  stanowi  warunek  „radzenia  sobie”  w  rozmaitych
sytuacjach życiowych. W tym sensie świadomość refleksyjna charakteryzuje wszelkie działanie
ludzkie,  a  przy  tym  specyficznie  warunkuje  [...]  właściwą  nowoczesności  refleksyjność
instytucjonalną. Ludzie nieustannie śledzą okoliczności własnych działań, co należy do definicji
tych działań. Jest to rozumowa, refleksyjna kontrola działania (Giddens 2001, s. 50).

To prowadzi do wymogu nie tylko życia w poczuciu indywidualnej tożsamości, ale również do

podejmowania wszelkich działań w perspektywie refleksyjnie przeżywanej i układanej biografii

życiowej  (Giddens  2001,  s.  21-22).  Człowiek  staje  w  obliczu  zadania  budowania  własnej,

jednostkowej tożsamości powstałej na skutek refleksyjnego postrzegania własnej trajektorii życia

wraz ze świadomością przyczyn podejmowanych działań i  napotykanych zdarzeń życiowych.

Jest  to  zadanie  tak  podstawowe  i  powszechne,  że  rzadko  kiedy  jest  uświadamiane  i

problematyzowane. Przezroczystość zadania tworzenia refleksyjnej tożsamości wynika głównie z

tego, że 

[r]efleksyjność  nowoczesności  obejmuje  sam  rdzeń  jaźni.  Mówiąc  inaczej,  w  kontekście
porządku posttradycyjnego „ja” staje się refleksyjnym projektem. Przemiany w życiu jednostek
zawsze wiązały się z koniecznością psychicznej reorganizacji,  która w kulturach tradycyjnych
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często  przyjmowała  zrytualizowaną  postać  rytuałów  przejścia.  Jednak  w  tych  kulturach,  w
których na poziomie zbiorowości zasadniczo wszystko pozostawało bez zmian z pokolenia na
pokolenie,  zmiana tożsamości -  jak wówczas,  gdy jednostka z wieku dorastania wkraczała w
dorosłość  -  była  wyraźnie  zaznaczona.  W  układach  nowoczesnych,  przeciwnie,  zmiany
tożsamościowe  wymagają  odkrywania  i  konstruowania  w  ramach  refleksyjnego  procesu,  w
którym przemiana osobista przeplata się ze społeczną (Giddens 2001, s. 48).

W tym świetle Giddens postuluje twierdzenie, że tożsamość człowieka nie jest zespołem rysów

charakterystycznych dla danej jednostki. Według niego, jest to raczej refleksyjna interpretacja

ciągłości jednostkowej tożsamości w czasie i  przestrzeni,  stanowiąc sposób pojmowania „ja”

przez  jednostkę  (Giddens  2001,  s.  75).  Jest  to  uwaga  niezwykle  istotna  z  perspektywy

odkrywania dla pedagogiki miejsca czytania w procesach rozwoju tożsamości. Zgodnie z takim

rozumieniem tożsamości, jest ona budowana nie w wyniku zdarzeń życiowych i doświadczeń,

ale na podstawie umiejętności ich opisu, interpretacji i kompetencji tworzenia spójnej, znaczącej

narracji. Osadzając to w kontekście czasowym, Giddens pisze: 

Nowoczesność jest porządkiem posttradycyjnym, który codziennie, wraz z każdą decyzją, jak się
zachować,  w co się ubrać,  co zjeść,  i  mnóstwem innych, wymusza na każdym odpowiedź na
pytanie „jak żyć” i każe interpretować odpowiedzi w kategoriach własnej,  rozwijającej  się w
czasie tożsamości (Giddens 2001, s. 22).

Dodatkowo tożsamość w późnej  nowoczesności,  jako że podlega dynamicznej  zmienności  w

czasie,  wymaga  ciągłej  aktualizacji,  a  więc  zależy od  zdolności  człowieka  do  nieustannego

podtrzymywania  ciągłości  prowadzonej  narracji  (Giddens  2001,  s.  77).  Poczucie  ciągłości

biograficznej  jest  więc  uzależnione  od  umiejętności  refleksyjnego  odniesienia  do  przebiegu

własnego  życia  oraz  relacjonowania  go  innym  w  trybie  rozpoznawania  w  nim  spójności  i

przyczynowości (Giddens 2001, s. 76).

Warto nadmienić, że do identyfikacji narracyjnego charakteru tożsamości człowieka przyczynił

się Paul Ricoeur, rozszerzając tezę o narracyjnej konstrukcji tożsamości postaci literackich na

narracyjną konstrukcję tożsamości jako takich, co dokonał w tomie trzecim Czas i opowieść, a

następnie kontynuował zgłębianie tego zagadnienia w pracy O sobie samym jako innym, gdzie

zastanawiał  się  nad  mechanizmem powstawania  narracji tożsamościowej  (Karpiński  2013,  s.

44). Wątek ten zostanie rozwinięty w rozdziale czwartym tej pracy z racji tego, ze hermeneutyka

Ricoeura stanowi podstawę metodologiczną przeprowadzonych interpretacji filmów. 

Idąc o krok dalej w rozważaniach łączących czytanie z rozwojem tożsamości, warto zauważyć,

że  obok  procesu  refleksyjnego  konstruowania  tożsamości  odbywa  się  nieustający  proces

fabularyzacji  własnej  tożsamości  w  odniesieniu  do  wydarzeń  życia,  trudności,  kryzysów  i

sukcesów. W tym kontekście Eliza Karczyńska pisze: 
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Interpretując naszą opowieść, odkrywamy dokonywane przez nas wybory, które składają się na
pewien plan. Znając go, możemy oceniać bądź reinterpretować nasze działania i podejmowane
decyzje.  W swoich decyzjach i  wyborach odkrywamy również naszą sprawczość (Karczyńska
2014, s. 69).

Nie  bez  znaczenia  może  być  postawa  samego  podmiotu  wobec  prowadzonej  narracji

biograficznej  oraz  styl  fabularyzacji,  który  on  sam  przyjmuje.  Hayden  White  wyróżnia  w

historiografii cztery wzorce fabularyzacji: tragedia, komedia, satyra i romans (Kargul 2008, s.

487).  Interesującym  jest,  czy  możemy  mówić  o  takich  samych  rodzajach  fabularyzacji  w

przypadku opracowywania indywidualnych zdarzeń życiowych oraz czy istnieje związek między

rodzajem fabularyzacji  najczęściej  czytanych tekstów i  indywidualnie przyjmowanym stylem.

Wstępny wgląd  na  to  mogą  dać  wyniki  badań  Richarda  Wisemana  (2014)  dotyczące  relacji

między trajektorią życia a sposobem interpretacji zdarzeń życiowych w kategoriach szczęściarza

i pechowca. Wiseman wykazuje, że sposób fabularyzacji doświadczeń życiowych w kategoriach

szczęścia  lub  pecha  ma  związek  z  gotowością  do  podejmowania  ryzyka  i  przekonaniem o

pomyślności losu, co przekłada się na realne zachowanie jak okazywaniem odwagi w trudnych

sytuacjach czy podejmowania działań mających wpływ na życie społeczności.

Zjawisko  fabularyzacji  wiąże  się  też  z  zagadnieniem  warunków,  możliwości  i  zagrożeń

wynikających  z  prób  modyfikacji  kształconego  w  biegu  życia  stylu  narratywizacji  zdarzeń

życiowych. Uczula na to Anthony Giddens, pisząc:

Jak  pozostałe  wymiary  egzystencjalne  bezpieczeństwa  ontologicznego,  poczucie  własnej
tożsamości jest tyleż solidne, co kruche. Jest kruche, ponieważ biografia, którą jednostka jest w
stanie  refleksyjnie  przywołać,  jest  tylko  jedną  z  wielu  możliwych  do  opowiedzenia  historii
rozwoju jej „ja” (Giddens 2001, s. 77).

Popatrzenie na to stwierdzenie z perspektywy pedagogicznej łączy zagadnienie narratywizacji z

warunkami  i  przeszkodami  oddziaływań  resocjalizacyjnych.  Osoby  mające  podlegać

resocjalizacji postawione są w sytuacji, w której powstaje szczególne zagrożenie dla poczucia

własnej  tożsamości,  co  uruchamia  mechanizmy  obronne  chroniące  przed  jakimikolwiek

zmianami w wybudowanej  acz kruchej  strukturze51.  Może to być powiązane z koniecznością

zmiany  sposobu  fabularyzacji  i  narratywizacji  własnej  biografii  oraz  zmiany  interpretacji

własnych doświadczeń i wyborów życiowych. To odsłania potrzebę zwrócenia przez pedagogikę

51 Do  podjęcia  pozostaje  wykorzystanie  potencjału  rozwojowego  prac  Anny  Freud,  w  szczególności  Ego  i
mechanizmy  obronne (2004)  dla  dalszego  odsłonięcia  styku  praktyk  czytania  i  reakcji  obronnych,  a  także
rozszerzanie refleksji nad sprzężeniem czytania z oporem, również w jego wymiarze kreatywnym, jak to czynią
autorzy  pracy  zbiorowej  pod  tytułem  Kreatywność  oporu  edukacji pod  redakcją  Ewy Bilińskiej-Suchanek
(2009). 
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uwagi  na  zaprojektowanie  takich  narzędzi  do  wspomagania  kształcenia  kompetencji  do

samodzielnej fabularyzacji,  narratywizacji  i  interpretacji  zdarzeń w naszym życiu,  które będą

korzystne z perspektywy rozwojowej. Dodatkowo otwiera to kwestię zasadności przyjrzenia się

zagadnieniu możliwości zmiany wykształconych stylów fabularyzacji i schematów interpretacji

własnej  biografii.  Próbuję pokazać,  że pomocną w tym zadaniu ma szansę okazać się teoria

rezydualności  Vilfredo  Pareto,  ponieważ  z  perspektywy  tej  teorii  zapośredniczenie

doświadczenia,  zarówno  tego  indywidualnego,  jak  i  zinstytucjonalizowanego  doświadczenia

zbiorowego w formie dyskursywnej, a także budowanie własnej tożsamości przy pomocy języka

tworzącego  indywidualną  narrację  i  wyznaczającego  trajektorię  życia,  stanowią  „przejawy

derywacji” wywodzących się z  „rezyduów” (Pareto 1994, s.  260).  Zasadne jawi się  podjęcie

dalszych  wysiłków  badawczych  mających  na  celu  określenie  rezydualnych  podstaw działań,

będących przyczynkiem do zastosowania oddziaływań resocjalizacyjnych, oraz sprawdzenie, jak

i czy podlegają one zmianom zgodnie z prawidłowościami opisanymi przez V. Pareto. 

W ramach tej  tematyki  warto  też  przywołać  koncepcję  tożsamości  Erika  Eriksona,  która  na

pierwszy plan w procesie kształtowania się ego wysuwa nie zbiór doświadczeń życiowych danej

jednostki,  a sposób, w jaki zdołała ona je poznawczo ogarnąć oraz emocjonalnie włączyć w

procesie integracji tożsamości. Tożsamość zawdzięcza według Eriksona swoje przejawianie się

w działaniach „stylowi syntezy doświadczenia” bardziej niż jego treści w postaci konkretnych

zdarzeń  życiowych  (Witkowski  2016,  s.  295).  To  wskazuje  na  wagę  głównych  kategorii

stanowiących rusztowanie kategorialne konstrukcji osobowości w profilu pionowym rezyduów,

które stanowią podstawę do narracji  budowanej  w wymiarach potencjału energii  witalnej.  W

konsekwencji  podkreśla  potrzebę  kształcenia  zdolności  do  poznawczego  i  emocjonalnego

włączania doświadczeń i związaną z tym potrzebę kształcenia językowego, którego istotność dla

pomyślności  jednostek  i  społeczeństw  daleko  wybiega  poza  obiegowe wyobrażenia.  To,  jak

pedagogika  przejmie  się  możliwością  wspierania  budowania  tożsamości,  może  przesądzić  w

istocie  o  tym,  jaką  rolę  będzie  ona  miała  w  tym  procesie.  A biorąc  pod  uwagę  obecną

rzeczywistość  edukacyjną,  w  szczególności  stan  zaawansowania  refleksji  dotyczącej

pedagogicznego  wymiaru  narracyjnej  struktury  tożsamości  wraz  z  mechanizmami

towarzyszącymi  kształtowaniu  się  „stylu  syntezy  doświadczenia”,  ta  rola  jest  obecnie

marginalna. 

95



Tekstualizacja doświadczenia w kontekście konstrukcyjnego charakteru czytania52

Zagadnieniem  zbliżonym  do  narracyjności  biografii  jest  tekstualizacja  doświadczenia

wychodząca z założenia o językowym zapośredniczeniu rzeczywistości przez człowieka. Zwraca

na to uwagę A. Giddens, stwierdzając:

 
Praktycznie  całe  ludzkie  doświadczenie  jest  zapośredniczone  -  przez  socjalizację,  a  w
szczególności  nabycie  umiejętności  mówienia.  Język  i  pamięć  są  ściśle  ze  sobą  splecione,
zarówno  na  poziomie  indywidualnych  wspomnień,  jak  i  w  skali  zinstytucjonalizowanego
doświadczenia zbiorowego. Dla ludzkiego życia język jest głównym i podstawowym narzędziem
rozsunięcia czasu i przestrzeni, które wynosi działalność człowieka ponad natychmiastowość i
bezpośredniość doświadczenia zwierzęcego. Język, jak powiada Levi-Strauss, jest machiną czasu,
która  umożliwia  odtwarzanie  praktyk  społecznych  z  pokolenia  na  pokolenie,  umożliwiając
zarazem zróżnicowanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (Giddens 2001, s. 34).

Zapośredniczanie rzeczywistości przez język pozwala żyć w typowo ludzki sposób, z wpisaną w

niego  świadomością  mijającego  czasu,  pozwalającą  na  tworzenie  się  indywidualnych

wspomnień,  które  poprzez  zabiegi  interpretacyjne  przyczyniają  się  do  budowy  tożsamości.

Zarazem  czyni  możliwym  korzystanie  ze  wspomnień  i  myśli  innych  osób  poprzez

zapośredniczenie językowe, korzystając z przekazu ustnego, ale, co wyjątkowe dla człowieka,

również z utrwalonych form komunikacji w postaci tekstu. Człowiek jako organizm biologiczny

ma  więc  unikalną  zdolność  korzystania  w  toku  swojego  rozwoju  z  ogromnego  uniwersum

tekstów stanowiących jego dziedzictwo symboliczne. 

W tym kontekście Ryszard Nycz wskazuje na powiązanie między tekstualizacją doświadczenia a

korzystaniem ze świata tekstów w procesie typologicznej reprezentacji literatury:

[…] świat,  choć oczywiście nie jest tekstem, to nie udostępnia się nam inaczej,  niż w formie
„tekstu” (w ogólniejszym rozumieniu tego terminu: obiektu zsemiotyzowanego oraz pojęciowo i
językowo zmediatyzowanego).  Toteż i rzeczywistość pokazywana w literaturze nie jest czymś
bezpośrednio danym, lecz raczej: zarazem tworzonym i odkrywanym w procesie topologicznej
reprezentacji (Nycz 2001, s. 12-13).

Wpisuje się to nie tylko w zagadnienie tekstualizacji rzeczywistości, ale również w rozwijaną w

tej części refleksję nad konstrukcyjnym charakterem czytania, pokazując proces czytania jako

proces tworzenia reprezentacji rzeczywistości. Zarazem podkreśla zadanie, jakie konieczne jest

przy  próbie  wyzyskania  potencjału  rozwojowego  tekstów  kultury,  jednocześnie  łącząc  to  z

ogólniejszą kompetencją do tworzenia i odkrywania sensowności rzeczywistości udostępniającej

52 Wersja  skrócona  tego  podrozdziału  została  opublikowana  jako  część  artykułu  pod  tytułem: Pedagogiczne
czytanie kultury – założenia i strategie lektury interesownej badawczo [w:] M. Żytko (red.), Skąd przyszliśmy –
dokąd idziemy. Pedagogika wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwem Naukowym Katedra, Gdańsk 2016,
ss. 39-66.
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się w formie tekstu. 

W związku z tym kompetencje nabywane w zakresie pracy z tekstem mają istotne przełożenie na

umiejętność radzenia sobie z rzeczywistością, a czytanie buduje przestrzeń, w której mogą być

osadzone  własne  myśli,  co  czyni  możliwym  skuteczne  wyrażanie  siebie53.  Michaił  Bachtin

twierdzi,  że  dzieje  się  tak dzięki  „nasycaniu się  cudzą mową”, która tworzy „własny język”

konieczny do efektywnej ekspresji (Witkowski 2011, s. 53). Zgodnie z takim tokiem myślenia, 

[n]ie  ma  możliwości  włączenia  do  własnego  języka  słów  –  symboli,  będących  środkami
wyrażania  siebie  i  rozumienia  siebie  (pojmowania  znaczeń),  bez  czytania  cudzych tekstów i
adekwatnego  przejęcia  ich  tropów,  bez  zanurzania  w  cudzą  mowę,  a  nawet  częściowego
przejęcia,  jeśli  ma  być  składową  naszej  podmiotowości,  symbolicznie  przejawiającej  się,
powstającej z cech cudzego myślenia i cech dostępnego nam słownika (Witkowski 2007, s. 30).

Lektura tekstów znaczących wyposaża w symbole do własnego użytku, które czynią możliwym

wyrażanie siebie (Witkowski 2011, s. 42). W tym kontekście Michał Paweł Markowski podaje za

Fishem,  że  „humanistyka  ma  nam  dostarczyć  narzędzi,  dzięki  którym  będziemy  umieli

rozmawiać  o  tym,  co  uznajemy  za  ważne  dla  nas  i  nam  podobnych”  (2013,  s.  30).  Na

uwarunkowania  z  tym  związane  szczególnie  uczula  Maria  Janion  (1996)  mówiąc,  że

wartościowy kontakt  z  tekstem uposaża w narzędzia,  które umożliwiają  nie  tylko wyrażanie

siebie, ale coś jeszcze bardziej podstawowego. Janion stwierdza następująco: 

Hermeneutyka krytyczna, filozofia rozumienia – podobnie jak egzystencjalizm czy personalizm –
dąży do umożliwienia ś w i a d o m e g o   p r z e ż y w a n i a   w ł a s n e j  e g z y s t e n c j i. Do
tego celu  konieczny staje  się  wysiłek reinterpretacji  tradycji  oraz  trud  tworzenia  osobowości
rozumiejącej i znajdującej język do mówienia o swojej sytuacji egzystencjalnej (Janion 1996, s.
36).

W  czytanie  wpisane  jest  potencjalnie  wiele  możliwości,  ale  też  zadań  dla  pedagogów,

dotyczących  dróg,  którymi  mogą  podążać  i  które  mogą  wskazywać  wychowankom  w  celu

kształtowania postawy wobec tekstu oraz kompetencji czytania życiodajnego, zakorzeniającego

w kulturze  i  wyposażającego w narzędzia,  dzięki  którym będą mogli  kształtować i  wyrażać

siebie. Takie działania to, jak stwierdza Krzysztof Maliszewski, przejaw troski o głos drugiego i

zachęta do odkrycia twarzy przez wychowanka jako strategia przeciwdziałania spychaniu go w

milczenie (Maliszewski 2013, s. 207). Jak dodaje, w trosce o głos drugiego 

[n]ie chodzi jedynie – a czasem wcale – o afirmowanie wszystkiego, co podopieczny mówi, ale
przede  wszystkim  o  dostarczanie  mu  narzędzi  symbolicznych,  aby  zdołał  swoje  przeżycia
zwerbalizować  i  zniuansować,  a  także  o  umiejętność  stopniowania  i  wycofywania  dyskursu

53 „[…] gruntowanie może być procesem  przygotowania dopiero czynności finalnie twórczych, tak jak malarz
musi „zagruntować” płótno przed przystąpieniem do malowania obrazu, czyli musi stworzyć sobie podłoże, na
którym i na którego tle da się dopiero skutecznie nanosić własne zamiary” (Witkowski 2011, s. 44).

97



oficjalnego  (nauczycielskiego),  aby  zbudować  miejsce  –  poligon dla  ćwiczeń  z  autokreacji
(Maliszewski 2013, s. 207).

Co  warte  zaznaczenia,  budowa  tożsamości  poprzez  tworzenie  ciągłej  narracji  w  toku

tekstualizacji doświadczenia przebiega indywidualnie, korzystając z własnych zasobów każdego

człowieka.  Jakość  zaplecza,  które  zapewnia  ten  proces,  różni  się  pomiędzy jednostkami.  W

procesie  tekstualizacji  doświadczenia  człowiek  może  korzystać  jedynie  z  narzędzi,  w  które

rzeczywiście  jest  wyposażony,  niezależnie  od  potencjalnej  ich  liczby  w  kulturze.  Troska  o

udostępnienie  tych  narzędzi  oraz  uświadomienie  wagi  konsekwencji  zarzucenia  zadania

nasycania się cudzą mową powinna być również troską pedagogiki obejmującego rolę „strażnika

braku”54 nie zgadzającego się na redukowanie potrzeby spotkania z uniwersum symbolicznym.

W  przeciwnym  razie,  nauczyciel  staje  się  świadkiem  zidentyfikowanego  przez  Zygmunta

Baumana procesu „deprywacji przez deprawację” (Witkowski 2016, s. 39).

Dyskurs pedagogiczny rozpoznał już wagę tekstualizacji doświadczenia w procesie kształcenia

kompetencji  rozpoznawania  emocji  w  celu  zastosowania  strategii  konstruktywnego  radzenia

sobie z nimi. Dla wykorzystania terapeutycznego znaczenia tekstów kultury ważne jest bowiem

odkrycie możliwości ich użycia w przebiegu tego procesu oraz w projektowaniu oddziaływań

pedagogicznych. Zadania tego podjął się Sławomir Krzyśka, zauważając, że

[a]by dziecko nauczyło się radzić sobie z emocjami, muszą istnieć słowa je nazywające. Dlatego
pierwotne odruchy organizmu, jeśli nie są rozpoznane w słowach, nie istnieją jako emocje. Jak
rozpoznać strach (że to strach), radość, smutek, gniew bez słów je nazywających? To przecież
słowa, które nazywają jakieś odruchy, kulturowo obłaskawiają,  przybliżają emocje.  Zgodnie z
założeniami konstruktywizmu język jest nie tylko formą ludzkiej ekspresji, ale stanowi o sposobie
myślenia oraz jest podstawą kategorii i koncepcji nadawania znaczeń. Bez słownej drogi nie da
się wytworzyć intuicji znaczeniowych związanych z emocją. Podczas pierwotnej socjalizacji w
rodzinie, przyswajając słowa, dziecko przyswaja zarazem stany mentalno-emocjonalne kryjące się
za nimi czy spontanicznie z nimi skojarzone i funkcjonujące w danej kulturze. Słowa nie są zatem
obojętne pod względem treści emocjonalnych. Stanowią one bowiem nośniki emocji (Krzyśka
2013, s. 182).

Proces tekstualizacji, pozwalając nazwać emocje, daje szansę je również rozpoznać i korzystać

ze strategii konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Proces nabywania kompetencji nazywania

emocji  oraz  ogólnie  rozumianej  umiejętności  tekstualizacji  doświadczenia  może  być

wspomagany na wczesnych etapach rozwoju poprzez poezję, gdyż

[l]iteratura  dziecięca,  a  szczególnie  wiersze,  które  w  przeciwieństwie  do  dużych  form  są
łatwiejsze w recepcji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stanowią istotny
nośnik wartości, wzorów postępowania i osobowości. Przyczyniają się więc do przekształcania
rzeczywistości  społecznej,  utrwalając  istotne  wartości  i  sprzyjając  właściwym  relacjom
międzyludzkim (Krzyśka 2013, s. 186).

54 Por. np. Witkowski 2001, s. 692; Witkowski 2016, s. 39; Witkowski 2018, s. 489.
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Podobnego rodzaju spostrzeżenie wysuwa Anthony Giddens, który twierdzi, że rzeczywistość

jest  poznawana  przez  człowieka  nie  na  drodze  percepcji  tego,  co  istnieje,  ale  w  procesie

rozpoznawania różnic, jakie są wytwarzane i uznawane jako znaczące w codziennych praktykach

(Giddens 2001, s. 61)55. Podkreślając sprzężenie komponentu językowego i niejęzykowego, A.

Giddens dodaje: 

Poznawanie  rzeczywistości  zewnętrznej  w  przeważającej  mierze  opiera  się  więc  na
doświadczeniu  zapośredniczonym.  Takie  doświadczenie  staje  się  pełnowartościowe  dopiero
dzięki subtelnym różnicom, jakie wnosi język, ale dziecko chwyta pewne jakości rzeczywistości
zewnętrznej, na długo zanim nauczy się mówić. Warunkiem możliwości poznania właściwości
nieobecnych osób i rzeczy, a więc uznania rzeczywistego świata za rzeczywisty, jest emocjonalne
poczucie bezpieczeństwa, które daje podstawowe zaufanie (Giddens 2001, s. 61).

Tekstualizacja  doświadczenia  ma  przełożenie  nie  tylko  na  jednostkowe  procesy  budowy

tożsamości.  Zasięg  jej  oddziaływań  daleko  wybiega  poza  strefę  prywatną.  Jakość  nasycenia

cudzą  mową  w  całej  różnorodności  uniwersum  symbolicznego  decyduje  o  możliwościach

percepcji doświadczeń również na poziomie społecznym. Teksty pozwalają dotrzeć do świata

typowo  ludzkiego,  świata  znaczeń  i  wartości,  do  którego  nie  ma  innej  drogi,  niż  przez

zapośredniczenie językowe. Są to rejony w inny sposób nie dające się ogarnąć przez człowieka,

znacznie wykraczające poza możliwości doświadczania tylko tego, co tu i teraz (Cassirer 1977, s.

79-80). To, jak wiele perspektyw, idei, pojęć, postaw i opisów mechanizmów zdołaliśmy włączyć

do naszego doświadczenia  rzeczywistości  dzięki  tekstom znacznie  wykraczając  poza  bodźce

docierające  do  nas  ze  środowiska,  wchodzi  w  relację  z  tym,  jak  będziemy  te  bodźce

interpretować. Odpowiedź na rzeczywistość ze strony zarówno poszczególnych jednostek, jak i

całych społeczności, może być podyktowana jakością procesu nasycania się cudzą mową dającą

narzędzia do tego, aby nazywać, rozumieć i odnosić się do tego, co dzieje się wokół nas i w nas.

Jeśli  do  tego  dołączyć  wpływ  uczuć  wynikających  z  określonych  reakcji  rezydualnych  na

działania,  w  tym  działania  decyzyjne,  bardziej  widoczna  staje  się  potrzeba  traktowania

tekstualizacji doświadczenia jako kategorii ważnej dla pedagogiki. Bogactwo odniesień danych

znaków może być bowiem zredukowane do wąskiego zakresu skojarzeń, silnie nacechowanych

emocjonalnie,  a  więc  mocno  związanych  z  energią  rezydualną.  To  z  kolei  ma  niebagatelny

wpływ na rzeczywistość, wyrażając się w żądaniach społecznych kierowanych silnymi uczuciami

mającymi rezydualne podłoże56.

55 Por. również uwagi na ten temat [w:] Bateson 1987.
56 V.  Pareto  przywołuje  w  tym  kontekście  polowanie  na  czarownice  jako  rezultat  reakcji  o  charakterze

rezydualnym, która zapoczątkowała usankcjonowany (i logicznie uzasadniony) przez władzę proces egzekucji i
tortur tysięcy ludzi (Pareto 1994, s. 113).
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Przywoływana tekstualizacja doświadczenia ma w związku z tym realne przełożenie na politykę

państwa, kierunek reform, czy określone decyzje wykluczające pewne środki wyrazu z głównego

obiegu kultury. Rzecz jasna nie jest z tego wyłączony system edukacyjny. W tym kontekście

przed  pedagogami  stoi  wyzwanie  znalezienia  sposobu  uniknięcia  „szkód  aksjologicznych

wynikających ze szkodliwej redukcji semantycznej danego terminu” (Witkowski 2016, s. 51).

Redukcja  ta  może  się przejawiać brakiem  zdolności  do  rozpatrywania  danych  pojęć i

życiodajnego  operowania  nimi  na  obszarach  nie  związanymi  z  nimi  w  sposób  najbardziej

oczywisty i schematyczny. Tak jest z obecnymi w pedagogice terminami, na przykład pojęciem

„ekologii”  w  ujęciu  „ekologii  umysłu”  czy  „ekologii  idei”,  „zysku”  w  ujęciu  „zysku

symbolicznego”  lub  „zysku  rozwojowego”,  ale  także  „edukacji  humanistycznej”,  której

redukcyjne postrzeganie prowadzi do procesu wykluczania jej  z  całego segmentu kształcenia

zawodowego. Ma to poważne konsekwencje zarówno dla praktyki edukacyjnej, jak i badawczej,

ponieważ 

[e]stetyzacja  wykluczająca  określone  słowa czy terminy często  poprzez  zafiksowanie  na  nich
znaczeń z wąskiego rejestru doświadczenia niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje dla zdolności
problematyzowania wartości określonych działań czy obiektów na innym obszarze (np. obecności
przedmiotów humanistycznych w kształceniu także zawodowym) (Witkowski 2016, s. 51). 

Sankcjonowanie praktyki redukcyjności znaczeniowej pojęć oraz rozprzestrzenianie w dyskursie

publicznym postawy zamknięcia na wielość znaczeń osłabia rewitalizujący i twórczy potencjał

języka sprzężony z ludzką rezydualnością. Natomiast rozwinięcie idei tekstualizacji ludzkiego

doświadczenia w sprzężeniu z ideą rezydualności w ramach dyskursu pedagogicznego i przejęcie

się jakością procesu nasycania się cudzą mową jest postawą, która może zainicjować działania o

przeciwległym wektorze.

Czytanie  widziane  jako  ważny  element  budowy  własnej  tożsamości  wiąże  się  również  z

dynamiką i metodyką kształcenia świadomości proobywatelskiej i patriotycznej (Freire 2005, s.

21).  Synteza  emocjonalnego,  rezydualnego  wymiaru  spotkania  z  tekstem  z  intelektualną

aktywnością nakierowaną na twórczy stosunek do słowa i jednocześnie do budowania własnej

świadomości  wobec  polityki  państwa  pozwala  na  zaprojektowanie  takiego  obcowania  z

dziedzictwem literackim,  które  będzie  dawało  szansę  na  budowę krytycznej  świadomości  w

sprzężeniu człowiek – środowisko, również w aspekcie politycznym i obywatelskim. 

Przykładem tak projektowanego procesu kształcenia może być praca Małgorzaty Ułanowskiej

dotycząca omawiania liryk patriotycznych Mickiewicza na lekcjach języka polskiego. Autorka
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konfrontuje wprowadzaną przez siebie w życie praktykę pedagogiczną z poglądem, że już czas

odejść od „pokazywania romantyzmu w jego martyrologiczno-patriotycznej formule” (2007, s.

90), jak również wskazuje na rolę analizy liryk patriotycznych w procesie przygotowywania do

rozumienia  innych tekstów wymagających rozpoznania  określonych zabiegów literackich  lub

problemów  i  dylematów  moralnych.  Dzięki  takiemu  podejściu  do  czytania  omawianie

romantycznej  liryki  narodowej  może pomóc uczniom w rozumieniu  funkcji  i  mechanizmów

przekazu kulturowego oraz  wpływu kontekstu  społeczno-historycznego na  konstruowanie  się

modelu patriotyzmu. Ma to z kolei przełożenie na wiedzę o mechanizmach konstrukcji innych

fenomenów społeczno-kulturowych.  Nabycie  takich  kompetencji  stwarza  możliwość udanego

zmierzenia  się  z  docierającym  do  nich  współcześnie  przekazem  kulturowym,  zarówno  tym

oficjalnym,  jak  i  alternatywnym,  i  czyni  ich  odpowiedzialnym  za  podejmowanie  się  jego

interpretacji. Pozwala też na rozumienie przekazów medialnych w szerszym kontekście, wraz ze

świadomością konieczności ciągłego zdobywania wiedzy o sobie i świecie poprzez spotkanie z

kolejnymi tekstami oraz obejmowania złożoności współczesności z towarzyszącym jej etycznym

dramatyzmem. 

Niedyskursywny  komponent  tożsamości.  Czytanie  istotne  egzystencjalnie  oraz  sakralny

wymiar lektury na podstawie koncepcji Mircei Eliadego

Refleksja  pedagogiczna  dotycząca  czytania  ma  szansę  na  zyskanie  pełniejszego  oglądu  tej

czynności kulturowej wraz z jej potencjałem rozwojowym, jeśli podejmie się zadania włączenia

niedyskursywnych praktyk w swój  horyzont  myślenia.  To umożliwi spojrzenie na czytanie z

perspektywy powstawania motywacji do lektur biorących udział w procesie budowy tożsamości.

Podejmowane przeze mnie tropy nie wyczerpują tego zagadnienia, a jedynie nakierowują na jego

istotność dla myślenia pedagogicznego skoncentrowanego na podnoszeniu jakości kształcenia

kompetencji czytania. 

Patrzenie  na  czytanie  jako jeden z  kluczowych elementów konstruowania  siebie  zwykle  jest

utożsamiany z  kategorią dyskursu,  sytuując się  po stronie logosu.  Jednak ważne okazuje się

również rozpoznanie roli, jaką pełni w czytaniu komponent niedyskursywny, którego znaczenie

będzie  tutaj  rozważane  z  perspektywy  teorii  rezydualności  Vilfreda  Pareto  oraz  przeżycia

istotnego egzystencjalnie związanego z poczuciem sakralności. 

Opierając  myślenie  o  czytaniu  na  narzędziach  wypracowanych  przez  Vilfreda  Pareto  można

uznać,  że  każdy  akt  lektury,  który  jest  dla  danej  osoby  zdarzeniem  znaczącym,  posiada
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rezydualny wymiar57, istotnie wpływający na przebieg i efekty tej czynności kulturowej. Z kolei

jakość  czytania  uwarunkowanego rezydualnie  przejawia  się  w dynamice  i  specyfice  procesu

budowy  tożsamości.  W  świetle  koncepcji  Pareto  można  stwierdzić,  że  rezydua  stanowią

podstawę energetyczną do podjęcia aktu lektury oraz w dużej mierze wpływają na jego przebieg i

efekt  wynikający z  różnic  w  natężeniu  poszczególnych  klas  rezyduów  w procesie  czytania.

Inaczej mówiąc, nie tylko selekcja tekstów, ale przede wszystkim styl i siła zaangażowania w

spotkanie  z  tekstem  i  jego  wynik  w  postaci  działań  wchodzą  w  silne  relacje  z  poziomem

natężenia rezyduów należących do różnych klas.

Koncepcja rezydualności może być wykorzystana przez pedagogikę czytania do uwzględnienia

sił,  jakie  motywują  do  procesu  czytania  rozumianego  w  sensie  szerokim,  to  jest  włączając

selekcję i dobór treści, motywację i styl odbioru oraz efekt lektury wyrażający się w zmianie

siebie  i  świata.  Co  ważne,  siła  natężenia  poszczególnych  rezyduów pozostaje  zwykle  przez

czytelnika  nieuświadomiona,  a  dodatkowo zmienia  się  w biegu  życia.  Zgodnie  z  koncepcją

Pareto,  natężenie  rezyduów  poszczególnych  klas  w  danym  punkcie  życia  kieruje  wyborem

tekstów.  Reakcja  uczuciowa  na  poziomie  rezydualnym,  będąca  odpowiedzią  na  kontakt  z

tekstem  bogatym  w  treści  stanowiące  derywacje  poszczególnych  klas  rezyduów,  wzmaga

motywację do czytania oraz pogłębia siłę przeżycia spotkania z tymi treściami. Co za tym idzie,

rezydualność istotnie wpływa na kierunek rozwoju określonych postaw oraz przekonań o sobie i

świecie, które pozostają nader często niewerbalizowane. 

Kolejną kwestią jest przekładanie się dominujących rezyduów na odpowiadające im derywacje

kształtujące  tematy  uznawane  za  ważne,  co  w  dużej  mierze  określa  możliwości  selekcji

czytanych  tekstów.  Uznanie  istotności  danej  kategorii  i  obrany kierunek jej  rozwoju  zależy,

według teorii Vilfreda Pareto, od relacji między rezydualnym potencjałem tekstu a poziomem

poszczególnych  rezyduów  czytelnika,  a  zmiany  w  sposobie  i  treści  myślenia  stanowiące

przejawy derywacji odzwierciedlają natężenie rezyduów. Podważa to przekonanie o kierowaniu

się  racjonalnymi  i  logicznymi  przesłankami  w  procesie  uznawania  treści  jako  ważnych  i

obowiązujących. Pareto przekonuje, że decyzję o istotności i wartości poznawczej danego tekstu

człowiek  podejmuje  na  podstawie  poczucia  słuszności,  kierującego  procesem  racjonalizacji

własnych wyborów, a mającego podłoże rezydualne. Na poziomie rezydualnym konstytuuje się

więc rozpoznawanie tekstu jako wartego przeczytania, sensownego, mającego racjonalny cel. 

57 W tym sensie czytanie może, ale nie musi mieć wymiaru rezydualnego. Wymiar rezydualny aktu lektury jest
obecny, gdy w czytelniku zajdzie reakcja na poziomie rezydualnym, to jest gdy rezydua stanowiące zaplecze
energetyczne motywujące do działania zostaną pobudzone w wyniku czytania określonych treści. 
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Na istotność  tej  warstwy tekstowej  wskazuje  w  swoich  analizach  przemian  w  historiozofii

Krzysztof Pomian (2010). Opisując proces zmian postrzegania roli i wizji historii na przestrzeni

wieków, pokazuje on klęskę podejścia erudytów, którzy próbując uwolnić historię jako dziedzinę

wiedzy z manipulacji czy tendencyjnego lub stereotypowego przedstawiania faktów, wyłączyli

poza pisarstwo historyczne warstwę ocen i  interpretacji  wydarzeń historycznych.  Opisywanie

dziejów ograniczyli  do wymieniania i  skrupulatnego potwierdzania faktów. Naczelnym celem

była  konsolidacja  i  weryfikacja  źródeł  z  naciskiem na  zbieranie  dowodów  ich  wzajemnego

potwierdzania się lub negacji. Jednak uznanie danego zdarzenia historycznego jako faktyczne lub

fikcyjne nie miało żadnego innego celu poza uwierzytelnieniem jego prawdziwości. Wynikało to

z  założenia  erudytów,  że  „dzieje  nie  mają  żadnego  celu,  ani  transcendentnego,  ani

immanentnego” (Pomian 2010, s. 489, 498). Jak pisze Pomian, w wyniku tego zabiegu 

[...] książki historyczne, reprezentujące najwyższe osiągnięcia nowej nauki, stały się nieczytelne
dla  osób  niebędących  specjalistami,  ponieważ  przekształciły  się  w  sprawozdania  z
przeprowadzonych badań, nie dostarczając inspiracji dla wniosków ogólniejszej natury (Pomian
2010, s. 489, 498). 

Spowodowało  to  nie  tylko  oddalenie  się  naukowego  dyskursu  historycznego  od  dyskursu

publicznego, ale również ogólny kryzys dziejopisarstwa, któremu kres położyły idee oświecenia,

które przeciwstawiły się „suchym i smutnym twórcom roczników” (Fénelon 1853, s. 526 za:

Pomian  2010,  s.  506).  Historycy  oświeceniowi  w  większości  podtrzymali  ideę  rzetelności

metodologicznej  postulowaną  przez  erudytów,  jednocześnie  zdecydowanie  sprzeciwiając  się

wizji historii „posiekanej na małe kawałki i pozbawionej nici żywej narracji” (Fénelon 1853, s.

524, za: Pomian 2010, s. 506). 

Kryzys historiografii w pewnym stopniu uwidocznił energetyczny aspekt narracji. Rezydualny

wymiar  dziejopisarstwa  przejawiający  się  w  odwołaniach  do  agregatów  wartości,  próbach

racjonalizacji  poczynań,  wskazywaniu  celowości  procesów  historycznych  czy  poznawania

historii  z  intencją  umocnienia  więzi  z  przodkami  okazał  się  tym,  co  stanowi  rezerwuar

energetyzujący  obieg  tekstów  historycznych  i  motywujący  społeczność  historyków  do

odkrywania wiedzy o przeszłości (Pomian 2010, s. 484-506). Zwrot dokonany przez erudytów

pozbawiający  tekst  historyczny  bogatej  warstwy  rezydualnej  unaocznił  jej  istotność  z

perspektywy epistemologicznej.  Praktyka historiografii  zweryfikowała,  że inspiracją do ruchu

myśli  są  w dużej  mierze nie  same fakty,  a treści  je  wiążące,  nadające im kierunek,  cel  czy

wartość.

W  związku  z  tym  można  stwierdzić,  że  rezydualność  czytania  przejawia  się  nie  tylko  w
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działaniach obejmujących selekcję tekstów opartą na ich rezydualnym potencjale oraz w akcie

podtrzymywania  stanu  zaangażowania  w czytanie  poprzez  reakcję  na  poziomie  rezydualnym

dającym poczucie słuszności podejmowanych działań. Historia zmian w postrzeganiu przeszłości

uwidacznia,  że warstwa rezydualna tekstu58 stanowi ważny element  w dynamice  rozwojowej

również  ze  względu na  swój  energetyczny potencjał  w zakresie  inspiracji  do  podejmowania

działań  w  wymiarze  intelektualnym  i  społecznym.  Być  może  to  rezydualna  warstwa  tekstu

uaktywnia ruch myśli,  wywołując uczucia,  które prowokują do tworzenia własnych połączeń

między czytanymi treściami i aktualną strukturą myślową, wpływając na jej zmianę. Rezydualny,

niedyskursywny wymiar czytania stanowi z tej perspektywy o potencjale czytania do budowania

siebie  zarówno  w  aspekcie  zawartości  „słownika  finalnego”59,  jak  i  w  aspekcie  dynamiki

rozwoju.

Przypadek  drogi,  jaką  przeszła  historiografia  pokazuje,  że  pozbawienie  tekstów  warstwy

rezydualnej mającej za zadanie budować wiedzę i inspirować do jej poznawania jest w pewnym

sensie zabójcze dla czytania. W tym kontekście warstwa rezydualna oparta na pozalogicznych

podstawach  stanowi  równie  ważny  wymiar  dzieła  historycznego,  jak  logiczny  komponent

starający się zapewnić prawdziwość treści. Może to być związane z relacją, w jakiej pozycjonują

się  względem  siebie  dyskursywny  i  niedyskursywny  komponent  tożsamości.  Warstwa

niedyskursywna pozostaje w bezpośrednim związku z warstwą dyskursywną, która w naukach

humanistycznych, a więc również w historii, ma za zadanie budować wewnętrzny słownik, ale

też kształcić określone style narracji pozwalające na budowanie i rozumienie siebie w relacji do

świata w jego aspekcie kulturowym oraz czasowym.

Jak  pisze  Krzysztof  Pomian,  w  dziele  historycznym,  ale  być  może  w  każdym  dziele

humanistycznym  przyczyniającym  się  do  konstruowania  bieguna  człowiek,  niezbędna  jest

równowaga między tymi wymiarami dzieła tak, aby stanowiło ono „źródło nie tylko informacji,

lecz nadto przemyśleń i przeżyć angażując czytelnika jako osobowość globalną” (Pomian 2010,

s. 521). Chociaż Pomian nie odwołuje się bezpośrednio do idei rezydualności, jasno wskazuje na

istotność posiadania przez dzieło warstwy uczynniającej przeżycia i  powodującej  ruch myśli,

przypisując jej  zadanie wytworzenia motywacji  do pójścia o krok dalej  niż  zapoznania się z

informacjami.  Widzi  wagę  konstrukcyjnego  zadania,  jakie  stoi  przed  czytaniem  tekstów  z

obszaru humanistyki, choć jasne jest dla niego, że nie może się to odbywać kosztem rzetelności

58 Mianem „warstwy rezydualnej tekstu” określam te tropy, które mogą uaktywniać energię do działania w sytuacji,
gdy czytelnik – zwykle nieświadomie – rozpozna ich rezydualną podstawę, to jest łączność przejawów derywacji
w postaci tekstu z ich rezydualnym źródłem. 

59 Więcej  o  „słowniku  finalnym” w rozdziale  czwartym w sekcji  poświęconej  interpretacji  obrazu  filmowego
Złodziejka książek.
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naukowej. Podkreśla on istotność zachowania równowagi pomiędzy poszczególnymi wymiarami

dzieła, a po stronie jego twórcy zwraca uwagę na komplementarny charakter dyskursywnego i

niedyskursywnego komponentu pracy historyka60, choć przyznaje, że pozostają one „nader często

skłóconymi wzajemnie”. Tym samym daje on wskazówki dla pracy, jaka stoi przed czytelnikiem,

który w akcie lektury również ma za zadanie osiągnąć stan równowagi między dyskursywnym i

niedyskursywnym wymiarem spotkania z tekstem. Podkreśla przy tym wagę włączenia przeżycia

do czytania jako poznania również w przypadku tekstów o charakterze naukowym. Aspekt ten,

mieszczący się po niedyskursywnej stronie czytania, a tak często bagatelizowany, szczególnie w

przypadku myślenia naukowego, może być podstawą do zrozumienia dynamiki czytania jako

procesu uczynniania człowieka. Może też być kryterium do rozróżnienia czytania jako pozoru od

czytania jako realnego spotkania,  którego transgresyjne efekty można ująć w stadialną triadę

przeżycie-przebudzenie-przemiana (Witkowski 2007, s. 35).

Rezydua i derywacje a dyskursywna i niedyskursywna konstrukcja podmiotu

Opisany prze A. Giddensa związek niedyskursywnych praktyk z uczuciami, widzianymi jako tryb

komunikacji między dyskursywną częścią świadomości, odgrywa również kluczową rolę w myśli

Vilfreda  Pareto,  choć  co  należy  zaznaczyć,  używa  on  innych  terminów  w  celu  opisu  tego

zjawiska. Rozwijając swoją teorie rezydualności Pareto nie tylko podkreśla ścisłą relację między

uczuciami  i  działaniami,  ale  również  wskazuje  na  podstawową  rolę  uczuć  w  określaniu

stabilności  systemu  wewnętrznego  jednostki,  jak  i  systemu  społecznego.  Odwołując  się  do

koncepcji  równowagi  systemu,  twierdzi,  że  zaistnienie  czynników powodujących  zaburzenie

równowagi  w  systemie  jest  odbierane  przez  jednostki  w  sposób  nieuświadomiony  i

komunikowane poprzez pojawiające się uczucia utraty integralności lub poczucie tego, że coś

jest  „niesłuszne”  (Pareto  1994,  s.  195).  W  świetle  tego  można  stwierdzić,  że  podstawą

dyskursywnej  konstrukcji  podmiotu  jest  jego  rezydualność  pozostająca  poza  ujęciem

dyskursywnym, ale dająca poczucie wewnętrznej integralności i równowagi, co daje podstawy do

działania w przestrzeni społecznej. 

Poczucie  słuszności,  równowagi,  integralności  i  zdolności  do  podejmowania  działań  jest

określane w tym kontekście przez A. Giddensa jako poczucie bezpieczeństwa ontologicznego61,

60 To jest: „[...] badaniem źródeł, które stanowi o tym, iż jest on człowiekiem nauki, refleksją teoretyczną, która
muszą go do  tego,  by był  filozofem; pisarstwem, które zapośrednicza przeciwieństwo między warsztatem a
teorią, analizą a syntezą, doświadczeniem a rozumem [...]” (Pomian 2010, s. 520-521).

61 Wprowadzając do dyskursu kategorię poczucia bezpieczeństwa ontologicznego, A. Giddens odnosi się wprost do
rezydualności, jednak nie do idei Vilfreda Pareto,  a do koncepcji  stworzonej przez Erika Eriksona, w której
rezydua obecne są w różnej dynamice w poszczególnych fazach cyklu życia, a rezyduum zaufania będące w
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w ramach którego

[ś]wiadomość  praktyczna  jest  poznawczym i  emocjonalnym oparciem  dla  właściwego  wielu
aspektom  ludzkiej  działalności  w  każdej  kulturze  poczucia  bezpieczeństwa  ontologicznego.
Pojęcie  bezpieczeństwa  ontologicznego  ściśle  wiąże  się  z  niedyskursywną  świadomością
praktyczną czy też, w kategoriach fenomenologicznych, z „braniem w nawias”, które odpowiada
„nastawieniu naturalnemu” życia codziennego (Giddens 2001, s. 51).

Według Giddensa poczucie  zadomowienia  w świecie  oparte  na  zaufaniu  jest  bardzo kruche,

niezależnie od pomyślnego przejścia krytycznej dla jego budowy fazy cyklu życia we wczesnym

dzieciństwie. Dodatkowo 

[…]  poznawcze ramy znaczenia  nie  zdołają  wygenerować  wiary,  jeśli  nie  znajdą  oparcia  na
poziomie oddania emocjonalnego, które – co postaram się wykazać – pochodzi przede wszystkim
z nieświadomości. Takiemu oddaniu odpowiadają na równi zaufanie, nadzieja i odwaga (Giddens
2001, s. 54).

W tym sensie  teoria  rezyduów Pareto  może dawać lepsze  wyjaśnienie  w zakresie  procesów

zachodzących między uczuciami i działaniami, jako że według Pareto rezydua mają charakter

falowy, oscylują, a jakiekolwiek odchylenia rzeczywistości od przyjmowanych norm powodują

uczucie zaniepokojenia wywołane brakiem równowagi systemu rezydua – derywacje – warunki

zewnętrzne i rzeczywiste bodźce. Inaczej też Pareto przedstawia związek między dyskursywną i

niedyskursywną stroną świadomości, nie stawiając ich naprzeciw siebie, co mogłoby powodować

postrzeganie ich w relacji opozycyjności, a ukazując je w strukturze drzewa, którego głównymi

gałęziami są rezydua. Z nich wyrastają mniejsze gałęzie w postaci derywacji, a z nich przejawy

tych derywacji stanowiące konkretne ich manifestacje w przestrzeni społecznej czy to w postaci

praktyk kulturowych, teorii naukowych, potocznych twierdzeń, wartości, wierzeń czy wytworów

sztuki. 

Obecnie w dyskursie pedagogicznym teoria Giddensa, dwoista w swoim charakterze, jest raczej

rozwijana w stronę jednobiegunowego, dyskursywnego wymiaru, na marginesie pozostawiając

związek  dyskursywnej  i  niedyskursywnej  (lub  inaczej  mówiąc:  świadomej  i  nieświadomej)

konstrukcji  podmiotu  i  praktyk  społecznych.  Włączenie  koncepcji  rezydualności  Pareto  do

rozważań  nad  tym  zagadnieniem  daje  impuls  do  rozwoju  pedagogicznego  myślenia  o

niedyskursywnym komponencie działań i tym samym zachowania pierwotnie wskazanego przez

Giddensa  sprzężenia.  W tym  ujęciu  rezydua  mogą  być  rozumiane  jako  wymiar  egzystencji

energetyzujący działanie i myślenie człowieka, nadający mu wektor poprzez zasilanie rezydualną

energią życiową działań w określonym kierunku. To dopiero daje szanse na rozwój „pedagogiki

istotnej  egzystencjalnie”  (Orzelska  2014),  będąc  opisem  struktury  o  dwoistym,  sprzężonym

równowadze z innymi daje poczucia zadomowienia w świecie.
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charakterze, w której człowiek jest skłonny i zdolny do myślenia i działania.

Przełożenie  tego  na  praktykę  edukacyjną  opiera  się  na  zauważaniu  bieguna  rezydualnego,

dającego energię sprzężonego z biegunem derywacyjnym, będącym świadomym myśleniem o

charakterze dyskursywnym. Takie ujęcie podkreśla konstrukcyjny charakter spotkania z kulturą i

wizję ucznia, który nie tylko czerpie z dostępnych znaczeń, ale tworzy rzeczywistość poprzez

nadawanie  jej  znaczeń  z  dostępnego  danej  jednostce  i  danej  zbiorowości  uniwersum

symbolicznego.  Takie  rozumienie  dyskursywności,  wzbogacone  o  punkt  widzenia  V.  Pareto,

podkreśla jej  kulturowe uwikłanie,  a w przełożeniu na pedagogikę zdaje sprawę z wagi idei

melioracji H. Radlińskiej zarówno w wymiarze jednostkowym w postaci melioracji duszy, jak i

w wymiarze społecznym. 

„To, czego nie można ująć w słowa” – wymiana z osobami i obiektami na poziomie codziennej
praktyki – stanowi warunek konieczny tego, co może być powiedziane, i sensów powiązanych ze
świadomością praktyczną (Giddens 2001, s. 60).

Jak  wykazuje  Dariusz  Brzostek  (2009),  czytanie  pewnych  treści  związane  może  być  ze

spełnianiem  potrzeby  przeżyć  granicznych  lub  kompensacją  kontaktu  ze  sferą  irracjonalną,

wymykającą się myśleniu i werbalizacji. Czytanie może być też motywowane potrzebą przeżycia

cielesnego,  często  o  charakterze  rezydualnym.  Będzie  tak  w  przypadku  podejmowania  lub

kontynuowania lektury, która pobudza seksualnie62, czy też daje poczucie więzi ze społecznością

lub  wspólnotą  kulturową,  pozwala  czuć  łączność  ze  światem  wartości,  pobudza  mózg  do

szukania rozwiązań przez kombinowanie, wprawia w ekstazę religijną lub daje uczucie łączności

ze  zmarłymi  przodkami.  Te  wszystkie  rezydualne  uczucia  generowane  przez  lekturę,  często

pozostają poza sferą werbalizacji, rządząc jednak dynamiką czytania. Zgodnie z teorią V. Pareto,

to one skłaniają do zatracenia się w lekturze, decydują o uznaniu czasu na nią poświęconego jako

wartościowego  lub  każą  widzieć  czytanie  jako  jeden  z  rodzajów  aktywności  dających

wewnętrzną satysfakcję.

Patrzenie na motywację do czytania oraz zaangażowanie w akt lektury przez pryzmat energii

rezydualnej skłania do powiązania najpopularniejszych i najpoczytniejszych gatunków tekstów z

konkretnymi  klasami  rezyduów.  Najpopularniejsze  gatunki  literackie  takie,  jak  romanse,

kryminały, powieści grozy, powieści obyczajowe czy literatura religijna są wręcz nakierowane na

pobudzanie  określonych  klas  rezyduów63.  Można  więc  przypuszczać,  że  pomijanie  aspektu

62 Wątek  ten  zostanie  rozszerzony w rozdziale  czwartym przy okazji  interpretacji  świata  filmu  Nauczycielka
angielskiego.

63 Booklips,  Sprawdź,  jakie  książki  Polacy  najchętniej  kupowali  w  pierwszym  kwartale  2015  wg  Empiku
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reakcji  na  tekst  na  poziomie  rezydualnym  znacznie  ogranicza  możliwości  poznania

mechanizmów  selekcji  tekstów,  zaangażowania  w  czytanie,  świadectwa  odbioru  i  wpływu

czytanych treści na kształtowanie się tożsamości. 

Interesującym zagadnieniem jest przejście między energią rezydualną a jej zapośredniczeniem w

postaci  konkretnego  wytworu  kultury.  Pareto  zwraca  uwagę  na  różnorodność  i  potencjalną

zmienność  możliwych  derywacji  i  ich  przejawów  pod  postacią  rzeczywistych  tekstów

obdarzonych  energią  rezydualną.  Kwestią  do  rozważenia  pozostaje  możliwość  zamienności

określonych treści, z którymi kontakt powoduje wytwarzanie energii rezyduów należących do

jednej  klasy.  Istotnym  problemem,  który  również  wchodzi  w  zakres  tego  zagadnienia,  jest

uświadamianie i identyfikacja prób i mechanizmów manipulacji, opierających się na włączaniu

do przekazu treści mających potencjał rezydualny i przez to angażujących w akt czytania, a w

efekcie programujących poznanie i konstruowanie siebie przy pomocy określonych słów.

Relacja sakralności i rezydualności tekstu

Jak  zostanie  później  szczegółowo  omówione,  czytanie  istotne  egzystencjalnie  wiąże  się  z

postawą sakralizującą spotkanie z tekstem poprzez uznanie jego transgresyjnego potencjału. Na

patrzenie  na  lekturę  jako  doświadczenie  sakralne  wskazuje  też  teza  o  kształtowaniu

indywidualnego i społecznego rozumienia i postrzegania świata w akcie lektury. Efekt lektury

polega  w tej  koncepcji  na  konstruowaniu  siebie  i  świata  kulturowego oraz  definiowania  tej

konstrukcji jako realności. Powołanie się na kategorię realności nie jest bez znaczenia, bowiem

zgodnie z  uwagami Mircei Eliadego konstytutywnym dla doświadczenia  sacrum jest  właśnie

poczucie realności (2008, s. 9). Podobnie odnosi się do tego Karl Jaspers, opisując „doniosły

moment” mający wartość egzystencjalną jako stan łączności z tym, co realne (Jakubowski 2005,

s. 77). 

Zarówno  sakralność,  jak  i  rezydualność  można  połączyć  z  zagadnieniem  istotności

egzystencjalnej,  jednak  kwestią  otwartą  pozostaje,  czy  można  uznać,  że  wszystkie  treści

rezydualne  można  wpisać  w  sferę  sakralności.  Wskazywałby  na  to  wspólny  dla  obu  tych

koncepcji aspekt transgresyjny, to jest rozpoznanie w nich energii, z którą kontakt pozwala na

wyjście poza dotychczasową kondycję. Jednak jeśli kontakt ze sferą sacrum jest według Eliadego

spotkaniem z czymś przeżywanym jako „siła wyższa”, to kontakt z treściami rezydualnymi nie

http://booklips.pl/newsy/sprawdz-jakie-ksiazki-polacy-najchetniej-kupowali-w-pierwszym-kwartale-2015/,
dostęp 12.05.2018.
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jest przez Pareto wiązany z tym, co wyższe, co znajduje się „ponad”. Nawet nie jest jasne, czy

można by postrzegać energię rezydualną jako coś, co jest „poza” człowiekiem, jako że Pareto

zdaje się osadzać źródło tej energii w samym człowieku, w jego konstytucji psychicznej.

Mircea  Eliade  podkreśla  znaczenie  sfery  sacrum w  przeżywaniu  przez  człowieka  znaczącej

egzystencji.  Tym, co pozwala istocie ludzkiej  na wypełnianie znaczeniem swojego życia, jest

osadzenie jej w porządku mitycznym, jako że

[…] mit dostarcza wzorców zachowań czy nawet pełnej wartości działania człowieka w świecie i
znaczenia ludzkiej  egzystencji.  Stosując się do nauk dawanych przez mity,  a  więc naśladując
bogów, człowiek spełnia prawdziwe człowieczeństwo. Miarą prawdziwego człowieczeństwa jest
bowiem to, co posiada wzorzec transcendentny, ponadludzki. Zaś sens ludzkiego istnienia ukazuje
się  najpełniej  przez  nieustanny  powrót  do  mitycznych  początków  i  stałe  upamiętnianie
wydarzenia mitycznego. W ten sposób człowiek zbliża się do bogów i bierze udział  w bycie
najbardziej autentycznym, bo sakralnym (Sprecht-Abramiuk 2011, s. 198).

W tym fragmencie zostaje uwypuklony transgresyjny charakter przeżycia sakralnego. Otwiera się

również kwestia związku między fikcją a rzeczywistością w odniesieniu do typowo ludzkiego

sposobu  konstruowania  i  odczuwania  realności.  Eliade  utrzymuje,  że  poczucie  realności  i

autentyczności świata człowiek uzyskuje w połączeniu ze sferą sacrum. Łączność z wymiarem

ponadludzkim daje poczucie bycia w realnym świecie, którego konstrukcje wyznacza mityczna, a

więc  znarratywizowana  struktura  świata  pozycjonująca  człowieka  między  rzeczywistością

transcendentną a światem. Umiejscowienie w strefie  między co prawda zanurza człowieka w

chaosie i nieprzewidywalności rzeczywistości, jednak jednocześnie pozwala mu na kontakt ze

świętością umożliwiającą odkrywanie struktury świata i  jego porządku zarówno w wymiarze

czasu, jak i przestrzeni. To z kolei daje poczucie bezpieczeństwa poprzez budowanie rozumienia

siebie i świata oraz wiąże się ze zmniejszaniem poczucia chaosu i zwiększaniem poczucia sensu

życia. 

Patrząc na kondycję współczesnego człowieka, Anthony Giddens zarysowuje problem „izolacji

egzystencjalnej”  skutkującej  w  poczuciu  braku  sensu  istnienia  w  życiu  oraz  niemożności

osiągnięcia życiowej satysfakcji. Pisząc:

Indywidualne poczucie bezsensu – poczucie, że życie nie ma do zaoferowania nic godnego uwagi
– staje  się w warunkach późnej  nowoczesności  fundamentalnym problemem psychicznym. To
zjawisko  należy rozumieć  w kategoriach  wypierania  pojawiających  się  w życiu  codziennym
wątpliwości moralnych, którym odmawia się odpowiedzi. „Izolacja egzystencjalna” to nie tyle
oddzielenie  jednostek  od  siebie  nawzajem,  ile  ich  oddzielenie  od  zasobów  moralnych
koniecznych do osiągnięcia życiowej satysfakcji i pełni egzystencjalnej (Giddens 2001, s. 11),

A. Giddens porusza  zagadnienie  fundamentalnej  wagi  dotyczące znaczącego kontaktu  z  tym

109



Innym, który może pełnić rolę depozytariusza zasobów moralnych. Giddens uczula, że ważny

Inny stymulujący nasz rozwój psychospołeczny to nie tylko osoba najbliższa, czyli taka, którą

możemy spotkać i z którą przebywamy na co dzień w sensie fizycznym. Ważny Inny, z którym

kontakt jest niezbędny do stworzenia dostępu do zasobów moralnych, to przede wszystkim tekst

kultury  jako  dziedzictwo  symboliczne  stanowiące  o  naszym  człowieczeństwie.  Izolacja

egzystencjalna oznacza tutaj  nie tyle ograniczony kontakt  z  drugim człowiekiem w relacjach

codziennych,  co  raczej  ograniczony kontakt  z  treściami  kultury,  izolowanie  się  od  zasobów

moralnych w nich  zgromadzonych,  oddzielenie  się  od  impulsów rozwojowych płynących ze

zderzenia z wybitnymi dziełami podczas ich czytania. 

Z kolei zaznaczony przez A. Giddensa w powyższym cytacie proces społeczny zmierzający ku

upowszechnieniu postawy odmowy odpowiedzi na pojawiające się w życiu codziennym kwestie

moralne  przywodzi  na  myśl  określenie  „eliminowania  źródeł  refleksji”  Przemysława

Czaplińskiego. Upatruje on źródeł tego procesu w odgórnym usuwaniu dostępu do części kultury

określanym przez niego jako „administracyjne wytwarzanie pustki duchowej”, które „nie tylko

nie rodzi  cierpień i  buntu,  ani  nawet  nie  zostaje  dostrzeżone i  bywa bronione jako warunek

komfortu w prawie do samostanowienia egzystencjalnego” (Witkowski 2016, s. 39).

Wzajemna relacja między „władzą” a „jednostką”, w której brak jest troski o postulowaną już

przez  Helenę  Radlińską  meliorację  kultury  jako  gleby i  w  której  pedagogika  nie  czuje  się

zobowiązana do pełnienia roli „strażnika braku”, o którą upomina się Lech Witkowski (2009),

prowadzi  do,  jak to określił  Milan Kundera,  wciągania jednostki  w „wir redukcji”  (Kundera

2004,  s.  22).  To jednocześnie przyczynia się  do zagłady kultury,  co za Stanisławem Lemem

zachodzi wtedy, gdy „ślady pamięci o niej znikają ze społecznej świadomości” (Witkowski 2016,

s. 38).

Nie bez znaczenia dla tego są procesy alienacji, których pedagogicznego rozpoznania dopomina

się  Jolanta  Miluska  (1990),  szczególnie  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  sprzężenie  procesów

kształtowania  się  tożsamości  ze  zmianami  o  charakterze  społecznym  zachodzącymi  we

współczesnym  świecie.  Anna  Błasiak  wskazuje  na  to,  że  mentalność  indywidualistyczna,

pluralizm postaw, różnego typu ambiwalencje i egzystencjalne dylematy to wręcz wyznaczniki

tożsamości współczesnego człowieka świadczące o zmianach o charakterze świadomościowym

(Błasiak 2014, s. 21), a Mirosław Szymański określa indywidualizm jako atrybut nowoczesności

(Szymański 2011, s. 30-31).
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Refleksyjność nowoczesności a egzystencjalny niepokój

Diagnozując sytuację egzystencjalną współczesnego człowieka, A. Giddens zwraca uwagę, że

potęgujące się poczucie niepewności egzystencjalnej związane jest z popularyzacją, a następnie

kryzysem oświeceniowej koncepcji fundamentalnego znaczenia wiedzy naukowej dla tworzenia

stabilnej wiedzy oraz szczęśliwego losu jednostek i społeczności. Giddens upatruje przyczyny

tych  negatywnych  następstw  w  wpisaną  w  ideę  oświeceniowego  postępu  postawę

refleksyjności64, która zawiera w sobie zwątpienia wobec zastanych „prawd”.

Jak się  okazuje,  zarówno w przypadku nauk społecznych jak i  przyrodniczych,  refleksyjność
nowoczesności zawodzi oczekiwania myśli Oświecenia – chociaż sama jest tej myśli wytworem.
Ojcowie nowoczesnej nauki i filozofii wierzyli, że tworzą bezpieczne podstawy pewnej wiedzy o
świecie społecznym i naturalnym. Twierdzenia rozumu miały przezwyciężyć tradycyjne dogmaty i
zastąpić  zwyczajowe  ustalenia  gwarancją  prawdy.  Tymczasem  refleksyjność  nowoczesności
praktycznie podważa tę gwarancję, nawet w obrębie samego rdzenia nauk przyrodniczych. Nauka
nie opiera się na indukcyjnej akumulacji dowodów, ale na metodologicznej zasadzie wątpienia
(Giddens 2001, s. 29).

Wprowadza to zmianę relacji człowieka współczesnego wobec wytwarzanej wiedzy stanowiącej

jego dziedzictwo,  ale  też podstawę orientacji  w świecie.  Postawa zwątpienia wprowadza nie

dający się zniwelować niepokój odnośnie tego, co wiemy o świecie, a refleksja nad postępem

poznania  naukowego  potęguje  świadomość  niestabilności  gruntu  naszej  wiedzy  o

funkcjonowaniu,  a  nawet  realności  świata  i  nas  samych.  Czyni  to  proces  budowy istotności

egzystencjalnej własnego bycia w świecie jeszcze większym wyzwaniem. 

Ten  integralny  związek  nowoczesności  z  radykalnym  wątpieniem  jest  kwestią,  która,  raz
wypowiedziana,  nie  tylko  burzy  spokój  filozofów,  ale  staje  się  źródłem  niepokoju
egzystencjalnego zwykłych ludzi (Giddens 2001, s. 31).

Dodatkowo współczesnemu człowiekowi towarzyszy napięcie między nadzieją na lepsze jutro a

poczuciem zagrożenia ze strony wiedzy technicznej oraz rozwiązań wprowadzających technikę

do naszego życia i zastępujących działania ludzkie rozwiązaniami technologicznymi.

W  pełni  rozwiniętą  nowoczesność  znamionuje  rozpowszechnione  zwątpienie  w  opatrzność
połączone z dostrzeżeniem dwoistej natury nauki i techniki, z jednej strony stwarzających nowe
parametry  ryzyka  i  zagrożenia,  a  z  drugiej  wciąż  dostarczających  ludzkości  obiecujących
rozwiązań. Ten sceptycyzm nie ogranicza się do pism i rozważań filozofów i intelektualistów
(Giddens 2001, s. 41).

64 Można tu również przywołać pojęcie atrofii refleksyjności, która wiąże się z atrofią moralności jako zanikiem
refleksyjności nad jakością naszych gestów moralnych. Moralność trzeba wspomagać wykładniami, na przykład
czytaniem Pisma Świętego opatrzonego objaśnieniami i komentarzami, podejmowaniem rozmów o złożoności
dylematów obecnych w dziele literackim czy wydobywaniem potencjału rozwojowego obrazów filmowych w
dyskusjach i  lekturach zainspirowanych odniesieniami istotnymi egzystencjalnie i  moralnie dostrzeżonymi w
filmach.  Jako źródło  zaniku postawy refleksyjności  Jean Baudrillard  (2011)  wskazuje  „zanik przestrzeni  do
refleksji”,  co  u  Petera  Sloterdijka  (2008)  w  książce  Krytyka  cynicznego  rozumu określone  jest  mianem
„oświecenia cynicznego”. 
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Pedagogiczny  projekt  oświeceniowy piętnujący  wszelką  irracjonalność  i  spychający  kwestie

wiary w strefę fenomenów niepopartych weryfikacją zgodnie z metodologią badań naukowych, a

jednocześnie ustanawiający postawę permanentnego zwątpienia wobec własnych ustaleń, spycha

rezydualną potrzebę poczucia stabilności struktur wewnętrznych i zewnętrznych w strefę cienia,

zabobonów i dziecinnych pragnień. Takie spojrzenie – odmienne od zaprezentowanego wyżej

uchwycenia  refleksyjności  z  perspektywy  jej  relacji  do  potrzeby  budowania  tożsamości  o

charakterze  narracyjnym  –  wskazuje  na  powiązania  między  współczesnym  odczuwaniem

rzeczywistości  jako projektu  wymagającego refleksji  i  aktualizacji,  a  potrzebą obrazu świata

opartego na jasnych, niezmiennych zasadach. Skłania to do rozmyślań nad formami realizacji tej

potrzeby w postaci wchodzenia w świat gier, w którym zredukowana liczba niezmiennych zasad

pozwala na działanie według wypracowanych schematów w celu osiągnięcia korzyści. Zwraca

też uwagę na rezydualny charakter kontaktu z wszelkimi rodzajami sztuki zamkniętymi w jasne i

przewidywalne formy, które, pomimo zjawiska „uwolnienia formy”, nadal cieszą się ogromną

popularnością i stanowią trzon kultury masowej. Nie bez przyczyny wiele rodzajów wytworów

kulturowych, mogących być określane jako masowe, takich jak powieści kryminalne, filmy akcji,

ale  także  animowane  filmy  dla  dzieci,  opiera  się  na  schematach  fabularnych,  bazując  na

powtarzalności i przewidywalności form.

Rzeczywistość konstruowana – rzeczywistość przeżywana. Perspektywa egzystencjalna

Przechodząc do zorientowania na perspektywę egzystencjalną, skierujmy nasze rozważania na

myśl Michaiła Bachtina, który daje zobowiązujące w tym kontekście twierdzenie, iż „tekst to nie

rzecz”  lecz  „pierwotna  realność”  humanistyki  stanowiąca  „punkt  wyjścia  każdej  dyscypliny

humanistycznej” (Witkowski 2000, s. 100).  Warto zwrócić uwagę na kontekst egzystencjalny

tego twierdzenia,  ponieważ koresponduje  to  z  wyżej  omówioną konstatacją  Mircei  Eliadego

dotyczącą przeżywania sfery sacrum jako warunku poczucia realności. 

Według  Eliadego  człowiek  religijny  ma  poczucie  realności  tylko  będąc  w  kontakcie  z

rzeczywistością  sakralną  (Eliade  2008,  s.  9).  Analogii  podlega  więc  nie  obiektywny status

rzeczywistości, a przeżycie dające poczucie egzystencjalnej istotności. I w sferze humanistyki, i

w  sferze  sacrum jest  ono  opisywane  jako  poczucie  realności.  To,  co  człowiek  uważa  za

rzeczywistość  jest  tym,  co  abstrakcyjnie  skonstruował.  Dlatego  też  „teksty to  nie  rzecz”,  to

skonstruowana rzeczywistość humanistyki i tych, którzy żyją w niewidzialnym środowisku, tak

jak czas święty jest czasem rzeczywistym dla ludzi żyjących w sferze sakralnej. 
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W tym rozumieniu tekst humanistyczny, który może być rozpatrywany jako punkt przejścia, jawi

się jako źródło mocy. Praktyka czytania tekstów humanistycznych staje się w tym kontekście

aktem docierania do źródła tworzenia rzeczywistości. Obieg idei rewitalizowany żywą lekturą

stanowi w tym ujęciu podstawę do budowania poczucia zadomowienia w świecie. Co warto w

tym  momencie  zaznaczyć,  żywa  lektura,  czyli  taka,  która  będzie  rzeczywiście  zmieniała

postrzeganie  świata,  jest  powiązana  z  wyobraźnią,  której  wagę  przywołuje  zarówno  Gaston

Bachelard  w  kontekście  poznania  naukowego,  jak  i  Antoni  Libera,  odnosząc  ją  do  istoty

człowieczeństwa w myśl koncepcji Giambattisty Vico. A. Libera zauważa, że według teorii G.

Vico „Ludzkość wkroczyła na drogę rozwoju, bo potrafiła wytworzyć wyimaginowane światy,

które posiadały moc rzeczywistości” (Libera 1999, s. 131). I taka też misja stoi według G. Vico

przed tekstami o charakterze poetyckim, które tworzy człowiek. 

Poezja w tym ujęciu powinna „wciąż od nowa wszystko nazywać”, wciąż tworzyć nowe światy,

które posiadałyby moc rzeczywistości. Vico zwraca uwagę na to, że ważny jest nie tyle sam akt

tworzenia kultury, ale wpisana w niego moc, która przez stworzoną wizje rzeczywistości działa

zwrotnie  na ludzkość,  dając energię  do wstępowania na wyższe  poziomy rozwoju65.  Według

Samuela Becketta jest to osiągnięte w prozie tworzonej przez Jamesa Joyce'a przez zabieg, w

wyniku którego „forma jest treścią, a treść formą”, co wyraża się w geście zatarcia granic między

treścią a formą, odwzorowując praktykę kultur pierwotnych, w których granica między znakiem

a rzeczą nie istnieje. W tak stworzonym i doświadczanym tekście „pełnia odbioru w równym

stopniu zależy od odbioru wizualnego jak słuchowego”, a w obliczu takiego kontaktu z tekstem,

„słowo «czytać» jest nieodpowiednie”, jako że słowa w tym przypadku nie są „farbą drukarską”,

a „czymś żywym. Z impetem wpychają się na karty książki, iskrzą się, płoną, gasną i zanikają”

(Beckett  1999, s.  132).  Potrzeba operowania słowem żywym, ciągłej  odnawiającej  znaczenia

destabilizacji  języka  jako  podstawy  ruchu  myśli  poprzez  spotkanie  z  „cudzą  mową”  jest

wskazywana również przez Michaiła Bachtina (2009, s. 451).

Takie rozumienie relacji z tekstem każe szczególnie przykuwać uwagę do procesu nasycania się

wspomnianą przez Bachtina „cudzą mową” jako podstawy do nieustannego tworzenia siebie i

świata.  Tekst,  jeśli  jest  autentyczny,  autorski,  może  się  stać  ważnym partnerem w rozwoju

psychospołecznym czytelnika, jeśli z kolei ten da sobie na to szansę66. Traktowany, powtórzmy,

jako szansa na przeżycie o charakterze granicznym w postaci ważnego spotkania z mową innego,

65 Giambattista  Vico  wyróżnia  trzy  epoki,  przez  które  przechodzi  człowiek  w rozwoju;  epokę  bogów,  epokę
bohaterów  i  epokę  ludzi.  Przejście  kolejno  wszystkich  epok  zatacza  cykl,  po  którym  zaczyna  się  drogę
przechodzenia przez te same epoki od początku, tyle że na wyższym poziomie (Libera 1999, s. 131).

66 Spełniając rolę impulsu do rozwoju, tekst staje się wyzwaniem, a czytanie potyczką (Merleau-Ponty 1999, s.
121).
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tekst pozwala zwiększyć rozumienie siebie w świecie, ale również zmienić postrzeganie świata,

a tym samym możliwości działania w nim, a nawet odnajdywania się w nim. Znaczący kontakt z

tekstem –  mający cechy istotnego egzystencjalnie  zdarzenia  –  zmienia  bowiem postrzeganie

własnej roli,  potencjału i  szans oraz specyficznych uwarunkowań socjokulturowych, co może

istotnie  wpłynąć  na  zmniejszenie  obszaru  samowykluczenia  z  niewidzialnego  środowiska

kulturowego dziedzictwa myśli. Ma to znaczenie zarówno z perspektywy wspierania jednostek

do  realnego,  dwoistego spotkania  z  tekstem,  ale  również  rewitalizacji  całych wspólnot  oraz

środowiska  pedagogicznego.  Otwieranie  się  na  cudzą  mowę jest  bowiem równie  ważne  dla

rozwoju  samej  pedagogiki,  która  ma  szansę  dynamizować  swój  dyskurs  również  poprzez

stawianie pytań i prowadzenie badań w przekroju transwersalnym (Marynowicz-Hetka 2011, s.

73), co będzie szerzej omawiane w kolejnym rozdziale. 

Poczucie realności i czasowości a istotność egzystencjalna

Poczucie  realności  w  nurcie  egzystencjalnym  łączone  jest  z  przeżyciem  nadającym  życiu

człowieka  jego  indywidualną  istotność.  W tym  kontekście  Karl  Jaspers  wprowadza  pojęcie

„doniosłego momentu” [Augenblick], który 

[...]  jest  jedyną  realnością,  realnością  w ogóle  w życiu  duchowym.  Doniosły  moment,  jako
przeżywany,  jest  tym,  co  ostateczne,  bezpośrednie,  żywe  cieleśnie  obecne,  intensywne,  jest
totalnością tego, co realne, tym, co jedynie konkretne (Jakubowski 2005, s. 77). 

Istotne egzystencjalnie przeżycie Jaspers łączy z kategorią czasu, postulując, że w doniosłym

momencie  następuje  zniesienie  czasu  i  tym  samym  odwołując  się  do  koncepcji  wiecznej

teraźniejszości.

Człowiek znajduje egzystencję i absolut ostatecznie tylko w doniosłym momencie, nie zatracając
się  w  przeszłości,  bądź  przyszłości,  w  których  unieważnia  się  teraźniejszość.  Przeszłość  i
przyszłość są ciemnością, przepaścią niepewności, są czasem bez końca, podczas gdy doniosły
moment to zniesienie czasu, obecność wieczności (Jakubowski 2005, s. 77).

Istotność  egzystencjalna  w  tym  ujęciu  zbliża  się  do  pojęcia  sacrum widzianego  jako  stan

łączność ze świętością, która konstytuuje poczucie realności, stwarzając jej  podstawy właśnie

poprzez zdolność przeżywania obecności świętości w świecie, jednocześnie paradoksalnie będąc

doświadczeniem dającym poczucie intensyfikacji własnej egzystencji.

Dalszych  badań  z  perspektywy pedagogiki  wymaga  związek  między czasowością  i  budową

tożsamości  a  istotnością  egzystencjalną,  szczególnie  z  perspektywy  lektury  znaczącej

egzystencjalnie  będącej  owym  „doniosłym  momentem”.  Dookreślenia  wymaga  szczególnie
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kwestia  relacji  między czytaniem manifestującym istotność egzystencjalną  poprzez  przeżycie

zatracenia  się  w  lekturze,  w  którym w  perspektywie  jednostkowej  czas  ulega  zniesieniu,  a

procesem powstawania tożsamości narracyjnej, w której ciągłość czasowa stanowi jedno z ogniw

integrujących osobę. 

Kwestia  jest  interesująca,  jeśli  zestawi  się  koncepcję  Karla  Jaspersa  z  badaniami  Michaiła

Bachtina dotyczącymi chronotopu oraz „czasu technicznego” charakterystycznego dla powieści

awanturniczych, którego upływ nie wpływa na rozwój postaci biorących udział w wydarzeniach.

Czas w powieści awanturniczej odliczany jest „technicznie”, to jest „jedynie w ramach każdej

poszczególnej przygody” (Bachtin 1977, s. 21). Jest to czas, w który człowiek jest wrzucony i

którego upływ jest dyktowany, a nawet wymuszony wydarzeniami świata, jednak który nie łączy

się  z  konkretną  ludzką  egzystencją.  Innymi  słowy,  pomimo  tego,  że  czas  w  powieściach

awanturniczych  upływa,  postacie  w  nich  występujące  nie  starzeją  się,  nie  rozwijają  się.

Niewątpliwie  w  nim  działają,  uczestnicząc  w  wydarzeniach,  jednak  z  perspektywy

egzystencjalnej są wyrzucone poza jego nawias. Czas techniczny jest to czas, który nie zmienia

osobowości, nie powoduje zawiązywania się znaczących relacji człowieka ze światem i nie jest

podstawą do budowy tożsamości  opartej  na  związku między jego upływem a  wydarzeniami

życiowymi.

W trybie technicznym czas – pomimo tego, że mija – nie ma konsekwencji i znaczenia, stąd jego

jedynie techniczny a nie egzystencjalny wymiar67. Można uznać go za czas nie mający istotności

egzystencjalnej  z  racji  tego,  że  jest  on  pozbawiony procesu  narratywizacji,  w  której  osoba

wrzucona w czasowy świat, buduje opowieść o swojej egzystencji, zaznaczając wartościowe dla

niej wydarzenia, przeżycia i relacje oraz jednocześnie budując na tej podstawie własną biografię.

Czas  ten  ma  jednak  wartość  techniczną,  jest  niezbędnym  parametrem  pozwalającym  na

zaistnienie zdarzeń. I chociaż jest zawieszony w wymiarze egzystencjalnym, jego obecność jest

nader często podkreślana dla stworzenia dramaturgii, jakby znano jego wartość i ją zakładano,

ale jednocześnie odciążono powieść awanturniczą od jego wpływów na bieg życia ludzkiego

wraz z wpisanymi w niego fazami, epigenezą i potencjałem rozwojowym poszczególnych osób. 

Zarówno koncepcja doniosłego momentu,  jak i  czasu technicznego zakłada zniesienie  czasu,

jednak ten sam gest ma dwie przeciwstawne konsekwencje. W pierwszej odsłonie dla sytuacji

stanowiących doniosłe przeżycia wyłączenie siebie poza czasowość pozwala na intensyfikację

egzystencji  i  może  być  podstawą  do  odczuwania  łączności  z  absolutem oraz  kompletności,

67 O paradoksach „czasu wolnego” jako czasu groźnego pisze Roman Ingarden (1961, s. 173). Czas taki może być
pozbawiony  sensu,  opresyjny,  gdy  nie  towarzyszy  mu  świadomość  będąca  jednym  z  sześciu  warunków
zaistnienia czynu, to jest działania posiadającego wartość moralną (Ingarden 1989, s. 303-304).

115



realności i jedności. W drugiej, działanie w trybie czasu technicznego pozbawia czas wartości

egzystencjalnej,  a  osoba  wyłączona  z  oddziaływania  czasu  zostaje  pozbawiona  możliwości

budowania narracyjnej tożsamości. 

Czas  przeżyty,  czyli  czas  posiadający  istotność  egzystencjalną,  pozostawia  ślady,  zmienia

człowieka.  Ale  czas  „pusty”  zabija.  Dla  pedagogiki  istotne  jest  rozpoznanie  związku  trybu

czasowości  z  takimi  zagadnieniami  jak  sens  istnienia,  rozwój  tożsamości,  konstruowanie

biografii  czy  uczenie  się.  Technicyzacja  i  standaryzacja  czasu,  tak  powszechna  również  w

praktyce edukacyjnej, stwarza wrażenie „przeciekania czasu przez palce”, ale też jednocześnie

życia przeciekającego przez palce, pozbawionego wymiaru istotności i potencjału do wzrostu.

Charakter twórczości, którą podejmuje człowiek, ma znaczenie nie tylko w kontekście rodzaju

wytworów, które powstają  w wyniku jego działań.  Tworzenie lub  spotkanie z  wytworami  w

konkretnym  trybie,  to  jest  technicznym  lub  poetyckim,  (Heidegger  2002)  oznacza  również

tworzenie rzeczywistości nastawionej na ten tryb i czasoprzestrzeni nakierowanej na odtwarzanie

określonego  porządku:  poetyckiego  (sakralnego)  lub  technicyzowanego.  Działanie  w  trybie

technicznym,  gdzie  wartość  czasu  przekładana  jest  na  ilość  podejmowanych  działań  w

odniesieniu do ich  zewnętrznego rezultatu,  podważa zasadność praktyki  czytania  widzianego

jako stwarzanie okazji do przeżycia istotnie egzystencjalnego, którego jednym z wymiarów jest

zniesienie  poczucia  czasowości.  W tym  kontekście  w  obliczu  technicyzacji  i  ekonomizacji

ludzkiego  życia  Janusz  Mastalski  zauważa,  że  człowiek  „teraz  staje  się  ofiarą  własnej

twórczości,  zostaje  sam  programowany,  manipulowany  i  degradowany”  (2008,  s.  132).

Pedagogika  może,  i  musi  zająć  stanowisko  wobec  tego  trendu,  szczególnie  w  kontekście

procesów  zachodzących  w  działaniu  uniwersytetów  oraz  w  organizacji  systemu  edukacji.

Istotność  egzystencjalna  to  koncepcja,  która  może  wpływać  na  podnoszenie  jakości

funkcjonowania pedagogiki na różnych jej poziomach. Wypełnianie przez pedagogikę postulatu

istotności egzystencjalnej może mieć miejsce zarówno w obszarze projektowania oddziaływań

wychowawczych,  ich  realnego  przebiegu,  jak  i  prowadzeniu  własnych  działań

konceptualizujących obszary badań i tworzących dyskurs pedagogiczny. 

Sfera sacrum, sacrofanum i energia numinalna jako centra mocy i rewitalizacji

Kategoria  sacrum może  stanowić  istotne  narzędzie  do  badania  czytania  w  sieci  relacji

składających  się  na  ważne  z  pedagogicznego  punktu  widzenia  procesy  rozwojowe.

Doświadczenie  sakralne  to  fenomen  nadal  podlegający  konceptualizacji,  w  wielu  ujęciach
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znacznie oddalający się od utożsamiania go z wiarą w ramach konkretnego wyznania religijnego

(Strzelecki 2015, s. 90). Jak postaram się wykazać,  sacrum może być postrzegane jako ważny

element czytania, i to zarówno tekstów o charakterze poetyckim, jak i technicznym. 

Uznanie czytania jako czynności mającej potencjał sakralny osadza tą czynność kulturową na

biegunie  człowiek  w  strukturze  człowiek  –  środowisko  w  formie  indywidualnego  przeżycia

spotkania  z  tekstem  jako  tym,  co  posiada  moc.  „Wolne  od  historycznych  i  konfesyjnych

ograniczeń  obejmuje  wszelkie  warianty duchowego doświadczenia”  (Strzelecki  2015,  s.  91),

które  stają  się  wyznacznikami  rzeczywistego  spotkania  z  tekstem  dającego  szansę  na

uruchomienie procesów rozwojowych oraz rewitalizację potencjału energetycznego człowieka.

Traktowanie sfery sakralnej  jako tego,  co umożliwia odnawianie sił  życiowych dzieje się  za

sprawą  numinosum,  które  „[...]  może  rozbłysnąć  nieoczekiwanie  poza  religią  i  kultem  w

dowolnym obiekcie kulturowego uniwersum”68.

Współczesna  rzeczywistość  współkreowana przez  system edukacji  tworzy sytuację,  w której

powszechnie obowiązuje brak potrzeby uważnej, trudnej lektury. Czy można powiedzieć, że jest

on związany z bakiem potrzeby uczestniczenia w sferze sacrum? Wskazywałaby na to diagnoza

Martina  Heideggera,  który  określa  czasy  współczesne  w  odniesieniu  do  kondycji  ludzkiej

mianem Czasu Nocy Świata, którego marność wyraża się utraceniem zdolności do odczuwania

braku:

Czas Nocy Świata jest marnym czasem, gdyż marnieje coraz bardziej. Zmarniał aż tak, iż nie
potraf rozpoznać, iż brak Boga jest właśnie brakiem […]. Wtedy wynędzniały czas niezdolny jest
nawet  doświadczać  swej  marności.  Niezdolność,  wskutek  której  ciemność  przesłania  samą
marność  zmarnienia,  jest  właśnie  zmarniałością  tego  czasu  po  prostu.  Zupełne  zaciemnienie
marności [die Durft] bierze się stąd, że okazuje się ona już tylko jako potrzeba [der Bedarf]
domagająca się zaspokojenia (Heidegger 1997, s. 218).

Martin Heidegger (1997) opisuje „czas marny” jako niezdolność rozpoznania, że brak Boga jest

rzeczywistym brakiem oraz  niezdolność  odniesienia  własnej  kondycji  do  kategorii  marności

związanej  ze  zmarniałą  egzystencją.  Jednak wskazuje  on  również  na  niezbywalną  „potrzebę

domagającą  się  zaspokojenia”,  pomimo  braku  odczucia  braku  i  pomimo  niezdolności

rozpoznania własnej kondycji jako zmarniałej. 

Można tu dostrzec wyraźną więź między koncepcją „potrzeby domagającej się zaspokojenia” a

ideą hierofanii69 Mircei Eliadego (1966). Eliade, tak jak Heidegger, wskazuje na współcześnie

68 W tej perspektywie sfera  sacrum nie jest ograniczona jedynie do tekstów pisanych, obejmując szeroki zakres
praktyk kulturowych, między innymi naukę, sztukę, politykę, ekonomię i sport, por. Strzelecki 2015, s. 93. 

69 Punktem wyjścia jest tu pojęcie hierofanii, które Eliade określa jako „coś, co objawia  sacrum”, uwznioślone
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postępującą  degradację  zdolności  odczuwania  łączności  z  Bogiem,  ze  sferą  sacrum.  Oboje

wskazują również na to, że sam fakt oddalenia się od Boga nie wyłącza w człowieku potrzeby

obcowania z sacrum, a jedynie zatraca świadomość potrzeby kontaktu z tym, co święte. Dająca

się wymazać ze świadomości, ale nie znikająca potrzeba kontaktu ze sferą sacrum prowadzi do

powstawania  wytworów  kultury  w  postaci  „zdegradowanych  hierofanii”.  Jak  uważa  Eliade,

pomimo tego że nie są one wytwarzane z intencją sakralną, w postaci czy to łączności z Bogiem,

czy uświęcenia jakiegoś miejsca lub czasu, pełnią one właśnie taką funkcję w życiu człowieka,

który odrzucił swoje pragnienie Boga. 

Życiodajna funkcja zdegradowanych hierofanii 

Zdegradowane hierofanie to termin wprowadzony przez Mirceę Eliadego w celu określenia tych

treści kulturowych, które pierwotnie były bezpośrednio związane ze sferą sacrum i taka była ich

funkcja. Istniejące w kulturze, miały za zadanie połączyć człowieka ze świętością, co jest jednym

z najbardziej istotnych pragnień i dążeń człowieka70. Z czasem jednak hierofanie jako elementy

kultury  obdarzone  „maną”,  czyli  energią  sakralną,  podlegały  degradacji,  oddzielając  się  od

rytuałów  i  sfery  sacrum.  W  końcu  podległy  procesowi  degradacji  i  właśnie  w  tych

zdegradowanych  formach  funkcjonują  przeważnie  we  współczesnej  kulturze.  Jednak  nadal

wyrażają one odwieczne dążenie człowieka do połączenia się ze sferą sacrum, są więc jednym z

wyznaczników człowieczeństwa istoty ludzkiej. W związku z tym pełnią one ważną rolę w życiu

człowieka, a dostęp do sfery sacrum oraz wytwarzanie i odtwarzanie zdegradowanych hierofanii

w istocie konstytuuje człowieczeństwo jednostek.

O  wielkiej  roli  tych  fenomenów  kulturowych  świadczy  powszechność  ich  występowania,

szczególnie  we  współczesnej  kulturze  masowej  (hip  hop,  filmy,  muzyka  rozrywkowa,  gry

komputerowe).  Ich powszechność oraz ilość czasu,  jaką szczególnie  młodzież spędza na ich

tworzeniu  i  odtwarzaniu,  często  „bezmyślnym”  więc  niosącym  znamiona  rytuału,  może

świadczyć  o  ich  ważnej  funkcji  rozwojowej71.  Stąd  zainteresowanie  pedagogiki  tym

zagadnieniem wydaje się nie tylko uprawnione, ale także pożądane.

przedmioty z profanum, które dzięki obdarzeniu ich mocą sakralną stają się łącznikiem z transcendencją (Eliade
1966, s. 2-3). Dialektyka hierofanii zakłada wyodrębnienie przedmiotu sakralnego od reszty (Eliade 1966, s. 19),
a same hierofanie można podzielić na rodzaje, takie jak hierofanie akwatyczne, biologiczne, kosmiczne, lunarne,
solarne, telluryczne, topologiczne, uraniczne, wegetacyjne czy agrarne. 

70 Nie darmo Heidegger przywoływał stany egzystencji w czasie marnym, gdy człowiek empiryczny nie troska się o
własne człowieczeństwo.

71 Por. rozważania na ten temat dotyczące znaczenia rytuałów oraz praktyk obejmujących poznanie, które nie są
sterowane świadomie ani nie wyrażają się w dyskursywnym rozumieniu, a jednak pozostają obecne w wielu
kulturach [w:] Tokarska-Bakir 1997. 
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Zdegradowane hierofanie występują w kulturze współczesnego człowieka pod postacią między

innymi symboli, schematów narracyjnych przywodzących na myśl mity oraz postaci będących

aktualizacjami archetypów. Przeszukiwanie humanistyki, a szczególnie kultury popularnej może

mieć efekty w postaci identyfikacji  jedynie zdegradowanych hierofanii  oraz typów transmisji

kulturowych,  kanałów  dystrybucji  i  dostępu  do  tych  treści,  a  także  sposobu  doświadczania

sacrum przez  współczesnego  człowieka.  Może  się  to  przyczynić  do  uwrażliwienia  dyskursu

pedagogicznego  na  pytania  dotyczące  znaczenia  tych  treści  w  cyklu  rozwoju,  refleksji  nad

dobrymi  praktykami  związanymi  ze  zdegradowanymi  hierofaniami  oraz  lepszego  poznania

motywów podejmowania przez młodzież określonych form spędzania wolnego czasu, jak granie

w gry,  słuchanie muzyki,  oglądanie seriali  czy grafik.  Wypracowana wiedza w tym obszarze

mogłaby być włączona w programy profilaktyczne, a także w teleologię, prakseologię i praktykę

pedagogiczną.

Kultura,  a  szczególne  kultura  masowa,  staje  się  możliwością  wielogodzinnego  kontaktu  ze

zdegradowanymi hierofaniami pod postacią gier, seriali, muzyki, filmów, tekstów naukowych,

projektów oraz innych form ich zapośredniczeń. Jak zwraca naszą uwagę Paul Ricoeur, opierając

się  na  teorii  Zygmunta  Freuda,  „sztuka  jest  nieobsesyjną,  nieneurotyczną  formą zastępczego

zaspokojenia” (Ricoeur 2008, s. 157). Z perspektywy egzystencjalnej wytwory sztuki mogą się

jawić  jako  jeden  ze  sposobów  zaspokojenia  potrzeby  sacrum,  stąd  jej  niebagatelna  waga,

szczególnie w okresie adolescencji.

Popularność  literatury  z  gatunku  fantasy bogatej  w  odniesienia  symboliczne,  postacie  o

mitycznym  i  archetypowym  charakterze  czy  wydarzenia  będące  mniej  lub  bardziej

bezpośrednimi  wersjami  mitów  oraz  badany  już  przez  antropologów,  literaturoznawców  i

pedagogów zjawisko powstawania „fanfików” (fan fiction) wskazuje na to, że teksty bogate w

treści o charakterze zdegradowanych hierofanii stanowią ważne miejsce w kulturze. Sytuują się

one zarówno w sferze odbioru, świadectwa odbioru, jak i twórczości, stanowiąc inspirację do ich

reprodukcji pod postacią tekstu, bądź w innej formie, takiej jak obraz, animacja, interaktywny

program komputerowy czy też gra. 

Sekularyzacja literatury jako obdzieranie jej ze sfery wartości sacrum ma poważne konsekwencje

dla  naszej  kondycji  jako  ludzi.  Jak  konstatuje  Bachtin,  współczesny  pisarz  nie  ma

odpowiedniego  zaplecza,  to  jest  ani  miejsca  ani  czasu  do  rewitalizacji  sakralnego  wymiaru

egzystencji.  Powieść jest  naznaczona laicyzacją,  odwróceniem od języka sakralnego,  jako że

język  codzienny,  który  imituje  powieść,  powstał  w  opozycji  do  „martwego”72 języka  Boga
72 Język Boga według Michaiła  Bachtina jest  „martwy”,  gdyż  nie może podlegać  zmianom, nie jest  w ruchu.
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(Bachtin 1986, s. 477). Język zsakralizowany to język objawienia, którego nie można obalić,

podważyć.  Można  w  niego  wierzyć  lub  nie,  można  go  rozumieć,  starać  się  go  odnosić  do

rzeczywistości,  to  jest  wykorzystywać  obecne  w  nim  znaczenia,  niepodważalne  sensy  jako

narzędzia do rozumienia siebie i  świata,  jednak nie można, według Bachtina,  go ożywiać w

sensie zmieniania, prowadzenia dalej. 

Autor stawia tezę, że w świecie współczesnym wszystko jest przeniknięte ironią73 (Bachtin 1986,

s.  476).  Wiąże  się  to  z  zanikiem gatunków  profetycznych  w  literaturze.  Popularni  niegdyś

prorocy i  wieszczowie  oraz  ich  natchniony,  bogaty w  treści  duchowe  przekaz  połączony z

sakralizacją czasoprzestrzeni (chronotopos) był wysoce istotny egzystencjalnie. Obecnie miejsce

kapłanów, proroków, wieszczów zajął pisarz, jednak w przeciwieństwie do nich nie działa on ani

w  przestrzeni  ani  w czasie  sacrum,  które  wyłączone  są  z  czasu  codziennego.  Zamiast  tego

zarówno  tekst,  jak  i  jego  czytanie  zostają  osadzone  w  codzienności,  przez  co  pisarz  „nie

dysponuje  ani  stylem,  ani  sytuacją  wypowiedzi.  Nastąpiła  pełna  sekularyzacja  literatury”

(Bachtin  1986,  s.  476).  W  wyniku  tego  każda  wypowiedź  literacka,  nawet  jeśli  istotna

egzystencjalnie, może być natychmiast zbanalizowana z racji pozycji pisarza (a raczej jej braku).

Spotęgowane  jest  to  niską  rangą  czytania  traktowanego  obecnie  jako  dodatkowa  czynność

wykonywana w czasie wolnym, którego wartość jest  w naszej kulturze niedoceniana (Ferenz

1995, s. 77-81).

Powyższa konstatacja Bachtina zdaje się z jednej strony podważać, ale z drugiej też rozjaśniać

kwestię przypisywania dyskursowi naukowemu cechy sakralności i traktowania nauki jako nowej

religii.  Z  pomocą  mogą  tu  przyjść  rozważania  Gastona  Bachelarda,  który  niejednokrotnie

wskazuje,  że tym, co funduje nowożytną naukę,  jest  dążenie do bezustannego przekraczania

ustalonych  przez  nią  praw  i  prawd,  nigdy  nie  kończący  się  proces  weryfikacji  twierdzeń

tworzonych  we  własnym  obrębie  i  w  innych  dyskursach.  W wyniku  tego  stwierdzanie  ich

fałszywości  jest  uważane  za  postęp.  Kolejnym elementem języka  naukowego  sprzecznym z

językiem sakralnym jest budowane własnej pozycji na odkrywaniu niekompletności własnych

osiągnięć, skoro tworzenie to tylko hipotezy (Bachelard 2002).

Z  drugiej  jednak  strony  takie  traktowanie  pola  naukowego  przez  jego  twórców  nie  musi

implikować identycznego postrzegania nauki przez większość ludzi, którzy mogą sakralizować

teksty naukowe, przypisując im właściwości i  znaczenia tekstów objawionych. W ten sposób

Bachtin wiąże życie z ruchem myśli, destabilizacją i zmianą znaczeń, co w przypadku tekstów objawionych nie
może się według niego dokonywać (Bachtin 1986, s. 477).

73 Do kategorii  ironii  odwołam się szerzej  w rozdziale czwartym w trakcie konstruowania filozofii  czytania w
świecie filmu Logan:Wolverine.
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nauka tworzy rzeczywistość, w której człowiek żyje niezależnie od tego, jaki stosunek do jej

osiągnięć mają sami wytwórcy tekstów naukowych. Zostanie to  omówione szerzej  w piątym

rozdziale skupiającym się na relacjach między pedagogiką jako nauką, a faktem tworzenia przez

nią tekstów do czytania.

Fenomenologia czytania jako przeżycia istotnego egzystencjalnie

Czytanie w perspektywie fenomenologicznej przy wykorzystaniu narzędzi spotkania z tekstem

wypracowanych  przez  Michaiła  Bachtina  (1986),  koncepcji  ekologii  umysłu  Gregory'ego

Batesona  (1987)  oraz  mechaniki  i  ograniczeń  rozwoju  zaproponowanych  przez  Abrahama

Maslowa (2013) można widzieć jako czynność konfrontacji własnej konstrukcji tożsamości w jej

dyskursywnym  i  niedyskursywnym  aspekcie  z  cudzą  mową  oraz  procesy  towarzyszące  tej

konfrontacji wraz z efektami lektury w postaci zmiany struktury świadomościowej.

Niedyskursywny aspekt wiąże się z motywacją przez to, że stanowi energetyczne zaplecze w

postaci rezydualności oraz umożliwia zmianę poprzez nadanie treści wartości transgresyjnej (w

sensie kontaktu z sacrum lub w postaci sacrofanum czy hierofanii) sprzężone z usytuowaniem w

pozycji granicznej/transcendentnej. W tym ujęciu niedyskursywny aspekt czytania można ująć

jako wektor i natężenie energii potrzebnej do zaistnienia efektów lektury. Dyskursywny aspekt

natomiast manifestuje się w realnym spotkaniu z tekstem, który uczy. Wyraża się to w akcie

wejścia w relację z cudzą mową, która aby być uznana, musi być najpierw rozpoznana w wysiłku

dostrzeżenia  jej  transformatywnej  różnicy,  budowania  wewnętrznego  słownika  i

przebudowywania konstrukcji  siebie  i  świata.  Dodatkowo zmiana struktury świadomościowej

polega na wyniesieniu jej  na wyższy poziom poprzez włączenie tych treści,  które wcześniej

stanowiły przedmiot konfrontacji,  będąc potencjalnie zagrożeniem stabilności dotychczasowej

struktury. Dzieje się tak, ponieważ „w heglowskim pojęciu «zniesienia» zawarte jest nie tylko

zaprzeczenie, ale i zachowanie tego, co zostaje zaprzeczone”, a fenomenologia z perspektywy

Hegla polega na budowaniu świadomości poprzez odkrywanie pozorów, które uznawało się za

prawdę (Pytko 2016).

W związku z powyższym czytanie z punktu widzenia fenomenologii Hegla, mając wzgląd na

Abrahama  Maslowa  koncepcję  hierarchii  potrzeb,  polega  na  przejściu  od  konfrontacji  z

czytanymi  (a  jednocześnie  konstruowanymi  i  konstruującymi)  treściami  do  tworzenia  z  nich

synergicznych  sprzężeń  oddziałujących  całościowo  na  człowieka  i  pozwalających  na  jego

egzystencję na wyższym, bardziej  złożonym poziomie.  Ten proces z  kolei,  odwołując się do
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koncepcji  ekologii  umysłu  Gregory'ego  Batesona,  jest  związany  ze  zwiększaniem  swojego

udziału w obiegu idei. 

Proces  czytania  rozumiany  nie  jako  liniowe  zdarzenie,  ale  jako  proces  wytwarzania

dynamicznych układów wzajemnie oddziałujących na siebie ogniw, rozszerza epistemologiczne

osadzenie  czynności  czytania  ze  sfery indywidualnej  również  na  sferę  społeczną.  Za Jerzym

Kmitą (1975) czytanie może być postrzegane jako znacząca czynność kulturowa posiadająca

potencjał  kulturotwórczy,  który  jednak  może  zostać  nieuruchomiony.  Z  tej  perspektywy

zadaniem pedagogiki jest zapewnienie warunków do zaistnienia kulturotwórczego oddziaływania

czytania.  Wskazanie  na  powstawanie  w  trakcie  czytania  układu  o  właściwościach

rewitalizujących  ma  swoje  źródło  w  kilku  koncepcjach  wywodzących  się  z  pedagogiki,

fenomenologii  czytania,  epistemologii,  psychoanalizy,  psychoterapii  ukierunkowanej

egzystencjalnie, hermeneutyki oraz antropologii kulturowej. 

Franz Jalics (2017) pokazuje różnicę między efektem, jaki powoduje czytanie w przypadku z

jednej strony kontaktu z tekstem jako zapośredniczeniem przeżycia a z drugiej strony tekstem

jako  zapośredniczeniem  interpretacji.  W  przypadku  spotkania  z  tekstem  w  postaci

zapośredniczenia przeżycia dochodzi według Franza Jalics'a do „prawdziwego wzrostu” w takich

rejonach  jak  osobowość,  refleksyjność  i  kondycja  duchowa  (Jalics  2017,  s.  112-113).

Dostarczanie  przeżyć  według  koncepcji  Jalics'a,  opartej  na  wieloletnich  doświadczeniach

związanych  z  edukacją,  daje  duża  szansę  na  generację  wniosków  i  interpretacji  w  wyniku

uczynnienia  człowieka  (Witkowski  2009,  s.  74),  pobudzenia  ruchu  myśli  i  mobilizacji  do

dynamizacji  procesu wzrostu.  Z kolei  czytanie  gotowych interpretacji  często  nie  ma  takiego

oddziaływania. Lecha Witkowskiego koncepcja czytania wybuchowego również zwraca uwagę

na istotność przeżycia w procesie czytania widzianego jako szansa rozwojowa. Mówi się tu o

„wybuchowym efekcie lektury”, który, nawiązując do koncepcji uczenia się A. Maslowa (2013),

przyczynia się do rozsadzenia dotychczasowej struktury osobowości, umożliwiając stworzenie

struktury nowej,  na wyższym poziomie,  włączającej  efekty spotkania z  cudzą myślą w akcie

lektury. Wyższość oznacza tu nową jakość możliwych operacji poznawczych i złożoność relacji

emocjonalnych  oraz  wrażliwości  moralnej  aż  po  zawieszanie  jednoznaczności  i  prostoty

wyborów (Witkowski 2009, s. 279-284).

Z kolei Carla Gustava Junga koncepcja figur jako układów geometrycznych, mających z punktu

widzenia antropologii kulturowej określony potencjał energetyczny, wskazuje na trójkąt, którego

symbolizacja jest obecna w koncepcji Trójcy Świętej, jako na figurę charakteryzującą się dużym

potencjałem  energetycznym,  natomiast  kwadrat  jako  układ  powodujący stabilizację  systemu
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(Jung  1976,  s.  190-191).  Odnosząc  to  do  czytania  układ  stworzony  z  tekstu,  czytelnika  i

przeżycia  powstającego  ze  spotkania  tych  dwóch  elementów  jest  układem  wysoce

energetycznym, rewitalizującym jednostkę i uaktywniającym potencjał tekstu kultury. Czytanie

może zainicjować przeżycie rezydualne, ale też może zapoczątkować ruch myśli prowadzący do

powstania własnej  interpretacji.  Natomiast  powstająca w efekcie tego spotkania interpretacja,

włączając się w układ tekst – czytelnik – przeżycie, tworzy kwadrat tekst – czytelnik – przeżycie

– interpretacja, który jest strukturą spełnioną, o znacznie mniejszym potencjale energetycznym,

zamykającą proces poznania.

Jako odbiorcy kultury możemy mieć kontakt z dwojakimi zapośredniczeniami przeżyć, to jest w

postaci  zapośredniczenia samego przeżycia  lub  zapośredniczenia efektu tego przeżycia,  czyli

interpretacji.  Interpretacja  może być w postaci  opinii,  wniosków,  wskazań,  teorii  lub  innych

rodzajów tekstów, będących opisem efektów zadziałania przeżycia w spotkaniu między tekstem

a czytelnikiem. Spotkanie z  tekstem jako gest reprodukujący stosunki władzy74,  czy jakby to

określił Mircea Eliade, społecznie uznany rytuał, może nie tworzyć żadnego trwałego układu,

pozostając nieistotnym egzystencjalnie zdarzeniem nie powodującym zderzenia75, pozbawionym

efektu wybuchowego. W wyniku tego taki akt lektury nie destabilizuje struktury osobowości. Co

za  tym idzie,  według  koncepcji  Abrahama  Maslowa,  nie  staje  się  zdarzeniem edukacyjnym

przyczyniającym się do wzrostu. Innymi słowy, czytanie może być czynnością nie produkującą

żadnej interpretacji i nie będącą zdarzeniem inicjującym rewitalizację obiegu idei. Dzieje się tak

w przypadku, gdy nie towarzyszy temu żaden inny efekt lektury w postaci na przykład produkcji

tekstu i włączenia go w obieg idei, co zasiliłoby niewidzialne środowisko kulturowe.

Jednak inaczej rzecz się ma, gdy czytaniu pozbawionemu aspektu przeżycia egzystencjalnego

towarzyszy produkcja tekstu rejestrującego zredukowany stan reakcji. Spotkanie z tekstem nie

musi być każdorazowo inicjatorem przeżycia. Może też ten tekst przetwarzać, podchodząc do

niego jako do obiektu materialnego, którym można manipulować. Efektem tego też może być

określony  efekt  lektury  w  postaci  danych  lub  ich  przekształcenia.  Czy  wtedy  tworzy  się

energetyczny w swoim charakterze układ tekst – czytelnik – interpretacja? Czy wyłączenie w tym

przypadku elementu przeżycia egzystencjalnego przesądza o braku potencjału energetycznego

74 Opieram się  tu  na  badaniach  Pierre'a  Bourdieu  dotyczących  przemocy symbolicznej  oraz  podtrzymywania
struktur społecznych w ramach reprodukcji kulturowej, co zostało opisane min. w Reprodukcja. Elementy teorii
systemu  nauczania,  tłum.  Elżbieta  Neyman,  Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa  2006,  jeśli  chodzi  o
system edukacji,  Reguły  sztuki.  Geneza  i  struktura  pola  literackiego,  tłum.  Andrzej  Zawadzki,  Universitas,
Kraków 2001, skupiającej się na odkryciu tych mechanizmów na polu twórczości literackiej, oraz  Dystynkcja.
Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, w której
autor pochylił się nad zagadnieniem gustu i uznania wartości wytworów kulturowych.

75 O zdarzeniu lektury jako zderzeniu por. Ricoeur 1989.
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takiego układu będącego operacją na tekście o charakterze technicznym, czy wręcz przeciwnie?

Układ w wyniku tego powstały (tekst  – czytelnik – interpretacja) ma potencjał  energetyczny

mogący  wywołać  przeżycie?  Wtedy  powstałby  kwadrat  tekst  –  czytelnik  –  interpretacja  –

przeżycie, co mogłoby uruchomić kolejny proces w obiegu idei. 

Podjęcie się czytania tekstu będącego zapośredniczeniem przeżycia uruchamia kolejny proces

czytania, w którym owo zapośredniczenie stanowi punkt początkowy, czyli tekst wchodzący w

nowy  układ  z  czytelnikiem  i  mający  potencjał  generowania  nowego  przeżycia  i  nowej

interpretacji.  Jak  wskazuje  Jalics,  zapośredniczenie  przeżycia  w  postaci  jego  opisu  ma

potencjalnie zdolność oddziaływania na odbiorcę jak samo przeżycie, czyli może prowadzić do

powstania własnej interpretacji (Jalics 2017, s. 191)76. 

2.2 Czytanie to konstruowanie świata (biegun – środowisko)

Pozytywną  rolę  czytania  widzi  się  zwykle  z  perspektywy korzyści  dla  czytelnika.  Przyjęcie

perspektywy „ekologii umysłu”77 (Bateson 1987) dla rozumienia praktyk czytania pozwala na

odkrycie sprzężenia lektury z procesami oddziaływania na środowisko, co znacznie rozszerza

zakres  projektowanych  zysków z  podejmowania  tej  czynności.  Również  podnosi  to  kwestię

związku jakości czytania z  jakością środowiska,  w którym ono zachodzi,  a zarazem kwestię

odpowiedzialności  za  konstruowaną  rzeczywistość  również  w  wymiarze  selekcji  lektur  i

kompetencji do znaczącego zmierzenia się z nimi. Przybliża to nas do tematyki kultury czytania,

a  więc takiego spotkania z  tekstami,  które manifestuje  się  również w wymiarze społecznym

sprzężonym z procesami psychorozwojowymi inicjowanymi przez podjęcie się zaangażowanej

lektury. 

Teza ta uwidacznia również, że podstawą naszych działań konstruujących świat są informacje,

ponieważ  kierując  się  nimi  podejmujemy decyzje  prowadzące  do  czynów.  Gregory Bateson

podkreśla, że wartość wiedzy nie polega na posiadaniu konkretnej, wypreparowanej informacji,

ponieważ mają one znaczenie lub mogą być przydatne tylko w relacjach z innymi informacjami.

W tym sensie wiedza jest skonstruowana jak materiał; jej włókna tworzą znaczącą całość tylko,

gdy są splecione z innymi włóknami. Informacje są wplecione w strukturę, której same nie mogą

76 Jak zauważa Franz Jalics (2017), w ten sposób, czyli w postaci opisu przeżyć, pisane były przypowieści, również
w ten sam sposób napisane są Ewangelie.  Nie składają się one z interpretacji  przeżyć, a zapośredniczają te
przeżycia  w  postaci  opisu  wydarzeń,  przytaczania  dialogów  i  serii  opowieści  mających  na  celu  inicjację
przemiany duchowej i wzrostu moralnego poprzez możliwość współudziału w przeżyciu.

77 Idea ta znalazła już zastosowanie w nowym odczytaniu spuścizny pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej jako
pedagogiki „kompletnej” (por. Witkowski 2014).
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ani oznaczać, ani odzwierciedlać (Bateson 1987, s. 36). 

Taka konstatacja ma przełożenie na to, jak patrzymy na proces uczenia się, podkreślając jego

kontekstowy charakter.  Jednak ta  metafora  odnosi  nas  również  do możliwości  korzystania  z

wytworzonej  wiedzy,  widzianej  jako gęsty splot informacji  będących ze sobą w sieci nie do

końca możliwych do uchwycenia relacji,  nie zamykających się w umyśle pojedynczej  osoby.

Jednym  z  najbardziej  wpływowych  dokonań  G.  Batesona  jest  rozwijana  przez  niego  idea

ekologii  umysłu.  Zgodnie  z  tą  koncepcją  „umysł  to  ponadjednostkowy,  samoregulujący  się

system organizacji informacji” (Bateson 1987, s. 229). Wizualizacja wiedzy nie jako luźnej sieci,

w  której  łatwo  prześledzić  połączenia,  nawet  jeśli  są  wielokierunkowe,  ale  jako  materiału

składającego  się  z  nieprzebranej  liczby włókien  połączonych  ze  sobą  tak  ciasno,  że  tworzą

gładką powierzchnię zdaje sprawę nie tylko z  mnogości powiązań między nimi,  ale również

trudności dostrzeżenia a następnie wyodrębnienia ich dla celów badawczych, nie mówiąc już o

ograniczonych zyskach badawczych z tak przeprowadzanego poznania.

Potrzeba  rozpoznawania  wagi  kontekstowości  uczenia  się  ma  znaczenie  w  jeszcze  jednej

odsłonie. Jest nią różnica między poznawaniem życia, kultury, siebie samego i innych poprzez

realne doświadczenia a poznaniem naukowym. Bateson zwraca uwagę na to, że doświadczenie

świata  przebiega  całościowo.  Doznajemy  doświadczeń,  które  nas  przemieniają,  w  sposób

holistyczny,  wielokanałowy,  zsyntezowany,  nakładający  się,  ale  jednocześnie  wybiórczy.

Natomiast poznanie naukowe, dążące do zapanowania nad procesem poznania, odseparowuje od

siebie poszczególne składniki, czyniąc je bardziej wyraźnymi, w związku z tym często bardziej

zrozumiałymi.  Efekty  takiego  poznania  w  postaci  faktów  nadających  się  do  ogarnięcia  z

możliwie  najmniejszymi  stratami  informacji  zmieniają  nasze  możliwości  odczuwania  ich

oddziaływania (Bateson 1987, s. 46)78. 

Koncepcja ekologii umysłu Gregory'ego Batesona jako kontekst dla czytania

Choć nie można powiedzieć, że myślenie w duchu cybernetyki oraz myślenie systemowe jest

wyłączone z dyskursu pedagogicznego, z pewnością nie jest ono w jego głównym nurcie i nie

zdołało jeszcze zdobyć takiego znaczenia, aby istotnie wpływać na organizację systemu edukacji.

78 Koresponduje to  z  rozróżnieniem proponowanym przez Shorta dotyczącym dwóch modeli  metaforyzowania:
ludowego,  charakterystycznego  dla  mowy potocznej  oraz  eksperckiego  wytwarzanego  w ramach  dyskursu
naukowego, który to opiera się właśnie na upraszczaniu obrazów, co zostanie bardziej szczegółowo omówione
wraz z tego implikacjami dla pedagogiki czytania w obszernej sekcji tej pracy poświęconej konceptualizacjom
metaforycznym.
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Korzyści wynikające z rozwoju myślenia w paradygmacie systemowym i cybernetyka jako jeden

z możliwych kierunków rozwoju pedagogiki były postulowane w polskiej  pedagogice już od

końca dwudziestego wieku79 i  od tamtego czasu są rozwijane,  w szczególności w projektach

badawczych i pracach koncepcyjnych wykorzystujących myślenie systemologiczne80. 

W  tym  kontekście  warta  przywołania  jest  również  zrodzona  na  gruncie  amerykańskim

pedagogiczna  koncepcja  „myślenia  ekologicznego”  jako  nowej  cybernetyki (second-order

cybernetics), która stawia w centrum myślenia i projektowania działań kolistą przyczynowość

(circular  causality),  refleksyjność  i  samoorganizację,  co  jest  oparte  na  koncepcji  Shoshany

Keiny81. Jednym z programów realizowanych w ramach myślenia ekologicznego był prowadzony

w  szkole  cykl  spotkań  dyskusyjnych  zatytułowany  Postęp  jako  napięcie  pomiędzy

błogosławieństwem i klątwą, który inicjował myślenie dotyczące rozczarowania modernistyczną

ideą  postępu  jako  remedium  na  problemy  człowieka  i  świata  oraz  mitu  wiedzy  jako

niezmiennego oparcia. Użycie metafory labiryntu do procesu uczenia się umożliwiło twórcze

konceptualizacje w zakresie rozwiązań organizacyjnych, a także postrzegania roli nauczyciela i

ucznia. Wiedza w tej wizji kształcenia „nie jest traktowana jako jedyna i ostateczna prawda”, a

nauczyciel  bierze  udział  w  procesie  uczenia  się  poprzez  współdziałanie  z  uczniami  w

„refleksyjnym uczeniu się wzajemnym” (Kwieciński 2011, s. 272).

Realizacja  podobnych  projektów  miała  miejsce  w  Polsce  już  w  latach  dziewięćdziesiątych

dwudziestego wieku. Twórcy Szkoły Ekologicznej podjęli się zadania stworzenia szkoły opartej

na  idei  „ekologii  głębokiej”,  której  jednym  z  założeń  jest  postulowany  przez  Batesona

systemowy  i  relacyjny  charakter  rzeczywistości,  gdzie  każde  działanie  ma  konsekwencje,

ponieważ 

[…] nawet drobne działania nie pozostają bez wpływu (dobrego lub złego) na ekosystem ziemi,
gdyż wszystko jest tu ze wszystkim sprzężone, podobnie jak w żywym organizmie (Stemplewska-
Żakowicz 1990, s. 385).

 

Idea, na której oparty został program szkoły, nawiązuje więc nie tylko do relacyjnego charakteru

elementów w systemie, ale również do sprzężenia poszczególnych elementów ze sobą, a także

różnych poziomów wyodrębniania części  i  całości.  Program wychowawczy nawiązuje też do

79 Proponowana przez Krystynę Duraj-Nowakową wizja rozwoju dyskursu pedagogicznego w tym kierunku była
zintegrowana z  myśleniem o  postępie  naukowym kierującym się  logiką  rozwojową nauki  według koncepcji
Kuhna, więcej [w:] Duraj-Nowakowa 1997. 

80 Por. np. Krystyna Duraj-Nowakowa 1992, 1997, 1998, 2008.
81 Więcej [w:] Kwieciński 2001, s. 270.
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koncepcji  „sumienia  ekologicznego”  autorstwa  Juliana  Aleksandrowicza  (Stemplewska-

Żakowicz  1990,  s.  386). W  proponowanej  wizji  edukacji  przyszłości  opartej  na  edukacji

ekologicznej inaczej jest również rozumiana rola nauczyciela, który rzadko kiedy zajmuje się

tylko nauczaniem. System nauczania i uczenia się widziany jest jako sieć oddziaływań będąca

składową życia,  a nie jako odrębny zinstytucjonalizowany system, co sprawia, że szkoła jest

rozszerzeniem  domu  rodzinnego,  a  jednocześnie  wspólną  przestrzenią  społeczności,  której

członkowie działają na jej rzecz82. 

Można więc stwierdzić, że zarówno cybernetyka, jak i ekologia umysłu to nurty od dłuższego

czasu  obecne  w  dyskursie  pedagogicznym,  a  ich  obecność  w  praktyce  pedagogicznej  jest

źródłem  interesujących  inicjatyw  skupiających  się  na  wspieraniu  rozwoju  wychowanków

poprzez  poszukiwanie  nowych sposobów organizacji  systemu edukacji.  Myślenie  systemowe

pozwala  bowiem  ująć  projektowane  oddziaływania  w  znacząca  strukturę  wzajemnie

oddziałujących na  siebie  elementów.  Tak też  jest  w przypadku  prezentowanego  w tej  pracy

projektu pedagogiki czytania, który odkrywając rozbudowaną sieć relacji, w jakie wchodzi akt

lektury, skłania do ponownego przemyślenia organizacji systemu edukacji oraz założeń stojących

za konkretnymi praktykami, celami oraz metodami nauczania i uczenia się.

Czytanie jako komunikacja, książka jako medium

Refleksja nad czytaniem prowadzona w sposób rozległy i głęboki wymaga postawy myślenia w

poprzek  podziałów  dyscyplinarnych.  Chcąc  ogarnąć  tą  kategorię  w  całym  bogactwie  jej

odniesień i  powiązań, niezbędne jest  szukanie tropów do jej  badania w różnych dziedzinach

humanistyki. Jednak ważne jest odpowiednie usytuowanie tej kategorii w egzystencji człowieka,

ponieważ ukazuje to wagę praktyki czytania dla rozwoju indywidualności, jak i zbiorowości, ale

również dla rozwoju kultury, obiegu i żywotności idei, wartości, czy postaw. 

Takie  widzenie  czytania  sytuuje  tą  praktykę  nie  tylko  u  podłoża  procesów  rozwojowych

człowieka, ale również dynamicznie pojmowanej kultury. Zwraca również uwagę na możliwie

różnice występujące pomiędzy ogniwami procesu czytania i poziomami organizacji społecznej w

zakresie  świadomości  doniosłości  tej  praktyki.  Co  więcej  uświadamia  możliwość  różnych

konceptualizacji  kontaktu  z  tekstem  w  kontekście  budowania  wspólnot  czytelniczych  i

obwiązujących praktyk kształtujących kulturę czytania. 

Czytanie jako praktyka uznawane jest za jeden z trybów komunikacji. Zgodnie z rozróżnieniem

82 Wiêcej  o  tym  projekcie  [w:]  Katarzyna  Stemplewska-¯akowicz,  Edukacja  2020  (wersja  optymistyczna),
http://www.zb.eco.pl/bzb/1/edukacja.htm, dostêp 06.01.2018.
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poczynionym przez Jensena czytanie książek to medium drugiego stopnia, choć już audiobooki

należeć będą do komunikacji trzeciego stopnia. Według klasyfikacji Jensena: 

Media pierwszego stopnia – język i inne formy wyrażania, które zależą od obecności ludzkiego
ciała w danym czasie i przestrzeni;  media drugiego stopnia  – techniczne, reprodukowane lub
udoskonalone  formy  reprezentacji  i  interakcji,  które  wspierają  komunikację  w  czasie  i
przestrzeni: od druku, przez telegraf, po nadawanie programów radiowych i telewizyjnych; media
trzeciego stopnia  – cyfrowo przetworzone formy reprezentacji i interakcji, które reprodukują i
mieszają wszystkie wcześniejsze media na jednej platformie (Kulczycki 2015, s. 167). 

Tu podkreślona jest  wspierająca rola druku w pokonywaniu barier czasu i  przestrzeni,  na co

również zwraca uwagę Paul Ricoeur w swojej hermeneutyce83.

Interakcja  z  tekstem  to  zdarzenie  o  charakterze  komunikacyjnym  w  dwóch  wymiarach

wyprowadzonych z źródła znaczenia komunikacji. Pierwszy obejmuje sensy odnoszące się do

nawiązywanie relacji z treściami i ideami, ale również sposobem myślenia oraz poznania, które

reprezentuje  wybrany  tekst.  Drugi  polega  natomiast  na  włączaniu  się  we  wspólnotę  myśli

(communio)  (Kulczycki  2015,  s.  228-247).  Skojarzenia  z  chrześcijańską  komunią  są  jak

najbardziej na miejscu, ponieważ jak wskazuje E. Kulczycki, komunikacja miała przed myślą

Johna Locke znaczenie dwojakie, to jest pierwsze związane z wymiarem sakralnym, oznaczając

łączność z siłą wyższą, dążenie do jedności ze sferą sacrum oraz drugie, związane z transportem,

siecią dróg pozwalającą na obrót towarów. Dopiero Locke wprowadził ten termin do oznaczania

interakcji  międzyludzkich,  w wyniku czego na sens komunikacji  międzyludzkiej  składają się

dwa  dotychczasowe  rozumienia,  czyniąc  jakże  interesujące  napięcie  między  dwoma

znaczeniami.  Z  jednej  strony mamy dążenie  do  spełniania  wymogu  sprawności  i  szybkości

dostarczania  komunikatu  odnoszące się  do  technicznego wymiaru odwołującego się  do  sieci

dróg,  a  z  drugiej  strony  ideę  wspólnotowości  zagnieżdżoną  w  wizji  jedności  duchowej  i

związaną z wymiarem sakralnym ludzkiej egzystencji. 

Takie  rozumienie  komunikacji,  w  tym  komunikacji  drugiego  stopnia,  to  jest  poprzez  tekst

zapośredniczony w piśmie,  wyznacza  przed  pedagogiką  zadanie  wykształcenia  zdolności  do

realizacji tych zadań w spotkaniu z tekstem. W myśl zasad cybernetyki nieodzowne jest łączenie

obu tych wyzwań, bez tracenia z oczu jednego bieguna w pogoni za wypracowaniem metod dla

osiągnięcia drugiego. Przerosty któregokolwiek z nich, bez względu czy będzie to skupianie się

83 P. Ricoeur (1989) podejmuje ten wątek bardziej  szczegółowo, jednak jest on rozproszony również w innych
pracach jego autorstwa, co omawiam [w:] Tekst kultury jako obiekt badań pedagogiki w oparciu o rozważania
Paula  Ricoeura,  Jaworska-Witkowska,  M.  Natanek  (red.),  Wydawnictwo  Adam  Marszałek,  Toruń  2011.
Odniesienia do Ricoeura obecne są również w innych miejscach niniejszej pracy, por. rozdział III oraz rozdział
IV.
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na  jakości  i  szybkości  przekazu,  wzmacniając  biegun  komunikacji  wyrażonej  za  pomocą

metafory transmisji,  czy też  kierowanie  wysiłków na  rozwój  poczucia  wspólnotowości  idei,

zawsze będą niekorzystne dla całości, pomimo ich względnie korzystnego charakteru. 

Wzmacnianie bieguna wyrażonego za pomocą metafory transportu prowadzące do zwiększania

szybkości komunikacji  bez dbania o wymiar wspólnotowy prowadzi do zaburzeń w rozwoju

powodowanych  uszkodzeniem  procesów  ekologii  umysłu.  Z  kolei  porzucanie  bieguna

sprawności i wydajności przekazu na rzecz dążenia do wypracowania kompletności wzajemnego

rozumienia  może  skutkować  wejściem  w  nigdy  nie  kończącą  się  spiralę  wyjaśnień  i

„interpretacji  kolejnych  interpretacji”84,  jak  wskazuje  Elżbieta  Wolicka  (2010)  w  analizie

niedoskonałości metody „drogi okrężnej” hermeneutyki Paula Ricoeura.

Czytanie  jako  podtrzymywanie  alternatywnego  obiegu  energii  –  tekst  szansą  na  zerwanie  z

kontinuum natury 

Patrząc z perspektywy oferowanej przez cybernetykę, rozpatrujemy relację czytelnik – książka

jako związanie,  w którym te dwa bieguny oddziaływają na siebie wzajemnie.  Rozpatrywanie

tylko jednego podmiotu relacji, to jest czytelnika, nie daje całego obrazu możliwych interakcji,

wzajemnych powiązań, procesów i ich następstw. Warto rozważyć też drugą stronę relacji, to jest

tekst  kultury,  którego  medium  może  być  książka.  O  tym,  jaką  siłę  będzie  miała  myśl

zapośredniczona w książce,  decyduje szereg osób i  zbiór  praktyk prowadzących do wydania

danego  tytułu  i  włączenia  w  obieg  towarów85.  Los  treści  kulturowych  związany  jest  z

utrwaleniem ich w postaci tekstu oraz licznymi interpretacjami zachodzącymi w następujących

po  sobie  etapach  obróbki  oraz  w  fazie  przed,  podczas  i  po  czytaniu  tekstu  przez  samego

czytelnika (Rychlewski 2013). To, z jaką dynamiką owe idee, myśli, praktyki, wartości, strategie

poznania  czy  postawy będą  rozprzestrzeniały  się  lub  zanikały  w  kulturze,  jest  związane  z

warunkami, w których przyjdzie im pojawić się w umyśle i trwać. Mówimy tutaj o obiegu idei,

zagadnieniu, którym żywo zajmował się Gregory Bateson, a które tworzy sprzężona parę – wraz

z kwestią oddziaływania treści kulturowych na czytelnika.

Koncepcja, która może podbudować batesonowską ekologię umysłu jest wpisana w myśl Agaty

Bielik-Robson dotyczącą specyfiki ludzkiej kondycji.  Rys charakterystyczny kondycji ludzkiej

można rozpatrywać bądź z perspektywy nadwyżki (przejawiającej się jako eksces – potencja),

84 E. Wolicka przywołuje w tym kontekście postulat Ricoeura zawarte w jednym z jego ostatnich dzieł, aby „więcej
wyjaśniać, po to, aby lepiej rozumieć” (Wolicka 2010, s. 12).

85 Trop  ten rozwijany jest  również  w sekcji  aplikacyjnej,  to  jest  w rozdziale  czwartym w sekcji  poświęconej
interpretacji świata filmu Gęsia skórka.
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bądź braku (matki,  penisa,  jedności  z  naturą)  (Bielik-Robson 2012,  s.  9-10). Rozpatrywanie

kwestii  problematyczności  losu  ludzkiego  i  psychiczności  człowieka  przejawiającej  się  w

nadwyżce energii86 w postaci obietnicy87 to, według Agaty Bielik-Robson, „szansa na zerwanie z

kontinuum natury”. Ale można też na to spojrzeć jako na uniwersalną zdolność człowieka do

oderwania  się  od  biologii  nieuchronnie  prowadzącej  do  śmierci.  Dzięki  językowi  zdolności

zapośredniczania znaczeń, utrwalaniu sensów w piśmie symbolicznym, pamięci symbolicznej

tekstów i  życiodajnemu dystansowi  między autorem a  odbiorcą  komunikatu,  to  jest  typowo

ludzkim zdolnościom komunikacji,  możemy po części  ujść „losowi”  całej  ożywionej  natury,

jakim jest śmierć wpisana w cykl odtwarzającego się życia.

Ekologia  jako  system  oparty  na  biologii  jest  więc  czymś  innym  niż  ekologia  umysłu,

wprowadzając odmienną zależność względem czasu niż ta przynależna pozostałym organizmom

żywym.  Człowiek  ma  zdolność  do  wytwarzania  i  podtrzymywania alternatywnego  obiegu

energii w postaci ekologii umysłu, która opiera się losowi poddającemu człowieka rządom życia

i śmierci, dynamice cyklu życia ludzkiego wraz z jego fazami. Zapośredniczenie jako utrwalanie

sensów powala na umknięcie na chwilę losowi.  Myśl w postaci tekstu,  który jest  dostępny i

możliwy do odzyskania (retrievable), pozwala umknąć śmierci na tak długo, jak trwa życie idei,

a nie życie jej twórcy. W ekologii umysłu zachodzi inny obieg energii, alternatywny względem

tego krążącego w środowisku pozostałych istot żywych.

A więc nadmiar energii, obietnica, eksces, potencja tkwiąca w człowieczeństwie tworzy ekologię

umysłu, obieg idei, który pozwala umknąć losowi i stworzyć alternatywny obieg energii. Wobec

tego misją edukacji może być zapewnianie temu obiegowi witalności, która może się przejawiać

w myśleniu o własnych zadaniach również z  tej  perspektywy. Obejmować one mogą między

innymi:

–  troskę  o  obieg  idei,  ekologię  umysłu  jako  typowo  ludzki  wymiar  egzystencji,  umykający

doczesności;

– troskę o dostęp ludzi do obiegu, co wzmacnia krążenie idei, wzmacniając cały system;

– troskę o meliorację środowiska poprzez udrażnianie dróg obiegu idei, dostępu do ważnych

potencjalnie energetyzujących i rezydualnych sensów;

– troskę o meliorację duszy, kształcenie „Erosa poznania”, urzeczywistnianie  paidei, nasycanie

się cudzą mową; 

–  troskę  o  budowanie  niewidzialnego  środowiska,  które  będzie  wspomagało  i  promowało

86 Energia  ta,  jak  wskazuje  Agata  Bielik-Robson,  może  przyjąć  charakter  tanatyczny,  prowadząc  do  działań
powodujących śmierć, chaos, zniszczenie i dezintegrację (Bielik-Robson 2012, s. 9).

87 Agata Bielik-Robson określa to jako opcję mesjańską ekscesu (Bielik-Robson 2012, s. 9).
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zdobywanie  kolejnych  poziomów  rozwoju  w  świecie  rzeczywistym,  w  rozwoju  własnej

tożsamości;

– troskę o rewitalizację dyskursu, również w procesie odnawianie znaczeń; 

–  troskę  o  rozpoznanie  i  uznanie  wyjątkowości  losu  człowieka  i  wartość  tego  z  poziomu

istotności egzystencjalnej przez każdą osobę.

Strategie kontaktu z tekstem jako element obiegu idei z perspektywy paradygmatu dwoistości

Postawy wobec tekstu generujące określane strategie lektury warto rozpatrywać z perspektywy

paradygmatu dwoistości, patrząc na ich sprzężenie z obiegiem idei. Osadzenie tego myślenia w

koncepcji  ekologii  umysłu  tworzy system całości  i  części,  które mogą być wyodrębniane na

różnych poziomach. Mogą one być ujmowane jako poszczególne myśli, większe idee, agregaty,

koncepcje czy ogólne orientacje myślenia. Na obieg idei można też patrzeć w odniesieniu do

systemów społecznych, rozpoczynając od pojedynczego umysłu, przez rodzinę, krąg najbliższych

osób, środowisko lokalne, grupę zawodowa, naród, cywilizację czy wspólnotę komunikacyjną.

Prezentując typologię  statusów tekstu w trakcie  lektury,  jej  autor  przedstawia strategie,  jakie

czytelnik stosuje podczas kontaktu z tekstem (Witkowski 2007, s. 39-44). Postawy, jakie można

mieć  wobec  tekstu  wyznaczają  sposób  czytania  oraz  projektują  (lub  uniemożliwiają)  zyski

generowane w procesie spotkania z cudzą myślą.

 
Można  w toku  lektury oscylować  między nimi  i  nie  jest  wykluczone,  że  to  jest  ostatecznie
najbardziej naturalna i pożądana kulturowo – choć trudna, ważna i wartościowa, acz daleka od
nieuniknionej – postawa w kulturze. Typologia jednak wyostrza różnice w strategiach wpisanych
w relacje  nadawca –  odbiorca  wobec komunikatu kulturowego,  jakim jest  tekst  […]  Pytanie
kluczowe: do jakiego typu postawy wdrażamy, w toku edukacyjnego posługiwania się tekstami,
uczniów szkół średnich czy studentów szkół wyższych, w tym – jaki użytek uczymy ich robić z
tekstów, które wezmą do ręki? (Witkowski 2007, s. 39).

Jednak to tylko część tego zagadnienia.  Wykorzystując koncepcję dwoistości,  możemy zadać

sobie pytanie, jak strategie, które wykorzystuje czytelnik wobec tekstu w procesie lektury mają

się  do obiegu idei.  Uwrażliwienie na kwestię  odpowiedzialności  za niewidzialne środowisko

stawia pytanie o relację postawy przyjmowanej wobec tekstu z procesem rewitalizacji kultury i

melioracji dostępu do niej. 

Wyżej wspomniana kwestia, wdrażania do określonego typu postaw wobec tekstu przez system

edukacyjny,  jest  niezwykle  ważna.  Rozszerzenie  typologii  postaw  wobec  komunikatu

kulturowego o aspekt krążenia idei w niewidzialnym środowisku pozwala na podkreślenie wagi

kształtowania  wachlarza  strategii  kontaktu  z  tekstem  w  kontekście  jakości  środowiska
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kulturowego,  które  w  myśl  triady wzrastanie  –  wrastanie  –  wprowadzanie  stanowi  podłoże

rozwojowe człowieka (Radlińska 1979, s. 155-156, Witkowski 2014, s. 81-82). 

Czytelnik  reprezentujący wąską  postawę analityczną  zakłada,  że  tekst  powinien  być  w pełni

zrozumiały,  a  jego  przekaz  powinno  dać  się  przedstawić  w  formie  punktów  bez  redukcji

znaczenia. Czytanie ma na celu odkrycie jedynego, słusznego odczytania. Strategia ta oczekuje

od  autora  dostosowania  formy  tekstu  do  zadania  efektywnego  przekazu  jasnych  i  z  góry

ustalonych znaczeń. Czytelnik w procesie analizy krok po kroku spodziewa się dojść do „jedynej

prawdziwej”  wykładni  tekstu,  a  wszelkie  zaburzenia  tego  procesu,  jak  wielowarstwowość,

wielowątkowość czy możliwość różnych interpretacji obciążają autora jako obniżające rzekomo

wartość tekstu. Tymczasem w koncepcji dzieła literackiego u Romana Ingardena właśnie miejsca

niedookreślone są kluczowe tak artystycznie jak i poznawczo (Ingarden 1960, s. 323-325).

Dominacja takiej strategii może bez wątpienia przyczyniać się do tworzenia i sankcjonowania

redukcyjnych odczytań tekstów. To z kolei wpływa na obniżanie się potencjału twórczego idei, a

co za tym idzie, ich rozwojowego oddziaływania. Idee, zredukowane do jednoznacznych, często

jednostronnych  odczytań,  spłycają  myślenie  o  danym zagadnieniu,  szczególnie  przy groźbie

domagania  się  prawa  wyłączności  określonych  odczytań  jako  jedynych  prawdziwych,

uprawomocnianych jakiegoś rodzaju autorytetem. 

Idee, odpowiednio okrojone i naświetlone z korzystnej dla decydentów perspektywy, stają się

wtedy  tylko,  ale  i  aż  wyrazem  ich  władzy,  stanowiąc  dodatkowe  narzędzie  opresji,  broń

ideologiczną. Zamiast pobudzać do myślenia,  mają na celu jego eliminację. Zamiast ożywiać

życie intelektualne, mają je zahamować i  uschematyzować. Zachodzi opisana przez Baumana

deprawacja przez deprywację, anomia i obojętność na świat idei.

Obieg idei w głównym nurcie staje się wymuszony, kontrolowany, a więc wolniejszy. Jednak w

niektórych  sytuacjach,  gdy dana  społeczność  nie  podległa  zupełnie  deprawacji,  to  jest  gdy

narzucenie wyłączności odczytywania idei naszło nagle, a w systemie nadal jest dużo energii,

tworzą się alternatywne wobec głównego nurtu obiegi mające kluczowe znaczenie dla witalności

danej społeczności, jej etosu oraz prób zachowania i rozwoju tożsamości. Ten proces można też

rozpatrywać z perspektywy jednostkowej, gdzie rozbudzony i podtrzymywany „Eros poznania”,

nawet w niesprzyjających sytuacjach zewnętrznych będzie motywował jednostkę do tworzenia

nowych, często sekretnych dróg dostępu do kultury88.

Postawa  innowacji  twórczej,  otwartej  na  oryginalność  zakłada,  że  tekst  posiada  szereg

88 Więcej o tej strategii czytania, również w perspektywie zależności między systemem edukacyjnym a potencjałem
rozwojowym, w rozdziale czwartym tej pracy w sekcji poświęconej interpretacji świata filmu Złodziejka książek.
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niedomówień,  niejasności  i  odniesień,  które  pozwalają  na  inspirującą  wielość  interpretacji.

Strategia czytania nakierowana jest na odnajdywanie nadwyżki semantycznej w tekście, która

umożliwia  dochodzenie  do  nowych,  śmiałych  odczytań.  Wspierana  jest  „twórcza  zdrada

dotychczasowych  odczytań”  (Witkowski  2007,  s.  41)  jako  to,  co  nieustannie  ożywia  tekst  i

uaktualnia jego odbiór89.

Taka postawa wpływa na idee ożywczo, co generuje zarówno wzmocnienie danej idei poprzez

wielość jej odczytań, jak i rozszerzenie zasięgu oraz mocy jej oddziaływania. Idea poddawana

ciągłemu odkrywaniu na nowo, patrzeniu ze świeżej, aktualnej perspektywy pozostaje istotna dla

następujących po sobie pokoleń w następujących po sobie czasach związanych z konkretnymi

uwarunkowaniami socjokulturowymi. Przyzwolenie na twórczą zdradę idei pozwala odnieść ją

do różnych dziedzin życia ludzkiego, skupić się na różnych jej elementach, dostosować ją do

potrzeb różnych odbiorców.

Obieg idei, w którym dominuje taka postawa, charakteryzuje się pluralizmem różnych odczytań

oraz  tworzącymi  się,  być  może  lokalnie  dominującymi,  węzłami  skupiającymi  myślenie

wywodzące się z danej idei na konkretnej kategorii. Są tu możliwe różne stanowiska, rzecz jasna.

Stanisław  Lem  w  sporze  z  Romanem  Ingardenem  postuluje  wizję  wygaszania  oscylacji

interpretacyjnych przy rzetelnym dyskursywnie podejściu do tekstu i wariantów jego odczytań

(Lem 2010).

Postawa  zainteresowanej  acz  obiektywnie  surowej  krytyki  stawia  czytelnika  ponad  tekstem,

podporządkowując go swojemu wcześniejszemu nastawieniu. Czytelnik sięga po tekst w celu

podparcia  założeń  ustalonych  już  przed  jego  lekturą.  Strategiami  podejmowanymi  w  tym

przypadku będzie wybiórcze traktowanie przekazu, cięcie tekstu na fragmenty i odrzucenie tych,

które są dla nas w danym momencie nieprzydatne. Tekst jest zawsze czymś pod czytelnikiem

(podtekst) i ma się mu przydać do realizacji wyznaczonych wcześniej zadań (Witkowski 2007, s.

41).

Gdy dominuje ta strategia, obieg idei podporządkowany jest ekonomii interesu. Idee nie mają

wartości autotelicznej, ich potencjał rozwojowy jest ważny tylko o tyle, o ile wpisuje się w z

góry założone cele. Nie ma miejsca na przypadkowe impulsy rozwojowe, zaskakujące inspiracje

i ożywcze przeżycia zmieniające perspektywę patrzenia.

Przy dominacji tej postawy z całą mocą aktualizuje się postulat Ricoeura o zdaniu się tekstu na

łaskę czytelnika. Przy życiu pozostają tylko te idee, które odpowiadają lokalnym lub globalnym

89 Opis takiego typu spotkania z tekstem, jednak z innym rozwinięciem jeśli chodzi o wpływ na obieg idei  ze
względu na jednostkową postawę tego typu strategii czytania znajduje się w czwartym rozdziale tej pracy w
sekcji dotyczącej interpretacji świata filmu Harry Potter i Książę Półkrwi.
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interesom, co sprzyja nabywaniu przez nie mantrycznego charakteru. Przy mało zmieniających

się  interesach  idee  wykorzystywane  dla  ich  poparcia  też  pozostają  niezmienne,  ich  obieg

spowalnia się i schematyzuje.

Mając  postawę  hermeneutyczną  krążenia  wokół  całości  i  między szczegółami  wiązanymi  w

całość, czytelnik uznaje, że tekst jest czymś ponad nim (nadtekst), jest arcydziełem, które warto

odczytać,  jednak  którego  lektura  będzie  wymagała  od  czytelnika  przezwyciężenia  własnych

ograniczeń.  W  związku  z  tym,  strategia  czytania  będzie  uwzględniała  podjęcie  się  przez

czytelnika ujawnienia przesłanek własnego nastawienia. Konieczne też będzie krążenie między

szczegółem a całością, w myśl zasady działania koła hermeneutycznego (Witkowski 2007, s. 42).

Obieg  idei,  w  którym  dominuje  postawa  hermeneutyczna,  będzie  charakteryzował  się

generatywnością napędzaną przez odnoszenie do siebie części i całości. a także wzmacniania idei

samych  w  sobie  poprzez  zgłębianie  ich  znaczenia,  dociekanie  sensu,  które  mogą  nieść  i

odkrywanie nowych warstw do interpretacji. Można więc sądzić, że idee w takim obiegu będą

dość wyraźnie nakreślone, a także rozpracowane jeśli chodzi o ich składowe.

Postawa  hermeneutyczna  będzie  też  często  miała  przełożenie  na  personalizację  odczytań  w

wyniku  dochodzenia  do  sensu  przy  uwzględnieniu  granic  i  specyfiki  swojego  własnego

wyposażenia  intelektualnego  oraz  odnoszenia  się  do  własnych  przedsądów  przy  próbach

uchwycenia sensu płynącego z tekstów kultury. Obieg idei może się więc charakteryzować w tym

przypadku włączeniem samoświadomości jej odbiorców w główny nurt myślenia o nich i wysoki

poziom ich metanarracyjności (Witkowski 2007, s. 42).

Osoba  wykazująca  postawę  erudycyjną,  w  której  czytelnik  przywołuje  tekst  „nie  w  trybie

konieczności  ale  z  pozycji  wspaniałomyślnego  odniesienia”  (Witkowski  2007,  s.  42),  od

początku nastawiona jest na wykorzystanie danego tekstu do podparcia istniejącego już wywodu.

Czytany tekst od razu wplatany jest w sieć innych tekstów. Ta strategia ma na celu pokazanie

związków prezentowanych treści z tymi znalezionymi w czytanym tekście w celu wzmocnienia

własnej pozycji bądź ukazania własnej elokwencji. Sam tekst ma tutaj pozycję marginalną, jest

jedynie kontekstem i istnieje jako „uboczne odniesienie do kluczowego tekstu” (Witkowski 2007,

s. 42). 

Idee krążące w obiegu zdominowanym przez postawę erudycyjną będą stanowiły raczej formę

sieci  powiązanych koncepcji,  odniesień,  skojarzeń,  sensów i  znaczeń niż  nurtów z  wyraźnie

zaznaczonymi  granicami.  Jednak  dominacja  odczytań  erudycyjnych  grozi  wykształceniem

znieczulenia  na  sytuacje,  w  których  będzie  dochodziło  do  nadinterpretacji  lub

nieuprawomocnionego  wyciągania  wniosków  i  wskazywania  zależności  w  celu  poparcia
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postulowanych przez siebie  tez.  Będzie to osłabiało zaufanie do podpierania się ideami jako

takimi, co wpłynie na osłabianie ożywczego potencjału tekstów.

Nadmierne dostosowanie  danych idei  do poparcia  własnych koncepcji  może mieć  też  swoje

konsekwencje w petryfikacji idei, ich pomnikowym traktowaniu, wyznaczaniu im jedynie roli

sztandarowych haseł, za którymi nie ma sensu doszukiwać się niczego innego.

U podstaw strategii dekonstrukcyjnej leży traktowanie tekstu jako  intertekstu, który żyje poza

zasięgiem autora i kolejnych czytelników, w niezmierzonej przestrzeni międzytekstowej90. Taki

tekst podlega ciągłej  rekonstrukcji,  a strategia czytania będzie zawsze odnosić go do innych,

uznając, że tekst ma strukturę kłącza, którego rozgałęzienia nieustannie zmieniają swoją sieć.

Proces  czytania  związany  więc  będzie  z  wyciąganiem  skojarzeń,  snuciem  tropów  i

penetrowaniem ciągle „pleniących się” śladów odsyłających tekst poza siebie (Witkowski 2007,

s. 43).

Obieg idei podporządkowany postawie dekonstrukcyjnej będzie ciągle rewitalizowany poprzez

nasycanie poszczególnych idei nowymi odniesieniami, innym językiem, odmienną perspektywą

patrzenia  na  dane  zagadnienie.  Będzie  też  to  obieg  będący w  stanie  ciągłego  nienasycenia,

ponieważ  nowe  rozgałęzienia  myśli  powstające  w  toku  dekonstrukcji  będą  domagały  się

kolejnych rozwinięć i dociekań.

Taki bez przerwy zmieniający się obieg idei może jednak generować poczucie tymczasowości,

niepewności,  niestabilności,  aż wreszcie podejrzliwości względem krążących w nim treści ze

strony  jego  uczestników.  Poczucie  niepewności  może  jednak  wpływać  na  rozwój  postawy

uważnego  badacza  szukającego  swojej  drogi  poznania  i  mającego  poczucie  rzeczywistego

wkładu w budowę kultury, którą współtworzy.

Postawa pośpiesznego i powierzchownego przeglądania przekazu reprezentuje szereg strategii,

które mają na celu minimalizację  ilości  czasu poświęconego na lekturę danego tekstu,  który

otrzymuje status  fast  textu.  Należą do nich branie do ręki,  przeglądanie,  próba streszczania i

opowiadania własnych wrażeń, uznanie, że zasługują na chwilę lektury, niekiedy na podstawie

kryteriów nie związanych z jego zawartością lub dyskwalifikacja na podstawie nieprzystawania

tekstu  do  normy,  czy  też  przeszukiwanie  tekstu  „w  pogoni  za  oczekiwaną  korzyścią,

zredukowaną  do  informacji  czy  łowionego  tropu”  (Witkowski  2007,  s.  44).  W ramach  tej

postawy kluczowe są praktyki, które etykietują i pozorują kontakt z tekstem.

Idee, wobec których przejawiana jest  taka postawa, nie mają szans na wzmacnianie, a nawet

90 Uważam, że idea dekonstrukcji jako różnorakich prześwietleń i skojarzeń z tekstu nie musi być redukowana do
kontekstów „postmodernistycznych” ani obciążona jedynie odium nieodpowiedzialności. Ma bowiem głębszy
sens kulturowy.

135



zachowanie energii,  którą potencjalnie  mogą przenosić.  Stają  się  cieniem siebie  samych,  nie

mogąc brać udział w rzeczywistym spotkaniu z odbiorcą. Nie mając możliwości, aby stać się

istotnym impulsem rozwojowym, są oskarżane o śmierć, wypalenie się czy nie przystawanie do

aktualnej rzeczywistości. 

Obieg idei zdominowany przez fast text jest przesycony szybkimi i powierzchownymi treściami,

które są ważne o tyle, o ile dokładnie trafiają w sedno jeśli chodzi o zaspokojenie aktualnych

potrzeb,  czy  to  będzie  „sposób  na  uciążliwą  plamę”  czy  „odnalezienie  sensu  życia”.  Idee

wartościowane są na podstawie ich natychmiastowej przydatności do użycia, a o ich żywotności

często przesądza wytrwały marketing napędzający ich obieg.

Postawa prawdziwego czytelnika – fascynata zakłada,  że wysiłek lektury umożliwia budowę

samego siebie z wdzięcznością dla autora tekstu będącego medium twórczym. Strategie czytania

obejmują tutaj  drążenie lokalne,  wydobywanie  na jaw wymiarów i  obiektów tekstu,  a  także

umiejętność  „skupienia  się  na  fragmencie”  (Witkowski  2007,  s.  44)  będącym filarem,  który

wspiera cenną i znaczącą konstrukcję mającą potencjał do budowy własnej tożsamości.

Obieg idei, w którym najczęściej występuje postawa prawdziwego czytelnika – fascynata będzie

podlegał  nieustannej  rewitalizacji  energią  rezydualną.  Wzmocnieniu  będą  ulegały  zarówno

główne nurty, jak i poboczne wątki, ponieważ poszczególne tropy i kategorie będą rezonować z

różną  intensywnością  w zależności  od  konstrukcji  danej  tożsamości  oraz  momentu  w biegu

życia, w którym następuje spotkanie z ideą. Czytanie przeżywane jako znaczące zdarzenie będzie

energetyzowało nie tylko samo spotkanie z ideą, ale także jej dalsze przekazanie i trwanie w

obiegu. 

Ekologia kultury jako perspektywa dla pedagogiki czytania

Spojrzenie na czytanie z perspektywy ekologicznej ujawnia potrzebę brania pod uwagę całego

systemu relacji, w które wchodzi. Obejmuje to więc zarówno samo medium treści kulturowych,

jak i proces jego wytwarzania oraz dystrybucji wraz z polityką stanowiącą tego kontekst. Ważne

są  więc  powiązania  pomiędzy  kanałami  dystrybucji  treści  kulturowych,  ich  skupiskami  a

ścieżkami potencjalnych odbiorców, zarówno tymi fizycznie istniejącymi w przestrzeni,  jak i

tymi  w  umyśle,  warunkującymi  obieg  myśli.  Co  ważne  czytanie  należy rozumieć  łącznie  z

procesem tworzenia pod wpływem oddziaływania  treści  kulturowych,  na co zwracała  uwagę

Helena Radlińska, widząc w nowych wytworach kultury miarę oddziaływania jej  dziedzictwa

(Radlińska 1947, s. 18 [za:] Witkowski 2014, s. 45). 

136



Idea  melioracji  kultury  jako  niewidzialnego  środowiska  według  Heleny  Radlińskiej  może

stanowić podstawę uznania środowiska w powstawaniu efektów spotkania czytelnika z tekstem.

Autorka pisze, że „bez twórczości indywidualnej wychowanie jest bezpłodne”. Wykorzystanie

metafory rolniczej ma tutaj znaczące konsekwencje. Patrzenie na wychowanie, to jest wzrastanie

w kulturze, zostaje tutaj bowiem odniesione do wzrostu biologicznego organizmów żywych, dla

których wydanie na świat potomstwa jest strategią odnawiania sił gwarantującą życie poprzez

przetrwanie gatunku. Postrzeganie twórczości indywidualnej jako plonu wychowania i owoców

wzrostu programuje oddziaływania wychowawcze, ale zarazem zwraca uwagę na jej pozytywny

aspekt społeczny, niezbędny dla przetrwania wspólnoty kulturowej. 

Ponadto uzależnienie jakości wychowania od jakości twórczości indywidualnej ustawia inaczej

strategie  organizacji  i  kontroli  pracy  niż  dzieje  się  to  w  przypadku  uzależniania  jakości  i

metodyki  pracy  pedagogów  od  skuteczności  transmisji  treści  programowych  i  znajomości

poszczególnych narzędzi  intelektualnych. Kształcenie kompetencji  do ożywczego spotkania z

kulturą  może  „dopomóc  kształtowaniu  się  pełnego  harmonijnego  człowieka,  nie  zaś

produkowania schematów, mieszczących się w jednej powłoce” (Radlińska 1979, s. 122). 

Pedagogika, przy wizji takiego zadania, przed którym staje każdy człowiek, może być według

autorki  pomocna  poprzez  stworzenie  i  odpowiednią  organizację  urządzeń  kulturowych,

opracowanie i udostępnienie narzędzi potrzebnych do egzystencjalnie doniosłego czytania oraz

dążenie do nieustannej odnowy i podtrzymywania urządzeń wspomagających rozwój jednostek i

społeczności.  Proces  ten  określany jest  przez  nią  jako melioracja  gleby kultury sprzężona  z

melioracją duszy człowieka i środowiska społecznego (Radlińska 2002, s. 47-49). 

Melioracja  mająca  na  celu  udostępnianie  kultury  jest  według  Radlińskiej  możliwa  dzięki

„urządzeniom kulturowym” będącymi „skarbnicą” treści kulturowych i „składnicą” narzędzi do

rozwoju (Witkowski 2014, s. 422-431). Ważne jawi się w tym kontekście rola pedagogiki w

inicjowaniu  i  koordynowaniu  „melioracji”  środowiska  kulturowego  w  zakresie  organizacji

dostępu do kultury i  promowaniu wiedzy o tym dostępie ale również w zakresie „melioracji

katalogu” (Witkowski 2014, s. 425) w sensie czynienia treści kulturowych bardziej dostępnymi

poprzez  oznaczanie  ich  i  na  tej  podstawie  katalogowanie,  tak  by  dana,  istotna  rozwojowo

kategoria czy wartość mogła być rozpoznana. Jednak ważne jest tutaj następujące zastrzeżenie: 

Klasyfikacja,  pomagająca  rozwojowi,  powinna  strzec  się jednostronności  i  utrwalania  cech
czytelnictwa, które mogłyby doprowadzać do skostnienia zainteresowań (Radlińska 2002, s. 99). 

Idea działań w zakresie organizacji dostępu do kultury dążącej do ułatwiania dostępu odbiorców

treści  kultury skoordynowanych  z  dynamiką  ich  rozwoju  jest  obecna  już  od  prac  Mikołaja

137



Rubakina z początku XX wieku, w których autor odwołuje się do „aksjomatu Kerschensteinera”

stwierdzającego,  że  dobra kulturalne,  na podstawie  których kształcona jest  jednostka,  muszą

całkowicie lub w części być tożsame ze strukturą stopnia rozwojowego człowieka poddawanemu

kształceniu  (Walentynowicz  1970,  s.  71).  Odnosi  nas  to  do  koncepcji  fazowego  rozwoju

człowieka  w  biegu  życia  (Bücher,  1999),  a  także  pedagogik  rezydualnych  widzących  wagę

ogniskowania myśli ludzkiej wokół rezyduów tożsamości, mających swoją okresową dominację

na różnych etapach cyklu rozwojowego (Orzelska 2014).

Jedna z  propozycji  szkieletu stanowiącego podstawy do melioracji  katalogu zaprogramowana

została przez Julitę Orzelską (2014) w postaci pedagogik rezydualnych w kontekście kategorii

stanowiących rezydua tożsamości wyprowadzone z koncepcji fazowego rozwoju w cyklu życia

E. Eriksona, jak nadzieja, wola, wyobraźnia czy troska. Działania mające na celu zapewnienie

możliwie szerokiego dostępu do treści kultury powinny bowiem być sprzężone z działaniami

pozwalającymi na orientowanie się w sieci tych treści przez ich potencjalnych odbiorców. Istotne

jest  rozważenie,  jakie  treści  są  ważne  dla  czytelnika  z  punktu  widzenia  dynamizmów

rozwojowych  oraz  jakie  ograniczenia  są  wpisane  w  obowiązujące  schematy  percepcyjne  w

zakresie rozpoznawania istotnych egzystencjalnie i rozwojowo treści występujących w różnych

typach tekstów w poprzek podziałów formalnych.

Czytanie zdecydowanie może stanowić wspomaganie rozwoju, jednak niezbędne jest, aby było

ono rozumiane w sensie szerokim, to jest wysiłku „przeszukiwania humanistyki” w celu doboru

treści  wspierających  rozwój  w  jego  dynamicznym charakterze  fazowym.  Wtedy będzie  ono

mogło  stanowić  czynność  polegającą  na  ożywczym zderzeniu  z  myślą  innego,  które  będzie

stanowić zdarzenie o charakterze egzystencjalnym. Następstwami takiego spotkania powinny być

nowe  pokłady  energii,  a  także  „uczynnienie”  jednostki,  wyrażające  się  w  indywidualnej

twórczości (Witkowski 2014, s. 414).

Poruszając zagadnienie wyrównywania dostępu do edukacji, Helena Radlińska zwróciła uwagę

na konieczność meliorowania środowiska kultury, to jest tworzenia ścieżek dostępu do kultury

szczególnie dla tych osób, które mogą być z siły rewitalizującej tego dziedzictwa wykluczone.

Jak wskazywała, nie możemy mówić o równym dostępie do dóbr kultury i szans rozwojowych,

jeśli  cześć wychowanków w określonych warunkach społeczno-kulturowych nie jest w stanie

wykształcić narzędzi umiejętności i postaw umożliwiających korzystanie z kultury. Melioracja

kultury ma  na  celu  tworzenie  połączeń  między potencjalnymi  beneficjentami  dóbr  kultury i

dziedzictwem  symbolicznym  zapośredniczonym  w  postaci  tekstów  i  wytworów  sztuki.

Nieustające działania mające na celu podtrzymywanie tych dróg oraz tworzenie nowych wraz z
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wstępowaniem kolejnych osób na ścieżkę edukacyjną, ale także zmianami w typach przekazu są

tym,  czego  pedagogika  powinna  zacząć  uznawać  nie  jako  działania  pomocnicze,  ale

podstawowe. Ważne jest też w jaki sposób książka dociera do swoich potencjalnych czytelników,

ponieważ  „droga,  którą  przyszła  i  chwila  jej  otrzymania  wywołuje  pożądanie,  podziw bądź

obojętność i niechęć” (Radlińska 2002, s. 50). 

W  duchu  dwoistości  równie  ważna  jest  melioracja  duszy  ludzkiej  przejawiająca  się  w

rozbudzaniu „Erosa poznania”, co może być widziane jako podstawowe zadanie wychowawcy i

nauczyciela.  I  tutaj,  według Radlińskiej,  czytanie,  aby było  skuteczne  rozwojowo,  musi  być

nierozerwalnie połączone z bogatym życiem kulturowym, ponieważ 

[w]spólna podbudowa ogólnego wykształcenia, którą daje dobra szkoła powszechna, przeżycia
religijne, uroczystości narodowe, obrzędy, to co się najczęściej ogląda w muzeach, najbardziej
rozpowszechniona  prasa  codzienna, przedstawienia  popularne  –  wprowadzają do  języka
wewnętrznego  te  same  elementy.  Stwarza  to  wspólnotę kulturową,  umożliwia  czytanie  tych
samych książek (Radlińska 2002, s. 62-63).

Dopiero  całokształt  przeżyć  i  doświadczeń  życiowych  można  rozpatrywać  w  kategoriach

czynników  kształtujących  wewnętrzny  język  każdej  osoby  wyrażający  się  w  nadawaniu

odmiennych znaczeń tym samym wyrazom przez poszczególnych ludzi (Radlińska 2002, s. 63).

Potrzeba  rewitalizacji  niewidzialnego  środowiska  kultury  poprzez  transformację  systemu

edukacji 

Zarówno dotychczasowy dorobek pedagogiki w Polsce, jak i nowe badania prowadzone poza

granicami naszego kraju, mające na celu lepsze poznanie mechanizmów zachodzących podczas

aktu czytania, skłaniają do krytycznego przyjrzenia się możliwości edukacji w obecnym systemie

szkolnym  z  perspektywy  warunków  do  kształcenia  kompetentnych  uczestników  i  twórców

środowiska kulturowego.  Pouczające w tym temacie może okazać się  sprzężenie myślenia o

podnoszeniu  jakości  nauczania  czytania  z  perspektywy koncepcji  miscue  opracowanej  przez

zespół  badaczy  pod  przewodnictwem  Kena  Goodmana  z  rozważaniami  Heleny  Radlińskiej

dotyczącymi  znaczenia  czytania  w  tworzeniu  postawy  odpowiedzialności  za  rewitalizację

społeczności, w której się żyje oraz roli pedagogów w tworzeniu warunków do zaistnienia tych

procesów.  

Termin miscue91 odnosi się do procesu odbywającego się podczas samego aktu czytania. Badania

nad procesem przyswajania treści pokazały, że rezultatem czytania nie jest wierne odwzorowanie

w umyśle czytanych słów. Procesowi temu towarzyszą liczne zmiany, między innymi ominięcia
91 Samo słowo miscue (ang) oznacza błąd, kiks i wywodzi się z języka sportowego oznaczając chybione uderzenie

w  grze  w  bilard  (Merriam-Webster  Dictionary,  https://www.merriam-webster.com/dictionary/miscue,  dostęp
28.12.2018).

139



fraz lub wyrazów, dodania słów lub wyrazów, zamiany słów na inne podobnie brzmiące lub

mające podobne znaczenie (Goodman 2009, s. 147-148). 

U  podstaw  miscue leży  spostrzeżenie,  że  czytając,  konstruujemy  tekst  w  oparciu  o  nasze

kulturowe i lingwistyczne wyposażenie (Goodman, 2009, s. 146). To, co zdołamy przeczytać

zależy więc często nie od naszych chęci lub informacji zawartych w tekście, a od wcześniejszej

jakości spotkania z tekstami będącymi w obiegu. Jest to związane z podkreśleniem wagi dbania o

niewidzialne  środowisko,  które  stwarza  warunki  do  kształcenia  kompetencji  jakościowego

korzystania z uniwersum symbolicznego tekstów oraz unaocznia uwikłanie czynności czytania w

skomplikowaną sieć relacji, również o charakterze temporalnym. 

Koncepcja  miscue powinna być doceniona przez pedagogikę właśnie ze względu na zwrócenie

uwagi  na  wymiar  czasowy czytania,  bowiem  jak  pokazują  wyniki  badań,  tekst  bez  naszej

wcześniejszej wiedzy zwykle nie nauczy nas tego, co potencjalnie zawiera. Dopiero odpowiednie

przygotowanie do czytania obejmujące wiele wymiarów rozstrzyga o efektach lektury.  Miscue

pokazuje, że wartość rozwojowa tekstu w ogromnej mierze zależy od jego relacji z czytelnikiem

osadzonym  w  konkretnym  punkcie  na  drodze  rozwoju  poznawczego,  moralnego  i

intelektualnego. Co warte zaznaczenia podobną koncepcję rozwinął Paulo Freire (2005, s. 21-

24), mówiąc o procesie czytania jako o akcie przepisywania dla siebie czytanych słów. Na ten

aspekt czytania zwracała tez uwagę Helena Radlińska, wskazując na potrzebę odpowiedniego

przygotowania do kontaktu z ważnymi tekstami kultury w celu spełnienia ich zakładanej misji

pedagogicznej (Radlińska 1979, s. 122, 126). 

Helena Radlińska zwraca  uwagę także  na to,  co  jest  zwykle  przez  pedagogów i  polonistów

pomijane, a mianowicie na wagę kształtowania odpowiedzialności w każdym uczestniku kultury

za  jej  jakość.  Pedagogika  Heleny  Radlińskiej  daje  dotąd  niewystarczająco  wykorzystane

wskazanie, że nie możemy traktować kultury jako skarbca, z którego po prostu można korzystać.

Idee, aby były żywe, potrzebują obiegu podtrzymującego ich witalność, ponieważ

 
[s]karby książek żyją jedynie życiem czytelników. Książka – narzędzie musi być używana, ażeby
swą rolę spełnić.  Skarb  nie  odkryty  lub  zapomniany  nie  istnieje.  Biada  współczesnej
Rzeczypospolitej, „dobru powszechnemu narodu”, gdy jej skarby przepadają – nieczynne. Biada
skarbom, które tylko szczupłej garstce są drogie (Radlińska 2002, s. 26). 

Istnieje więc szereg zabiegów i mechanizmów osłabiających jakość niewdzianego środowiska

kultury.  Po  pierwsze  powszechnie  rozpoznawane  idee,  jeśli  nie  są  rewitalizowane,  ulegają

karłowaceniu, stają się „nieme kulturowo” (Witkowski 2014, s. 82). Po drugie idee, do których

dostęp nie jest meliorowany, zostają poza obiegiem, a tym samym tracą swoją witalność, stają się
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martwe. Po trzecie idee nadużywane do własnych celów stają się zwyrodniałe i ciężko na nowo

odkryć ich rozwojowy potencjał, być może zdaje się to często nawet niemożliwe. Wreszcie idee

poddawane redukcyjnej modyfikacji tak, aby były łatwiej przyswajalne, tracą swoje właściwości

rewitalizujące dyskurs, nie mając już takiego potencjału edukacyjnego jak idee oryginalne. 

Dbałość  o  niewidzialne  środowisko  jest  odpowiedzialnością  każdego  człowieka,  jednak  jak

postuluje Radlińska, to przed pedagogami stoi zadanie melioracji środowiska idei i zapewnienia

podnoszenia jakość rewitalizacji  życia kulturowego. Jednak co ważniejsze,  to od pedagogów

należy wypracowanie procesu kształcenia odpowiednich postaw wobec idei,  ponieważ jakość

wykształconych postaw wobec tekstów kultury oddziałuje zwrotnie na jakość tej kultury. Innymi

słowy, Radlińska podkreśla wagę rozbudzania w każdym człowieku zamiłowania do czytania,

ponieważ zaangażowanie poszczególnych członków społeczności w środowisko idei stanowi o

tym, jakimi ideami ta społeczność żyje i jakie możliwości rozwojowe ma. Jak pisze, 

[…] do  tak zwanego „środowiska niewidzialnego” należą myśl i  marzenie,  wzloty i  dążenia,
upadki i troski. W środowisku niewidzialnym odbywa się wymiana wartości duchowych, w nim
rodzą się idee i koncepcje ustrojów społecznych. Tu tkwią najgłębsze  źródła sił ludzkich. Tu
zjawia  się świadomość potrzeb  i  pragnienia,  tu  kształtuje  się wola.  Tu  zachodzą zjawiska,
rozgrywające się poza  świadomością,  od których w istocie zależy wiele spraw z powierzchni
życia.  W  tych  właśnie  dziedzinach  rozpościera  się królestwo  pisarza,  który  rzeczywistością
niewidzialną przemienia warunki widzialnego bytu (Radlińska 2002, s. 67).

Tym  samym  z  pozoru  nakierowana  na  dobro  społeczne  troska  o  środowisko  idei  stanowi

jednocześnie najlepszy gwarant dbałości o własną energię witalną i jakość rozwoju. 

Zabiegi  wzmacniające  obieg  idei  to  przede  wszystkim  „torowanie  dróg  książkom”,  to  jest

kształtowanie ich wizerunku jako ważnego elementu życia każdego człowieka na wszystkich

etapach jego życia oraz tworzenie takiego środowiska, w którym czytanie jest postrzegane jako

potrzebne  i  korzystne.  Jest  to  zadanie  podstawowe,  ponieważ  idee,  do  których  dostęp  się

melioruje,  które  są  włączane  w  szeroki  obieg,  są  silne,  a  zatem  nie  łatwo  poddają  się

destrukcyjnym działaniom lub manipulacji. Drugim zadaniem wzmacniającym obieg idei, a tym

samym  podnoszącym  jakość  niewidzialnego  środowiska,  jest  kształcenie  kompetencji  do

twórczego, znaczącego indywidualnie i społecznie czytania. Idee, które są poddawane twórczym

rozwojowym zabiegom, na które się patrzy z różnych punktów widzenia, mają duży potencjał

energetyczny, a tym samym według koncepcji Vilfredo Pareto, stanowią derywacje o charakterze

rezydualnym, silnie oddziaływając na osoby, które się z nimi zaznajamiają. 

Koncepcja kultury jako niewidzialnego środowiska skłania także do patrzenia na czytanie nie z

perspektywy  wagi,  przesłania  czy  przełomowości  samego  tekstu,  który  się  czyta,  ale  z

perspektywy efektów lektury dla ekologii umysłu. Może to być inspiracją do zmiany myślenia na
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temat systemu oceniania kształcenia i przesunięcia akcentu z umiejętności odtworzenia samego

tekstu lub jego treści,  a nawet  poziomu rozumienia zawartych w nim idei,  na ocenę jakości

nośności, transformacji i transgresji tego, co przyniósł ze sobą tekst oraz stopnia wzmocnienia

energetyzującego charakteru czytanych idei w wymiarze indywidualnym i społecznym92.  

Jak wskazują współcześni edukatorzy i teoretycy literacy studies, pomocne w tym zadaniu mogą

się  stać  działania  związane  z  transformacjami  czytanych treści,  dokumentowaniem własnych

transgresji, wchodzeniem w różne modalności. Mogą być one wyrażane za pomocą wizualizacji

tekstu  lub  odwrotnie,  stanowić  zapis  kształtowania  postawy  do  świadomego  budowania

rozumienie materiałów wizualnych na podstawie tekstu czytanego (Harste 2009, ss. 34-49). W

tym sensie kompetencje do wyrażania się językiem sztuki poprzez film, autoekspresję, dramę,

konstruowanie i nagrywanie wypowiedzi, atrakcyjną autoprezentację, tworzenie grafik, filmów,

muzyki i widowisk stają się integralnym komponentem nauki czytania (Lapp i in. 2009, s. 3-17).

Autorzy  tej  koncepcji  zwracają  uwagę  na  nową  rolę  nauczyciela,  którego  zadaniem  będzie

ocenianie  wytworów  powstałych  na  gruncie  różnych  dziedzin  sztuki  i  operujących  skrajnie

odmiennymi technikami wyrazu niż do tej pory stosowane testy i wypracowania. Wymaga to

również radykalnie innego spojrzenia na miejsce, czas, dynamikę i organizację procesu edukacji

(Lapp  i  in.  2009,  s.  11-12).  Poważną  przeszkodą  może  być  jednak  brak  odwagi  na  śmiałe

projektowanie tego, co jest możliwe i brak gotowości na uzmysłowienie sobie przez pedagogów,

jak paradoksalnie ważną kompetencją jest czytanie w erze dominacji kultury obrazkowej.

Zespół  badaczy  prowadzonych  przez  Diane  Lapp  ostrzega  przed  katastrofalnymi

konsekwencjami, jakie zajdą, jeśli pedagogika nie nadgoni kulturowego zapóźnienia w zakresie

traktowania  sztuk  wizualnych,  komunikacyjnych  i  performatywnych  jako  obszaru  swoich

oddziaływań (Lapp i in. 2009, s. 13). Na włączenie w myślenie o kształceniu czytania postulatu

Heleny  Radlińskiej  o  konieczność  twórczego  wykorzystywania  lektur  oraz  wskazywanie

istotności  zabiegów,  mających  na  celu  torowanie  dróg  książkom  również  poprzez

wykorzystywanie oddziaływań będących owocami spotkań czytelników ze znaczącymi tekstami,

jest już najwyższy czas. Jednak już wstępne rozeznanie w skali zmian, jaka musiałaby zajść w

organizacji  i  pojmowaniu  edukacji  uświadamia,  że  nie  będzie  to  możliwe  bez  radykalnej

transformacji systemu edukacji oraz sposobów myślenia o niej. 

Traktowanie poważnie potencjału dziedzictwa kulturowego uczula, że wprowadzane zmian w

system nauczania i projektowanie nowych zadań kształcenia nie może się dziać w oderwaniu od

92 Należy ponownie podkreślić, że ważne jest poczynione za Batesonem rozróżnienie między komunikacyjnym i
metakomunikacyjnym poziomem, to jest przejście od znaczenia wewnętrznego do znaczenia dla mnie. Przejawia
się to w przejściu od rozumienia tego, „co czytam” do tego „po co czytam?” i „dlaczego to jest dla mnie ważne”. 
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historii.  Elementy konstrukcji  świata  społecznego są w dużej  mierze wynikiem relacji,  jakie

mamy z  kulturą,  której  wymiar  historyczny jest  równie  ważny jak niedoceniany.  Poglądy na

świat,  życie,  swoją  misję  czy sens  egzystencji  mogą  być  określone  jako  wynik  znaczącego

zderzenia  z  historią  myśli,  która  czyni  różnicę.  Jak  wskazuje  Paul  Ricoeur,  czytanie  daje

człowiekowi nieosiągalna dla innych organizmów zdolność do komunikowania się na odległość

nie tylko w wymiarze geograficznym, ale także czasowym (Ricoeur 1989, s. 191). Daje to istocie

ludzkiej możliwość spotkania z tekstami będącymi świadectwem konstrukcji relacji społecznych

z  różnych epok i  cywilizacji  wraz  z  obowiązującą  w nich  epistemologią.  Stwarza  to  szansę

otwarcia na taką epistemologię,  która obejmuje inne wzory i  paradygmaty niż  te,  w których

obecnie zachodzi nasze myślenie. W tym sensie spotkanie z tekstem kultury może być nie tylko

oknem na inny świat, ale przede wszystkim może ukazywać inne sposoby myślenia o świecie. W

tym kontekście Jacques Le Goff propaguje przekonanie, „że przeszłości nie da się rozumieć w

oderwaniu od teraźniejszości, podobnie jak – w odwrotną stronę – teraźniejszości w oderwaniu

od przeszłości [...]” (Rodak 2009, s.  46). Dla rozmienienia siebie i  świata istotne jest  ciągłe

utrzymywanie  łączności  między  przeszłością  a  teraźniejszością  w  obliczu  sieci  idei

rozpinających się między poszczególnymi strukturami umysłu w strukturze mikro, mezo i makro,

to jest na poziomie konkretnych, poszczególnych działań jednostki, jej strategii życiowej, relacji

społecznych, wspólnot, wreszcie całych społeczności.

Brak reakcji na procesy ekonomizacji i urynkowienia edukacji krótkowzrocznie redukujący wagę

jakościowego kształcenia humanistycznego to niebezpieczny trend, i, jak pisze Lech Witkowski, 

 
Trzeba  to  szaleństwo,  sankcjonowane  nawet  ministerialnie  promowanymi  rozwiązaniami,
przerwać  w  trosce  o  jakość  naszego  potencjału  duchowego,  paniki  zbiorowej  i  dynamiki
interakcji międzypokoleniowych, zwiększanej i uszlachetnianej poprzez zdolność rozmawiania z
„wielkimi  duchami" naszej  tradycji  i  między sobą  w sferze publicznej  naszej  często ułomnej
intelektualnie codzienności [...] Historia staje się w takiej nowej perspektywie życiodajną glebą,
przestrzenią inspiracji, źródłem tropów pozwalających rozumieć wagę marginalizowanych prób
modernizacji myślenia, mających swoje zapomniane czy zlekceważone antycypacje, które same
przywrócone  do  życia,  nadają  sens  dążeniom,  traktowanym  bez  nich  jako  wykorzenione  i
niesłychane (Witkowski 2010, s. 7).

Stanięcie na straży potrzeby komunikacji z przeszłością jest ważnym zadaniem dla pedagogiki,

która z  pola widzenia nie może stracić  zarówno różnorodnych możliwości  kontaktu z  myślą

ludzką, jak i różnych poziomów tej interakcji. Istotne jest również wskazane przez J. Le Goffa na

znaczenie tzw. „idei – sił”  (les idees forces), to jest  takich idei,  które pobudzają nie tyle do

myślenia, ile do działania (Rodak 2009, s. 44). W tym przypadku możemy mówić o możliwości

skupienia się pedagogiki na poszukiwaniu dróg do rozwoju postawy intencjonalnego wchodzenia

z tekstem w relacje o charakterze motywującym do podejmowania działania i rewitalizującym
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energię środowiska.

Ograniczenia obiegu idei z perspektywy ekologii umysłu

Według Gregory'ego Batesona, umysł nie znający granic ciała z łatwością wychodzi poza jego

obręb93. Stąd wynika charakterystyczny dla ludzi rozwój różnych sposobów porozumiewania się

do minimum ograniczający bariery związane z możliwościami komunikacyjnymi ciała i głosu.

Wiąże się to z tworzeniem rozmaitego oprzyrządowania znoszące te ograniczenia, wdrażaniem

coraz bardziej nowoczesnych mediów komunikacji i marzeniami o wznoszeniu się na kolejne

poziomy rozwiązań telekomunikacyjnych. Marzenia te towarzyszą ludziom nie tylko w życiu

codziennym, ale mają również swoje miejsce w książkach i filmach osadzonych w przyszłości

lub  pokazujące  bardziej  zaawansowaną  technologię,  do  której  dostęp  mają  tylko  elity,

superbohaterowie lub „agenci do zadań specjalnych”94.

Helena Radlińska widziała jako ważne zadanie torowania książkom dróg wśród ludzi (Radlińska

2002, s. 19). To, co jest  ewidentne w takim myśleniu,  to przypisanie książce wielkiej  mocy.

Według Radlińskiej  książka,  wraz z swoimi ideami,  swoim językiem, swoim potencjałem do

rozbudzania  ducha,  potrzebuje  pomocy  pedagogów  w  postaci  torowania  dróg  wśród  ludzi.

Konieczne  jest  tworzenie  obiegów,  dające  możliwość  cyrkulacji  ważnych  tekstów  między

ludźmi, ale też życie wśród nich, stanowiąc podłoże do rozwoju niewidzialnego środowiska. Ta

metafora przede wszystkim powinna jednak zwrócić uwagę na wyznaczenie zadania torowania, a

nie zwykłego wyznaczania dróg wytworom kultury. Wskazuje to na istnienie przeszkód, które

stoją na drodze książki do swobodnej cyrkulacji między ludźmi. W obliczu tego pedagog ma za

zadanie  rozpoznać  te  przeszkody  oraz  opracować  takie  strategie,  które  pozwolą  na  ich

pokonanie, a w rezultacie udrożnienie dróg książkom.

Nie wystarczy więc fizyczna obecność książki i jej potencjalny dostęp dla społeczeństwa, nawet

przy  pokonaniu  bariery  finansowej  kupna  książki,  to  jest  umożliwiając  jej  bezpłatne

wypożyczenie.  O  wiele  ważniejsze  niż  stworzenie  fizycznego  dostępu  do  dzieła  jawi  się

organizacja  takiego  środowiska,  które  umożliwiałoby obieg  tych  książek  pomiędzy  ludźmi,

stanowiąc dla nich doświadczenie, którym warto się podzielić, okazję na wartościowe przeżycie,

której nie można stracić (Radlińska 1979, s. 259-260)95. Wiąże się to z nabywaniem przez ludzi
93 Por. również wywodzące się z etnologii pojęcie ekstensji umysłu autorstwa Edwarda Twitchella Halla, omówione

m. in. w książce Poza kulturą, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 64-80.
94 O tym dążeniu możemy się przekonać, oglądając filmy wybiegające w przyszłość, czy czytając powieści science

fiction, gdzie „lepiej znaczy więcej” jak zauważa Dariusz Brzostek (2005, s. 195-218).
95 Takie inicjatywy są podejmowane przez instytucje i  organizacje w całym kraju,  np.  por.  projekt  pokazujący

obrazowo, jak czytelnik wtapia się w świat tekstu albo jak książka przenika do jego rzeczywistości,  Miejska
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kompetencji do takiego czytania, które zmienia na lepsze człowieka i świat, w którym żyje.

Mustafa Y. Eryaman zwraca uwagę w tym kontekście na możliwość przyjęcia przez biblioteki

zadania  wzmacniania  pozycji  społeczności  (community  empowerment)  poprzez  dopuszczenie

zaistnienia kontrnarracji w przestrzeniach biblioteki (Eryaman 2010, s. 135). Wpisuje się to w

krytyczne spojrzenie na rolę pedagogiki, systemu oświaty i  praktyk czytania budowane przez

Henry'ego Giroux, według którego biblioteki mogą się stać miejscem kulturowego pogranicza o

charakterze pedagogicznym (pedagogical cultural borderlands), jeśli będzie dla nich miejsce dla

narracji alternatywnych w stosunku do głównego nurtu (Giroux 1993, s. 26). Można to określić

jako  meliorację  katalogu  biblioteki  poprzez  dopuszczenie  do  głosu  kontrnarracji.  Warte

wspomnienia  jest  to,  że  alternatywne  formy  narracji,  z  samej  definicji  nie  będące  tymi

dominującymi i powszechnie uznanymi, często przyjmują inną formę niż ta powszechna, uznana

i  szeroko  akceptowana.  W wyniku  tego  nie  są  postrzegane  jako  równoważne,  jednak  sama

możliwość zaistnienia ich na arenie ma znaczenie, a jeszcze ważniejsze jest to, co możliwość

wyrażenia swojej narracji daje rozwojowo dla ich wytwórców. Takie podejście przyjęli autorzy

techniki  rozwoju  kompetencji  do  czytania  „sketch-to-stretch”,  w  której  multimodalność  jest

impulsem do generowania nowych znaczeń i  motywacją  do pogłębionej,  bardziej  krytycznej

lektury, a także do czytania większej ilości tekstów (Harste 2009, s. 34-48).

Alternatywne sposoby narracji wiążą się też z pojęciem transgresji jako przekraczaniu własnych

możliwości i granic. Proces przekraczania siebie przejawia się zwykle podczas podejmowania

działań ekspansywnych lub twórczych (Truskolaska 2014, s. 215). Czytanie może mieć charakter

transgresyjny,  a  przykładem  rozwiązań  metodycznych  wspomagających  przejście  między

światem obrazu a światem wyrazu jest program Draw Children into Reading (Wciągnąć dzieci

poprzez  rysowanie  w  czytanie).  Program  jest  dostosowany  do  wsparcia  dziecka  na  etapie

przejścia  między  ikonosferą  a  logosferą,  to  jest  między fazą  utrwalania  znaczenia  poprzez

rysowanie i obrazy, a fazą ujmowania komunikatów w słowa i umiejętnością ich odczytywania

oraz  zapisu.  Transgresja  w  stronę  nabycia  umiejętności  czytania  i  pisania,  która  może  być

określona jako wejście w kulturę słowa wspomagana jest przez poprzedzanie opisu słownego na

wybrany temat tworzeniem obrazu dotyczącego tej wypowiedzi. Jak wykazały badania, dzieciom

jest łatwiej opisać dane zagadnienie po narysowaniu obrazka na ten temat. Po roku lub dwóch

latach  zajęć  teksty  tworzone  przez  dzieci  objęte  programem  zawierały  znacząco  więcej

szczegółów i bardziej zróżnicowane słownictwo niż wypracowania pisane przez dzieci z grupy

Biblioteka  Publiczna  w  Morągu  im.  Konstantego  Ildefonsa  Gałczyńskiego
http://www.bibliotekamorag.pl/galeria/projekt-ksiazka-zyje-naprawde/, dostęp 15.04.2018.
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kontrolnej pozbawione okazji do ćwiczenia synergii ikonosfery z logosferą.

Można więc stwierdzić, że stosowanie alternatywnych form wyrazu, szczególnie tych, które są

już dobrze opanowane przez osoby w ich cyklu rozwojowym, zwiększa efektywność rozwoju

umiejętności  czytania  i  pisania,  również  dzięki  polepszeniu  sprawności  wzrokowych  i

manualnych. Jednak, co równie cenne,  dzięki bazowaniu na twórczości nauczyciela i  ucznia,

wzrasta jakość wyrażania swoich doświadczeń i opinii oraz motywacja i pasja tworzenia, co ma

szczególną  wartość  z  perspektywy  wypełniania  przez  pedagogikę  postulatu  istotności

egzystencjalnej i budowania więzi społecznych. Podsumowując, rozszerzanie dostępnych dróg

komunikacji  i  usprawnianie  ich  może  się  przyczynić  do  polepszenia  jakości  obiegu  idei  w

społecznościach.  To  wiąże  się  ze  sprzężeniem  dwóch  wymiarów  rozumienia  komunikacji:

technicznego  i  transcendentnego.  Pedagogika  czytania  stoi  więc  przed  zadaniem  dwoistego

wysiłku wspierania społecznych praktyk związanych z czytaniem. Z jednej strony powinna być

nastawiona  na  usprawnianie  obiegu  idei,  włączając  w  to  badania  nad  efektami  lektury  w

zależności  od dróg dostępu do treści  symbolicznych i  formy ich zapośredniczenia.  Z drugiej

strony ważne są również działania umożliwiające i  wspierające procesy tworzenia wspólnoty

komunikacyjnej  zasilanej  energią  rezydualną,  szczególnie  tą  związaną  z  typami  rezyduów

uspołeczniania, więzi międzyludzkich i świata wartości wspólnotowych.  
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Rozdział III

Czytanie w procesie uczenia się między czynnością i rozwojem

Wstęp

Jeśli chcemy myśleć o czytaniu z perspektywy pedagogicznej, warto popatrzeć na nie jako na

praktykę kulturową mającą znaczenie kształcące oraz która jest w pewien sposób motywowana.

Studia nad tym zagadnieniem skłaniają do uwypuklenia wagi rozpoznania przez pedagogikę nie

tylko samego czytania widzianego jako kontakt poznawczy z tekstem, ale raczej wszystkiego

tego, co wiąże się z jego jakością i znaczeniem oraz co stanowi o jego wpływie na sprzężenie

człowiek – kultura. Czytanie postrzegane z perspektywy spotkania z tekstem jako symbolicznym

obiektem kultury jest rodzajem uczenia się w sensie dwojakim. Uczenie się może polegać na

kształceniu postawy ciągłej budowy technik nowego, świeżego patrzenia na świat i siebie lub też

można  na  nie  patrzeć  z  perspektywy  kumulacji  wiedzy  i  umacniania  się  obowiązującej

społecznie  wizji  świata96.  Ten drugi  typ,  określany przez  Pierre'a  Bourdieu jako reprodukcja

kulturowo narzucanych  znaczeń,  tłumi  żywą percepcję,  alternatywne  sposoby doświadczania

rzeczywistości i  naturalne instynkty, ale w zamian daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji,

oczywistości i porządku. Osobno da się wpisać funkcje czytania w trzy poziomy uczenia się

według Batesona. Szczególnie ważny jest drugi poziom uczenia, w którym efektem czytania jest

zmiana ram interpretacji, dająca efekt rozwojowy i szansę autotranscendencji, co można odnieść

do pierwszego rozumienia uczenia się. 

W tym kontekście postrzegam jako istotne z perspektywy realizowanego projektu:

– kategorię samorealizacji jako podstawowej potrzeby instynktownej tłumionej przez kulturę, a

przejawiającej  się  w  zdolności  do  utrzymywania  w  napięciu  synergicznym  biegunowo

ustawionych  par  np.  Eros  –  Agape,  zabawa  –  praca,  obowiązek  –  rozkosz,  odrębność  –

wspólnotowość, egoizm – filantropia, dystans – wspólnota, rozum – uczucia, ciało – umysł, grunt

– transcendencja

–  kategorię  nawyku  w  obliczu  redukcyjności  opracowań,  bryków,  streszczeń,  sprawozdań,

uczenia  się,  czytania,  nastawień,  postrzegania  w  napięciu  między  ekonomią  a  istotnością

96 Osobno da się tu wpisać funkcję czytania w poziomy uczenia się według Gregory'ego Batesona. Jak zostanie
szerzej omówione w sekcji  Samorealizacja jako motywacja (do) czytania  w tym rozdziale,  szczególnie ważny
jest poziom drugi, na którym efektem czytania jest zmiana ram interpretacyjnych oraz zdolność do ich wyboru –
oznaczająca większy poziom wolności w uczeniu się – dająca efekt rozwojowy i autotranscendencyjny.
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egzystencjalną, techniką a poezją, narzędziem a przeżyciem

– kategorię ruchu na zewnątrz i ruchu do wewnątrz z koncepcją kultury żyjącej na granicach

–  kategorię  znaczeń  w  zakresie  ich  stabilności/destabilizacji,  pewności/niepewności,

precyzyjności/polifonii  jako  czynnika  konstytuującego  lub  zaburzającego  poczucie

bezpieczeństwa bycia w świecie, co wiąże się z obecnością mitów i symboli w kulturze

Ważnym zagadnieniem dla pedagogiki jest też selekcja tekstów w kontekście poziomu rozwoju

czytelniczego,  który  wchodzi  w  relacje  z  poziomem  rozwoju  moralnego,  estetycznego,

psychospołecznego,  duchowego,  intelektualnego,  jak  również  natężeniem  poszczególnych

składników w zakresie systemu rezydualnego i instynktownego. 

Selekcja ta dotyczy następujących kwestii:

– kategorii naiwności i niewinności w obliczu trujących treści, ale też „powtórnej naiwności”

(Ricoeur) pozwalającej na doświadczenie hermeneutyczne koła wiary i rozumienia, jak również

„drugiej naiwności” (Maslow) charakterystycznej dla poziomu samorealizacji, która pozwala na

postrzeganie  rzeczywistości  przezwyciężające  tendencje  do  stosowania  klisz,  schematów  i

banalnych znaczeń;

– kategorii granicy i centrum jako miejsca rewitalizacji, sakralizacji i mocy;

– kategorii oporu przed uczeniem się poprzez czytanie w kontekście mitu wybrańca/wejścia w

grę  (illusio)  versus mitu  odpowiedzialności  za  własny  rozwój//demokracji  z  prawem

powszechnego dostępu do wiedzy/społeczeństwa wiedzy, a także takich zagadnień jak zakazane

księgi, podejrzliwość wobec tekstu, mądrość powieści97.

Przedstawiony  powyżej  schemat  uczenia  się  został  skonstruowany  przy  użyciu  dotąd

97 Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w rozdziale czwartym tej pracy w sekcji zawierającej interpretację
świata filmu Harry Potter i Książę Półkrwi. 
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wypracowanych  narzędzi  do  myślenia  o  czytaniu,  przyjmując  za  podstawę  konstrukcji

stwierdzenie klasyka psychologii humanistycznej dotyczące elementów koniecznych do badania

osobowości  w perspektywie holistycznej  (Maslow 2013,  s.  312-313).  Podczas  gdy autor  ten

koncentruje  się  na  określeniu  miejsca  i  roli  samooceny  oraz  poczucia  bezpieczeństwa  w

osobowości,  ja  w tej  pracy dążę  do namysłu  nad rolą,  jaką jakościowe czytanie  odgrywa w

strukturze  osobowości.  W  tym  celu  wyodrębniam  za  Maslowem  dwa  obszary  analizy  roli

czytania, to jest w organizacji organizmu i jego dynamice rozwojowej.

3.1 Konceptualizacje dwóch wymiarów uczenia się. Czytanie między odtwarzaniem illusio

(Pierre Bourdieu) a ożywczym spotkaniem z cudzą mową (Michaił Bachtin)

Poprzedni rozdział skupiał się wokół czytania w świetle jego epistemologicznych powiązań w

postaci  konstruowania  i  rozumienia  siebie  oraz  świata.  Teraz  akcent  rozważań  zostanie

przesunięty z poznania na uczenie się i jego efekty. Czytanie jako spotkanie z cudzą mową może

mieć szereg następstw w postaci kształtowania się konkretnej postawy wobec kultury, rozpinając

się między oporem i chęcią działania na jej rzecz. Bierze też udział w kształtowaniu się stosunku

do własnego rozwoju,  który może mieć  dwa wektory.  Pierwszy z  nich  nakierowany jest  na

transgresję  i  transformację  własnej  kondycji,  natomiast  drugi  na  stabilizowanie  struktur

wewnętrznych  i  społecznych.  Świadomość  tego  każe  poszukiwać  źródeł  kształtowania  się

kierunku  i  dynamiki  tych  procesów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kształcenia

organizowanego prze system edukacyjny.

Spojrzenie obejmujące szeroko kwestię relacji między kulturą i czytaniem podważa przekonanie,

że  sam  wzrost  czytelnictwa  będzie  gwarantował  pomyślne  zmiany.  Oparcie  na  koncepcji

Abrahama  Maslowa  pozwala  przybliżyć  się  do  rozpoznania  różnic  w  uwarunkowaniach  i

motywacji  wykonywania  czynności  kulturowej,  jaką  jest  czytanie,  a  w  konsekwencji  jego

przebiegu i efektów na różnych poziomach kultury jako niewidzialnego środowiska. Może się

też przyczynić do lepszego rozumienia związków z obecną polityką oświatową i tak zwanym

kryzysem czytelnictwa, jak również fenomenem społeczeństwa informacyjnego, w którym czyta

się i produkuje tyle tekstów, ile jeszcze nigdy nie miało okazji w całej historii ludzkości.

To,  co  jest  w  moim  rozumieniu  przełomowe  w  koncepcji  Maslowa,  to  przekonanie,  że

dominujący typ kontaktu z kulturą paradoksalnie w istocie zamyka lub znacznie ogranicza drogę

przed znaczącym rozwojowo spotkaniem z tekstem stanowiącym nasze największe bogactwo dla

rozwoju duchowego. Standardowy kontakt z kulturą bowiem tłumi dążenie do samorealizacji,
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kluczowe dla rozwoju i pozwalające jednostce wzbić się na poziomy najwyższej produktywności

twórczej, a zarazem najwyższej satysfakcji z życia. Rekomendowane, podjęte w tej pracy próby

przeszukiwania  humanistyki,  w celu  stworzenia  dla  pedagogiki  projektu  skupiającego się  na

czytaniu w trybie transwersalności, skłaniają do uznania istotności tego postulatu dla myślenia

pedagogicznego i potrzeby zaprojektowania dalszych badań na podstawie zarysowanych przez

Maslowa mechanizmów. 

Przypomnijmy, że zgodnie z wyżej omówioną koncepcją, człowiek ma „instynkt” do wstąpienia

na najwyższe szczeble rozwoju. Jednak te najwyższe poziomy osiągane są przez niewielu, a w

związku z tym reprezentacja ludzi, u których dominuje potrzeba samorealizacji jest bardzo mała,

choć często uważani są oni za geniuszy, a ich wytwory uznawane są jako najwyższe osiągnięcia

ludzkości. Większość ludzi nie osiąga wyższych poziomów rozwoju, co może być związane z

niesprzyjającymi ku temu warunkami w postaci frustracji podstawowych potrzeb na wczesnych

etapach życia.

Jednak,  jak  sugeruje  Maslow,  równie  ważną  przeszkodę  rozwojową  mogą  stanowić

oddziaływania  świata  społecznego  tłumiące  naturalne  instynkty  zmierzające  do  osiągnięcia

poziomu dominacji  potrzeb samorealizacji.  Dzieje się tak z  racji  tego, że społeczeństwo jest

zdominowane  przez  osoby  znajdujące  się  na  niższych  stopniach  złożoności  rozwoju,  które

tworzą rzeczywistość kulturową odwołującą się do prymatu spełniania potrzeb na podstawowym

poziomie,  postrzegając  te  na  wyższym  jako  nieistotne.  Spotkanie  z  najbardziej  doniosłymi

osiągnięciami kulturowymi ludzkości nie jest dla takich osób korzystne rozwojowo, ponieważ w

istocie  „kontakt”  z  nimi  jest  tylko  pozorowany.  Jednakże,  poprzez  wynikające  z  tradycji

społeczne uznanie genialności i wartości tych dzieł,  system edukacji  narzuca kontakt z nimi,

który nie jest w istocie realnym spotkaniem. Podejmowana czynność kulturowa stanowi w tych

licznych przypadkach jedynie i aż gest uznania oraz potwierdzenia wartości społecznej danego

dzieła,  zapewniając reprodukcję jego kulturowego kapitału.  Zgodnie z  koncepcją reprodukcji

kulturowej  Pierre'a  Bourdieu,  jest  to  następstwem  ukształtowania  się  we  wczesnym  etapie

rozwoju habitusu będącego ucieleśnionym systemem dyspozycji do działania (Bourdieu 2008, s.

72-73). Z jednej strony czyni to te gesty naturalnymi, wykonywanymi bez wewnętrznego oporu i

refleksji, a z drugiej strony utwierdza to podmioty czytania w przekonaniu, że to lektura „nie dla

nich” (Bourdieu 2008, s. 85). 

Zgodnie  z  teorią  Bourdieu,  nawet  wielokrotne  powtarzanie  aktu  lektury  bez  rozwojowych

następstw  dla  czytającego  nie  musi  powodować  podważenia  zasadności  czytania  ani

zakwestionowania jego edukacyjnych walorów. Dzieje się tak, ponieważ schematy percepcji i
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działania reprodukowane przez podmiot ulegają wzmocnieniu i naturalizacji przez sam fakt ich

powtarzania  (Bourdieu  2008,  s.  22).  Proces  nabywania  i  utrwalania  habitusu  sprzyja  też

uprawomocnianiu statusu instytucji społecznych, jako że zdolność do praktycznego przyswajania

przez ciało tego, co społeczne, zabezpiecza proces odtwarzania zdeponowanych w nich sensów.

Jednocześnie indywidualny i niepowtarzalny charakter powstawania każdego habitusu powoduje

oddziaływanie na te instytucje w postaci nieznacznej zmiany struktury i sensów (Bourdieu 2008,

s. 77).

Inaczej  mówiąc,  pomimo  wykonywanego  gestu  czytania  będącego  w  rzeczywistości  aktem

uznania  i  rozpoznania  społecznie  ustanowionej  wartości  tekstu  i  struktur  to

uprawomocniających,  podmiot  czytający  nie  wyposażony  w  kompetencje  do  znaczącego

spotkania  z  tekstem kultury nie  wchodzi  w  illusio edukacyjne,  oceniając  zbyt  niski  poziom

własnych kompetencji do znaczącego w nim udziału98. To prowadzi do samowykluczenia, lub

też,  jak  określa  Bourdieu,  do  ustawienia  się  w  pozycji  obojętnego,  lub  przejścia  w  stan

zawieszenia (2001b, s. 39-40).

W perspektywie wcześniejszych tropów z humanistyki szczególnie interesującą badawczo jest

postawa  obojętności  wobec  czytanego  tekstu.  Bourdieu  określa  ją  jako  sytuację,  w  której

podmiot  rezygnuje z  wydobywania tego,  co dla  niego ważne,  przyjmując strategię,  w której

aspekty  charakterystyczne  dla  danego  illusio są  dla  niego  in-dyferentne (nie-rozróżnialne)

(Bourdieu 2001b, s. 347). Koresponduje to z podstawową tezą Gregory'ego Batesona dotyczącą

uczenia się, zgodnie z którą to, co może być edukacyjne, to zdolność spostrzeżenia „różnicy,

która czyni różnicę” (Bateson 1979, s. 112). W świetle tego, czytaniem pozbawionym potencjału

rozwojowego będzie lektura niezaangażowana, polegająca na samowykluczeniu się z realnego

spotkania z tekstem poprzez przyjęcie postawy nierozróżniania treści na ważne lub nieważne dla

samego czytającego, co pozbawia je edukacyjnego oddziaływania. Co ciekawe, w ramach tej

koncepcji  możliwe  jest  nawet  dokładne  pamięciowe  opanowanie  czytanych  treści  bez

uruchomienia znaczących z perspektywy samorealizacji procesów edukacyjnych.

Jednocześnie realizacja potrzeb na innych poziomach wymaga wykorzystywania kultury do ich

zapewniania. Lektury spełniają więc potrzeby fizjologiczne, w dużej mierze rezydualne, jak te

związane  z  seksualnością  oraz  potrzebę  poczucia  bezpieczeństwa,  również  mającą  swoje

ugruntowanie rezydualne w postaci takich derywacji, jak poczucie łączności ze społeczeństwem,

własnej wartości, ustabilizowanej wizji świata czy też racjonalności rzeczywistości. 

98 Znaczący udział w  illusio przejawia się według Bourdieu w możliwości wpływu na grę czy też sprawowania
jakiegoś rodzaju władzy (por. Bourdieu, Wacquant 2001, s. 80).
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Czytanie jako strategia poznawcza w napięciu między odbiorem ograniczonym i wypracowanym

Czytanie jest zawsze wpisane w szerszy kontekst poznania, i z tej racji efekt lektury podlega

warunkowaniu nie tylko treścią samego tekstu, ale w dużej mierze też postawą wobec czytanego

i  czytania,  celem  lektury,  światopoglądem,  wiedzą  oraz  stopniem  opanowania  przez  osobę

czytającą zestawu technik analizy treści i  formy, a zarazem umiejętnością odniesienia ich do

własnej sytuacji. 

Jak zauważa Maciej Maryl, 

[…]  styl  odbioru  jest  to  pewna  strategia  poznawcza  stosowana  wobec  tekstu,  wypływająca
zarówno z przesłanek tekstowych, jak i z zasobu wiedzy czytelnika. Styl odbioru jest konstruktem
dynamicznym.  Tworzy  się  w  interakcji  elementów  pierwszoplanowych  tekstu  z  zasobem
przekonań czytelnika, a jednocześnie, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, determinuje do pewnego
stopnia to, na które elementy PP zwracamy uwagę i które fragmenty zasobu przekonań zostaną
wykorzystane (Maryl 2007, s. 156).

Tym  samym  lekturę  można  rozważać  w  perspektywie  epistemologicznej,  badając  typy,

możliwości i przeszkody czytania rozumianego jako uczenie się oraz stanowiących dynamiczne

elementy  systemu  pozostające  względem  siebie  w  ciągle  zmieniającej  się  relacji.  Michał

Głowiński wprowadza też rozróżnienie biorące pod uwagę typ relacji między składnikami stylu.

Bazując na podziale kodów językowych dokonanym przez Basila Bernsteina, Głowiński uważa,

że  podobnie  jak  w  przypadku  typów  produkcji  językowej,  możemy  mówić  również  o

ograniczonych i wypracowanych stylach odbioru (1977, s. 134). 

Charakterystyczną  cechą  stylów ograniczonych jest  to,  że  relacje  pomiędzy elementami są  w
dużym  stopniu  uproszczone  i  –  przede  wszystkim  –  uległy  schematyzacji,  są  łatwo
przewidywalne. Można być pewnym, że w obrębie danego stylu po A wystąpi B i że stosunki
między nimi zarysują się w sposób z góry wyznaczony. Ów wysoki stopień przewidywalności,
wynikający, m. in. ze społecznej stabilizacji danego stylu, jest w przypadku stylu ograniczonego
faktem  o  podstawowej  doniosłości.  Style  wypracowane  odznaczają  się  zaś  mniejszą
przewidywalnością, tworząc dogodniejsze warunki dla wszelkiego typu innowacji, są w mniejszej
mierze społecznie ucukrowane i zakrzepłe (Głowiński 1977, s. 134).

Jak  twierdzi  Maciej  Maryl  na  podstawie  wyników badań  Katinki  Djikstra,  ograniczony styl

odbioru, sprzężony z posługiwaniem się schematami, kliszami i konwencjami w celu budowania

zrozumienia, ma miejsce w przypadku czytelników doświadczonych, oswojonych z daną formą.

Na tej podstawie stwierdza, że „wypracowane strategie lektury zamykają otwartość na tekst jako

taki” (Maryl 2007, s. 164). Jednakże z drugiej strony Katinkia Djikstra wskazuje na to, iż mniej

doświadczeni czytelnicy „koncentrują się na powierzchni tekstu” i w związku z tym są zdolni do

analizowania jedynie jego bezpośredniego przekazu.
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W  konsekwencji,  aby  osiągnąć  wypracowany  styl  odbioru,  nie  wystarczy  doświadczenie  i

wiedza.  Nie  jest  też  to  możliwe w przypadku początkującego czytelnika.  Wypracowany styl

odbioru wymaga specyficznej postawy dystansu wobec obowiązujących konwencji, umiejętności

świeżego  spojrzenia  na  treści,  twórczej  postawy w  procesie  lektury  i  ciągłej  destabilizacji

nawyków  semantycznych,  gatunkowych  i  ideowych.  Klucz  do  osiągnięcia  tego  to  klucz  do

wykształcenia  takiej  praktyki  czytania,  takiego  stylu  odbioru,  który  będzie  jakościowy

poznawczo,  ponieważ  będzie  pozwalał  na  kreowanie  innowacji,  dostrzeganie,  przeżywanie  i

odkrywanie nowych wartości  estetycznych (Głowiński  1977,  s.  135).  Tylko wówczas  lektura

zbiega się z uczeniem się na drugim poziomie w rozumieniu Batesona.

Na  trop  identyfikacji  takiego  typu  odbioru  kieruje  nas  po  pierwsze  kategoria  „ponownej

naiwności”,  która przezwycięża  bariery epistemologiczne zarówno początkującego,  naiwnego

czytelnika, jak i tego wyrobionego, posługującego się schematami. Po drugie pomocna okazuje

się  koncepcja  destabilizacji  znaczeń.  Po  trzecie  niezbędne  dla  pedagogicznego  wdrożenia

kształtowania  wyrobionego  stylu  odbioru  będą  teorie  uczenia  się  na  różnych  poziomach,

szczególnie  koncepcja  poziomów  uczenia  się  zaproponowana  przez  Gregory'ego  Batesona

(1987)  oraz  dokonane  przez  Abrahama  Maslowa (2013)  rozróżnienie  typów uczenia  się,  co

zostanie teraz omówione. 

 

Samorealizacja jako motywacja (do) czytania

W próbach rozpoznania znaczenia podejmowania aktu czytania, jego przebiegu i efektów, jak

również kształtowania nawyku czytania, cenne okazują się uwagi Abrahama Maslowa (2013)

dotyczące naukowego ujęcia relacji między osobowością a uczeniem się. Maslow przeciwstawia

się praktykom psychologów sprowadzających osobowość do zbiorów nawyków nabywanych w

procesie uczenia się asocjacyjnego. Odchodząc od skupienia się na zewnętrznych wyznacznikach

osobowości, Maslow proponuje perspektywę psychologii humanistycznej, dla której 

[…]  coś,  co  można  określić  jako  uczenie  się  charakteru  lub  uczenie  się  wewnętrzne,
skoncentrowane bardziej na zmianach w strukturze charakteru niż w zachowaniu. Do głównych
jego komponentów należą: 1) edukacyjne skutki jedynych w swoim rodzaju (niepowtarzalnych)
i  głębokich doświadczeń osobistych,  2)  zmiany  afektywne  spowodowane przez  powtarzalne
doświadczenia,  3)  zmiany  wolicjonalne  wywołane  przez  doświadczenia  związane  z
zaspokojeniem bądź frustracją,  4) rozległe zmiany w zakresie postaw, oczekiwań lub nawet
poglądów  filozoficznych,  następujące  wskutek  pewnych  rodzajów  wczesnych  doświadczeń
(Levi,  1938)  oraz  5)  determinowane  przez  konstytucję  fizyczną  jednostki  różnice  w
selektywnym przyswajaniu sobie doświadczeń przez organizm. Takie rozważania wskazują na
większe zbliżenie między pojęciami uczenia się i kształtowania charakteru […] (Maslow 2013,
s. 88).
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Tym  samym  przenosi  on  środek  ciężkości  z  istotności  objawów  uczenia  się  w  postaci

przejawiania  określonych  zachowań  na  badanie  podstaw  powstawania  tych  zachowań  w

kontekście motywacji do ich przejawiania. Jako kryterium rozwojowego uczenia się przyjmuje

on konieczność całościowej, holistycznej zmiany obejmującej całego człowieka. Dla pedagogiki

takie nastawienie na próby rozumienia uczenia się jest cenne z tego względu, że pozwala na

lepszy wgląd w kwestię utrwalania się potrzeby czytania. Zgodnie ze wskazówkami Maslowa

należy  odejść  od  działań  pedagogicznych  mających  na  celu  kształtowanie  nieistotnego

egzystencjalnie nawyku czytania. W miejsce tego należałoby wysiłki pedagogów skoncentrować

na opracowaniu takich oddziaływań edukacyjnych, które budowałyby postawę wobec czytania

jako spotkania z treściami rozwojowymi poznawczo. Co warte zaznaczenia, zgodnie z tokiem

myślenia  Maslowa,  nawet  jeśli  czytanie  jest  działaniem intencjonalnym,  nie  oznacza  to,  że

stanowi ono głębokie doświadczenie osobiste zmieniające strukturę charakteru. 

Lektura pozbawiona wymiaru kształcącego osobowość stoi w opozycji do postulowanej przez

niego definicji

[…] typowego, wręcz paradygmatycznego uczenia się  jako zmiany w rozwoju osobistym,  w
strukturze charakteru, tzn. jako kroku w kierunku samorealizacji, a nawet dalej (Maslow 2013,
s. 89).

Maslow chce  widzieć  uczenie  się  jako istotną  zmianę  struktury osobowości,  z  pominięciem

takich procesów, które służą jej umacnianiu. Patrząc na to zagadnienie z perspektywy poziomów

uczenia się Batesona, należałoby raczej wyodrębnić dwa rodzaje uczenia się z perspektywy ich

efektów, to jest uczenie się utrwalające lub zmieniające strukturę. Podstawą do takiego ujęcia jest

rozumienie uczenia się oparte o poziomy logiczne, gdzie pierwszy poziom uczenia się pozwala

na budowanie pewnych struktur przez odwzorowywanie, co w konsekwencji przyczynia się do

wyłonienia się struktur pozornie opozycyjnych wytworzonych przez klasyfikację (dystynkcję).

Poziom drugi pozwala na zmiany w tej strukturze umożliwiające synergię, budowę sprzężonych

systemów dwoistych a także zmianę strategii uczenia się i postrzegania obiektów czy zjawisk99.

Poziom  drugi  polega  więc  nie  tyle  na  zmianie  jednej  strategii  uczenia  się  na  inną,  a  na

99 Gregory Bateson w swojej typologii poziomów uczenia się wyróżnia również poziom zerowy, w którym reakcja
na dany bodziec nie powoduje zmian w zachowaniu (Bateson 1987, s. 207-208). Opisuje również poziom trzeci
uczenia  się,  który  jednak  wśród  ludzi  występuje  niezwykle  rzadko  i  z  racji  swojej  natury  może  być
patogenetyczny.  Wynika to z  faktu,  iż  ten poziom uczenia się związany jest  z wejściem na kolejny poziom
poznania i egzystencji, z zupełnie inną logiką, w którym istota uwalnia się od samych strategii, a także własnej
osobowości. Wejście na ten poziom uczenia się wymaga zaawansowanych umiejętności do funkcjonowania w tak
rozszerzonej  wolności.  W  przeciwnym  razie  może  dojść  do  załamania  się  struktur  poznawczych  i  utraty
orientacji w świecie, co wiąże się z brakiem możliwości do efektywnego funkcjonowania (Bateson 1987, s. 219-
222). 
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wzniesieniu  się  ponad  określone  ramy poznania  i  rozumienia,  co  daje  wolność  obieranych

sposobów, postaw i punktów widzenia, a także swobodę w dobieraniu różnorodnych strategii

uczenia  się  (Bateson  1987,  s.  214-216).  W związku  z  tym włączając  koncepcję  poziomów

uczenia się stworzoną przez Batesona, przy określaniu funkcji edukacyjnej czytania ze względu

na kryterium zmiany całej osobowości możemy mówić o tych dwóch sytuacjach jako o rodzajach

uczenia się na różnym poziomie, a nie sytuacji, w której uczenie się zachodzi lub nie.

Zgodnie z koncepcją Batesona czytanie, wynikiem którego jest umocnienie struktury charakteru,

sytuuje się na poziomie pierwszym. Jest to niższy poziom, w którym zachodzą takie zjawiska jak

tworzenie  stereotypów,  schematów,  reakcji  i  nawyków,  a  głównym procesem jest  kumulacja

Bateson 1987, s. 210-214). Na drugim poziomie znajduje się natomiast czytanie prowadzące do

zmiany w rozwoju osobistym, zakładające proces transformacji zastanej struktury charakteru. Co

warte  zaznaczenia,  logika  na  tym  poziomie  uczenia  się  jest  zupełnie  inna  niż  ta

charakterystyczna  dla  poziomu  niższego.  Głównymi  procesami  są  tutaj  destabilizacja  i

rekonfiguracja,  co  sprzyja  wznoszeniu  się  na  wyższe  poziomy  rozwoju  w  poszczególnych

wymiarach osobowości (Bateson 1987, s. 214-219).

Ważnym, wręcz przełomowym twierdzeniem z perspektywy pedagogiki, jest wskazanie Maslowa

na humanistyczny wymiar obu poziomów uczenia się, to jest na znaczenie tych poziomów dla

osiągnięcia  potencjałów  rozwojowych  człowieka.  Maslow  dlatego  utrzymuje,  że  uczenie  się

reprodukcyjne,  kumulacyjne,  stabilizujące  nie  jest  prawdziwym,  znaczącym,  ponieważ  nie

prowadzi w kierunku wykształcenia potrzeby samorealizacji.  Dzieje się tak,  gdyż osiągnięcie

poziomu  rozwojowego,  na  którym  dominować  będzie  potrzeba  samorealizacji  wymaga

wykształcenia umiejętności budowania osobowości opartej o zasadę dwoistości, to jest synergii

biegunowo  ustawionych  względem siebie  składników,  które  na  poziomie  niższym zdają  się

opozycyjne i rozłączne, a na poziomie wyższym okazują się sprzężone i synergiczne. 

Sprzężenie  opozycyjnych  par  takich  jak  egoizm  – altruizm,  pasja  –  obowiązek,  praca  –

odpoczynek, wspólnotowość  – indywidualność, dystans  – bliskość, wykorzenienie z kultury  –

zakorzenienie w kulturze, które jest możliwe po wejściu w fazę samorealizacji, daje energię do

osiągania  takich  celów  życiowych,  które  zwrotnie  oddziałują  na  niewidzialne  środowisko,

rewitalizując jego obieg. Może mieć to efekt w wielu dziedzinach życia, zarówno w animacji

środowiska rodzinnego, ożywianiu lokalnych inicjatyw społecznych, rozwoju przedsiębiorstw,

wprowadzenia  innowacji,  rozwoju  nauki,  zmian  w  filozofii,  czy  też  rewitalizacji  życia

duchowego. 
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Główną drogą dla osiągnięcia stanu sprzężeń jest postawa „otwarcia się” na teksty kultury100 oraz

motywacji  do  przeszukiwania  humanistyki  w  celu  nasycenia  się  ożywczymi  impulsami

rozwojowymi. Ta postawa pozycjonująca człowieka na granicy w spotkaniu z tekstem pozwala

na  czytanie,  które  ma  naturę  oscylacyjną  między  biegunem  utrwalania  i  zmiany  struktur.

Oscylacje pomiędzy procesami składającymi się na istotne egzystencjalnie czytanie powodowane

są więc w główniej mierze nie zawartością tekstową, a postawą wobec tekstu, która w dwoistym

sprzężeniu łączy potrzebę utrwalania struktury z potrzebą jej zmiany. To z kolei daje możliwość

powstawania dwoistych struktur w ramach jednostkowej tożsamości poprzez nasycanie się cudzą

mową  oraz  wzmacnia  potrzebę  samorealizacji  wspierającą  transgresywne  procesy

osobowościowe. 

Programowanie takiego kształcenia, którego narzędziem będzie czytanie lektur szkolnych jako

uczenie się daje szansę na przejście do poziomu, w którym pojawi się potrzeba samorealizacji.

Taka wizja kształcenia wygląda też inaczej niż próby przekonywania podmiotów edukacyjnych,

że czytanie książek jest dobrą rozrywką lub obowiązkiem polegającym na zaznajomieniu się z

treścią książki. Widzenie czytania jako egzystencjalnie istotnego procesu edukacyjnego wymaga

uświadomienia sobie wagi postrzegania osoby jako niedokończonego projektu oraz świata jako

projektowanego rozumienia101. Istotne i nieuniknione zdaje się jednak kształcenie świadomości i

wagi  włączenia  w  proces  czytania  praktyki  konstruowania,  a  nie  jedynie  „odczytywania

gotowych odczytywań” oraz zdolności do gruntownego aplikowania odczytań. Nieodzowne jawi

się też budowanie świadomości związku czytania z tworzeniem społecznej rzeczywistości, a co

za  tym  idzie,  kształtowanie  odpowiedzialności  za  konstrukcję  świata  zewnętrznego  i

wewnętrznego  czytelnika.  W  przeciwnym  razie  opowieść  pozostanie  zbiorem  zmyślonych

zdarzeń,  a historia  zbiorem nieistotnych faktów znajdujących się poza horyzontem przeżyć i

przemyśleń osoby czytającej102.

 

100 Postawa  ta  wymaga,  rzecz  jasna,  nie  tylko  motywacji  czy  deklaracji,  ale  wręcz  zdolności  i  praktyki
wykorzystywania operacji poznawczych, w tym analitycznych, krytycznych, re- i dekonstrukcyjnych. Zależy od
zdolności zadawania dociekliwych pytań, także w obliczu oporu, jaki tekst może stawiać.

101 W tle pobrzmiewać musi także poczucie, że im ważniejszy i trudniejszy jest tekst, tym większym wyzwaniem
będzie sobie z nim poradzić i mu sprostać w podejmowanych próbach zrozumienia, ale też ustosunkowania się
wobec  jego  treści  i  założeń,  nie  zawsze  bezpośrednio  dostępnych,  a  niekiedy  nawet  wewnętrznie
skonfliktowanych.

102 Na to, że takiej świadomości nie ma, wskazują wyniki sondaży przeprowadzanych w szkołach, które dotyczyły
odczuwania  potrzeby  pozbawiania  historii  i  dziedzictwa  symbolicznego  w postaci  tekstów  kultury.  Istotne
pedagogicznie nawoływanie Tymothy'ego Snydera do traktowania Holokaustu jako ostrzeżenia (Snyder 2015)
pozostaje  w  zasięgu  rozumienia  nielicznych,  a  budowanie  takiego  wymiaru  edukacji  historycznej,  który
pozwalałby na wspieranie postawy kształcenia szerokiego horyzontu myślenia i twórczego wpisywania własnej
kondycji w kontekst historyczno-kulturowy pozostaje poza zasięgiem współczesnego systemu edukacji. 
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W stronę parametru siły interakcji między tekstem a czytelnikiem

Środowisko tekstu posiada własną dynamikę. Jej charakter możemy zgłębić, odnosząc się do idei

powstałych nie tylko w ramach teorii informacji, ale również przypatrując się wiedzy tworzonej

w  całej  humanistyce.  Środowisko  tekstu  nosi  w  różnych  koncepcjach  odmienne  nazwy.

Koncepcją,  która  nawiązuje  do  ekologicznego  postrzegania  relacji  zachodzących  pomiędzy

elementami  tekstu  jest  wypracowane  przez  Paula  Ricoeura  pojęcie  „świata  tekstu”  (Ricoeur

1989, s. 240). W niej autor przypisuje warstwie symbolicznej tekstu charakter świata rządzącego

się własną dynamiką. Jest to świat, w którym idee i symbole walczą między sobą, konkurując ze

sobą o trwanie w kulturze (Ricoeur 1986, s. 334). 

Podobnie rzecz się ma z środowiskiem myśli  ludzkiej  określanym jako  Umwelt w koncepcji

Vickersa103. Zgodnie z nią sposób, w jaki czytamy teksty kultury jest połączony z tym, jaki mamy

z  nimi  kontakt,  w jakie  relacje  poznawcze  i  emocjonalne  możemy z  nimi  wejść.  Rezultaty

czytania  rozpatrywane  są  tutaj  jako  wyniki  zdarzeń  będących  zderzeniami  elementów

pochodzących z dwóch ekosystemów, to jest z Umwelt naszego umysłu i rządzącego się własną

ekologią świata tekstu oraz jego odniesień – często ukrytych lub niewyraźnych104. To, co tekst

może z nami zrobić, zależy więc nie tylko od myśli w nim zawartych, ale być może przede

wszystkim  od  spektrum  interakcji,  które  są  możliwe,  a  wynikają  ze  zderzenia  tych  dwóch

środowisk.

Włączenie  do  ogólnej  wiedzy  pedagogicznej  koncepcji  czytania  rozumianego  jako  medium

komunikacji drugiego stopnia, wykorzystując nowoczesne narzędzia i epistemologie pozwalającą

na  wgląd  w  mechanizmy konstruowania  wiedzy,  może  dać  lepszy wgląd  w  relacje  między

treściami  a  czytelnikiem  wynikające  ze  stosowania  metafor  oraz  praktyk  komunikacyjnych.

Takich narzędzi udostępnia cybernetyka, skupiając się na związkach między różnymi elementami

środowiska,  ale  również  koncentrująca swoje  wysiłki  wokół  krytyki  obowiązującego modelu

epistemologicznego  i  przełożenia  obowiązujących  strategii  poznania  na  relacje  ze  sobą  i

światem. 

Na takiej  podstawie  możliwe  jest  projektowanie  programów i  oddziaływań  pedagogicznych,

które  mogłyby wspierać każdego człowieka  w budowie  własnego  Umwelt,  który pozwalałby

wzrastać  w  ciągu  całego  życia,  wrastając  tym  samym  w  szeroko  rozumiane  środowisko

103 Umwelt to pojęcie stworzone przez Jakoba von Uexkűlla na gruncie cybernetyki i funkcjonujące pierwotnie w
dziedzinie  nauk  przyrodniczych,  jednak  szybko  zostało  ono  przejęte  przez  przedstawicieli  fenomenologii,
semiotyki i  hermeneutyki.  O  Umwelt w cyklu życia,  por.  Witkowski 2015,  s.  343-345,  więcej  również [w:]
Witkowski 2014, s. 182-184. 

104 Nie  darmo  spotykamy także  wizję  tekstu  jako  zestawu  śladów  symbolicznych,  odsyłających  poza  siebie,
wymuszających wysiłek czytania jako tropienia, źródłowego sięgania głębiej i dalej.
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kulturowe, co powinno być połączone z ideą melioracji środowiska kulturowego związaną ze

zadaniem wprowadzania w świat kultury (Radlińska 1979, s. 155-156). Istotnym komponentem

projektowanych  programów  może  stanowić  koncepcja  poziomów  uczenia  się  Gregory'ego

Batesona, która mogłaby być wykorzystana w celu zaprojektowania oddziaływań edukacyjnych

sprzyjających procesom prowadzącym do nabywania przez człowieka umiejętności uczenia się

drugiego  i  trzeciego  stopnia.  Nieodzownym  elementem  tych  działań  musiałoby  być  jednak

dążenie  do  takiego  przeobrażenia  systemu  edukacji  i  polityki  społecznej,  które  mogłoby

umożliwiać, wspierać i promować przejście pomiędzy poziomami uczenia się.

Ważne w tym kontekście jawi się również wypracowanie dla pedagogiki funkcjonalnego systemu

wypełniającego rolę „strażnika braku” poprzez umiejętną diagnozę sfer braku i wypracowanie

efektywnych kanałów komunikacji w środowisku lokalnym. Towarzyszyć temu musiałaby jednak

zmiana w jakości  komunikacji  ze  społeczeństwem i  strukturami  państwowymi oraz  ostrożne

podejście do kwestii doboru narzędzi i strategii do wspólnego wprowadzania zmian na różnych

płaszczyznach życia społecznego.

Łączenie przeciwieństw jako kierunek w próbach uchwycenia rzeczywistości 

Nieocenioną wskazówką dla projektowania takich oddziaływań, które będą wspierać realizację

potencjału  czytania  w  drodze  do  samorealizacji,  są  spostrzeżenia  dotyczące  warunków

powodzenia  uchwycenia  rzeczywistości  w  jej  złożoności,  wraz  z  wpisanymi  w  nią

dwoistościami.  Dostarczają  ich  dzienniki  Witolda  Gombrowicza,  które  pozwalają  patrzeć  na

narratywizację  doświadczenia  jako  na  umiejętność,  którą  trzeba  w  trudzie  kształcić.

Gombrowicz, próbując zrozumieć siebie we wczesnym okresie działalności pisarskiej, odnosi się

do tego zagadnienia, wyznając:

Nie umiałem zdobyć się na nic więcej, jak na parodię Parodię rzeczywistości i parodię sztuki […]
Rzeczywistość człowieka jest  zarazem rzeczywistością zdrowia i  choroby.  Na co mogłem się
zdobyć jedynie, to na parodię. Tu styl jest parodią stylu. Tu sztuka udaje i przedrzeźnia sztukę.
Logika nonsensu jest parodią sensu i parodią logiki. A mój rzekomy tryumf jest parodią tryumfu
(Gombrowicz 1992, s. 32).

Co ciekawe, podobną uwagę czyni Jacek Brzozowski, próbując uchwycić relację między realnym

i  poetyckim obrazem Polski  w  Panu  Tadeuszu Mickiewicza.  Zwracając  uwagę  na  potrzebę

dostrzegania nieredukowalnej złożoności świata i kształtowania tożsamości poprzez ogarnięcie

tych dwoistych sprzężeń, również w obszarze kształcenia obywatelskiego oraz postawy wobec

życia, pisze:
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Ostatecznie przecież to wszystko,  co się tutaj  obok niesfornych owadów i  pod niepokojącym
kometą dzieje, to są rzeczy w istocie chore. I są to rzeczy rzetelnie i z gruntu polskie. Mickiewicz
tych polskich chorób nie ukrywa. Ale też mówi o nich nie jak o chorobach – i to nie dlatego, że
wspomina czy idealizuje – lecz mówi, realista, tak jak o życiu, po prostu i tylko, i aż o życiu.
Które bywa różne: poplątane, proste i złożone, groteskowe i tragiczne, prozaiczne i wzniosłe,
pełne durnoty i mądre, zarazem chore i zdrowe właśnie. Mówi więc o życiu, które j e s t. I które
jednocześnie samo w sobie ma – w ostatecznym rachunku – źródło siły i zdrowia (Brzozowski
2002, s. 37).

Humanistyka bogata jest w treści nakierowujące na potrzebę kształcenia postawy umożliwiającej

ogarnianie  dwoistości  i  odnajdywanie  siebie  w  strukturze  dwubiegunowych  sprzężeń,  gdzie

jedyną strategią pozwalającą na osiągnięcie równowagi jest nieustanna oscylacja pomiędzy tymi

biegunami.  Czytanie  jest  jedną  z  najważniejszych  czynności  kształtujących  tą  kompetencję.

Jednak w obliczu wielu przeszkód o charakterze społecznym, epistemologicznym i kulturowym,

istnieje  potrzeba  budowania  świadomości  takiej  strategii  czytania,  która  będzie  wspierała

postawę  otwartości  wobec  tekstów  kultury  umożliwiającej  takie  spotkanie  z  dziedzictwem

symbolicznym, które będzie tą oscylację podtrzymywało.

Granica i centrum w obliczu kulturowej czynności czytania tekstu 

Dynamizowanie  myślenia  o  czytaniu  traktowanym  jako  czynność  kulturowa  wiąże  się  z

rozpatrywaniem jej z perspektywy możliwych konsekwencji dla życia duchowego człowieka105 .

Z racji tego, w tej części skupiam się na namyśle nad relacjami między czytaniem a istotnością

egzystencjalną, posługując się z jednej strony kategorią granicy w rozumieniu Michaiła Bachtina,

a z drugiej strony kategorią centrum widzianą z perspektywy myśli Mircei Eliadego. Zderzenie

tych  kategorii  ma  na  celu  uruchomić  ich  potencjał  w  celu  wypracowania  narzędzi  do

projektowania celów, jakie mogą stać przed czytaniem, postaw koniecznych do osiągnięcia tych

celów  oraz  relacji  między  ogniwami  czytania  widzianego  jako  istotna  forma  aktywności

człowieka w sferze kultury symbolicznej (Kmita 1975, s. 90).

Warte zaznaczenia jest, że czytanie jest również w tym ujęciu rozpatrywane z pozycji ekologii

umysłu  Gregory'ego  Batesona106.  Jest  to  istotna  uwaga,  ponieważ  osadzenie  tej  czynności

kulturowej w perspektywie ekologicznej ma konsekwencje w postaci rozszerzonego rozumienia

ogniw czytania. Poprzez skupienie się nie tylko na wyizolowanej praktyce kontaktu czytelnika z

tekstem, ale przede wszystkim na sieci relacji, jakie ona generuje, niezbędne jest włączenie w

105 W odróżnieniu do czynności techniczno-użytkowych w rozumieniu zaproponowanym przez Jerzego Kmitę w
artykule Homo Symbolicus (1975, s. 86-96).

106 Idea ekologii umysłu zawiera rozszerzenie rozumienia koncepcji umysłu w wymiar ponadjednostkowy. W wizji,
którą  buduje  Gregory  Bateson,  umysł  widziany  jest  znacznie  szerzej,  jako  sieć  współzależnych  relacji
tworzących ogólnoludzkie systemy uczenia się i rozumienia siebie i świata, więcej [w:] Bateson 1979; Bateson
1987. 
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krąg  myślenia  o  czytaniu  również  koncepcji  niewidzialnego  środowiska,  w  którym  idee

podlegają dynamicznym procesom, rosną w siłę, przekształcają się lub zanikają107.

Nasycanie się cudzą mową. Życie kultury na granicach nasyconych różnicą108

Założeniem stojącym u podstaw  interesownej  lektury dotyczy samej  kultury,  której  wytwory

badane przez pedagogikę, mają przynieść jej zyski. Głosi ono, że kultura żyje na różnego rodzaju

pograniczach, w miejscach nasyconych różnicą.

U źródeł mojego założenia badawczego o wartości kultury i humanistycznych peregrynacji leży
pogląd Bachtina, dobrze już przyswojony w pedagogice polskiej dzięki Witkowskiemu, że kultura
żyje na różnego rodzaju pograniczach, w miejscach nasyconych różnicą. Nasycanie różnicą staje
się  tu  wspomagającą  rozwój  praktyką  edukacyjną,  wyzwalającą  się  spod  dominacji  (presji)
lokalnych  mechanizmów socjalizacji  jako  dominującego  wiru  redukcji  kulturowej  (Jaworska-
Witkowska 2009, s. 224).

Teza  głosząca,  że  granice  są  również  miejscami  najbardziej  życiodajnymi,  inspirującymi  i

będącymi dla pedagogiki cennymi obszarami badań wyznacza jednocześnie badaczom zadanie

docierania  do  tych  miejsc  i  pozyskiwanie  dla  pedagogiki  płynących  z  nich  życiodajnych

impulsów.

To granice są głównym prowokatorem poznawczych ruchów między przeżyciem, przebudzeniem
i  przemianą  w  trybie  strategicznej,  interesownej  lektury,  które  dzięki  L.  Witkowskiemu  z
inspiracji Bachtina, funkcjonuje w dyskursywnej przestrzeni humanistyki jako zobowiązanie do
„podejmowania wysiłku wyrażającego się konsekwentną strategią lektury penetrującej, swoiście
interesownej  badawczo  i  poszukującej  życiodajnych  impulsów  z  jednej  strony,  a  atutów
podporządkowanych  myśleniu  pedagogicznemu  i  jego  dyplomem  z  drugiej”  (Jaworska-
Witkowska 2009, s. 227-228).

Takie  założenie  generuje  określone  wybory  metodologiczne  i  postawę  badawczą,  a  także

wskazuje miejsca kultury potencjalnie szczególnie warte przeszukania, jako że 

[k]ultura egzystuje na pograniczach dyscyplin humanistyki,  granicach wyznaczających obszary
alternatywnych metodologii, granicach mentalnych, odmiennopółkulowej specyfiki pracy umysłu,
styku świadomości i nieświadomości, jawy i snu, kultury i natury (Jaworska-Witkowska 2009, s.
228).

Czytanie  umożliwia  otwarcie  się  na  nowe  impulsy,  treści  i  znaczenia  poprzez  odwiedzanie

miejsc  granicznych  potencjalnie  życiodajnych  i  naładowanych  energią.  Wymaga  też  odwagi

stawiania się na progu. 

107 Kategoria  kultury jako  gleby  symbolicznej  mającej  status  niewidzialnego  środowiska  z  całym  potencjałem
znaczeń  dziedzictwa  i  dzieł,  dotąd  niedostatecznie  wyzyskana  przez  pedagogikę,  została  wydobyta  z  myśli
Heleny Radlińskiej przez Lecha Witkowskiego (2014).

108 Ten fragment tekstu w nieco innej wersji jest częścią artykułu pt. Pedagogiczne czytanie kultury – założenia i
strategie lektury interesownej badawczo  opublikowanego  [w:]  Małgorzata  Żytko  (red.),  Skąd  przyszliśmy?
Dokąd idziemy?, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, ss. 39-66.
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Życie mierzy się tu zdolnością do bycia na progu, u progu, wobec granicy, która stawia dopiero
problem: gdzie i dlaczego warto być; uznanie, że opuściło się już strefę pogranicza myślowego
(nierozstrzygnięcia,  niepewności,  nieprzejrzystości),  to  koniec  szans  na  życie  zdolne  do
wchłaniania nowych impulsów, do stawania się. W tej wizji człowiek zdaje się być zdolny żyć
jedynie jednocześnie zdolny toczyć spór ze sobą tak samo jak ze światem; wypadając z tego
sporu, wypada z życia (Jaworska-Witkowska 2009, s. 229).

Bycie „na progu”, stawianie się w „miejscach granicznych” staje się warunkiem rozwoju, ale też

rozstrzyga o byciu żywym lub martwym wewnętrznie  oraz życiu  lub  śmierci  z  perspektywy

oddziaływania  na  niewidzialne  środowisko.  W związku z  tym wychodząc od  tezy Bachtina,

można stwierdzić,  że  nie  tylko  kultura  żyje  na  granicach,  ale  też  człowiek żyje  wtedy,  gdy

sytuuje się  na granicy,  przyjmując  postawę gotowości  do  przejścia,  zmiany własnej  pozycji,

również  z  perspektywy  poznawczej.  Dodatkowo  wpisuje  to  w  postawę  człowieka  wymóg

gotowości do stawiania oporu, do toczenia życiodajnych sporów dotyczących kwestii dla nas

znaczących  w  myśl  twierdzenia  René  Thoma,  że  „przeciwieństwem  ograniczającym  pole

działania prawdy nie jest fałsz, ale brak znaczenia” (Witkowski 2007, s. 44). Miejsca graniczne

są więc korzystne również z tego względu, że stanowiąc strefę pogranicza myślowego pełną

nierozstrzygnięć, niepewności i nieprzejrzystości, mogą być rozpoznane jako miejsce znaczące.

Postulat  Michaiła Bachtina o życiu kultury wyłącznie na jej  granicach – to jest  w miejscach

nasyconych  różnicą  –  ma  znaczące  implikacje,  których  waga  już  została  dla  pedagogiki

rozpoznana109, jednak nie zwalnia to z nieustannego uruchamiania jej potencjału do zwiększania

zakresu  rozumienia  uwarunkowań  lektury  istotnej  egzystencjalnie.  Szczególnie  ważnym

zagadnieniem  jest  kwestia  związków  z  czytaniem  działań  podejmowanych  przez  szeroko

rozumiane  środowisko  pedagogiczne  w  zakresie  oddziaływań  wspierających  lub  hamujących

jego rozwojową siłę.

Wspomniany  słynny  semiotyk  kultury  wskazuje  na  konieczność  transgresji  w  sensie

przekraczania granic jako warunku realnego spotkania z kulturą symboliczną, które rozważane

jest  w  tym  tekście  w  perspektywie  dwoistości,  gdzie  dwa  oddziałujące  na  siebie  bieguny

stanowią z jednej strony tekst kultury będący częścią niewidzialnego środowiska oraz z drugiej

strony  odbiorcę  znajdującego  się  w  konkretnej  sytuacji  egzystencjalnej.  Ponadto  na  obu

biegunach  czytania  zachodzi  napięcie  wynikające  z  dwoistej  struktury,  gdzie  zdwojoną  parę

stanowią  bieguny,  z  których  pierwszy  reprezentuje  dążenie  do  integralności,  czyli  chęć

utrzymania  status quo i generujący opór przed zmianą, natomiast drugi to dążenie do zmiany,

109 Temat ten został  zainicjowany przez Lecha Witkowskiego w książce Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce
kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji (2000) oraz rozwijany wraz z późniejszymi publikacjami tego
autora.
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realizujące  się  w  przywołanej  na  wstępie  transgresji.  Zmiana  ta  może  być  rozumiana  jako

złożony proces reakcji na doświadczenie lektury, który  zostaje tu sprzężony z pojęciem różnych

poziomów uczenia się, zgodnie z koncepcja ekologii umysłu G. Batesona (1987, s. 283-308).

Rezultatem realnie zachodzącego zderzenia czytelnika z tekstem w zdarzeniu lektury jest zmiana

zachodząca na obu biegunach zdarzenia kulturowego, ale jednocześnie dokładniejsze określenie

własnych pozycji wyrażające się w dookreśleniu tożsamości obu stron.

Funkcjonowanie takiego rozumienia czytania w pedagogice zwiększa jego wagę w zakresie nie

tylko  wspierania  procesu  budowy  tożsamości  jednostkowej,  ale  w  równym  stopniu  do

kształcenia  odpowiedzialności  oraz  narzędzi  do  współtworzenia  rzeczywistości  kulturowej.

Postrzeganie  rewitalizacji  niewidzialnego  środowiska  kultury  jako  zadania  dla  każdego

człowieka, który potrzebuje w tym zakresie wsparcia, jest przez pedagogikę obecnie zaniedbane.

Szczególnie  jest  to  widoczne  w  kontekście  postrzegania  czytania,  które  przecież  może  być

widziane jako czynność kulturowa uruchamiająca potencjał  do myślenia i  działania na rzecz

rozwoju siebie i własnego środowiska kulturowego.

Relacje między rytualizacją czytania a istotnością egzystencjalną

Zgodnie z koncepcją Michaiła Bachtina,  to transgresja (widziana w zdwojonej perspektywie)

sprawia, że dane zdarzenie kulturowe jest znaczące. W przeciwnym razie, jak mówi autor, mamy

do czynienia z czytaniem jako „pustym gestem” (1982, s 26-27). To z kolei przywodzi na myśl

związek czytania „bez znaczenia” z kategorią rytualności rozumianej jako powtarzanie pustych

gestów  oraz  zaklinaniem  rzeczywistości  poprzez  odtwarzanie  czynności,  których  sens

wykonywania  nie  odpowiada  zewnętrznej  formie.  Wprowadza  to  w  krąg  naszych  rozważań

pojęcie strefy sacrum, które będę przywoływać w świetle koncepcji Mircei Eliadego. 

Rytuały,  pomimo  tego,  że  zdają  się  być  konkretnymi  czynnościami,  jedynie  je  odtwarzają,

zmieniając ich sens dla jednostki je wykonującej i dla całej społeczności (Eliade 2008, s. 9).

Dzieje się tak, gdyż są one wykonywane ze zmienioną intencją, z nakierowaniem na inny cel, niż

opisana  powyżej  dwubiegunowa,  sprzężona  transgresja.  W przypadku  czytania  „pusty  gest”

może  być  wyrazem  potwierdzenia  rzeczywistości  społecznej  opartej  na  relacjach  władzy  i

rozróżnienia opozycyjnych par, których kryterium jest posiadanie władzy, takich jak nauczyciel –

uczeń,  świat  dorosłych  – świat  dzieci,  kultura  – jej  dziedzice.  Takie  ujęcie  skłania  do

postrzegania czytania jako wyrazu uczestnictwa w opisywanym przez Pierre'a Bourdieu illusio. Z

kolei  sakralny  lub  pseudo-sakralny  charakter  czytania  jako  rytuału  może  opierać  się  na
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postulowanej  przez  Mirceę  Eliadego  nieredukowalnej  potrzebie  człowieka  do  potwierdzania

rzeczywistości  poprzez  kontakt  z  hierofanią.  Wiele  praktyk  szkolnych,  szczególnie  tych

związanych z publicznym podejmowaniem wyzwania jak odpytywanie na forum klasy z treści

tekstu, może być rozpatrywanych jako namiastka przeżyć mających naturę sakralną i inicjacyjną

(Eliade 1974, s. 27). Jednak konsekwencją ich zaistnienia na polu czytania jest przeniesienie

znaczenia  gestów  z  obszaru  indywidualnej  istotności  egzystencjalnej  na  obszar  istotności

społecznej. Rytualizacja czytania przyczynia się więc do procesów odtwarzania rzeczywistości

szkolnej wraz z jej struktura społeczną.

Dodatkowo  jeśli  mówimy o  rytualności  rzeczywistości  szkolnej  w  kontekście  pozorowania

rozwojowych czynności  kulturowych,  niektóre praktyki  edukacyjne mogą zawdzięczać  swoją

trwałość charakterowi mitycznemu. Jak wskazuje Piotr Zwierzchowski (1997) powołując się na

koncepcję Ernsta Cassirera, rzeczywistość edukacyjna wspiera się na odwoływaniu zasadności

swoich  praktyk  do  sfery  mitycznej.  Podejmując  temat  konieczności  istnienia  mitycznego

myślenia w pedagogice, wskazuje on na występowanie w niej „słów magicznych”, które mają na

celu zdziałanie czegoś, stworzenie wrażenia performatywności lub stanowią próbę „zaklinania

rzeczywistości”  poprzez  ich  wypowiadanie  (Zwierzchowski  1997,  s.  82).  Daje  to  większe

poczucie  sprawstwa pedagogom oraz  buduje  przekonanie  o  życiu  w harmonii  i  jedności  ze

światem (Zwierzchowski 1997, s. 83). Uważa on, że zadaniem pedagogiki nie jest eliminacja

tego myślenia,  ale  umiejętność jego identyfikacji  i  rozumienia (Zwierzchowski  1997,  s.  86).

Osadza się  to  na istotności  myślenia mitycznego jako narzędzia człowieka do scalania wizji

rzeczywistości.  Zwierzchowski  również  odcina  się  od  poglądu,  zgodnie  z  którym obecność

mitów w edukacji  jest  zjawiskiem negatywnym,  powołując  się  na  sposób postrzegania  mitu

przez  E.  Cassirera,  który  wartościuje  ten  typ  tekstu  jako  aksjologicznie  neutralny

(Zwierzchowski 1997, s. 54).

Z  drugiej  jednak  strony  Zwierzchowski  przywołuje  diagnozę  systemu  edukacji  Zbigniewa

Kwiecińskiego,  w  którym  myślenie  mityczne  tworzy  coraz  większy  rozdźwięk  między

obowiązującą i deklarowaną wizją edukacji a rzeczywistością. Jak zauważa Z. Kwieciński, w

okresie  wielkich  reform,  „sternicy”  i  rzecznicy tych  zmian  chętnie  szukają  nowych „słów –

zaklęć” do opisania rzeczywistości po transformacji. Następnie, gdy reforma zawodzi, pozostają

zmiany wyłącznie w sferze symbolicznej, na poziomie nazw i rytuałów, bez pokrycia z praktyką

edukacyjną  (Zwierzchowski  1997,  s.  57).  Rezultatem jest  zaprzepaszczenie  szansy na  realną

transgresję w obliczu obrony przed ujawnieniem pozoru oraz potrzebą podtrzymania mitycznego

porządku przyczyniającego się do poczucia integralności.
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W kontekście myślenia o czytaniu uwagi te dają lepszy ogląd w rozumieniu złożoności kwestii

przeradzania  się  praktyk  znaczącego,  rozwojowego  spotkania  z  tekstem w kontakt  rytualny,

pozbawiony  szansy  na  przeżycie  istotne  egzystencjalnie,  a  tym  samym  niweczące  jego

edukacyjny potencjał.  Czytanie, bez znaczenia czy tekstów naukowych czy literatury pięknej,

naznaczone piętnem rytualności wspierającej mit społeczeństwa wiedzy, przeradza się w rytuał

mający  sens  tylko  w  perspektywie  podtrzymywania  obowiązującej  wizji  rzeczywistości

(Dudzikowa, 2001).  Odgrywanie tego gestu,  wzmocnione kolejnymi szkolnymi praktykami o

charakterze  rytualnym  w  postaci  odpytywania  i  testowania,  przenosi  sens  praktyki  czytania

nakierowanej  na  przekraczanie  granic  na  „istotność  performatywną”,  odtwarzającą  porządek

kulturowo-społeczny i mitologiczny oraz sakralizującą organy władzy (Krawiec 2008, s. 77). 

Granica i centrum jako nieskończenie liczne punkty przejścia

Zaznaczona  już  na  wstępie  transgresyjność  doświadczenia  lektury  jako  wymóg  zaistnienia

poczucia istotności egzystencjalnej jest konceptualizowana przez Michaiła Bachtina pod postacią

granicy. Inaczej się to ma u Mircei Eliadego, który postuluje dążenie człowieka do ustawiania się

w centrum będącym miejscem kontaktu  ze  sferą  sakralną  dającą  poczucie  pełni  egzystencji

(Eliade 2008, s. 42). Co ciekawe, Bachtin definiuje centrum jako miejsce bezruchu, gdzie umiera

wszelkie życie (Bachtin 1982, s 26-27), natomiast Eliade widzi w centrum miejsce rewitalizacji

sił życiowych i źródło realności (Eliade 2008, s. 67). Obie konceptualizacje są silnie sprzężone z

obowiązującymi w naszej kulturze sposobami myślenia o edukacji i, jak postaram się wykazać,

pomimo pozornej sprzeczności, obie podkreślają istotność transgresji. 

Zestawiając koncepcję przestrzeni Eliadego i koncepcję kultury Bachtina, znamienne jest to, że

w obu przypadkach mamy do czynienia z nieintuicyjnym charakterem rozważanych kategorii.

Bachtin  mówiąc  o  sferze  kultury,  każe  sobie  wyobrażać  ją  nie  jako  przestrzeń,  terytorium

otoczone  granicami,  ale  jako  systemową  jedność,  w  której  „granice  przebiegają  wszędzie,

przecinają każdy jej punkt” (Bachtin 1982, s. 26). Podobnie jest ze sferą sacrum Mircei Eliadego,

w której  istotną kategorią  jest  centrum. Jednak centrum w koncepcji  Eliadego, tak samo jak

granica u Bachtina, nie może być pojmowane terytorialnie, jako jeden określony geometrycznie

punkt  środkowy.  Centralnych  miejsc  będących  portalem  umożliwiającym  wejście  do  sfery

sacrum jest  bowiem  nieskończenie  wiele,  a  ich  namnożenie  nie  jest  równoznaczne  z

rozproszenie się mocy sakralnej.

Wielka,  a  nawet  nieskończona liczba centrów nie przysparza myśleniu religijnemu żadnych
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trudności; nie chodzi tu przecież o geometryczną, a o egzystencjalną i świętą przestrzeń, która
ma zupełnie inną strukturę i dopuszcza nieskończenie wiele przebić ku sferze transcendentnej i
powiązań z nią (Eliade 2008, s. 59).

W istocie pojęcie granicy u Bachtina i pojęcie centrum u Eliadego, choć tak przeciwstawne z

perspektywy metaforyzacji  geometrycznej110,  są bardzo zbliżone znaczeniowo. Oba te pojęcia

związane są z kategorią przejścia oraz znaczącego, zmieniającego kontaktu z innym. Zarówno

centrum z wbitym w niego palem umożliwiającym łączność z tym, co w górze i z tym, co pod

nami,  jak  i  granica  dająca  możliwość  jej  przekroczenia  i  spotkania  innego,  związane  są  z

potrzebą transgresji, wychodzenia poza własną kondycję.

Jeśli chodzi o pojęcie sakralnego centrum z pionową osią, czy to w postaci słupa, czy człowieka

w  symbolicznej  postawie  wyprostowanej,  jest  ono  powszechne  w  praktyce  edukacyjnej,

szczególnie tej tradycyjnej. To nauczyciel jako ten, który ma łączność ze sferą wyższą, którą

stanowi wiedza, stoi podczas prowadzenia lekcji. W ten sposób wywyższa się ponad uczniów i

stanowi dla nich punkt centralny. W wyniku realnego spotkania z nauczycielem jako punktem

łączącym to, co dookoła z tym, co wyżej, uczeń może symbolicznie wejść w proces transgresji.

Również podczas odpowiedzi uczeń wykonuje charakterystyczny gest wzniesienia ręki, często z

obowiązkowo  wyprostowanymi  najdłuższymi  palcami.  Wreszcie  podczas  samej  odpowiedzi,

która jest progiem wstąpienia na wyższy poziom, uczeń wstaje. Premiowana jest wyprostowana,

naprężona sylwetka. Wszelkie odmiany garbienia się, rozluźnienia lub ruchu traktowane są jako

przejaw lekceważenia, ponieważ postawa odbiegająca od tej  mającej cechy kontaktu ze sferą

sakralną może być oznaką oporu lub dystansowania się od potencjalnie transgresywnej sytuacji.

Podobny status ma akt  przesuwania granicy w procesie  uczenia się,  czy to  mierzony ilością

wykonanych zadań, czy określany ze względu na przesuwającą się granicę pokazującą postęp w

realizacji  materiału,  czy  też  ilość  wykonanych  powtórzeń  przybliżających  do  osiągnięcia

mistrzostwa.  Mierzenie  ma na celu  wizualizacje  postępu,  czyli  drogi  przebytej  od początku,

osadzającej się właśnie w przekraczaniu kolejnych ograniczeń. Docieranie tam, gdzie się jeszcze

nigdy nie było jest powiązane z obejmowaniem rozumieniem coraz większego terytorium, a więc

pojmowaniem tego, co jeszcze przed chwilą było nieznane,  nie istniało nawet na horyzoncie

poznania.  Można  więc  stwierdzić,  że  zarówno  centrum,  jak  i  granica  są  ważnymi

metaforyzacjami  na  stałe  obecnymi  w  rzeczywistości  edukacyjnej  i  w  pewien  sposób

porządkującymi myślenie o uczeniu się i rozwoju. Uprawnia to do podjęcia próby osadzenia ich

110 Na  temat  przeszkody substancjalistycznej  pisze  Gaston  Bachelard  w rozdziale  VI  (s.  129-170)  w książce
Kształtowanie  się  umysłu naukowego.  Przyczynek  do  psychoanalizy wiedzy  obiektywnej  (Bachelard  2002,  s.
147).  Zwraca  on  w  szczególności  uwagę  na  konieczność  przezwyciężenia  pokusy  pójścia  za  metaforą,
wykształcenie postawy stawienia jej oporu przy próbach rozwijania myśli naukowej.
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w kontekście czytania jako zdarzenia pedagogicznego, co czynię poniżej.

Podwójny status centrum w aktach rewitalizacji kultury

Przesuwając  uwagę  z  bieguna  odbiorców  na  biegun  kultury,  należy  zauważyć,  że  Bachtin

odwołuje się do potrzeby pobudzania jej żywotności poprzez akty kulturalne zachodzące na jej

granicach. Brak postawy afirmacji odrębności oraz wchodzenia na pogranicze w celu stworzenia

sytuacji, w których zderzają się różne sensy prowadzi bowiem do redukcji dynamiki kulturowej i

powstawania  miejsc  naznaczonych  „kulturową  śmiercią”.  Innymi  słowy,  ruch  kierujący  do

centrum jest, według Bachtina, ruchem degenerującym i uśmiercającym życie kultury (Bachtin

1982, s. 26-27). 

Zestawiając  obie  koncepcje,  możemy  więc  zauważyć  podwójny  status  centrum:  w  ujęciu

Bachtina znaczący odwracanie się od inności, a w ujęciu Eliadego – zwracanie się ku inności. W

koncepcji  Bachtina  odwrócenie  się  od granic kultury lub społeczności  ku środku,  czyli  ruch

koncentryczny  związany  jest  z  gestem  unifikacji  mowy,  zakwestionowania  ożywczego

charakteru  inności  i  pogrążania  się  w  stagnację,  a  w  końcu  śmierć  kulturową  poprzez

zastygnięcie w bezruchu. Ruch ku centrum związany jest z oddalaniem się od strefy pogranicza,

gdzie możliwa jest wymiana, rzeczywiste spotkanie i transformacja podmiotów uczestniczących

w  życiu  kultury.  Dlatego  dla  Bachtina  wnętrze  jest  puste,  zamarłe  w  bezruchu  zarówno  w

przypadku osobowości  jednostkowej,  jak  i  życia  społecznego.  W świetle  jego koncepcji  nie

można nawet mówić o tym, że w samym centrum osobowości czy społeczności mieszczą się

podstawowe wartości,  ponieważ są one zdolne  zaistnieć tylko w obliczu  „pełnego napięcia”

spotkaniu z innym, a więc w strefie pogranicza (Witkowski 2000, s. 104).

Z  drugiej  strony  Mircea  Eliade  pokazuje  koncepcję  centrum  jako  miejsca  spotkania  ze

świętością, przejścia na wyższy poziom (2008, s. 43). Centrum, z wbitym palem lub stojącym

człowiekiem w wyprostowanej  postawie modlitewnej,  jawi się jako portal  dający możliwość

kontaktu  z  tym,  co  wyżej  i  tym,  co  niżej.  Znalezienie  się  w  centrum  jest  też  warunkiem

wstąpienia  na  wyższy  poziom  rozwoju,  kontakt  z  nadludzką  mocą  zarówno  w  przypadku

jednostkowym, jak i w odniesieniu do kulturowej społeczności. Centrum widziane jest tu jako

skoncentrowanie  ożywczej  mocy,  źródło  wiedzy i  prawdy,  która  jest  i  zawsze  będzie  poza

zasięgiem człowieka. Istota ludzka może jedynie mieć kontakt ze sferą sacrum, która obfituje w

energię i mądrość. Dzięki dostępowi do świętości, może on czerpać energię do wstępowania na

coraz wyższe poziomy rozwoju lub rewitalizować się w aktach świętowania, czyli okresowej
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obecności w stanie łączności z sacrum.

Jak widzimy, oba terminy, to jest  centrum i granica, odnoszą się do postrzegania miejsca, w

którym  możliwa  jest  transgresja,  wyjście  poza  aktualna  kondycję  kulturową.  Obaj  badacze

wskazują, że tych punktów jest nieskończenie wiele, jednak każdy z nich ma potencjał ożywiania

człowieka  i  kultury  oraz  prowadzenia  do  ich  rozwoju.  Jak  zatem  centrum  mające  wymiar

sakralny zyskuje status granicy, punktu styczności z innym, punktu przejścia, wejścia w sferę

realności?  Bazując na myśli  M. Bachtina,  punkty te zlewają się ze sobą w postaci spotkania

człowieka z „mową innego”. W społeczeństwach bardziej tradycyjnych odbywa się to poprzez

reakcję  na  przesłanie  kapłana  lub  proroka,  w  społeczeństwie  nowoczesnym poprzez  lekturę

powieści  stworzonej  przez  pisarza  lub  czytanie  tekstu  naukowego  stworzonego  przez

przedstawiciela  nauki111 (Bachtin  1986,  s.  446-447).  Widzimy więc,  że  w teorii  Bachtina  w

nowoczesnych  społeczeństwach  nastąpiła  zmiana  nośnika  treści  transgresyjnych.  Rozwojowa

transgresja ma zwykle miejsce już nie w trakcie  przekazu ustnego odbywającego się między

prorokiem mającym dostęp do wyższej wiedzy i mocy, a w akcie czytania, i to zarówno czytania

tekstów naukowych, jak i literatury pięknej. 

Dla  pedagogiki  istotne jest  tu  wskazanie na  sakralny wymiar,  jaki  możemy wiązać  z  aktem

lektury powodującym przeżycie zmieniające strukturę osobowości. Jednak być może cenniejszą

dla myśli pedagogicznej powinna być konkluzja, jaka się jawi z analizy wspólnych punktów w

koncepcji  centrum  Eliadego  i  granicy  Bachtina.  Uznanie  za  Bachtinem,  że  istotnym

egzystencjalnie czytaniem jest to, które wymaga stanięcia w strefie pogranicza, na progu własnej

kondycji,  z  postawą  gotowości  na  przekroczenie  siebie  jest  wątkiem,  którego  nie  można

ignorować. Inaczej stawia to bowiem kwestię kształtowania postawy wobec lektury, która nie ma

być głównie przyjemnością i relaksem, lub wynikać z ciekawości. Aby czytanie było uwieńczone

zmianą struktur osobowości, często będzie wymagające, trudne i rodzące opór, z który trzeba się

będzie nieustannie zmagać. W przeciwnym razie, alternatywą będzie pogrążanie się w bezruchu

„kulturowej śmierci” pozorowanej tylko przez puste gesty sięgania po książkę reprodukujące

struktury  władzy,  jednak  nie  mające  większego  znaczenia  z  perspektywy  kondycji

egzystencjalnej poszczególnych osób i społeczności, w których żyją. 

Tak samo w koncepcję centrum Mircei Eliadego mamy wpisaną refleksję o warunkach istotności

egzystencjalnej, zgodnie z którą kontakt z tekstem kultury będzie rzeczywiście życiodajny, jeśli

będzie skierowany w stronę centrum stanowiącego punkt transgresyjny, źródło rzeczywistości,

111 Co istotne, Michaił Bachtin podkreśla, iż aby tekst miał wartość, autor w procesie poszukiwania własnego słowa
czy stylu nie próbuje  „w istocie natrafić  na własne  słowo,  lecz  na takie,  które  przerastałoby”  jego  samego
(Bachtin 1986, s. 500). Sam autor musi w związku z tym dokonać transgresji w procesie tworzenia.
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które  postrzegamy  jako  coś,  co  przerasta  nas  samych.  Nie  da  się  tego  zrobić  z  pozycji

sprawozdawczości, natychmiastowego wykorzystania tekstu jako narzędzia lub sytuując siebie

ponad  tekstem.  Eliade  uczy nas,  że  ruch  do  centrum,  którego  przykładem  może  być  tekst

stanowiący  nasze  dziedzictwo  symboliczne,  będzie  ruchem  rozwojowym  tylko  wtedy,  gdy

uznamy jego rzeczywistą moc transformatywną oraz to, że stanowiąc część naszego dziedzictwa,

przerasta nas samych. 

Mit ukonsytuowanej głębi osobowości a koncepcja życia na granicach

Na  nadal  utrzymujący  się,  szczególnie  w  naukach  humanistycznych,  mit  głębi  osobowości

człowieka  wskazuje  Gaston Bachelard  (2002,  s.  131-135,  169).  Tendencję do  przypisywania

jakimś zjawiskom lub podmiotom poznania gotowego tajemnego wnętrza identyfikuje on jako

jedną  z  blokad  myślowych  nie  tylko  zwalniających  od  odpowiedzialności  ich  poznania

naukowego, ale też błędnie lokującym wysiłki badawcze112. Mitowi o głębi osoby ludzkiej opór

stawia koncepcja Michaiła Bachtina, zgodnie z którą według Todorova „całe ludzkie wnętrze

składa  się  tylko  z  granic”.  W  podobny  sposób  wypowiada  się  Stankiewicz,  stwierdzając:

„Według  Bachtina  człowiek  składa  się  tylko  z  granic  i  pojmowanie  go  poza  stosunkami

łączącymi go z innymi jest po prostu niemożliwe” (Witkowski 2000, s. 104). Dla Bachtina to,

kim jesteśmy nie  jest  niezmienną substancją,  ponieważ „indywidualna  świadomość żywi  się

znakami”,  a  osobowość może być  rozumiana jako zapędzone do wnętrza  słowo (Witkowski

2000, s. 106-107). W tym kontekście Bachtin stwierdza:

Ideologiczne  stawanie  się  człowieka  ukazuje  się  z  tego  punktu  widzenia  jako  proces
selektywnego przyswajania sobie cudzych słów (Bachtin 1982, s. 182).

Z  perspektywy  pedagogicznej  zyskowne  może  się  okazać  dostrzeżenie  potencjału,  jaki  ma

czytanie w kształceniu się osoby oraz wykreowaniu narzędzi do rozumienia siebie i świata w

procesie  reakcji  na  cudze  słowo113.  Może  ono  na  tyle  przeniknąć  osobowość,  że  stanie  się

narzędziem do „określenia naszego ideologicznego stosunku do świata i naszego postępowania”

oraz  będzie  funkcjonować  „jako  słowo  autorytetu i  słowo  wewnętrznego  przekonania”

(Witkowski 2000, s. 110). 

Badania na polu socjologii edukacji wskazują na to, że jakość nasycenia się cudza mową ma

112 Nie darmo podkreśla w duchu „niekartezjańskim”, że rozum się tworzy, a nie jest gotowy i konstytuuje go własne
zdziwienie w obliczu doświadczeń błędu i nieprzewidywalności. To tylko jeden z przykładów emergentnej wizji
rozwoju i przyszłości.

113 Michaił  Bachtin  postuluje  przedstawianie  relacji  człowieka  z  cudzym  słowem  w kontekście  chemicznym,
powodującym reakcję,  powstanie nowej jakości  znaczeniowej i ekspresywnej,  a nie mechanicznego kontaktu
(Bachtin 1982, s. 180). 
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przełożenie  na  pozycję  społeczną.  Basil  Bernstein  uważa,  że  tym,  co  odróżnia  grupy osób

przynależne do różnych klas społecznych jest zakres „kodów językowych”, które osoby z danej

grupy potrafią używać zarówno w obszarze rozumienia, jak produkcji komunikatów. Badania

przeprowadzone przez B. Bernsteina (2003) pokazują, że osoby z niższych klas społecznych,

zagrożone wykluczeniem kulturowym charakteryzują się węższym zakresem kodów językowych,

a w szczególności brakiem umiejętności używania kodów o charakterze abstrakcyjnym.

Dążenie  do  znaczącego,  rzeczywistego  włączania  cudzej  mowy  i  nabycia  umiejętności

posługiwania się szerokim wachlarzem narzędzi konceptualizacji siebie i świata, a więc cudzych

słów reprezentujących różne podmiotowe pozycje114 może być jednym z najważniejszych zadań,

jakie  stoi  przed człowiekiem podczas  edukacji.  Bagatelizacja tego zadania przez obie strony

zdarzenia  edukacyjnego,  poprzez  ograniczenie  możliwości  autentycznego  spotkania  z  cudzą

mową – przejawiająca się w czytaniu pozbawionych indywidualnego stylu opracowań i skrótów

podręcznikowych  –  staje  się  zaprzepaszczaniem  szansy  na  zdobycie  tych  narzędzi.  Jednak

równie niebezpieczne może być przedkładanie bulimicznego w swoim charakterze115 zapoznania

się z redukowanymi stosami pojęć i  wiadomości nad kontakt z tekstem źródłowym będącym

zapisem wyłaniania się tych koncepcji, które miały na tyle silny potencjał, że uruchomiły obiegi

myślowe i zrodziły nowe nurty rozumienia i przedstawiania sobie świata.

Podsumowując  tropy  wyrosłe  na  gruncie  literaturoznawstwa,  religioznawstwa  czy

socjolingwistyki, a związane ze statusem granicy i centrum, należy podkreślić, że mogą być z

powodzeniem  bardziej  wykorzystane  dla  pedagogiki  w  kontekście  czytania  widzianego  z

perspektywy projektowania teorii i praktyki edukacyjnej. Transwersalne, przekrojowe patrzenie

na problematykę mieszczącą się w polu edukacji postuluje wykorzystanie dorobku humanistyki

do projektowania takiego myślenia o czytaniu, które wspierałoby człowieka w ciągu jego całego

cyklu  rozwojowego,  a  jednocześnie  pobudzałoby  go  do  nieustannego,  twórczego  i

konstytutywnego  dla  rozwoju  rewitalizowania  niewidzialnego  środowiska  stanowiącego

rzeczywistość kulturową,  w której  przyszło  mu żyć  i  działać.  Najczęściej  dokonuje się  to  z

ogromnym  brakiem  dostępu  do  jej  potencjału  symbolicznego  i  bez  świadomości,  że  ta

deprywacja „deprawuje” jakość kondycji ludzkiej w jej odpowiedzialności za człowieczeństwo.

114 Por.  konstrukcję  podmiotowej  pozycji,  na  którą  zwraca  uwagę  Lech  Witkowski  w  pracy  Uniwersalizm
pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji (Witkowski 2000, s. 108-109).

115 Por.  rozważania  Agnieszki  Dody dotyczące  możliwych  postaw w doświadczaniu  kultury  w społeczeństwie
konsumpcyjnym w artykule pod tytułem Problem pedagogiczny człowieka masowego (Doda 1999, s. 546-552).
Koresponduje to z kategorią „pożeraczy” tekstów w jednej z typologii czytelników (Rychlewski 2013, s. 120-
123).
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3.2  Czytanie  – uczenie  się  jako  stabilizacja  i  destabilizacja  twórcza.  Rola  tekstu  w

kształtowaniu struktur osobowości w świetle koncepcji spotkania z tekstem

Zastanawiając  się  nad  procesem  kształtowania  się  tożsamości  człowieka  w  późnej

nowoczesności,  Anthony Giddens  opiera  się  na  koncepcji  Erika  Eriksona,  wiążąc  pomyślny

przebieg  procesu  rozwojowego  z  rezyduami  będącymi  zasobami  uzyskanymi  w  wyniku

pomyślnego przejścia danej fazy kryzysu psychospołecznego. W teoretycznym ujęciu warunków

wzrostu  i  kondycji  człowieka  w  świecie  współczesnym  A.  Giddens  podkreśla  znaczenie

pomyślnego przejścia zwłaszcza pierwszej fazy cyklu rozwoju. 

Podstawowe zaufanie służy za osłonę przed ryzykiem i niebezpieczeństwami, jakie niosą ze sobą
sytuacje  działania  i  bycia  z  ludźmi.  Stanowi  ono  zasadniczy  szkielet  emocjonalny
zabezpieczającego pancerza, czy też kokonu ochronnego, który jest niezbędny każdej normalnej
jednostce do tego, by radziła sobie ze sprawami życia codziennego (Giddens 2001, s. 56-57).

Posługując się narzędziami wypracowanymi przez A. Giddensa w celu wzbogacenia refleksji o

czytaniu,  można  założyć,  że  uzyskanie  zrównoważonej  jedności  pomiędzy  biegunem

podstawowej  ufności  a  biegunem  podstawowej  nieufności  wiąże  się  z  zyskaniem  poczucia

ontologicznego bezpieczeństwa. Staje się ono zasobem pozwalającym na korzystanie z tekstów

kultury w celu budowy własnej tożsamości pomimo rozpoznawania ich niebezpiecznej  mocy

czyniącej  możliwym  dekonstrukcję  struktury  osobowości116.  Poczucie  bezpieczeństwa

ontologicznego  pozwala  na  podjęcie  ryzyka  znaczącego  spotkania  z  tekstem,  które  jest

warunkiem czytania widzianego jako zdarzenie istotne egzystencjalnie.  Taki  akt  czytania nie

tylko pozwala na budowę złożonej tożsamości oraz wykształcenie się kompetencji do rozumienia

siebie, ale przez znaczące spotkanie z cudzą mową pozwala na rozwój zdolności prowadzenia

procesu narratywizacji własnej biografii. To z kolei pomaga w budowie poczucia prowadzenia

istotnej  egzystencji  oraz  pozwala  na  przechodzenie  na  coraz  wyższe  poziomy  w  zakresie

kompetencji komunikacyjnych. 

Rezydualny  zasób  pozwalający  na  poczucie  bezpieczeństwa  jest  również  związany  z

kształceniem twórczej postawy wobec siebie i świata, ponieważ daje nie tylko odwagę spotkania

z  tym,  co  inne  i  obce,  pozwalając  na  realne  przejęcie  się  treściami  zapośredniczonymi  w

kulturze, ale również czyni możliwym twórczą ekspresję, napędzając i wzbogacając obieg idei.

Co  warte  zaznaczenia,  jakość  tej  ekspresji  może  być  również  podniesiona  przez  impulsy

116 Anthony  Giddens  w  tej  kwestii  przywołuje  też  pojęcie  „odwagi  istnienia”  Paula  Tillicha,  wykazując
podobieństwo  między  tą  kategorią  a  poczuciem  ontologicznego  bezpieczeństwa  wywodzącego  się  z
podstawowego zaufania, które jest rezydualne w swoim charakterze i procesie powstania (Giddens 2001, s. 54).
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rozwojowe przejęte w procesie „przejmowania się” cudzą mową zachodzące w akcie czytania

kultury.

Odwrotnością tej sytuacji jest czytanie w poczuciu braku bezpieczeństwa ontologicznego, które

w wyniku zachodzącej potrzeby ochrony struktur osobowości przed wtargnięciem innego, nie

jest  możliwe w rozumieniu rozwojowego zdarzenia mającego potencjał  do zmiany.  Czytanie

takie nakierowane jest na ochronę, a nawet wzmacnianie dotychczasowych struktur, co w wyniku

zachodzenia  procesu  miscue jest  czynnością  nie  tylko  możliwą,  ale  wręcz  nieuniknioną.

Przypomnijmy,  że  w  wyniku  mechanizmu  miscue,  podczas  aktu  czytania  sensy,  które

zagrażałyby dotychczasowej strukturze, mogą zostać niezauważone lub przetransformowane na

„bezpieczne”,  pozbawione  swojego  „wybuchowego  potencjału”  i  de  facto potwierdzające

posiadane przez czytelnika poglądy i  sposoby myślenia.  Czytanie staje się w tym przypadku

pustym gestem, zdarzeniem bez znaczenia egzystencjalnego i wartości psychorozwojowej. 

Sposób,  w  jaki  czytamy,  wpływa  na  społeczne  efekty  lektury  w  postaci  podtrzymywania

określonego obiegu idei. W ekologicznym ujęciu G. Batesona umysł widziany z perspektywy

ponadjednostkowej  umożliwia  meliorację  duszy  człowieka  i  społeczności  poprzez  krążenia

tekstów  kultury.  Stanowi  zarazem  rewitalizację  energii  życiowej  i  „uczynnianie”  poprzez

aktywizację motywacji do działania dzięki uwalnianej w procesie czytania energii rezydualnej,

dającej poczucie istotności egzystencjalnej. Zintegrowanie tej wiedzy z myśleniem o czytaniu w

procesie uczenia się pozwala widzieć system edukacyjny jako system melioracji  w wymiarze

jednostkowym i  społecznym w perspektywie  czasowej  nie  ograniczonej  do  dekady w życiu

człowieka (wiek obowiązkowej nauki szkolnej), ale rozciągający się na cały bieg życia.

Edukacja przebiega przez całe  życie,  a intensyfikacja oddziaływań wspierających rozwój jest

pożądana w każdej fazie kryzysowej, stanowiącej część kolejnych cyklów rozwoju: fizycznego,

intelektualnego,  moralnego,  społecznego,  estetycznego  czy  psychicznego.  Organizowanie

szeroko zakrojonego wsparcia tylko dla wybranej grupy wiekowej oddala od realnego wpływu

wspierającego  rozwój  jednostek,  a  więc  i  sprzężony  z  nim  rozwój  społeczności  i  kultury,

wpływając na kształt i rozumienie, a także kreowanie historii. W świetle tego istotnym staje się,

aby osoby decydujące o kształcie i zadaniach systemu edukacji rozważyły korzyści wynikające z

projektowania uczenia się, mając na uwadze oddziaływanie pedagogiczne na całego człowieka, a

nie jedynie jego temporalnego fragmentu, oczywiście biorąc pod uwagę specyfikę rozwojową i

charakterystykę  fizyczno-społeczną  podejmowanych  aktywności  w  biegu  życia.  Systemowe

spojrzenie na takie zadanie pedagogiki może istotnie wpłynąć na efektywności jej oddziaływań, a

tym samym korzystnie wpływać na rozwój kultury i społeczności. Wymaga jednak wyjścia poza
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wygodnie ustalone specjalizacje pedagogiczne i orientacje badawcze, domagając się działania w

trybie  transwersalnym,  znoszącym  sztuczne  podziały  będące  w  istocie  przeszkodą

epistemologiczną i przyczyniające się do zaprzepaszczania potencjału rozwojowego nauki.

Jest to także krok w stronę transformacji systemu edukacyjnego w odpowiedzi na zmiany, jakim

uległa  kultura  w  ostatnim  stuleciu  i  wyzwania,  które  powstały  w  wyniku  tych  zmian.

Globalizacja,  dostęp  do  nieprzebranej  liczby  informacji,  idei,  wartości,  stylów  życia  oraz

wzmożona mobilność społeczna stawiają przed każdą osobą wyzwanie kształtowania własnej

tożsamości,  podmiotowości  i  poczucia  sprawstwa  na  zupełnie  innym  poziomie  złożoności.

Nadmiar możliwości nie ułatwia decyzji, a nieuchronność mijającego czasu czyni niemożliwym

poznanie  wszystkich  opcji  wraz  z  konsekwencjami  ich  wyboru.  Dochodzące  do  tego

obowiązujące współcześnie przeświadczenie,  że każdy człowiek odpowiedzialny jest  za swój

los, pogłębia trudność tego zadania. 

Pedagogika  nie  powinna  być  obojętna  na  to  wyzwanie,  jednak  jej  odpowiedź  musi  być

adekwatna  do  rangi  sprawy.  Nakłady sił  i  środków  w  celu  wsparcia  człowieka  w  procesie

budowania  własnej  podmiotowości  w relacji  z  innymi  oraz  dążenia  do  osiągnięcia  poziomu

samorealizacji muszą być proporcjonalnie do trudności tego zadania we współczesnym świecie.

Inaczej  będą  tylko  pozorowanymi,  afiszowymi  lub  nieefektywnymi  działaniami

przyczyniającymi się do budowania „społeczeństwa niewiedzy”117, nieświadomego możliwości,

jakie daje skorzystanie z uniwersum symbolicznego oraz wysiłku, jakiego potrzeba, żeby być

zdolnym do wyzyskania jego potencjału.

Potrzeba bezpieczeństwa i niepokoju a proces czytania

Potrzeba bezpieczeństwa może być przez kulturę zaspokajana lub podsycana. Kultura może też

dostarczać postaw, które wiążą się ze zwrotem w stronę granic, co umożliwia realne spotkanie z

cudzą treścią. Z drugiej strony kultura może też być źródłem oporu przed spotkaniem z cudzą

mową  i  ugruntowywać  postawę  nakierowaną  na  umacniania  struktury  osobowości  i

kumulowania zabezpieczających ją derywacji pod postacią obowiązujących w danej społeczności

przekonań. Zastanawiając się nad związkiem między kondycją współczesnego człowieka wraz z

diagnozowanym kryzysem egzystencjalnym a czytaniem, dochodzimy do zaznaczonej przez A.

Giddensa kwestii pytań egzystencjalnych, jako że, jak twierdzi autor,

117 Por. wątki odnoszące się do tego tematu zawarte w zbiorowej publikacji pod redakcją Arkadiusza Jabłońskiego,
Jana Szymczyka i Mariusza Zemło pod tytułem Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, Wydawnictwo KUL, Lublin
2015.
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[b]ezpieczeństwo ontologiczne na poziomie nieświadomości i świadomości praktycznej to tyle,
co umiejętność udzielania „odpowiedzi” na pytania egzystencjalne, które w taki czy inny sposób
stawia samo ludzkie życie (Giddens 2001, s. 67).

Autor ten wyróżnia cztery typy pytań egzystencjalnych, z których pierwsze dotyka samej natury

bycia  oraz  nagli  człowieka  do  odkrycia  ram  rzeczywistości  zewnętrznej,  prowadząc  do

osiągnięcia  poczucia  ontologicznej  świadomości  (Giddens  2001,  s.  67-68).  Dalsze  pytania

zataczają  coraz  szersze  kręgi,  toteż  drugi  typ  pytań  krąży wokół  stosunku  między światem

zewnętrznym a życiem człowieka, natomiast trzeci włącza w krąg myślenia istnienie innych osób

(Giddens 2001, s. 67-71). Następna grupa pytań egzystencjalnych pojawiająca się na horyzoncie

myślenia powraca do człowieka, a

[...] dotyczy już dokładnie tożsamości jednostki. Ale czym jest tożsamość jednostki? Jako że jaźń
jest tworem dość amorficznym, tożsamość jednostki nie może odnosić się jedynie do trwania w
czasie, tak jak „tożsamość” rzeczy i przedmiotów definiują filozofowie. W przeciwieństwie do
jaźni w ogóle, „tożsamość” jaźni zakłada świadomość refleksyjną. Jest ona tym, czego jednostka
jest świadoma w wyrażeniu „samoświadomość”. Innymi słowy, tożsamość jednostki nie jest po
prostu  czymś  danym  jako  wynik  ciągłości  jej  działania,  ale  czymś,  co  musi  być  rutynowo
wytwarzane i podtrzymywane przez refleksyjnie działającą jednostkę (Giddens 2001, s. 74).

W  ten  sposób  według  Giddensa  jakość  udzielania  odpowiedzi  na  podstawowe  pytania

egzystencjalne  wiąże  się  z  procesem  budowy i  podtrzymywania  tożsamości,  która  nie  jest

statyczną  konstrukcją,  lecz  procesem  powracającym  w  biografii.  Dynamiczny  charakter

tożsamości sprzężony jest z refleksyjną naturą człowieka, a to z kolei otwiera nowego rodzaju

odpowiedź na pytanie dotyczące wagi jakościowego kontaktu z tekstami kultury. Czytanie w tej

perspektywie może być rozumiane jako czynność potencjalnie wspierająca budowę kompetencji

do  sprostania  wyzwaniu  podtrzymywania  refleksyjnej  witalności,  sprawności  i  motywacji  do

stawiania czoła wyzwaniom egzystencjalnym w postaci twórczego odpowiadania na nurtujące

kwestie. Teksty kultury mogą być tym, co ułatwia odkrycie drogi do aktualnych dla nas pytań i

uczy nas języka niezbędnego do odpowiedzi na nie. Kładąc nacisk na nigdy niesłabnącą potrzebę

umiejętności udzielania  odpowiedzi  na własne pytania egzystencjalne osadzone w kontekście

aktualnych relacji z samym sobą, światem i innymi ludźmi, nie możemy bowiem zapomnieć o

tym, że sama odpowiedź musi się zmieniać. Odpowiedź dotycząca sensu własnej egzystencji

będzie musiała dojrzewać, aby była nadal twórcza, spełniająca, a nie odtwórcza, dająca poczucie

oderwania od rzeczywistości oraz braku rozumienia siebie w swojej aktualnej sytuacji życiowej. 

Zgodnie z koncepcją A. Giddensa, fundamentalna waga pytań egzystencjalnych opiera się na ich

związku z poczuciem bezpieczeństwa ontologicznego. W rozpoznaniu podstawowej roli,  jaką

spełnia  poczucie  bezpieczeństwa  w konstytuowaniu  się  tożsamości,  dominującą  rolę  spełnia
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koncepcja  fazowego  rozwoju  człowieka  autorstwa Erika  H.  Eriksona.  Giddens  bezpośrednio

odnosi się do niej w zarysie koncepcji kondycji człowieka późnej nowoczesności. Jednak, jak

można  sądzić,  zyskowne  dla  pedagogiki  jest  spojrzenie  na  kategorię  bezpieczeństwa

ontologicznego również z perspektywy proponowanej przez Abrahama Maslowa.

Zarówno  Erikson,  a  za  nim  Giddens,  jak  i  Maslow,  postulują  uznanie  wagi  wykształcenia

poczucia bezpieczeństwa u człowieka już na najwcześniejszym etapie rozwojowym. Jednak to,

co Erikson widzi jako zadanie skojarzone z bezwiedną kondycją ludzka jako ufnością (basic

trust)118,  Maslow  definiuje  jako  potrzebę,  która  będzie  zaspokojona  lub  sfrustrowana119.

Przypomnijmy, że w koncepcji psychologii humanistycznej poczucie bezpieczeństwa to jedna z

podstawowych potrzeb,  która nie  spełniona we wczesnym dzieciństwie,  będzie domagała się

zaspokojenia przez całe życie, zwykle kierując motywacją człowieka w sposób nieświadomy. A

jako że człowiek to układ, w którym nic nie działa w izolacji, próby spełniania tej potrzeby będą

angażować wymiary funkcjonowania człowieka na wszystkich jego poziomach i w każdego typu

działaniach. W konsekwencji nie tylko życie materialne i kulturowe człowieka, ale także całych

społeczeństw czy narodów może być, i jak postuluje Maslow, w dużej mierze jest dyktowane

przez kompensację potrzeby bezpieczeństwa. Natomiast zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

już na początkowym etapie rozwoju staje się impulsem do uaktywniania się wyższych potrzeb, w

tym najwyższej w hierarchii, potrzeby typowo ludzkiej, to jest potrzeby samorealizacji.

Takie spojrzenie na relację kultury i  natury skłania do popatrzenie na kwestię i  ograniczenia

rozwoju czytelnictwa w znacznie szerszym zakresie. Idąc tropem wskazań Maslowa,  kultura

społeczności,  ale  też  całych  narodów,  może  być  napędzana  kompensacją  potrzeby

bezpieczeństwa, oddalając lub nawet nie zauważając wyższych potrzeb, na których szczycie stoi

potrzeba samorealizacji (Maslow 2013, s. 290). W kulturze zdominowanej przez kompensację

potrzeby bezpieczeństwa inne aspiracje, jeśli nie są pod nią podporządkowane, zostają spychając

na  plan  dalszy.  Co  więcej,  aby zachować  stosunek  dominacji  określonych  potrzeb,  kultura

wytwarza mechanizmy wspierające i racjonalizujące określone wybory, zachowania, poglądy i

reakcje. W takim układzie sił czytanie istotne egzystencjalnie, które w pewnym stopniu burzy

konstrukcje  tożsamości  jednostkowych  i  zbiorowych  oraz  przyczynia  się  do  utraty poczucia

118 Dodatkowo, o czym nie należy zapominać, jest to zadanie o strukturze biegunowej, polegające na rozwiązaniu
konfliktu między ufnością i jej brakiem, a także równoważeniem biegunów współistniejących we wzajemnym
napięciu, pozwalających przez to na generowanie energii potrzebnej do rozwiązania tego konfliktu z widokiem
na przejście na wyższy stopień rozwoju.

119 Przypomnijmy to, co już zostało omówione w rozdziale pierwszym tej pracy: potrzeba bezpieczeństwa jest drugą
w sekwencji z wykorzystywanej w tej pracy koncepcji hierarchii potrzeb podstawowych, od niej wcześniejsza w
procesie rozwojowym człowieka jest tylko pot5rzeba spełnienia podstawowych potrzeb fizjologicznych (Maslow
2013).
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pewności,  nie jest  powszechnie akceptowane i  wspierane.  Podobnie będzie się rzecz miała z

brakiem gotowości do kształcenia postawy otwartej na zmieniające spotkanie z cudza mową w

warunkach dominacji potrzeby bezpieczeństwa. 

Ofiara i niepokój jako czynniki dynamizujące rozwój kultury i osobowości

Myśleniu  o  czytaniu  jako  uczeniu  się  powinny towarzyszyć  również  rozważania  dotyczące

przebiegu takiego kształcenia z perspektywy rodzaju przeżyć temu towarzyszących. Pozwala to

na  odpowiednie  planowanie  oddziaływań  edukacyjnych,  ale  również  możliwych  wyzwań

związanych ze stwarzaniem sytuacji do czytania mającego moc zmiany struktur osobowości i

charakter  istotnego  przeżycia  egzystencjalnego.  W  związku  z  tym  kategoria  przeżycia

egzystencjalnego w czytaniu rozpatrywana musi być z perspektywy złożonego, wewnętrznego

zdarzenia warunkującego realność spotkania z innym w postaci wytworu kultury. To odnosi nas

do dwóch kategorii, to jest ofiary i niepokoju, w które wpisany jest proces czytania mającego

doniosłość egzystencjalną.

Dla  rozpoznania  wagi,  potencjału  i  powiązań,  w  jakie  wchodzi  pojęcie  ofiary  nie  tylko  z

istotnością egzystencjalną, ale również z centralnym dla tej pracy zagadnieniem rezydualności

pomocne może być przyjrzenie się tej kategorii. W sensie psychologicznym ofiara jest, za Bogną

Szymkiewicz  (2016),  „dobrowolnym  oddaniem  siebie  lub  jakiej  części  samego  siebie”.

Dobrowolność poświęcenia się jest tutaj kluczowa w obliczu tego, z czym wiąże się ofiara, czyli

z cierpieniem. Tylko prawdziwa ofiara, a więc ta dobrowolna, którą uznajemy i przyjmujemy

wraz  z  cierpieniem  w  nią  wpisanym,  ukierunkuje  bowiem  nasze  reakcje  w  odpowiedni,

rozwojowy sposób. W sytuacji edukacyjnej cierpienie oparte na dobrowolnej decyzji złożenia

ofiary z części siebie, z części własnego ego, dobrostanu lub własnych poglądów podejmowane

jest w imię wejścia na wyższy poziom egzystencji. 

Postawienie  siebie  w  roli  ofiary jest  kluczowe  dla  uruchomienia  potencjału  energetycznego

sytuacji edukacyjnej. Jak pisze Judith Herman, sednem doświadczenia ofiary jest poczucie braku

możliwości obrony przed cierpieniem (Szymkiewicz 2006). Dobrowolne pozycjonowanie siebie

w miejscu ofiary zawiesza więc naturalne odpowiedzi  na sytuację zagrożenia cierpieniem, w

jakiej  stawia  się  osoba  mająca  doświadczyć  przejścia,  to  jest  ucieczkę  i  atak.  Jednocześnie

inicjuje proces, którego efektem jest wytworzenie energii potrzebnej do podjęcia jakiejkolwiek z

tych  reakcji.  Zawieszenie  odpowiedzi  na  zagrożenie  cierpieniem  powoduje  długotrwałe
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utrzymywanie się energii120, która jest rozładowywana w przeżyciu edukacyjnym, jednocześnie

stanowiąc odczuwalną istotność egzystencjalną.

To,  co  czyha  na  czytelnika  chcącego  łatwo  osiągnąć  zysk  lektury,  to  pułapka  czytania

niezobowiązującego  i  zbyt  słabo  uważnego,  czujnego,  skupionego,  ale  i  otwartego  na

nieoczekiwane impulsy. Czytanie pojmowane jako czynność, nawet przy założeniu spełniania

metodologicznych wskazań i stosowaniu odpowiednich technik, może pozostać nieznaczącym

spotkaniem z tekstem nie wnoszącym niczego w życie czytelnika i życie kultury.

Można rzecz jasna wyobrażać sobie spotkanie z tekstem poprzez wizję oglądania, przeglądania,
spotkania tyle niewinnego co niezobowiązującego i bez znaczenia, ale wówczas w grę wchodzi
najczęściej nieporozumienie i w postaci samego czytelnika i w postaci tekstu, który ma przed
sobą. Co więcej, czytanie, uwikłane w proces przetwarzania jego skutków staje się pisaniem nie
tylko narracji o samej tej przygodzie i jej uczestniku odbiorcy, ale to także próba pisania powieści
o spotkanym obiekcie,  która najczęściej  musi dokumentować brak spotkania,  rozminięcie się,
niezdolność sprostania wymogom i przekroczenia własnych ograniczeń (Witkowski 2011a, s. 43).

Czytanie będzie mogło uwolnić tkwiący w tekście potencjał tylko wtedy, gdy czytelnik odpowie

na wezwanie  wyjścia  ze  strefy bezpieczeństwa i  odrzuci  pokusę  pozostania  zamkniętym we

własnym horyzoncie myślowym i granicach własnej tożsamości. Trzeba tez być przygotowanym,

to jest otwartym na zaskoczenia i ukryte wartości, wymagające szczególnego ich dostrzeżenia.

Czytanie pozbawione uważności i czujności na poważne ślady do podjęcia we własnym wysiłku
jest  też pozorowaniem nie tylko aktu ale  samego własnego bycia w tym akcie i  markowania
gestów niemających znaczenia ani egzystencjalnego ani kulturowego (Witkowski 2011a, s. 43).

Podstawowym sposobem na uniknięcie  tej  pułapki  jest  zaangażowanie  w dialogu z  tekstem,

który wzywa do żywego, przemieniającego kontaktu, jako że 

[…] aby zdać sobie sprawę z wielkości ryby, trzeba dać się pożreć. To znaczy: trzeba uwierzyć w
coś, w co uwierzyć trudno i nie sposób. Trzeba zapłacić swoją wiarą, swoimi przekonaniami za
chwilę  poznania.  Bezpieczna  odległość  pozbawia  zdystansowanego  obserwatora  szansy  na
przejęcie  się  obserwowaną  wielkością,  podkreśla  Rymkiewicz,  zwłaszcza  że  w  duchu
romantycznym widziana  wielkość  ducha realizuje  pewne wezwanie,  odpowiada na  nie,  dając
sobie  raczej  „dyktować”  dzieło,  niż  je  tworzyć,  przemyśliwując  czy  kalkulując  (Witkowski
2011b, s. 625).

Realny kontakt ze znaczącym Innym pozwalający na nasycanie się cudzą mową i przejście przez

proces przeżycia przebudzenia i przemiany wymaga pełnego otwarcia się na impulsy płynące z

tego spotkania121. To z kolei wystawiają czytelnika na obrażenia i związane z tym cierpienie.

120 O długo utrzymującej  się  energii  w przypadku zawieszenia reakcji  na  zagrożenie  por.  Levine,  1997,  s.  19,
Herman, 1998, s. 45, [za:] Bogna Szymkiewicz (2006).

121 Co warto  zaznaczyć,  pełnia  ta  często  nie  jest  możliwa w pojedynczym akcie  lektury,  wymagając  nie  tylko
powrotu do tekstu i próby ponownego ogarnięcia generowanych w spotkaniu z nim znaczeń, a zwielokrotnionych
dążeń zgodnie z logiką koła hermeneutycznego.
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Czytanie bowiem, tam, gdzie ma największy sens i wartość, jest wystawieniem na ból i cierpienie
inicjacji, na ryzyko nieprzewidzianego, łatwo lekceważoną zarazem, bo nikt nie zabroni odłożyć
tekstu z miną wyższości, mimo że okazał się obiektem niemym kulturowo z winy odbiorcy. To
przedzieranie  się  przez  obszary  trudno  dostępne,  zdobywanie  kolejnych  szczytów,  albo
penetrowanie grot skalnych, chroniących swoje tajemnice przed śmiałkiem (Witkowski 2011a, s.
42-43).

Kulturowo i  egzystencjalnie  doniosłe  czytanie  wymaga  ofiary ze  strony czytelnika.  Zyski  z

czytania muszą być nader często okupione ofiarnością i cierpieniem.

Ofiara musi być obecna w samym akcie czytania, aby ofiarność, z jaką otwieramy się na tekst,
okupiona  wysiłkiem,  wytrwałością,  wyrzeczeniem,  sprawiła,  że  skok  nad  przepaścią
niezrozumienia i obcości powiedzie się i przyniesie wartość. Bywa, że brak tej ofiary (ofiarności)
zamyka drogę śmiałkowi, który udaje, że wszedł w przestrzeń tekstu, ale skarbu nie było. Brak
ofiarności w akcie lektury w tym sensie często wręcz zamyka dostęp do tekstu, mimo że czytelnik
i tak się o nim będzie wypowiadał (Witkowski 2007, s. 32).

Tak więc czerpanie z głębi kultury jako realne spotkaniem z innym, będzie niejednokrotnie ranić

i przeszywać człowieka na wskroś. Jak pisze Krzysztof Maliszewski inspirowany myślą Franza

Kafki,  każda przeczytana książka „musi być siekierą dla zmarzniętego wewnątrz nas morza”

(Maliszewski 2013, s. 227).

Ofiarność w imię rozwoju jest jednak również uwikłana w sieć powiązań kulturowych, które

wpływają  na  jej  rytualizację  mogącą  zmienić  sens  działania  ze  zdarzenia  inicjacyjnego  na

symboliczne wydarzenie społeczne. Przywołując stwierdzenie Mircei Eliadego, wyrazić warto to

tak:

[...] tworzenie może się dokonać tylko wtedy, gdy zacznie się od istoty żywej, która się poświęca.
Życie może się narodzić jedynie z innego życia,  złożonego w ofierze;  gwałtowna śmierć jest
twórcza w tym sensie, że ofiarowane życie przejawia się w sposób bardziej intensywny na innym
poziomie egzystencjalnym (Eliade 1994, s. 194). 

Inicjacja122 , poświęcenie, ofiarowanie swojej godności i dobrostanu po to, aby wejść do sfery

sacrum,  ale  też  dzięki  temu  wejść  na  wyższy  poziom,  ma  głęboki  sens.  Według  Bogny

Szymkiewicz zostaje on jednak zagubiony wraz z rozwojem kultur. Z czasem człowiek zastępuje

rzeczywiste poświęcenie samego siebie inną ofiarą, tworząc wygodne dla siebie formy zastępcze.

122 Podkreślić warto, że idę tu tropem postulującym dowartościowanie tej kategorii w dyskursie pedagogicznym w
ogóle z wykroczeniem poza ramy słownikowe. W pedagogice ogólnej nadal nie ma powszechnej świadomości
wagi  rozwojowej  doświadczeń  inicjacyjnych.  Niezdolności  do  rozpoznania  ich  pedagogicznej  istotności
przejawia się bądź w nieobecności tego pojęcia w słownikach pedagogicznych, tak jak w przypadku Słownika
pedagogicznego autorstwa  Wincentego  Okonia  z  roku  1987,  bądź  też  w  zredukowanym  rozumieniem  tej
kategorii,  sprowadzającym  inicjację  do  „obrzędu  przyjmowania  przedstawicieli  młodego  pokolenia  do
społeczności dorosłych, spotykany u ludów pierwotnych” (Okoń 2007, s. 146), gubiącym tym samym aktualność
procesów inicjacyjnych i potrzebę włączania ich w horyzont myślenia pedagogicznego. Dzieje się to obok, a
może  nawet  pomimo,  wartościowych  dążeń  mających  na  celu  rozpoznanie  pedagogicznego  znaczenia  tej
kategorii, prowadzących do uznania „inicjacyjnej struktury” edukacji, to jest rozumienia jej jako „serii przejść”
inicjacyjnych (Maliszewski 2015, s. 49).
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Na przykład  zamiast  poświęcić  zwierzęcy aspekt  siebie,  składa  ofiarę  ze  zwierzęcia.  Ma to

według  Campbella  przynajmniej  dwie  konsekwencje.  Po  pierwsze  człowiek  zaczyna

koncentrować się na wymaganiach bogów, a nie na własnym pragnieniu przeniesienia się na inny

poziom  egzystencjalny  (Szymkiewicz  2016).  Obiektywizuje  bogów  z  ich  wymaganiami  i

kodeksami, spychając własne przeżycie na plan dalszy, a co za tym idzie, zmniejszając istotność

egzystencjalną tego wydarzenia. Drugą konsekwencją zamiany ofiary z siebie na ofiarę zastępczą

jest  istotna  zmiana  roli  kandydata  do  rytu  przejścia.  W  celu  osiągnięcia  wyższego  stanu

egzystencji  zamiast  ofiarą  staje  się  on  bowiem oprawcą „oprawiającym skóry poświęcanych

zwierząt”.  Nie  tylko  więc  zdejmuje  z  siebie  konieczny egzystencjalnie  ciężar  uświęcającego

poświęcenia, ale dodatkowo rzuca na swoją egzystencję cień bycia oprawcą, poświęcając nie

siebie, a innych w imię własnej korzyści.

Opisany  mechanizm  możemy  odnieść  do  zrytualizowanych  przejść  na  wyższe  poziomy,

obecnych  we  współczesnym  systemie  edukacyjnym.  Obiektywizacja  wymagań  oraz

zastępowanie własnej ofiary, poświęcenia, bolesnego doświadczenia formami zastępczymi lub

wyręczanie się inną osobą dla osiągnięcia zobiektywizowanych zaświadczeń przejścia kroków

uznanych za potrzebne do wejścia na kolejny poziom przenosi na plan dalszy rzeczywisty sens

ofiary. Przez uzyskanie potwierdzenia przejścia procedury daje pozór osiągnięcia zmiany, która

w rzeczywistości  nie  zaszła  lub  jej  egzystencjalna  istotność  uległa  zatrważającej  degradacji.

Jednak degradacja ta staje się niezauważalna nie tylko dla osób z  zewnątrz,  ale również dla

samych  uczestników  sytuacji  pierwotnie  powołanych  do  czuwania  nad  prawidłowym  i

pomyślnym przebiegiem tego przejścia  na wyższy poziom, jak i  samego uczestnika procesu.

Dzieje się tak w wyniku zastąpienia w kulturze rzeczywistego przeżycia rytuału przejścia przez

potwierdzenie  wstąpienia  na  wyższy  poziom  zobiektywizowanym  symbolem  jak  certyfikat,

ocena, zaświadczenie czy nawet pochwała poprawnego wykonania zadania. 

Poczucie niepokoju jako istotny wymiar przeżycia egzystencjalnego

Patrząc  na  czytanie  jako  uczenie  się,  z  perspektywy rozbudzania  potrzeb  przechodzenia  w

rozwoju na najwyższe jego poziomy, warto również skupić uwagę na relacjach, w jakie wchodzi

podstawowa potrzeba bezpieczeństwa z potrzebami wyższymi. Pomaga to postrzegać praktykę

jakościowego czytania jako zdarzenie, które nie każdy jest gotowy podjąć, nie ze względu na

posiadaną wiedzę czy znajomość technik analizy tekstu,  a z  uwagi  na własną,  indywidualna

historię rozwoju psychicznego. 
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Zgodnie  z  koncepcją  psychologii  humanistycznej  czy  ustaleniami  psychoanalizy,  jakość

zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na początkowym etapie życia ma wpływ na późniejszą

motywację do rozwoju. Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa od pierwszych faz życia pozwala

na  wytworzenie  ogólnej  kondycji  egzystencjalnej  z  poczuciem bezpieczeństwa  i  ufności,  co

pozwala  na  radzenie  sobie  z  frustracją  tej  podstawowej  potrzeby,  co  otwiera  możliwość

osiągnięcia  wyższych  celów  rozwojowych.  Innymi  słowy,  człowiek  z  wykształconym  od

najmłodszych lat poczuciem bezpieczeństwa (ufności) będzie bardziej skłonny do ryzyka, będzie

śmielej dobrowolnie wprowadzał się w stany niepokoju aby osiągnąć wyższy stopień rozwoju,

bądź  będzie  dobrze  znosił  okresy  deprywacji  poczucia  bezpieczeństwa  bez  poważnego

uszczerbku w systemie wartości czy na innych wyższych poziomach ludzkiego funkcjonowania

(Maslow 2013, s. 83)123.

Z drugiej strony – osoby, w których potrzeba bezpieczeństwa była frustrowana, mogą całe życie

skupiać się na jej zapewnieniu, niechętnie podejmując działania na rzecz wstąpienia na wyższe

poziomy rozwoju, bądź podejmując w tym celu działania pozorne, zrytualizowane, pozbawione

doniosłości  egzystencjalnej  (Maslow  2013,  s.  249). Ich  życie  w  kulturze  może  się  opierać

głównie na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa również w perspektywie rozwoju intelektualnego

oraz duchowego, co będzie skutkowało niechęcią, lub nawet niemożnością zrobienia kroku w

stronę  przejęcia  się  treściami  powodującymi  załamanie  się  światopoglądu  lub  zwrotu  w

myśleniu.

Znakiem ostrzegawczym, powodującym opór przed spotkaniem z myślą, tekstem posiadającym

potencjał  do załamania i  zmiany dotychczasowej struktury tożsamości lub obrazu świata jest

poczucie  niepokoju.  Spotkanie  z  tekstem może takie  uczucie  inicjować nie  tylko  w obliczu

mowy, z która się nie zgadzamy, ale również przy kontakcie z mową, której nie rozumiemy.

Niepokój staje się wtedy sygnałem do oporu i odwrotu, odcięcia zaangażowania.

Niepokój Irena Wojnar przedstawia jako kategorię ważną pedagogicznie, zwracając uwagę na jej

dwoisty  charakter  zauważany  w  pedagogice  już  od  stuleci.  Niepokój  jest  więc  nie  tylko

drżeniem, widzianym jako negatywny stan, który należałoby zlikwidować, przemienić w spokój

ducha. Jest on też trwogą będącą przejawem troski o siebie, o własną jakość i o pomyślność

losów świata,  w którym się żyje. Tutaj  niepokój jest  przeciwieństwem braku zaangażowania,

odwrócenia  się  od  świata  w geście  wzgardy lub  braku  poczucia  odpowiedzialności  (Wojnar

2016, s. 16-17).

123 Doskonale to osobno rozwijają analizy Erika Eriksona, dowodząc, że ta perspektywa staje się już uniwersalnym
zaproszeniem dla myślenia pedagogicznego.
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Autorka  zwraca  uwagę  na  to,  że  wymiar  pozytywny  niepokoju,  choć  obecny  już  u  takich

klasyków  myśli  pedagogicznej  jak  John  Dewey,  zostaje  zapominany.  W  tym  kontekście

przywołuje ona wskazaną przez Deweya potrzebę budzenia „stanów zaciekawienia i niepokoju”

w  organizowaniu  efektywnego  doświadczenia  edukacyjnego  (Wojnar  2016,  s.  16). Stan

niepokoju  wskazuje  człowiekowi  istotność  podejmowanego zadania,  pozwala  zauważyć jego

wagę, co z kolei przekłada się na gotowość skupienia się na nim.

W ujęciu Ireny Wojnar z perspektywy pedagogiki kategoria niepokoju łączy się z kategorią troski

o to, co istotne egzystencjalnie:

 
Niepokój  stanowi  szczególną  odmianę  ludzkiego  doświadczenia  i  wrażliwości:  wrażliwości
egzystencjalnej na to, co ważne i najważniejsze (…) niepokój ujawnia się jako osobisty, osobowy
stan zaniepokojenia, a więc troski zabarwionej emocjonalnie i intelektualnie (Wojnar 2016, s. 17).

Co  ważne  dla  rozważań  z  perspektywy  rezydualności,  troska  ta  będzie  łączyła  w  sobie

komponent emocjonalny (pozalogiczny, nieracjonalny) i intelektualny (logiczny, racjonalny). Tak

więc  zagubiony w pedagogice  biegun  postrzeganego  dwoiście  niepokoju  nie  tylko  nastawia

człowieka na przeżycie sytuacji edukacyjnej jako istotnego doświadczenia egzystencjalnego. Jest

on  również  stanem,  który  łączy  pozalogiczny  komponent  rezydualny  w  postaci  uczuć  z

logicznym komponentem wysiłku intelektualnego wynikającego z troski o świat i człowieka124.

Czytanie istotne egzystencjalnie w tej perspektywie jawi się jako wyzwanie, ale jest też znakiem

gotowości na frustrację poczucia bezpieczeństwa, a nawet załamania się obrazu siebie i świata w

obliczu spotkania z cudzą mową. 

Postawy i strategie kulturowo i egzystencjalnie doniosłego czytania125

Każde  czytanie  mające  przynieść  zyski  dla  rozwoju  czytelnika  wymaga  przede  wszystkim

wysiłku  rozpoznania  i  odkrywania  cennych treści.  Jednak  przed osobą chcącą  wyzyskać  dla

własnych korzyści teksty kultury niezbędne jest również posługiwanie się wachlarzem technik i

narzędzi,  za  pomocą których można uruchomić  odpowiednie  strategie  „docierania  do  nich  i

szukania do nich dostępu” (Witkowski  2011,  s.  44). Choć, na co zwraca uwagę Fraz Jalics,

powinniśmy raczej koncentrować się na szukaniu dróg wspierania kształtowania się określonych

postaw  wobec  czytania  i  tekstu  niż  liczyć  na  wyćwiczenie  określonych  technik  czytania,

124 Człowiek i  świat  stanowią omówione przez  autorkę  „dwa obszary niepokoju podstawowe dla  edukacyjnego
myślenia” (Wojnar 2016, s. 17-24).

125 Wersja  skrócona  tego  podrozdziału  została  opublikowana  jako  część  artykułu  pod  tytułem:  Pedagogiczne
czytanie kultury – założenia i strategie lektury interesownej badawczo [w:] M. Żytko (red.), Skąd przyszliśmy –
dokąd idziemy. Pedagogika wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwem Naukowym Katedra, Gdańsk 2016,
ss. 39-66.
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ponieważ różnica między „techniką” a „postawą” czytania jest taka, że technikę może opanować

każdy, bez względu na system wartości, w izolacji od tożsamości, natomiast postawa jest częścią

tożsamości, integralnym składnikiem systemu osobowości (Jalics 2017, s. 62). Wypracowanie

takich  sposobów  spotkania  z  tekstem  umożliwia  życiodajny  dostęp  do  dziedzictwa  treści

symbolicznych,  dzięki  czemu  czytanie  staje  się  wydarzeniem  egzystencjalnie  doniosłym

(Witkowski 2007, s. 45).

Drapieżna pokora wobec tekstu126

Drapieżna  pokora to  postawa  wobec  tekstu,  która  ma  na  celu  uaktywnienie  strategii

maksymalizujących wyzyskanie tekstu dla własnych korzyści przy zachowaniu pokory w sensie

świadomości własnych ograniczeń, które rosną wraz z potencjalna wartością tekstu. Jak możemy

przeczytać, 

[i]deał  lektury,  jaki  jawi  się  z  rozmaitych  przejętych  przez  mnie  tropów  humanistycznych,
wymaga opisu  oksymoronicznego,  jako  efektu oscylacji  między drapieżnością  a  pokorą:  stąd
pokorna  drapieżność,  czyli  inteligentne  pasożytowanie  (czy  to  będzie  pokarm  dla  duszy,
pozostający do ponawianych posileń), z jednej strony; i drapieżna pokora, w sensie, iż nie umiem
Cię Autorze w pełni zrozumieć, ale coś z tego chcę mieć! Muszę coś z Ciebie wydusić, coś Ci
wydrzeć!  Drapieżna  lektura  musi  być  pasożytnicza,  bardzo  świadoma swojej  ograniczoności,
gdyż wyrywa się zwykle tylko kęsy z żywego, acz uśpionego tekstu (Witkowski 2007, s. 44).

Postawa  drapieżnej  pokory  dzięki  napięciu  budowanemu  przez  swoją  oksymoroniczność

pozwala  na  współwystępowanie  w  nastawieniu  podczas  lektury  postawy  ofensywnego  i

wybrednego pasożyta z przyrostem poczucia wydziedziczenia z kultury (Witkowski 2007, s. 39). 

W  grę  zawsze  wchodzi  dylemat,  traktowany  zwykle  dualistycznie,  rozłącznie,  podczas  gdy
wymagający  dwoistego,  ambiwalentnego  napięcia,  między  skalą  drapieżności,  ofensywności
podejścia i roszczeń wobec tekstu a gotowością do pokory, ostrożności i powściągliwości. Czy
czytając  mamy prawo  domagać  się  uprzednio  założonej  „czytelności”,  czy  opór  tekstu  jest
wynikiem jego wad czy naszej ułomności? W jakim stopniu potrafimy doświadczyć sytuacji, na
którą  zwracał  uwagę  Bachtin,  że  „niezrozumienie  uczy”,  gdy  potrafimy  z  niego  naprawdę
skorzystać (Witkowski 2007, s. 38).

Przywodzi to na myśl technikę pracy opisywaną przez Gilles'a Deleuze'a, który widzi spotkanie z

kulturą jako proces energetyczny, w którym trzeba szukać szansy i „atakować” , by znaleźć „linię

ujścia”,  tak  aby „ujście  znalazła  twórcza  energia,  chwilowo tylko  zablokowana”  (Jaworska-

Witkowska 2009, s. 233). W tym ujęciu czytanie to praca, która mierząc się z tekstem, podejmuje

126 Wersja  skrócona  tego  podrozdziału  została  opublikowana  jako  część  artykułu  pod  tytułem:  Pedagogiczne
czytanie kultury – założenia i strategie lektury interesownej badawczo [w:]  Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy.
Pedagogika wobec wyzwań współczesności, M. Żytko (red.), Wydawnictwem Naukowym Katedra, Gdańsk 2016,
ss. 39-66. 
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z nim walkę i walecznie domaga się nagrody za podjęty trud, ale jednocześnie widzi w samym

tekście godnego siebie przeciwnika, którego okiełznanie nie przyjdzie łatwo. Wskazanie zysku z

pracy  czytania  w  postaci  zniesienia  własnych  blokad  i  ograniczeń  w  twórczej  energii  jest

pedagogicznie cenne w zakresie budowy teoretycznego zaplecza dla istotności aktu lektury dla

rozwoju jednostek sprzężonego z rewitalizacją kultury. 

Czytanie wybuchowe w triadzie Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana127 

Czytanie  wybuchowe  to  zarówno  postawa  wynikająca  z  wykształconych  dyspozycji

czytelniczych,  strategia  lektury,  jak  i  wynik  prawdziwego,  kulturowo  i  egzystencjalnie

doniosłego czytania (Witkowski 2008). Taka postawa stanowi niezbędne minimum dla każdego

człowieka chcącego realnie czerpać wartościowe treści z humanistyki. A, na co zwraca uwagę

Krzysztof  Maliszewski,  bagatelizowanie  wagi  pogłębionego  kontaktu  kulturowego grozi

usankcjonowaniem  w  oświacie  działań  o  charakterze  niskorozwojowym,  albo  wręcz

demoralizującym (Maliszewski 2013, s. 218).

Wybuchowe czytanie to

[...] odczytywanie znaczenia w strukturze narracji dla potrzeb życiodajnej aplikacji, brzemiennej
w znaczenie,  jako  skutek  naruszający stan  zastany,  rozsadzający,  rodzący nowe,  odsłaniający
nowy kierunek dociekań (Witkowski 2008, s. 71).

Wykształcenie dyspozycji do pogłębionego kontaktu kulturowego pozwala na twórcze spotkanie

z „zasobem pamięci symbolicznej” wpisanej w teksty kultury, bowiem kultura

[…] może realnie dotrzeć do nas jedynie nas poruszając, dotykając w jakimś miejscu do bólu,
naruszając  nasz  błogostan  albo  tylko  bezradność,  raniąc,  bijąc  między  oczy,  klując  czy
wstrząsając, albo tylko dostarczając impulsu uwierającego ponad miarę, z którym najpierw nie
wiadomo co zrobić, a coś zrobić trzeba (Witkowski 2008, s. 63-64).

Lektura  wybuchowa  jest  wydarzeniem  istotnym  egzystencjalnie,  a  więc  wartościowym  dla

rozwoju samej jednostki, a jednocześnie mającym duży potencjał energetyczny. W wyniku tego

może ona stanowić nieoceniony impuls do podjęcia wysiłku badawczego i stanowi rezerwuar sił

napędowych działań edukacyjnych. 

Po prawdziwym spotkaniu z tekstem istotnym dla mnie,  nic nie powinno pozostać takie samo
przynajmniej w jakimś miejscu, czy zakresie albo pod jakimś względem. Musimy dostać nauczkę,
jeśli nie naukę, i odkryć lukę albo i wielką dziurę w naszym myśleniu (Witkowski 2008, s. 73).

127 Wersja  skrócona  tego  podrozdziału  została  opublikowana  jako  część  artykułu  pod  tytułem:  Pedagogiczne
czytanie kultury – założenia i strategie lektury interesownej badawczo [w:]  Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy.
Pedagogika wobec wyzwań współczesności, M. Żytko (red.), Wydawnictwem Naukowym Katedra, Gdańsk 2016,
ss. 39-66.

182



Wpisana  w  czytanie  wybuchowe  będzie  więc  postawa  autodydaktyczna  i  badawcza128.

Nieodłącznie procesowi czytania wybuchowego będzie towarzyszyć też przeżycie związane z

wejściem w prawdziwy, znaczący kontakt z tekstem prowadzący do przebudzenia i przemiany.

Fazy  te  ujęte  w  triadę  Przeżycie  – Przebudzenie  – Przemiana  są  określane  jako  kryteria

zaistnienia wybuchowej lektury.

W moim ujęciu występują trzy kryteria wybuchowości i trzy fazy jej przejawiania się, zgodnie z
triadą: Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana (Witkowski 2008, s. 73).

Szczegółową strategią umożliwiającą czytanie wybuchowe jest szukanie miejsc węzłowych w

poszukiwaniu  impulsu  dającego  do  myślenia,  a  więc  lektura  lokalnie  skoncentrowana

(Witkowski 2008, s. 71). Nie jest to jednak według autora tożsame z selektywnością czujności

czytelniczej, która „niszczy wnikliwość oglądu”. Docenianie potencjału rozwojowego fragmentu

powinno iść w parze z ciągłą czujnością na wartościowe tropy związane z „przywiązywaniem

wagi poprzez skupienie uwagi” (Witkowski 2008, s. 72). 

Czujność  podczas  lektury  nabiera  większego  znaczenia  jeśli  zdamy  sobie  sprawę  z  uwag

Ingardena na temat dynamiki i poziomów spotkania z tekstem:

W trakcie czytania pewne stany rzeczy w tekście mogą nie wchodzić w „pole widzenia czytelnika;
w trakcie  lektury to,  co  przedstawia coś,  znika  jako  przedstawiające,  mamy iluzję  bycia  bez
zapośredniczenia w przestrzeni przedstawianej. Zjawianie się „peryferyczne”, lub „opalizujące”
to też sposoby istnienia treści w tekście, zresztą w zależności od sposobu zajmowania postawy
możemy uzyskać albo nie „dostęp do warstw” w tekście (Witkowski 2008, s. 73).

Roman Ingarden widzi  więc tekst jako specyficzny typ komunikowania kulturowego. Zdanie

sobie  sprawy  z  zapośredniczonego  charakteru  przekazu  znaczeń  w  tekście  może  być

wykorzystane w celu zwiększenia możliwości wyzyskiwania tych znaczeń obecnych nie tylko,

jak się zdaje nie wprawionemu czytelnikowi, w bezpośrednim przedstawieniu, ale także dających

się  odczytać  z  samego  typu  zapośredniczenia  czy  analizy  jego  wielowarstwowej  struktury

(Janion 1984).

Do  wagi  wybuchowego  charakteru  czytania  nawiązują  również  myśli  Krzysztofa

Maliszewskiego skoncentrowane na kategorii głębi. Zauważa on: 

Aby  w  człowieku  –  zwłaszcza  w  dryfującym,  konsumencko  anomijnym,  adaptacyjnie
zafiksowanym mieszkańcu nowoczesności – pojawiło się przeczucie Heideggerowskiej właściwej
biedy, aby znalazła się w nim przestrzeń na pragnienie życia w kulturze, nieraz musi dojść do

128 Por.  postulowana przez  Witkowskiego rola  pedagoga  jako  „strażnika  braku” [w:]  Witkowski,  2009a,  s.  22;
Witkowski, 2009b, s. 41.
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edukacyjnego  wybuchu,  eksplozji,  rozerwania mniemań sklejających  ze  światem,  zatrzęsienia
gruntem konwencji, po którym się dotąd stąpało (Maliszewski 2013, s. 227).

Czytanie  wybuchowe  ma  za  zadanie  wzbogacić  instrumentarium  czytelnika  i  pogłębić  jego

wrażliwość na sensy.  Wykształcenie w sobie odpowiednich dyspozycji  i  strategii  lektury jest

konieczne,  aby  uniknąć  sytuacji,  w  której  lektura  będzie  tylko  „potokiem  bez  znaczenia”

(Witkowski 2008, s. 70-71).

Radość jako źródło energii do czytania. Pedagogika radości a samorealizacja 

Motywacja  do  czytania  może  być  również  rozpatrywana  na  poziomie  energetycznym.

Przydatnym,  acz  pozostającym  na  marginesie  teoretycznych  zainteresowań  pedagogów

zagadnieniem jest radość czytania i związana z tym kategoria zabawy. Sama radość została w

pedagogice  zauważona  przez  Alicję  Żywczok,  która  wskazuje  na  brak  usystematyzowanej

refleksji nad tym fenomenem jako kategorią ważną dla pedagogiki (Żywczok 2000, s. 142). Bada

ona  związek  radości  z  energią,  motywacją  do  działania,  a  więc  również  do  uczenia  się,

podejmowania  zadań  rozwojowych  i  kształcenia  w  sobie  postawy  nakierowanej  na

samodoskonalenie.  Umieszcza  także  radość  na  kontinuum ze  smutkiem czy przygnębieniem

określanym przez J. Perrina jako stan „bezlitosnej nudy tkwiącej w samej głębi człowieka” lub

procesem, który „doprowadza do agonii tego, czym [człowiek] jest w swej najgłębszej istocie”

(Żywczok 2000, s.  142-143). Smutek jest  więc tym, co oddala od samorealizacji  rozumianej

przez  Maslowa  jako  urzeczywistniania  przez  osobę  najgłębiej  tkwiącego  w  niej  potencjału

człowieczeństwa. Natomiast to, co sprzyja podtrzymywaniu postawy nakierowanej na rozwój i

pobudza  energię  do  aktywności  jest  afirmacja  życia  określana  przez  Stefana  Szumana  jako

„konieczny warunek egzystencji posiadającej poczucie sensu” (Żywczok 2000, s. 80-81). W tym

świetle  Szuman  widzi  kształtowanie  postawy  afirmującej  życie  jako  „cel  podstawowy  i

zasadniczy. W porównaniu z nim wszystkie inne cele są celami drugorzędnymi” (Żywczok 2000,

s. 81). 

Pedagogika skupiona na kategoriach radość – smutek z samego założenia musi być pedagogiką

transwersalną i rezydualną. Ważne dla ożywienia dyskursu dotyczącego edukacji jest bowiem

uwzględnienie zarówno aspektów o charakterze psychologicznym, filozoficznym, medycznym,

terapeutycznym,  dydaktycznym  czy  etycznym  w  ich  wzajemnym  sprzężeniu.  Wynika  to  z

uznania, że ustalenie, czym jest radość wymaga podejścia transwersalnego, to jest ujmowania go

zarówno jako zjawiska psychicznego, afektu, uczucia, stanu emocjonalnego, wartości, postawy,

jak i cechy osobowości (Żywczok 2000, s. 108-109).
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Czytanie  w  dyskursie  publicznym  jest  często  wiązane  z  kategorią  radości,  na  co  może

wskazywać  powstawanie  inicjatyw  o  charakterze  popularyzatorskim,  hobbystycznym,

biograficznym i autobiograficznym, pedagogicznym i terapeutycznym łączące te dwie kategorie

ze sobą129. Interesującym może być próba określenia powiązań między radością i czytaniem oraz

motywacją do czytania, dynamiką procesów uczenia się oraz rozwoju psychospołecznego. Nie

bez znaczenia jest też w tym kontekście eksplorowanie połączeń między czytaniem a zabawą

oraz  rozrywką  jako  kategoriami  istotnymi  dla  pedagogiki.  Eksplorowanie  tego  połączenia

uzasadnione jest nie tylko tym, że radość stanowi komponent i zabawy i czytania, ale również ze

względu  na  wskazywane  przez  Justynę  Truskolaską  nieredukowalne  połączenie  zabawy  i

napięcia  (2007,  s.  70)  związanego z  wyżej  omówioną kategorią  niepokoju,  której  wagę dla

pedagogiki bada Irena Wojnar (2016, s. 16-17) oraz której istotność w akcie spotkania z tekstem

zaznacza Maria Reut (2010, s. 15).

Jeszcze  jednym  kontekstem  łączącym  czytanie  z  radością  jest  motywacja  do  działania  na

poziomie  samorealizacji  w  ramach  koncepcji  potrzeb  podstawowych.  To,  co  każe  łączyć  tą

kategorię  z  czynnością  czytania  jest  opisywana  przez  Abrahama  Maslowa  dynamika

funkcjonowania osób, które osiągnęły najwyższy stopień rozwoju. 

Wydaje się, że przeciwieństwo między surowym głosem powinności a radosnym nawoływaniem
do przyjemności jest mniejsze, niż myśleliśmy. Na najwyższym poziomie życia (tzn. na poziomie
Bycia)  powinność  jest  przyjemnością,  człowiek kocha swoją  „pracę”  i  nie  dostrzega  różnicy
między zajmowaniem się pracą a spędzaniem urlopu. (Maslow 2013, s. 120).

Radość nie musi i nie powinna być więc rezerwowana tylko dla czynności rozrywkowych tak

jak, co ważne z perspektywy tej pracy, rozrywka nie powinna być traktowana jedynie jako czas

odprężenia nieistotny dla wzrastania i rozwoju. W tym względzie autor stwierdza: 
129 Por  np.  inicjatywę  Miejskiej  i  powiatowej  biblioteki  publicznej  w  Biłgoraju  pt.  Radość  czytania

http://www.bibliotekabilgoraj.pl/component/content/article/349-radosc-czytania-2017.html , blog czytelniczy pt.
Radość  czytania  http://czytackazdymoze.blox.pl/html, slogan  księgarni  internetowej  Radość  z  czytania
https://bonito.pl/,  inicjatywę  popularyzująca  czytanie  zorganizowaną  przez  Bibliotekę  Miejską  im.  Jana
Kasprowicza  w  Inowrocławiu pt.  Radość  Czytania
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/art/7041891,konkurs-fotograficzny-radosc-czytania-za-
nami,id,t.html, profil  na  portalu  społecznościowym Radość  z  czytania
https://www.facebook.com/radosczczytania/ czy publikacje temu poświęcone jak zbiór opowiadań dla młodszych
dzieci,  którego  autorem  jest  Paciotti  Rosita  Corbella  pt.  Radość  czytania.  Moje  pierwsze  kroki
https://czytam.pl/k,ks_20433,Radosc-czytania-Paciotti-Rosita-Corbella.html,  Wydawnictwo  Jedność,  Warszawa
2004,  książka  Bohdana  Zadury  pt.  Radość  czytania zawierająca  zbiór  recenzji
https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=643174,  Wydawnictwo  Lubelskie,  Lublin  1980  oraz  zbiór  tekstów
dotyczący  twórczości  Wisławy  Szymborskiej  pt.  Radość  czytania  Szymborskiej,
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/172461/radosc-czytania-szymborskiej,  Stanisław  Balbus,  Dorota  Wojda  (red.),
Znak, Warszawa 1996, a także artykuły publicystyczne dotyczące tej tematyki, np.  Odkryjcie na nowo radość
czytania! http://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,97959e6.html  opublikowany na  łamach  portalu  czasdzieci.pl  czy
Radość  czytania  małego  dziecka autorstwa  Beaty  Wańtowskiej,  https://blizejprzedszkola.pl/radosc-czytania-
malego-dziecka,2,65.html#, Miesięcznik Bliżej Przedszkola 2010(10), dostęp 02.06.2018.
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Obowiązek nie może być przeciwstawiany przyjemności, a praca – zabawie, kiedy obowiązek jest
przyjemnością,  praca  jest  zabawą,  a  osoby,  które  wypełniają  swoje  obowiązki  i  postępują
szlachetnie, jednocześnie zabiegają o swoją przyjemność i są szczęśliwe (Maslow 2013, s. 234).

W związku  z  tym radość  z  czytania  może  być  radością  z  możliwości  spełniania  własnego

potencjału w procesie samorealizacji, nawet jeśli lektura będzie realizowana w czasie pracy czy

będzie dotyczyła spraw ważnych, a nawet niepokojących. 

Czytanie i myślenie w kontekście czynników stabilizujących i destabilizujących twórczo

W próbach  określenia  stopnia,  w  jakim obecny system szkolnictwa  wspomaga  w realizacji

edukacyjnego  potencjału  czytania  kwestią  zasadniczą  jest  odpowiedź  na  pytanie,  czy

współczesna  rzeczywistość  szkolna  stwarza  warunki  do  kształcenia  złożonych  umiejętności

poznawczych  zmierzających  do  wykształcenia  kompetencji  myślenia  i  działania  w  trybie

dwoistości  czy też  wzbogacającego,  uczącego  spotkania  z  cudzym głosem.  Mariusz  Sztaba

diagnozuje niedobory,  a nawet niekorzystne działanie systemu edukacyjnego w tym zakresie,

skupiając się na roli szkoły w rozwijaniu kompetencji do edukacyjnie znaczącego czytania. Autor

wskazuje na to, że obecnie patrząc na cele, jakie stawiane są lekturze, „element informacyjny

wypiera  poznawcze  nastawienie  na  rozumienie  i  interpretowanie  świata”,  oraz  następuje

„unifikacja  uczniowskich  zasobów  orientacyjnych”  (Sztaba  2015,  s.  316).  W obecnej  wizji

systemu edukacyjnego, jak zauważa Sztaba „nie ma miejsca na dyskusje i wątpliwości”, które są

niezbędne do rozwoju w wielu płaszczyznach. Zarzuca on współczesnemu systemowi edukacji

opierającemu się na micie społeczeństwa informacyjnego również to, że obecnie „uczeń nie musi

posiąść  zdolności  problematyzacji  rzeczywistości,  dostrzegania  jej  wieloaspektowości.  Ma

natomiast postrzegać ją w formie prostych schematów”. Kształtowanie takiej postawy poznania i

rozumienia rzeczywistości korzysta z metafory technicznej, redukującej życie człowieka do serii

uproszczonych  schematów,  prowadzących  do  osiągania  określonych  celów  bez  nacisku  na

refleksję nad powiązaniami między obranymi działaniami z innymi elementami rzeczywistości

psychicznej i społecznej. 

Schematyzacja,  opracowywanie „kroków” i  prostych procedur  może się  przyczynić do braku

refleksyjności  również  w  wymiarze  moralnym,  pomimo  czytania  treści  bogatych  w  cenne

impulsy rozwojowe. W tym kontekście należałoby przywołać wagę postawy wychowawcy wobec

kształcenia określonej  strategii  czytania.  Paul Ricoeur proponuje otwieranie coraz to nowych

dróg myślenia jako główne zadanie pedagoga zorientowanego filozoficznie (Ricoeur 1991, s. 27-
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28),  podobnie  rolę  wychowawcy  widzi  też  Roberto  Zavalloni  (1999)  w  swojej  koncepcji

psychologii  nadziei.  Taką  rolę  pełnią  też  teksty  będące  impulsami  do  luzowania  struktury

osobowości  i  schematów  poznawczych  na  rzecz  budowania  zróżnicowanych,  często

alternatywnych sposobów rozumienia, interpretacji i działania.

Rozważania Mariusza Sztaby, dotyczące kreowania określonej postawy współczesnego systemu

edukacji wobec treści kulturowych, naświetlają paradoksalną sytuację, w której często znajduje

się uczeń, gdzie czytanie w swej zredukowanej, karykaturalnej formie w istocie może przyczynić

się  do  pogłębiania...  niewiedzy.  Związane  jest  to  ze  wzmacnianiem przez  szkołę  oczekiwań

względem umiejętności czytania w celu zapamiętywania przez ucznia wiedzy w postaci prostych

schematów, często niepowiązanych ze sobą. W tym sensie szkoła nie tylko nie uczy czytać, ale

może  psuć  możliwe efekty czytania,  przyczyniając  się  do  budowy społeczeństwa niewiedzy.

Paradoksalnie oferowane, a nawet narzucane przez obecny system edukacyjny strategie czytania

mogą się przyczyniać do tego, że czytając, będziemy chcieć wiedzieć i rozumieć coraz mniej130. 

Dostrzegalna  jest  niedostateczną  obecność  w  rzeczywistości  szkolnej  zbiorów  otwartych,

nieusystematyzowanych, które dają szansę na zindywidualizowane sposoby patrzenia na nie, ale

także na kształcenie świadomości polifoniczności treści. W tym kontekście Monika Jaworska-

Witkowska  wskazuje  na  potrzebę  włączenia  w  praktykę  szkolną  możliwości  spotkania  z

przykładami  „poluzowania  teorii”  czy  „(po)dziurkowanego  dyskursu”  (Jaworska-Witkowska

2016, s. 177). Pomocne w tego osiąganiu może być sprzężenie dbałości o kształcenie precyzji

używanych terminów z dopuszczeniem ich polisemiczności, co wyraża się w koncepcji polifonii

w ramach rozwijania dyskursu i siebie postulowanej przez Michaiła Bachtina. Brak stabilizacji

terminów, ich namnożenie, polisemiczność pozwala dookreślić w lepszym stopniu dane zjawisko

poprzez ogląd z wielu perspektyw, co jest związane z wprowadzaniem w proces poznawania

zróżnicowanych  konceptualizacji  (Witkowski  2000,  s.  110).  Ma też  korzyści  z  perspektywy

poznawczej, ponieważ niestabilność znaczeń wymaga ze strony czytającego ciągłej czujności i

nieustannej pracy myśli przejawiającej się w odnoszeniu do siebie pozycji myślowych (Bachtin

1970, s. 407). Dodatkowo taka postawa zmniejsza groźbę zatracania znaczenia terminów dzięki

ciągłej  rewitalizacji  słownika,  ożywiania  pojęć  nurtem myśli  (Bachtin  2009,  s.  451). Zalety

polisemiczności  obrazuje  zbudowana  przez  Bachtina  metafora  myśli  jako  wody,  która

prześlizguje  się  gładko  po  omszałych  nieruszanych  kamieniach,  ale  zawirowuje  dopiero

napotykając na te przemieszczające się, z ostrymi krawędziami, wystające ponad powierzchnię.

130 Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w rozdziale czwartym tej pracy w sekcji zawierającej interpretację
świata filmu Harry Potter i Książę Półkrwi. 
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Nurt  na  omszałych  kamieniach  pozostaje  niewzruszony,  niezmieniony,  biegnie  leniwie,  nie

powoduje zawirowań, zmian, czujności, emocji, przeżyć, wysiłku, akcji czy działań.

Z kolei według Gastona Bachelarda, jako pedagodzy powinniśmy identyfikować te przeszkody

epistemologiczne w praktyce edukacyjnej, które nie służą ewolucji myślenia, a doprowadzają do

jego stagnacji. Niekorzystne są według niego te strategie poznawcze, które wzmacniają instynkt

konserwatywny prowadzący do zachowania tożsamości, zamiast potrzebny do ewolucji myślenia

instynkt  kształtujący  (Bachelard  2002,  s.  20-22)131.  Co  ciekawe  z  perspektywy  rozważań

Maslowa, stanowiących podstawę teoretyczną tego rozdziału, Bachelard sam podkreśla że „nie

zawahał się” użyć słowa „instynkt” w określeniu przybieranych postaw.

Przeszkodami  epistemologicznymi  w  praktyce  edukacyjnej  związanymi  z  kształconymi

strategiami  czytania  tekstów są  między innymi  przedstawianie  wiedzy naukowej  oraz  samej

nauki jako trwałych osiągnięć. Wyraża się to w tendencji do nie okazywania jej dynamicznego,

tymczasowego charakteru jako konstytutywnej  cechy myślenia o charakterze naukowym oraz

rozliczania z odpowiedzi a nie z pytań, z podawania a nie problematyzowania wiedzy. W obecnej

rzeczywistości szkolnej  określanie postępów uczniów nie opiera się  na ocenianiu rozwoju w

zakresie  rzeczywistego  pogłębiania  głodu  wiedzy,  dynamizacji  potrzeby samego  dążenia  do

odkryć, niepokoju poznawczego, nienasycania, ciekawości i formułowania istotnych poznawczo

pytań. Bachelard zachęca natomiast do tego, aby „doprowadzić kształcenie naukowe do stanu

ciągłej mobilizacji, zastąpić wiedzę zamkniętą i statyczną poznaniem otwartym i dynamicznym”

(Bachelard 2002, s. 24). 

Podsumowując,  w  świetle  powyższych  rozważań,  jednym  z  podstawowych  zadań  szkoły  i

czytania widzianego w perspektywie edukacyjnej jest wprawianie umysłu w ruch. Natomiast sam

tekst, idea „winna posiadać coś więcej niż dowód istnienia”, musi być „płodna”, „musi mieć ona

przeznaczenie duchowe” (Bachelard 2002, s. 15). Proponowany przez Bachelarda funkcjonalizm

to podeście innego rodzaju niż to sprowadzające misję edukacji do kształcenia zawodowego, a

czytanie  do  zapamiętywania  i  rozumienia  informacji.  Czytanie  może  mieć  i  w zasadzie  ma

zupełnie  inny,  paradoksalnie  przeciwstawny cel  niż  zapamiętanie raz na zawsze podawanych

słów.  Bachelard pokazuje,  że ma ono pobudzać myśli,  oddziałując energetyzująco na ducha,

motywując  człowieka  do  życia  i  funkcjonowania  na  takim  poziomie,  który  pozwoli  na

131 Zaproponowane przez Bachelarda rozróżnienie instynktów można odnieść do koncepcji rezydualności Vilfreda
Pareto,  sytuującej  instynkt  w  pozalogicznej  sferze.  Jest  to  szczególnie  uprawnione,  jeśli  przyjrzeć  się
opisywanemu przez niego procesowi krążenia elit zachodzącemu w społeczeństwie, a związanemu według jego
teorii z falowym charakterem „instynktów” czy też rezyduów właśnie. Instynkt konserwatywny Pareto wiąże z
rezyduami klasy pierwszej, a instynkt kształtujący – z rezyduami klasy drugiej (Pareto 1994, s. 165).
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zmierzenie się z tekstem i przekroczenie go. 

Epistemolog  stara  się  dowieść,  że  to  bezruch  myśli  jest  groźny,  nie  błędy czy  zewnętrzne

ograniczenia poznania i dociekania. Największymi przeszkodami w poznaniu są, według tego

autora, powody bezruchu myśli,  stagnacji i  regresu (Bachelard 2002, s. 18). Ceni on impulsy

stanowiące  bodźce  do  kolejnej  myśli,  ruch  umysłu  naprzód  oraz  wskazuje  na  wagę

rozpoznawania przeszkód w postępującym rozumieniu, również podkreślając istotność

[…] postawy wyczekującej, niemalże równie rozważnej w obliczu tego, co znane, jak i tego, co
nieznane,  [która]  każe  się  mieć  stale  na  baczności  wobec  potocznego poznania  i  nie  darzyć
wielkim szacunkiem wiedzy szkolnej (Bachelard 2002, s. 16). 

Zagadnienie kształcenia postawy czujności podczas czytania oraz czynników, które wpływają na

jej  zwiększenie  lub  osłabienie jest  być może w takim samym stopniu ważne,  jak trudne do

konceptualizacji  teoretycznej  i  badania.  Szczególnie jest  to  wyraźne jeśli  skupimy się nie na

umiejętności wyszukania informacji w tekście, tylko na czujności o charakterze egzystencjalnym,

osobotwórczym  i  sensotwórczym,  czyli  takim,  które  jest  pojmowane  przez  Maslowa  jako

właściwe uczenie się. Czujność na poziomie semantycznym, dopuszczająca polifonię wyznacza

też  dodatkowe  zadania  czytelnikowi  w  zakresie  szukania  połączeń,  kontekstów,  powodów i

zmian  znaczenia  słów  (Adler  1972,  s.  106-113).  To  z  kolei  powinno  przekładać  się  na

projektowanie takich oddziaływań edukacyjnych, które wspierają kształcenie postawy czujności

oraz kompetencji do ogarnięcia zaplecza semantycznego, ale również prowadzą do stworzenia

sytuacji edukacyjnych wspomagających ten rozwój. 

Mikołaja Rubakina bibliopsychologiczna koncepcja analogicznego procesu myśli  a koncepcja

progu różnicy u Gregory'ego Batesona 

Współczesne myślenie o  czytaniu  może pójść krok dalej  dzięki  włączeniu  w swój  horyzont

tropów podważających twierdzenia od lat ciążące na bardziej lub mniej świadomie realizowanej

pedagogice czytania. Jednym z takich twierdzeń jest przekonanie Mikołaja Rubakina, że „słowo

może  być  tylko  wówczas  środkiem  zakomunikowania  myśli,  jeśli  spowoduje  u  odbiorcy

analogiczny proces  myśli,  jak  istniał  u  autora”  (Walentynowicz  1970,  s.  73).  Wychodząc  z

założenia, że utwór będzie oddziaływał najmocniej na tego czytelnika, u którego „organizacja

psychiczna” jest jak najbardziej zbliżona do „organizacji psychicznej autora”, Mikołaj Rubakin

„wystosował  postulat  dostrojenia  oddziaływań  czytelniczych  do  nastawień  indywidualnych,

wyszukiwania  właściwej  książki  do  właściwego  czytelnika” (Piechota  2014,  s.  95).  Jest  to
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twierdzenie  wiążące  siłę  przeżycia  z  koniecznością  zgodności  treści  zawartych  w  tekście  z

treściami  już  obecnymi  w  naszym  umyśle,  którego  ślady  możemy  znaleźć  w  podstawach

kierujących działania zmierzające do zwiększania czytelnictwa, szczególnie wśród młodzieży.

Według  Gregory'ego  Batesona  proces  komunikacji  z  tekstem  przebiega  na  zupełnie  innych

zasadach, to jest im większe zderzenie myśli, tym bardziej znaczące dla rozwoju zdarzenie, a

więc  i  przeżycie.  Zgodnie  z  batesonowską  koncepcją  progu  informacja,  która  dociera  do

człowieka w trakcie lektury tekstu, musi być „różnicą, która czyni różnicę” (Bateson 1979, s.

112), to znaczy aby w ogóle była zauważona i zainicjowała przeżycie, powinna być różna od

tego, co sami twierdzimy. Różnica musi być na tyle duża, aby wzbudzić dysonans powodujący

uznanie myśli jako cudzej, wymagającej ustosunkowania się wobec naszych struktur wiedzy i

postaw.  Dopiero  taka  informacja  może  „oddziaływać”,  czyli  wprowadzić  różnicę  w naszym

myśleniu,  odczuciach  czy postępowaniu.  Zgodnie  z  ideami  rozwijanymi  przez  G.  Batesona,

proces poznania świata, a w tym czytanie tekstów, powinny opierać się na wysiłku poszukiwania

„wzorca który łączy”, a zarazem „różnicy, która czyni różnicę” (Bateson 1979, s. 30). Dopiero to

będzie  z  kolei  inicjować  zmianę  osobowości  definiowaną  jako  uczenie  się  przez  Maslowa

(2013).

Czytanie nakierowane na poszukiwania wzorca który łączy nie będzie ograniczało się do procesu

wiązania  informacji  między sobą  i  konstruowania  z  nich  systemu.  Nastawienie  na  szukanie

wzorca łączącego treści i formy będzie budowało rozumienie na wyższym poziomie. Nie chodzi

też o proste utożsamianie jednych rzeczy z drugimi, dochodzenie do wniosku, że „wszystko jest

tym  samym”  czy  umiejętność  dostrzegania  podobieństw.  Ważniejsze  jest  zidentyfikowanie

elementu,  który  różnicuje  dwie  informacje.  Różnice  mogą  być  osadzone  w  kontekście

historycznym  jak  i  w  języku  (w  zakresie  na  przykład  doboru  określonych  terminów  czy

sformułowań),  a  także  w zakresie  przynależności  do  odmiennych  paradygmatów,  w których

dominuje określone  nastawienie  normatywne i  określona  logika.  Chodzi  bowiem o ustalenie

różnicy, która pozwala w kolejnym kroku na namysł nad relacją między dwoma informacjami.

Wykształcenie umiejętności poszukiwania wzorca, który łączy oraz różnicy, która czyni różnicę

jest istotne dla prób rozumienia świata poprzez czytanie tekstów kultury. Ważne wydaje się w

tym  zakresie  kształcenie  umiejętności  poznawania  rzeczywistości  nie  ograniczające  się  do

zbierania i katalogowania wydarzeń, opisów świata i sposobów bycia w nim. Chodzi bowiem o

rozwijanie  umiejętności  rozumienia  czytanych  treści  w  perspektywie  rożnych  sposobów

przedstawiania  tych  wydarzeń,  narracji  czy  faktów.  Sprzyja  to  identyfikacji  dominacji  i

marginalizacji  konkretnych  typów  narracji  w  poszczególnych  tekstach  czy  wspólnotach
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komunikacyjnych.  Wiąże  się  to  też  z  wymiarem  aksjonormatywnym  obecnym  w  tych

zapośredniczeniach  świata.  Zdolność  do  identyfikacji  pewników  stojących  za  danym

zapośredniczeniem czy umiejętność wskazania na wartości  przebijających z  danej  narracji  to

jednocześnie zdolność do odróżnienia wydarzenia od jego zapośredniczeń. Stanowi to podstawę

do rozumienia świata i siebie w nim włącznie z własnym systemem norm i wartości. W tym

świetle priorytetem w kształceniu kompetencji czytelniczej jawi się uczenie postawy tego typu

refleksyjności.  Wspieranie  wychowanków  w  budowaniu  potrzeby tworzenia  w  sobie  takich

kompetencji  może  mieć  istotny  wkład  w  dążeniu  do  budowy  systemu  oddziaływań

wychowawczych o słabej normatywności (Witkowski 2014).

Ograniczenia i rozwój praktyk czytania, wynikające z medium

Patrząc  na  kształtowanie  środowiska  wychowawczego  sprzyjającego  edukacji  w  zakresie

jakościowych  praktyk  czytania,  łatwo  pominąć  aspekt  lektury,  który  często  umyka  z  pola

widzenia na etapie konceptualizacji teoretycznych, to jest materialności czytanego tekstu oraz

ograniczeń  i  możliwości  w  nią  wpisanych.  Korzystając  z  bogatego  dorobku  bibliografii

materialnej pedagogika czytania może czerpać impulsy do badania relacji czytelnika z treściami

kulturowymi z tezy mówiącej, że książka jako medium poprzez swoją materialność kształtuje

praktyki, zarówno te intelektualne, jak i cielesne (Rodak 2009, s. 76). To z kolei wpływa na

relacje  między  treściami  kulturowymi  a  czytelnikiem,  chociażby na  poziomie  przyswojenia

tekstu. Przyswojenie  (appropriation) jest praktyką, w której „społecznie określona” jednostka

należąca  do  pewnej  wspólnoty interpretacyjnej  nadaje  własne  znaczenie  tekstowi,  z  którym

wchodzi w kontakt. W tym względzie, Roger Chartier uważa za ważne w literaturze badanie i

zrozumienie ograniczeń (contraintes) oraz innowacji (inventions), które pojawiają się w praktyce

przyswajania (Rodak 2009, s. 76). 

Praktyka ta jest badana jedynie z perspektywy przyswajającego treści podmiotu. Oznacza to, że

ograniczenia  i  innowacje  rozpoznawane  są  zarówno  w czytelniku,  jak  i  w  medium,  jednak

rezultatem tych dociekań ma być głównie zwiększenie rozumienia procesu przyswajania treści

przez  człowieka.  W  tym  celu  bada  się  relacje  zachodzącą  między  treścią  kulturową  a  jej

odbiorcą,  biorąc  pod  uwagę  powstające  w  tym  procesie  ograniczenia,  ale  też  ułatwienia  w

przepływie.  Ograniczenia  lub  innowacje  wynikające  z  właściwości  medium związane  są  ze

sposobem, w jaki myśli są komunikowane zarówno biorąc pod uwagę słownictwo, jak i składnię

zdań,  jak  również  ze  sposobem ich  przedstawiania  w  formie  graficznej,  rozmieszczenia  na
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stronie, podziału na części, czy obecności grafik. Przeszkody lub udogodnienia w przyswajaniu

mogą być determinowane formą oraz wielkością wydruku, jak i jakością materiału, z którego są

wytwarzane.

Dla jakości przyswojenia treści znaczenie mają również właściwości czytelnika, to jest zarówno

jego ograniczenia lub ponadprzeciętne możliwości cielesne, jak i społeczne czy intelektualne.

Uwarunkowania te składają się na schematy odbioru i klasyfikacji świata wynikające zarówno z

wewnętrznej  dynamiki  rozwoju  w cyklu  życia  mającej  dla  każdego człowieka  indywidualny

charakter,  jak  również  są  związane  z  oddziaływaniem  systemów  wyobrażeń  zbiorowych

specyficznych „dla poszczególnych wspólnot, grup czy klas społecznych” (Rodak 2009, s. 75-

76).

W rozmowie  z  Pawłem  Rodakiem  (2009)  Roger  Chartier  zwraca  uwagę  na  wiele  wątków

historycznych,  w których widoczne są  możliwe do rozwinięcia  relacje  między pedagogiką  a

czytaniem  rozpatrywanym  jako  uczenie  się.  Pierwsza  z  nich  to  świadomość  praktyk

czytelniczych współwystępujących w jednym okresie historycznym oraz zmieniających się na

przestrzeni wieków. Historyk ten widzi niebagatelną rolę nośników tekstu na rozwój tego, jak i

kiedy czytamy,  czym i  z  kim czytamy oraz jakie operacje  myślowe są możliwe przy użyciu

danego medium. Dla przykładu, choć przeważające w starożytnej kulturze europejskiej zwoje

były popularne i powszechnie stosowane przy obiegu tekstów, czytanie ich zajmowało obie ręce,

w wyniku czego niemożliwe było kreślenie dodatkowych uwag, zaznaczanie czy jakakolwiek

inna praca z tekstem wymagająca użycia dłoni. Umożliwił to dopiero format książkowy, który

zrewolucjonizował praktyki kontaktu z tekstem. 

Zapisanie  tekstu  na  stronach  książki  sprawiło,  że  mogła  ona  być  rozłożona  do  czytania  i

wymagała tylko jednej ręki, pozostawiając drugiej swobodę czynienia notatek, zaznaczania stron,

a  nawet  śledzenia  tekstu.  Tak  więc  dzięki  temu,  że  ciało  przy  kontakcie  z  książką  mogło

zachowywać znacznie większy dystans fizyczny niż w przypadku zwoju, zwiększał się repertuar

operacji intelektualnych możliwych do wykonania już w trakcie lektury (Rodak 2009, s. 62). Do

tego format strony czynił o wiele łatwiejszym znalezienie poszczególnych fragmentów poprzez

stosowanie zakładek, co wykształciło dwie główne praktyki czytelnicze, jednocześnie zrywając z

przymusem liniowego charakteru czytania na rzecz możliwości lektury o nieciągłym charakterze,

co  pozwala  na  interakcje  z  czytanymi  treściami  na  wyższym  poziomie.  Możliwa  stała  się

praktyka  porównywania  dwóch  fragmentów  tekstu,  szukania  analogii,  kontrastów  i  relacji

między nimi132. Wpłynęło to na dynamizację procesu myślenia podczas czytania. Lub też, patrząc

132 W  wiekach  średnich  praktyka  ta,  nazywana  lekturą  typologiczną,  skupiona  była  przede  wszystkim  na
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na to z innej strony, potrzeba bardziej złożonego operowania tekstem wymusiła zmiany w jego

materialnej formie.

Równie  dużą  popularność  zyskała  praktyka  zbierania  z  przestrzeni  tekstów  fragmentów

odnoszących  się  do  tych  samych  kategorii,  samodzielnie  wyodrębnionych  przez  czytelnika

zgodnie  z  obranym  przez  siebie  kluczem.  Na  tej  podstawie  tworzono  indeksy,  również  do

prywatnego  użytku.  Pozwalało  to  na  tworzenie  i  łatwe  utrwalanie  sieci  powiązań  między

fragmentami i dziełami, a także powracanie do konkretnego fragmentu tekstu dzięki systemom

zakładek133,  odnośników i  indeksów.  Owoce  tych  działań  były stosowane  przy prowadzeniu

rozmów na poszczególne tematy, umożliwiając wprowadzanie do dyskusji różnorodnych treści

zawierających odniesienia do przeczytanych tekstów (Rodak 2009, s. 61-63).

Widzimy więc, że nośnik myśli jest jednym z ważnych czynników kształtujących interakcje z

tekstem  kultury.  Medium,  jakim  jest  książka,  umożliwia  powstawanie  i  popularyzację

określonych  praktyk czytelniczych134.  Co  więcej  można  powiedzieć,  że  właściwości  obiektu,

jakim jest  książka,  pozwalają na rozwój  określonych strategii  czytania jako uczenia się oraz

postaw wobec tekstu.  Jednak,  jak  wskazuje  Roger  Chartier,  nasze  relacje  z  tekstem kultury

mediowane  są  również  przez  sposób  wpisania  idei  w  książkę  jako  materialny  przedmiot.

Wskazane  jest  więc,  aby  pedagogika  czytania  włączyła  również  w  horyzont  swoich  myśli

dorobek „bibliografii materialnej” nazywanej też „bibliografią deskryptywną” jako dyscypliny

wiedzy badającej między innymi takie aspekty książki jak decyzje dotyczące łamania tekstu, jego

rozplanowania na stronie, układu książki, zadań osób odpowiedzialnych za proces wydawniczy,

a także różnic pomiędzy poszczególnymi wydaniami książek (Rodak 2009, s. 66). Jest to wiedza

istotna z punktu widzenia pedagogiki czytania próbującej ogarnąć możliwie najszerzej relacje

zachodzące w procesie czytania, ponieważ tekst napisany przez autora nie dociera do czytelnika

w  sposób  bezpośredni.  Podlega  on  wcześniej  „serii  mediacji,  będących  jednocześnie

interpretacjami  tekstu”  (Rodak  2009,  s.  67)  dokonywanymi  między innymi  przez  edytora  i

typografa135,  których  decyzje  również  dostarczają  czytelnikowi  szeregu  informacji,  będąc

rodzajem komunikacji zachodzącej zarówno w trakcie wyboru książki, jak i w procesie samego

porównywaniu ustępów teksu ze Starego i Nowego Testamentu.
133 Jak zapis może by traktowany jako przedłużenie umysłu, tak zakładki mogą być widziane jako przedłużenie

palców,  początkowo pełniących  tą  funkcje  zaznaczania  fragmentów w celu  zachowywania  ich  dla  dalszych
operacji intelektualnych jak poszukiwanie analogii między tekstami (Rodak 2009,  s. 62-63), o współczesnych
praktykach „zakładania” książek więcej [w:] Sobolewska 2016, s. 63-66.

134 Relacje między czytelnikiem a tekstem widoczne są na rycinach, obrazkach oraz fotografiach, a ich analiza może
dostarczać wiedzy o praktykach czytelniczych (Rodak 2009, s. 70).

135 Por. analizy typograficzne tekstów, które napotykamy w postaci tekstów do czytania w trakcie oglądania filmów,
np. analiza typografii w filmie Blade Runner (reż. Ridley Scott) (Addey 2016).

193



czytania136.

Kolejnym ważnym składnikiem wiedzy o czytaniu badanym przez bibliografię materialną jest

analiza  praktyk czytelniczych w ich  wymiarze  czysto  fizycznym i  społecznym.  Chodzi  tu  o

osobisty kontakt z książką jako obiektem materialnym. Dla przykładu jej kształt czy wielkość

istotnie wpływają na relację z odbiorcą, czego przykładem mogą być tzw. wydania kieszonkowe,

to  jest  książki  wydawane  w  takim  formacie,  który  pozwala  na  ich  łatwe  przenoszenie,

korzystanie z nich niemalże wszędzie, a więc i bardziej osobistą, swobodną relację z nimi niż z

książkami w większym formacie.

Nie ulega rzecz jasna wątpliwości, że oczekiwania czytelników zaspokajane są przede wszystkim
poprzez teksty – komunikaty, pośrednio zaś tylko poprzez ich „opakowania”. Twierdzenie czegoś
odwrotnego byłoby nonsensem. Jednocześnie absolutyzacja lingwistycznego potencjału tekstu i
marginalizacja  jego  przedmiotowo-materialnego  wymiaru,  jak  czyniła  to  dotąd  niemal  cała
tradycja „recepcjonistyczna” z Romanem Ingardenem, Wolfgangiem Iserem i Jaussem na czele,
wydaje się co najmniej upraszczająca. Wszak wszelka komunikacyjna transmisja signifié odbywa
się poprzez signifiant i jego materialny charakter (Rychlewski 2010, s. 199).

Jest  to  poziom,  który należy brać  pod  uwagę  ze  względu  na  zmieniające  się  współcześnie

praktyki  dotyczące  spotkania  z  tekstem  kultury,  który  coraz  częściej  przyjmuje  formę

zdigitalizowaną, a nawet transformowany jest na treści audio, zmieniając czytanie w słuchanie

tekstu, co niesie za sobą określone konsekwencje w zakresie możliwości pracy z tekstem. Te

zjawiska, składające się na czytanie w jego materialnym, społecznym i intelektualnym wymiarze,

nie powinny ujść uwadze pedagogów. Mogą one być brane pod uwagę z perspektywy możliwości

ich kształcenia oraz wpływu na motywację do czytania jak i efektów płynących z lektury. 

Deprywacja przez deprawację

W debacie  nad  wyzwaniami  edukacji  polonistycznej  oraz  sposobami  popularyzacji  czytania

często akt czytania przedstawiony jest jako edukacyjny sam w sobie, co prowadzi do uznania, że

rozwiązanie problemu niskiego poziomu czytelnictwa polega po prostu na skłonieniu ludzi do

czytania. Innymi słowy, jeśli czytanie samo w sobie jest uczeniem się, to wystarczy zmusić kogoś

do lektury, a uczenie się stanie się faktem. Naiwne zdaje się być założenie, iż kryzys czytelnictwa

może  być  zażegnany udanym zachęceniem  znaczącego  procenta  populacji  do  sięgnięcia  po

książkę  tak  samo jak zakładanie,  iż  przyczyny spadku czytelnictwa leżą  głownie  w tym,  że

człowiek  po  tą  książkę  nie  sięga.  Szukanie  wytłumaczenia  dla  tak  postawionego  problemu

136 Wątek dotyczący relacji  kontekstu czytania z obieranymi strategiami rozwoju zostanie również poruszony w
rozdziale czwartym przy okazji interpretacji świata filmu Gęsia skórka.
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skutkuje identyfikowaniem przyczyn takiego stanu rzeczy we wskazywaniu innych przedmiotów,

które  znajdują  się  w  ręku  statystycznego  człowieka  w  czasie,  gdy mogłaby być  to  książka.

Wymienia się tu telefony komórkowe pożerające czas, uzależniające gry przykuwające uwagę na

wiele godzin, czy wreszcie torby załadowane produktami zakupionymi w szale konsumpcji.

Rozpatrywanie  tego  zagadnienia  w  kategorii  alternatywy,  w  której  wygrywa  to,  co

atrakcyjniejsze,  bardziej  rozrywkowe  i  bardziej  mainstreamowe,  prowadzi  z  kolei  do  prób

popularyzacji  czytania w sposób,  który obiecuje,  że gdy tylko sięgniemy po książkę zamiast

telefonu,  gry  czy  karty  płatniczej,  przekonamy  się,  jak  wiele  traciliśmy.  Propagowanie

czytelnictwa poprzez zapewnianie, że jest ono dla przeciętnego człowieka konkurencyjnym, a

nawet  bardziej  atrakcyjnym  sposobem  spędzania  czasu  jest  nie  tyle  mało  skuteczne,  co

wprowadzające w błąd jeśli chodzi o same motywy podjęcia lektury, jej przebieg i projektowane

zyski. Patrzenie na czytanie jako na najlepszy, bezkonkurencyjny wobec innych form aktywności

sposób na rozerwanie się czy zwiększenie swojej  atrakcyjności137 nie  tyle może rozczarować

potencjalnego czytelnika zrażonego żmudnością i trudnością tego zajęcia, ale co więcej może go

pozostawić w poczuciu „bezsensu” podjętej aktywności138 lub skłonić do działań pozorowanych

polegających na dekorowaniu domów książkami o ładnych lub efektownych okładkach (Stewart

2015).

Dodatkowo zauważmy, że jeśli właśnie takimi argumentami pragnie się zwabić potencjalnego

czytelnika, to oznacza to, że zakłada się, że inne nie spełnią swojej roli. Przyjmuje się, iż ludzie

masowo nie podejmą wyzwania lektury, jeśli będą wiedzieć, że jest ona ciężką pracą podjętą

dobrowolnie,  a jej  wyniki  mogą skutkować utratą poczucia jasności i  pewności otaczającego

świata,  rodzenia  się  dylematów moralnych  dotyczących własnego  życia,  czy też  refleksji  na

temat sensowności konstrukcji świata społecznego. Zakłada się też, że ogólnie w społeczeństwie

nie ma potrzeby zdobywania i pogłębiania kompetencji czytania tekstów trudnych, nabywania

narzędzi analizy, zapoznawania się z różnymi nurtami interpretacji ani miejsca i czasu na pełne

pasji podejmowanie wyzwania mierzenia się z tekstem potencjalnie przekraczającym możliwości

rozumienia lub podjęcia satysfakcjonującego dialogu. 

Uznaje się więc, że ogólnie, poza nielicznymi wyjątkami, człowiekowi nie brakuje tego typu

wyzwań, a rozbudzanie tego typu potrzeb jest zadaniem mającym tak niskie szanse powodzenia,

137 Przykładem takiej akcji jest kampania „Nie czytasz? Nie idę z tobą do łóżka!” uznana za najlepszą kampanię
społeczną w Polsce w 2011 roku w plebiscytach organizowanych przez IMPACTOR oraz Złoty Spinacz przez
swoją nośność osiągniętą poprzez łączenie wątków erotycznych i intelektualnych (http://nieczytasz.pl/, dostęp
17.06.2018), której skuteczność, choć trudno oczywiście o pomiar, nie można określić jako wysoką, biorąc pod
uwagę spadek liczby czytanych książek w latach od rozpoczęcia kampanii z 44 do 38 punktów procentowych. 

138 Patrz rozważania dotyczące poczucia braku sensu w przypadku zakładanego celu działań (Kmita 1975, s. 22-25).
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że wypracowanie strategii nastawionych na jego realizację mija się z celem. Badania próbujące

określić  stosunek  młodzieży  do  lektur  szkolnych  wskazują,  że  w  zdecydowanej  większości

uczniowie  nie  odczuwają  wewnętrznej  potrzeby czytania  „wartościowych dzieł”,  szczególnie

jeśli wiąże się to z dużym nakładem czasu. Co więcej, obecnie nawet tworzenie zewnętrznego

przymusu ze strony systemu edukacyjnego nie jest w stanie do tego skłonić większości uczniów,

a  te  jednostki,  które  jednak  przeczytają  dzieła  zaliczające  się  do  największych  skarbów

narodowej czy światowej literatury, jeśli mają ku temu okazję, wyrażają oburzenie z powodu

zmarnowanego czasu i właśnie „bezsensowności” wykonanego zadania (Bortnowski 2014, s. 98-

99). Uczniowie, którzy są zobowiązani do odtwarzania informacji podanych do zapamiętania, nie

widzą sensu uczenia się historii i najchętniej usunęliby ją z programów nauczania (Lenard 2012).

Z  pewnością  zmniejszyliby  też  ilość  godzin  języka  polskiego,  ograniczając  się  do  nabycia

umiejętności  sprawnego rozpoznawania  liter  i  znajomości  ortografii,  stając  się  zakładnikami

racjonalności instrumentalizujące kompetencje komunikacyjne w rozumieniu Habermasa (por.

Witkowski  2009a,  s.  274-290).  Jest  tak  w  szczególności  wtedy,  gdy  to,  czego  się  uczą

wychowankowie, oprócz tych umiejętności sprowadza się do żmudnego zapamiętywania tytułów

książek  i  ich  fabuły,  ewentualnie  rozszerzone  o  jej  metaforyczne  znaczenie  podane  już  we

wstępie do informacji uczniów, bez możliwości znaczącego zgłębiania alternatywnych sposobów

myślenia o danym dziele, ponieważ nie ma na to czasu.

Badacze  edukacji  polonistycznej  zwracają  uwagę  na  dominację  nauczania  mającego  na  celu

zapoznawanie uczniów z narzędziami analizy tekstu, szkołami odczytywania sensów mających

na  uwadze  identyfikację  obiektywnej  wartości  dzieła,  czy  uznania  danej  książki  jako

arcydzieła139.  Jednak, co warte podkreślenia, nie cały dyskurs obracający się wokół dydaktyki

języka polskiego odwraca się od misji „dohumanizowania całego człowieka”. Dla przykładu, na

terapeutyczno-formacyjny  kontekst  edukacji  polonistycznej  zwraca  uwagę  Leszek  Jazownik

(2004), eksplorując kwestie aksjologiczno-dydaktycznego sensu dzieła literackiego. Opierając się

na dokonanej przez Lecha Witkowskiego (2009a) próbie wyzyskania za Jürgenem Habermasem

potencjału  teorii  Lawrence'a  Kohlberga  dla  myślenia  pedagogicznego,  Jazownik  proponuje

widzieć nauczanie literatury jako poznawanie świata wartości przyczyniające się do dynamizacji

rozwoju moralnego. Mamy też wiele inicjatyw rozwoju czytelnictwa, które w sposób bardziej

lub mniej świadomy odwołują się do zaplecza humanistyki rozpoznającego edukacyjny potencjał

spotkania z tekstami kultury140. 

139 Por. Bortnowski 2014, s. 189-204, Janus-Sitarz 2009, s. 20-23.
140 Przykładowa  lista  kampanii  na  rzecz  czytelnictwa  znajduje  się  pod  adresem  http://www.bp.pila.pl/wp-

content/uploads/2014/09/Kampanie.pdf.

196



Nie zmienia to jednak faktu, że w obecnym kształcie edukacji polonistycznej wpisanej w cały

system  społeczno-wychowawczy  mamy  do  czynienia  ze  zjawiskiem  postępującego

prymitywizmu czytelniczego związanego z procesem deprawacji czytelniczej. Rozważań na ten

temat podjął się Stanisław Bortnowski, pisząc:

Co wyróżnia czytelnika prymitywnego? Przede wszystkim pewność siebie, przekonanie o własnej
racji,  o  wyższości  nad twórcą dzieła  sztuki.  Zamiast  pokory i  próby zrozumienia  konstrukcji
artystycznej  –  niechęć do wysiłku intelektualnego,  brak szacunku, pogarda,  arogancja,  ironia,
śmiech.  Troglodyta  literacki  nie  uderza  w tony skruchy,  chce  on  głupiego  pisarza  wyłajać  i
zbesztać, pokazać mu, gdzie jego miejsce. Stąd wniosek: odbiór literatury, szerzej – sztuki, to nie
jest konwersacja salonowa, to zgrzyt, porażenie, zdumienie budzące opór, irytacja (Bortnowski
2014, s. 201).

Można przypuszczać, że ignorowanie tego zjawiska będzie tylko powiększało jego rozmiary. A

mamy dzięki Stanisławowi Bortnowskiemu jego charakterystykę, która może być podstawą do

budowy programu zmiany postaw czytelniczych. Pewność siebie i przekonanie o własnej racji

połączone z niskim poziomem intelektualnym i ograniczoną znajomością konwencji literackich

(Bortnowski  2014,  s.  201)  odnosi  nas  do  kategorii  barbarzyńcy  kulturowego  i  zjawiska

„wertykalnej  inwazji  barbarzyńców”  opisanego  przez  José  Ortegę  y  Gasset  (1982,  s.  55).

Towarzyszy temu  powszechny brak  poczucia  cudzej  nadrzędności  i  świadomości  społecznej

konstrukcji otaczającego świata oraz jego historyczności (Ortega y Gasset 1982, s. 63-64). To

właśnie  powoduje  brak  pokory  i  motywacji  do  zrozumienia  konstrukcji  artystycznej,  gdzie

niezdolność do wysiłku i do stawiania sobie wymagań zbiegają się z poczuciem wyższości mimo

własnej przeciętności. 

Jak wskazuje autor, współcześni ludzie, chronieni przez system społeczny i normy kulturowe

zapewniające  stosunkowo  wygodne  życie,  nie  są  wystarczająco  inteligentni  oraz  nie  mają

warunków do tego, aby zdawać sobie sprawę z tego, że to  człowiek jest  odpowiedzialny za

organizację  rzeczywistości  społecznej.  Człowiek  masowy,  nie  dość  wykształcony w zakresie

świadomości  wagi  uniwersum symbolicznego,  traktuje  je  jak  naturę,  a  nie  stworzony przez

człowieka  system  (Ortega  y Gasset  1982,  s.  64).  W wyniku  tego  współcześni  barbarzyńcy

posiadają dwie podstawowe cechy: „swobodną ekspansję życiowych żądań i potrzeb, szczególnie

w odniesieniu do własnej osoby, oraz silnie zakorzeniony brak poczucia wdzięczności dla tych,

którzy  owo  wygodne  życie  umożliwili”  (Ortega  y  Gasset  1982,  s.  64).  Powoduje  to  brak

zainteresowania  warunkami  wytwarzania  materialnych  i  niematerialnych  zdobyczy

cywilizacyjnych, ponieważ 

[…]  człowiek  prosty,  stykając  z  otaczającym  go  światem,  który  mu  się  jawi  technicznie  i

197



społecznie tak doskonały, uważa go za dzieło Natury i nawet do głowy mu nie przyjdzie pomyśleć
o heroicznych wysiłkach genialnych jednostek, które umożliwiły doprowadzenie świata do jego
obecnej  postaci.  Jeszcze  mniej  byłby  skłonny uznać,  że  wszystkie  te  wygody  wymagają  w
dalszym  ciągu  pewnych  rzadkich  ludzki  zalet,  których  brak  może  w  ciągu  kilku  chwil
spowodować zawalenie się całej tej wspaniałej budowli (Ortega y Gasset 1982, s. 62).

Traktowanie  ucznia  jak  innego,  jako  człowieka,  którego  dopiero  trzeba  wprowadzić  do

cywilizacji, wymaga uznania potrzeby takiego procesu w wymiarze jednostkowym i kulturowym.

Zapoznanie  historycznego  i  symbolicznego  wymiaru  człowieczeństwa  jest  procesem,  który

zatacza  coraz  szersze  kręgi,  deprawując  wszystkie  podmioty  oddziaływań  pedagogicznych.

Jednak to,  co  w pierwszym odruchu możemy odczytywać jako wrogość czy obojętność,  ma

swoje źródła w bezradności powodowanej brakiem kompetencji do wartościowego spotkania ze

słowem innego. 

Młodych  szkoła  zmusza  do  przyswajania  dóbr  kulturalnych  w  zbyt  dużych  dawkach  i
przedwcześnie.  Skutkiem  tego  kultura,  które  powinna  wyzwalać  młode  siły,  staje  się
brzemieniem, z wychowania znika swoboda, a zamiast niej pojawia się przymus. Dostrzegał te
problemy Roman Ingarden w rozprawach o konkretyzacji. Jego zdaniem: „Rzetelne dzieło sztuki
literackiej [...] jest zbyt bogate na to, aby nawet bardzo uzdolniony czytelnik mógł je w całym
bogactwie uchwycić za jednym zamachem” (Bortnowski 2014, s. 202).

Za postawą obojętności i pogardy stoi więc często rozczarowanie i frustracja po obu stronach

sytuacji  edukacyjnej.  Uczeń  nie  spełnia  oczekiwań  kompetentnego  czytelnika  zdolnego  do

docenienia i wyzyskania potencjału tekstu, nauczyciel nie spełnia oczekiwań mistrza w zakresie

kształcenia kompetencji do wartościowego spotkania z tekstem, a w wyniku tego sam tekst nie

spełnia oczekiwań bycia inicjatorem procesów rozwojowych. Ortega y Gasset sugeruje, że jest to

wpisane w system szkolnictwa masowego, w którym

[s]zkoły, z których tak dumny był wiek miniony, uczyły masy jedynie posługiwania się technikami
nowoczesnego  życia,  ale  nie  były  w stanie  ich  wychować.  Dano  im  narzędzia  pozwalające
intensywnie żyć, ale nie uwrażliwiono ich na wielkie historyczne obowiązki; zaszczepiono im
gwałtownie pychę i moc nowoczesnych środków działania, ale nie ducha. Dlatego też duch nie
jest im do niczego potrzebny; nowe pokolenia przejmują rządy nad światem, tak jakby był on
rajem, na którym nie odcisnęły się  żadne ślady przeszłości  i  jakby nie istniały wyrastające z
tradycji skomplikowane problemy (Ortega y Gasset 1982, s. 53).

Temat  to  niewygodny,  bo  złożony  w  kontekście  obowiązku  edukacji  szkolnej  i  masowego

charakteru  szkolnictwa,  w  którym  możliwości  organizacyjne,  a  nie  rzeczywiste  potrzeby

wyznaczają formy, treści i metody nauczania i wychowania. Popatrzenie na system edukacyjny

ze  szczególnym  uwzględnieniem  organizacji  edukacji  językowej  i  literackiej  prowadzi  do

wniosków  napełniających  bólem  z  powodu  prymitywnych  warunków,  w  jakich  przychodzi

naszym uczniom rozwijać się edukacyjnie i  wynikających z tego ograniczeń ich wrastania w
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kulturę, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że 

[…] zazwyczaj czytelnicy prymitywni kierują się w ocenie zjawisk literackich „swoimi” normami
i „swoim”, zdrowym rozsądkiem. W podtekście rozbrajająco naiwnych sądów można odnaleźć
pragnienie literatury wychowawczej, oddziałującej na „moją” wyobraźnię, posiadającej zdolność
przekonywania i wzruszania „mnie” (Bortnowski 2014, s. 202).

co wynika z rzeczywistej chęci do uczynienia czasu spędzanego w szkole zdarzeniem istotnym

egzystencjalnie. Postawy wobec czytania i uczenia się są po części uruchamiane i wspomagane

energią rezydualną i z tej przyczyny motywacja do spotkania z tekstem będzie na tym poziomie

związana  głównie  z  płytkim  i  doraźnym  odnoszeniem  jego  efektów  do  własnej  osoby,

indywidualnych problemów i zainteresowań, a nawet obecnymi w danym momencie emocjami.

Dodatkowo, przejawiane postawy i uruchamiane strategie czytania i uczenia się zawsze realnie

są  pochodną nawyków socjalizacji  upraszczającej  możliwe relacje  z  tekstem.  Kwestią  wartą

rozważenia w tej perspektywie jest zakres działań i wysiłków, jakie może pedagogika podjąć w

temacie kształcenia oczekiwań, które ma każdy człowiek względem tekstu i siebie w ramach

podejmowanych aktów lektury. Nie do przecenienia jest bowiem świadomość odbiorców kultury

na temat wymagań, jakie powinien spełnić w postaci kompetencji czytelniczych, aby umożliwić

sobie  znaczące  spotkanie  z  wybranym  tekstem  kultury.  Te  zagadnienia  zdają  się  umykać

świadomości  zarówno polonistów, jak i  pozostałych pedagogów, co może zasilać niechęć do

podejmowania  lektur  wymagających  wynikającą  być  może  po  części  z  nieumiejętności

określenia brakujących kompetencji czytelniczych, które przybliżyłyby do szans na osiągnięcie

sukcesu w „potyczce” z wymagającym dziełem. 

Gatunek literacki jako ograniczenie w rozpoznawaniu treści istotnych rozwojowo

Pedagogika czytania stawiając sobie za zadanie wspomaganie rozwoju poprzez lekturę istotną

egzystencjalnie, która będzie inicjowała i podtrzymywała uczenie się poprzez czytanie, stoi przed

zadaniem rozwinięcia refleksji nad warunkami niezbędnymi do wspierania tego procesu. Ważny

jest w tej perspektywie postulat Heleny Radlińskiej dotyczący zapewniania możliwie szerokiego

dostępu do treści kulturowych, którego ograniczenia wynikają z dwóch kwestii. Po pierwsze jak

wskazuje  Dariusz  Brzostek,  epoka  oświecenia  przyniosła  projekt  masowej  racjonalizacji  i

powszechnego  dyscyplinowania  myślenia  (Brzostek  2009,  s.  53).  W  wyniku  tego  typom

twórczości,  które  zawierały treści  irracjonalne  odmawiano  możliwości  pełnienia  istotnej  roli

rozwojowej.  Należały  do  tej  grupy  teksty  kultury  określane  jako  rozrywkowe  z  racji

przynależności  do  konkretnych  gatunków.  Skutkowało  to  przypisaniem  im  takich  cech,  jak
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trywialność,  podrzędność  czy  niska  wartość  wychowawcza  i  artystyczna.  Wynikało  to  z

pozostałości  kulturowych po dążeniach do marginalizacji  wagi treści  irracjonalnych w epoce

oświecenia (Brzostek 2009, s. 28-29). Jak pisze autor, 

[c]eną za upublicznienie literackiej ekspresji nierozumu i umożliwienie jej zaistnienia także i w
hermetycznym świecie literackich salonów jest wszak utrata rangi estetycznej oraz doniosłości
przesłania sprowadzonych do poziomu artystycznej igraszki dla pospolitych umysłów, lubujących
się w „niesamowitych opowieściach” wzbudzających trwogę i zdziwienie (Brzostek 2009, s. 106).

Nie  bez  znaczenia  było  tutaj  wykształcenie  opozycyjnych  par  i  –  czego  konsekwencje  dla

rozwoju  literatury  grozy  wskazuje  wspomniany  autor  –  normatywne  postrzeganie  par

opozycyjnych pojęć jak rozum – nierozum, racjonalne – irracjonalne,  gdzie drugi biegun był

postrzegany jako  szkodliwy dla  rozwoju,  a  nie  jako  tworzący z  pierwszym sprzężoną  parę

(Brzostek 2009, s. 26-30). 

Fundamentalny  wkład  systemu  edukacji  do  utrwalenia  takiego  sposobu  postrzegania

wyodrębnionych opozycji najpierw wśród uczonych, później w szerokich kręgach społecznych

możliwy  był  na  skutek  szeroko  zakrojonego  projektu  naukowo-pedagogicznego  doby

oświecenia,  mającego  na  celu  upowszechnienie  racjonalnego  sposobu  myślenia  wśród  mas.

Wdrożenie  tego  projektu  z  jednej  strony uruchomiło  „przekształcenia  wzorów kulturowych,

modelujących  mentalność  europejską  poddaną  wpływom  światopoglądowym  programu

oświecenia” (Brzostek 2009, s. 7), a z drugiej strony doprowadziło do genezy i popularności

gatunku literackiej fantastyki wraz z literaturą grozy, w której wyraźne były bieguny wyparte z

oficjalnego racjonalistycznego światopoglądu. 

Relacje te do dziś pozostają we wzajemnym dynamicznym sprzężeniu. Fantastyka grozy zajmuje

istotne miejsce w kulturze „jako kompensacja za nadmiar racjonalizmu”, będąc „następstwem

obrazu świata bez cudów, świata poddanego ścisłej przyczynowości”, którego istotę „określają

najpełniej kartezjański racjonalizm, newtonowska mechanika i psychologia Locke'a” (Brzostek

2009, s. 24). 

Dopuszczenie do głosu znaczących dla całościowego rozwoju treści wypartych poza oficjalny,
publiczny  dyskurs  wymaga  zastosowanie  formy,  konwencji  literackiej  postrzeganej  jako
podrzędnej, niebędącej nośnikiem ważnych treści rozwojowych, pisanej i czytanej dla rozrywki,
mało znaczącej,  tak,  aby uszła ona uwadze dominujących dyskursów. Dzięki  temu zabiegowi
irracjonalność nadprzyrodzona, wolna od stygmatyzującej etykiety zabobonu, była pełnoprawnym
komponentem dyskursu publicznego (Brzostek 2009, s. 13). 

Można więc powiedzieć, że odmówienie utworom fantastycznym ich rozwojowego charakteru

umożliwiło ich trwanie w kulturze. W tym kontekście utwory fantastyczne da się za Edwardem

T. Hallem traktować jako „kulturowe ekstensje umysłu” (Hall 2001, s. 64-80) lub za Jerome
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Brunerem  jako  „formy  ekspresji  jawnych  i  utajonych  wzorców  kulturowych  (schematów

poznawczych, etycznych etc.)” (Bruner 2006, s. 12), jednak obecnie zaprzeczanie ich udziału w

rozwoju byłoby wyrazem ignorancji.

Z  próby  wykorzystania  sprzężenia  między  oświeceniową  ideą  promocji  racjonalizmu  z

wyodrębnieniem się literatury fantastycznej można wyznaczyć podmiotom edukacyjnym zadania,

które  brałyby pod uwagę jego istotę  i  psychorozwojową wagę.  Stawia  to  przed  pedagogami

zadanie organizacji systemu kształcenia pozwalającego na takie działania w obszarze edukacji,

które  intensyfikowałyby  rozwój  psychospołeczny  poprzez  wykorzystanie  energetyzującego  i

motywującego sprzężenia  treści  będących wynikiem aktywności  racjonalnego rozumowania  i

impulsów płynących z kultury bogatej w treści fantastyczne i irracjonalne. 

Warto jest też podjąć dyskusję nad kształtowanymi w toku edukacji szkolnej postawami wobec

wybranych  typów  tekstu  w  postaci  typów  czytania.  Typy  czytania  mogą  być  określane  za

Michałem Głowińskim jako style odbioru, których typologia została przez niego opracowana na

podstawie  świadectw  odbioru141.  Głowiński  wyróżnia  siedem  stylów  odbioru:  mityczny,

alegoryczny, symboliczny, instrumentalny, mimetyczny, ekspresyjny, estetyzujący oraz ludyczny

będący  w  jego  oryginalnej  klasyfikacji  postacią  stylu  estetyzującego142.  Autor  klasyfikacji

zastrzega, iż style te zwykle tworzą układy, w których dominuje określony typ odbioru, a inne

pełnią rolę uzupełniającą (Głowiński 1977, s. 132). Zwraca on uwagę na zjawisko towarzyszące

obraniu lub nawet ukształtowaniu dominacji określonego stylu odbioru. Polega ono na oporze

przed czytaniem określonych typów tekstów, które nie są łączliwe ze stosowanym stylem odbioru

(Głowiński 1977, s. 132). Nie bez znaczenia jest w tym względzie gatunek tekstu sugerujący

tendencję do przyjmowania określonej postawy w procesie lektury, jako że, jak wskazuje autor,

gatunki literackie pozostają w pewnej relacji do stylów odbioru w takim sensie, że „pewne style

przylegają bardziej do jednych z nich inne – do drugich” (Głowiński 1977, s. 136). 

Drugie ograniczenie w tworzeniu możliwie szerokiego dostępu do treści kulturowych związane

141 Świadectwa  odbioru  to  wszelkie  wytwory będące  materiałem mogącym stanowić  podstawę do  odczytania  i
interpretacji  indywidualnego  procesu  czytania.  Michał  Głowiński  wyróżnia  pięć  grup  świadectw  odbioru,
mianowicie:  „1.  wypowiedzi  (literackie,  para-literackie,  krytyczne),  w  których  sam  proces  lektury  podległ
tematyzacji;  2.  wszelkiego  typu  wypowiedzi  meta-literackie  o  charakterze  dyskursywnym  (krytyczne,
historycznoliterackie, teoretyczne itp.), w których czynność lektury nie została stematyzowana; pośrednio jednak
wypowiedzi owe świadczą o metodach odbioru, pozwalają ujawnić sposoby myślenia o literaturze,  pokazują
ogólne kategorie, przy których udziale się ją ujmuje; 3. wszelkiego typu teksty, odwołujące się do innych tekstów
poprzez swą strukturę, a więc pastisze, parodie, stylizacje itp.; 4. różnego rodzaju transformacje dokonywane na
dziele  literackim,  a  więc  przekłady,  parafrazy,  transkrypcje  itp.;  5.  badania  socjologiczne  o  charakterze
empirycznym, zajmujące się cyrkulowaniem dzieł literackich wśród różnych grup społecznych i właściwymi im
sposobami lektury” (Głowiński 1977, s. 117). 

142 Istnieją też inne klasyfikacje stylów lektury, por np. typologie Hansa Roberta Jaussa, Jonathana Cullera i Petrę
Hoffstaedter, co zostało omówione przez Macieja Maryla (Maryl 2007, s. 155-167).
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jest z twierdzeniem Heleny Radlińskiej, zgodnie z którym pedagogika jest „służbą nieznanemu”,

w związku z czym,

[j]est tu potrzebne zachowanie możliwości dostępu do pełni dorobku jako dziedzictwa, z którego
nie wiadomo, co będzie trzeba brać i czym się żywić, żeby ożywić energię duchową nowego
pokolenia i jego „sił wystawionych na jakieś nieuniknione ciężkie próby” (Witkowski 2014, s.
419).

Przy  projektowaniu  dostępu  do  kultury  wykorzystanie  metafory  rolniczej  odnosi  nas  do

koncepcji  kultury  jako  gleby  będącej  podstawą  do  wzrastania,  to  jest  bogatej  w  ożywcze

składniki potrzebne w różnej ilości w zależności od organizmu (wraz z jego dynamiką wzrostu) i

warunków  zewnętrznych  (zmieniających  się  nie  tylko  cyklicznie,  ale  też  liniowo),

charakteryzujących  się  dużym  stopniem  nieprzewidywalności143.  Ograniczeniem  z  tej

perspektywy może być zafiksowanie na spisach, wytycznych, programach i testach przy próbach

konceptualizacji edukacji przez czytanie obejmującej zarówno edukację literacką, jak i ogólnie

rzecz biorąc kształcenie kompetencji do spotkania z tekstem.

Czytanie  jako  operacja  poznawcza  w  procesie  nabywania  kompetencji  poruszania  się  ze

zrozumieniem w środowisku kultury 

Oprócz identyfikacji ograniczeń, jakie napotyka pedagogika w projektowaniu i wprowadzaniu w

życie  kształcenia  związanego  z  czytaniem  warto  też  poszukiwać  konkretnych  wskazań

dotyczących realizacji potencjału do uczenia się w akcie czytania. Sławomir Pasikowski (2016)

wskazuje na istotny z pedagogicznego punktu widzenia powód, dla którego szersze włączenie

teorii ekologii umysłu Batesona do myśli pedagogicznej wydaje się korzystne, a który wiąże się

ściśle z czytaniem widzianym z perspektywy uczenia się jako wprowadzania zmian w strukturze

osobowości  dopuszczających  nowe  poziomy  organizacji  złożoności  struktury  umysłu  i  jej

uwikłań w horyzont struktur symbolicznych. Mówi on, że ważne dla człowieka z perspektywy

jego  bycia  jest  poruszanie  się  w  ekosystemie  ze  zrozumieniem  (Pasikowski  2016,  s.  370).

Zrozumienie to może być osiągnięte poprzez wykształcenie umiejętności dostrzegania wzorca

integrującego elementy rzeczywistości w spójną i dynamiczną całość. W kontekście zgłębiania

wiedzy o czytaniu oraz projektowania określonych strategii wzrostu czytelnictwa twierdzenie to

zwraca  to  uwagę  na  niewystarczającą  rolę  potencjalnego  dostępu  do  treści  kulturowych  w

zwiększaniu  ich  rozwojowego  zasięgu  i  oddziaływania.  Oczekiwanych  efektów czytania  nie

gwarantuje  również  techniczna  umiejętność  odczytania  informacji  ważnych  dla  naszej

143 Por. zjawisko entropii systemów złożonych opisywane również przez G. Batesona (Bateson 1987, s. 228).
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egzystencji i dla naszego rozwoju, a nawet zdolność rozumienia informacji w izolacji od innych.

Niewystarczającą strategią podczas czytania jest też budowanie rozumienia konstrukcji świata z

elementów  statycznych.  Bez  znaczenia  może  być  czytanie  informacji  bez  zamiany  ich  na

znaczącą wiedzę osadzoną w kontekście i zakładającą jej dynamiczny charakter. 

Osadzając  czytanie  w  horyzoncie  ekologii  umysłu,  zdobywanie  informacji  dla  samego  ich

„posiadania” nie jest czytaniem znaczącym rozwojowo. Aby mogło być egzystencjalnie istotne i

tym samym aby mogło stanowić wsparcie rozwojowe dla jednostki, aby mogło prowadzić do jej

„uczynnienia” (Witkowski  2009,  s.  74),  powinno  prowadzić  do  łączenia  informacji  w

dialektyczne  relacje  między  sobą144.  Biegunowe  ustawienie  elementów  tej  relacji  tworzy

dynamiczne  napięcie  między  nimi,  tworząc  system  i  angażując  się  w  utrzymywanie  jego

równowagi  w zmieniających się  warunkach.  Biegunowo ustawione elementy dzięki  napięciu

między sobą tworzą znaczącą jedność, a w wyniku interakcji z warunkami zewnętrznymi tworzą

dynamiczny  system  dążący  do  utrzymania  równowagi  w  odpowiedzi  na  zewnętrzne

oddziaływania (Pasikowski 2016, s. 370). 

Można więc  powiedzieć,  że  dopiero  po  dokonaniu  operacji  stworzenia  nowych systemów z

przeczytanych  informacji  możemy stwierdzić,  że  czytanie  miało  charakter  znaczący,  to  jest

oddziałało  na  czytelnika  w  perspektywie  dłuższej  niż  chwilowe  wrażenie  lub  kumulacja

informacji i wrażeń. Czytanie, które nie osiąga tego etapu, nie przyczynia się do budowy systemu

pozwalającego na skuteczne poruszanie się w rzeczywistości, a tym samym nie skutkuje zmianą

w rozumieniu siebie i świata oraz dynamicznej relacji między nimi.

Wskazanie na dynamiczny charakter sprzężeń wiąże się z takimi pojęciami wypracowanymi w

toku badania złożonych układów jak entropia, struktury dyssypatywne czy samoorganizacja wraz

z konkurencyjnymi,  choć często zbliżonymi w założeniach teoriami dotyczącymi tego, jak w

złożonych  systemach  wyłaniają  się  nowe wzory (Colchester  2016,  s.  9).  Teorie  te  zwracają

uwagę na związek powstawania nowych układów ze skłonnością do rozpraszania się (tworzenia

chaosu). Zasadność wykorzystania tych narzędzi do badania rzeczywistości edukacyjnej opiera

się na tym, że dynamizm, złożoność, jak również dążenie do dyssypacji oraz samoorganizacji są

właściwościami  charakterystycznymi dla  systemów złożonych z  żywych organizmów,  w tym

ludzi145. 
144 W rozumieniu poziomów rozwojowego uczenia się za G. Batesonem, niezbędne jest uruchomienie możliwości

otwierania się na różnorodne interpretacje informacji, a nawet na postrzeganie i rozumienie siebie i świata przy
użyciu nowych ram interpretacyjnych, co ma miejsce dopiero po przejściu na drugi poziom uczenia się. 

145 Zostało to już przez badaczy edukacji dostrzeżone, pojawiły się prace wykorzystujące teorie samoorganizacji i
dyssypacji badające np. zmiany w obrębie przywództwa w kontekście edukacji, por. Donald L. Gilstrap 2007 ,
czy publikacja Lynn Davies (2006) szerzej skupiająca się na związku edukacji z kategorią konfliktu w kontekście
złożoności i chaosu. 
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W związku z tym ważniejsze niż dawanie gotowych biegunowo ustawionych elementów zdaje

się  wykształcenie  umiejętności  ich  tworzenia  w  wysiłku  budowy  własnego,  wewnętrznego

systemu relacji między napotykanymi informacjami w postaci reprezentacji świata (Pasikowski

2016, s. 372). Dodatkowo, na co zwracają uwagę Gregory Bateson oraz Nora Bateson, ważna

jest  również  świadomość arbitralnego tworzenia przez  człowieka „części  i  całości”  (Bateson

2016, s. 50-69). Innymi sowy, uczenie się przez czytanie musi z tej perspektywy być związane z

następującymi  po  sobie  fazami  dezintegracji  i  integracji,  co  podkreśla  wagę  gotowości  do

destabilizacji  własnej struktury wewnętrznej w celu stworzenia nowych wzorów na wyższym

poziomie poznania i rozumienia.

System, z którego zbudowany jest świat, nie składa się z podsystemów, które tworzą jednolity

zbiór,  gdyż  w  tym  przypadku  niektóre  z  nich  wzajemnie  wykluczałyby  się.  Dzięki

przezwyciężeniu problemu antynomii klas przez Bertranda Russella, Gregory Bateson opracował

hierarchiczny model, w ramach którego zbiór binarnych par pozostaje spójny jedynie w obrębie

jednego poziomu, a pomiędzy poziomami mogą zachodzić sprzeczności (Pasikowski 2016, s.

374-375). Charakterystyczne i ważne w perspektywie pedagogicznej jest założenie, że o rozwoju

stanowi  wysiłek  przechodzenia  na  coraz  to  wyższe  poziomy  systemu  reprezentacji  świata.

Przywodzi  to  na  myśl  znane  już  w pedagogice  koncepcje  rozwoju,  które  również  zakładają

osiąganie coraz to wyższych poziomów poprzez osiąganie jedności w procesie równoważenia

dwóch  przeciwstawnych  biegunów  generujących  silne  napięcie.  Ta,  której  potencjał  dla

pedagogiki już jest rozpoznawany to teoria rozwoju tożsamości w cyklu życia autorstwa Erika

Eriksona146. Istnieją też inne teorie zakładające hierarchiczny układ poziomów rozwoju, który

jednak  nie  jest  oparty  na  wyraźnej  bipolarności.  Są  to  między  innymi  teoria  rozwoju

świadomości Kena Wilbera czy teoria rozwoju moralnego Lawrence'a Kohlberga147. Nie składają

się one z faz, których elementy na danym poziomie tworzą relację versus, jednak zawierają ideę

progów rozwojowych, których przekroczenie pozwala na kontynuację procesu rozwojowego na

innym poziomie zakładającym zmieniony ogląd na siebie  i  rzeczywistość.  W tym względzie

również te teorie są podporządkowane zasadzie hierarchii poziomów rekurencji.

146 Głównie za sprawą publikacji L. Witkowskiego, m. in.  Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji
Erika  H.  Eriksona,  Wydawnictwo Wyższej  Szkoły Edukacji  Zdrowotnej,  Łódź  2009,  Versus.  O  dwoistości
strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona , Wydawnictwo
Impuls, Kraków 2015, a także ostatnio J. Orzelskiej, W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego
trudności z energią duchową jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2014.

147 Tradycja  „logiki  rozwojowej”,  w  której  sytuuje  się  model  poziomów  złożoności  strukturalnej  w  rozwoju
poznawczym i moralnym, ugruntowana koncepcją poznawczą Jean'a Piageta, uwypukla skokowe przejścia na
nową organizację struktur poznawczych poprzez tzw. destrukturyzację, patrz szerzej  [w:] J. Habermas (1999,
2015) [za:] L. Witkowski 2009a, s. 274-290. 
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Mając  na  względzie  rozwój  świadomości  w  zakresie  strategii  i  ograniczeń  oddziaływań

wychowawczych,  teorie,  które  łączy  hierarchiczny  model  rozwoju,  zwracają  uwagę  na

niezdolność  poznawczą  podmiotów  znajdujących  się  w  niższych  stadiach  rozwoju  do

rozpoznania wagi umiejętności czy cech charakterystycznych dla poziomów wyższych, choćby

elementy te też były składnikami poziomu aktualnie przez nich zajmowanego. Dzieje się tak z

powodu odmiennego pozycjonowania,  a więc innych dynamicznych sprzężeń pomiędzy tymi

elementami. Może to mieć również związek z przywoływanymi przez niektórych badaczy tzw.

dominantami danych faz skupiających wolę i energię do działania wokół konkretnych, swoistych

dla danej fazy składników tożsamości.

Wynika  z  tego,  że  wychowanek  znajdujący  się  na  innym  poziomie  rozwojowym  niż

wychowawca,  lub  nawet  rówieśnicy,  nie  będzie  odczuwał  ani  potrzeby,  ani  chęci,  ani

sensowności  podejmowania  określonych  zadań  rozwojowych.  Może  mieć  to  konsekwencje

zarówno  w  działaniach  pozorowanych  oraz  w  odczuwaniu  przemocy  zarówno  przez

wychowanka jak i wychowawcę, gdzie oddziaływania wychowawcze zamiast wspierać naturalne

dla  danej  jednostki  procesy  rozwojowe  będzie  przymuszało  do  podejmowania  zadań  nie

należących do danej fazy, a być może niekiedy nawet utrudniających realizację zadań wpisanych

w dynamikę poziomu, na którym wychowanek się znajduje.

Kolejnym ograniczeniem może być sytuacja, w której wychowawca jest na niższym poziomie

rozwojowym  niż  zadania,  których  ma  się  podjąć  w  procesie  osiągania  założonych  celów

wychowania.  Fakt  pozostawania  przez  niego  na  poziomie  nie  obejmującym  horyzontu

rozumienia  danego  zadania  sprawia,  że  nie  posiada  on  struktury  umysłu  koniecznej  dla

konceptualizacji,  planowania,  wprowadzania  i  kontrolowania  oddziaływań  wychowawczych,

których  cele  należą  do  wyższej  fazy  rozwojowej  niż  ta,  w  której  on  sam  się  znajduje.

Zachodzenie  realnego  oddziaływania  wychowawczego  zależy  w  dużej  mierze  od  poziomu

rozwoju  wychowawcy  niezależnie  od  tego,  jak  wysoki  poziom  merytoryczny  będą  miały

komunikowane  przez  niego  treści.  Stąd  z  perspektywy  pedagogiki  czytania  ważne  jest

podejmowanie działań nakierowanych na rozwój wszystkich podmiotów i relacji wpisanych w

proces czytania, a nie tylko zwiększanie kompetencji samego czytelnika.

Podsumowując, zebrane powyżej wątki wskazują na wieloaspektowość i złożoność strukturalną

kategorii  czytania,  ale  również  uwypuklają  jej  wagę  dla  dalszego  rozwoju  myślenia

pedagogicznego, nie tylko z perspektywy indywidualnego rozwoju, ale również z perspektywy

troski  o  rozwój  społeczeństwa.  Poruszone  kwestie  uwidaczniają  potrzebę  dalszych  badań

prowadzących do lepszego zrozumienia relacji jakości czytania z procesami konstytuowania się
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osobowości,  umiejętnością  radzenia  sobie  z  kryzysami  wpisanymi  w  cykl  życia  oraz

kompetencjami potrzebnymi do znaczącego uczestnictwa w środowisku kulturowym. Kategoria

rezydualności okazuje się poręcznym narzędziem do konceptualizacji tych zagadnień, jednak to

dopiero otwiera możliwość prowadzenia dalszych badań z jej wykorzystaniem, z widokiem na

horyzont  myśli  humanistycznej  bogatej  w inne  kategorie,  również  przydatne do podnoszenia

jakości refleksji o czytaniu z perspektywy pedagogiki.
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Część druga

Czytanie w sprzężeniu z pedagogiką i kulturą masową. Troska o rewitalizację
obiegów idei i obrazów

Wprowadzenie

Rozpatrywanie czytania z perspektywy „ekologii umysłu” w rozumieniu G. Batesona (1987) przy

użyciu  narzędzi  do  myślenia  z  różnych  obszarów  humanistyki  pozwoliło  na  ukazanie  tej

kategorii  jako ważnej  zarówno z perspektywy kulturotwórczej  i  społecznej,  jak i  biorąc pod

uwagę  jej  psychorozwojowy  potencjał.  Zwrócona  została  również  uwaga  na  dramatyczne

konsekwencje dla  rozwoju tożsamości  przy zaniedbaniu kształcenia  przez  czytanie,  a przede

wszystkim kształcenia kompetencji do czytania. I choć niejednokrotnie pojawiły się już wątki

odnoszące czytanie do pedagogiki lub wskazujące relację między czytaniem tekstów a kulturą

obrazkową, nie były one prowadzone w tym kierunku, w którym będą rozwijane w tej części.

Wyodrębnienie tej części pracy pozwala bowiem przenieść dyskusję skupioną wokół kategorii

czytania na inny poziom, używając projektowaną w trybie transwersalności wiedzę o czytaniu do

refleksji  na  temat  powodów,  możliwości,  zysków  i  ograniczeń  włączenia  jej  w  tryb  pracy

pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz w świadomość odbiorców kultury masowej. 

Inaczej mówiąc, podczas gdy w części pierwszej transwersalnie traktowana humanistyka stanowi

zaplecze do dynamizacji dyskursu pedagogicznego na temat czytania, tak w części drugiej efekty

zaprzęgnięcia  tych  koncepcji  do  projektu  pedagogiki  czytania  wykorzystywane  są  w  celu

wyzyskania  kultury  dla  pedagogiki  poprzez  analizę  wybranych  filmów  przeznaczonych  do

masowej  konsumpcji  oraz  nakierowane  są  na  rozwój  refleksji  nad  związkami  czytania  z

pedagogiką. 

W rozdziale czwartym transwersalne ujęcie czytania ma służyć uwrażliwieniu na wątki z nim

związane,  a  obecne  w  wytworach  kultury  masowej.  Ma  to  na  celu  po  pierwsze  odkrycie

reprezentacji  czytania  obecnych  w  popularnych  produkcjach  kinowych,  a  po  drugie

uwrażliwienie na inne tropy związane z czytaniem niż te obecne w wypracowanej w tej pracy

strukturze  lub  odmienne  sposoby patrzenia  na  czytanie  niż  te,  które  ugruntowały się  już  w

dyskursie naukowym. Wpisuje się to w projekt przeszukiwania kultury dla pedagogiki, ale też
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staje się testem dla wypracowanych narzędzi i struktur stworzonych w celu rozwoju myślenia o

czytaniu.

Podjętym analizom towarzyszy troska o wyzyskanie dla pedagogiki pokładów znaczeń obecnych

w  kulturze,  opierając  się  na  założeniu,  że  warto  „odzyskać”  to,  co  potencjalnie  bogate  w

znaczenia  „istotne  egzystencjalnie”  i  „mądrość  (z)  kultury”.  Odwołuję  się  tu  do  kategorii

powidoków  pozytywnych  będących  ujęciem  fenomenu  takiego  czytania  kultury,  które

charakteryzuje  „uważne  skupienie  na  szczególe,  śladzie,  prześwicie  majaczącego,  a  ciągle

niedostępnego pokładu znaczeń, nieśpieszna penetracja czuwająca by nie uronić, nie zniszczyć

dodatkowo” (Jaworska-Witkowska 2016, s. 14) tego, co cenne rozwojowo zarówno w wymiarze

indywidualnym,  jak  i  instytucjonalnym.  Analiza  wybranych  filmów  zaliczanych  do  kina

rozrywkowego dokonywana jest też z nadzieją na rewitalizację obiegów idei i obrazów, poprzez

czasochłonną  interpretację  przebiegającą  koliście,  nastawioną  na  pogłębianie  rozumienia

sprzężone  z  kolejnymi  lekturami,  na  przekór  współczesnym  trendom  konsumpcyjnego

pochłaniania wytworów kulturowych. 

Kolejny  rozdział  pozwala  na  użycie  narzędzi  wypracowanych  w  pierwszej  części  pracy  do

myślenia nad możliwymi relacjami, w jakie wchodzą ze sobą pedagogika i czytanie. Może to być

impulsem i  podstawą  do  dalszego  rozwoju  metapedagogiki,  która  w rozumieniu  Bogusława

Śliwerskiego  ma  za  zadanie  „określenie  węzłowych  problemów  nauk  o  wychowaniu  w  ich

rozlicznych rejestrach” bez pokusy wykluczania określonych teorii  czy prądów na podstawie

preferencji  ideologicznych lub metodologicznych. Według tego pedagoga wymaga to nowego

języka i  zmienionej  struktury narracyjnej  (Śliwerski  2016,  s.  59),  stąd  –  obok  refleksji  nad

wyzwaniami  stojącymi  przed  pedagogiką  z  perspektywy ciągłego  mierzenia  się  z  własnym

dziedzictwem w postaci tekstów – podjęte zostają również zagadnienia związane ze statusem

podręcznika  jako  pośrednika  kulturowego  oraz  metaforycznymi  konceptualizacjami  czytania

obecnymi w dyskursach humanistycznych. Rozważania w tej części zamyka sekcja skupiona na

trosce o podnoszenie jakości zarządzania społecznościami edukacyjnymi, szczególnie w obliczu

współczesnych  zjawisk  związanych  z  komercjalizacją  mediów  i  ekonomizacją  życia

społecznego. 
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Rozdział IV

Pedagogika czytania (z) kultury. Powidoki projekcji

Wstęp 

Jesteśmy świadkami, uczestnikami i twórcami zmian, jakie zachodzą zarówno na polu kultury,

jak  i  w  obszarze  edukacji.  Film  nie  jest  już  tym  samym,  czym  był  pięćdziesiąt  lat  temu,

odmiennie też patrzymy na jego rolę w życiu człowieka. W związku z tym film zyskuje rosnące

znaczenie wśród badaczy z  dziedziny humanistyki,  odkrywających jego potencjał  zarówno w

kontekście  bogactwa  znaczeń  i  wątków,  jakie  można  w  nim  zidentyfikować.  Zwracają  oni

również  uwagę na  kulturotwórczą  i  znaczeniotwórczą  rolę  kinematografii  we współczesnym

świecie. Szczególnie drastyczna przemiana dokonała się w myśleniu nad filmami należącymi do

kultury masowej; od ignorowania tego typu wytworów kultury, gardzenia nimi poprzez wstępne

zainteresowanie, aż do rozkwitu badań nad wieloma aspektami tego zagadnienia148. W obszarze

badań  filmowych  znajduje  się  obecnie  również  szeroko  rozumiana  kultura  oglądania  oraz

przemysł rozszerzający tworzenie obrazów filmowych o wytwarzanie, a co za tym idzie, masową

konsumpcję całej gamy produktów nawiązujących do danego filmu (Filiciak 2013). Pedagogika

również coraz odważniej włącza w obszar swoich zainteresowań obrazy filmowe oraz, ogólnie

rzecz biorąc, oglądanie filmów, patrząc na ten fenomen z własnej perspektywy.

Niżej przeprowadzone analizy wpisują się w ten trend, podporządkowując jednak cały proces

selekcji i analizy materiału badawczego w postaci obrazów filmowych pod fundamentalną w tej

pracy  kategorię  czytania.  W  wyniku  tego  dobrana  metodologia  nakierowana  jest  przede

wszystkim  na  analizę,  której  celem  jest  wzbogacenie  refleksji  pedagogicznej  o  impulsy  do

myślenia  generowane  przez  znaczące  spotkanie  z  wytworem  kultury  odkrywającym  lub

uzupełniającym spojrzenie na kategorię czytania poprzez zdwojenie punktu widzenia i języka

ekspresji. Zdwojenie to polega na włączeniu do rozpracowywania kategorii czytania impulsów

pochodzących  z  kultury masowej  obok  tych  obecnych  w dyskursie  naukowym.  Wyzyskanie

148 W tym miejscu  chciałabym podziękować  Łukaszowi  Androsiukowi  za  cenne  podpowiedzi  dotyczące  drogi
wyboru  odpowiedniej  metodologii  badań,  jak  również  sugestie  w kwestii  doboru  i  rozszerzenia  niektórych
stosowanych w tym rozdziale pojęć. Przeprowadzone konsultacje oraz wskazania lekturowe okazały się bardzo
pomocne w pogłębieniu rozumienia specyfiki  analizowanych obrazów filmowych, jak również zmotywowały
mnie do poszukiwań takiej metodologii, która możliwie najlepiej odpowiadałaby specyfice podjętych badań. 
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potencjału  tkwiącego  w  interpretowanych  obiektach  kultury  w  tym  zakresie  zakłada  więc

uwrażliwienie nie tylko na zidentyfikowane już relacje, w jakie wchodzi czytanie z kulturowym,

społecznym i psychorozwojowym wymiarem człowieka, ale również na wszelkie nowe tropy

wpisujące się w myślenie o czytaniu jako kategorii ważnej dla pedagogiki.

Użyte w tytule tego rozdziału sformułowanie „powidoków projekcji” inspirowane jest pojęciem

„powidoków  czytania”  wprowadzonym  do  pedagogiki  przez  Monikę  Jaworską-Witkowską

(2016).  Dokonując  analizy  filmów  należących  do  „kultury  masowej”,  produkowanych  dla

szybkiego zysku finansowego i nierzadko obecnych w mediach i tętniących życiem w przestrzeni

publicznej  tak  długo,  jak  długo  ich  plakaty  widnieją  na  afiszach,  podejmuję  się  wyzwania

przywołania i wyzyskania tych wytworów kulturowych w procesie hermeneutycznej interpretacji

wątków  dotyczących  czytania.  Tym  samym,  idę  w  ślad  za  rozumieniem  powidoków

proponowanych przez autorkę, która pisze:

Wprowadzając  termin  „powidoki  czytania”  upominam się  o  proces  kojarzenia  czytania  jako
rozumienia,  odsłaniania  znaczeń,  zanurzania  się  w  wielowarstwową  przestrzeń  symboliczną
przeżywania  aury  i  ducha,  również  w odniesieniu  do  miejsc,  do  przedmiotów uznanych  za
martwe, zlekceważonych, zmarginalizowanych, a w które tchnięcie życia reanimującego zdolność
do  przemówienia,  odsłania  pokłady  tekstualizacji  doświadczenia,  jakich  sami  często  nie
podejrzewamy” (Jaworska-Witkowska 2016, s. 14).

Kluczową dla podejmowanych przeze mnie analiz jest fazowość procesu interpretacji oraz jego

przebieg mający charakter koła hermeneutycznego zakładającego serie następujących po sobie

powrotów,  zarówno  do  interpretowanych  światów  filmowych,  jak  i  do  lektur,  mnożących

powidoki, tropy, pytania i możliwe sposoby rozumienia analizowanych wątków. Istotne jest tu

przejście od fazy naiwnego rozumienia, przez fazę wyjaśniania i pogłębianego rozumienia, do

fazy uchwycenia  odsłaniającej  się  filozofii  czytania  w interpretowanym świecie  filmu.  Fazę

pierwszą,  to  jest  naiwną  interpretację,  można  przyrównać  do  „powidoku  negatywnego”,

będącego następstwem „presji obrazu”, jego intensywnej obecności jako „uwiedzenia blichtrem

aktualności”,  której  blask  nie  pozwala  dostrzec  „głębszego  widoku  przestrzeni  znaczeń”

(Witkowski 2016, s. 364) ani podążyć „tropami prowadzącymi w głąb nas samych” (Jaworska-

Witkowska 2016, s. 14), czyniąc widza „zakładnikiem powidoku” (Witkowski 2016, s. 364).

Dopiero wysiłek dalszej  interpretacji,  splatającej  ponawiane lektury,  powtórne projekcje  oraz

wyjaśnianie  i  pogłębione  rozumienie  analizowanych  wątków  i  interpretowanych  światów

filmowych  pozwala  przekroczyć  efekty  naiwnej  interpretacji  będącej  w  istocie  refleksją

„poświaty  jako  widmowego  wrażenia  trwającego  po  zaniknięciu  bodźca  zewnętrznego”

(Jaworska-Witkowska 2016, s. 14). 

210



Mam nadzieję, że dokonane analizy skłaniają do uznania, że wytwory kultury – w tym kultury

masowej – można i warto pozyskiwać dla pedagogiki i z powodzeniem wyzyskiwać ich potencjał

znaczeniotwórczy rewitalizujący obieg  idei  i  obrazów.  Powidok  może  być  tym,  co  pociąga,

motywuje do poznania „co zostało odepchnięte, przesłonięte, jak i to, co dostępne jest już tylko

w ruinie, strzępach, zatartych wspomnieniach i śladach, co zostało skazane na cmentarzysko”

(Jaworska-Witkowska  2016,  s.  14),  a  co  warto  odzyskać149 dla  poszerzenia  własnego  pola

refleksji. W tym ujęciu owa „poświata” na początku przesłaniająca bogactwo znaczeń i odniesień

oraz  utrudniająca  wnikliwy  i  szeroki  ogląd,  może  stanowić  impuls  do  podjęcia  wyzwania

interpretacji prowadzącej do głębszego zrozumienia siebie wobec tekstu kultury. 

4.1  Metoda  hermeneutycznej  interpretacji  światów  filmowych  jako  narzędzie  do

wyzyskiwania rozwojowego potencjału obrazów filmowych150

Założeniem profilującym i uprawomocniającym działalność badawczą opartą na pozyskiwaniu z

wybranych tekstów kultury impulsów rozwojowych dla podmiotów edukacji oraz dla samego

dyskursu  pedagogicznego  jest  możliwość  odkrywania  ukrytej  racjonalnej  rzeczywistości

kulturowej poprzez kontakt z wytworami kulturowymi, które mogą być ważne z pedagogicznego

punktu widzenia. W obranym podejściu 

[k]ultura  ujmowana  w  planie  teoretycznie  i  ontycznie  integralnym  oraz  integrującym
epistemologicznie,  zawiera  złożoną  wewnętrznie,  dynamiczną  wiedzę,  posiadającą  nośność
pedagogiczną,  czyli  zawierającą  wartości  poznawcze  dla  rozwoju  pedagogiki,  jako  nauki  o
rozwoju człowieka (Jaworska-Witkowska 2001, s. 204).

Nośność  pedagogiczna  nie  gwarantuje  jednak  automatycznie  zysków  poznawczych.

Pedagogiczny  potencjał  filmu  wymaga  uwolnienia,  co  w  przypadku  projektu  badawczego

związane  jest  z  doborem  odpowiedniej  metodologii.  Wyznaczając  mapę  powiązań

metodologicznych między czytaniem a pedagogiką można stwierdzić:

Wspólna problematyka obu tych dziedzin humanistyki jest  rozleglejsza,  niż  się w pobieżnym
oglądzie wydaje: od idei czytającego na różne sposoby podmiotu (ucznia, nauczyciela, badacza)
do  psychopedagogiki  twórczości,  we  wszystkich  aspektach  kreatywności:  postaw,  motywacji,
wytworów (dzieł),  procesów i  stymulacji  świadomych i  nieświadomych (Jaworska-Witkowska
2009, s. 159-160).

149 Można tu przywołać takie kategorie jak „nieobecne dyskursy” czy „źle obecne” dyskursy tradycji noszące ślady
redukcyjnego  czytania,  bezrefleksyjnego  ideologicznego  etykietyzowania  czy  pomnikowego  uśmiercania
potencjalnie znaczących dla współczesnej pedagogiki idei i osób (Witkowski 2016, s. 360-361). 

150 Wersja skrócona tej sekcji tekstu stanowiącej wprowadzenie do ustaleń metodologicznych została opublikowana
jako część artykułu pod tytułem:  Pedagogiczne czytanie kultury – założenia i  strategie lektury interesownej
badawczo [w:] M. Żytko (red.), Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy. Pedagogika wobec wyzwań współczesności,
Wydawnictwem Naukowym Katedra, Gdańsk 2016, ss. 39-66.
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Istotnym tropem jest  tu również powiązanie literatury i  rzeczywistości.  Znany kulturoznawca

Andrzej  Mencwel  postuluje  w  tym  temacie  istnienie  ukrytej  racjonalnej  rzeczywistości

kulturowej, która ściśle splata się z pedagogicznymi zagadnieniami, jako że

[r]acjonalność ta jest tożsama z jej intersubiektywnym i transsubiektywnym ładem, a ład ten jest
tożsamy z mocą jej rozwoju. Istnieje pewna głęboka, wpisana w kultury mądrość - jest to mądrość
ich żywotności, spoistości i trwałości (Jaworska-Witkowska 2009, s. 192).

Istnieje  potrzeba  i  szansa  na  pozyskanie  tej  mądrości  dla  pedagogiki.  Wiąże  się  to  też  z

koncepcją  mądrości powieści Milana  Kundery  (Kundera  2004,  s.  15,  138),  jak  również

proponowaną przez Paula Ricoeura koncepcją lektury powieści rozumianej jako oczekiwanie na

mądrość  (Ricoeur 2008, s. 314) oraz kategorią  innowiedzy, w świetle której pojęcia i metody

artystyczne mogą być traktowane jako jeden ze środków ekspresji naukowej (Ulicka 2007, s.

203, 284).

Możliwość  odkrywania  ukrytej  racjonalności  rzeczywistości  kulturowej,  tożsamej  z  mocą  jej
rozwoju, i tym, co A. Mencwel nazywa „głęboką mądrością kultury”, a także założenie o istnieniu
ukrytych znaczeń tekstów kulturowych i możliwych światów symbolicznych człowieka pozwala
na  czytanie  tekstów  kultury  dla  pedagogiki  w  planie  ich  integralności  ontycznej,
epistemologicznej, dyskursywnej, komunikatywnej (Jaworska-Witkowska 2009, s. 192).

Ważne jest jednak w tym kontekście to, na co zwraca uwagę Paul Ricoeur, to jest konieczność

interpretacji  tej  mądrości  zapośredniczonej  w  wytworach  kultury  oraz  roli,  kompetencji  i

zaangażowania  badacza  w  proces  wyzyskiwania  tekstów  kultury  dla  pedagogiki.  W swoich

uwagach na temat interpretacji Ricoeur wchodzi głęboko w zagadnienie uwalniania potencjału

rozwojowego  treści  kulturowych.  Dochodzi  do  wniosku,  że  cenne  treści  symboliczne

zapośredniczone w wytworach kultury mogą stanowić źródło mądrości, jednak wiedzę tę można

uzyskać dopiero poprzez interpretację (Ricoeur 1986, s. 331). Właśnie w tym sensie dzieło sztuki

to „oczekiwanie na mądrość”,  która przychodzi  dopiero po włożeniu wysiłku w proces  jego

odczytania,  a  kompetencje  jakościowego  czytania  są  kluczem  w  wypełnianiu  potencjału

edukacyjnego wytworu kultury (Szefer 2011). 

Aby jednak możliwe było rozpoznanie treści bogatych w znaczenie, warto wykorzystać technikę

zwrotu  ku  strzępkom  i  fragmentom  egzystencji,  która  wyznacza  zadanie  przechodzenia  w

poprzek esencji myśli oraz zakłada, że świat składa się z fragmentów przeznaczonych na materię

do  trawienia.  To  z  tych  strzępków  pozyskiwanych  z  otwarcia  na  Innego  budujemy własną

tożsamość.

Jednym  z  takich  zagubionych  sposobów  budowania  sobie  tożsamości  jest  poszukiwanie  i
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odnoszenie się do Innego, który choćby z faktu potraktowania go na serio, jako autorytetu do
zmierzenia się z nim i mierzenia nie poza nim, ale przez niego, dostarczy fragmentów, skrawków,
strzępków,  a  może  i  odpadków,  z  których  powstanie  zalążek  życiodajnych  impulsów  do
powstawania  nowej  tożsamości  osobnej,  zakorzenianej  w wielkości  minionej  i  wychylonej  w
przyszłość (Witkowski 2011, s. 684).

Odnosząc się do wykorzystania tej techniki w praktyce badawczej, Monika Jaworska-Witkowska

zauważa:

Zwrot ku „cieknącej” zewsząd egzystencji  w jej  strzępkach, fragmentach i wyimkach jest  dla
refleksji pedagogicznej niezwykle wartościową płaszczyzną myślenia w postkonwencjonalnych
warunkach  badawczych,  ponieważ  pedagogika  to  sztuka  wysoce  egzystencjalna  zarówno  w
całościowej wizji szlachetnych celów i zadań, jak i w sfragmentaryzowanych i pokawałkowanych
empirycznych  symptomatach,  znakach  i  gestach  codzienności  szkolnej  (Jaworska-Witkowska
2009, s. 247). 

Na to, jak ważna jest umiejętność wyłapywania „strzępów” znaczeń i gdzie oraz w jaki sposób są

one  lokowane  w przestrzeni  kulturowej,  wskazuje  w  Błonach  umysłu Jolanta  Brach-Czaina.

Wstępnie zaznacza, że w życiu człowieka najważniejsze i najbliższe jego egzystencji jest właśnie

to, co jest „niewyjawialne”, to co „nie poddaje się wypowiadaniu” (Brach-Czaina 2003, s. 25)

pomimo  podejmowanych  prób.  Pewnych  „śladów,  przez  które  przeziera  niewyjawialne,

dostarcza poezja, filozofia, a przede wszystkim zwierzenia czynione osobom zaufanym” (Brach–

Czaina 2003, s. 26), które jednak nie są w stanie zrozumieć przekazu tego, 

[...] co w przeżyciu było najważniejsze, ale nie poddaje się wypowiadaniu, jakby skazane było na
nieujawnianie.  Chyba  nie  warto  byłoby  rozwodzić  się  nad  tym,  gdyby  rzecz  dotyczyła
pojedynczych  zdarzeń.  Niewyjawialnym  zjawiskiem  jesteśmy  jednak  my  sami  obecni  w
wewnętrznym doświadczeniu. Gdy próbujemy je zakomunikować, wydostają się jakieś niewiele
mówiące strzępy, półznaki, które rozrzucamy wokół uparcie i na oślep. Inni rychło uświadamiają
nam, że wysyłamy puste sygnały,  choć z życzliwości zapewniają nas o porozumieniu (Brach–
Czaina 2003, s. 26).

Jako pedagodzy, chcąc dotrzeć do tego, co w człowieku najważniejsze, jesteśmy zobowiązani do

uposażenia  się  w  czujność  na  „niewiele  mówiące  strzępy”  i  „półznaki”.  Odszukiwanie  i

odsłanianie w literaturze i filmie owych „śladów, przez które przeziera niewyjawialne” wyłania

się w tym kontekście jako ważna technika badawcza i kluczowa kompetencja pedagogiczna, a

[z]arówno  nowy realizm,  jak  i  drążąca  funkcja  fragmentów  go  konstytuująca  są  dla  badań
pedagogicznych  zyskiem wartym oszacowania,  „łupem  intelektualnym”  jak  to  określa  Lupa,
pochodzącym  z  „eksploatacji  złóż”  skoro  daje  się  na  nim  zbudować  coś  „adekwatnego”
(Jaworska-Witkowska 2009, s. 244).

Wartość  rozwojową  wynikającą  z  wyzyskania  fragmentów  brzemiennych  w  znaczenie  dla

pedagogiki rodzi potrzebę odnalezienia obszarów i metod ich wydobywania, ponieważ

 
[s]koro fragmentaryczność nie jest procesem przypadkowym, a fragment przypadkiem, rodzi się
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pytanie, jak wyłonić te znaczące elementy kultury, brzemienne w znaczenia, projektujące ruch
poznawczy i dynamizujące rozwój? Jest to pytanie o rozwój i w kontekście ucznia i w kontekście
pedagogiki (Jaworska-Witkowska 2009, s. 241).

Potrzeba  przeszukiwania  humanistyki  w celu  „przechwytywania  i  wyzyskiwania”  (Jaworska-

Witkowska 2009) „strzępów” jako „drobin  znaczących” (Brach-Czaina  2003),  kieruje  nas  w

stronę hermeneutyki  jako metodologii,  która,  na  co  wskazuje  Maria  Reut,  ma  „zdolność  do

odsłaniania ludzkiego sposobu bycia”151 i, nawet pojmowana jako teoria interpretacji, ostatecznie

służy lepszemu zrozumieniu człowieka. Hermeneutyka wypełnia wtedy zadanie wspomagania

rozumienia i samorozumienia (Ricoeur 1989, s. 7).

Przedmiot i cel badań 

Wyzyskanie  obrazów filmowych dla  pedagogiki  jest  już  uznanym sposobem dynamizowania

myślenia  o  edukacji152.  Tutaj  wysiłki  badawcze  będą skoncentrowane  wokół  wykorzystania

potencjału  wytworów  kulturowych  jakimi  są  analizowane  filmy  do  podniesienia  jakości

pedagogicznego myślenia o czytaniu. Przedmiotem badań będzie czytanie rozumiane jako tryb

komunikacji wraz z relacjami, w jakie wchodzą ogniwa procesu lektury. Badania będą miały na

celu odkrycie sieci powiązań między analizowanymi światami filmowymi i kategorią czytania

dla uwidocznienia między innymi postaw, aspiracji, reprezentacji oraz konceptualizacji czytania

w  analizowanych  filmach  w  celu  wzbogacenia  projektu  pedagogiki  czytania  opartego  na

koncepcji  ekologii  umysłu  (Bateson  1987),  rezydualności  oraz  istotności  egzystencjalnej

(Orzelska 2014) oraz idei melioracji środowiska i wychowanka (Radlińska 2002).

W ten sposób, podjęte badania będą wykorzystywały wcześniej rozwijane wątki, skupiając się na

kulturowych,  społecznych  i  psychorozwojowych  aspektach  czytania,  ale  również,  dzięki

zastosowanej  metodzie  hermeneutycznej  interpretacji  światów  filmowych,  będą rozszerzać

dotychczasową refleksję. Zgodnie z obraną metodą, celem będzie również skonceptualizowanie

poszczególnych „filozofii  czytania” wyłaniających się  z  poszczególnych światów filmowych,

dających pedagogice cenne impulsy do myślenia,  ale  też  i  będących świadectwem bogactwa

sensów i znaczeń związanych z czytaniem, potencjalnie obecnych w tych wytworach kultury,

151 Tu Maria Reut zaznacza, że to, co odsłaniane jest tym, co dla człowieka istotne, a „zapomniane”, zapewne często
w wyniku braku zakorzenienia w dającym podstawę gruncie kultury (2010, s. 14-15).

152 Por.  np.  takie publikacje,  jak  P.  Zwierzchowski,  Piękny sen  pedagoga Literackie  i  filmowe portrety  świata
edukacji,  Wydawnictwo  Rabid,  Kraków  2005,  M.  Jaworska–Witkowska,  Z.  Kwieciński,  Nurty  pedagogii.
Naukowe,  dyskretne,  odlotowe,  Oficyna Wydawnicza Impuls,  Kraków 2011,  E.  Konieczna,  Filmowe obrazy
szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków-Katowice 2011, J.
Budzik,  Film  w  edukacji  –  różne  praktyki  adaptacyjne.  Artystyczny  plakat  filmowy  jako  paratekst  filmu,
Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, 2013(3), ss. 323-337.
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które niejednokrotnie sprowadzane są do pozbawionej filozoficznego i pedagogicznego wymiaru

rozrywki.

Można powiedzieć więc, że celem badań jest nie tylko wyzyskanie pedagogicznego potencjału

interpretowanych filmów, ale poprzez to zbadanie możliwości czerpania impulsów poznawczych

z wytworów kultury określanych w recenzjach jako masowe, komercyjne, rozrywkowe, niewarte

zapamiętania, bez znaczenia czy kiczowate153. Celem przeprowadzonych interpretacji jest tym

samym również  zbadanie  wagi  czytania,  a  nawet  oczytania  oraz  zysków płynących z  takiej

postawy. Poprzez czytanie innych tekstów odnoszących się do napotykanych kwestii osiągnięte

zostaje  rozszerzanie  pola  rozumienia  interpretowanych  wytworów  kulturowych  i  zgłębianie

wątków  w  nich  obecnych.  Widoczne  jest  to  w  przeprowadzonych  analizach,  a  szczególnie

porównując  efekty  pierwszej  i  trzeciej  fazy  interpretacji  światów  filmowych  opartych  na

ricoeurowskiej hermeneutyce.

Założenia metody. Hermeneutyka Paula Ricoeura jako podstawa metodologiczna prowadzonych

badań

W  badaniach  została  zastosowana  metodologia  parta  na  ricoeurowskiej  koncepcji

hermeneutycznej  interpretacji  wytworów  kultury,  co  pozwoliło  na  traktowanie  filmu  jako

narzędzia  do  budowania  refleksji  o  czytaniu  oraz  zdwajania  oglądu  tej  praktyki  kulturowej

poprzez  analizę  alternatywnych  form  komunikowania  poznania.  Zdwajanie  oglądu  jest

zabiegiem w epistemologii poznania postulowanym przez Gregory'ego Batesona. Ma to na celu

umożliwienie poznania danego fenomenu przy pomocy wytworów dyskursu, który wychodzi z

innych  założeń,  jest  podyktowany  odmiennymi  celami  oraz  koncentruje  się  wokół  innych

wartości niż dyskurs, w którym badacz jest zadomowiony.

Główną metodą zastosowaną w badaniach jest  metoda hermeneutycznej interpretacji światów

filmowych autorstwa Alberto Baracco (2017), oparta na hermeneutyce Paula Ricoeura. Wybór

metody  został  podyktowany  przedmiotem  badań,  charakterem  podejmowanego  w  tej  pracy

zagadnienia  oraz celami, jakie są postawione przed badaniem. Decyzja o doborze tej metody

motywowana jest  prymatem wypełnienia zadania przeszukiwania kultury dla  pedagogiki  pod

kątem tekstów, w których ważny element stanowi czytanie w jego dwoistym rozumieniu. Analiza

będzie więc koncentrowała się wokół zbudowania refleksji o sieci relacji, jakie czytanie tworzy z

153 Te wszystkie określenia pojawiły się w recenzjach analizowanych filmów, co można prześledzić korzystając z
tekstów odnoszących się do tych filmów obecnych w bibliografii niniejszej pacy.
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rozwojem człowieka oraz niewidzialnego środowiska kulturowego.

Podstawę  założeń  metodologicznych  stanowi  koło  hermeneutyczne,  które  zwraca  uwagę  na

kolisty charakter rozumienia i wyjaśniania154. Jak stwierdza Alberto Baracco (2017), podkreślenie

procesu interpretacji i zalet wyboru „drogi okrężnej” przy próbach rozumienia wynika z samego

rozumienia  związku  między człowiekiem  i  jego  działaniami.  Ustawiając  swoje  myślenie  w

opozycji do kartezjańskiego „Myślę, więc jestem”, Ricoeur wskazuje pierwotność bycia oraz, co

ważne  z  perspektywy naszego  tekstu,  konieczność  mediatyzacji  myślenia  przez  idee,  czyny,

dzieła  czy  instytucje.  Bez  zapełniania  myślenia  interpretacjami  niezliczonych  reprezentacji

rzeczywistości, pozostaje ono pustym abstraktem (Baracco 2017, s. 110). Jak mówi Paul Ricoeur,

w tych obiektach kulturowych Ego musi się zagubić i zarazem siebie odnaleźć (Ricoeur 2008, s.

43), co wskazuje na rozumienie interpretacji  kultury jako procesu poznawania siebie samego

oraz odnosi nas do wykorzystywanej w tej pracy koncepcji uczenia się zaczerpniętej z myśli A.

Maslowa,  która  podkreśla  konieczność  destabilizacji  struktury  osobowości  w  procesie  jej

rozwoju (2013, s. 88-89).

Co z tym związane, zgodnie z myślą Ricoeura, różne interpretacje danego zapośredniczenia nie

są  wyrazem  występującej  okazjonalnie,  dopuszczalnej  wolności  ze  strony  odbiorcy,  a  są

warunkiem koniecznym w procesie budowania rozumienia bycia przez każdą osobę (Baracco

2017,  s.  111).  Konsekwentnie  każde  spotkanie  z  dziełem  kultury  jest  jednocześnie aktem

włączenia się w nigdy niekończący się konflikt interpretacji oraz jednocześnie przyczynia się do

rozwoju procesu rozumienia siebie w świecie poprzez bycie w kole hermeneutycznym. 

Ricoeur wiąże dodatkowo czytanie z życiem przy użyciu pojęcia „łuku hermeneutycznego”, w

którym interpretacja  składa  się  z  trzech  faz,  wychodząc  od  życia,  przechodząc  przez  dzieło

literackie  i  do  życia  powracając  w  procesie  przyswojenia  (Ricoeur  2008,  s.  228).

„Zastosowanie”, inaczej nazywane „przyswojeniem” to ostatni, trzeci etap procesu lektury, bez

którego świat  tekstu pozostaje  transcendencją immanencji,  co oznacza,  że jego ontologiczny

status pozostaje w zawieszeniu (Ricoeur  2008, s.  229). Innymi słowy,  dopiero lektura dzieła

sprawia, że zyskuje ono możliwą znaczeniowość. Jest to uzupełnienie opracowanej wcześniej

przez tego autora figury „koła hermeneutycznego” proponującego ujęcie procesu interpretacji

tekstu w postaci  nieustannego przechodzenia od wierzenia do rozumienia,  zakładając ruch o

charakterze kolistym. Ricoeur stwierdza: 

154 Zgodnie  z  metodologią  A.  Baracco,  proces  hermeneutyczny  składa  się  z  trzech  głównych  momentów:  1.
naiwnego  i  pre-krytycznego  rozumienia,  2.  wyjaśniania  i  krytycznego  porównania,  3.  nowego,  głębszego
rozumienia (Baracco 2017, s. 118).
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I takie jest koło: hermeneutyka wychodzi od przedrozumienia przez to samo, iż stara się dzięki
interpretacji zrozumieć. Dzięki kołu zataczanemu przez hermeneutykę mogę jednak dziś obcować
z  sacrum uwydatniając przedrozumienie, które ożywia interpretację. Tym samym hermeneutyka
jako zdobycz „nowoczesności” stanowi jeden z kilku środków pozwalających „nowoczesności”
pokonać w sobie to, co ją doprowadziło do uniepamiętnienia sacrum (Ricoeur 1986, s. 333).

Dodatkowo,  jak  wskazuje  Paul  Rhodes,  według  Ricoeura  podmiot  może  włączyć  narracje

istniejące w kulturze w swoją własną poprzez interpretację i fabularyzację (emplotment). To z

kolei prowadzi do otwarcia nowych realnych możliwości dla bycia-w-świecie podmiotu (Rhodes,

2016). W tym sensie melioracja dostępu do wartościowej kultury staje się zadaniem pedagogiki,

gdyż  jakość  dominujących  w  lokalnej  kulturze  narracji  będzie  stanowiła  o  potencjale

rozwojowym jej  członków w zakresie włączania określonych narracji  w konstrukcję własnej,

indywidualnej  tożsamości.  Będzie  to  w  dalszej  części  tego  rozdziału  eksplorowane  na

przykładzie  analizy obrazów filmowych zawierających treści  związane  z  czytaniem,  bowiem

tekst kultury nie zamyka się tylko do grupy zapośredniczeń w postaci drukowanej. Dzięki pracy

Alberto  Baracco hermeneutyczna metoda  interpretacji  tekstów Paula  Ricoeura  wraz  z  wyżej

wymienionymi  komponentami  została  przeniesiona  na  obszar  analizy  obrazów  filmowych,

wskazując na potrzebę zderzenia się z innymi interpretacjami świata filmu w celu wyjścia poza

rozumienie naiwne i  wejścia  w łuk hermeneutyczny pozwalający na „przyswojenie” cennych

znaczeń (Baracco 2017, s. 124). Inaczej mówiąc, potencjał rozwojowy dzieł kultury w postaci

filmów zostaje zainicjowany w czasie oglądania filmów, jednak zgodnie z koncepcją Ricoeura

zostaje  on  uwolniony  tylko  w  procesie  późniejszej  pracy  nad  jego  interpretacją,  czego

kluczowym  elementem  jest  zapoznawanie  się  z  innymi  interpretacjami  w  postaci  tekstów

zawierających ich zapośredniczenia. 

Co ważne, ryzykowną, a nawet można powiedzieć, że błędną i zwodniczą jest konceptualizacja

tego procesu przy użyciu metafor technicznych czy chemicznych, widząc proces uzyskiwania

nowych potencjalności przez podmiot po prostu jako „kontakt” z określonymi narracjami, to jest

w kategoriach  „przekazywania”  lub  „przenikania”.  W tym kontekście  nie  bez  znaczenia  jest

wyodrębniona przez Ricoeura faza interpretacji oraz fabularyzacji istniejących narracji. Nie tylko

nadaje to podmiotowość osobie, w której zachodzi ten proces, ale również zwraca uwagę na

konieczność uznania możliwości włączenia danej narracji w indywidualny projekt tożsamości w

sensie rozpoznania i uznania go jako „własny”. Teza Paula Ricoeura zwraca również uwagę na

istotność tego, czy dana jednostka będzie wyposażona w narzędzia potrzebne do rozkodowania

historii i jej interpretacji na własny użytek oraz jak i w jakim kierunku ten proces przebiegnie.
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W takim rozumieniu spotkania z dziełem kultury, podjęcie się przez pedagogikę badań obrazów

filmowych przeznaczonych do odbioru przez masową publiczność jest uzasadnione również z

tego względu, że filmy te tworzą pewnego rodzaju wspólnotę interpretacyjną, która jest polem

dla rozwoju jej  uczestników. Co ważne, o sile takiej  społeczności będzie decydowała nie jej

jednomyślność, a właśnie konflikt interpretacji dający szansę i energię do dialogu dającego do

myślenia. Generując kolejne interpretacje, przywołując symbole, tworząc nowe zapośredniczenia

i rozwinięcia, człowiek realizuje taką hermeneutykę, która poprzez próby interpretacji kultury

pobudza  poszukiwanie  sensu  własnej  egzystencji.  Jest  to  osiągane  w  procesie  nigdy  nie

kończącej się dialektyzacji, która w myśl „drogi okrężnej” nie prowadzi do ostatecznej syntezy,

jednak przekraczając poprzednio przyjęte pozycje,  pozwala na przesuwaniu się  do przodu w

procesie  wzbogacania  znaczenia  (Baracco 2017,  s.  112).  Ruch ten  jest,  co warto  zaznaczyć,

ruchem kolistym, w którym rozumienie uzupełnia wyjaśnianie, umożliwiając przechodzenie od

naiwnego  i  pre-krytycznego  poznania,  do  głębszej  i  coraz  bardziej  krytycznej  interpretacji

następujących  wraz  z  kolejnymi  obrotami  koła  hermeneutycznego  w nigdy nie  skończonym

procesie interpretacji. 

Badając fenomen czytania, będę wychodziła z określonego przedrozumienia, które wykorzystuje

odniesienia  poszczególnych narzędzi  do  myślenia  o  procesie  i  możliwych efektach  czytania.

Następnie  w  trakcie  oglądania  uwrażliwiona  będę  na  treści  odnoszące  się  do  czytania,

uchwytując  je  za  pomocą  wcześniej  przygotowanych  narzędzi  oraz  jednocześnie  będę

nastawiona na to, czy nie pojawiają się innego rodzaju tropy dotyczące pedagogicznego wymiaru

i  znaczenia  czytania.  Wreszcie,  po  projekcji  będę  zbierać  dodatkowe  informacje  o  filmie,

zapoznawać  się  z  publikacjami  jemu  poświęconymi,  co  pozwoli  na  zarysowanie  obrazu

interpretacji  naiwnej,  podejmowanej  bez  lub  z  ograniczoną  świadomością  nakierowania  na

zrozumienie aspektów świata filmu odnoszących się do pedagogiki czytania oraz poszerzenia

pola samorozumienia. Strategia ta pozwoli na wypracowanie w późniejszym etapie interpretacji

opartej na kategoriach myślowych podstawowych dla tworzonego projektu pedagogiki czytania. 

Najważniejszy z punktu widzenia celu podjętej pracy jest jednak efekt w postaci dynamizacji

budowania pedagogicznego dyskursu o czytaniu poprzez nakierowanie myślenia na nowe relacje,

w jakie  wchodzi  czytanie  lub  szersze  spojrzenie  na  odkryte  już  wcześniej  kategorie  z  innej

perspektywy,  często  głębszej  albo  opartej  o  inne  wartości  i  sposoby konceptualizacji.  Takie

założenie pozwala na rzeczywiste dynamizowanie dyskursu, ponieważ wysuwa na plan pierwszy

nowe  problematyzacje,  tropy  szczątkowo  pojawiające  się  w  tekstach  i  rozproszone  w

humanistyce,  czy nawet  zupełnie  nowe obszary badań.  Z tego względu  metoda  interpretacji
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światów  filmów  wyprowadzona  z  hermeneutyki  Paula  Ricoeura  będzie  w  analizie  filmów

wykorzystana nie w czystej postaci, to jest skupiając się na interpretacji obrazu filmowego, a w

połączeniu z założeniami metodologicznymi pedagogiki (z) kultury (Jaworska-Witkowska 2009).

Takie ujęcie umożliwi bowiem wyzyskanie impulsów poznawczych płynących z obrazów kultury

dla pełniejszego i głębszego rozpoznania kategorii czytania. 

Nawiązując do zarysowanej wcześniej strategii zdwajania oglądu, dzięki zastosowaniu metody

hermeneutyki  światów filmowych,  kategoria  czytania  będzie  analizowana  w poszczególnych

„światach możliwych”155, rozpatrywana w ich granicach oraz w ich zderzeniu156. Pozwoli to na

uruchomienie  procesu  poznania  rozumienia  i  doświadczania  czytania  jako  kategorii  istotnej

egzystencjalnie,  jakoby z  wnętrza  różnych  światów będących  zapośredniczeniem rozumienia

tych kategorii przez człowieka. Będzie też stawiało badacza w pozycji między, w „przestrzeni

błądzenia”, ale też w miejscu „rozstrzygania, namysłu, decyzji […] w kontekście próbowania

egzystencji i zaznaczania jej miejsc znaczących” (Jaworska-Witkowska 2016, s. 35).

Rozszerzając  powyższe  rozważania  nad doborem metody,  warto  wspomnieć,  że  opracowana

przez Alberto Baracco hermeneutyczna interpretacja obrazów filmowych wykorzystując pojęcie

„świata  filmu”  osadza  widza  wewnątrz  tego  świata,  w  przeciwieństwie  do,  na  przykład,

wywodzącej się z koncepcji analitycznej metodologii Stanley'a Cavella, która pozycjonuje widza

poza  światem  filmu  jako  tego,  który  ogląda  ten  świat  z  zewnątrz  (Baracco  2017,  s.  66).

Osadzenie  widza  wewnątrz  świata  filmu  pozwala  na  złożone  myślenie  o  pedagogicznym

wymiarze spotkania z  obrazami  filmowymi,  korespondując z  tezą Mirosława Filiciaka,  który

widzi media jako „środowisko aktywności człowieka” (Filiciak 2013, s. 29).

Kolejnym ważnym punktem metody wymagającym komentarza i  uzasadnienia z  perspektywy

pracy jest podział na:

– fazę pierwszą obejmującą rozumienie naiwne;

–  fazę  drugą,  będącą  świadectwem  procesu  wyjaśniania  prowadzącego  do  głębokiego

rozumienia;

–  fazę  trzecią,  pozwalającą  wcześniej  wypracowane  krytyczne  rozumienie  zastosować  do

skonstruowania propozycji filozofii świata interpretowanego filmu (Baracco 2017, s. 25-30).

Zasadność  podziału  procesu  interpretacji  na  fazę  pierwszą  (naiwną)  i  drugą  (wyjaśniania  i
155 Lubomir Doležel określa tworzenie fikcji w postaci konstruowania „światów możliwych” jako ważną, społeczną

praktykę kulturową, co w kontekście pedagogicznym szerzej omawia Monika Jaworska-Witkowska, zwracając
między innymi uwagę  na  wykorzystanie  tej  koncepcji  do  zainicjowania  przejścia w rozumieniu egzystencji
postaci fikcyjnych (Jaworska-Witkowska 2016, s. 92).

156 Do wykorzystania metody hermeneutycznej w tej postaci, to jest zestawiając ze sobą filmy, zachęca sam twórca
hermeneutyki  światów filmowych  w rozdziale  przedstawiającym  case  study w postaci  analizy filmu  Pretty
Woman, zestawiając go z wcześniej analizowanym obrazem filmowym, por. Baracco 2017, s. 257-299.
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pogłębionego rozumienia) nie polega na prostym rozdzieleniu na to, co „naiwnie” myślą o filmie

inni i to, co „poprawnie” uważa o świecie filmu badacz. Wręcz przeciwnie, metoda ta daleka jest

od sugerowania wyłączności czy ostateczności jakichkolwiek efektów interpretacji. Rozróżnienie

na  naiwną  i  pogłębioną  fazę  rozumienia  wiąże  się,  szczególnie  z  perspektywy tej  pracy,  z

nakierowaniem myśli  na  mnożenie  możliwych  interpretacji  i  pytań,  które  możemy zadawać

dzięki spotkaniu z danym światem filmu. Pogłębione i ukierunkowane wyjaśnianie daje szansę

na głębsze rozumienie kwestii, które ujawniają się pod wpływem nie tylko, tak jak w pierwszej

fazie, oglądania filmu, ale także w procesie namysłu nad konkretnymi wątkami. Dokonuje się to

poprzez czerpanie impulsów ze świata tekstów stanowiących własne zaplecze do myślenia w

procesie „obsadzania energią obiektów znaczących” (Jaworska-Witkowska 2016, s. 12). W tym

sensie, druga faza różni się od pierwszej tym, że wymaga często nowych lub ponawianych lektur

przy wykorzystaniu figury koła hermeneutycznego do dynamizacji własnego myślenia. 

W przypadku tej konkretnej pracy pomocnym w zrozumieniu różnicy między pierwszą a drugą

fazą  może  być  rozróżnienie  dokonane  przez  Friedricha  Shleiermachera,  a  przywołane  przez

Martina Heideggera, dotyczące hermeneutyki i  krytyki.  Zaznaczając, że obie są dyscyplinami

filologicznymi i koncepcjami sztuki oraz wskazując na to, że uprawianie jednej zakłada drugą,

przez co hermeneutyka i krytyka wiążą się ze sobą nawzajem, rozróżnia je od siebie, pisząc:

Pierwsza  jest  w ogólności  sztuką  właściwego  rozumienia  mowy innego,  zwłaszcza  pisanego
tekstu, druga zaś – sztuką właściwego osądu ważności dzieł i twórców na gruncie dostatecznych
świadectw i danych (Schleiermacher 1830, [za:] Heidegger 2007, s. 86).

W  związku  z  tym  teksty  recenzujące  analizowane  filmy,  ze  względu  na  swoje  krytyczne

zorientowanie,  nastawione  były  na  inny  cel  niż  zwiększenie  rozumienia  pedagogicznego

wymiaru czytania i z tego względu stanowią wstępną, naiwną fazę rozumienia tych kwestii z

perspektywy świata  interpretowanego  filmu.  Dopiero  myślenie  nastawione  na  wyjaśnianie  i

zawieszające ocenę użytych środków, rozwiązań czy wątków pozwala na realizację potencjału

„mądrości  powieści”  w  interpretowanych  tekstach  kultury,  prowadząc  do  niekończącego się

procesu pogłębiania rozumienia siebie i świata przez namysł nad światem filmu prowadzonym z

wielu perspektyw (Baracco 2017, s. 128). 

Natomiast  rozróżnienie  na  drugą  i  trzecią  fazę  osadza  się  na  czerpaniu  z  pogłębionego

rozumienia na rzecz zdania świadectwa z procesu rozszerzenia samorozumienia przez samego

badacza,  jak  również  przywłaszczenie  (appropriation)157 wyjaśnienia  w  celu  rozszerzenia

horyzontu znaczenia (Baracco 2017, s. 129-130). Przekładając to na ramy zadania podjętego w
157 Publikacja  ta  nie  została  wydana  w języku  polskim,  w związku  z  tym pozostawiam w nawiasach  terminy

oryginalnie używane przez autorów obok proponowanych przeze mnie tłumaczeń na język polski.
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tej  pracy,  wyodrębnienie  poszczególnych  aspektów  rozumienia  czytania  z  perspektywy

pedagogicznej,  które stają się  odrębnymi perspektywami interpretowanego świata  filmu,  daje

podstawę do konstrukcji filozofii czytania wypracowanych w toku pogłębianego rozumienia w

fazie  drugiej.  W  tym  procesie  możliwe  jest  również  porównywanie  i  zestawianie  ze  sobą

dotychczas  analizowanych  światów filmowych,  co  należy uznać  za  zasadne  pod  warunkiem

bycia efektywnym interpretacyjnie (Baracco 2017, s.  257).  Takie zestawianie jest  szczególnie

wskazane,  gdy uwidacznia  konflikt  filozofii  czytania  obecnych  w  poszczególnych  światach

filmów,  ponieważ pozwala poszerzyć krąg rozumienia fenomenu czytania w wyniku dialogu

pomiędzy poszczególnymi perspektywami.

Należy  się  również  wyjaśnienie dotyczące  podjętej  decyzji  o  konsolidacji  faz  interpretacji

światów filmowych bez rozbijania na sekcje proponowane przez Alberto Baracco (2017, s. 131).

Decyzja ta wynika z kilku względów, a kierowana jest przede wszystkim charakterem podjętego

zadania oraz charakterem materiału do analiz. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że celem

badania nie jest, tak jak w przypadku tych prowadzonych przez A. Baracco, interpretacja świata

filmu  jako  takiego  z  całym  bogactwem  wątków,  motywów,  zaistniałych  i  możliwych

interpretacji,  poruszonych  i  wartych  do  poruszenia  kwestii.  Prowadzona  tu  interpretacja,  ze

względu na podjęty w pracy temat, dotyczy tych elementów światów filmowych, które związane

są z czytaniem i jego pedagogicznymi uwarunkowaniami i perspektywami. W związku z tym

rozbijanie jej na sekcje wyodrębnione przez Baracco nie tylko byłoby zbędne ze względu na cel

podjętych badań, ale prowadziłoby do zaciemniania istotnych z perspektywy podjętego tematu

kwestii  i  ich  rozmycia  się  w  natłoku  szczegółów i  informacji  oraz  w  strukturze,  która  nie

odzwierciedla charakteru zadania do wykonania. Tak więc podział na poszczególne sekcje ma

miejsce tylko w fazie drugiej interpretacji, gdzie ważnym było zaznaczenie rożnych obszarów

refleksji możliwych do przeprowadzenia w procesie spotkania z konkretnym światem filmowym

i  pedagogicznym  wyzyskaniem  jego  potencjału  w  próbach  pogłębionego rozumienia

poszczególnych kwestii. Z tego względu, oddzielone sekcje w tej fazie są ze sobą równorzędne,

stanowiąc  świadectwo  procesu  dawania  do  myślenia  przez  tekst  kultury  w  zakresie  kilku

aspektów  związanych  z  czytaniem,  a  zarazem  impuls  do  dalszych  badań,  ale  również

rozszerzania refleksji w procesie jakościowej lektury interesownej badawczo. 

Drugą  przyczyną  jest,  jak  już  wspomniałam,  charakter  samych  filmów,  które  podlegały

interpretacji.  Z powodu tego, że materiał badawczy stanowiły filmy stosunkowo nowe oraz z

racji  tego,  że  ze  względu  na  swoją przynależność gatunkową  nie  często  są  przedmiotem

dogłębnej analizy, znacznie zmniejszona była liczba tekstów im poświęconych. Z tego względu
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zwykle  niemożliwym  było  w  ich  przypadku  pokazanie  historii  interpretacji,  jak  również

korzystanie z potencjału skonfliktowanych ze sobą interpretacji, ponieważ teksty im poświęcone

zwykle ograniczały się do recenzji nastawionych na ocenę, a nie rozumienie. Odnosi to nas do

omówionej  wyżej  kwestii  różnicy  między  krytyką  a  hermeneutyką,  sprowadzając  do

odnotowania, że podjęcie się ukazania odmiennych opinii dotyczących produkcji nie mogło być

podstawą  do  budowy sekcji  pod  nazwą  „konflikt  interpretacji”  w  fazie  drugiej,  a  musiało

znajdować się w pierwszej, naiwnej fazie. 

Dobór materiału do analiz 

Wytwory kultury w postaci filmów będących częścią kultury medialnej można traktować jako

produkty i z pewnością w wielu sytuacjach właśnie tak są one postrzegane. Jednak, jak zauważa

Mirosław Filiciak, media można rozumieć również jako środowisko aktywności człowieka158.

Innymi słowy, media mogą być postrzegane w relacji do praktyk społecznych, które są przez nie

generowane  (Filiciak  2013,  s.  29).  Obranie  tej  perspektywy patrzenia  na  media  pozwala  na

wyłonienie się edukacyjnego aspektu kontaktu z filmem, a jednocześnie zwraca uwagę na to, że

aktywność  odbiorcy  ma  istotne  znaczenie  przy  próbie  określenia  znaczenia  oraz  efektów

projekcji filmu. Z kolei środowiskowy akcent zwraca uwagę na to, że zarówno film, jak i jego

widz zawsze występują w sieci powiązań, w przestrzeni, w której zachodzą dynamiczne procesy,

które nierzadko mają edukacyjny charakter. 

Niestabilne  media  są  więc  odbiciem,  ale  zarazem  narzędziem  pogłębiania  procesów  zmian
systemów wartości i tożsamości grupowych, będących konstruktem kulturowym (Filiciak 2013, s.
29).

W związku z tym za wykorzystaniem filmów należących do kultury masowej jako materiału do

analiz  przemawia  również  kulturotwórcza  i  psychorozwojowa  aktywność,  która  może  być

podjęta przez ich widzów, a która w efekcie może przyczyniać się do procesów kształtowania

tożsamości indywidualnych i zbiorowych. Na szczególną rolę filmów we współczesnej kulturze

zwraca uwagę Richard Rorty, który mówi, że obecnie obok powieści i programów telewizyjnych

pełnią one obecnie rolę „głównych nośników moralnej przemiany i postępu” (Rorty 2009, s. 18).

Zwracają na to uwagę również autorzy raportu Oglądam, czuję, myślę – młodzi w kinie, którzy

odnotowują, że większość polskich nastolatków „uważa, że kino to ważny element ich rozwoju

emocjonalnego i intelektualnego” (2014, s. 1). 

158 Por.  również  rozwinięcie  pozostałych  terminów  tej  definicji,  to  jest  dynamiczności  i  wielowymiarowości
dokonane przez Łukasza Androsiuka (Androsiuk 2017, s. 118-127). 
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Dobór  filmów  do  analizy  podyktowany był  przede  wszystkim  obecnością  w  nich  kategorii

czytania. W analizowanych produkcjach chciałam jednak wyjść poza obrazy zawierające wątek

czytania  powieści,  stąd  decyzja  o uwzględnieniu  w materiale  do  analizy również  filmów,  w

których jednym z kluczowych wątków jest czytanie komiksów (Logan:Wolverine), a drugim -

podręczników (Harry Potter i Książę Półkrwi). Po drugie przy doborze filmów kierowałam się

kryterium dostępności do nich. Wybrane filmy to takie, które czy z racji występujących w nich

aktorów, czy z racji bycia adaptacjami bestsellerów książkowych, czy też z racji bycia jednym z

sequeli popularnych produkcji, są realnie dostępne i masowo oglądane. Przemysł filmowy, ale

też w ogólnym znaczeniu przemysł kultury masowej zdołał zapewnić im szerokie drogi dostępu.

Starałam  się  również,  aby  nie  były  to  klasyki,  a  filmy  ostatnich  lat,  dotąd  nie  badane  w

pedagogice, stąd wszystkie interpretowane produkcje to obrazy, które weszły na ekrany w ciągu

ostatniej dekady.

Trzecim kryterium był gatunek filmowy159. Analizowane filmy należą do tych gatunków, które są

popularnym  wyborem  masowego  widza,  szczególnie  tego  młodszego  (Lisowska-Magdziarz

2010, s. 38-44). Są to takie gatunki jak science-fiction, fantasy, komedia, film obyczajowy, horror

dla dzieci czy film akcji, które często są traktowane przez badaczy jako kino rozrywkowe, a tym

samym nie niosące za sobą znaczących treści,  służące tylko relaksowi czy zapełnieniu czasu

wolnego (Raport z badania Nastolatki 3.0, s. 20)160. Jednak, jak staram się wykazać, filmy te

zawierają ciekawe i wręcz zobowiązujące dla pedagogiki wątki, zdolne wzbogacić jej myślenie,

czy to przez odkrycie luk w istniejących już konceptualizacjach, czy przez dodanie kolejnego

oglądu  do  tych  już  wypracowanych,  czy też  przez  generowanie  nowych  pytań  w  badanych

obszarach. 

Z  drugiej  jednak  strony,  zgodnie  z  przyjętą  metodologią,  samo  oglądanie  filmów  mających

potencjał  rozwojowy nie  jest  gwarantem  uruchomienia  procesów  sprzyjających  pogłębianiu

rozumienia siebie i świata oraz przyczynienia się do wstępowania na wyższe poziomy rozwoju.

Co uwidocznione w prowadzonych analizach opartych na hermeneutyce Paula Ricoeura, wątki te

są wydobywane w procesie interpretacji poprzez wspomaganie myśli innymi (kon)tekstami. W

159 Zasadność  tego  kryterium  opieram  na  wynikach  badań  dotyczących  determinantów  wyboru  filmu
przedstawionych w raporcie Widz Kinowy w Polsce (Katowice 2015). Gatunek filmu był wskazany jako główna
determinanta  wyboru  wśród  ankietowanych  badanych  i  był  wskazany  jako  kryterium  wyboru  przez  58%
respondentów.

160 Choć należy zwrócić uwagę na działania mające na celu zwrócenie uwagi na wychowawczy i edukacyjny aspekt
oglądania  filmów  przez  młodych  ludzi,  na  czele  z  projektami  inicjowanymi  przez  Stowarzyszenie  Nowe
Horyzonty, w tym ogólnopolską kampanią Oglądam, czuję, myślę – młodzi w kinie, którego częścią jest również
raport pod tym samym tytułem, skupiający się na wpływie kina na postawy i emocje młodych ludzi (Oglądam,
czuję, myślę... 2013, s. 1). 
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tym procesie  „mądrość” jest  wydobywana i  wyzyskiwana z  obrazów filmowych nie  poprzez

zamykanie  myślenia  w  obszarze  środków  i  technik  użytych  w  samym  filmie,  ale  poprzez

odwołanie  się  do  innych  tekstów,  również  należących  do  sfery  symbolicznej.  Wzmaga  to

potencjał  symboliczny obejrzanych  postaci,  obrazów  i  zdarzeń  obecnych  w świecie  filmu  i

stanowiących tym samym część symbolicznego dziedzictwa. Pogłębione rozumienie uzyskane w

wyniku  tego  spotkania  z  tekstami  humanistyki  stanowi  tym  samym  świadectwo  wagi

wrażliwości poznawczej i szerokiego wyposażenia widza w zaplecze symboliczne w momencie

zapoznawania się z wytworem kultury i po nim. Jak zauważa Bolesław Lewicki, film w tym

ujęciu nie jest po prostu odbierany. Jest on „odczytywany”161, ponieważ

[…] jest w określeniu tym sens czegoś więcej niż „oglądanie” czy nawet „przeżywanie”. Chodzi
więc chyba o akt recepcji wartościujący i uważny. Chodzi tu ponadto o ten wkład intelektu, który
potrzebny jest, by dzieło sztuki nie tylko odczuwać, ale i rozumieć (Lewicki 1980, s. 34).

Krytyk nazywa odczytaniem „sensowny odbiór  dzieła filmowego” i  przy próbie zarysowania

wskazówek dla jakościowej analizy i  interpretacji utworu filmowego w szkole skłania się do

uznania bachtinowskich uwag uznających taką interpretację jako dziedzinę „odkryć, objawień,

stawania się wiadomym, komunikatów” (Lewicki 1980, s. 37), przesuwając ścisłość poznania na

dalszy plan, a na pierwszym sytuując głębię przeniknięcia.

 

4.2 Analiza wątków dotyczących czytania w wybranych światach filmowych

Jak zostało zaznaczone wcześniej, poniższa interpretacja światów filmowych zogniskowana jest

na zadaniu wyzyskania potencjału pedagogicznego wybranych obrazów filmowych w zakresie

refleksji o czytaniu, wpisując się w założenia pedagogiki (z) kultury. Obrana metoda opierająca

się na hermeneutyce Paula Ricoeura, a opracowana przez Alberto Baracco (2017), składa się z

poszczególnych  etapów,  z  których  każdy stanowi  inną  fazę  interpretacji.  Pierwszą  fazą  jest

interpretacja naiwna, drugą – wyjaśnianie i pogłębione zrozumienie, a trzecią – próba wyłonienia

filozofii  świata  filmu,  która  – ze  względu  na  cel  podjętych  analiz  – w  tej  pracy  została

uszczegółowiona do filozofii czytania,.

Założenia metodologii  interpretacji  światów filmowych odzwierciedlone są w strukturze tego

podrozdziału.  Po pierwsze  – sekcja  ta  podzielona została  na części  zawierające interpretację

poszczególnych obrazów filmowych, co podkreśla zaznaczaną przez Baracco odrębność każdego

161 Na wykorzystanie terminu czytania w odniesieniu do filmów zdecydowali się również autorzy książki Filmowe
czytanie kultury, których publikacja ma na celu „przełożyć obrazy na słowa i w ten sposób pobudzić wyobraźnię
filmową” (Kisielewska 2007, s. 8).
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ze  „światów  filmowych”.  Po  drugie  – podział  na  fazy interpretacji  odpowiada  rozdzieleniu

poszczególnych interpretacji  na trzy główne sekcje.  Pierwsza z  nich to  interpretacja  naiwna,

przeprowadzona  już  z  widokiem  na  możliwy  zysk  symboliczny  pod  postacią  odkrycia  w

analizowanych produkcjach wartościowych dla  pedagogiki  wątków dotyczących czytania.  Na

drugą sekcję składają się rezultaty wyjaśniania i pogłębionego rozumienia treści związanych z

czytaniem.  W  ramach  tej  fazy  interpretacji  w  każdym  z  analizowanych  filmów  zostały

wyodrębnione trzy zagadnienia składające się na próby pogłębionego rozumienia,  choć rzecz

jasna nie można tej liczby ani zakresu interpretacji traktować jako pełnych, wyczerpujących lub

definitywnie zakończonych. Po tym następuje trzecia część, stanowiąca zarys filozofii czytania

danego świata filmu wyłaniającego się w toku dokonanych interpretacji.

Podjęta  przeze  mnie  próba  wyzyskania  pedagogicznego  potencjału  popularnych  produkcji

filmowych zaliczanych do kina rozrywkowego może stanowić tym samym zestaw inspiracji do

stworzenia scenariuszy zajęć zaprojektowanych z myślą o różnego typu odbiorcach. Rzecz jasna,

nie  wszystkie  z  analizowanych  filmów przeznaczone  są  dla  każdej  grupy wiekowej,  jednak

wyniki  przeprowadzonych badań utwierdzają  mnie w przekonaniu,  że  warto  było podjąć się

zadania pogłębionego rozumienia i rozpoczęcia procesu odkrywania filozofii czytania każdego z

poniższych  filmów.  Jednocześnie  przeprowadzone  próby  badawcze  stanowią  przykład

zastosowania nowej i dotychczas nie rozpowszechnionej metody, w pewnym sensie testując jej

przydatność w badaniach o orientacji pedagogicznej.

Harry Potter i Książę Półkrwi (2009) reż. David Yates

Interpretacja naiwna – książka jako tło w świecie magii

Choć potencjał świata książek i filmów z serii  Harry Potter zarówno jeśli chodzi o bogactwo

odniesień  w  warstwie  mitycznej  i  odwołań  kulturowych,  jak  i  o  rozległość  zaplecza

filozoficznego został już rozpoznany162, nadal w opinii publicznej seria ta funkcjonuje raczej jako

produkt rozrywkowy. Co więcej, zarówno filmy, jak i książki, na podstawie której one powstały,

są  zaklasyfikowane  przez  niektóre  środowiska  katolickie  jako  „dzieła  zakazane”,  szkodliwe

rozwojowo163.  Dodatkowo, pomimo wieloletniego zainteresowania środowiska akademickiego
162 Por. Biondi 2012, Kostecka, Skowera 2014, Andersen 2005.
163 Por. tekst Gabrielle Kuby Papież Benedykt XVI ostrzega przed Harrym Potterem. Czy ma rację? Co myślą fani

Harry'ego Pottera? wydany jako rozdział do polskiego wydania książki  Harry Potter dobry czy zły, Polwen,
Radom 2006, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IL/harry_potter-gk1.html, dostęp 05.07.2018, wywiad pt.  Magia,
satanizm i Harry Potter przeprowadzony przez Jana Ośko ze Stanisławem Krajskim, autorem książki Magiczny
świat  Harry'ego  Pottera zamieszczony  w  „Niedziela.  Tygodnik  Katolicki”  2002(16),
http://www.niedziela.pl/artykul/6008/nd/Magia-satanizm-i-Harry-Potter,  dostęp 05.07.2018, wgląd w ta sprawę
daje  też  wpis  z  bloga  Krucze  Gniazdo  Harry  Potter  jako  książka  zakazana  przez  Kościół,
http://kruczegniazdo94.blogspot.com/2013/04/harry-potter-jako-ksiazka-zakazana.html,  dostęp  05.07.2018  oraz

225



serią autorstwa J. K. Rowling o Harrym Potterze, znaczenie samego czytania i nośników treści

kulturowych  obecnych  w  książkach  i  ich  adaptacjach  filmowych  zostało  do  tej  pory  słabo

zbadane164. 

Sposób  przedstawiania  czytania  oraz  ogólnej  obecności  książki,  prasy  i  innych  mediów

komunikacji drugiego stopnia w analizowanym filmie zdaje się istotny nie tylko z racji tego, że

przygody Harry'ego Pottera stały się bardzo popularnym wytworem kultury, ale również z tego

względu, że liczne komentarze z popularnej prasy wskazują na to, że autorka sagi „zachęciła”

miliony ludzi do czytania (Andersen 2005, s. 2). Świat przez nią stworzony zdaje się szczególnie

wspierać wartość czytania oraz zdobywania wiedzy,  co zostało również przełożone na ekran

filmowy. 

W obrazie  filmowym  Harry Potter  i  Książę Półkrwi (2009)  doświadczamy wszechobecności

tekstu drukowanego w świecie  przedstawionym. Książka i  gazeta  towarzyszą głównym jak i

drugoplanowym bohaterom w wielu sytuacjach. Czyta się w pociągu, na stołówce, w łóżku, w

salonie,  spędzając razem lub  samemu czas  wolny oraz  podczas  zajęć szkolnych.  Czytane są

książki,  podręczniki,  pisma,  obwieszczenia,  gazety,  listy  czy  tajemne  napisy.  Ujęcia

przedstawiające pomieszczenia, w których znajdują się bohaterowie, często ukazują książki na

regałach  lub  teksty przygotowane  do  czytania  na  biurku  lub  stole.  Nawet  na  opuszczonych

uliczkach to, co rzuca się w oczy, to targane wiatrem gazety, które jeszcze niedawno ktoś czytał.

W związku z tym możemy tu mówić o świecie, który przepełniony jest praktykami czytania i

przez samo modelowanie do czytania zachęca.

Przechodząc  do  krytycznych  uwag  w zakresie  rozpoznania  pedagogicznych  walorów obrazu

filmowego, Sandie Angulo Chen (2009) w swojej recenzji  nakierowanej  na wyeksponowanie

wychowawczych  aspektów  filmu  podsumowuje,  że  produkcja  reprezentuje  bardzo  wysoki

poziom, jeśli chodzi o pozytywne przesłanie i szlachetne wzorce do naśladowania. Jednak nie

odnosi się ona do żadnych wątków związanych z czytaniem jako tematyką filmu zarówno przy

omawianiu  słabych  i  mocnych  stron  produkcji,  jak  i  proponowanych  tematów  do  dyskusji

związanych z filmem (Chen 2009).

dyskusje  na  forum  internetowym  katolik.us  na  ten  temat  w  wątku  Harry  Potter  –  książka  zakazana
http://katolik.us/viewtopic.php?t=1098, dostęp 05.07.2018.

164 Do tych prób można zaliczyć analizę specyficznych ruchomych obrazów osób zmarłych w artykule Patrycji
Pokory (2014, s. 149-159).
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Wyjaśnianie i pogłębione rozumienie

Strategie lektury: podręczniki

W świecie  filmu Harry Potter  i  Książę Półkrwi ważnym, choć niedocenionym wątkiem jest

kwestia  podręczników.  Możemy  przyjrzeć  się,  jak  ten  typ  książek  funkcjonuje  w

skonstruowanym świecie Harry'ego Pottera oraz jak rysuje się rozkład prezentowanych strategii

kontaktu z nimi. Określenie przejawianych przez poszczególne postaci typów postaw kontaktu z

tekstem  pozwala  również  na  rozważenie,  jak  obrana  strategia  wpływa  na  akcję  filmu  oraz

tożsamość i losy bohaterów. Za typy pracy z podręcznikiem posłużą „statusy tekstu w trakcie

lektury” (Witkowski  2007)  umożliwiające  uchwycenie  i  analizę  strategii  pracy  z  tekstem  i

postawy wobec niego.

Pierwszą, najbardziej powszechną i reprodukowaną w szkole Hogwart jest strategia analityczna

wąska.  Posługują  się  nią  uczniowie  na  zajęciach  tworzenia  eliksirów,  korzystając  z

odpowiednich,  przygotowanych  w  tym  celu  podręczników  przedmiotowych  zawierających

receptury. Pomimo tego, że uczniowie wiedzą, iż do tej pory w historii szkoły tylko jednemu

uczniowi  udało  się  sporządzić  dobry  eliksir  na  podstawie  przepisu  znajdującego  się  w

podręczniku,  nie  wychodzą  poza  wskazania  tekstu  i  nie  podważają  jego  słuszności165.  W

konsekwencji  powielają  błędy poprzedników,  skazując  swoje  działania  na  porażkę.  Czytanie

ogranicza się do reprodukcji zinstytucjonalizowanego tekstu i nie pociąga za sobą refleksji po

nieudanym wykonaniu zadania. 

Odmienną  postawę  w  przywołanej  klasyfikacji  określoną  jako  strategię  innowacji  twórczej,

otwartej na oryginalność reprezentuje Severus Snape. To jemu jedynemu udało się przed wielu

laty sporządzić działający eliksir, a osiągnął to tylko dzięki temu, że podczas czytania twórczo

podszedł  do  treści,  poprawiając  instrukcje  w  podręczniku166.  Tekst  receptury  był  dla  niego

podstawą, którą wzbogacił o własne uwagi notowane na marginesach, a także zastąpił niektóre

treści, wprowadzając inne proporcje czy procedury sporządzania mieszanki. Innymi słowy, nie

tylko  uzupełniał  on  wskazania,  ale  istotnie  je  zmieniał.  Niezbędny w tym procesie  był  gest

podważenia  treści  podręcznikowej  i  postawa  dążąca  do  jej  ulepszenia  w  celu  stworzenia

165 {51007}{51088}Jedna mała fiolka|Ciekłego Szczęścia dla ucznia,
{51093}{51129}który w ciągu godziny,|jaka nam pozostała,
{51134}{51246}opracuje sposób przyrządzania|Wywaru Żywej Śmierci.
{51249}{51328}Opis znajdziecie|w podręczniku na stronie dziesiątej.
{51333}{51366}Pamiętajcie o jednym.
{51369}{51481}Tylko jeden student jak dotąd|zdołał wygrać tę oto nagrodę.

166 {52563}{52606}Zmiażdż ją, zamiast kroić.
{52613}{52675}Nie, wskazówki wyraźnie mówią,|że trzeba pokroić.
{52675}{52738}Powaga...
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poprawnego eliksiru. 

Postawę  prawdziwego  czytelnika  –  fascynata  możemy  natomiast  odnaleźć  w  postaci

reprezentowanej  przez  Toma  Riddle'a.  Traktował  on  podręczniki  znajdujące  się  w  sekcji

zakazanych  ksiąg  z  wielkim  zainteresowaniem,  chcąc  możliwie  maksymalnie  je  wyzyskać.

Wierzył, że dadzą mu moc, jeśli tylko zdoła je pojąć. Wytrwale starał się rozszyfrować obecne w

tekstach znaczenia oraz nieustannie drążył czytane treści, chcąc na podstawie tekstu zbudować

własną tożsamość.  Uzyskał wielką siłę i  rozwinął  swoje umiejętności na niespotykana skalę,

jednak  został  też  pochłonięty  przez  ciemne  moce,  stając  się  jednym  z  najpotężniejszych

czarnoksiężników, Lordem Voldemortem.

Analizując postawę lektury podręczników Harry'ego Pottera,  możemy zaobserwować u niego

ewolucję  podejścia  do tekstu.  Na początku Harry przejawiał  postawę czytelnika – fascynata.

Lektura podręcznika, którego właścicielem był tajemniczy Książę Półkrwi pochłonęła go do tego

stopnia, że nie mógł się od niej oderwać167. Jednak z czasem przeistoczyła się ona w traktowanie

tekstu  jako  podtekstu,  narzędzia  do  realizowania  własnych  celów.  Harry  wykorzystywał

wybiórczo  notatki  do  własnych  zamierzeń,  traktując  podręcznik  jako  narzędzie  do  zdobycia

mocy czy okazania dominacji. Jednak po zastosowaniu potężnych zaklęć w walce przestraszył

się  ich  niszczycielskiej  mocy.  Można  przypuszczać,  że  podjął  decyzję  o  pozbyciu  się

pasjonującej  go  książki,  ponieważ  miał  wrażenie,  że  nie  ma  kontroli  nad  przejętymi  z  niej

treściami.

Patrząc na relację przyjmowanych postaw wobec tekstu do tożsamości osób je wykazujących i

akcji filmu, widzimy, że postawa wąska analityczna jest powszechna, stanowiąc tło dla dziejącej

się akcji. Czytanie w tym trybie nie wpływa znacząco na losy postaci, ma też znikome znaczenie

w kształtowaniu tożsamości. Jest to czytanie pozbawione egzystencjalnej istotności, a co za tym

idzie, mające małe znaczenie dla losów postaci je egzemplifikujących. Jest ono jednak istotne z

perspektywy  reprodukcji  instytucjonalnej  i  uprawomocniania  praktyk  kutrowych  i  pozycji

społecznych. Jest też polem przestrzenno-czasowym, w ramach którego wybrańcy doświadczają

inicjacji, zwrotów egzystencjalnych, fascynacji i motywacji do późniejszych działań.

Z  kolei  postawa  innowacji  twórczej,  otwartej  na  oryginalność  jest  tą,  która  pozwala  na

osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie,  nawet w mało sprzyjającym ku tego środowisku

społecznym. Czytanie nakierowane na twórcze traktowanie tekstu podręcznika, choćby był on

167 {70187}{70254}/Nosisz tę książkę od tygodni,|/praktycznie z nią sypiasz,
{70259}{70319}/i nie chciałeś się nawet dowiedzieć,|/kim jest Książę Półkrwi?
{70322}{70403}/Nie mówię, że nie chciałem,|/no i nie sypiam z nią.
{70406}{70429}/Ale to prawda.
{70432}{70523}Zawsze jak sprawdzam przed spaniem,|to siedzisz i czytasz tę książkę.
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pełen pomyłek i niedoskonałości, staje się impulsem do zdobywania bardziej  specjalistycznej

wiedzy. Lektura twórcza, wymagając indywidualnego zaangażowania, skazuje jednocześnie w

pewnym stopniu na samotność,  inność,  postawę naznaczoną poszukiwaniem na własną rękę.

Nastawienie na znajdywanie oryginalnych rozwiązań wiąże się  z  kształtowaniem oryginalnej

tożsamości,  odmiennej  od  powszechnie  akceptowanych.  Natomiast  twórczość  wynikająca  z

takiej postawy wobec tekstu może mieć kluczowe znaczenie dla toku akcji.  Dzieje się tak w

świecie  analizowanego  filmu,  w  którym podręcznik  z  notatkami  Severusa  Snape'a  staje  się

inicjatorem wielu ważnych wydarzeń168. 

Trzeci z omówionych typów, czytelnik – fascynat, również może relatywnie szybko osiągnąć

mistrzostwo  w  wybranej  dziedzinie,  jednak  w  świecie  analizowanego  filmu  cena  tego  to

zatracenie własnej tożsamości. Człowiek zostaje pochłonięty lekturą w takim stopniu, że powrót

„do siebie” staje się już niemożliwy. Jest to o tyle niebezpieczne, że podejmując się wyzwania,

czytelnik zafascynowany treścią, nie potrafi w pełni jej pojąć, a po zrozumieniu lektury jest już

przez nią przejęty. Generuje to kształtowanie się tożsamości, która istnieje dla tekstu, czerpiąc

energię we wzajemnym sprzężeniu, w konsekwencji czego człowiek zaczyna działać i  żyć w

służbie tekstu. Miało to katastrofalne skutki dla całego świata w serii filmów o Harrym Potterze,

bo, jak mogliśmy się przekonać w analizowanej części, zbyt wczesna lektura zakazanych ksiąg z

czarną  magią  przez  Toma  Riddle'a  doprowadziła  do  ukształtowania  jego  niszczycielskiej

tożsamości Lorda Voldemorta oraz zapoczątkowania ruchu śmierciożerców, wywołania wojen i

zniszczenia na całym świecie. 

Postawę wobec czytanego tekstu jako podtekstu można uznać jako bezpieczniejszą niż postawa

czytelnika – fascynata, ponieważ ta pierwsza pozwala na dystans między czytelnikiem a treścią.

Lektura  w  tym  trybie  jest  egzystencjalnie  istotna  w  takiej  mierze,  w  jakiej  pozwala  na

wspomaganie wypełniania życiowych celów lub zdobywanie zasobów niezbędnych do realizacji

postawionych  sobie  wyzwań  rozwojowych.  Umożliwia  ona  wyzyskać  teksty  dla  pożytku

własnego i innych, ale również odrzucić je, gdy zaczynają one stanowić zagrożenie. Postawa ta

zdaje się być przedstawiona w filmie jako wyższa, gwarantująca jednocześnie czerpanie mocy z

czytanych słów, jak i dająca szansę na obronę własnej tożsamości przed pochłonięciem przez

idee zawarte w tekstach. 

A jak w obrazie filmowym przedstawiona została rola podręcznika w rozwoju akcji? Choć, jak

168 Po pierwsze dzięki notatkom dotyczącym wytwarzania Wywaru Żywej Śmierci poczynionym przez Snape'a w
kopii, którą losowo dostał Harry, udało mu się dobrze sporządzić tą miksturę, za co został nagrodzony przez
profesora  Horacego  Slughorna  Eliksirem  Szczęścia  (Felix  Felicis).  Użył  go  później  do  wyciągnięcia
prawdziwego  wspomnienia  od  prof.  Slughorna,  które  okazało  się  kluczowe  podczas  Drugiej  Wojny
Czarodziejów. Co więcej, Harry użył notatek Snape'a do obezwładnienia Draco Malfloya.
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zostało zanalizowane powyżej, lektura podręcznika do nauki sporządzania magicznych eliksirów

to  jeden  z  kluczowych  elementów  wpływających  na  rozwój  akcji,  sam  podręcznik  zawsze

stanowił  postać  drugoplanową.  Jego  waga  nie  została  wyeksponowana  ani  odpowiednimi

ujęciami, ani muzyką. Staje się to szczególnie widoczne w scenie w bibliotece, gdy przyjaciele

Harry'ego  chcą  dowiedzieć  się,  co  napisano  w  książce.  Scena  obrazująca  to  zdarzenie  jest

przedstawiona  jako  pozbawiona  napięcia,  co  podkreśla  radosna  muzyka  stanowiąca  jej  tło,

skłaniająca  do  uznania  tego  zdarzenia  jako  przejawu  beztroskich  zabaw  grupy  przyjaciół.

Podobnie  rzecz  się  ma  w  początkowej  scenie,  w  której  uczniowie  wybierają  dla  siebie

podręczniki.  Same  zdarzenie  przedstawiono  lekko,  bez  podkreślenia  jego  wagi  dla  rozwoju

zdarzeń.  Tym sposobem,  choć  znaczenie  podręcznika  Księcia  Półkrwi  jest  istotne  z  punktu

widzenia fabuły, jako przedmiot pozostaje on w cieniu.  

Rola nauczyciela w udostępnianiu treści bezpiecznych rozwojowo

Kolejny wątek obecny w świecie filmu filmu Harry Potter i Książę Półkrwi dotyczący kategorii

czytania to temat ksiąg zakazanych. W hogwardzkiej bibliotece znajduje się dział, do którego

uczniowie nie mają dostępu. Rola nauczyciela polega między innymi na strzeżeniu młodzieży

przed znajdującymi się tam książkami z racji tego, że są one nasycone „czarną mocą”, mocą

śmierci. Młodzi adepci magii, którzy na tym etapie edukacji są naiwni, nie są w stanie się przed

nimi obronić. Być może dlatego profesor Slughorn, nauczyciel eliksirów, ukrywał przed innymi

to, że wyjawił wiedzę o Horkruksach Tomowi Riddle'owi pomimo tego, że należała ona do treści

zakazanych. Nauczyciel wstydził się swojego postępowania w tej kwestii tak bardzo, że celowo

zmienił swoje wspomnienie169. Jego zadaniem było chronić go przed tą wiedzą zanim chłopiec

nie wykształci  w sobie  narzędzi  do  ochrony przed złą  mocą.  Naiwna lektura  może bowiem

ukształtować negatywną tożsamość młodego czytelnika lub wykorzystać jego zaangażowanie do

niszczycielskich,  zbrodniczych  celów.  W tym kontekście  Profesor  Dumbledore  zaznaczył  w

przemówieniu na rozpoczęciu roku szkolnego, że uczniowie są najważniejszą bronią dla złych

mocy170.

Rolą nauczyciela w toku edukacji w analizowanym świecie filmu jest więc wyposażenie uczniów

169 {120475}{120575}We wspomnieniu tym grzebała|ta sama osoba, której ono dotyczy.
{120578}{120642}Nasz stary przyjaciel,|profesor Slughorn.
{120647}{120695}Ale dlaczego miałby|zmieniać własne wspomnienie?
{120695}{120762}- Podejrzewam, że się go wstydzi.

170 {45382}{45506}/Każdego dnia i każdej godziny,|/może nawet w tej właśnie chwili,
{45511}{45631}/mroczne siły starają się|/przedrzeć przez mury tego zamku.
{45648}{45751}A koniec końców,|ich największą bronią,
{45753}{45823}jesteście wy sami.
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w narzędzia pozwalające na czytanie wszystkich treści, wspieranie budowy pozytywnej, pełnej

światła tożsamości i zachęcanie do budowy relacji społecznych, które będą wzmacniały tę stronę

tożsamości tak, aby mogła stanowić opór dla „sił ciemności” - okrucieństwa, żądzy władzy bez

odpowiedzialności za losy rządzonych, brak względu na dobro innych, traktowania człowieka jak

narzędzia  do  uzyskiwania  własnych  celów,  czy  pasożytowania  na  wspólnotowej  naturze

człowieka. Do bezpiecznego obcowania z treściami pobudzającymi ciemną stronę tożsamości

niezbędne  są  też  konkretne  strategie  lektury,  to  jest  czytania  oporowego  i  postawy

podejrzliwości. Inaczej to ujmując, w analizowanym świecie filmu bezpieczny dostęp do całości

tekstów mają tylko ci, którzy pozbyli się niewinności oraz trwają w powszechnym obiegu idei.

Utrata  niewinności  pozwala  na  umiejętność  obrony  przed  uwiedzeniem  przez  tekst  i

pochłonięciem tożsamości przez jego treści, natomiast udział w obiegu idei zapewnia nieustanne

okazje  do  konfrontacji  z  innymi  światopoglądami,  filozofiami  życia  i  schematami

interpretacyjnymi. 

Dla rozwinięcia tej myśli z pomocą może przyjść koncepcja Michaiła Bachtina, zgodnie z którą

kultura żyje na granicach. W dodatku to, kim jesteśmy, nie jest niezmienną substancją, ponieważ

„indywidualna świadomość żywi się znakami” (Witkowski 2000, s. 106), a osobowość może być

rozumiana jako „zapędzone do wnętrza słowo” (Witkowski 2000, s. 107). W tym kontekście

Michaił Bachtin stwierdza:

Ideologiczne  stawanie  się  człowieka  ukazuje  się  z  tego  punktu  widzenia  jako  proces
selektywnego przyswajania sobie cudzych słów (Witkowski 2000, s. 110).

Cudze  słowa  mogą  na  tyle  przeniknąć,  że  stają  się  narzędziami  do  „określenia  naszego

ideologicznego  stosunku  do  świata  i  naszego  postępowania”  oraz  funkcjonują  „jako  słowo

autorytetu i  słowo  wewnętrznego przekonania” (Witkowski  2000, s.  110).  Z tej  perspektywy

otwarcie  na  nasycanie  się  cudzą  mową  i  ruch  w  stronę  pogranicza  kultury nie  pozwala  na

pochłonięcie tożsamości przez jedna ideę i totalne zawładnięcie ideologiczne. 

Paradoksalnie silna tożsamość budowana jest nie poprzez wzmacnianie jednego, przyjętego we

wczesnym okresie rozwoju tożsamości światopoglądu, a poprzez nasycanie się cudzą mową, co

umożliwia  wykształcenie  postawy  dystansu  wobec  składowych  własnej  tożsamości  oraz

czytanych  treści,  nawet  jeśli  mają  one  moc  uwodzenia  i  potencjał  do  przejęcia  osobowości

czytelnika.  Stawianie  się  na  progu  jednocześnie  rozwija  umiejętność  zachowywania  własnej

pozycji, jak i obrony przed treściami manipulującymi czytelnikiem.
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Tekst jest tylko dla wybrańców

Zagadnieniem łączącym się  z  wątkiem treści  zakazanych jest  mit  wybrańca.  Wiąże się  on z

kwestią  włączania treści  niebezpiecznych do obiegu idei,  co stanowi istotne zagadnienie  dla

pedagogiki  czytania.  W  świecie  interpretowanego  filmu  odnajdujemy  ten  wątek  w  postaci

wprowadzonego  już  wcześniej  w  krąg  naszych  rozważań  podręcznika  tytułowego  Księcia

Półkrwi, którym był Severus Snape – mistrz eliksirów.

Jak możemy się przekonać, pomimo tego, że Snape włożył wiele pracy w udoskonalenie receptur

z  podręcznika,  nie  udostępnił  on  wprowadzonych  poprawek  i  uzupełnień  publicznie.  Nie

informował też swoich uczniów o błędach w tekście podręcznika, pomimo że był nauczycielem

eliksirów i  miał  świadomość,  że w podręcznikach są błędy.  Nie publikował  również  swoich

zaklęć.  Stąd,  słysząc  z  ust  Harry'ego wymyślone  przez  siebie  zaklęcie,  od razu  wiedział,  że

chłopiec jest w posiadaniu jego książki171. 

Podsumowując Severus Snape, pomimo inteligencji i świetnych wyników w tworzeniu nowej

magii i udoskonalaniu obowiązującej wiedzy, zarówno nie dokładał się do rozwoju idei, jak i nie

propagował własnej twórczości. Skupiając się na wyżej zaznaczonej kwestii treści zakazanych

oraz możliwych konsekwencji włączania ich do obiegu idei, można dojść do wniosku, że decyzja

ta była podyktowana próbą chronienia innych przed ciemną magią, którą z powodu mroku miał

w  sobie.  Zaznaczmy,  że  miksturą,  której  recepturę  Snape  udoskonalił  był  Wywar  Żywej

Śmierci172,  a  zaklęciem,  które  wymyślił,  była  silna  formuła  mająca  na  celu  obezwładnienie

wrogów. Tylko wybrańcy, którzy są na tyle biegli, by nie ulec ciemnej energii, mogli bezpiecznie

wgłębić się w tą wiedzę. Harry nie czuł się jednym z nich w świecie filmu Harry Potter i Książę

Półkrwi i z tego względu zdecydował uniemożliwić sobie dostęp do Książki Księcia Półkrwi173.

To  paradoksalnie  potwierdziło  jego  dojrzałość  i  gotowość  na  spotkanie  z  niebezpiecznymi

treściami  i  mogło  być  wykorzystane  w  późniejszym  spotkaniu  ze  znacznie  groźniejszymi

dziennikami Toma Riddle'a. 

Co  zauważalne  Snape'owi  zależało  na  zachowaniu  anonimowości,  a  także  na  wykreowaniu

171 {195563}{195635}/Sectumsempra!
{195795}{195932}Śmiesz używać moich własnych zaklęć|przeciwko mnie, Potter?
{195937}{195980}Tak...

172 {53620}{53670}- To działa.|- Na brodę Merlina!
{53673}{53725}Jest doskonały!
{53730}{53809}Tak doskonały, że jedna kropla by nas wszystkich zabiła!

173 {145117}{145177}Musimy ukryć książkę Księcia Półkrwi.
{145182}{145227}Tam, gdzie nikt jej nie znajdzie.
{145232}{145295}Wliczając w to ciebie. [...]
{148071}{148124}No czy ukryliście książkę?
{148126}{148198}A, to. No tak.
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postaci, z którą nie byłby łączony, a która zdawałaby się niesamowita, genialna. Podpisał swoją

książkę jako Książę Pół-Krwi, jako ktoś wyjątkowy, z urodzenia pretendujący do objęcia władzy

(książę), a jednak naznaczony jakimś brakiem w tej materii (pół-krwi – czyli nie czystej krwi). W

literaturze poświęconej serii książek i filmów o Harrym Potterze Severus Snape identyfikowany

jest jako bohater romantyczny łączony z takimi terminami jak wallenrodyzm czy bajronizm z

tego  względu,  że  jest  to  bohater  naznaczony tragizmem,  rozdarty,  skazany  na  nieszczęście

(Szczęsny 2014, s. 140-141). Wypełnia cele wyższe z subiektywnych, egoistycznych pobudek,

uciekając się do wątpliwie etycznych metod. Postać Snape'a, to jest jego działania jak i wytwory,

są  niejednoznaczne  etycznie.  Trudno  więc  z  całą  pewnością  wskazać  na  motywy  jego

postępowania. Czy decyzja o przyjęciu anonimowej tożsamości i wyłączenie tworzonych zaklęć

z  obiegu  idei  była  podyktowana  ochroną  młodych  adeptów przed  ciemną  mocą,  czy był  to

przejaw nieprzystosowania,  samotnictwa, samowykluczenia?  Biorąc pod uwagę rozważania z

wyższej sekcji dotyczącej relacji między konstrukcją tożsamości a postawą wobec tekstu, zdaje

się,  że  obie  odpowiedzi  mogą być  jednocześnie  prawdziwe.  Odmawianie  dostępu innym do

własnej twórczości, nie podpisywanie się pod nią, zwalniało Snape'a od odpowiedzialności za jej

skutki, a jednocześnie uwidaczniało jego rozdarcie, poczucie osamotnienia i wyobcowania oraz

poczucie skazania na tragiczny los174. 

Kolejną odsłoną wątku treści zakazanych dotyczy wspomnianego już przed chwilą Pamiętnika

Toma Riddle'a. Była to książka wyjątkowa, ponieważ mógł ją przeczytać tylko ktoś, kto zadawał

jej  pytania. Lektura tej  książki wymagała czytelnika,  który miał już jakieś cele,  wątpliwości,

ciekawość,  pasję  zdobywania  wiedzy,  determinację,  a  także  był  gotowy  ponieść  ofiarę

poświęcenia czasu. Pamiętnik, gdy otworzyła go zwykła osoba, zdawał się pusty, na stronach nie

było nic zapisane. Dopiero pisząc w nim pytania, można było zacząć czytać jego fragmenty na

nie odpowiadające. Dodatkowo, pamiętnik był horkruksem175. Zniszczyć mógł go dopiero ten,

174 Znaczący z perspektywy pedagogiki jest fakt, że postać Severusa Snape'a zyskała nie tylko wielką popularność,
ale również przywiązanie i miłość fanów serii o Harrym Potterze, por. tekst na portalu Pottermore The chapter
that made us fell in love with... Severus Snape https://www.pottermore.com/features/chapter-that-made-us-fall-in-
love-with-severus-snape,  wątek  na  serwisie  „Quora”:  Why  do  Harry  Potter  fans  love  Snape  so  much?
https://www.quora.com/Why-do-Harry-Potter-fans-love-Snape-so-much,  oraz  artykuły:  Julia  Seales,  7 Severus
Snape Scenes That Made You Fall In Love For 'Always', „Bustle” 2016, https://www.bustle.com/articles/159453-
7-severus-snape-scenes-that-made-you-fall-in-love-for-always; Kody Hope, Why We Love Snape. A tribute to the
most  colorful  character  of  Alan  Rickman,  „Odyssey”  2016,  https://www.theodysseyonline.com/why-we-love-
snape,  Why  I  love  Severus  Snape  (Open  Discussion),  „Reddit”  2017,
https://www.reddit.com/r/harrypotter/comments/51rlj0/why_i_love_severus_snape_open_discussion/,  dostęp
12.07.2018.

175 {166262}{166326}- Pamiętnik Toma Riddle'a.|- Jest horkruksem, zgadza się.
{166331}{166441}Cztery lata temu, kiedy ocaliłeś Ginnę Weasley|w Komnacie Tajemnic, przyniosłeś mi to.
{166444}{166556}Wiedziałem, że to był inny rodzaj magii.|Bardzo mroczny i potężny.
{166561}{166633}- Lecz do dziś nie wiedziałem, jak bardzo.|
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kto  uzyska  narzędzie  pochodzące  od  samego  Voldemorta176.  Zarówno  odczytania  treści

pamiętnika Tomma Riddle'a, jak i zniszczenia go zdołał dokonać Harry Potter – wybraniec. 

Trzej bohaterowie, którzy odznaczali się niepospolitymi postawami wobec tekstu i, jak zostało

wykazane w pierwszej części interpretacji poświęconej podręcznikom, mieli znaczący wpływ na

przebieg akcji, mieli jeszcze coś wspólnego. Zarówno Harry Potter, Severus Snape, jak i Tom

Riddle mogliby być określeni jako książęta pół-krwi. Mieli zarówno predyspozycje przywódcze,

jak i nie byli „czystej rasy”, to jest w każdym z tych trzech przypadków tylko jeden z rodziców

był czarodziejem. W konsekwencji, wywodzili się oni z dwóch porządków; świata ludzi i świata

czarodziejów.  Wszyscy troje  byli  też  swego typu wybrańcami,  ponieważ to  od ich działań i

decyzji zależały losy całego świata. 

Jednak inaczej przebiegło u nich kształtowanie się świadomości, co, nawiązując do pierwszej

części analiz, mogło wiązać się z przyjęta strategią czytania. Severus Snape, który reprezentuje

postawę innowacji  twórczej,  otwartej  na  oryginalność,  rozwijał  zarówno ciemną,  jak i  jasna

stronę  mocy,  skazując  się  na  wyobcowanie,  samowykluczenie  i  rozdartą  osobowość  oraz

doprowadzając  do  tego,  że  wiele  z  podejmowanych  działań  decydował  się  wykonywać  w

ukryciu. Tom Riddle, egzemplifikujący postawę czytelnika – fascynata, dał się uwieść ciemnym

mocom, zatracając swoją tożsamość w żądzy władzy i  czystek  rasowych.  Harry jako jedyny

zrezygnował z czarnej magii,  odrzucił możliwość uzyskania pełni władzy zakładającej użycie

ciemnej  mocy.  Przez  swój  wybór,  podobnie  jak  Severus  Snape,  skazywał  się  na  nieustanne

rozdarcie między złą i dobrą mocą, życiem i śmiercią, światłem i ciemnością, budowaniem i

niszczeniem. Jednak, w przeciwieństwie do niego, działał oficjalnie, we własnym imieniu i był

zdolny do brania odpowiedzialności za swoje decyzje i budowania ciągłej narracji, przyczyniając

się tym samym do budowania silnej tożsamości. 

Filozofia czytania w analizowanym świecie filmu – szkoła jako pole reprodukcji  szkodliwych

strategii czytania

W świecie filmu  Harry Potter i  Książę Półkrwi,  jak i  w innych częściach tej  serii,  czytanie

stanowi  ważny element  funkcjonowania  niemalże  każdego człowieka.  Jednak z  perspektywy

dyskursu  pedagogicznego  interesującą  jest  kwestia  kształcenia  postaw  wobec  tekstu,  w  tym

propagowanych w świecie tego filmu strategiach pracy z podręcznikiem. Jaką strategie czytania

kształtuje się w szkole? Jak podchodzi się do tekstu podręcznika? Jaką rolę ma on w obiegu

176 W filmie był to róg.
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idei?

Zacznijmy od kwestii  związków podręczników z obiegiem idei w niewidzialnym środowisku

kultury.  Rzeczywistość  w  filmie  wspiera  rysowana  przez  Zbigniewa  Domżała  (2011)  wizję

podręcznika jako ułomnego pośrednika kulturowego. Hogwart, choć szczyci się edukowaniem

najznamienitszych czarodziejów i specjalistów od magii, nie koncentruje się na udoskonalaniu

podręczników.  Szkoła  jako  instytucja  nie  czerpie  też  wiedzy od  tych,  którzy te  podręczniki

mogliby  udoskonalić.  Egzemplifikacją  tego  podejścia  jest  ukazanie  pracy  na  przedmiocie

Eliksiry, na którym uczniowie korzystali z kilkudziesięcioletnich podręczników, których forma i

treść  przez  dekady pozostała  niezmieniona  pomimo  tego,  że  już  na  wstępie  do  przedmiotu

mogliśmy się dowiedzieć od nauczyciela prowadzącego przedmiot, że treści podręczników pełne

są błędów i niedomówień. W opisanej wyżej scenie tworzenia eliksiru powszechnie wiadomym

było,  że  na  postawie  podręcznikowej  receptury tylko  jednemu uczniowi  udało  się  utworzyć

pożądaną  miksturę,  która  rzeczywiście  działała.  Pomimo  tego,  że  wiadomo  było,  kto  tego

dokonał, niezależnie od tego, że ta osoba sama później została nauczycielem tego przedmiotu,

poprawki do podręcznika nie zostały wprowadzone.

Drugim zagadnieniem oprócz reifikowania tekstów podręczników jest kształtowanie określonej

postawy wobec  czytanych  treści.  Jak  zostało  już  wcześnie  omówione,  dominującą  strategią

lektury  tekstu  podręcznika  w  świecie  filmu  Harry  Potter  i  Książę  Półkrwi  jest  strategia

analityczna  wąska.  Pytaniem  jest  jednak,  jaki  stosunek  wobec  takiej  strategii  lektury  mają

nauczyciele pracujący w Hogwarcie? Zdaje się, że choć chęć osiągnięcia zamierzonych celów

przez uczniów oraz praktyczne używanie wiedzy podręcznikowej są wspierane i aprobowane w

szkole dla czarodziejów, nie robi się nic, aby w istocie kształcić w uczniach postawę twórczego

podejścia  do  tekstów.  Na  zajęciach  nie  zachęca  się  uczniów  do  eksperymentowania,

wychodzenia  poza  treść  receptury.  Brak  sukcesów  w  sporządzeniu  działającej  mikstury

przypisywany jest raczej niedostatkom umiejętności ze strony uczniów niż niedoskonałościom

podręczników.  W  konsekwencji  nie  zaznacza  się,  że  teksty  książek  zawierają  błędy,  nie

motywuje do ich poprawy, a tym samym do podnoszenia jakości obiegu idei.

Jednak  z  drugiej  strony  to,  co  w  pierwszym  momencie  może  być  rozumiane  jako  brak

profesjonalizmu ze strony pracujących na Hogwarcie osób, po dalszym namyśle może okazać się

decyzją powodowaną motywacją ochrony przed narzędziami, do których wykorzystania młodzi

uczniowie nie są jeszcze gotowi. Tak samo rzecz się ma z decyzją o nieudostępnianiu własnych

osiągnięć w dziedzinie zaklęć – utrudnianie dostępu jest pewnego typu selekcją powodującą, że
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dostęp  do  niebezpiecznych  treści  będą  mieli  ci  najbardziej  zmotywowani  i  najlepiej

przygotowani, to jest wybrańcy. 

Jednak  szkoła  w świecie  interpretowanego  filmu  zdaje  się  nie  robić  nic,  co  wspomagałoby

innych uczniów do studiowania dzieł  bardziej  wymagających. Ci,  którzy nie  są wybrańcami,

stanowią masę, po której niewiele należy się spodziewać i którą trzeba chronić przed wiedzą na

tyle zaawansowaną, że mogącą wprowadzić istotne społecznie zmiany. Zdecydowana większość

uczniów nie  ma  w toku  edukacji  ani  możliwości,  ani  umiejętności  do  spotkania  z  dziełami

mającymi moc zmiany rzeczywistości i nigdy nie będzie ich miała, bo nie należy to do celów

edukacji w świecie Harry'ego Pottera. Co więcej, ta masa uczniów nigdy nie będzie czuła nawet

potrzeby do  osiągnięcia  takiego  poziomu,  a  ewentualne  aspiracje  w  końcu  zamienią  się  w

nierozsądne marzenia w zderzeniu z brakiem wsparcia ze strony nauczycieli. „Nie teraz” zdaje

się synonimem „nigdy” jeśli chodzi o czas, w którym będą oni mieli dostęp do Działu Ksiąg

Zakazanych. 

Taka  konstrukcja  rzeczywistości  edukacyjnej  stoi  w  opozycji  do  wizji  edukacji  o

demokratycznym  charakterze  oraz  takiej,  która  widzi  wartość  w  wyrównywaniu  szans

edukacyjnych.  Nie  bez  znaczenia  zdaje  się  tutaj  zgoda  nauczycieli  na  czytanie  w  jego

zredukowanej,  uproszczonej,  nieefektywnej  rozwojowo wersji.  Jednak zgoda na tego rodzaju

praktyki jest jednocześnie ich sankcjonowaniem. Czytanie podręcznika w trybie analitycznym

wąskim (Witkowski 2007) oraz sakralizacja tekstu, nadająca mu status „prawdy objawionej”,

kształtuje  skłonność do mitycznego stylu odbioru czytanych treści  (Głowiński  1977,  s.  127).

Mityczny styl odbioru wyłączający czytane treści ze sfery dialogu oraz wprowadzający schematy

percepcyjne staje  się  w takiej  rzeczywistości  obowiązującą strategią  lektury,  której  cel  może

zostać  lepiej  ukazany  poprzez  zestawienie  praktyki  lektury  z  ludowymi  mechanizmami

kształtowania się praktyk sakralnych:

W  praktyce  jednak  indywidualnego  i  społecznego  doświadczania  sacrum,  jego  percepcji,
przeżywania i poznawania, człowiek korzysta z tradycyjnych form i sposobów komunikowania
się  z  Bogiem.  Mistycyzm  czy  indywidualne  objawienia  to  domena  wybranych  i
wtajemniczonych. W tradycyjnej  natomiast kulturze ludowej to religia pełniła rolę medium,
dostarczyciela wzorów zachowań rytualnych i modlitewnych, niezbędnej wiedzy i warunków
do realizacji praktyk kultowych (Tatarowski 2002, s. 19).

Przy traktowaniu wiedzy w sposób sakralny, co wzmocnione jest przez kształtowanie mitycznego

stylu odbioru, instytucja szkoły działa na podobnych zasadach jak instytucja kościoła, a rozwój

intelektualny może być odniesiony do rozwoju duchowego w tradycyjnych kulturach ludowych.
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W tak działającym systemie edukacji również mamy nielicznych „wybrańców”, którzy stanowią

awangardę,  odłączając się  od innych,  ale  też  często działając w imieniu  społeczności.  Są to

osoby, które w nomenklaturze Michaiła Bachtina często znajdują się na granicy.  Takie osoby

funkcjonują w strefie pogranicza kulturowego zdecydowanie częściej niż to możliwe, aby byli

uznawani  za  przeciętnych,  zwykłych  ludzi  wpisanych  w standardowe,  charakterystyczne  dla

danej kultury relacje społeczne. 

Natomiast edukacja wraz z czytaniem w świetle tych uwag stanowi tradycyjną formę budowy

wspólnoty kulturowej, której spójność wytwarza się przez określone praktyki i uznane schematy

percepcyjne.  Pedagogika  pełni  w tym procesie  rolę  wspierającą  w postaci  „opracowywania”

wiedzy specjalistycznej (Bernstein 2000, s. 34-37). W tym sensie proces edukacyjny bardziej

zbliżony jest do rytualnego procesu reprodukcji znaczeń i budowania wspólnoty kulturowej niż

do stwarzania warunków do nabywania powszechnych kompetencji do rozwoju jednostkowego i

pchania całej kultury do przodu przez rozwój szeroko pojmowanej nauki.

W tym  kontekście  Basil  Bernstein  przedstawia  homologię  pomiędzy polem  religii  i  polem

pedagogiki  w  zakresie  kluczowych  pozycji  usytuowanych  wobec  siebie  w  relacjach

komplementarności i opozycji (2000, s. 37). Wyznaczając na polu religijnym trzy pozycje, to jest

proroka  (prophet),  księdza  (priest)  i  osobę  świecką  (laity),  na  polu  pedagogiki  zestawia  je

odpowiednio  z  pozycją  producenta  (producer),  reproduktora  (reproducer)  i  nabywcy

(aquirerer)177.  Propozycja  Bernsteina  jest  spójna  z  zarysowaną  powyżej:  producent  na  polu

edukacji  to  specjalista,  naukowiec  który  wytwarza  wiedzę,  a  któremu  na  polu  religijnym

odpowiada  pozycja  proroka  określanego  przeze  mnie  na  podstawie  określeń  w  świecie

interpretowanego filmu jako wybraniec. Reproduktorzy to osoby zajmujące się opracowywaniem

wytworzonej  wiedzy,  czyli  przede  wszystkim autorzy podręczników i  nauczyciele,  którzy w

koncepcji Bernsteina są na tej samej pozycji w systemie edukacji, co księża w systemie kościoła.

Wreszcie  uczniowie  określeni  jako  nabywcy,  osoby  przyswajające  zreprodukowaną  i

zrekontekstualizowaną wiedzę, zajmują równoległą pozycję z osobami świeckimi. 

W ramach tak zarysowanej struktury czytanie narzucane przez system edukacji jest po pierwsze

poddane wstępnej selekcji  i  rekomendacji  nie z  pozycji  samych twórców lub odbiorców, a z

pozycji specjalnie do tego utworzonej grupy reproduktorów. Wkładają oni dyskurs naukowy nie

tylko w kontekst szkolny, ale również w relacje czas – tekst – przestrzeń, co narzuca czytaniu

177 Korzystałam z publikacji w języku angielskim, w związku z tym podaję oryginalne terminy użyte przez Basila
Bernsteina wraz z moimi propozycjami przekładu na język polski. 
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pewną dynamikę, zasięg i strategię. Po drugie system edukacji podporządkowuje czytane treści

kryterium wieku oraz projektuje sytuację przyswajania (aquisition), nakierowaną na ewaluację

opartą  o  reprodukcję  uprzednio  opracowanej  i  zrekontekstualizowanej  wiedzy.  W  takim

mechanizmie czytanie w większości podlega modelowaniu, stanowiąc rytuał wykonywany bez

wrażliwości i ukierunkowania na treści egzystencjalne, ponieważ opiera się na powtarzaniu a nie

stwarzaniu.  Natomiast  proces  nauczania  polega  na  reprodukcji  zapośredniczonego  przeżycia

producentów wiedzy. Z racji tego, i z racji rozłączności pozycji (Bernstein 2000, s. 37), czytanie

w takim modelu nauczania raczej nie ma być wybuchowe. Warto w tym momencie odwołać się

do uwag Tatarowskiego (2002) dotyczących związków między rytuałami  a  wspólnotowością.

Podążając  za  jego  rozważaniami,  można  uznać,  że  lektura  zamiast  posiadania  walorów

edukacyjnych  może  być  czynnością  włączające  we  wspólnotę,  tworzącą  więzi,  unifikującą

znaczenia, kreując praktykę posługiwania się tym samym słownikiem178. W ten sposób czytanie

nie zaburza podziałów producent – reproduktor – nabywca, to jest nie prowadzi intencjonalnie

do kształcenia czytelnika kompetentnego, zaangażowanego w spotkanie z tekstem. W wyniku

tego czytania znaczącego „dopuszczają się” wybrańcy, którzy zawsze będą odosobnieni, poza

społeczeństwem, nakierowani na destabilizację struktur i znaczeń poprzez twórcze podejście do

tekstu,  łamanie  schematów  poznawczych  i  poszukiwanie  nowych  perspektyw  rozumienia

rzeczywistości.

Dopóki w kulturze istnieje rozróżnienie na wybrańców pchających myśl i kulturę do przodu oraz

resztę ludu mającego na celu zapewnienie stabilności poprzez reprodukcję zastanych struktur

zapewniających  spokój  ducha,  lektura  wybuchowa  i  czytanie  wpisane  w  triadę  przeżycie  –

przebudzenie – przemiana będzie umiejscowione poza obszarem celów, aspiracji, zainteresowań,

a nawet możliwych działań ogółu społeczeństwa, w tym w zakresie szeroko rozumianej edukacji.

Dlatego  być  może  na  obecnym  poziomie  rozwoju  kultury  postulat  wspierania

„instynktopodobnej” samorealizacji, którą Abraham Maslow włącza do podstawowych potrzeb

człowieka (2013), jest wyłączony przez kulturę poza sferę efektywnych działań oraz tłumiony

przez różne procesy natury ekonomicznej (komercjalizacja), społecznej (wir redukcji kulturowej)

i  kulturowej  (kultura  instant,  kicz).  W konsekwencji,  jak  postuluje  Maslow,  typowo  ludzki

instynkt do rozwijania własnych uzdolnień jest przez tą kulturę duszony179. Mit wybrańca zdaje

się w tak przedstawionej wizji dominować nad mitem demokratycznego społeczeństwa równych

178 Do tej  kategorii  zaczerpniętej  z myśli  Richarda Rorty'ego odniosę się szerzej  przy interpretacji świata filmu
Złodziejka książek.

179 Por. podrozdział tej pracy dotyczący koncepcji A. Maslowa hierarchii potrzeb podstawowych, szczególnie sekcję
Relacja między naturą a kulturą – samorealizacja jako słaby instynkt. 
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szans edukacyjnych.

W tej  perspektywie  każdy pedagog jest  zobowiązany do oscylowania  w wypełnianiu  dwóch

zadań. Pierwsze z nich to wspieranie budowy jak najszerszego horyzontu rozumienia siebie i

świata poprzez „torowanie dróg książkom” i zachęcanie do zaangażowanego czytania. Drugie to

wsparcie  w  zakresie  umiejętności  oporu  wobec  czytania,  co  może  się  przejawiać  w

kompetencjach związanych z selekcją oraz oceną tego, jakie teksty są pożywne, a jakie trujące na

danym etapie rozwoju i w danej sytuacji egzystencjalnej. Innymi słowy, również do nauczyciela

należy  doradzanie  w  zakresie  doboru  lektur,  ale  także  kształtowanie  świadomości  tego,  co

konkretną  osobę  wzmocni,  a  co  osłabi.  Jedyną  odpowiedzialną  alternatywą  cenzury  w  tej

perspektywie rysuje się trud budowania wrażliwości etycznej oraz rozeznania, co możemy już

czytać, jako że jest szansa, że to zrozumiemy (z racji tego, że mamy do tego narzędzia), a czego

nie, (ponieważ będziemy mieli tylko fałszywe przeświadczenie że to znamy, ale bez wybuchowej

lektury  tekst  będzie  dla  nas  niemy,  albo  spowoduje  nasze  niebezpieczne  uwiedzenie,

ideologiczne zatracenie się w idei).

Jak zauważa Paul Ricoeur, literatura jest „niebezpieczna”. Strategia narratora może mieć bowiem

na celu uwiedzenie i przekonanie do przejęcia nieetycznej postawy wobec innych osób i grup

społecznych (Ricoeur 2008, s. 237). Warto wziąć pod uwagę to, że na przestrzeni dekad zmieniły

się  warunki,  w  których  żyjemy,  szczególnie  patrząc  na  powszechną  świadomość  dotyczącą

wytwarzania  i  prawomocności  wiedzy  naukowej,  w  tym  możliwości  rozumienia  świata  i

człowieka. Obecnie w czytanie wpisana jest niepewność wiedzy, wątpienie nie tylko jeśli chodzi

o fakty historyczne, odkrycia naukowe180, ale nawet najbardziej intymne obcowanie z literaturą,

w której narratorowi nie możemy już zaufać i niekiedy nie wolno dać mu się prowadzić. Nie

każda literatura może być uznana za pedagogiczną, choć każda może przyjąć taką funkcję w

rzeczywistym spotkaniu z czytelnikiem.

Ricoeur twierdzi,  że  niekoniecznie musi  to  być negatywne zjawisko z  perspektywy etycznej,

ponieważ można się od takiej narracji zdystansować. Jednak ta sytuacja jest tylko możliwa przy

przyjęciu  odpowiedniej  postawy  wobec  tekstu,  którą  określa  mianem  hermeneutyki

180 Gleb Tsipursky przywołuje wyniki badań mierzących zaufanie do nauki w USA, zgodnie z którymi w latach
2006-2014 odsetek ludzi  ufających wiedzy akademickiej  zmniejszył się z 41 do 14 procent.  Ponadto ponad
połowa  respondentów badań  przeprowadzonych  w roku  2017  zadeklarowała  zupełny  brak  zaufania  wobec
naukowców.  Tsipursky  przywołuje  tutaj  pojęcie  agonii  wiedzy/śmierci  ekspertyzy  (death  of  expertise)  we
współczesnym  świecie,  We’re  In  an  Epidemic  of  Mistrust  in  Science,  „Medium”  27.06.2018,
https://medium.com/s/trustissues/were-in-an-epidemic-of-mistrust-in-science-4cac447fa4ed,  dostęp  14.07.2018.
Por. również tekst Toma Nicholsa na ten temat:  Agonia wiedzy. Koniec ekspertów. Śmierć elit, „Wszystko co
najważniejsze”  15.10.2015,  https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tom-nichols-agonia-wiedzy-koniec-ekspertow-
smierc-elit/, dostęp 14.07.2018.
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podejrzliwości.  Według  niego  literatura  współczesna  inicjuje  proces  kształcenia  czytelnika

podejrzliwego (Ricoeur 2008, s. 237). Konieczne jest też wystarczające rozwinięcie kompetencji

identyfikacji  i  krytycznej  oceny  postawy  przejawianej  przez  narratora  wraz  z  wachlarzem

alternatywnych  postaw wobec wydarzeń,  postaci  i  innych elementów świata  tekstu.  Aby się

obronić przed niebezpieczną literaturą, niezbędna okazuje się zdolność zawieszenia zaufania do

narracji i odmówienia jej prawa do prowadzenia myśli. W tym sensie współczesna literatura po

części  zrywa  z  misją  pedagogiczną.  Niesie  to  rzecz  jasna  konsekwencje  dla  pedagogiki,

zwracając uwagę na potrzebę kształcenia takiego czytelnika, który nie podąża bezrefleksyjnie za

dziełem w transgresji siebie. 

W tej perspektywie czytanie nie może być tożsame z automatycznym przekraczaniem granic, a

wymaga zdolności do odpowiedzi własnym głosem na każdym etapie lektury, na zasadzie koła

hermeneutycznego.  Czytanie  staje  się  wtedy  „walką  z  autorem  wpisanym  w  dzieło,  walką

prowadzącą czytelnika ku samemu sobie” (Ricoeur 2008, s. 237). To stawia przed pedagogiką

ogromnej wagi zadanie projektowania oddziaływań, które będą wspierać i kształcić kompetencje

czytania  świata  i  rzeczywistości.  Wymaga  to  opracowania  strategii  edukacyjnej  stwarzającej

warunki do budowy takiej tożsamości, która będzie umożliwiała bezpieczny „powrót ku samemu

sobie” w łuku interpretacyjnym wyznaczonym przez trzy punkty, w którym proces interpretacji

„wychodzi od życia, przechodzi przez dzieło literackie i powraca do życia” (Ricoeur 2008, s.

228). 

Podsumowując szkoła w świecie Harry Potter i Książę Półkrwi nie jest demokratycznym forum

udoskonalenia  i  rozwoju  wiedzy,  a  czytanie  ogranicza  się  zwykle  do  nieudolnej  reprodukcji

tekstów o niskiej jakości. Podręczniki zawierają wiele błędów, są przestarzałe, a jednak traktuje

się  je  jak teksty sakralne,  to  jest  potencjalnie  niepodważalne.  Powoduje to  kształcenie  mało

efektywnej  strategii  lektury,  w wyniku czego tylko  wybrańcy mogą osiągnąć  mistrzostwo w

nauczanych przedmiotach. Osoby niebywale zdeterminowane do osiągnięcia jakiejś wiedzy lub

umiejętności  są  narażone  na  niebezpieczne  uwiedzenie  przez  złe  moce.  Wiedza  ma  swoją

ciemną, niszczycielską i  zarazem uwodzicielską stronę,  a  nauczyciele  nie  są  zdolni  uchronić

przed  nią  uczniów.  Tylko  wybrani,  mający wrodzone  predyspozycje,  wyjątkowe  wsparcie  i

opiekę wielu mentorów są w stanie coś zdziałać i jednocześnie uchronić się przed pułapkami,

jakie  niechybnie staną na ich drodze  rozwoju.  Zawsze jednak są straty,  a  każde zwycięstwo

okupione jest ofiarą i cierpieniem. 
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Nauczycielka angielskiego (2013) reż. Craig Zisk

Interpretacja naiwna – romans niekompetentnej nauczycielki literatury 

W filmie Nauczycielka angielskiego, określanym jako komedia romantyczna, główną bohaterką

jest Linda Sinclair, nauczycielka w średnim wieku. Kobieta podejmuje decyzję o wystawieniu na

deskach  szkolnego teatru  sztuki  autorstwa  swojego  byłego  ucznia,  Jasona  Sherwooda.  Choć

Lindę  Sinclair  przedstawiono  jako  pasjonatkę  literatury  i  zaangażowaną  w  swoją  pracę

nauczycielkę, nie oznacza to, że jest ona zaprezentowana jako postać pozytywna. W recenzji S.

Jhoanna Robledo dla  portalu  Common Sense  Media181 bardzo  nisko  ocenia  jej  wartość  jako

wzoru do naśladowania, pomimo uznania jej oddania w pracy nauczyciela literatury. Co więcej,

portal  ocenia  film  Nauczycielka  angielskiego jako  obraz  nie  zawierający  pozytywnego

przesłania,  a  za  największą  wadę  uznaje  to,  że  film nie  porusza  żadnych  istotnych  kwestii

(Robledo 2013).

Przechodząc  do  głównych  wątków  Nauczycielki  angielskiego,  Frederic  Brussat  i  Mary Ann

Brussat zauważają, że transformacja głównej bohaterki jest centralną tematyką filmu (Brussat,

2013).  Jednak  co  do  jakości  tej  transformacji,  Travis  Maiuro  zauważa,  że  choć  slogan  tej

produkcji brzmi „Porzuć życie według podręcznika”182, film robi coś przeciwnego, wpychając

główną bohaterkę w sztampowy schemat narracyjny komedii romantycznych, w którym po wielu

zabawnych i nieoczekiwanych wydarzeniach wchodzi ona w związek z kimś, kogo na początku

nie mogła znieść (2013, s. 60)183. Tym samym porzuca wybrany przez siebie projekt osobowości

kobiety  niezależnej  na  rzecz  powszechnie  uznanego  i  popularnego  modelu  rodziny

patchworkowej. Zwraca się również uwagę na to, że film powiela schematy charakterystyczne

dla gatunku (Crow 2013, Maiuro 2013, Bell 2013). Szczególnie przewidywalne i sztampowe jest

według krytyków szczęśliwe zakończenie, w którym Linda decyduje się na rozpoczęcie związku

z ojcem Jasona,  doktorem Sherwoodem. John Defoe (2013) stwierdza,  że  takie  zakończenie

wydaje  się  do  tego  stopnia  mało  prawdopodobne,  że  nawet  narrator  nie  może  ukryć

181 Jest to niezależna organizacja, której misją jest pomaganie dzieciom w prawidłowym rozwoju w świecie pełnym
technologii.  https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission#about-us  Portal  zawiera  kilka  sekcji,  z
których jedną jest część poświęcona ocenianiu filmów ze względu na wiele kryteriów skupionych na ich wartości
rozwojowej  oraz  potencjału  do  dyskusji  zwiększającej  kompetencje  dziecka  w zakresie  m.in.  krytycznego
myślenia,  rozwoju  emocjonalnego,  kreatywności  czy  etyki  https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-
mission/about-our-ratings, dostęp 16.07.2018. 

182 W wersji oryginalnej  Refuse to live life by the book, Plakaty filmowe obu wersji językowych dostępne są na
portalu  „Filmweb”,  https://www.filmweb.pl/film/Nauczycielka+angielskiego-2013-633625/posters,  dostęp
17.07.2018.

183 904 01:23:39,707 --> 01:23:41,751 Dobrze wychowany. 
905 01:23:45,338 --> 01:23:47,381 Czarujący. Z ładnymi zębami. 
906 01:23:49,675 --> 01:23:51,469 Obiecujący. 
907 01:23:55,890 --> 01:23:57,642 Koniec. 
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niedowierzania. Z kolei R. Kurt Osenlund (2013) podsumowuje film twierdzeniem, że opowiada

on o „ostentacyjnie poprawnej kobiecie w średnim wieku, która skazana jest na staropanieństwo,

jeśli  nie  obniży gardy i  nie  przekroczy kiepskich  rezultatów własnego  działania  w dobrych

intencjach”, również zwracając uwagę na przewidywalność zdarzeń w filmie. 

Rozbieżne poglądy mają recenzenci na wymowę serii ujęć na początku filmu, przybliżających

widzowi postać bohaterki, opatrzonych komentarzem lektorki, która jak się później okaże, jest

wewnętrznym głosem Lindy. Podczas gdy niektórzy z nich odczytują tą sekwencję dosłownie,

widząc w Lindzie zadowoloną z życia, wygodnie urządzoną, niezależną kobietę (Holden 2013,

Fine  2013),  inni  odczytują  ten  opis  jako  przejaw  oszukiwania  siebie  głównej  bohaterki,

dopisywania do życia podniosłej ideologii, która przysłania jego niską jakość (Bell 2013). 

Krytycy zwracają uwagę na niekonsekwencję w budowie postaci, która z jednej strony okazuje

się  miłośniczką książek i  profesjonalnym nauczycielem w zakresie  literatury angielskiej,  a z

drugiej  cechuje się brakiem kompetencji  do poprawnej  oceny wartości czytanego scenariusza

(Osenlund 2013) oraz nie potrafi rozróżnić fikcji  od realnego życia, myśląc, że wszystko, co

napisał jej uczeń, stanowi wierne odbicie rzeczywistości (Crow 2013). Ta kwestia jednak zostaje

przez  jednego  z  recenzentów  zinterpretowana  jako  próba  ukazania  problemu  bezkrytycznej

afirmacji twórczości uczniów przez nauczycieli,  co ma na celu podnoszenie własnej wartości

(Foundas 2013). Scott Foundas zauważa,  że ten ciekawy wątek został nie dość rozwinięty w

filmie, a obecny jest zarówno w odniesieniu do reakcji Lindy Sinclair, jak i Carla Kapinasa na

twórczość absolwenta ich szkoły.  W tej  perspektywie,  czytanie tekstów, których autorami  są

wychowankowie,  wiąże  się  z  przejawianą  przez  nauczycieli  tendencją  do  walidacji  własnej

osoby na podstawie osiągnięć uczniów, co popycha wychowawców do przeceniania osiągnięć

wychowanków. Nauczyciel jawi się w tej wizji jako osoba „żyjąca życiem innych”, a czytanie

twórczości uczniów to umożliwia (2013). 

Wyjaśnianie i pogłębione rozumienie

Czytanie rezydualnie istotne

W świecie filmu Nauczycielka angielskiego czytanie ukazane zostało z perspektywy, która zdaje

się być usuwana z pola widzenia pedagogów. Chodzi tu mianowicie o czytanie dla ciała, które

ma wywoływać podniecenie, namiętność, przyjemność. Lektura, w której czyta się całym ciałem

i dla ciała polega na zanurzeniu się zmysłowo i emocjonalnie w literackich światach, przyjmując

nierzadko postać eskapizmu. W takim tonie opisana zostaje główna postać filmu, Linda Sinclair
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(Bell  2013).  Taki  rodzaj  lektury można rozpatrywać przy użyciu  koncepcji  rezydualności  V.

Pareto. W tej odsłonie czytanie książek przez główną bohaterkę jest napędzane głównie reakcją

na poziomie rezydualnym uruchamianą przez pobudzanie rezyduum seksu184. Jednak w świecie

filmu rysuje się pęknięcie pomiędzy strategiami czytania obieranymi przez samą nauczycielkę, a

tymi wspieranymi i wymaganymi przez nią w trakcie prowadzenia lekcji literatury. Podczas gdy

panna  Sinclair  czytała  głównie  w  celu  doznań  seksualnych,  w  uczniach  oprócz  miłości  do

literatury kształciła  kompetencje do wyrażania własnych opinii,  czytania w celu zrozumienia

procesów społecznych oraz wychowania do świata wartości185. Powołując się na dokonaną przez

Pareto  klasyfikację  rezyduów,  można  stwierdzić,  że  podczas  gdy dla  nauczycielki  czynność

czytania była pobudzana i podtrzymywana rezyduami klasy VI (rezyduum seksu), w uczniach

rozbudzała  ona  czytanie  oparte  o  rezydua  klasy  II  (trwałość  agregatów)  jeśli  chodzi  o

wprowadzanie uczniów do świata ideałów, rezydua klasy IV (związane z uspołecznieniem) w

przypadku rozważania reakcji społeczeństwa na zmiany i klasy V (integralność jednostki z tym,

co jej podlega) w zakresie wyrażania własnych opinii (1994, s. 170-196). 

Sama  nauczycielka  w  swoim  życiu  zawodowym  już  od  lat  wypełniała  ideały,  doskonale

realizując  misję  społeczną,  będąc  docenianą  w  pracy  i  czerpiąc  z  niej  satysfakcję186.  Czy

prezentowana  przez  nią  postawa  nie  jest  jednak  tropem  wskazujący  na  pęknięcie  między

osobistymi poglądami a rolą pełnioną w pracy? Czy wzorowa praca nauczycielki, którą kochają

zarówno uczniowie, jak i przełożeni, nie stanowiła sposobu na zapewnienie sobie spokojnego

życia poprzez wypełnianie obowiązków zamieszczonych w programie nauczania187? Odpowiedź

na  to  pytanie  zdaje  się  tkwić  w  tropie  odnoszącym  Lindę  Sinclair  do  mitu  bohatera

romantycznego i fabuły filmu, która zdaje się próbować ten mit przełamać. Przenosi to nas do

kolejnego zagadnienia,  które można uznać za centralne dla  świata interpretowanego filmu, a

mianowicie wewnętrznej narracji wraz ze stylem fabularyzacji głównej bohaterki.

184 13 00:02:23,623 --> 00:02:29,879 zapewniam, że panna Sinclair była bardzo namiętną kobietą. 
14 00:02:30,421 --> 00:02:31,881 I romantyczną. 
1500:02:32,924 --> 00:02:36,969 I właśnie dlatego była sama. Od zawsze. 
1600:02:39,555 --> 00:02:44,352 Jako wrażliwe dziecko, Linda znalazła swój azyl w bibliotece. 
1700:02:44,685 --> 00:02:47,855 Wspaniałe arcydzieła wprowadzały ją w stan podniecenia, 
1800:02:48,064 --> 00:02:53,277 przy którym prawdziwy świat wypadał blado. 

185 2300:03:15,800 --> 00:03:21,389 Zapładniała młode umysły miłością do literatury. 
2400:03:24,016 --> 00:03:26,185 Budowała w nich ideały... 
2500:03:26,394 --> 00:03:29,939 Jak społeczeństwo przyjmuje zmiany wprowadzane przez jednostki?
2600:03:30,147 --> 00:03:32,400 Zachęcała do wyrażania opinii. 

186 2700:03:33,317 --> 00:03:35,486 Dzieci ją uwielbiały. 
28 00:03:35,820 --> 00:03:39,824 Jednak jej bezkompromisowy duch tak doceniany w szkole, 
29 00:03:40,032 --> 00:03:42,535 przeszkadzał w prywatnym życiu. 

187 51 00:05:05,534 --> 00:05:08,329 Kochała swoją pracę i była jej pewna. 
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Wewnętrzna narracja i fabularyzacja

Tezę  o  tym,  że  centralnymi  zagadnieniami  świata  filmu  Nauczycielka  angielskiego są  styl

fabularyzacji  oraz  kształtowanie  się  i  przezwyciężanie  wewnętrznej  narracji  stawiam  na

podstawie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich to kompozycja filmu, która składa się z dwóch

warstw.  Pierwszą warstwą, obecną od początku filmu, jest  właśnie perspektywa wewnętrznej

narracji. Jak komentuje Travis Maiuro, głos narratorki wprowadzający w życie panny Sinclair to

jednocześnie „głos w głowie Lindy”, z którym kobieta żyje na co dzień i który komentuje oraz

interpretuje rzeczywistość. Co ciekawe, jak zauważa krytyk, nie jest to głos samej aktorki (Julian

Moore), ale „ultra-wytworny” głos „prototypowej nauczycielki angielskiego” (Maiuro 2013, s.

59). Inny recenzent określa go z kolei jako „nadmiernie literacki” (Duran 2013). 

Obecność  głosu  wewnętrznego,  który  różni  się  od  rzeczywistego  głosu  bohaterki  zdaje  się

potwierdzać zaznaczoną wcześniej sugestię o rozdarciu tożsamości głównej bohaterki. Jednak z

drugiej  strony  może  być  manifestacją  przejawianej  przez  nią  potrzeby  schematyzacji  i

mitologizacji  pełnionych ról  społecznych oraz  związku takiego stanu rzeczy z  podejmowaną

przez nią praktyką i strategią czytania, co zostanie omówione później. W tym momencie wartym

odnotowania  jest  to,  że  głos  narratorki  interpretujący rzeczywistość  pojawia  się  również  na

samym końcu,  działając według tych samych schematów,  jednak przestaje  być uznawany za

obowiązujący przez Lindę i nie stanowi podstawy do podejmowanych przez nią działań. Może to

być  wynikiem  wewnętrznej  przemiany  bohaterki,  co  prowadzi  do  kolejnego  argumentu

wspierającego powyższą tezę.

Drugą przesłanką przekonującą do uznania tematyki związanej z fabularyzacją doświadczenia

życiowego  za  centralną  dla  filmu  Nauczycielka  angielskiego jest  sekwencja  wydarzeń  w

obrazowanym świecie. Główna oś narracji opiera się na przedstawieniu transformacji tożsamości

i  zmiany  trajektorii  losu  Lindy,  co  spowodowane  zostaje  wydarzeniami  powodującymi

podważenie  dotychczasowego  sposobu  narratywizacji  świata  i  własnej  biografii.  To  z  kolei

umożliwia zmiany w interpretacji zdarzeń życiowych i pociąga za sobą zmiany podejmowanych

decyzji. Fabuła filmu zaczyna się od incydentu inicjującego proces przemiany, czyli spotkania z

byłym uczniem i kończy się na rozpoczęciu romantycznego związku z jego ojcem, kiedy główna

bohaterka definitywnie przełamuje własne schematy narracyjne, jednocześnie zadając ostateczny

cios własnej tożsamości bohatera romantycznego. 
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Trop odnoszący tożsamość Lindy Sinclair do bohatera romantycznego pojawia się szczególnie

wyraźnie w dwóch miejscach filmu, na samym początku i na samym końcu, stanowiąc klamrę

kompozycyjną188. Co ważne, w obu przypadkach zostaje użyty zabieg wprowadzenia tej kwestii

głosem wewnętrznej  narratorki  Lindy.  Zabieg  ten  podkreśla  kulturowy charakter  konstrukcji

tożsamościowej  reprezentowanej  przez  bohaterkę.  Jest  to  dodatkowo  wzmocnione

stwierdzeniem, że to „literatura ją nauczyła” tożsamości bohatera romantycznego, którą Linda

przyjęła. Inaczej to ujmując, w świecie interpretowanego filmu czytanie dzieł  romantycznych

napędzane  energią  rezydualną  o  charakterze  seksualnym  prowadzi  do  ukształtowania  się

określonej  narratywizacji  biografii,  co  prowadzi  do  wytworzenia  się  spójnego,  wręcz

jednowymiarowego stylu  fabularyzacji  o  charakterze  romantycznym.  Linda  Sinclair,  ulegając

niebezpiecznemu  dla  jej  rozwoju  urokowi  książek  romantycznych,  postrzega  świat  i  ludzi

dookoła niej przez określony filtr narracji doświadczenia, pogłębiony przez stosowaną przez nią

praktykę  etykietyzowania  i  oceniania  spotykanych  osób  przy  wykorzystaniu  skali  ocen

stosowanej  w  szkole  (Maiuro  2013,  Bell  2013).  Co  więcej,  nauczycielka  wystawia  oceny

spotykanym mężczyznom na podstawie kryteriów wywodzących się z narracji romantycznej, są

więc oni z góry skazani na odrzucenie. 

Odrzucanie  potencjalnych  partnerów  nie  jest  być  może  w  głównej  mierze  spowodowane

surowością ocen, jak sugeruje Robert Bell (2013), ale raczej ma na celu zachowanie ciągłości

tożsamościowej silnie wyznaczonej przez typowe cechy bohatera romantycznego. Jak zaznacza

Konrad  Szczęsny,  będąc  w opozycji  do  świata  współczesnego,  taki  bohater  skazuje  samego

siebie na samotność i samowykluczenie, brak realnych więzi z innymi osobami i życie w świecie

fantazji  (2014,  s.  143-144).  Tak też  siebie  postrzega  Linda,  widząc  w samotności  swój  los,

którego,  aby jej  tożsamość  była  spójna,  nie  może  zmienić.  Zdaje  się  też  być  oddana  życiu

zgodnie z wartościami zapomnianymi we współczesnym świecie, jak honor, bezinteresowność i

poświęcenie szlachetnej sprawie189. Podważa to wyżej postawioną tezę o rozdarciu wewnętrznym

bohaterki i markowaniu oddania swojego życia służbie innym. Zdaje się, że sytuacja jest wręcz

odwrotna. Linda Sinclair dąży do wcielenia w życie ideału romantycznego bohatera, poświęcając

siebie  dla  kształcenia  światłych,  szlachetnych  i  oczytanych  obywateli  (Crow,  2013)  w  celu

188 54 00:05:21,300 --> 00:05:28,307 Literatura ją nauczyła, że prawdziwy romantyk jest zawsze sam. 
55 00:05:28,975 --> 00:05:33,688 I musi bronić się przed niebezpiecznym światem. 
899 01:23:07,717 --> 01:23:13,514 Nie chcesz przecież się spotkać z tym okrutnym i bezlitosnym światem!

189 113 00:09:51,654 --> 00:09:55,491 Jedyną satysfakcją jest świadomość, że ginie za szlachetną sprawę.
114 00:09:55,700 --> 00:09:58,536 W czasach Dickensa ludzie to rozumieli.
115 00:09:58,744 --> 00:10:01,872 Dzisiaj mało myślimy o takich wartościach,
116 00:10:02,081 --> 00:10:07,461 jak honor, czy bezinteresowna miłość.
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zachowania  spójnej  tożsamości.  Podporządkowuje  wszystkie  elementy  swojego  życia  temu

projektowi tożsamości, zarówno w sferze profesjonalnej jak i prywatnej, prowadząc egzystencję

na  wzór  postaci  literackiej  godnej  własnego  podziwu.  Nie  szuka  potwierdzenia  słuszności

swoich wyborów w świecie zewnętrznym, ponieważ jest przekonana o upadku świata wartości i

braku zrozumienia współczesnych ludzi dla wizji wypełniania szlachetnych ideałów190. 

Główna bohaterka filmu od dzieciństwa tworzy własną narrację opartą na języku z klasycznych

angielskich powieści romantycznych. Narzędzia wykształcone w toku lektury wykorzystuje do

tekstualizacji własnego doświadczenia, co zostało przedstawione w zabiegu pisania czerwonym

długopisem na ekranie komentarzy będących oceną cech napotykanych mężczyzn, potencjalnych

partnerów  życiowych.  Co  ważne  dla  akcji  całego  filmu,  przemiany  bohatera,  ale  też  z

perspektywy  implikacji  pedagogicznych,  Linda  po  stworzeniu  zestawu  wyrazów

tekstualizujących osobę, wystawia jej zawsze taką ocenę, jaką jako nauczycielka wystawiłaby

uczniom za ich pracę (Foundas, 2013). Co stanowi dramat z perspektywy życia bohaterki, ocena

zawsze jest końcowa, otaczana kręgiem, symbolicznie zamykająca poznanie drugiego człowieka,

odmawiając możliwości otwarcia na spotkanie. To postawa wobec innego nie biorąca pod uwagę

jego rozwoju, widząca go jako projekt skończony. 

Na skutek wydarzeń stawiających bohaterkę na progu, w sytuacjach granicznych, a często po

drugiej  stronie  tego,  co  sama  uważa  za  moralne  i  „w  jej  stylu”,  zawiesza  ona  praktykę

definitywnej oceny191. Korzystając z dorobku myśli Michaiła Bachtina, moglibyśmy stwierdzić,

że jedną z  podstawowych zmian w strukturze osobowości  głównej  bohaterki  jest  porzucenie

praktyki etykietyzowania na rzecz postawy otwarcia na zmieniający głos innego przejawiającej

się w postrzeganiu człowieka jako projektu zawsze niedokończonego. W tej perspektywie ocena

człowieka jawi się jako bezcelowa, ponieważ póki osoba żyje, zmienia się i tak też powinna być

postrzegana –  jako proces,  a  nie  dzieło.  W tej  perspektywie,  wysuwającej  na  pierwszy plan

procesualność człowieka, etykietyzowanie jest czymś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, a co

zostaje zastępowane znaczącym kontaktem z drugą osobą. Ten z kolei wiąże się z obopólnym

procesem zmiany w procesie wzajemnego nasycania się mową. 

Drugim  filarem  transformacji  głównej  bohaterki,  również  wskazującym  na  krytyczną  wagę

190 110 00:09:39,016 --> 00:09:45,815 Skoro Dickens był takim artystą, czemu nie wymyślił lepszego zakończenia?
111 00:09:46,107 --> 00:09:48,025 Chyba nie zrozumiałeś puenty.

191 662 00:59:06,067 --> 00:59:09,820 To prawda? Okłamałaś Jasona w sprawie sztuki?
663 00:59:10,029 --> 00:59:11,197 Tak.
664 00:59:12,740 --> 00:59:14,283 Nie wierzę.
665 00:59:14,992 --> 00:59:22,625 Co z ciebie za nauczycielka? Prawiłaś mi morały, a sama co robisz?
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języka w rozwoju tożsamości i kształtowaniu własnego losu, jest zmiana stylu narracji. Jak już

zostało wspomniane wyżej, pod koniec filmu Linda zaczyna działać wbrew własnym schematom

narracyjnym. W świecie filmu przekazanie tego widzowi osiągnięto poprzez zabieg, w którym

głos  narratywizujący działania  bohaterki  mówi  coś  innego,  niż  ona  sama  robi.  A raczej  jej

działania  sprzeciwiają  się  zachodzącemu procesowi narratywizacji,  a Linda postępuje wbrew

niemu i pomimo niego. Nie bez znaczenia jest też rozdźwięk między prezentowaną przez nią

mową ciała i głosem narratorki. Podczas gdy Linda spontanicznie i  radośnie odbiera sygnały

zainteresowania płynące ze strony mężczyzny, głos jej wewnętrznej narracji, widząc rozbieżność

między narzucanymi schematami a rzeczywistym działaniem, staje się nerwowy i  agresywny,

wskazując na utratę kontroli192. 

Podsumowując  – zawieszenie  praktyki  osądzania,  powiązane ze  zmianą  stylu  fabularyzacji  i

narratywizacji  doświadczeń,  stanowi  jeden  z  ważnych  motywów  w  filmie  Nauczycielka

angielskiego.  Linda,  zamknięta  w  jednej  strategii  czytania  schematyzującej  jej  interpretacje

świata  i  siebie,  nie  może tego zawieszenia  osiągnąć w ramach lektury.  Zmianę umożliwiają

dopiero  wydarzenia  życiowe  stawiające  ją  na  progu.  Wydarzenia  te  prowadzą  również  do

zrewidowania jej podejścia do tekstu, szczególnie tego powodującego zachwyt i ekscytację, co

zostanie omówione szerzej w następnej części analizy. Kwestią wartą podjęcia w tym miejscu

jest natomiast motyw kształtowania tożsamości w ramach czynności czytania oraz związane z

tym zadania pedagogiczne wpisujące się w ten proces. 

W świecie analizowanego filmu tym, co główna bohaterka ma za zadanie przezwyciężyć, jest po

pierwsze schematyczność sposobu własnej  tekstualizacji  doświadczenia,  a  po drugie,  wyjście

poza sztywny, ustalony przez kanon literacki, projekt tożsamości. Towarzyszy temu zdanie sobie

sprawy  z  własnej  złożoności  i  niekoherencji  oraz  z  negatywnych  następstw  postrzegania

spotykanych  osób jako  skończonych  projektów tożsamościowych,  które  podlegają  jej  ocenie

według wcześniej  ustalonych kryteriów.  Nie bez znaczenia zdaje się,  że  mężczyzna,  którego

nauczycielka  decyduje  się  wybrać  na  swojego  partnera,  czyli  doktor  Tom  Sherwood,  to

jednocześnie  świadek  zachodzącego  w  niej  procesu  zmiany  oraz  osoba  obejmująca

świadomością to, co Linda postrzega jako wstydliwe doświadczenia. Wyraża on też akceptację

względem działań wskazujących na niekoherencję w strukturze własnego „ja” nauczycielki193.
192 898 01:23:00,876 --> 01:23:07,174 Lindo Sinclair! Co ty wyprawiasz? Twoje miejsce jest domu. 

901 01:23:16,434 --> 01:23:18,68 - Pięknie wyglądasz.- Dziękuję.
902 01:23:19,353 --> 01:23:22,148 - Gotowa?- Tak.
903 01:23:23,149 --> 01:23:26,319 Lindo! Słuchasz mnie? Nie bądź głupia! 

193 Pochopna ocena ojca Jasona,  okłamanie doktora Sherwooda,  jednorazowy kontakt  intymny z jego synem, a
później zemsta za jego próby związania się z inna kobietą.
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Dotykamy tu ważnej z perspektywy pedagogicznej tematyki związanej z poruszanym przez Erika

Eriksona zagadnieniem puli możliwych tożsamości do wyboru. Jak zauważa autor, 

[…] życiowo ważny problem tożsamości jednostki daje się powiązać z jakością społecznej puli
ról i oferty identyfikacyjnej, z jaką styka się młody człowiek i którą ma do dyspozycji chcąc
„wejść” w świat dorosłych (Erikson 2004, s. 56).

W tym sensie powieści otwierają przed uczniami szereg projektów tożsamości, które uczestniczą

w  tworzeniu  społecznej  puli  ról.  Stopień  zaawansowania  umiejętności  czytania  decyduje  o

kompetencjach  dotyczących  budowy  świadomości  identyfikacji  oferowanych  przez  teksty.

Wyposażenie w wysokie kompetencje czytelnicze pozwala na rozpoznanie związanych z tym

zabiegów  literackich  mogących  prowadzić  do  uwiedzenia  lekturą.  Może  też  zaowocować

umiejętnością  obrony  przed  zaistnieniem  przekonania  o  konieczności  wpisania  własnej

tożsamości w któryś z gotowych projektów pod groźbą poczucia utraty spójności własnego „ja”.

Wrażliwość pedagogiki czytania na ten aspekt lektury podnosi kwestię oporu wobec tekstu i

odpowiedzialności pedagogów za wprowadzanie w jego świat tych umiejętności w kontekście

naturalnych procesów budowy tożsamości przypadających na lata nauki szkolnej. 

Naiwne rozumienie fikcji

W świecie filmu Nauczycielka angielskiego pojawia się motyw zaufania dziełu odnoszący się do

strategii czytania w zakresie relacji między fikcją a rzeczywistością. Linda Sinclair oskarżana jest

o to, że pomimo doskonałego wykształcenia w zakresie literaturoznawstwa uległa iluzji fikcji,

naiwnie w nią wierzyła i zgodnie z nią oceniała ludzi194 i motywy ich postępowania195. Zarzuca

się  jej  również,  że  nie  potrafiła  odróżnić  świata  realnego  od  fikcji,  będąc  typem czytelnika

naiwnego196.  R.  Kurt  Osenlund (2013)  wskazuje tą  dyspozycję  głównej  bohaterki  jako słaby

punkt scenariusza z racji bycia trudnym do uwierzenia. Jednak zdaje się, że krytyk usuwa z pola

widzenia  istotne  zagadnienia  związane  z  kategorią  uwiedzenia  przez  tekst.  Zagadnienia  te,

rzadko poruszane w ramach dyskursu poświęconego czytelnictwu, splatają dyskurs pedagogiczny

194 675 00:59:45,481 --> 00:59:51,362 Jesteś zapijaczonym palantem, który się na nim wyżywał po śmierci żony.
676 00:59:52,196 --> 00:59:56,993 Boże... Więc o to tu chodzi? Uwierzyłaś w to? [...]
680 01:00:11,966 --> 01:00:16,429 - Mówił, że pisał o swoim życiu. - Skoro tak, to musi być prawda.
681 01:00:16,637 --> 01:00:19,724 Pisarze nie piszą fikcji.
682 01:00:19,932 --> 01:00:21,142 Przestań.

195 271 00:22:45,219 --> 00:22:48,556 - Chcesz, by twój ojciec wygrał? - Co?
272 00:22:48,764 --> 00:22:56,355 Przeczytałam sztukę. Znam inspirację. Ojciec cię nie rozumie i nie wspiera.

196 68501:00:25,438 --> 01:00:28,774 Bo jak na nauczyciela angielskiego wydajesz się cholernie naiwna.
686 01:00:28,983 --> 01:00:32,778 Nie potrafisz odróżnić prawdy od fikcji.
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z  literaturoznawczym,  wprowadzając  w  sieć  powiązań  trudnych,  nieoczywistych,  a  niekiedy

nawet niewygodnych dla pedagogów.

Pierwszym  z  nich  jest  zaznaczona  wcześniej  tendencja  do  obrony  wykształconej  struktury

tożsamości, w tym przypadku bohatera romantycznego. Jak wskazuje Konrad Szczęsny, bohater

taki  ma  tendencje  do  włączania  własnych  fantazji  w  rzeczywistość,  żyjąc  wyobrażeniami

(Szczęsny 2014,  s.  146).  Jest  to  związane  ze  sprawą  o  wiele  głębszą,  niż  naiwna  wiara  w

opowieści,  a  mianowicie  z  przekonaniem  będącym  u  podstaw  romantycznego  rozumienia

związku  języka  z  rzeczywistością,  zgodnie  z  którym  to  język  tworzy  nasze  rozumienie

rzeczywistości i przyczynia się do zmian społecznych (Rorty 1996, s. 24).

Drugim  jest  omówione  wyżej  uwarunkowanie  procesu  budowy tożsamości  narracyjnej.  Jak

zostało  zaznaczone  wcześniej,  Linda  Sinclair  od  dziecka  z  zachłannością  czytała  powieści

romantyczne. W świecie tego filmu to one ukształtowały jej tożsamość w językowym wymiarze,

tworząc struktury dla późniejszych wyborów życiowych oraz interpretacji świata197. Jak zauważa

David Crow, główna bohaterka nie tylko uczyła dzieci literatury klasycznej, ona żyła w niej jak

dziecko (2013). Nie bez znaczenia zdaje się wypracowana przez nią strategia czytania omówiona

w pierwszej części, która jest kierowana potrzebą reakcji na poziomie rezydualnym. Najlepsze

tego zobrazowanie stanowi scena, w której Linda argumentuje uznanie sztuki napisanej przez

swojego ucznia,  Jasona Sherwooda za wartościową tym, że nie  może przestać płakać po jej

przeczytaniu198. 

Trzecim zagadnieniem obecnym w świecie filmu i dotyczącym relacji fikcji i rzeczywistości jest

czytanie  eskapistyczne.  Ucieczka  przed  rzeczywistością  stanowi  ważny składnik  tożsamości

głównej bohaterki. Dopiero postawiona przed sytuacją, z której nie można uciec w świat fikcji,

mierzy się z rzeczywistością, stając przed złożonym, napiętym, niekoherentnym obrazem „ja”.

Nauczycielka  decyduje  się  działać  (napisać  alternatywne  zakończenie  sztuki)  po  ciężkim

zdarzeniu, w którym młody pisarz podważa sens jej istnienia i wartość mówiąc, że tylko jej się

zdaje,  że zmienia  młodych ludzi.  Według Jasona uczniowie zapominają o niej  z  momentem

skończenia szkoły199. W ten sposób podważa obowiązujący do tej pory pogląd mówiący o tym, że

197 Przywodzi to na myśl klasyczną powieść Gustawa Flauberta  Pani Bovary  (pierwsze wydanie 1875), w której
pojawia się podobna postać głównej bohaterki, której niespełnione marzenia o idealnej miłości, kształtowane i
podsycane lekturą romansów, popychają ją do potępianych moralnie czynów.

198 151 00:13:38,589 --> 00:13:42,093 - Przeczytałam twoją sztukę. - Naprawdę?
152 00:13:42,802 --> 00:13:46,847 - Jest fantastyczna!- Podobała się pani? 
15300:13:47,056 --> 00:13:52,186 Bardzo! Jest wspaniała. Nie mogę przestać płakać. 

199 773 01:08:06,899 --> 01:08:12,488 Kim ty jesteś?
774 01:08:13,322 --> 01:08:18,202 Samotną starą panną, która podnieca się pouczaniem nastolatków.
775 01:08:18,411 --> 01:08:22,498 Naprawdę myślisz, że możesz mieć wpływ na ich życie?
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Linda poprzez swoje nauczanie spełnia szlachetną misję. Podważenie mitu posłannictwa zawodu

nauczyciela,  wprowadzonego  w  początkowej  narracji  i  stanowiącego  podstawę  tożsamości

głównej  bohaterki  oraz  jej  sens  życia,  prowadzi  do  załamania  się  struktury  osobowości,

podważenia  podstaw własnej  egzystencji  i  przełamania schematów działania.  To pozwala na

wyjście poza postawę narzucającą ucieczkę od świata rzeczywistego i  odrzucenie egzystencji

zakładającej spełnianie się w świecie literackich fantazji. 

Niedostatecznie eksplorowany w tekstach poświęconych filmowi zostaje również trop dotyczący

życia w świecie fikcji przez reżysera wystawianego w szkole przedstawienia, Carla Kapinasa.

Prowadzący kółko dramatyczne nauczyciel kreuje własną tożsamość na fikcyjnych wydarzeniach

w tym przypadku, jak się zdaje, z intencją pedagogiczną. Od lat wykorzystuje fikcyjne historie

do motywowania  uczniów i  stworzenia  bardziej  profesjonalnego obrazu  siebie,  który będzie

lepiej inspirował wychowanków do rozwoju. Niespełniony aktor opowiada historię przesłuchania

ze sławnym reżyserem, zmieniając własną porażkę na sukces motywujący innych do działania200.

W sytuacji kryzysu głównej bohaterki dzwoni do niej, aby wyjawić jej sekret fikcyjności historii

opowiadanej od lat,  po czym przeżywa załamanie nerwowe i  zostaje skierowany na pobyt w

szpitalu.  Po  powrocie  ze  szpitala  przed  premierowym  występem  ustawiając  się  w  kręgu  z

uczniami,  opowiada  im w ramach  motywacji  do  dobrego występu  kolejną,  prawdopodobnie

również zmyśloną historię z nim i Meryl Streep w roli głównej, w której to aktorka poradziła mu

„Mów  głośniej!”201.  Nauczyciel  stwarza  mit,  który  jest  narzędziem  dającym  uczniom  siłę  i

motywację do działania, zwiększając istotność egzystencjalną sytuacji poprzez włączenie ich w

krąg „wielkich artystów”. Kwestią do podjęcia pozostaje dyskusja nad etycznymi i praktycznymi

aspektami  takiej  strategii.  Temat wykorzystywana fikcji  w przebraniu prawdy historycznej  w

celach podniesienia na duchu czy inspiracji do działania jest nieodłącznym elementem sporów o

romantyzm i  granice etyczne wykorzystywania sztuki  dla celów wychowawczych. Wnikliwie

omawia  ten  temat  Maria  Janion  (1979),  zastanawiając  się  między innymi  nad  rolą  wiersza

Adama  Mickiewicza  Reduta  Ordona w  kształtowaniu  polskiej  tożsamości  narodowej  i

podejściem romantyków do wykorzystywania wydarzeń historycznych do swoich dzieł. 

Dalszych badań wymaga takie działanie podejmowane przez samych pedagogów, które łączy

776 01:08:23,833 --> 01:08:30,423 Nie szanują cię. Zapomną o tobie, jak tylko skończą szkołę.
200 341 00:28:31,899 --> 00:28:34,318 Pewnego dnia zostałem zaproszony na przesłuchanie

342 00:28:34,860 --> 00:28:40,283 przez samego Stephena Sondheima.
343 00:28:44,870 --> 00:28:50,209 Mistrz wziął mnie na bok i powiedział dwa słowa,
344 00:28:50,418 --> 00:28:54,255 które zmieniły moje życie: Nie rezygnuj.

201 810 01:12:33,291 --> 01:12:37,837 Kiedy graliśmy Shakespeara, Meryl Streep powiedziała do mnie:
811 01:12:38,045 --> 01:12:39,505 "Mów głośniej"!
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czytanie  z  fikcyjnymi  emocjami,  przemyśleniami  lub  projektowanymi  zyskami.  Szczególnie

istotne zdaje się to teraz,  w sytuacji,  w której  przeważa tzw. selekcja negatywna do zawodu

nauczyciela (Ćwieluch 2018). Deklaracje zaangażowanej, istotnej egzystencjalnie lektury z ich

strony w takich okolicznościach wydają się mało prawdopodobne, tak samo jak świadomość

wagi czytania w jego kulturowym, społecznym i  psychorozwojowym wymiarze.  Co w takiej

sytuacji wybrać: tworzenie fikcji własnego zaangażowania w czynność czytania i deklarację o

posiadanych kompetencjach lekturowych czy stanięcie twarzą w twarz z własną niekompetencją

w tym zakresie  i  upublicznienie  jej?  W świecie  filmu  Carl  wybiera  oszukiwanie  innych,  a

zarazem być może oszukiwanie siebie samego. Jak sugeruje Marshall Fine (2013), to pozwala

mu z determinacją i optymizmem kontynuować swoją pełną przeszkód pracę nauczyciela. Zdaje

się, że druga opcja również w polskiej szkole nie wchodzi w grę, choć badacze skupiający się na

zmianach kultury czytelniczej i próbujący stawić czoła edukacji literackiej  we współczesnych

warunkach  dochodzą  do  konkluzji,  że  bez  towarzyszących  tym  procesom  zmian  pozycji

nauczyciela i popularyzacji takich form uczenia się jak uczenie się wspólne (learning together),

ucieleśnione  uczenie  się  (embodied  learning)  czy wiedza  praktyczna  (working  knowledge)202

obejść się nie może (Lapp i in. 2009, s. 12). 

Filozofia czytania w analizowanym świecie filmu – przełamanie mitu wybrańca

Zasadność  włączenia  do  dyskursu  pedagogiki  „mitu  wybrańca”  w  kontekście  myślenia  o

czytaniu, ujawnionego w toku interpretacji filmu Harry Potter i Książę Półkrwi, potwierdza też

świat  filmu  Nauczycielka  angielskiego.  W  tym  obrazie  daje  on  do  myślenia  o  kształceniu

kompetencji  czytania  z  dwóch powodów.  Po  pierwsze  w świecie  tego filmu  ukazany został

pedagogiczny wymiar  przekonań  o  byciu  „wybranym”  do  twórczości  i  tego  przełożenie  na

praktykę nauczycielską. W scenie, w której uczniowie pytają Lindę Sinclair, czy kiedykolwiek

cokolwiek napisała, nauczycielka odpowiada, że ona jest czytelniczką a, aby coś napisać, trzeba

być  prawdziwym  artystą203.  Tak  wyraźne  rozdzielenie  czytania  i  pisania  na  czynność  dla

wszystkich oraz czynność dla wybranych naznaczone jest rysem „wybrańca” poprzez odwołanie

się do kategorii „artysty”, którym trzeba się urodzić w przeciwieństwie do określeń neutralnych z

perspektywy kategorii  losu  i  przeznaczenia,  jak  czytelnik  i  pisarz.  Kwestia  ta  ma  poważne

202 Publikacja  ta  nie  została  wydana  w języku  polskim,  w związku  z  tym pozostawiam w nawiasach  terminy
oryginalnie używane przez autorów obok proponowanych przeze mnie tłumaczeń na język polski.

203 106 00:09:19,747 --> 00:09:23,793 Napisała coś pani kiedyś?
107 00:09:25,211 --> 00:09:27,964 Nie jestem pisarką, tylko czytelniczką.
108 00:09:30,132 --> 00:09:36,138 Tylko prawdziwy artysta potrafi przelać na papier swoje doświadczenia.
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implikacje pedagogiczne,  jako że mity (znaczenia) obowiązujące w społeczności  i  utrwalane

praktyką szkolną przez rzekomo zracjonalizowaną socjalizację utrwalają granice, które następnie

bardzo ciężko przekroczyć.  Trudność  wynika  głównie  z  tego,  że  nie  widzi  się  we własnych

zasobach,  we własnym „losie” konkretnego przeznaczenia,  co skutkuje samowykluczeniem z

danej praktyki. Takie samookreślenie trajektorii  losu opisuje Pierre Bourdieu, wzmacniając tą

koncepcję  pojęciem  habitusu  jako  zespołu  dyspozycji  do  działania  opartego  na

nieuświadomionych, a nabytych w toku socjalizacji przekonań na temat siebie w odniesieniu do

świata widzianego jako pola dla gier społecznych (Bourdieu 2007, s. 340-347).

W  świecie  filmu  Nauczycielka  angielskiego  ten  mit  jednak  zostaje  przełamany,  co  jest

zainicjowane  istotnym  egzystencjalnie  czytaniem  sztuki  Jasona  Sherwooda  i  podjęciem

wyzwania  włączenia  jej  w  obieg  idei.  Co  więcej,  przełamanie  mitu  wiąże  się  z  przemianą

głównej  bohaterki,  nauczycielki  angielskiego,  co  skutkuje  zasadniczą  zmianą  w jej  praktyce

nauczycielskiej  –  zaczyna ona  stawiać  przed  swoim uczniami  zadanie  pisania  na  podstawie

przeczytanych dzieł nie na zasadzie analizy i podsumowań, tylko stawiając ich przed wyzwaniem

przeciwstawienia się skończonemu dziełu poprzez kreatywne rozwinięcie go204. Wpisuje się to w

praktyki destabilizujące pole literackie, ponieważ 

[j]edną  z  podstawowych  stawek  w rywalizacjach  literackich  (i  innych  etc.)  jest  monopol  na
prawomocność literacką, czyli, między innymi, monopol na władzę autorytatywnego orzekania,
kto ma prawo do tego, by nazywać siebie pisarzem (artystą, uczonym etc.), czy nawet do tego, by
samemu decydować, kto pisarzem jest i kto ma prawo orzekać, czy są nim inni; mówiąc inaczej –
monopol na władzę konsekrowania twórców oraz ich wytworów (Bourdieu 2007, s. 341).

Jak  widzimy,  Pierre  Bourdieu  zwraca  uwagę  na  nie  dość  przez  pedagogikę  uświadamiane

decyzje  dotyczące  semantyki  w procesach edukacyjnych oraz  jej  związek z  polem władzy i

konkretnymi,  codziennymi  praktykami.  Ma  to  przełożenie  również  na  praktykę  szkolną,

szczególnie  jeśli  w  toku  edukacji  wprowadza  się  zadania  burzące  dotychczasowe  granice  i

podział na artystów, których teksty są zawarte w podręcznikach i odbiorców w postaci uczniów

oraz nauczycieli mogących jedynie wejść w pozycję krytyka analizującego i oceniającego dany

wytwór kultury.

Co najistotniejsze z perspektywy tej pracy, takie postawienie tej kwestii ma szereg implikacji

również  dla  praktyki  czytelniczej.  Sprostanie  zadaniu  odczytania  dzieła,  które  nakierowane

204 863 01:20:34,855 --> 01:20:39,360 I tak Linda wróciła do zawodu nauczycielki, 
86401:20:39,569 --> 01:20:42,947 chociaż wprowadziła nowe elementy. 
865 01:20:43,155 --> 01:20:48,703 Skończyliście czytać lekturę, więc zabawmy się w coś twórczego.
866 01:20:48,911 --> 01:20:53,165 Napiszcie nowe zakończenie do "Opowieści o dwóch miastach".
867 01:20:53,374 --> 01:20:57,461 Rozwińcie wodze wyobraźni.
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będzie na jego współtworzenie czyni niezbędnym nie tylko nieświadome nasycanie się stylem

narracji, ale również jego analizę, aby później móc pisać w świadomym odniesieniu się do języka

innego twórcy w kończeniu  czy zmienianiu  jego opowieści.  Zmienianie  skończonego dzieła

uznanego  za  arcydzieło  wiąże  się  też  z  podjęciem  wyzwania  podważenia  jego  przesłania,

konstrukcji i  wymowy. Wymaga po pierwsze zburzenia mitu „kompletności” i pomnikowości

dzieła,  a  po  drugie  pozwala  na  precyzyjne  określenie  własnej  pozycji  wobec  poruszanych

kwestii, choćby była to tylko pozycja tymczasowa.

W ten sposób w świecie filmu podważa się obowiązujący mit prowadzący do samowykluczenia z

rewitalizacji  środowiska  kulturowego,  związany z  sankcjonowaną  przez  współczesna  szkołę

praktykę spłycenia praktyk czytania. Podważaniu temu towarzyszy uznanie szkoły jako pola do

działań alternatywnych wobec wcześniejszych niskorozwojowych schematów działania, których

głównym napędem i celem jest reprodukcja kapitału kulturowego. Tutaj szkoła może być polem

do rozwoju czytania mającego na celu rewitalizację  kultury poprzez tworzenie na podstawie

lektur  własnych  tekstów  kulturowych.  Innymi  słowy,  w  świecie  tego  filmu  transformacja

nauczycielki to jednocześnie impuls do zwrotu w jej praktyce zawodowej. W ramach nowego

podejścia  nauczycielki  literatury szkoła staje  się  miejscem inicjacji  do twórczości  każdego z

uczniów, nie tylko tych, u których rozpoznano wrodzone predyspozycje do „bycia artystą”. W ten

sposób  szkoła  funkcjonuje  jako  miejsce  stwarzające  warunki  do  rozwoju  kompetencji  do

używania  narzędzi  ekspresji  artystycznej,  ale  jest  również  miejscem  inicjującym  rewolucję

społeczną  poprzez  wspieranie  każdego  ucznia  w wysiłku  stworzenia  własnej  odpowiedzi  na

czytane dzieło oraz kształtowania postawy brania odpowiedzialności za rozwój kultury lokalnej.

Można stwierdzić, że proces przemiany głównej bohaterki zainicjowany wejściem w znaczące

relacje  z  autorem sztuki,  Jasonem Sherwoodem,  ma implikacje  dla  praktyki  wychowawczej,

destabilizując strukturę społeczną dzielącą ludzi na twórców (wybrańców) i czytelników (masy).

Symbolicznego znaczenia w tym kontekście może nabrać nazwisko autora sztuki,  Sherwood,

tożsame  z  miejscem  działań  legendarnego  Robin  Hooda,  który  walczył  ze  społecznie

usankcjonowanymi dystynkcjami. Linda Sinclair też podejmuje taką walkę na swoim terenie, na

polu  edukacji,  nie  tylko  podważając mit  przyrodzonego prawa do bycia artystą,  ale  również

wprowadzając  do  swojej  praktyki  nauczycielskiej  konkretne  działania  mające  za  zadanie

wyposażyć młode  osoby w kompetencje  umożliwiające  zniesienie  wytworzonych  podziałów.

Wejście w związek z doktorem Tomem Sherwoodem, zasygnalizowane na końcu filmu, może

być  w  tym  świetle  dodatkowym  podkreśleniem  przyjęcia  określonej  postawy  przez  Lindę,

253



pragnącej poprzez własne czyny walczyć z nierówną dystrybucją dóbr i szans rozwojowych.   

Logan: Wolverine (2017) reż. James Mangold

Interpretacja naiwna – brutalne kino z komiksem w tle

Logan: Wolverine to film akcji z elementami science-fiction, kręcony na podstawie komiksów

(Klimek 2017). Jest to produkt wpisany w ideę konsumeryzmu; przeznaczony do wyświetlania w

multipleksach, będący kolejnym sequelem z serii przynoszącej gigantyczne dochody, promujący

marki i nakierowany na sukces komercyjny (Sims 2017). 

Jednak film ten równie mocno wpisuje się w schematy, jak je przekracza. Potwierdza to Tomasz

Żaglewski, pisząc: 

Pierwsze  recenzje Logana udowodniły  natomiast  jednoznacznie,  iż  mamy  do  czynienia
z kolejną,  daleko posuniętą próbą przekroczenia superbohaterskiego schematu: „Logan (…)
z pewnością  zmienia  nasze  spojrzenie  na  filmy  superbohaterskie  (…),  pokazuje  też,  jak
głębokie  pokłady znaczeń  znajdują  się  w tym gatunku,  jeśli  tylko  podejdzie  się  do  niego
w oryginalny sposób.  W tym sensie Logan dekonstruuje współczesne kino superbohaterskie.
Trudno będzie poskładać je z powrotem (Żaglewski 2017, s. 560/647).

To,  co  wyjątkowe dla  tego  filmu  w porównaniu  do  innych produkcji  o  superbohaterach,  to

również  szeroko  komentowana  wysoka  liczba  krwawych scen  oraz  obecność  ujęć,  które  w

sposób przerysowany pokazują przemoc (Anderson 2017, Dowd 2017, Travers 2017). 

Jeśli chodzi o ocenę obecności wątków o potencjale edukacyjnym, Jeffrey M. Anderson (2017)

recenzujący  film  z  perspektywy  jego  wartości  wychowawczej,  stwierdza,  że  ma  on

rozczarowująco  niską  jakość  biorąc  pod  uwagę  pozytywne  przesłanie  i  obecność  wzorów

osobowych.  Inni  recenzenci  zwracają  natomiast  uwagę  na  poruszane  w  filmie  kwestie

filozoficzne, etyczne i egzystencjalne (Bradshaw 2017, Gleiberman 2017, Tallerico 2017, Travers

2017).

Przechodząc do pojawiających się w filmie odniesień do czytania, wątek dotyczący roli komiksu

w świecie filmu zostaje przez niewielu recenzentów zauważony. Jedynie David Ehrlich (2017)

stwierdza, że jest to ważny element fabuły. Owen Gleiberman (2017) odnotowuje fakt, że dla

Logana obecność Edenu w komiksie była równoznaczna z jego fikcyjnością. Natomiast Peter

Bradshaw (2017)  wskazuje  na  specyficzny sposób ukazania  komiksów,  twierdząc,  że  film z

finezją  przedstawia ich obraz  jako „plotkarskich czytadeł”  przywołując opinię  Logana,  który

określa  je  jako  „lody  dla  siusiumajtków”.  Obecność  komiksu  z  serii  X-Men jest  również
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zinterpretowana jako wyraz oddania hołdu pierwowzorowi filmu i jego twórcom (Zakarin 2017).

Wyjaśnianie i pogłębione rozumienie

Komiks jako niedoceniony typ tekstu 

Głównym  wątkiem  dotyczącym  czytania  obecnym  w  świecie  filmu  Logan:Wolverine jest

znaczenie komiksu w życiu małej dziewczynki, Laury. Laura to dziecko drogi, w związku z czym

może  posiadać  bardzo  niewiele,  jednak  zawsze  wozi  ze  sobą  komiks  opisujący  przygody

superbohaterów z serii X-Men205. Strzeże go jak skarbu, nigdy się z nim nie rozstaje i niechętnie

go pokazuje innym. Jest on z pewnością dla niej czymś więcej niż rozrywką. Jak później się

dowiadujemy, stanowi on istotne egzystencjalnie źródło nadziei siły i odwagi dziewczynki oraz

podstawowe źródło jej dotychczasowej wiedzy o świecie206.

Jak  możemy wywnioskować  z  fragmentów  filmu  pokazujących  przeszłość  Laury  w  formie

dokumentacji  codziennego  życia,  komiksy  z  serii  X-Men były  czytane  jej  oraz  pozostałym

dzieciom przebywającym w klinice korporacji Transigen przez pielęgniarki207. Ważnym tropem

przy  próbach  określenia  znaczenia  czytania  w  świecie  analizowanego  filmu  jest  to,  że

podejmujące  się  tego  zadania  pielęgniarki208 były  stereotypowymi  przedstawicielami  niższej

klasy społeczeństwa amerykańskiego. Słabo opłacane imigrantki209 uważane były przez swoich

zleceniodawców za tak ograniczone intelektualnie, że nie podejrzewano, iż będą sobie zdawały

sprawę z tego, co tak naprawdę odbywa się w laboratoriach210.

Wydarzeniem inicjującym akcję filmu jest  uratowanie Laury przed niechybną śmiercią  z  rąk

pracowników korporacji. Podejmuje się tego jedna z pielęgniarek o imieniu Gabriela. Kobieta

przekazuję  dziewczynkę  w  ręce  Logana,  aby  bezpiecznie  przewiózł  ją  w  miejsce,  którego

205 [34038][34058]Czytałaś to w wolnym czasie?
[34069][34098]Mamy tu fana X-Menów.

206 [27401][27428] Te dzieci urodziły się w Transigen.
[27442][27460] Urodziły się tu...
[27461][27481] i nie opuściły tego miejsca.
[27482][27506] Nie widziały słońca ani oceanu.
[27516][27530] Deszczu ani śniegu.
[27545][27568] Żadnych boskich stworzeń.

207 [27072][27110] Nazywam się Gabriella Lopez.|Jestem pielęgniarką.
[27111][27152] I przez dziesięć lat|pracowałam dla Transigen Research.

208 [13772][13784]Jestem pielęgniarką.
[13797][13818]Kiedyś byłam.|W Meksyku.

209 [4940][4951]Gabriella? [...]
[5136][5148]Pewna Meksykanka...

210 [28080][28111] Mieli nas za biedaków i głupców.
[28111][28138]Byliśmy biedni.
[28138][28161]- Ale nie głupi.|
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koordynaty zapisane  są  na  kopercie  z  pieniędzmi  przeznaczonymi  na  zapłatę  za  wykonanie

zlecenia211.  Miejsce to  według wiedzy Gabrieli  ma zapewnić dziewczynce bezpieczeństwo212.

Okazuje się, że wiedzę dotyczącą położenia kryjówki dla Laury pielęgniarka uzyskała z jednego

z komiksów. Przeczytała, że na północy kraju znajduje się tajna baza mutantów, Eden. Komiks

zawierał też obrazek z koordynatami lokacji, które Gabriela postanowiła przepisać i zadbać o to,

aby ktoś tam Laurę zawiózł213. Tym kimś, kogo wybrała, był biologiczny ojciec dziewczynki,

Logan, inaczej zwany Wolverine214.

Komiksy, rzecz jasna, są wymysłem mającym niewiele wspólnego z rzeczywistością. Chociażby

z racji tego uznanie tego typu tekstu jako źródła rzetelnych informacji zdawało się potwierdzać

naiwność Gabrieli215.  Dodatkowo dla Logana jako jednego z X-Menów było jasne,  że żaden

Eden, w którym rzekomo działał jako superbohater, nie istnieje, a przygody opisywane przez

autorów  komiksów  to  fikcja216.  Tym  samym  obraz  filmowy  stawia  przed  nami  kwestię

funkcjonowania  w  przestrzeni  kulturowej  komiksów  i  możliwe  poziomy  ich  odbioru.  Dla

jednych może  to  być  rozrywka,  dla  innych  biznes  mający przynosić  maksymalne  zyski,  dla

jeszcze innych źródło wiedzy o świecie lub tekst o wartości rezydualnej, czy nawet sakralnej.

Zobrazowana powyżej kwestia stawia pytanie o to, jak pedagogika widzi komiks w ocenianiu

jego roli psychorozwojowej i kulturotwórczej. Dodatkowo, zachęca do zastanowienia się, jak

tego  typu  tekst  funkcjonuje  jako  pedagogiczny tekst  kultury nie  w  ocenie  nauczycieli,  a  w

środowisku jego czytelników.  Komiks  w pedagogice ma,  zdaje  się,  tradycyjnie  dwa oblicza.

Jedno  z  nich  to  oblicze  pozytywne  w  postaci  komiksu  dydaktycznego,  planowanego  i

tworzonego w celu osiągnięcia określonych celów kształcenia (Marciniak 2014). Drugi to, jak

twierdzi  Dwight  MacDonald,  sztandarowy  produkt  amerykańskiej  kultury  masowej,  który

niewiele ma wspólnego z jakościowym przekazem. Jak stwierdza ten klasyczny autor, 

211 [14067][14101]Weź to.|20 tysięcy dolarów.
[14101][14123]Zawieź nas pod ten adres.

212 [31183][31207] Błagam cię...
[31208][31232] zabierz ją w bezpieczne miejsce.

213 [30683][30706] Czytałam o placówce na północy.
[30707][30726] Miejscu dla mutantów.
[30727][30739] Nazywali je Edenem.

214 [31107][31131] Możesz jej nie kochać,
[31146][31171] ale to twoja córka.

215 [39416][39455]Siedzi z nami w aucie|młody mutant.
[39461][39486]I zabieramy ją do miejsca,|w którym są inni mutanci.
[39487][39530]- Ma to dla ciebie jakieś znaczenie?|- Kompletnie żadnego.
[39530][39572]Zwłaszcza że pielęgniarka Gabriella|naopowiadała o nas bredni z komiksów.

216 [34098][34118]Chyba wiesz,|że to pierdolenie?
[34119][34150]Może ćwierć z tego to prawda.|I to nie było tak.
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[k]ultura masowa rozwinęła również autonomiczne środki przekazu, którymi rzadko posługują
się prawdziwi  artyści:  radio,  filmy,  komiksy,  kryminały,  science-fiction,  telewizję.  Czasami
nazywana  jest  ona  kultura  popularną,  jednak  uważam,  że  kultura  masowa  to  trafniejsze
określenie z racji tego, że jest produktem tworzonym wyłącznie i bezpośrednio na potrzeby
masowej konsumpcji — niczym guma do żucia (MacDonald 1953, s. 1, za: Wróblewski 2016,
s. 17).

W tej odsłonie ten typ tekstu uznawany był również w Polsce jako formy wskazującej na upadek

kulturowy.  Podkreślało  się,  że  jest  to  wytwór  powielający  stereotypy  i  negatywne  wzory

zachowań,  pełen  przemocy i  wulgarności  (Kłoskowska 1961,  s.  447).  Jak  stwierdza  Tomasz

Marciniak, zmiany następują. Dopiero ostatnio

[k]omiks  w  Polsce  otrzepuje  się  cierpliwie  ze  stereotypów  i  jest  niezmiernie  ciekawym
zjawiskiem artystycznym, literackim i społecznym. […] Komiks oczywiście, jak każda dziedzina
twórczości, może być sztuką. Dla polskiej dydaktyki znamienna jest bardzo opóźniona reakcja w
tym względzie […] (Marciniak 2014).

Jednak nawet  on zdaje  się zwolennikiem doceniania wartości  komiksu dydaktycznego,  który

prezentuje „w sposób zamierzony treści nauczania” niż pogłębiania i wykorzystywania wiedzy

dotyczącej pedagogicznego potencjału komiksów należących do kultury masowej.

Natomiast w świecie analizowanego filmu następuje rehabilitacja komiksu, jeśli chodzi o jego

pedagogiczną  wartość.  Staje  się  on  nie  tylko  ważnym  obiektem  kulturowym,  ale  również

jedynym  tekstem,  który  posiada  duży  potencjał  rezydualny.  Przyczynia  się  on  bowiem  do

budowy i  podtrzymywania wspólnoty oraz kształtowania śwata wartości całej  grupy młodych

mutantów. 

W  myśli  humanistycznej  można  znaleźć  tego  odbicie  w  omawianych  szeroko  w  tej  pracy

koncepcji rezydualności, zgodnie z którą poszczególne stadia rozwoju mają rezydua o różniącym

się między sobą natężeniu (Pareto) lub dominacji  (Erikson). Choć trudno docenić osobom w

innej fazie rozwojowej wagę danego tekstu, to rezydualny potencjał dostrojony do fazy, w której

znajduje  się  odbiorca,  może  przeważać  o  jego  stymulującym  znaczeniu  i  egzystencjalnej

istotności  potrzebnej  do  przezwyciężenia  kryzysów rozwojowych  czy prawidłowego  procesu

budowy  własnej  osobowości.  Postawa  szacunku  i  dopuszczanie  do  świadomości  istotności

edukacyjnej nawet takich tekstów kultury, które postrzegane są jako nieistotne rozwojowo, może

być kluczowa dla dostrzeżenia ich pedagogicznego wymiaru. Szczególnie ważne zdaje się to być

dla  budowy  komunikacji  między  wychowankami  i  wychowawcami,  która  uruchamia

zrozumienie  i  możliwość  poznawania  tej  rzeczywistości  oraz  uwzględniania  jej  w

oddziaływaniach pedagogicznych. 
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Czytanie a „animal symbolicum”

Film  Logan:  Wolverine,  mówiąc  słowami  Ernsta  Cassirera,  podkreśla  symboliczną  naturę

człowieka  i  zwraca  uwagę  na  istotność  rozwijania  i  pielęgnowana  tej  sfery  w  ludzkiej

egzystencji. Jak pisze autor Eseju o człowieku, zdolność do tworzenia symboli i posługiwania się

nimi jest tym, co różni człowieka od zwierzęcia (Cassirer 1977, s. 79). Poprzez posługiwanie się

symbolami

[c]złowiek, w porównaniu do innych zwierząt, nie żyje tylko w rozleglejszej rzeczywistości,
żyje  jak gdyby w nowym wymiarze  rzeczywistości.  […] Człowiek nie żyje już  w świecie
jedynie fizycznym, żyje także w świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są:
język, mit, sztuka i religia. Są to różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć,
splątana sieć ludzkiego doświadczenia (Cassirer 1977, s. 79-80). 

W filmie tezę o wezwaniu człowieka do funkcjonowaniu jako animal symbolicus oraz zgubnych

konsekwencjach niemożności sprostania temu wezwaniu weryfikuje się w zestawieniu dwóch

przeciwstawnych  w  tej  sferze  postaci:  Logana  i  Charlesa.  Pierwszy,  pozbawiony  sfery

symbolicznej, nieprzerwanie cierpi na brak sensu życia. Jedyne, co każe mu działać i żyć to

instynkt grupowy. Jak wilk lub pies gotowy jest znosić cierpienia i walczyć do kresu sił aby

ochronić tych, których traktuje jak własne stado. Drugi, żyjący w świecie symbolicznym, docenia

wagę  kultury w życiu  człowieka  i  jako  ważne  widzi  zadanie  przekazywanie  jej  młodszemu

pokoleniu. Postrzega też symbolikę jako to, co rzeczywiste dla danej wspólnoty.

W konsekwencji Logan, pozbawiony dostępu do sfery symbolicznej, nie rozumie i nie docenia

znaczenia symboli w życiu. Wykluczony jest w ten sposób z całej gamy uczuć, wartości, postaw i

przekonań  organizujących  życie  innych  ludzi217.  Ma  to  dramatyczne  konsekwencje  dla  jego

myślenia o znaczeniu własnego życia,  doprowadzając do samowykluczenia nie  tylko z  życia

kultury, ale również z angażowania się w znaczące związki z innymi ludźmi. Z powodu braku

umiejętności poruszania się w uniwersum symbolicznym Logan traktuje śmierć tylko jako koniec

życia,  nie  potrafiąc nadać temu głębszego, symbolicznego znaczenia.  W konsekwencji  każde

odejście jego najbliższych, czyli ludzi, których włączył do swojego stada, traktuje jako ogromną

stratę, której nic nie może wytłumaczyć poza tym, że stało się to pomimo, a być może z powodu

217 [39344][39390]Nie dostrzegasz w tym|większego dobra?
[39391][39416]A co takiego robimy?
[39416][39455]Siedzi z nami w aucie|młody mutant.
[39461][39486]I zabieramy ją do miejsca,|w którym są inni mutanci.
[39487][39530]- Ma to dla ciebie jakieś znaczenie?|- Kompletnie żadnego.
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jego obecności218.  Ma wrażenie,  że  wszyscy jego ukochani  skazani  są  na  śmierć  przez  jego

obecność w ich życiu.

Wykluczony z życia symbolicznego i samowykluczający się z życia uczuciowego, Logan cierpi

na kryzys egzystencjalny.  Nie potrafi  i  nie chce odnaleźć sensu życia, bo jedyne, co mógłby

odkryć to to, że jego życie przynosi śmierć. Wolny czas spędza na piciu alkoholu, zażywaniu

narkotyków219 i oczekiwaniu na koniec własnego życia, który będzie kresem jego cierpienia220.

Nie chce też zmienić swojej sytuacji, ponieważ zmiany w życiu znaczyłyby tyle, że życie nadal

trwa221. Jedyne plany, jakie ma, to kolejna wizyta w barze222.

Charles Xavier natomiast jest  ponad dziewięćdziesięcioletnim profesorem223,  który przez całe

życie czerpał całymi garściami ze świata kultury. Jego misją było również kształcenie innych,

szczególnie tych ciężko doświadczonych przez los224. Jako że zapadł na chorobę Alzheimera, nie

może  funkcjonować  normalnie225.  Sytuację  pogarsza  to,  że  będąc  mutantem  obdarzonym

ogromną siłą wpływania na ludzkie myśli, musi nieustannie zażywać środki uspakajające, aby

siłą  swojego  umysłu  nie  doprowadzać  do  masowych  zgonów226.  Odgrodzenie  od  świata  i

niemożność posługiwania się własnym umysłem jest dla niego nie do wytrzymania227. 

Jednak pomimo tego jego siły życiowe są nadal na wysokim poziomie.  Choć porusza się za

pomocą wózka inwalidzkiego, w pomieszczeniu, w którym przebywa, hoduje rośliny. Z chwilą,

gdy  odkrywa,  że  na  Ziemi  jest  nowe  dziecko  obdarzone  nieludzką  mocą,  pragnie  się  nią

zaopiekować i wprowadzić ją w świat ludzkich wartości, symboli, uczuć i nadziei228. Zaprasza ją

218 [68168][68187]Bo nie jestem w tym dobry.
[68204][68237]Moim ukochanym|przytrafiają się nieszczęścia.

219 [9418][9473]Morderca uzależniony od barbituranu.
220 [61033][61050]Umierasz.

[61076][61093]Chcesz umrzeć.
[61121][61137]Charles mi powiedział.

221 [11733][11755]Słyszę cię w nocy.|Nie sypiasz.
[11756][11774]Nie chcesz o tym rozmawiać.
[11794][11812]Ani o alkoholu.

222 [67730][67745]Dokąd ty pójdziesz?
[67754][67770]Chyba zacznę od baru.

223 [20339][20362]- Charles Xavier. [...]
[20362][20382]Najbardziej poszukiwany|osiemdziesięciolatek w Ameryce.
[20384][20407]Jestem po dziewięćdziesiątce.

224 [43679][43739]Uważaj na słowa,|bo ojciec był dyrektorem kilka lat.
[43739][43759]Właściwie...
[43765][43797]to była szkoła specjalna.

225 [42523][42545]Na co cierpi staruszek?
[42545][42571]To Alzheimer?|Stwardnienie zanikowe boczne?
[42573][42613]Starość w połączeniu z jego mózgiem|może narazić świat na niebezpieczeństwo.

226 [16799][16849]Jego mózg zakwalifikowano|jako broń masowego rażenia.
227 [9708][9741]Nikt nie zasługuje na takie życie.|Otumaniony lekami w jebanym zbiorniku!
228 [17521][17540]To Laura.
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też do świata kultury, pokazując jej to, co jego samego poruszyło, gdy był małym chłopcem, co

ukształtowało jego światopogląd. Jednak pomimo tego, że jest profesorem i jako genialny umysł

poznał  największe  osiągnięcia  ducha  ludzkiego,  nie  pokazuje  dziewczynce  ani  pisma

filozoficznego, ani powieści uznanej za arcydzieło literatury. Zamiast tego ogląda z nią western,

siedząc razem z dziewczynką w łóżku i  wplatając w seans własne wspomnienia229.  Wspólne

oglądanie filmu staje się dla Laury istotnym przeżyciem egzystencjalnym. Słucha filmu na tyle

uważnie,  że  zapamiętuje  każde słowo i  w czasie  pogrzebu Logana,  swojego ojca,  na grobie

przytacza  wypowiedź,  którą  usłyszała230.  Obraz  filmowy  stanowi  również  dla  niej  źródło

określonych gestów wyrażających uczucia i wspólnotowość. W czasie pogrzebu Charlesa Laura

powtarza ujrzaną w filmie czynność chwycenia rodzica za rękę. Logan jednak nie odwzajemnia i

nie podtrzymuje symbolicznego gestu córki.

W  świecie  filmu  możemy  więc  zidentyfikować  obraz  wykształcania  się  w  osobie  systemu

symbolicznego pod wpływem tekstów kultury,  z  którymi  wchodzi  ona w prawdziwe,  istotne

egzystencjalnie  spotkanie.  Symboliczna  sieć,  na  którą  wskazuje  Ernst  Cassirer,  jest  nowym

wymiarem ludzkiej egzystencji nadającej człowiekowi siłę do życia pomimo straty, choćby była

to śmierć najbliższych231. Czerpanie z języka, mitu, sztuki i religii składających się na uniwersum

symboliczne  staje  się  nie  tyle  wyznacznikiem  człowieczeństwa,  co  kluczową  umiejętnością

pozwalającą żyć jako człowiek, który pragnie czegoś więcej niż zagłuszenia bólu egzystencji.

Czytanie  w  tej  perspektywie  jawi  się  jako  zasób  w  podwójnym znaczeniu:  stanowi  źródło

tekstów w postaci  mitów,  literackich  dzieł  sztuki,  świętych tekstów religijnych,  ale  również

wyposaża  w  słowa  i  style  myślenia  pozwalające  operować  zarówno  tymi  tekstami,  jak  i

pozostałymi  elementami  uniwersum  symbolicznego,  między  innymi  wytworami  kultury  w

postaci dźwiękowej i wizualnej. 

[17545][17565]Czekaliśmy na ciebie.
[17613][17626]Podejdź.
[17636][17653]Już dobrze.
[17655][17665]Chodź.
[17720][17741]Nie masz się czego bać.
[17761][17778]Chodź.
[17778][17791]No chodź.
[17799][17837]Już dobrze.|Możesz tu zostać.
[17841][17852]Jest tu bezpiecznie.

229 [32842][32867]To bardzo znany film.
[32867][32888]Ma prawie sto lat.
[33224][33274]Pierwszy raz widziałem go w kinie|w swoim mieście,
[33274][33295]kiedy byłem w twoim wieku.

230 [77120][77130]Tatusiu.
[77468][77497] Człowiek musi być sobą.

231 W analizowanym obrazie filmowym giną aż trzy kluczowe dla Laury osoby: Gabriela, Charles i Logan. Pomimo
tego, jest ona w stanie dalej funkcjonować i stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia przed nią życie.
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Czytanie jako budowanie wspólnoty narracyjnej

W świecie filmu  Logan: Wolverine przedstawiony jest konflikt między dwoma podejściami do

kultury,  wyobraźni  i  myślenia,  które  mają  przełożenie  na  odmienną  postawę  wobec

funkcjonowania  tekstów  kultury  w  społecznościach.  Logan  reprezentuje  postawę  ignorującą

symboliczną naturę człowieka. Być może z racji specyfiki swojej mutacji Wolverine skupia się

na  rzeczywistości  pojmowanej  na  sposób  zwierzęcy,  a  nie  na  symbolice,  którą  wyśmiewa,

ignoruje i której znaczenia po prostu nie potrafi pojąć232. Z tego względu jest on przekonany o

fikcyjności i braku znaczenia treści zawartych w komiksie. Jego zwierzęca natura nie pozwala

mu na objęcie umysłem dynamiki wspólnoty symbolicznej, której członkowie postrzegają świat

jako uniwersum symboliczne. 

Zupełnie  inną  postawę  prezentuje  Profesor  Charles  Xavier  doceniający  świat  symboli  i

rozumiejący jego  wagę w  życiu  wspólnotowym człowieka.  Gdy Logan  twierdzi,  że  fakt,  iż

Gabriela wyczytała o Edenie w komiksie, którego stworzyli ludzie świadczy o tym, że Eden nie

jest prawdą233, Xavier uważa, że to może świadczyć o czymś wręcz odwrotnym. O tym, że dla

Laury,  i,  jak  się  później  okaże,  całej  reszty  dzieci  –  mutantów  Eden  jest  prawdą,  będąc

rzeczywistością  budowaną  na  podstawie  mitu.  Profesor  Charles  Xavier  to  postać,  która

doskonale  rozumie  i  wspiera  kształtowanie  się  symbolicznej  sfery  życia.  W  rozmowie  z

Loganem uświadamia mu, że fakt, iż Eden został wymyślony, nie wyklucza możliwości, że takie

miejsce istnieje. Co więcej, stara się go przekonać, iż uznanie fikcyjności tej komiksowej krainy

nie równa się odmowie przyznania znaczenia temu miejscu234.

232 [9474][9497]Byłeś zwierzęciem.
[9504][9522]Ale przyjęliśmy cię.
[9535][9557]Podarowaliśmy rodzinę.

233 [59123][59140]To miejsce...
[59141][59177]Pielęgniarka naczytała się bajek.
[59178][59193]Bajeczek!
[59230][59261]Widziałem to!
[59261][59273]To wszystko...
[59273][59306]Nie istnieje!|Zrozumiałaś mnie?
[59306][59333]Eden nie istnieje.
[59334][59353]To bajeczka.|Widzisz?
[59354][59385]To nazwiska ludzi...
[59385][59404]którzy to zmyślili.

234 [45843][45870]I ten cały Eden...
[45878][45900]on nie istnieje.
[45900][45921]Pielęgniarka wyczytała to w komiksie.
[45941][45965]Rozumiesz?|To nie jest prawdziwe.
[45973][45993]Jest dla Laury.
[46030][46053]Dla niej jest.
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Tym samym świat filmu przedstawia konflikt między dwoma koncepcjami prawdy. Pierwsza z

nich mówi o prawdzie jako odkrywaniu rzeczywistości przez człowieka, a zgodnie z drugą, za

prawdę można uznać to, co człowiek tworzy (Rorty 1996, s. 24). Rozwój akcji wskazuje na to, że

świat filmu opowiada się przy drugiej opcji. W wyniku działań wspólnoty komunikacyjnej Eden

staje  się  rzeczywistym  centrum  spotkań  młodych  mutantów,  gdzie  tworzą  oni  bezpieczne

schronienie. Wytyczne z fikcyjnego komiksu sprawiają, że każdemu z mutantów znane są jego

koordynaty,  a  miejsce  to  ma  znaczenie  symboliczne,  dające  rezydualną  siłę  do  działania.

Wyobrażeniowa wartość Edenu jako wspólnoty motywuje do dalszej drogi pomimo przeciwności

i  daje  nadzieję  na  powrót  do  wspólnoty  komunikacyjnej,  którą  symbolicznie  zespala  treść

czytanych komiksów.

Świat filmu ukazuje,  jak czytanie oddziałuje na środowisko poprzez proces,  w którym treści

kulturowe  kształtują  tożsamość,  stając  się  inspiracją  do  podejmowania  określonych  działań.

Logan: Wolverine to obraz potęgi tekstu, który pomimo, a może dzięki swojej fikcyjności, silnie

oddziałuje na czytelnika, dostarczając potężnych obrazów i symboli poruszających istotę ludzką

do głębi. Jednak można uznać, że tym, co daje mu moc tworzenia rzeczywistości, jest  praca

symboli w obiegu idei odbywająca się na zasadach ekologii umysłu. W świecie analizowanego

obrazu filmowego czytanie komiksu przez dzieci – mutanty w laboratorium pociąga za sobą

efekt w postaci stworzenia wspólnoty komunikacyjnej opartej o ten tekst. W efekcie lektury tych

samych wytworów kultury następuje tworzenie się  znaczeń wspólnotowych oraz reprodukcja

symboli, które dają moc i tożsamość grupową. Co ważne, wspólne symbole zaczerpnięte są z

literatury „rozrywkowej”,  a znak X, od którego pochodzi nazwa mutantów określających się

mianem X-Menów, staje się również znakiem przyjętym przez młodych mutantów i określa ich

tożsamość grupową. 

Film pokazuje świat, w którym budowanie wspólnoty symbolicznej jest możliwe i potrzebne na

każdym poziomie życia, jako że spełnia ona istotną rolę w nadawaniu egzystencji sensu, nawet

jeśli symbole do tego użyte wydają się mało znaczące czy banalne dla osób spoza wspólnoty lub

dla  tych,  które  nie  mają  potrzeby  wspólnotowości  albo  są  częścią  innej  wspólnoty

komunikacyjnej.  Analiza  obrazu  filmowego  w  kontekście  kształcenia  kompetencji  do

wartościowego  czytania  stawia  pytanie,  jak  wspierać  rozwój  takiej  wspólnoty,  jednocześnie

zapewniając jej silną tożsamość i otwarcie na innych wyrażające się w sytuowaniu się w strefie

pogranicza. Świat filmu Logan: Wolverine zdaje się implikować, że wzorem może być postawa

Charlesa  Xaviera.  Afirmuje  on  wybory  czytelnicze  wychowanka,  nie  generując  oporu
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dziewczynki i obronnego ruchu do wewnątrz, jednocześnie proponując nowe impulsy w relacji

polegającej  na dzieleniu się  sobą i  uznawaniu swoich pozycji.  Pomimo tego,  że Charles  nie

przeżył,  teksty kultury  i  gesty  jednoczące  świat  ludzi  ze  światem  mutantów,  które  pokazał

Laurze,  stały się  dla  niej  na  tyle  ważne,  że  w obliczu  śmierci  najbliższych –  na  pogrzebie

Charlesa i na pogrzebie swojego ojca, Logana – użyła właśnie ich235.

Filozofia czytania w analizowanym świecie filmu - multiwersum jako ćwiczenie postawy ironii

Film  Logan:  Wolverine wprowadza  do  świata,  w  którym czytanie  literatury pięknej  nie  ma

miejsca. Czyta się jedynie procedury laboratoryjne, dokumenty lub akta. Te często mogą być

przedmiotem manipulacji,  a  jeśli  są  prawdziwe,  stają  się  praktycznie  niedostępne,  a  za  ich

przeczytanie grozi śmierć. Dokumenty przechowywane w laboratorium są bowiem dowodami

zbrodni, upadku moralności i nieludzkiego wyrachowania pracowników korporacji  Transigen.

Jedynymi  tekstami  kultury,  które  są  czytane  przez  dorastające  dzieci-mutanty  są  komiksy.

Stanowią  one  bazę  tworzącej  się  tożsamości  indywidualnej  i  zbiorowej,  choć  przez  świat

dorosłych uważane są za czystą rozrywkę. Komiksy stają się dla dzieci głównym dziedzictwem

symbolicznym, rezerwuarem znaczeń, wartości, marzeń i ambicji. Uczą języka, a nawet, dzięki

warstwie wizualnej, sposobu poruszania się i „pozowania” (Popielecki 2017).

Jednak  czymś,  czego  nie  powinno  się  stracić  z  pola  widzenia  przy  analizie  tego  obrazu

filmowego,  jest  kwestia  paratekstualności  wiążącej  komiks  z  filmem  i  całym  tak  zwanym

multiwersum  Marvela,  w  ramach  którego  wyprodukowane  zostały  te  wytwory  kultury.

Poruszenie tej kwestii pokazuje bowiem właśnie specyficzną filozofię czytania wpisaną w kino

komiksowe, jak ten typ filmów określa Tomasz Żaglewski. Stwierdza: 

Zaprojektowanie  zasadniczej  struktury  pierwszych  trzech  filmów  z serii  jako  świadomie
paratekstualnych, to znaczy tworzących liczne luki narracyjne i odwołujących się do potrzeby
nieustannego  rozszerzania  treści  zaprezentowanych  w kolejnych  epizodach,  znajduje
znakomite potwierdzenie i uzupełnienie w mocno transmedialnym charakterze proponowanej
tu lektury, wyjątkowo mocno zakorzenionej w wyszukiwaniu ukrytych informacji i połączeń,
tworzących się już nie tylko pomiędzy filmami, lecz także innymi medialnymi wcieleniami X-
Men.  Kluczowe  zatem  okazuje  się  odczytanie  kolejnych  filmów  jako  swego  rodzaju
zapożyczeń  wątków  komiksowych,  których  zidentyfikowanie  wnosi  dodatkowy aspekt  do
końcowej przyjemności wynikającej z seansu (Żaglewski 2017, s. 249/647).

Mówiąc o powiększaniu przyjemności z oglądania filmów i czytania komiksów, musimy wziąć

pod uwagę, że jest to możliwe wtedy, gdy będzie się wiązało z wykształceniem odpowiednich

235 W trakcie pogrzebu Laura złapała Logana za rękę – kontakt fizyczny który Charles inicjował prawie od samego
początku, a na pogrzebie Logana cytowała dialogi z westernu oglądanego wspólnie z profesorem.
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strategii  odbioru  tych  wytworów  kultury.  Uznanie  i  produktywne  wykorzystanie

paratekstualności zakłada wykształcenie odpowiednich strategii czytania wymagających nie tylko

uważności  i  wielokrotnej  lektury,  ale  również  nastawienia  na  rozszerzone patrzenie  na  daną

produkcję w sieci innych. Jednak, co jeszcze istotniejsze, bo przełomowe, wymagają przyjęcia

postawy  ironisty  potrafiącego  uznać  różne  słowniki  oraz  tworzącego  równoprawnie

współistniejące  wytłumaczenia  dla  przedstawianych  wątków,  zdarzeń  i  rysów

charakterologicznych postaci.

W taki oto sposób komiksowo-filmowe uniwersum X-Menów stało się pierwszą pełnoprawną
kinową  realizacją  struktury  komiksowego  multiwersum,  czyli  bardziej  rozwiniętego
konceptualnie  wariantu  uniwersum,  w którego  obrębie  może  (a wręcz  musi)  istnieć  kilka
niekoniecznie  zbieżnych  wariantów  danej  opowieści.  Zdaniem  cytowanego  wcześniej
Backmana,  forma  multiwersum  stanowi  przede  wszystkim  rodzaj  wyzwania  dla
czytelnika/widza,  który  automatycznie  zostaje  zaproszony  do  swoistego  „ćwiczenia
z rozpoznania przemieszczeń”, gdzie mniej istotna okazuje się faktyczna koherencja pomiędzy
oferowanymi  wariantami  multiwersum,  a większą  przyjemność  daje  raczej  odbiorcom
rozpoznawanie wszystkich nieścisłości, które rodzą się w trakcie lektury (Żaglewski 2017, s.
493/647).

Nieścisłość  ujawniająca  się  w  rozpoznanym  przemieszczeniu  uczy  akceptacji  różnicy  w

słownikach, narracjach i strategiach tekstualizacji ekranizowanych przygód X-Menów opartych

na komiksach w sposób wybiórczy, niechronologiczny, niespójny i nieprzewidywalny.

Zachowując  połączenie  pomiędzy  dwoma  wariantami  filmowego  uniwersum,  widownia
nieuchronnie  traci  możliwość  zakotwiczenia  swojej  perspektywy  w jednej  z dwóch
rzeczywistości. […] Albo zatem odbiorca musi odnieść się do jednego z zestawów filmów jako
wyznaczających bazową linię czasową (swojską linię czasową), albo musi zaakceptować oba
zestawy  jako  równorzędnie  reprezentacyjne  i płynne.  Doskonale  oddaje  to  nienarracyjną
sytuację widza jako konsumenta poprzez zmuszenie go do zastosowania mechanizmu wyparcia
lub równowartości w odniesieniu do istniejących filmów […]; widownia zostaje poproszona
o zaakceptowanie  zmieniających  się  warunków  franczyzy  jako  dominujących  lub
kontynuujących wcześniejsze wcielenia produktu (Żaglewski 2017, s. 494/647).

Zbudowane  na  tym polu  kompetencje  mogą  być  z  powodzeniem przenoszone  do  istotnego

egzystencjalnie  czytania  innych  tekstów  kultury  i  odwrotnie,  wciągające  i  angażujące

emocjonalnie oglądanie kina komiksowego wykorzystującego koncepcję multiwersum może być

bazą do kształcenia postawy ironistki236 u tych, którzy nie są zdolni do czytania wychodzącego

poza sakralne traktowane tekstu. Zachęta ta jest mobilizująca, jako że

[…]  franczyza filmowych X-Men  otwarcie  wykorzystuje,  a nawet  fabularyzuje,  ów konflikt
pomiędzy alternatywnymi wcieleniami multiwersum. Osiąga przy tym niespotykany stopień

236 Zachowuję  tutaj  terminologię  zastosowaną  przez  Richarda  Rorty'ego,  który  wprowadza  zróżnicowanie  ze
względu  na  rodzaj  w przypadku  przywoływania  podmiotów nieokreślonych  rodzajem męskim lub  żeńskim
(Rorty 2009). 
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czasoprzestrzennej  komplikacji,  ale  również bogate możliwości  w zasadniczym poszerzaniu
pola potencjalnej lektury, która reprezentuje tutaj stopień już niemalże równie zaawansowany
co w przypadku multiświatów komiksowych (Żaglewski 2017, s. 494/647).

Czerpanie z tak różnorodnego multiwersum bogatego w treści rezydualne w rozumieniu Vilfredo

Pareto oraz możliwość uczestniczenia w społeczności skupionej wokół serii X-Men w tworzeniu

alternatywnych  zakończeń,  „rozpoznawaniu  przemieszczeń”  lub  zauważaniu  elementów

scenografii  czy wątków przepowiadających określone  rozwinięcia  akcji  oraz  ocena realizacji

zadań  przez  poszczególnych  scenarzystów  czy  reżyserów  sprawia,  że  odbiór  produkcji

skupionych wokół X-Menów może w prosty sposób stać się inspiracją do własnej aktywności na

polu kultury. Jednak warta zaznaczenia jest uwaga Andreasa Rauschera, że wyznacznikiem, który

pozwala na określenie serii  X-Men jako wyjątkowego zjawiska na mapie współczesnego kina

komiksowego,  jest  podporządkowanie  filmów  oryginalnej  patchworkowej  kompozycji

inspirującej się specyfiką multiwersum (Żaglewski 2017, s. 495/647).

Wyjątkowość tego zjawiska polega na objęciu współczesnej zglobalizowanej rzeczywistości i

dostosowanie specyfiki wytwarzanych obiektów kulturowych do warunków w taki sposób, że

wszelkie  niespójności  są  wyrazem  indywidualnego  podejścia  twórców  danego  obrazu,  a

jednocześnie zachętą do oceny końcowego rezultatu w odniesieniu do innych produktów serii.

Multiwersum jest komercyjnym wytworem współczesnych czasów, w których żaden producent

nie da artyście kilku lat na zapoznanie się ze wszystkimi produkcjami dotyczącymi X-Menów, a

później opracowanie tego w celu stworzenia spójnego z dotychczasową twórczością scenariusza.

Dodatkowo nie należy zapomnieć, że do tworzenia filmów zatrudniane są osoby z odmiennych

kultur, dysponujące znacznie różniącymi się od siebie słownikami i estetykami. W konsekwencji

te  wytwory  kulturowe  upominają  się  o  specyficzną  strategię  odczytywania  afirmującą  tą

różnorodność  i  możliwość  artystycznej  ekspresji  twórców danego  produktu  w  uniwersum237.

Stanowią one tym samym świadectwo odczytywania dotychczasowej  twórczości  przez  osoby

zaangażowane w tworzenie kolejnego produktu i ograniczają się do bycia propozycją własnego

świata, która daleka jest od narzucenia finalności, kompletności lub niepodważalności.

Postawa takiego odczytywania to postulowana przez Richarda Rorty'ego postawa ironii,  która

jako  „świadome  operowanie  dystansem”  (Doda  2004,  s.  97)  pozwala  na  uwolnienie  się  od

dogmatyzmu i sakralizacji czytanych tekstów oraz porzucenie nakierowania na odkrycie jedynej i

niepodważalnej prawdy. To taka postawa, która z pozycji twórcy polega na tym, aby

237 W tym kontekście Tomasz Żaglewski przywołuje uwagę Russella Backmana o wolności artystycznej, jaką daje
takie rozwiązanie, które pozwala twórcom filmu na własną wizję „bez konieczności oglądania się przez nowy
film na dokonania poprzedników” (2017, s. 493/647).
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[…]  zaproponować  nam  jeszcze  jeden  nowy  opis  rzeczy,  który  można  umieścić  obok
wszystkich pozostałych, jeszcze jeden słownik, kolejny zestaw metafor, o którym sądzi, że ma
szansę znaleźć zastosowanie i ulec tym samym udosłownieniu (Rorty 2012, s. 74), 

dołączając do tego możliwą również dla odbiorcy umiejętność

[…] docenienia potęgi  nowego opisu, ukrytej  w języku mocy czynienia nowych i  różnych
rzeczy możliwymi i ważnymi – docenienia, które staje się możliwe tylko wtedy, gdy obieramy
sobie za cel rozszerzanie repertuaru alternatywnych opisów, a nie Ten Jedyny Właściwy Opis
(Rorty 2012, s. 75). 

Tego może uczyć spotkanie z analizowanym filmem, który z racji odwołania się do multiwersum

Marvela zaprasza odbiorców do zabawy w odkrywanie dla siebie nowych pytań dotyczących

człowieka  i  alternatywnych  sposobów  interpretacji  postaci  jako  bytu  historycznego238 w

kontekście przeżyć ich ukochanych bohaterów, z których Wolverine jest często wskazywany jako

najjaśniejsza  gwiazda,  przyciągająca  najwięcej  uwagi  z  racji,  można  powiedzieć,  swojego

potencjału  pedagogicznego  (Żaglewski  2017,  s.  491/647).  Charakterystyczne  dla  tego

innowacyjnego sposobu konstruowania narracji postaci 

[...] zwielokrotnienia, siłą rzeczy prowadzące do licznych nieścisłości i zawirowań fabularno-
charakterologicznych, tworzą jedną z najatrakcyjniejszych dla czytelników form narracyjnych
konstrukcji, gdzie kluczową przyjemnością okazuje się spiętrzenie kontrfaktualnych informacji
i wątków, które następnie zasadniczo rozwijają pole uniwersum oraz zasięg jego ewentualnych
eksploracji. Alternatywność i kontrfaktualność to kluczowe hasła dla najnowszych filmowych
wcieleń uniwersum X-Menów (Żaglewski 2017, s. 488/647).

Prawdziwą przyjemnością nie jest tu odkrycie prawdy kończące proces poznania, ale odpowiedź

na wezwanie do nigdy nie kończącego się odkrywania nowych niuansów, interpretacji i pytań

związanych nie tylko z rzeczami błahymi,  ale również odnoszącymi się do ważnych wątków

natury  filozoficznej,  społecznej  i  egzystencjalnej.  Świat  filmu  Logan:Wolverine poprzez

uczynienie  centrum swojej  fabuły postaci  z  serii  X-Men  zaprasza  do  takiego  odczytywania

dzieła, opowiadając się w prezentowanej przez siebie filozofii czytania po stronie ironistki, która

[…] odczuwa silne i nieustanne wątpliwości co do słownika finalnego, którym aktualnie się
posługuje, ponieważ zrobiły na niej wrażenie inne słowniki, słowniki przyjmowane za finalne
przez  ludzi  bądź  książki,  jakie napotkała;  (2)  zdaje  sobie  sprawę z tego,  że rozumowanie
wyrażone w jej obecnym słowniku nie może ani potwierdzić, ani rozproszyć tych wątpliwości;
(3)  o  ile  filozofuje  na  temat  własnej  sytuacji,  nie  uważa,  by  jej  słownik  był  bliższy

238 Zwielokrotnienie  wersji  uniwersów,  w których  żyją  i  działają  postaci  pozwala  na  mnożenie  się  sposobów
odczytywania znaczenia poszczególnych działań lub rysów osobowościowych bohaterów, co wyraźnie widać w
postaci  Logana,  w  którego  przypadku  stworzenie  nowego  filmu  generuje  jednocześnie  kolejny  „punkt
w multiuniwersalnej konstelacji, pozwalający porównywać i ujednolicać ze sobą już trzy dostępne interpretacje
metamorfozy Logana” (Żaglewski 2017, s. 488/647).
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rzeczywistości od innych słowników, by był w styczności z różną od niej mocą (Rorty 2012, s.
121-122).

Ujawnia  się  tu  powaga  ironii,  o  której  zauważenie  i  uznanie  w  dyskursie  humanistycznym

wzywają filozofowie, pedagodzy, antropologowie i literaturoznawcy, wskazując na to, że oprócz

narzędzia do wytwarzania dystansu między podmiotem wypowiedzi a samą wypowiedzią ironia

jest też „relacją blokującą akt komunikacji”, a jej przyjęcie nie obywa się bez ofiar (Doda 2004,

s. 7). 

Gęsia skórka (2015) reż. Rob Letterman

Interpretacja naiwna – bohaterowie książek w szponach komercji  

Gęsia  skórka to  obraz określany jako film przygodowy,  horror  dla  dzieci,  komedia lub  film

familijny kierowany do starszych dzieci i młodzieży, który oparty jest na serii bestselerowych

horrorów dla  młodych  czytelników autorstwa  R.  L.  Stine  (Anderson  2015,  Hoffman  2015).

Jednym z  głównych bohaterów filmu jest  sam autor  książek,  R.  L.  Stine  grany przez  Jacka

Blacka,  największą  gwiazdę  obsady  (Hewitt  2016).  Natomiast  większość  bohaterów

drugoplanowych to kreacje jego wyobraźni, czyli potwory z napisanych przez niego opowieści

(Hoffman 2015). 

Potwory zostają uwolnione z magicznych książek będących manuskryptami napisanymi przez

Stine'a  za  sprawą  jego  nowego  sąsiada,  Zacha,  który  „przypadkiem  włamuje  się  do  jego

biblioteki”  (Kermode  2016).  Choć Sam Robinson (2016)  twierdzi,  że  wygląda  to  na  zabieg

marketingowy mający na celu sprzedać powieści z serii Gęsia skórka nowemu pokoleniu, Mark

Kermode (2016) uważa tą decyzję scenarzystów Scotta Alexandra i Larry'ego Karaszewskiego za

świetny zabieg pozwalający na wypełnienie ekranu filmowego korowodem postaci  z  książek

Stine'a. Również Jordan Hoffman (2015) ocenia scenariusz filmu jako „kreatywną pracę zasiloną

sprytnym rozwiązaniem”. 

Jeśli chodzi o ocenę wartości filmu z pedagogicznego punktu widzenia, w Common Sense Media

obraz został określony jako rozczarowujący zarówno jeśli chodzi o pozytywne przesłanie, jak i o

obecność wzorów osobowych (Anderson 2015).  Recenzent  stwierdza,  że film „skupia się na

akcji:  gonitwie,  walce,  destrukcji  i  chaosie”.  Natomiast Mark Kermode (2016) główną misję

bohaterów określa jako „ponowne ujęcie demonów” stworzonych przez Stine'a i pozamykanych

w  książkach.  Glenn  Kenny  (2015)  z  kolei  wskazuje  na  misję  potworów,  jaką  jest

„niesprecyzowana zemsta” na ich twórcy i sianie spustoszenia na miasto, w którym przebywa. 
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W ocenie Jeffrey'a Andersona (2015) głównym zamiarem twórców filmu było nie wystraszyć

widza,  a  zabawić  go wartką  akcją,  efektami  specjalnymi,  głupkowatym humorem i  szczyptą

nastoletniego  romansu.  Również  Glenn  Kenny  (2015)  chwali  scenarzystów  i  reżysera  za

osiągnięcie  efektu  „gęsiej  skórki”,  a  nie  przerażenia  w  wyniku  filmowego  spotkania  ze

Stine'owskimi potworami. Dodatkowo, Kenny jest pod wrażeniem „śmiałego” zwrotu akcji, w

którym jedna z głównych bohaterek, córka Stine'a o imieniu Hannah, okazuje się być kolejną

kreacją wyobraźni Stine'a, co, jak stwierdza recenzent, rozwija refleksję zainicjowaną w fabule

na temat potęgi wyobraźni i wprowadzania jej w życie. Peter Travers (2015) zauważa również,

że to właśnie ona pełni rolę strażniczki „metaforycznego wulkanu”, jakim jest biblioteka Stine'a.

Próbując ocenić pedagogiczną wartość filmu, Adam R. Holz (2015) ma odmienne zdanie niż

Jeffrey Anderson, wskazując na liczne przykłady, w których Gęsia skórka przekazuje pozytywne

przesłanie.  Wymienia  tu  chęć  uratowania  Hannah  przez  Zacha  przed  jej  ojcem,

najprawdopodobniej dopuszczającym się przemocy rodzinnej, starania głównych bohaterów w

celu  unieszkodliwienia  potworów  oraz  proces  przemiany pisarza.  Jak  zauważa,  R.  L.  Stine

uzyskuje świadomość tego, że powinien mniej czasu spędzać w fikcyjnym świecie, a więcej w

prawdziwym,  rozwijając  nie  w  pełni  wykształcone  w  okresie  dorastania  kompetencje

interpersonalne.  Według recenzenta  w filmie  następuje  pozytywna przemiana bohatera,  który

staje się nauczycielem języka angielskiego w szkole średniej i zaczyna wchodzić w rolę ojca

zastępczego dla Zacha. Jednak Holz (2015) zadaje pytanie, czy „nacisk filmu na przedkładanie

rozwijanie  relacji  w  rzeczywistym  świecie  ponad  uciekanie  w  świat  mrocznych  fantazji

kompensuje zapełnienie filmowego świata tymi nieziemskimi złoczyńcami?”.

Sam Robinson z kolei proponuje metaforyczne odczytanie jednego z głównych wątków filmu,

wskazując  na  paralelę  pomiędzy  postacią  Stine'a  i  lalką  Slappy,  a  Bogiem  i  człowiekiem.

Interpretacja ta zostaje poparta przez niego faktem, że Slappy nie tylko zwraca się do swojego

stwórcy per „Papa”, ale również tym, że głosu użycza mu Jack Black jednocześnie grający rolę

R.  L.  Stine'a.  Dodatkowo w filmie  lalka  Slappy dowodzi  powstaniem potworów przeciwko

pisarzowi, więc w tej interpretacji opisana przez Glenna Kenny'ego „niesprecyzowana zemsta”

zyskuje status biblijnego odwrócenia się od Boga – stwórcy i  wpisanego w kondycję ludzką

buntu  przeciw  Stwórcy i  odmowy życia  według  jego  wskazań  (Robinson  2016).  Recenzent

zestawia tutaj  ze sobą akt tworzenia dokonany przez Boga w postaci  świata i  akt tworzenia

dokonany przez człowieka w postaci książek.

Jakże odmienną ocenę filmu proponuje David Blaustein (2015), który stwierdza, że dla każdego
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widza powyżej 12 roku życia zarówno cały film, jak i jego fabuła są „zbyt głupie”, aby naprawdę

dać  się  im  ponieść.  Patrząc  na  opisaną  w  świecie  filmu  relację  Stine'a  z  wytworami  jego

wyobraźni,  Blaustein stwierdza,  że pisarz trzyma książki w zamknięciu,  ponieważ odkrył,  że

stwarzane  przez  niego  postacie  ożywają,  co  było  przydatne  w  dzieciństwie  do  straszenia

nękających go kolegów, lecz jest zbyt uciążliwe w dorosłym życiu, ponieważ potwory „robią

najazd na każde miasto, do którego się wprowadza”. Grę aktorską samego Blacka wcielającego

się  w  Stine'a  określa  jako  wystarczająco  dobrą,  aby  wywołać  w  widzu  „pobieżne

zainteresowanie” (Blaustein 2015). Jednak jeszcze bardziej negatywnie produkcję podsumowuje

Geoff  Berkshire  (2015),  który  stwierdza,  że  obraz  filmowy to  „hałaśliwe  szkaradztwo  bez

wyrazu” i nie widzi w nim niczego poza nieudaną adaptacją powieści R. L. Stine'a i „produkt

jednorazowego użytku zaprojektowany, aby podobał się każdemu, ale raczej nie rezonujący z

nikim”. 

Jeffrey Anderson (2015) podsumowuje obraz jako produkcję „niskich lotów”, jednak stwierdza,

że film prawdopodobnie spodoba się fanom książek Stine'a. Jeśli chodzi o sugerowane tematy do

rozmowy z dzieckiem, krytyk proponuje skupić się na dyskusji na temat tego, które z potworów

były  straszne,  a  które  nie,  oraz  jakie  uczucia  wzbudzają  monstra  przedstawione  w  filmie.

Zachęca również do rozmowy o R. L. Stine dotyczącej sposobu ukazania pisarza w filmie oraz

strategii,  które  wybrał,  aby  radzić  sobie  ze  sławą  i  sukcesem  (Anderson  2015).  Tematyka

związana z czytaniem nie jest przez niego proponowana do przedyskutowania w kontekście tego

filmu.

Wyjaśnianie i pogłębione rozumienie

Twórczość jako wiadomość do odczytania przez drugiego człowieka

Tematem związanym z czytaniem, który podejmuje film jest  kwestia  wrażliwości na czytane

treści  jako  sygnały  pochodzące  od  drugiej  osoby.  W ten  sposób  świat  filmu  Gęsia  skórka

wchodzi w dialog ze światem filmu  Nauczycielka angielskiego. Oba obrazy podejmują temat

odczytywania drugiej osoby przez pryzmat jej twórczości, jednak relacja fikcji do rzeczywistości

rysuje się w tych światach odmiennie. 

Podczas gdy w Nauczycielce angielskiego temat ten zostaje podjęty z perspektywy uwiedzenia

przez tekst i czytania napędzanego energią rezydualną, w świecie filmu  Gęsia skórka czytanie

czyjejś  twórczości  zdaje  się  być  ukazane  jako  odbieranie  nie  do  końca  świadomych

komunikatów od autora.  Jest  to  ujęte  w sposób metaforyczny,  pod postacią  działań jednej  z
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głównych bohaterek, córki pisarza R. L. Stine o imieniu Hannah. Na wstępie zaznaczyć trzeba,

że  kluczowym aspektem,  który pozwala  na  takie  ujęcie  tego  wątku  jest  to,  że  Hannah  jest

wymysłem wyobraźni R. L. Stine i tak jak inne fantastyczne postacie obecne w filmie została

przez niego stworzona w procesie pisania239.

Symboliczny  wymiar  działań  twórczych  jako  próby  komunikacji  jest  ukazany  w  obrazie

dynamicznie rozwijającej się relacji w trójkącie Zach – Hannah – Stine. Dziewczyna od początku

filmu  próbuje  nawiązać  przyjacielski  kontakt  ze  swoim  rówieśnikiem,  Zachem240.  Zupełnie

inaczej reaguje jej ojciec, R. L. Stine, który każe się chłopakowi trzymać „po drugiej stronie

płotu”241.  Jednak  zachowanie  Hannah  prowokuje  Zacha  do  przekroczenia  tej  symbolicznej

granicy i nawiązania kontaktu z pisarzem i jego córką242. Z kolei sam R. L. Stine okazuje niechęć

do  inicjowania  z  kimkolwiek  bliższych  stosunków  i  zabrania  tego  również  swojej  córce243.

Innymi słowy, fikcja wytworzona przez pisarza i „odczytywana” przez młodego chłopaka jest

sposobem na przekraczanie granic przez R. L. Stine poprzez nieświadome sygnały wydawane

wbrew  woli  rozumu  chcącego  odciąć  wszelkie  kontakty244.  Stworzona  przez  niego  postać

pozwala  mu  zbliżyć  się  do  wartościowych  ludzi,  w których  domu panuje  narracja  rodzinna

zdominowana przez miłość i wsparcie245. To pomaga mu w przemianie mającej na celu otwarcie

na innych246. Co więcej, z czasem zaczyna on brać odpowiedzialność za jakość kontaktów, jakie

tworzy ze społecznością, w której zamieszkuje247.  To z kolei może być dla niego początkiem

drogi do osiedlenia się w akcie zaufania wobec miejsca i mieszkających w nim ludzi248.

W świecie  analizowanego filmu czytanie  może być  rozumiane jako akt  otwarcia  na innego,

sposób  spotkania  z  kreacją  jego  wyobraźni,  która  mówi  więcej,  niż  pozwalałyby  na  to

239 854b01:07:51,113 --> 01:07:53,615 - Hannah o tym nie wie? - Niby o czym?
855 01:07:53,782 --> 01:07:55,909 Że nie jest... prawdziwa.
856 01:07:58,996 --> 01:08:03,292 Sądzi, że jest osobą. Nie wytworem twojej wyobraźni.

240 48 00:05:30,205 --> 00:05:32,583 Jesteś nowym sąsiadem?
49 00:05:33,000 --> 00:05:35,002 Tak, miło cię poznać.

241  61 00:06:18,921 --> 00:06:21,715 Widzisz to ogrodzenie?
62 00:06:21,798 --> 00:06:24,384- Tak.- Zostań po swojej stronie.
63 00:06:25,219 --> 00:06:28,597Trzymaj się z dala od mojej córki i mnie...

242 152 00:12:10,606 --> 00:12:12,191 Przestraszyłam cię?
53 00:12:12,691 --> 00:12:14,610 - Nie.

243 165 00:12:46,308 --> 00:12:49,394 - Po prostu nie lubi nikogo.
239 00:18:07,713 --> 00:18:10,090 Tylko rozmawialiśmy. Czemu nie mogę mieć przyjaciół?

244 859 860 01:08:10,799 --> 01:08:14,094 Byłem bardzo samotny, dopóki się nie pojawiła.
245 14 00:02:56,593 --> 00:02:58,887 - Zostanę, bo cię kocham. - Ja ciebie też.
246 1000 01:19:34,107 --> 01:19:36,109 Całe życie uciekałem przed ludźmi. [...]

1003 01:19:41,406 --> 01:19:44,701 Ale już taki nie jestem.
247 1001 01:19:36,401 --> 01:19:39,696 Byłem wściekły na świat i stworzyłem te potwory.

1003 01:19:41,406 --> 01:19:44,701 [...] To moja wina, a nie tego miasta.
248 507 00:40:28,011 --> 00:40:30,013 - Tato, poczekaj. - Zacznij się pakować.

508 00:40:30,180 --> 00:40:31,807 Znowu się przeprowadzamy.
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ograniczenia wynikające z  rozsądku czy,  już  wcześniej  poruszanego przy okazji  interpretacji

filmu  Nauczycielka  angielskiego,  poczucia  obowiązku  zachowywania  spójnej  tożsamości.

Czytanie  pozwala  na  poznanie  wyobrażeń  drugiej  osoby,  które,  choć  fantastyczne,  są

komunikatem kierowanym w stronę drugiego człowieka. Lektura staje się więc odpowiedzią na

wezwanie drugiego człowieka, sposobem na przekroczenie granicy jego świata i  wejściem w

nieznany świat, w który być może, jak w tym przypadku, pełny jest demonów, złości i żądzy

zemsty. Prawdziwe spotkanie doprowadzające do doświadczenia również tych ciemnych stron

osoby może narazić „czytelnika egzystencji” na wielkie niebezpieczeństwo, ale umożliwia też

coś o wiele bardziej ważnego, a mianowicie stworzenie więzi. W przypadku Zacha i R. L. Stine'a

jest to więź dwóch osób naznaczonych stratą249, która stwarza pole do wzajemnego wspierania

się pomimo uruchamianych mechanizmów obronnych po obu stronach250. 

Fikcja w świecie filmu Gęsia skórka, jakkolwiek fantastyczna by nie była, jest komunikatem dla

innych ludzi i zaproszeniem do wglądu w świat wyobraźni stworzony przez konkretną osobę.

Czytanie pozwala na związanie się z fikcyjnymi postaciami, ale też pośrednio tworzy więź z ich

twórcą, mogąc stać się inicjatorem „przyjaźni intelektualnej” tworzącej swego rodzaju wspólnotę

wyobrażeniową. Jednak w świecie filmu nawiązanie tego porozumienia staje się możliwe tylko

w przypadku bardzo głębokiego kontaktu z oryginalna myślą twórcy, doświadczenia jej w ruchu.

Dopiero maksymalne zbliżenie się do wytworów wyobraźni drugiej osoby, wywalczenie dostępu

do maszynopisów, czyni taki bliski kontakt możliwym. To odnosi nas do kolejnej kwestii wartej

poruszenia przy analizie tego obrazu filmowego: zapośredniczenia tekstu kultury w relacji do

możliwych strategii jego odbioru.

Zapośredniczenie i odbiór wytworów wyobraźni

W  Gęsiej  skórce zostaje podjęty temat  zapośredniczenia.  W świecie  filmu jest  on obecny w

metaforycznej  formie.  Fikcja  stworzona  przez  pisarza  ma dwie  odsłony.  Pierwszą  z  nich  są

maszynopisy, pilnie strzeżone, bo pisane „magiczną” maszyną, która ma moc ożywiania istot

tworzonych przez wyobraźnię251. Druga to książka w postaci produktu, którą widzimy w scenie

249 867 01:08:43,707 --> 01:08:47,419 Zaprzestałem kontaktów z ludźmi, kiedy byłem w twoim wieku.
868 01:08:50,714 --> 01:08:54,009 Po śmierci mojego ojca, też wszystkich odtrąciłem.

250 205 00:16:01,295 --> 00:16:03,881 - Zawsze jesteś sarkastyczny?
206 00:16:04,214 --> 00:16:07,801 Zawsze? To za mocne słowo. Zazwyczaj.
207 00:16:09,803 --> 00:16:11,805 Wybacz, po prostu...
208 00:16:12,890 --> 00:16:16,185 Jestem taki, odkąd w zeszłym roku zmarł mój tata.

251 683 00:53:42,890 --> 00:53:45,893 Ta maszyna jest wyjątkowa.
684 00:53:46,685 --> 00:53:48,395 Ma własną duszę.
685 00:53:49,479 --> 00:53:52,191 Jeśli napiszę na czymś innym, to nie zadziała.
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czytania  w  samochodzie252.  Książki  te  różnią  się  zarówno  wyglądem,  jak  i  zdolnością

oddziaływania na czytelnika, jednak nie różnią się od siebie treścią, co będzie istotne przy okazji

rozważań dotyczących filozofii czytania w filmie.

Maszynopisy stanowiące pierwowzór książek, złączone są w procesie doświadczenia z sytuacją

tworzenia.  Z  wyglądu  podobne  są  do  starych  ksiąg;  kunsztownie  oprawione,  z  zamkiem

zabezpieczającym niepowołane osoby przed dostępem do treści, stoją w klasycznie stylizowanej

bibliotece. Nie są przeznaczone do czytania, stanowiąc raczej zbiór zgromadzony w tajemnej

komnacie niż  produkt  gotowy do użycia.  Natomiast  książki  przeznaczone do czytania to ich

niedoskonałe,  masowo  powielane  kopie.  Znacznie  mniej  kunsztowne,  oprawione  jedynie  w

miękką okładkę, nie przypominają wyglądem cennych ksiąg. 

Zupełnie inaczej przebiega też proces czytania tych dwóch typów książek, nawet jeśli ich treść

jest identyczna. Maszynopisy bowiem czyta się, przeżywając opisywaną w nich rzeczywistość,

która wylewa się na otaczający świat253. Magiczne potwory, mityczne postacie czy obdarzone

nadprzyrodzonymi właściwościami przedmioty mają zdolność wtargnięcia do rzeczywistości i

samowolnego w niej działania, dopóki znów nie znajdą się w pobliżu maszynopisu i zostaną

„wciągnięte” na jego strony254. Mają moc zmieniania rzeczywistości i to tylko od nich zależy, czy

wykorzystają  ją  do  budowania,  czy  niszczenia.  Swoją  realnością  wywołują  prawdziwe

przerażenie i co najgorsze, nie można od nich uciec.

Kopie  pozbawione  magicznej  mocy  nie  są  tak  niebezpieczne.  Można  je  zabrać  wszędzie,

chociażby do samochodu i cieszyć się swobodną, niezobowiązująca lekturą. Wywołują raczej

lekki  dreszczyk  emocji  niż  przerażenie  i  stanowią  dobry  sposób  na  umilenie  sobie  czasu,

zapełnienie chwil nudy odrobiną rozrywki. Taką książkę można odłożyć w każdym momencie i

być  może  nawet  nigdy  do  niej  nie  wrócić,  skazując  jej  bohaterów  na  zapomnienie.  Los

bohaterów książek znajduje się tu pod pełną kontrolą człowieka. Można stwierdzić, że w świecie

analizowanego filmu im większe zapośredniczenie i komercjalizacja, tym kontakt z tekstem jest

bardziej  powierzchowny.  Czytając  jedną  z  kopii  książek,  które  zyskują  status  bestsellerów,

straszne  rzeczy jedynie  bawią,  a  życiowe  tragedie  dostarczają  rozrywki255.  Tekst  w  postaci

skomercjalizowanego produktu  nie  stanowi  komunikatu  zapraszającego do spotkania  ani  dla

252 627 00:49:14,788 --> 00:49:18,000 Wybaczcie, zwolniłbym, ale nie sięgam do hamulca.
628 00:49:22,087 --> 00:49:24,715 Sprawdźcie mój nowy bestseller.

253 536 00:42:00,187 --> 00:42:03,190 Potwory dosłownie wyskoczyły z kartek.
254 452 00:35:17,201 --> 00:35:20,204 Można go jedynie powstrzymać, wsysając go z powrotem do książki. [...]

567 00:43:51,715 --> 00:43:53,592 Chcesz mnie wciągnąć do książki?
255 580 00:44:44,893 --> 00:44:46,019 ZEMSTA GNOMÓW

581 00:44:48,814 --> 00:44:51,400 To dopiero czytadło.
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twórcy256, ani dla czytelnika. Dla twórcy to sposób zarabiania na życie, a tematyka twórczości

podporządkowana jest szacowaniu zysków finansowych257. Dla czytelnika z kolei książka oprócz

pełnienia roli rozrywkowej może być przedmiotem formalnej oceny i porównywania ze stylem

innych pisarzy258. 

Czytelnik jako świadek autoterapii

Trzecim  zagadnieniem,  jakie  warto  poruszyć  przy  okazji  interpretacji  treści  związanych  z

czytaniem w świecie  filmu  Gęsia  skórka jest  wątek czytania  książek jako tekstów będących

świadectwami  działań  autoterapeutycznych.  Z tej  perspektywy czytelnik  staje  się  świadkiem

strategii radzenia sobie z własnymi „demonami”, jakie podejmuje osoba tworząca jakieś dzieło.

W przypadku  świata  analizowanego filmu  użyty został  do  tego  prosty zabieg;  stworzone  w

ramach  zemsty imaginarium potworów wylewa  się  z  książek  w  rzeczywistość  i  zaczyna  ją

niszczyć. Zamazanie granic między światem fikcyjnym i rzeczywistym stanowi główny motyw

filmu  Gęsia skórka, jednak to, co jest specyficzne dla tego filmu, to po pierwsze świadomość

widza, że są one wymysłem jednej osoby, a po drugie podkreślenie przyczyny powołania ich do

życia.

Choć  Nicolas  Rapold  zarzuca  koturnowość  wszelkim  scenom,  które  moglibyśmy uznać  za

intymne,  co  według  niego  odgradza  od  możliwości  ich  przeżycia  przez  odbiorcę  (2015),

niewątpliwie w sposób jasny dają one do zrozumienia powody tworzenia przez R. L. Stine'a

książkowych potworów. Dzięki tym wyznaniom widz dowiaduje się, że twory wyobraźni zostały

przez pisarza powołane do istnienia w celu obrony przed nękaniem go ze strony rówieśników

oraz odegrania się za ich krzywdzące zachowanie, a w późniejszym życiu w celu zniwelowania

poczucia samotności.  W konsekwencji,  w procesie  lektury czytelnik ma możliwość poznania

stworzonych  przez  pisarza  narzędzi  do  walki  z  trudnymi  emocjami,  stając  się  osobą

wtajemniczoną w podejmowane przez twórcę strategie obrony własnej tożsamości. Co istotne,

czytelnik  ma  dostęp  do  świadectwa  wysiłków  autoterapeutycznych  tylko  w  formie

zapośredniczonej w opowieść, której struktura i forma są z góry ustalone i kontrolowane przez

pisarza259. 

256 628 00:49:22,087 --> 00:49:24,715 Sprawdźcie mój nowy bestseller.
257 618 00:48:14,311 --> 00:48:17,397 Czemu nie napisałeś czegoś o tęczy i jednorożcach?

619 00:48:17,606 --> 00:48:19,691 Bo nie sprzedałbym 400 milionów kopii.
258 487 00:39:12,603 --> 00:39:14,605 Zakończenia są takie sobie.

488 00:39:14,813 --> 00:39:17,399 Jakby ktoś próbował naśladować Stephena Kinga.
259 878 01:09:29,211 --> 01:09:32,589 To nie zadziała, dopóki nie będzie to prawdziwa Gęsia Skórka.

879 01:09:32,798 --> 01:09:34,716 Ze zwrotem akcji i przerażeniem.
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Jednak świat filmu potencjalnie oferuje też porównanie zapośredniczonego w formie opowieści

procesu terapii z rzeczywistą sytuacją jej podmiotu. Na końcu filmu, gdy jasne jest, że opowieść

dobiega końca, pojawia się scena mająca na celu rozsadzenie tradycyjnej struktury, wskazując

tym samym na nieskończoność realnego świata i zmienność „głównego” bohatera. Podczas gdy

według samego R.  L.  Stine'a  opowiadanie,  aby „działało”,  musi  się  składać się  z  początku,

rozwinięcia,  zwrotu  akcji  i  zakończenia  polegającego  na  wyodrębnieniu  się  bohatera,  dwie

główne postacie filmu Gęsia skórka na końcu opowieści stają nie przed zamknięciem, a nowym

zwrotem  w  życiu,  którego  konsekwencji  nie  będziemy  mogli  zobaczyć.  W  wyniku  tego

podkreślone  zostaje,  że  wypracowane  przez  nich  rozważania  są  tylko  chwilowe,  a  koniec

sensacyjnych wydarzeń nie jest definitywnym zamknięciem pewnego etapu w życiu. Pomimo

„przemiany głównego bohatera” i odnalezienia przez niego sensu życia, nie udaje się zniszczyć

wszystkich demonów. Nie udaje się też pozbyć pokusy tworzenia nowej, fikcyjnej rzeczywistości

żyjącej nie tylko w sercach i umysłach, ale również rządzącej rzeczywistością i wylewającej się

ze sfery fantazji w świat rzeczywisty. W świecie filmu okazuje się, że zmaganie się ze sobą to

nigdy nie kończący się proces, a trauma będzie stanowiła wyzwanie, z którym trzeba się mierzyć

do końca życia. Ucieczka przed samym sobą lub zamykanie na klucz demonów nie pozwala

prawdziwie żyć, wchodzić w znaczące relacje z innymi. A z kolei ważne spotkania z innymi

zawsze  doprowadzają  do  pojawienia  się  pytań,  na  które  nie  sposób  konstruktywnie

odpowiedzieć, gdyż nie ma się odwagi ani narzędzi. Jednak tylko kontakt ze znaczącym może

wykształcić  kompetencje  do  udzielenie  takiej  odpowiedzi,  która  pozwoli  na  konfrontację  z

demonami własnej duszy. 

W  tym  sensie  obraz  filmowy  zdaje  się  podważać  zarówno  autoterapeutyczne  właściwości

twórczości literackiej, jak i potęgę „zwrotu życiowego”, który radykalnie zmienia osobę. Zamiast

tego podkreśla potencjał tworzenia się wspólnoty czytających i czytanych jako tych, którzy są

świadkami oraz tych, którzy dają świadectwo narzędzi do radzenia sobie z własnymi kryzysami

rozwojowymi. Zdaje się to być ważny trop z perspektywy pedagogicznej, ponieważ wskazuje na

zasadność  podejmowania  starań  w  celu  wyzyskania  tekstów  kultury  właśnie  w  zakresie

istniejących  w  nich  strategii  radzenia  sobie  z  trudnościami  życiowymi  i  namysłu  nad

konsekwencjami oraz zasadnością ich stosowania. 

880 01:09:35,008 --> 01:09:38,303 Nie wspominając, że ktoś zostanie bohaterem.
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Filozofia czytania w analizowanym świecie filmu – praktyki ustanawiające i znoszące blokady w

czytaniu istotnym egzystencjalnie

Filozofia czytania w świecie  Gęsiej skórki opiera się na zestawieniu dwóch rodzajów tekstu:

maszynopisu jako magicznego, żywego słowa przemieniającego rzeczywistość i wzywającego

czytelnika  do  wytworzenia  więzi  oraz  tekstu  –  produktu  jako  słowa  skomercjalizowanego  i

nastawionego na zysk finansowy poprzez dostarczane czytelnikowi rozrywki. Co kluczowe dla

myślenia o czytaniu, w świecie interpretowanego filmu są to te same teksty, a jedyne, co się

zmienia, to konteksty ich funkcjonowania. 

Mówiąc dokładniej, bestsellery autorstwa R. L. Stine należące do świetnie sprzedającej się na

całym świecie serii Gęsia skórka, w której każda z książek wprowadza innego potwora mającego

wywołać dreszczyk emocji, to te same teksty strzeżone pilnie w bibliotece pisarza. Jednak tylko

oryginały  posiadają  moc  wydostania  się  na  rzeczywistość  w  swojej  przerażającej,

wprowadzającej chaos formie. Tylko one potrafią tak poruszyć czytelnika, że związują na zawsze

jego  duszę  z  duszą  pisarza  w  poczuciu  niewytłumaczalnej  i  niezniszczalnej  więzi  oraz

wspólnoty.  Dzieje  się  tak  nawet  w  przypadku,  gdy  pisane  teksty  nie  mają  charakteru

konfesyjnego, tak jak w przypadku prozy tworzonej przez R. L. Stine'a. 

Po  drugiej  stronie  doświadczenia  czytelniczego  znajduje  się  czytanie  książki  –  produktu,

szczególnie jeśli jest postrzegana jako element serii. Taka konceptualizacja tekstu kultury już w

momencie sięgnięcia po książkę ustawia proces lektury na określone zyski, przeżycia i strategie

odbioru. Pozwala też na dystans wobec dzieła, manifestowany przez porównywanie go z innymi

tekstami z serii czy innymi książkami należącymi to tego samego gatunku, jednak napisanymi

przez innego pisarza. W ten sposób tekst łatwo jest poddać ocenie formalnej, analizować jego

poszczególne  warstwy  i  określać  jego  wartość  na  podstawie  wypracowanych  w

literaturoznawstwie kryteriów.

Inaczej rzecz się ma w przypadku czytania maszynopisów. Stanowią one własność pisarza, więc

dostęp  do  nich  jest  praktycznie  niemożliwy.  Jednak  jednocześnie  są  też  one  wezwaniem

człowieka w stronę świata w postaci słowa będącego sposobem radzenia sobie z tym, co w życiu

najtrudniejsze. Są też unikalnym wytworem wyobraźni, a kontrola nad nimi jest tylko możliwa,

gdy zyskują formę zamkniętą, jakby unieruchomioną w książce. Natomiast gdy wydostaną się na

świat, stają się nieobliczalne, spełniając wszystkie najbardziej i najmniej szlachetne pragnienia

twórcy i podejmując się działań wbrew jego rozsądkowi i woli. Jako twory wyobraźni są na tyle

potężne,  że  potrafią  zawładnąć  życiem  swojego  twórcy  i  zamazać  granice  między  jego
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tożsamością, a swoją260.  Poprzez radykalność w działaniach i odmowę podporządkowania się

woli  i  rozumowi,  wytwory wyobraźni  są  zdolne  inicjować  zdarzenia  spełniające  najskrytsze

potrzeby  ich  twórcy.  Ich  potęga  jest  w  stanie  rzeczywiście  przerazić,  ale  też  kompletnie

rozkochać  czytelnika.  Dzieje  się  tak  niezależnie  od  tego,  kim  jest  osoba  czytająca;  treści

przekraczają granice wyznaczane przez tematykę i wiek odbiorcy261. 

Co więcej, wytwory wyobraźni osadzone w takim kontekście, zaczynają rządzić rzeczywistością

niezależnie  od  tego,  czy  się  w  nie  wierzy,  czy  nie.  Czytelnik  w  obliczu  autentycznego,

źródłowego tekstu mającego moc urzeczywistniania kreacji wyobraźni jest zmuszony zawiesić

zarówno  praktyki  oceniania,  jak  i  rozumowego  analizowania  ich  prawdopodobieństwa  i

konstrukcji.  W  świecie  analizowanego  obrazu  filmowego  dopiero  w  kontekście  intymnego

spotkania  z  tekstem jest  możliwe  jego  „magiczne”  oddziaływanie,  które  porusza  do  głębi  i

zmienia  czytelnika  na  zawsze.  Tylko  bliskie,  rzeczywiste  spotkanie  z  wytworem wyobraźni

pozwala na wytworzenie istotnego egzystencjalnie stosunku do niego i uznanie jego wagi dla

własnego życia, pomimo świadomości, że jest on wytworem czyjejś fantazji262. 

Patrząc na to zagadnienie z drugiej strony, świat filmu Gęsia skórka porusza temat takich praktyk

czytania, które ustanawiają przeszkody w rzeczywistym spotkaniu z mocą słowa. Są to: formalna

ocena  wartości  tekstu,  typologizacja  tekstu  i  sprzężona  z  tym  praktyka  doboru  określonej

strategii czytania ze względu na jego gatunek oraz traktowanie książki jako produktu, jednego z

wielu  w serii.  Ocena  wartości  tekstu  poprzez  pryzmat  formalnych  wyznaczników powoduje

dystansowanie się wobec zmieniającej człowieka mocy słowa, poruszających do głębi obrazów i

związujących uczuciowo postaci,  wydarzeń i  miejsc.  Dostosowanie postawy wobec tekstu na

podstawie jego przynależności  do danego gatunku redukuje możliwość jego rewitalizującego

odczytywania.  Dzieje  się  tak  szczególnie  przy  tekstach  określanych  jako  „rozrywkowe”.

Zaklasyfikowanie ich do takiego typu rodzi konkretne oczekiwania w zakresie zysków z lektury i

efektów w postaci z góry założonych doznań czy reakcji na poziomie rezydualnym, co powoduje

mniejszą  wrażliwość  na  inne  konteksty  i  potencjalnie  wartościowe  aspekty  tekstu,  które

wymagałyby  innego  nastawienia  epistemologicznego  uruchamiającego  określone  procesy

poznawcze i emocjonalne. Natomiast traktowanie książki jako produktu umieszcza go w sferze

technicznej,  postrzegając  go  w  kategoriach  narzędzia  do  spełnienia  określonych  potrzeb
260 964 01:16:57,409 --> 01:16:59,411 Znam cię. To ja cię stworzyłem.

965 01:17:00,704 --> 01:17:01,997 Czy to było na odwrót?
966 01:17:02,080 --> 01:17:04,708 Zawsze zapominam. Jesteśmy tacy podobni.

261 914 01:12:00,487 --> 01:12:03,198 Jest tam wielki robal, który zjada samochody!
915 01:12:03,282 --> 01:12:05,784 - Jesteśmy na to za dorośli.- Mówię poważnie!

262 990 01:18:42,389 --> 01:18:46,185 - Czekaj, ona jest... - Tak, ale nie dbam o to.
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czytelniczych,  odpowiedzi  na  popyt  na  pewnego  typu  treści  lub  sprostania  wymaganiom

wynikającym z ceny, czy obietnic zawartych w akcjach promocyjnych. 

Podsumowując można uznać, że świat filmu oferuje rozumienie czytania jako praktyki, której

jakość  zależy od  jej  kontekstu,  a  nie  tekstu.  Czytaniu  istotnemu  egzystencjalnie,  mającemu

głębokie społeczne znaczenie,  sprzyja atmosfera intymności pozwalająca na inicjację procesu

tworzenia więzi. Natomiast przeszkodami w takiej lekturze jest komercjalizacja i praktyka oceny

tekstu  na  podstawie  ogólnie  przyjętych  kryteriów  i  w  odniesieniu  do  innych  dzieł.  W

konsekwencji, filozofia czytania tego świata filmu stoi w opozycji do szkolnych praktyk, które

wymagają analiz kategoryzujących tekst, zalecają porównywanie go do innych i dążą do jego

analizy na podstawie wcześniej opracowanych wytycznych, kategorii,  pojęć i  koncepcji.  Taka

postawa  wobec  tekstu  narzucona  w  rzeczywistości  edukacyjnej  może  być  rozpoznana  jako

blokada  w  znaczącym  egzystencjalnie  spotkaniu  z  cudza  mową  i  generowanych  przez  to

spotkanie  procesów  rozwojowych  oraz  akt  zaburzający  tworzenie  więzi  z  danym  twórcą  i

wspólnoty symbolicznej ożywianej jego tekstami.

Złodziejka książek (2013) reż. Markus Zusak

Interpretacja naiwna – książka jako recepta na trudy wojny

Złodziejka książek to dramat wojenny określany jako baśniowy, słodki, familijny film, pomimo

tragizmu poruszanych tematów jak śmierć, wojna, nazizm i Holokaust (Travers 2013, Macnab

2014, Cheshire 2013).  Lecz jest  to  też,  jak zauważa Meg Grant (2013),  „opowieść o słowie

pisanym, które ma moc wynoszenia nas ponad najtragiczniejsze okoliczności”. Potwierdza to w

swojej  recenzji  Bob Hoose (2013),  zwracając uwagę na fakt,  że  w świecie  filmu to właśnie

książki podtrzymywały chęć do życia zarówno małej Liesel, jak i jej nowego przyjaciela Maxa,

młodego  Żyda,  którego  niemiecka  rodzina  Hubermannów,  Hans  i  Rosa,  ukrywała  w swoim

domu.  Recenzent  zdaje  się  nawet  wysuwać  na  pierwszy plan  wątek  wagi  słowa  w świecie

Złodziejki  książek,  wybierając  stwierdzenie  „Słowa są  życiem” będące  cytatem z  filmu jako

zdanie  otwierające  recenzję.  Pokazuje  on  również  obraz  filmowy z  perspektywy drogi,  jaką

przeszła Liesel w poznawaniu potęgi słowa; od jedenastoletniej analfabetki z małymi szansami

na pomyślny los do osoby znającej wagę wartości i potrafiącej bronić najważniejszych rzeczy w

życiu: przyjaźni, miłości, honoru i słowa (Hoose 2013). Zwraca on też uwagę na scenę palenia

książek, pisząc, że dzięki jej obecności film w istocie pokazuje, jak niewiele trzeba, aby zmienić

dobrych ludzi pod naciskiem ideologii państwa i jak wielkiej odwagi potrzeba, aby stawić temu
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opór i nie poddać się dehumanizującej propagandzie.

Recenzje poruszają też wątek rozwijania umiejętności posługiwania się słowem przez Liesel i

zauważają pozytywną rolę Hansa Hubermanna w uczeniu jej czytania oraz Maxa Vandenburga w

zachęcaniu  dziewczynki  do  samodzielnego  pisania  (Farber  2013,  Chen  2013).  Recenzenci

wskazują na pasję Liesel do nauki czytania, choć Godfrey Cheshire (2013) stwierdza, że jest to

przykład  „waloryzacji  czytania  przesadnie  eksponowany  w  produkcjach  tego  typu,  których

odbiorcami mają być młodzi czytelnicy”. Zarówno on, jak i Charlotte O'Sullivan (2014) odnoszą

się sarkastycznie do przebiegu procesu nauki Liesel. Cheshire drwi z zawrotnego tempa, z jakim

dziewczynka uczy się czytać, natomiast O'Sullivan z nutą cynizmu pisze o rozkwicie jej talentu

pisarskiego. 

Stephen Holden  (2013)  z  kolei  zwraca  uwagę na  postać  Hansa  Hubermanna  nie  tylko  jako

dobrodusznego  ojca  zastępczego  Liesel,  ale  jako  osoby,  która  w  świecie  filmu  choć  sama

przeżywa ciężkie czasy wynikające z decyzji o nie przystąpieniu do partii nazistowskiej, znajduje

siłę aby tworzyć atmosferę serdeczności i życzliwości poprzez swoją grę na akordeonie. Ten sam

recenzent zwraca uwagę na podobne starania Liesel, która aby odwrócić uwagę mieszkańców

miasteczka  przebywających  w  schronie  od  horroru  bombardowania,  opowiada  historie

przeczytane w książkach. 

Różnie jest natomiast interpretowana motywacja czytania tekstów przez dziewczynkę. Podczas

gdy Geoffrey Macnab (2014) i Mark Kermode (2014) wskazują na miłość Liesel do książek,

Meg Grant (2013) podobnie jak Stephen Holden i Robbie Collin (2014) sugerują, że lektury to

środek pozwalający na „ucieczkę od zmartwień”, natomiast Stephanie Merry (2013) stwierdza,

że to dzięki czytanym historiom „świat Liesel się rozszerza”. Innymi słowy, podczas gdy jedni

recenzenci widzą w kompulsywnym czytaniu dziewczynki przejaw pasji, inni interpretują to jako

eskapizm, a jeszcze inni wskazują na funkcję edukacyjną lektur podejmowanych przez Liesel.

Sandie  Angulo  Chen (2013) ocenia  film pozytywnie zarówno ze  względu na wartości,  jakie

przekazuje, jak i obecność wzorów do naśladowania. Zauważa ona wątek znaczenia czytania w

życiu  człowieka  i  proponuje,  aby na  podstawie  obejrzanego  filmu  zainicjować  rozmowę  z

dziećmi  dotyczącą  znaczenia  książek.  Zachęca  do  dyskusji  na  temat  tego,  jak  zdobycie

umiejętności czytania przez Liesel zmienia życie dziewczynki, a także odkrycia powodów, dla

których kradnie ona książki. Chen zauważa również potencjał filmu do refleksji nad tym, jaki

wpływ mogą mieć książki na życie ludzi w ciężkich warunkach. 
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Wyjaśnianie i pogłębione rozumienie

Czytanie w procesie budowy słownika finalnego

Centralnym zagadnieniem dla świata filmu  Złodziejka książek z perspektywy pedagogicznego

myślenia o czytaniu jest związek pomiędzy praktykami czytania a procesem kształtowania się

słownika finalnego, który Richard Rorty określa jako „słowa, za pomocą których opowiadamy,

czasem perspektywicznie, czasem retrospektywnie, historię naszego życia” (2009, s. 121). Proces

kształtowania się słownika ukazano w świecie filmu na kilka sposobów, jednak za najbardziej

obrazową można uznać scenę, w której Liesel podczas nauki czytania kierowanej przez ojca

wypisuje na tablicy nowe słowa napotkane w trakcie lektur, dyskutuje o nich, poznaje je i włącza

je do swojego słownika263. Co warte zaznaczenia, w świecie analizowanego obrazu budowanie

bogatego  słownika  nie  odbywa  się  automatycznie.  Wymaga  to  poświęcenia  czasu,

zaangażowania i energii, ale również wsparcia.

Proces budowania finalnego słownika ukazano również w inny sposób, pokazując rodząca się

przyjaźń Liesel z Maxem, młodym mężczyzną żydowskiego pochodzenia, który zostaje objęty

opieką przez rodzinę Liesel i ukrywa się w ich domu w trakcie działań wojennych. Sytuacja ta

wystawia ją na kontakt z osobą posługującą się inną narracją i odmiennym słownikiem finalnym

niż ten funkcjonujący w jej społeczności. Można to wyraźnie dostrzec, gdy Max czyta artykuł w

niemieckiej gazecie opisujący aktualne zwycięstwa nazistów na froncie wojennym264. To, co w

powszechnej narracji jawi się jako radosna nowina, a także wydarzenie wzbudzające dumę z

sukcesów  wojska,  Max  odbiera  jako  katastrofę.  Mężczyzna  wydaje  przestraszony  okrzyk,

zaczyna być wyraźnie roztrzęsiony i doświadcza opisywanych wydarzeń jako tragicznych. Ten

dysonans w reakcji ciała na czytane słowa uwrażliwia Liesel na możliwość odrębnych narracji

bez osądzania prawidłowe/nieprawidłowe, możliwe/niemożliwe. Zderzenie ze sobą słowników

stanowi okazję do uczenia się krytycznego myślenia, szerszego rozumienia siebie i świata oraz

świadomości możliwości manipulacji, jakie niesie za sobą tekst.

263 [13394][13428]Mam dla ciebie niespodziankę.
[13459][13476]Ciemno tutaj.
[13483][13499]Zapalmy światło.
[13556][13571]To słownik.
[13616][13636]Słowa, których się uczyliśmy.
[13687][13706]Dopisz więcej.
[13719][13736]To twoje.

264 [37998][38023]"Hitler gotowy na zajęcie Moskwy".
[38068][38089]Świat oszalał.
[38106][38134]Przecież wygrywamy wojnę.
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Kwestie  potencjalnej  siły  słowa  oraz  walki  słowników  ukazane  są  również  w  silnej  scenie

palenia „zakazanych” książek na głównym rynku miasta. Stos książek przeznaczony do spalenia

w ramach w akcji „oczyszczania” kultury symbolizuje zwalczane przez nazistowskie Niemcy

rodzaje słownika265. W tej symbolicznej scenie widoczne staje się przekonanie o potędze słowa,

ale  również  na  pierwszy plan  zostaje  wysunięta  determinacja,  z  jaką  pewne  grupy próbują

narzucić własny słownik i zlikwidować wszelkie alternatywne sposoby opisu rzeczywistości. Co

znamienne dla tożsamości głównej bohaterki, stoi ona między różnymi światami i z dystansu

może obserwować działania mające na celu umocnienie dominującego słownika, sama próbując

uniknąć stania się tego ofiarą. Będąc córką komunistki, staje się zwalczanym i wykluczanym

innym266. Jednocześnie funkcjonując w rodzinie zastępczej uznawanej społecznie za popierającą

system, bierze udział  w umacnianiu się  kulturowego wpływu nazistów poprzez śpiewanie w

szkolnym chórze i udział w apelach267. W scenie na rynku Liesel kradnie zakazaną książkę ze

stosu,  tym samym świadomie  wchodząc  w posiadanie  takiej  narracji,  która  stoi  w opozycji

wobec narzuconego przez władzę słownika268. 

Co więcej, w filmie ukazano rolę przewodników w nabywaniu kompetencji językowych oraz

pracy  z  tekstem  na  poziomie  czytania.  Takimi  przewodnikami  są  w  życiu  Liesel  osoby

pochodzące z różnych środowisk diametralnie różniących się od siebie słownikami. Jest to po

pierwsze  ojciec  zastępczy  Liesel,  kierujący  procesem  nabywania  kompetencji  rozwojowego

czytania i wspierający dziewczynkę w rozbudzaniu pasji do lektury269. Role przewodnika pełni

również  Max,  młody mężczyzna pochodzenia  żydowskiego ukrywany przez  rodzinę  głównej

bohaterki w piwnicy ich domu, będący uosobieniem innego głosu i alternatywnego stylu narracji

oraz uczący ją świadomego wykorzystywania słownika do krytycznego czytania i formowania

265 [16307][16343]Podczas narodowej|rewolucji socjalistycznej
[16344][16413]gdy nasz naród się rozwija,|nie gaśmy zapału
[16414][16454]by oczyścić się moralnie|i intelektualnie.[...]
[16612][16668]Zgromadziliśmy się tu dzisiaj,
[16674][16728]by uwolnić się od wszelkiego|intelektualnego brudu.

266 [18071][18109]Oni mówią, że twoja matka|była komunistką.
[18114][18141]- Jacy oni?|- Nawet wyglądasz jak komunistka.

267 [15238][15258]Hans, gdzie jest flaga?
[15260][15291]Jak jej nie znajdziemy,|pomyślą, że się sprzeciwiamy.
[15292][15322]Dobrze.|Poszukam w piwnicy. [...]
[16099][16116]Chodź, bo przegapimy apel.
[16211][16226]Idziemy.

268 [19461][19472]Ukradłaś ją?
[19482][19496]Przepraszam.[...]
[19676][19696]Przeczytamy ją.
[19703][19734]- W piwnicy.|

269 [13011][13036]Nie omijaj rozdziału 6.
[13047][13062]Przeczytamy jeszcze raz?
[13075][13090]Jutro.

280



rzeczywiście własnych myśli i opinii270. Trzecia osoba to burmistrzowa, dzieląca się własnym

księgozbiorem z małą Liesel271. Bycie pod przewodnictwem tych osób pozwala dziewczynce na

szybki  rozwój  społeczny  i  moralny,  ale  również  umożliwia  jej  nabycie  zaawansowanych

kompetencji czytania, co zostanie szerzej omówione w sekcji dotyczącej filozofii czytania tego

świata filmowego.

Lektura jako przygotowanie do twórczości

W  świecie  analizowanego  obrazu  filmowego  jakościowe  czytanie  idzie  w  parze  ze

zobowiązaniem do wykorzystania tego dla dobra społeczności, w której się żyje. Liesel, idąc za

przykładem  swojego  ojczyma  i  postępując  według  wskazań  Maxa,  bardzo  szybko  uczy się

tworzyć  własne  teksty272.  Jednak wyjątkową wartość  poznawczą dla  rozwoju  pedagogiki  ma

postulowany w świecie  filmu  wymóg odnalezienia  własnego języka w tworzonych tekstach.

Czytanie, stanowiąc narzędzie do budowania własnego słownika finalnego, pozwala na twórcze

wykorzystanie budowanych w tym procesie zasobów w praktyce tworzenia własnych, unikalnych

opisów rzeczywistości.

Trenowana  przez  Liesel  umiejętność  opowiadania  świata  oryginalnym  językiem  jest

zainicjowana przez obciążające, trudne doświadczenie ukrywania uchodźcy w piwnicy własnego

domu. Zmuszony do życia w odosobnieniu, Max prosi Liesel, aby zdawała mu raporty, najpierw

pogodowe, a później bardziej złożone wieści ze świata żywych273. Otwarcie na innego, na jego

potrzeby,  daje  impuls  do  podjęcia  czynności,  która  w  codziennych  okolicznościach  byłaby

zbędna, a która odgrywa u dziewczynki niezwykle istotną rolę z perspektywy rozwojowej. W ten

sposób Liesel wzbogaca swój słownik.

Czytanie jest czynnością wyposażającą ją w narzędzia, dzięki którym później może podjąć się

zadania rewitalizacji sił osób przebywających w schronach w czasie nalotów poprzez tworzenie

opowieści.  Co  ważne,  Liesel  podejmuje  się  tej  czynności  jakby  w  zastępstwie  ojczyma,

powołanego w czasie wojny do służby wojskowej. Opowiadając zajmujące historie osobom w

270 [68155][68189]PISZ
271 [28224][28234]Wejdź. [...]

[28969][28981]Lubisz książki? [...]
[30191][30217]Możesz wrócić, kiedy chcesz.
[30221][30239]Będzie tu leżała.

272 [40596][40611]Pisz.[...]
[40899][40935]Wypełnij te puste strony.

273 [34764][34779]Zrobisz coś dla mnie?
[34788][34812]Opiszesz mi dzień?
[34838][34858]Jak jest na zewnątrz?
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schronie, dziewczyna wchodzi w rolę animatora kultury lokalnej,  którą pełnił  do tej  pory jej

zastępczy  ojciec,  grając  na  akordeonie.  Co  interesujące,  zarówno  gra  na  akordeonie,  jak  i

zdolność do opowiadania własnych historii została przekazana tym osobom przez Żydów274. 

W duchu bachtinowskim można by powiedzieć, że po raz kolejny w świecie filmu  Złodziejka

książek zaznaczone zostaje, że symbolicznie życie kultury jest ożywiane nie tym, co wywodzi się

z wewnątrz, stanowiąc centrum tradycji danego narodu, ale tym, co pochodzi z zewnątrz dzięki

działalności na pograniczu, stanowiąc zysk czerpany z kontaktu z innym. Narracja filmu zdaje

się też zwracać uwagę na istotność świadomości i wagi tezy Michaiła Bachtina mówiącej, że

kultura żyje na granicach. Daje również do myślenia nad wagą objęcia świadomością narodową

własnej historii wraz z wpływami kulturowymi oraz pamięcią o umarłych, nawet jeśli wiąże się z

wypieranymi zdarzeniami, postawami i sposobami postrzegania „innego” wpływającymi na losy

narodów, którym przyszło żyć obok siebie (Janion 2017). 

Co wymaga podkreślenia, tworzenie własnego stylu tekstualizacji doświadczenia nie przychodzi

z łatwością; wymaga trudu i początkowego poczucia porażki. W przywołanej wyżej scenie, w

której  Liesel  ma  opowiedzieć  o  pogodzie,  na  początku  opisy  tworzone  przez  nią  są

schematyczne, ulegając redukcyjnej sile uspołeczniania języka275.  Dopiero stawiając przed nią

wyzwanie przekroczenia schematów językowych Max zachęca Liesel do podjęcia próby innego

opisu. Dziewczynka stopniowo uczy się mówić, ale też patrzeć we własnym stylu276. Przenosi to

nas do kolejnego zagadnienia, którego obecność w myśleniu o rozwojowej funkcji czytaniu zdaje

się być cenna, a mianowicie patrzenie na czytanie jako na element kształcenia językowego, jak

również  kształtowania  się  praktyk  epistemologicznych,  co  splata  czytanie  z  poznaniem,

wyobraźnią i poetyką, ale też pedagogiką, odnosząc nas do rozważań Cezarego Wodzińskiego na

temat  paidei.  Za  Heideggerem  przywołuje  on  tu  rozumienie  paidei  jako  przekształcenie,

obrócenie  całego  człowieka,  „odwrócenia  się  od  tego,  co  bezpośrednio  dane  i  najbliższe,  i

zarazem zwrócenia się  do tego,  co jawi się  jako byt.  Jest  to  również  połączone z  procesem

mitycznego  „wychodzenia  z  jaskini”,  które  według  Heideggera  jest  parabolą  greckiego

274 [40644][40692]Moja religia naucza,|że każda żyjąca rzecz,
[40697][40765]każdy liść, każdy ptak żyje,|bo zawiera sekretne słowo życia.[...]
[21663][21683]To nie mój akordeon.
[21697][21726]Właścicielem jest|ojciec tego chłopaka.

275 [34865][34888]- Pochmurno.|- Nie.
[34892][34910]Własnymi słowami.
[34937][34979]Gdyby twoje oczy potrafiły mówić,|co by powiedziały?

276 [35017][35047]Jest wyblakły dzień.
[35049][35074]Wyblakły. Kontynuuj.
[35111][35143]Wszystko utknęło za chmurą.
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doświadczenia  aletheia stanowiącego proces  „odkrywania (się)  i  wydobywania  na jaw” bytu

(Wodziński 2008, s. 22). Co istotne, 

[…]  wbrew  obiegowej  wykładni,  aletheia  jest  nie  tylko  procesem  dynamicznym,  ale  i
nieskończonym, niespełnionym. Wędrówka ku światłu, „droga wzwyż”, nie kończy się wraz z
wyjściem na światło  i  wejrzeniem w to,  co  najbardziej  świetliste  oraz  wytrzymaniem tego
wejrzenia.  Nieskończoność  i  niespełnienie  procesu  aletheicznego  reprezentuje  u  Platona
motyw „powrotu” (…) Wydobycie się na zewnątrz i dojrzenie źródła światła nie zamyka ruchu
nieskrytości. Przeciwnie, wymaga ponownego zejścia do krainy cienia (Wodziński 2008, s. 22-
23).

Od  tych  uwag  możemy  przejść  do  określenia  istoty  paidei  proponowanej  przez  Cezarego

Wodzińskiego,  która  według  niego  jest  połączona  z  pojęciem  alethei,  ale  również  z

kształtowaniem się postawy do specyficznego, przynależnego człowiekowi sposobu patrzenia.

Pisze:

[…] paideia to uczestniczenie w procesie aletheicznym – „naturalna” światłoczułość – a więc
umiejętność kształtowania i przekształcania widzenia w zależności od zmiennych warunków
fotooptycznych. Umiejętność stosowania się do tego, co i jak widać na odmieniających się
stopniach „prawdziwienia się” bytu. Sposobność wytrzymywania spojrzenia, gdy spogląda się
na to,  co najjaśniejsze – najbardziej  świetliste  –  w bycie.  Ale zarazem gotowość podjęcia
ryzyka  zapuszczania  się  w  obszar  cienia,  gdzie  światło  panuje  w  najmniejszym  stopniu
(Wodziński 2008, s. 22-23).

Jest  to  więc  „gotowość  i  zdolność  autotransformacji”  (Wodziński  2008,  s.  24).  Co  warto

odnotować, w świecie filmu mamy nawiązanie właśnie do kształcenia umiejętności patrzenia.

Gdy Liesel pisze swoją pierwszą książkę, zamieszcza w niej dedykację: „Dla Maksa który dał mi

oczy”277. W sensie platońskim i nietzscheańskim dziewczynka odkrywa i docenia to,  że Max

nauczył  ją  patrzeć w sposób odmienny niż  wszyscy inni,  wymagający większego wysiłku,  a

polegający na kształtowaniu i przekształcaniu swojego widzenia świata, nie zdając się na uznane

opisy będące jedynie cieniami rzeczywistości278. 

To, co Maks zaproponował Liesel, moglibyśmy określić jako paideia w sensie obrotu w stronę

świata  i  jednocześnie  uruchomienie  potencjału  języka  jako  nieskończenie  bogatej  sfery

symbolicznej.  Stanowi  ona  wezwanie  do  wyjścia  poza,  transcendencji  uznanych  form  i

konceptualizacji oraz kształcenia świadomości ciągłego bycia w drodze do języka279. Wiąże się to
277[68225][68252] Dla Maxa, który dał mi oczy.
278 Jak pisze Martin Heidegger, „mowa codzienna jest zapomnianym i dlatego zużytym wierszem, z którego ledwo

jeszcze pobrzmiewa wezwanie” (Heidegger 2007, s. 24). 
279 O przełomie w funkcjonowaniu człowieka w sensie odkrycia uniwersum symbolicznego pisze również Ernst

Cassirer,  traktując  zwrot  w  stronę  logosu  i  jednocześnie  symboliki  jako  równoważne  ze  spełnianiem  się
potencjału  istoty człowieczeństwa (Cassirer  1977,  s.  94-97).  Zwraca  on  jednak uwagę na  inny aspekt  tego
zwrotu, wołając o uznanie dla całego uniwersum symbolicznego jako dziedzictwa człowieka, z którego może on
czerpać w życiu. Jest to uznanie wagi drugiej strony funkcjonowania języka, to jest jego wspólnotowości.
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również z szeroko omawianą koncepcją Maslowa (2013), który niejednokrotnie odwołuje nas do

konieczności  zachowania  „świeżości  spojrzenia”,  „naiwności”  czy  „niewinności”  w  celu

osiągnięcia dominacji potrzeby samorealizacji. Zauważa: 

Stwierdzono, że ludzie samorealizujący się odróżniają znacznie łatwiej, niż większość ludzi, to co
świeże, konkretne, idiograficzne od tego, co pospolite, abstrakcyjne i skategoryzowane. Wskutek
tego żyją oni bardziej w rzeczywistym świecie natury niż w stworzonej przez ludzi masie pojęć,
abstrakcji, oczekiwań, przekonań i stereotypów, którą większość myli ze światem. Są oni zatem
znacznie bardziej skłonni postrzegać to, co jest, niż pragnienia, nadzieje, obawy, lęki, teorie i
przekonania, własne lub grupy kulturowej, do której należą. Herbert Read bardzo trafnie nazwał
to „niewinnym okiem” (Maslow 2013, s. 207-208).

W tym sensie  „gotowość i  zdolność autotransformacji”  stanowiąca,  jak postuluje  Wodziński,

istotę  paidei,  zbiega  się  z  kategorią  wyobraźni,  która  może  być  określana  jako  odwaga  do

samodzielnego sposobu myślenia  i  widzenia  świata  oraz  dawanie  sobie  prawa do marzenia.

Jednak nie chodzi tu o wędrówki myśli oddalające od świata i siebie, ale o takie marzenie, które

„współorganizuje życie” (Bachelard 1998, s. 183). W tym rozumieniu „twórcze marzenie ożywia

nerwy przyszłości. Impulsy nerwowe biegną po liniach rysowanych przez marzenie obrazów”

(Bachelard 1998, s. 183).

W wietle tych rozwa a  czytanie to proces przygotowywania do samodzielnego, twórczego iś ż ń
nieustannie kszta towanego patrzenia na wiat. Umiej tne czytanie mo e stanowi  podstaw  doł ś ę ż ć ę
procesu budowy w asnego projektu „widzenia”,  co w zupe no ci  nie  jest  to same z  budowł ł ś ż ą
okre lonego i niezmiennego „ wiatopogl du” czy prze yciem ostatecznego „objawienia”. Wr czś ś ą ż ę
przeciwnie,  projekt  „widzenia”  musi  mie  na  wzgl dzie  „ wiat oczu o ”  cz owieka,  jegoć ę ś ł ł ść ł
poruszanie  si  mi dzy  stref  „ wiat a”  i  „cienia”,  pozostaj c  zawsze  ę ę ą ś ł ą niespe nionymł  i

wymagaj cym ci g ej zmiany w sensie dostrajania si  w zale no ci od tego, na co patrzymy.ą ą ł ę ż ś
Bycie cz owiekiem w tym sensie zach ca do kszta towania takiej postawy poznawczej,  którał ę ł
bezustannie  b dzie  nakierowana  na  odzyskiwanie  wie o ci  widzenia,  wychodzeniem  pozaę ś ż ś
utarte metaforyzacje i schematyczne drogi my lenia. Ma to wed ug Maslowa cis y zwi zek zś ł ś ł ą
twórczo ci .ś ą

Twórczo  osoby  samorealizuj cej  si  wydaje  si  raczej  pokrewna  naiwnej  i  uniwersalnejść ą ę ę
twórczo ci niezepsutych dzieci. Przypuszczalnie jest to raczej fundamentalna w a ciwo  naturyś ł ś ść
ludzkiej  – potencja  dany od  urodzenia  ka demu cz owiekowi.  Wi kszo  ludzi  traci  ten darł ż ł ę ść
wskutek  akulturacji,  lecz  nieliczne  jednostki  zdaj  si  zachowywa  ten  wie y  i  naiwny,ą ę ć ś ż
bezpo redni sposób patrzenia na ycie, albo, je li (jak wi kszo  ludzi) go strac , to odzyskuj  goś ż ś ę ść ą ą
w pó niejszym okresie ycia. George Santayana nazwa  to bardzo trafnie „wtórn  naiwno ci ”ź ż ł ą ś ą
(Maslow 2013, s. 225).

Z tej perspektywy zupe nie inaczej prezentuje si  zadanie zaznajamiania si  z najwybitniejszymił ę ę
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tekstami  kultury.  Z  reliktów  przesz o ci  mog  one  si  sta  zapisami  tworzenia  udanychł ś ą ę ć
indywidualnych  projektów  widzenia,  które  mog  stanowi  pewn  inspiracj  w  tworzeniuą ć ą ę
w asnych opisów wiata o ywianych „twórczym marzeniem”ł ś ż 280.  Ustawienie  zadania  edukacji

polonistycznej  w ten  sposób  jest  ambitne  i  wydaje  si  niemo liwe do  spe nienia  w ramachę ż ł
obecnego systemu. Jednak pozwala na takie my lenie o kszta ceniu, które b dzie nakierowane naś ł ę
tworzenie  warunków  do  jak  najpe niejszego  wykorzystania  potencja u  cz owieka.  Sk aniał ł ł ł
równie  do docenienia wagi poezji w kszta ceniu g ównie ze wzgl du na charakterystyczne dlaż ł ł ę
niej  nakierowanie  na  innowacyjno  i  wieloznaczno  dopuszczaj c  wspó istnienieść ść ą ą ł
ró norodnych sposobów i dróg rozumienia. Jak pisze Martin Heidegger,ż

[j]ęzyk poetycki jest z istoty wieloznaczny, i to na swój sposób. Nic nie słyszymy z powiadania
poezji,  dopóki  wychodzimy  mu  naprzeciw  z  jakimkolwiek  stłumionym  znaczeniem
jednoznacznego  mniemania.  […]  Wieloznaczność  tego  poetyzującego  opowiadania  nie  jest
niedokładnością kogoś niedbałego, lecz rygorem dopuszczającego, który wdał się w staranność
„sprawiedliwego oglądania” i go przestrzega (Heidegger 2007, s. 66).

Powy sze uwagi Heideggera odnosz  si  do  poruszanej  wy ej kategorii  ż ą ę ż paidei jako zadania

kszta towania  odwagi  samodzielnego,  ci gle  zmieniaj cego  si  patrzenia  na  wiat  orazł ą ą ę ś
szczególnej  postawy  epistemologicznej  charakterystycznej  dla  osób  samorealizuj cych  si ,ą ę
polegaj cej  na  twórczym  „patrzeniu  na  ycie”,  które  stawia  opór  schematom  poznawczymą ż
narzucanym w procesie akulturacji. Czytanie poezji mo e by  w tym wietle jednocze nie testemż ć ś ś
i  treningiem  twórczego  my lenia,  rygorystycznie  dopuszczaj cego  wieloznaczno  w  trybieś ą ść
„sprawiedliwego  ogl dania”,  zmuszonego  do  porzucenia  przywo anej  wy ej  przez  Maslowaą ł ż
„masy pojęć, abstrakcji, oczekiwań, przekonań i stereotypów, którą większość myli ze światem”

na rzecz poznania nakierowanego na prawdę złożoności.

Autonomia funkcjonalna jako cel rozwojowy

Patrząc na obraz filmowy z perspektywy Abrahama Maslowa teorii hierarchii potrzeb możemy

zauważyć, że w rodzinie zastępczej matka i ojciec Liesel pełnią różne funkcje odpowiadające

niższym i wyższym potrzebom człowieka. Podczas gdy Rosa, matka Liesel dba o zapewnienie

potrzeb fizjologicznych takich jak jedzenie, dobry długi sen i higiena, potrzeby bezpieczeństwa

oraz potrzeby przynależności, Hans, ojciec Liesel, zapewnia potrzebę szacunku i samorealizacji

280 Michał  Głowiński  sugeruje,  że  takie  rozumienie  twórczości  literackiej  miał  Witold  Gombrowicz.  Według
Głowińskiego, to,  co tworzył Gombrowicz to „nadliteratura”,  w której  proces tworzenia utworów literackich
polega na twórczego podejścia do form już istniejących w tradycji. Jak możemy przeczytać, „dla Gombrowicza
tradycja  to  zespól  form  znaczących,  które  trzeba  od  nowa  zestawiać  i  od  nowa  zagospodarowywać,  a
postępowanie takie równa się nadawaniu jej nowych znaczeń” (Głowiński 2002, s. 7).

285



dziewczynki.  Dzieje się tak od pierwszego dnia Liesel w domu nowych rodziców, gdy Rosa

troszczy się o to, czy dziewczynka jest najedzona i czysta oraz ustanawia związki przynależności

mówiąc, że Liesel ma się do nich zwracać „mama” i „papa”281, natomiast Hans przy pierwszym

kontakcie  zwraca  się  do  niej  słowami  „Wasza  dostojność”,  chcąc  jej  okazać  wyjątkowe

poszanowanie282. 

Obie  osoby reprezentują  również  funkcjonowanie  na  różnych  poziomach  dominacji  potrzeb

podstawowych. Podczas gdy Rosa skupia się na czynnościach zaspokajających potrzeby niższego

rzędu, to jest dba o zapewnienie rodzinie źródła utrzymania, sprząta i przygotowuje jedzenie283,

Hans zajmuje się głównie realizowaniem potrzeb wyższego rzędu. Pracuje jedynie dorywczo,

zajmując  swój  czas  głównie  grą  na  akordeonie  i  „próżnowaniem”284,  co  skutkuje  tym,  że

nazywany jest przez swoją żonę „leniwym wieprzem”285. Przesiaduje też z Liesel długie godziny,

które  spędzają  na  czytaniu  powieści  i  rozmowach,  a  w  święta  urządza  w  piwnicy  bitwę

śnieżną286. Liesel szybko uczy się doceniać wartość obojga zastępczych rodziców, Rosy i Hansa,

choć ich  oczekiwania,  interpretacje,  wskazania  i  cele  życiowe są  rozbieżne,  a  nawet  często

konfliktowe287.  Postacie  te  są  uosobieniem  dwóch  strategii  wychowania,  które  często  są

uznawane za  przeciwstawne,  budując i  podtrzymując konflikt  między zapewnianiem potrzeb

niższego i wyższego rzędu. 

Stawiam tezę, że pedagogika nie przepracowała dostatecznie teorii Maslowa w zakresie napięcia

między zaspokajaniem podstawowych potrzeb a rozbudzaniem potrzeb wyższych. Jak zostało

przywołane i  szczegółowo dyskutowane w trzecim rozdziale tej  pracy,  Maslow stwierdza,  że

281 [3313][3324]Widziałeś dziewczynkę?
[3330][3343]Brudna. […]
[4135][4145]Co się mówi?[...]
[5550][5579]Od teraz mów do mnie "mama".
[5598][5610]Powiedz.
[5620][5630]Mama.
[5631][5642]Dobrze.
[5650][5695]A tego leniwego wieprza...
[5709][5730]nazywaj "papa".

282 [3557][3576]Wasza dostojność.[...]
[5265][5284]Dzień dobry, wasza dostojność.

283 [49761][49798]Gdyby ten dziadyga|ruszył tyłek do pomocy,
[49799][49853]miałabym więcej siły,|by mu dogryzać.

284 [49427][49449]Nadal bez pracy?
[49456][49471]Niewiele.

285 [5650][5695]A tego leniwego wieprza...
[5709][5730]nazywaj „papa”

286 [39243][39254]Nie mam śniegu.
[39258][39271]Bierz go, Max.
[39275][39305]Co tu się wyrabia, na Boga?

287 [40064][40102]- Możesz posiedzieć dłużej.|- Rozpieszczasz ją.
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nierzadko kultura raczej hamuje niż pobudza do przejścia na kolejne poziomy rozwoju (Maslow

2013, s. 106). Sama motywacja do przejścia ma według niego wymiar instynktowny, jednak w

przeciwieństwie do instynktu zwierząt, instynkt ludzki jest według niego słaby, łatwo tłumiony

przez naciski  kulturowe. W tym aspekcie Abraham Maslow prezentuje odmienne od ogólnie

obowiązujących postrzeganie roli kultury i instynktu w życiu człowieka288. Pokazuje on raczej

negatywne następstwa, jakie niesie za sobą życie w świecie kultury polegające na gruntowaniu w

świadomości wizji świata opartej na dychotomicznych podziałach oraz hamowaniu instynktów

dążących do samorealizacji.  Osiągnięcie  poziomu samorealizacji  pozwala natomiast  na bycie

najlepszą  wersją  siebie  potrafiącą  przezwyciężyć  wartości  i  postawy  dychotomiczne,  jak

przeciwstawiane  sobie  egoizm  i  altruizm  czy zabawa  i  praca.  Można  więc  powiedzieć,  że

koncepcja  Maslowa,  nawiązując  do  rozpoznanego  już  w pedagogice  zjawiska  wiru  redukcji

kulturowej  jako zagrożenia  rozwoju w wyniku ulegania  presji  lokalnych układów,  podkreśla

rozwojowe znaczenie kształcenia kompetencji do przeciwstawiania się temu procesowi. 

Jak już zostało zaznaczone wyżej, w świecie filmu egzemplifikacją konieczności oporu wobec

prymatu spełniania potrzeb niższego rzędu jest postać Hansa Hubermanna. Żyje on kulturą, z

rzadka podejmując się pracy,  również z  racji  odmowy przystąpienia do partii289.  Widzi  za to

potrzebę reagowania na niesprawiedliwość i okrucieństwo290, kształcenia moralnego291, rozwoju

literackiego, aktywności kulturowej i celebrowania świąt nawet w najbardziej niesprzyjających

temu  okolicznościach.  W  jego  ślady  wstępuje  Liesel,  przejmując  rolę  lokalnego  animatora

kultury  i  priorytetyzując  własny  rozwój  intelektualny  i  moralny  głównie  dzięki  czytaniu

powieści292.

Świat filmu z jednej strony pokazuje więc, jak ważny jest opór przeciw dominującej kulturze,

która redukuje nasze człowieczeństwo, ale z drugiej strony pokazuje również, jak fundamentalne

znaczenie  ma kultura  w budowaniu  kompetencji  do  tego oporu.  Szczególną rolę  w rozwoju

288 Bazują one w głównej mierze na chrześcijańskim przeciwstawianiu grzesznego ciała targanego żądzami i dążącej
do  dobra  duszy  wspomagającej  się  rozumem  oraz  freudowskiej  koncepcji  kultury  jako  źródła  cierpień
postulującej tłumienie przez kulturę tanatycznego, niszczycielskiego wymiaru natury ludzkiej.

289 [49486][49520]Mogłeś za moją radą|zapisać się do NSDAP.
[49525][49567]Twoja żona nie musiałaby|prać cudzej bielizny.

290 [55112][55155]Znamy go całe życie.|To dobry człowiek.
[55158][55171]Pańska godność?
[55206][55224]Hans Hubermann.

291 [22464][22503]Człowiek jest wart tyle,|ile jego słowo.
[22524][22543]Obiecujesz mi?
[22553][22568]Tak, papo.

292 [65601][65626]Wdałaś się w ojca.
[65646][65663]Co w tym złego?
[65702][65716]Nic.
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własnego człowieczeństwa pełni w filmie czytanie, stanowiące spotkanie ze słowem innego. W

Złodziejce książek czytanie słowa podtrzymuje przy życiu293, a indywidualny, uczłowieczony opis

rzeczywistości  pozwala  przeżyć  w  ukryciu294.  Historie  opowiadane  w  bunkrze  uspakajają  i

uciszają płacz295. W tym świecie książki, a nie jedzenie, są kradzione z domu burmistrza296. Wizja

ta  współgra  z  kreślona  przez  Maslowa  koncepcją  autonomii  funkcjonalnej  jako  zjawiska

przynależnego  wejściu  na  poziom  rozwoju,  w  którym  dominuje  potrzeba  samorealizacji  i

będącego zasobem człowieka pozwalającemu na życie  z  zachowaniem wysokich  standardów

intelektualnych i moralnych nawet w czasach deprywacji potrzeb podstawowych.

Jak zostało szerzej omówione w rozdziale trzecim, w świetle koncepcji hierarchii potrzeb, w

dobrze  rozwijającym  się  społeczeństwie  deprywacja  podstawowych  potrzeb  może  być  z

łatwością znoszona, jeśli w cyklu rozwojowym były one zaspakajane (Maslow 2013, s. 65-83).

W czasach deprywacji uwidacznia się poziom, na który społeczeństwa i poszczególne jednostki

zdołały  się  wspiąć  w  uruchamianiu  kolejnych  potrzeb  w  hierarchii.  Osiągnięcie  poziomu

samorealizacji  pozwala  bowiem na  autonomię  funkcjonalna  dającą  siłę  i  wytrzymałość,  aby

znieść  długotrwałą  deprywację  nawet  najbardziej  podstawowych  potrzeb,  co  ukazuje

interpretowany obraz  filmowy.  Analiza  systemu społecznego i  edukacyjnego pod tym kątem

może również uwidocznić politykę wskazującą na dominację realizacji określonych potrzeb w

danych instytucjach i  społecznościach.  Jakość i  zasięg zapewniania warunków i  wsparcia do

czytania nakierowanego na samorealizację jest bez wątpienia ważnym aspektem diagnostycznym

w tym procesie.

Filozofia  czytania  w  analizowanym  świecie  filmu  –  czytanie  w  systemie  oddziaływań

nakierowanych na samourzeczywistnienie

W świecie filmu  Złodziejka książek czytanie zostaje ujęte w perspektywie praktyki kulturowej,

która  stanowi  o  istocie  człowieczeństwa  i  pozwala  mu  przeżyć  w  najtrudniejszych  czasach.

293  [40787][40830]Tylko słowo różni nas|od bryłki gliny.
[40858][40878]Słowa są życiem.

294 [56736][56759]Trzymałaś mnie przy życiu.
[56774][56801]- Nie zapominaj o tym.|- Nie mogę znowu kogoś stracić.
[56802][56824]Nie tracisz mnie.
[56826][56859]Będziesz mogła odnaleźć mnie|w swoich słowach.
[56865][56884]Będę w nich żył.

295 [63004][63039]- Co ty robisz?|- Opowiadam historyjkę.[...]
[63076][63099]- Opowiada historyjkę.|- Głośniej.
[63116][63129]Zacznij od początku.

296 [43764][43818]Muszę ci przyznać, że masz odwagę|okradać burmistrza.[...]
[43999][44021]My głodujemy|a ty kradniesz książki?
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Jednak świat filmu zdaje się również pokazywać, że aby czytanie mogło pełnić taka rolę, musi

być  spełniony szereg warunków w procesie  kształcenia  kompetencji  do  wykorzystania  go w

twórczych działaniach. Warunki te wiążę z konkretnymi narzędziami do myślenia o czytaniu,

które daje  humanistyka.  Są to  przede wszystkim:  sprzężenie  pasji  czytania z  oporem wobec

kultury, usytuowanie siebie w strefie pogranicza kulturowego poprzez uznanie przewodników

posługujących się  odmiennymi  słownikami  finalnymi  oraz  rozumienie  czytania  jako procesu

wyposażającego  w  narzędzia  niezbędne  do  wypracowania  własnego  stylu  w  procesie

samourzeczywistnienia  nakierowanego  na  samotranscendencję  rozumianą  jako  przekraczanie

siebie w kierunku świata297.

Zacznijmy od stwierdzenia, że proponowana interpretacja treści tego obrazu filmowego zwraca

uwagę  na  myśl,  że  do  wykształcenia  się  kompetencji  do  egzystencjalnie  istotnej  lektury

niezbędna jest pasja, wręcz żądza czytania powodująca działania na granicy etyczności lub nawet

tą granicę przekraczające. Inaczej mówiąc, świat filmu zdaje się przekazywać wiadomość, że

czytać twórczo będzie tylko ten, kto odczuwa tak wielką potrzebę lektury, że nie może się jej

oprzeć, posuwając się do czynów zakazanych, działając często irracjonalnie i impulsywnie oraz

w opozycji do przyjętych norm i schematów. 

Pierwszą sceną, która sprzęga pasję czytania z czynem moralnie nagannym, jest zdobycie przez

Liesel pierwszej książki, która stanie się później jej podstawowym narzędziem do nauki czytania.

Otóż Liesel  kradnie książkę pt.  Podręcznik grabarza na pogrzebie brata298.  W ten sposób w

świecie filmu zarysowują się pierwsze cechy czytelniczki-pasjonatki, to jest działanie kierowane

impulsem i  dystans  nie  tylko do norm społecznych,  ale  tez  do dynamiki  życia  społecznego.

Liesel  nie poddaje się stanowi powszechnej  żałoby nawet pomimo tego, że zmarłym jest  jej

ukochany braciszek. Wykazuje pewien dystans wobec atmosfery smutku, traktując pogrzeb jako

okazję do zdobycia ciekawiącego ją przedmiotu, jakim jest książka, która wypadła grabarzowi

grzebiącego jej brata.

Druga scena odbywa się w domu Liesel,  gdzie  dziewczynka próbuje wykraść z  rąk chorego

297 Zakresy myślenia o warunkach kształcenia kompetencji do wartościowego czytania w świecie filmu Złodziejka
książek są inspirowane tytułem publikacji  Lecha Witkowskiego:  Humanistyka stosowana. Wirtuozeria,  pasje,
inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.

298 [10410][10427]Wiesz co jest tu napisane?
[10455][10474]A chcesz wiedzieć?
[10553][10577]Sam nie czytam najlepiej.
[10582][10607]Pomożemy sobie nawzajem.
[10616][10627]Dobrze?
[10647][10671]Zaczynajmy.
[10678][10721]"Podręcznik grabarza".
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Maxa książkę. Gdy zostaje przyłapana przez zbudzonego mężczyznę, mówi „Nie chciałam”, tak

jakby robiła to wbrew sobie,  na pograniczu świadomości299.  Ta scena wskazuje też na to,  że

dziewczynka nie liczy się z normami etycznymi nawet jeśli w grę wchodzą czyny względem

osób słabszych. Dodatkowo Liesel nie powstrzymuje się przed kradzieżą książki z rąk śpiącego

Maxa bez względu na to, że zdaje sobie ona sprawę z tego, że postępuje wbrew jego woli300. Ta

scena  zdaje  się  też  wskazywać  na  to,  że  w  świecie  filmu  pasja  czytania  jest  wzmagana

ciekawością  i  chęcią  przeczytania  tekstu  doświadczanego  przez  kogoś  innego.  Atrakcyjność

książki  potęguje  się  poprzez  sprzężenie  użyteczności  i  tajemniczości.  Zdobywając  tekst

bezpośrednio z czyichś rąk możemy jakby wkraść się w nurt jego myśli poprzez akt czytania, w

którym następuje „przejęcie  cudzej  myśli  w akcie  słowa,  refleksja  poprzez  innych,  możność

myślenia w ślad za innymi, która wzbogaca nasze własne myśli” (Merleau-Ponty 1999, s. 87)301.

Trzecim wydarzeniem, a właściwie serią wydarzeń splatających łamanie zasad społecznych z

czytaniem, jest podkradanie książek przez dziewczynkę z domowej biblioteki burmistrza. Liesel

spostrzega  bogaty  księgozbiór  podczas  zastępowania  matki  w  pełnieniu  usług  dla  domu

burmistrza.  Przynosząc wyprasowaną odzież,  zostaje wprowadzona przez żonę burmistrza do

ogromnej biblioteki, co jeszcze bardziej rozpala w niej rządzę czytania. Z początku dziewczynka

ma zgodę na przesiadywanie w bibliotece i czytanie302, jednak gdy już nie wolno jej tego robić,

zakrada się tam i podbiera pięknie prezentujące się książki. Dziewczynka nie raz zakrada się

przez  okno do domowego księgozbioru  burmistrza  i  wynosi  stamtąd swoje przyszłe  lektury.

Łamie to zasady społeczne podwójnie, ponieważ po pierwsze Liesel wielokrotnie, bez skrupułów

dokonuje  włamania  do  cudzego domu,  a  po  drugie  kradnie  to,  co  ogólnie  przyjmuje  się  za

299 [26241][26260]Ciekawska jesteś.
[26272][26283]Nie chciałam.
[26303][26319]Nic się nie stało.

300 [24179][24195]To twoja książka?
[24207][24217]Tak.[...]
[24344][24359]Mogę zobaczyć?
[24383][24401]Nie jest dla dzieci.

301 Szczególnie, że ważny do osobnych rozważań jest termin Merleau-Ponty'ego „gest słowny”, w którym nazywanie
jakiegoś obiektu więcej mówi o samym nazywającym niż o obiekcie (Merleau-Ponty 1999, s. 43, 96-97), a jego
znaczenie znajduje się na końcu sekwencji słownej w jej splocie, a nie w każdym pojedynczym znaku (Merleau-
Ponty 1999, s. 137), ponieważ „słowa brane z osobna nie znaczą nic, niosą znaczenie jedynie dzięki swemu
zespoleniu”  (Merleau-Ponty 1999, s. 152), a co więcej, „nawiązują tylko do znaczenia, które dopiero ma się
zjawić – kierując się ku niemu wychodzą poza nie, lecz nigdy nie zawierają go same” (Merleau-Ponty 1999, s.
163). Otwiera to dostęp do nowej jakości refleksji nad czytaniem i jego efektami.

302 [34398][34420]Skąd bierzesz te słowa?
[34459][34473]To tajemnica.
[34490][34509]Komu bym wygadał?
[34550][34572]Od żony burmistrza.
[34582][34605]Pozwala mi czytać swoje książki.
[34610][34628]Zapamiętuję je.
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zbędne do przeżycia, a w związku z tym jest to czyn pozornie nieuzasadniony. Zwraca na to

uwagę  jej  przyjaciel  Rudy,  który mówi,  że  zrozumiałby,  gdyby Liesel  kradła  coś  naprawdę

potrzebnego im wszystkim, jak żywność, której było pod dostatkiem w domu burmistrza, a której

brakowało jej  najbliższym303. Liesel w tym sensie pokazuje niezrozumiały dla innych dystans

wobec podstawowych potrzeb społeczności, w której żyje oraz własną autonomię rozwojową

popychającą ją do czynów zakazanych. 

Czwarte wydarzenie łączące te dwa tropy to analizowana wyżej scena kradzieży książki ze stosu

palonego przez obóz rządzący. W tej scenie chęć posiadania i przeczytania książki podsycana jest

faktem, że została ona zaklasyfikowana jako zakazana. Uzyskanie dostępu do niej równa się z

posiadaniem myśli,  które są  na tyle  niebezpieczne,  że mogą przyczynić się  do zaszkodzenia

panującej władzy. Kradzież w tym przypadku łączy się również z brakiem poszanowania prawa i

autorytetu państwa. Liesel przejawia brak szacunku dla prawa nie tylko przez dopuszczenie się

czynu  zakazanego  w  postaci  kradzieży,  ale  przede  wszystkim  chcąc  zdobyć  książkę  której,

według władz, nie powinna nigdy przeczytać304. 

Czytanie staje się więc pewnego rodzaju obsesją uzyskiwania dostępu do cudzych, sekretnych,

zakazanych myśli należących do innych światów. Inaczej mówiąc, pasja do czytania podsycana

jest przez kontekst funkcjonowania książki w środowisku. Dla Liesel książka atrakcyjna, warta

przeczytania to ta, o którą warto walczyć, która okazuje się ważna dla innych i funkcjonuje w

obiegu  idei.  Złodziej  kradnie  to,  co  uważa  za  wartościowe.  W tym sensie  w świecie  filmu

Złodziejka książek zostaje ukazana dynamika rozbudzania się pasji  do czytania poprzez chęć

zawłaszczenia cudzych myśli i wykorzystania ich dla siebie, bez względu na normy społeczne i

oczekiwania  innych.  Żądza  czytania  wzmagana  jest  poczuciem  uzyskiwania  dostępu  do

tajemniczych, opozycyjnych, a jednocześnie istotnych sfer funkcjonowania człowieka.

Po drugie świat filmu Złodziejka książek zdaje się wskazywać na to, że w procesie kształcenia się

kompetencji  czytelniczych  wysokiej  jakości  oprócz  pasji  potrzeba  kompetentnego

przewodnictwa ze strony osób posługujących się odmiennymi słownikami finalnymi.  Daje to

dostęp  do  różnych stylów narracji,  tworzenia  dystansu  do kultury i  wiąże  się  z  tworzeniem

303 [43954][43996]- Pożyczam książki.|- Książki? Zdurniałaś?
[43999][44021]My głodujemy|a ty kradniesz książki?
[44023][44034]Nie używaj tego słowa.
[44040][44073]Myślałaś chociaż|o zajrzeniu do kuchni?
[44074][44085]Nie.

304 [20417][20462]"Niewidzialny człowiek" H.G. Wellsa.
[20464][20479]Brzmi fajnie. 
Fakt,  że  jest  to  powieść,  sugeruje,  że  w  świecie  tego  filmu  podkreśla  się  znaczenie  tego  typu  tekstu  w
formowaniu słownika, sposobów myślenia i osobowości czytelników.
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kompetencji do obrony przed manipulacjami i przemocą tekstu. Tym samym, zgodnie z filozofią

świata  tego  filmu,  kluczowym  warunkiem  dla  rozwoju  jakościowych  praktyk  czytania  jest

sytuowanie siebie w strefie pogranicza kulturowego. 

W świetle powyższego, szkoła w takim systemie państwowym, jak nazistowskie Niemcy, nie

może być dobrym miejscem do nauki czytania. Objęcie przez szkołę tej roli jest niemożliwe z

dwóch  powodów.  Po  pierwsze  taki  system  edukacyjny  podporządkowano  kształtowaniu

jednolitej  tożsamości  niepodważającej  ideologii  państwa.  Wykluczone  są  dopuszczanie  i

wspieranie narracji alternatywnych, sprzecznych ze sobą lub, co gorsza, z ideologią i interesem

państwa. W związku z tym, szkoła nie może promować myślenia krytycznego, dystansu wobec

tekstu czy strategii obrony przed manipulacją305. Po drugie zadaniem szkoły funkcjonującej w

takim  systemie  jest  jego  wspieranie  poprzez  odpowiednią  socjalizację  i  kształcenie  z  góry

ustalonych przekonań i świata wartości sprzyjającego utrzymywaniu się ideologii państwowej.

Wiąże się to z wprowadzaniem do szkoły określonej symboliki, rytuałów, sposobów myślenia i

odpowiedniego słownika. Tak też jest  w szkole Liesel,  która koncentruje się na wyposażeniu

wszystkich  uczniów  w  mundurki  z  symbolem  swastyki,  organizowanie  efektownych  apeli

pobudzających  energię  rezydualną  i  wpajających  słowa  pieśni  budujących  obowiązujący

słownik306.  Lektury  o  odmiennym  światopoglądzie,  pokazujące  inne  sposoby  myślenia,

alternatywną hierarchię wartości i inny sposób patrzenia na rzeczywistość mogą być w takiej

szkole albo tylko pozornie i redukcyjnie omawiane, albo usunięte z programu nauczania jako

nieodpowiednie lub zbędne. 

W świecie  tego  filmu  czytanie  sprzężone  jest  z  odwagą  dążenia  do  tworzenia  unikalności

własnego języka, którą osiąga się nie przez zamknięcie na cudze słowa, a przez usytuowanie się

w  strefie  pogranicza,  w  której  kultura  żyje.  Kluczową  rolę  stanowi  tu  dbanie  o  rozległość

horyzontów czytelniczych, przejawiające się w twórczym czerpaniu z zasobów różnych, często

305 Poruszam to zagadnienie w artykule Bourdieu i Vonnegut – w różny sposób o tym samym? [w:] M. Jaworska-
Witkowska,  A.  Rzekońska (red.),  Przeszukiwanie Humanistyki.  Od inspiracji  do  inicjacji.  Studenckie  próby
między dydaktyką a badaniami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 342-363.

306 [10742][10819] Wznieśmy czerwone flagi|za niemiecki trud
[10821][10878] Utorujemy drogę ku wolności
[10880][10978] Za niemiecki trud|utorujemy drogę wolności
[10981][11060] Nie paktujemy|z Żydami ani rasą obcą
[11062][11161] Gdyż fałszują świadectwo wolności|niemieckiego ludu
Odwołuję się tu do teorii rezydualności V. Pareto. Pieśń śpiewana przez Liesel w szkole może funkcjonować na
poziomie rezydualnym, pobudzając  rezydua klasy II  obejmujące  trwałość  agregatów, takie jak  Związki  klas
społecznych i  Trwałość  abstrakcji,  rezydua  klasy  IV  związane  z  uspołecznieniem  takie,  jak  Społeczności
specyficzne, Potrzeba jednolitości i Poświęcenie dla dobra innych oraz rezydua klasy V dotyczące integralności
jednostki z tym, co jej podlega takie, jak Agresor rzeczywisty  i  Agresor wyimaginowany (Pareto 1994, s. 171-
172). 
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przeciwstawnych narracji. Ruch na granicę jako dający życie to sięganie po nowe lub zakazane

książki, kontakt z Innym, czytanie jako kontakt z innością. Ruch do centrum ma prowadzić do

postawy  posłuszeństwa,  terroryzującej  jednomyślności  i  koherencji,  unieruchamiający  w

przerażeniu, sukcesywnie pozbawiający człowieczeństwa307. Odbywa się pod wpływem nacisku

socjalizacyjnego, przemocy symbolicznej, przymusu i zastraszania, co ukazane jest w scenie, w

której podczas akcji „oczyszczania kultury” pod naciskiem kolegi z klasy Liesel wrzuca do stosu

jedną z zakazanych książek308. 

W świetle  powyższych  rozważań  można  stwierdzić,  że  w  świecie  filmu  Złodziejka  książek

prawdziwe czytanie oznaczające rzeczywiste spotkanie z cudzą mową staje się aktem odwagi i

czynnością warunkującą kształtowanie, a później zachowywanie człowieczeństwa. Potwierdzają

to słowa burmistrzowej skierowane do Liesel309, która zaprasza ją do swojej biblioteki po tym,

jak widzi, że dziewczynka ukradła książkę z palonego stosu. Czytać książki i kochać książki to

znaczy być odważnym, a także budować wspólnotę tych, którzy kierując się w stronę granicy, a

nie  centrum,  mają  odwagę  spotkania  z  innym  i  alternatywnego,  samodzielnego  widzenia  i

rozumienia świata. 

Po trzecie w Złodziejce książek czytanie sprzęga się z odpowiedzialnością za losy społeczności w

tym sensie, że kompetencje wykształcone w procesie czytania rozumianego jako praca z tekstem

są  później  wykorzystywane  na  rzecz  animacji  kulturowej310.  Nieodzowny  komponent  tego

procesu  stanowi  osiągnięcie  stanu  posługiwania  się  językiem pozwalającego  na  wirtuozerię.

Czytanie,  nakierowane  między  innymi  na  świadomy  kontakt  z  cudzą  mową  w  jej  wielu

wydaniach,  pozwala  na  wykształcenie  własnego  stylu  myślenia,  unikalnego  sposobu

tekstualizacji doświadczenia, własnej odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy być człowiekiem?”.

Jak pisze Ernst Cassirer, 

307 Gdy Hans, ojczym Liesel, jest świadkiem pobicia sąsiada oskarżonego o bycie Żydem, wrogiem narodu, jako
jedyny staje w jego obronie. Reszta ludzi, współmieszkańców, nieruchomo się przygląda. Rozpaczając w domu
nad tym, jakie niebezpieczeństwo może pociągnąć za sobą ten czyn, prowokuje wymianę zdań między Liesel a
jej przybraną matką, Rosą:
[56016][56039]Co złego zrobił?
[56060][56088]Przypomniał ludziom|o ich człowieczeństwie.

308 [18210][18224]Spal książkę.
[18233][18251]Idź ją spal.
[18255][18286]Idźcie, obserwuję was.

309 [30426][30446]Dzielna jesteś, Liesel.[...]
[31553][31569]Kim jest Johann?
[31601][31630]Uwielbiał czytać.
[31645][31668]I był dzielny jak ty.

310 [74374][74413] Jej opowieści poruszyły wiele dusz.
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[c]złowiek  staje  się  istotą  „odpowiedzialną”,  moralnym  podmiotem,  właśnie  dzięki  tej
zasadniczej umiejętności udzielenia odpowiedzi sobie samemu i innym (Cassirer 1977, s. 49).

Narzędzia  zdobyte  w procesie  czytania  pozwalające  zarówno  na  namysł  nad  sobą,  jak  i  na

znalezienie  środków  ekspresji  umożliwiających  komunikowanie  własnej  odpowiedzi  na  to

pytanie mogą być użyte  do tworzenia jakościowych wytworów kultury podtrzymujących siły

życiowe społeczności, w której się funkcjonuje. 

Powiązanie moralności z nakazem znalezienia indywidualnej odpowiedzi na pytanie o własne

człowieczeństwo splata samoaktualizację z etyką. Choć z pozoru czyny Liesel obojętne są na

normy moralne,  jednocześnie są one nastawione na służbę społeczeństwu.  Jak uczula Viktor

Frankl w swojej koncepcji logoterapii,  samoaktualizacja idzie w parze z samoprzekraczaniem

ludzkiej  egzystencji,  braniem  odpowiedzialności  za  własne  życie,  a  celem  logoterapii  jest

uświadomienie  sobie  wymiaru  własnej  odpowiedzialności  (2012,  s.  111-122).  W tym sensie

„samourzeczywistnienie możliwe jest wyłącznie jako efekt uboczny samotranscendencji” (Frankl

2012, s. 113). Wirtuozeria w posługiwaniu się językiem jest tu w takiej samej mierze dążeniem

do  mistrzostwa  jak  dążeniem  do  posiadania  narzędzi  efektywnego  i  etycznego  działania  w

przestrzeni społecznej. Twórca logoterapii wyjaśnia to następująco: 

Im bardziej  zapominamy o sobie – oddając się sprawie,  której  pragniemy służyć, bądź też
osobie,  którą  pragniemy kochać  –  tym głębsze  jest  nasze  człowieczeństwo i  tym bardziej
urzeczywistniamy swój potencjał (Frankl 2012, s. 113).

Patrzenie  z  tak  rozbudowanej  perspektywy  na  nabywanie  kompetencji  językowych  i

czytelniczych ukazuje zwiększony potencjał kształcenia językowego i kulturowego, ale także i

ogromną odpowiedzialność  za  jego realizację,  która  zdaje  się  często  nieuświadamiana przez

edukatorów, nie  mówiąc o uczniach i  znajduje się na marginesie w planowaniu konkretnych

oddziaływań  edukacyjnych,  funkcjonując  mgliście  w  sferze  szczytnych  ideałów  i  trudno

uchwytnych  wartości.  W  wyniku  tego  zagadnienia  z  wymienionego  obszaru  rzadko  są

poddawane operacjonalizacji celów, a w związku z tym ich podejmowanie przez nauczycieli i

wychowawców jeśli w ogóle ma miejsce, może mieć jedynie charakter intuicyjny. Tak też dzieje

się  w  świecie  filmu  Złodziejka  książek,  w  którym  szkoła  nie  jest  miejscem  rozwoju

człowieczeństwa, a nauczyciel nie ma kompetencji ani warunków, aby być przewodnikiem w

tym procesie. W takim świecie, w którym szkoła widzi swoje główne zadanie w reprodukcji

kulturowej i wspieraniu ideologii państwa, młoda osoba zdana jest na podążanie taką ścieżką

rozwoju własnego człowieczeństwa, jaka jej przypadnie z racji wzrastania w konkretnej rodzinie
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i jaką zdoła później wybrać dzięki spotkaniu z ludźmi i tekstami, które często funkcjonują na

marginesie uznawanej i reprodukowanej kultury311. 

Czytanie  w  świetle  dotychczasowych  rozważań  umożliwia  rozwój  siebie  aż  do  osiągnięcia

wirtuozerii własnej ekspresji i splecione jest z samotranscendencją rozumianą jako przekraczanie

siebie dla innych w celu uczynienia sensu z przejściowej egzystencji w postaci urzeczywistnienia

jej potencjału (Frankl 2012, s. 121). 

Zadaniem  człowieka  nie  jest  bowiem,  jak  nauczają  niektórzy  filozofowie  egzystencjalni,
cierpliwie znosić bezsens życia, lecz raczej własną niemożność opisania jego bezwarunkowego
sensu w sposób racjonalny. Logos jest bowiem głębszy od logiki (Frankl 2012, s. 120).

Czytanie będące podstawą dla rozwoju językowego, szczególnie w zakresie rozwijania własnego

stylu  i  strategii  narracji  oraz  określonego  sposobu  tekstualizacji  doświadczenia,  pozwala  na

urzeczywistnienie  różnego  rodzaju  potencjalności  związanych  zarówno  z  rozwojem  własnej

tożsamości, jak i w wymiarze interpersonalnym z szeroko rozumianą komunikacją i tworzeniem

kultury. To z kolei przeważa o powodzeniu odnalezienia sensu życia, ponieważ

[t]o, że jako istoty ludzkie jesteśmy wyjątkowi i jedyni w swoim rodzaju, wyróżnia nas spośród
innych, nadając sens naszej egzystencji i wpływając w jednakowy sposób zarówno na naszą
pracę twórczą, jak i na naszą zdolność do miłości. Kiedy uświadomimy sobie, że nie da się
zastąpić jednego człowieka drugim, rola odpowiedzialności, jaką ponosimy za własne życie i
jego podtrzymywanie, ukaże nam się w całej swej wielkości. Człowiek, który zda sobie sprawę
z odpowiedzialności, jaką ma wobec innej ludzkiej istoty, która go kocha i z niecierpliwością
wyczekuje jego powrotu, albo wobec jakiejś nieukończonej pracy, nigdy nie będzie zdolny
odebrać sobie życia. Wie już, dlaczego żyje, a to pozwoli mu znieść to, jak żyje (Frankl, 2012,
s. 86-87).

Samoaktualizacja,  czy,  jak  mówi  Frankl,  samourzeczywistnienie  sprzężone  jest  w  tej

perspektywie z samoprzekroczeniem, a indywidualny sens egzystencji  spaja się z życiem dla

innych. W tym świetle nakierowanie na dbanie o własny rozwój i osiągnięcie poziomu, w którym

człowiek  będzie  zdolny do  stworzenia  własnego  stylu  narracji  tożsamościowej  i  oryginalnej

tekstualizacji  doświadczenia  w  procesie  urzeczywistnienia  tkwiącego  w  nim  potencjału

przesądza o społecznym charakterze celów stawianych sobie przez człowieka.  Wypracowanie

własnego stylu myśli, jakby powiedział Maurice Merleau-Ponty (1999, s. 88), lub zdolność do

stworzenia nowego opisu, jakby to określił  Richard Rorty (2009, s. 71), pozwala bowiem na

nowe odczytania kultury rewitalizujące niewidzialne środowisko. Według Maslowa wspieranie

311  Po  powrocie  Hansa  z  wojny  rodzina  wspomina  o  tym,  co  zrobili  dla  Maxa  w czasie  wojny,  co  Liesel
podsumowuje stwierdzeniem „Tak postępują ludzie.”. To prowokuje Hansa do powiedzenia jej, że wydoroślała
[(67324-[67450]).
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takiego procesu odbywa się, gdy uczenie się polegające na dążeniu do wprowadzaniu istotnych

zmian w strukturze  osobowości  dominuje  nad spełnianiem innych potrzeb  podstawowych w

hierarchii  celów  nakierowanych  na  stabilizację  i  reprodukcję.  W  tym  sensie  poetyka  w

rozumieniu zdolności do tworzenia nowych opisów świata jawi się jako kategoria zagubiona

przez edukację, a niezbędna do wypełniania jej humanistycznej misji. 

Wnioski z badań – zakres poznania dziedzictwa symbolicznego a pedagogiczna wartość

obrazów filmowych

W  celu  podsumowania  wyników  interpretacji  filmów,  wątki  teoretyczne  wyłaniające  się

przeprowadzonych badań zostaną przywołane przy uwzględnieniu podziału na aspekt kulturowy,

społeczny  i  psychorozwojowy.  Pozwoli  to  na  zgrupowanie  podobnych  do  siebie  zagadnień

obecnych w poszczególnych światach filmowych oraz zarysowanie mapy znaczeń na podstawie

przeprowadzonych interpretacji. Wartym zaznaczenia jest, że wyniki te nie roszczą sobie prawa

do ostateczności, a raczej pretendują do stania się impulsem do dalszych rozważań teoretycznych

dotyczących  czytania  w  jego  pedagogicznym  wymiarze.  Stanowiąc  pewnego  rodzaju  zapis

procesu  interpretacji  zapośredniczeń  konceptualizacji  czytania  oraz  możliwych  obrazów

rzeczywistości  edukacyjnej,  pełnią  również funkcję dostarczania konkretnych pytań i  hipotez

badawczych, które mogą być podstawą do projektowanych badań w terenie.

W wymiarze  kulturowym wyniki  interpretacji  światów  filmowych  zwracają  uwagę  na  takie

zagadnienia, jak funkcje, status i potencjał niedocenianych typów tekstów oraz kulturotwórczy

sens ich lektury. Rozwinięte zostały również kwestie znaczenia czytania w świetle koncepcji

człowieka jako animal symbolicum oraz te związane ze sposobami i motywami zapośredniczenia

i  odbioru wytworów wyobraźni w kontekście ich rangi w kulturze.  Zauważona  została także

kategoria  słowa  jako  życia  i  jego  rewitalizującej  siły,  szczególnie  w  kontekście  znaczenia

kompetentnych przewodników po świecie kultury. Poruszona została również tematyka związana

z  kategorią  naiwności,  podejrzliwości  i  ironii  w  kontakcie  z  tekstem  kultury  oraz  odwagi

czytania jako formy oporu kulturowego.

W wymiarze społecznym godnym uwagi jest wątek treści zakazanych i związana z tym kategoria

wybrańca i masy. Stawia to pytania z zakresu czytania dotyczących uznanych społecznie postaw

wobec  tekstu  i  aktu  czytania  oraz  procesu  tworzenia  i  społecznego  rozprzestrzeniania  się

konkretnego stylu narracji. Szczególnie istotne są omawiane przy tej okazji kwestie związane ze

szkolnymi praktykami czytania oraz obecnymi w światach filmu mechanizmami społecznymi
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wpływającymi na określone możliwości kształcenia postawy do jakościowej lektury. Ważne są

również tematy związane z napięciem między zmianą społeczną a fundamentalizmem, również

w kontekście tworzenia i obiegu społecznie znaczących symboli. Istotnym zagadnieniem na polu

społecznym jest  też  kwestia  roli  czytania  w procesie  budowania  autonomii  funkcjonalnej  w

obliczu presji społecznej i instytucjonalnej. Przy omawianiu wątków związanych z czytaniem,

interpretacja  produkcji  filmowych  stała  się  impulsem  do  podjęcia  rozważań  dotyczących

odczytywania  twórczości  jako  wiadomości  do  drugiego  człowieka  oraz  związanego  z  tym

rozumienie czytania jako budowania wspólnoty komunikacyjnej. 

Interpretacja  światów  filmowych  w  kontekście  treści  dotyczących  psychorozwojowej  roli

czytania  odnosi  nas  do  takich  zagadnień,  jak  motywy  podejmowania  czytania  oparte  na

potencjale  rezydualnym  tekstów  oraz  związek  czytania  z  procesami  kształtowania  się

wewnętrznej  narracji  i  fabularyzacji.  Dotyka to kwestii  skoków rozwojowych uruchamianych

przez  znaczące  spotkanie  z  tekstem kultury oraz  procesu  budowy osobistej  narracji  w  toku

nasycania się cudzą mową jako z jednej strony szansą rozwojową, a z drugiej strony pułapką

rozwojową. Związana jest z tym kwestia naiwnego rozumienia fikcji oraz zjawisko mechanizmu

obrony spójności tożsamości za cenę utknięcia w niskorozwojowych lub nawet niekorzystnych

rozwojowo schematach narracyjnych. Światy filmów pokazują również obraz czytelnika jako

świadka  autoterapii,  wagę  czytania  w  procesie  budowy  słownika  finalnego  jako  zbioru

konceptualizacji siebie i świata oraz traktowanie czytania jako przygotowania do twórczości i

związanej z tym kompetencji do poznawania, myślenia i działania w trybie poetyckim.

Wyniki  uzyskane  w  procesie  interpretacji  filmów  będących  wytworami  kultury  masowej

skłaniają  do  uznania  ich  jako  wartościowych.  Jednak  było  to  możliwe  dzięki  zastosowaniu

hermeneutycznej metody zakładającej kolisty proces rozumienia, w którym każde zdanie, a także

słowo,  obraz,  postać  czy  scena  są  postrzegane  jako  zaproszenie,  a  nawet  wezwanie  i

zobowiązanie  do  otwarcia  nowego,  ekscytującego  świata  refleksji  obecnej  w  tekstach

transwersalnie traktowanej humanistyki. 

Warte zaznaczenia jest, że dobór filmów do analizy z racji obranej metodologii nie posługiwał

się  kryterium oceny ich wartości  pedagogicznej  na podstawie dostępnych recenzji,  ponieważ

traktowane były one jako świadectwa „rozumienia naiwnego” stanowiącego tylko wstępną fazę

interpretacji. Uchroniło to przed „racjonalizującymi” praktykami selekcji treści kulturowych ze

względu na ich przynależność gatunkową i strategie odbioru. Takie podejście było zasadne z racji

tego, że badane filmy często były określane jako kiczowate, nic nie warte, nie nadające się do

oglądania  przez  dzieci  i  młodzież  czy  wyprodukowane  tylko  z  myślą,  aby  zgarnąć
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mainstreamowe nagrody. Według recenzentów filmy w większości w nieudany, pretensjonalny

sposób opowiadały trywialne historie,  rozczarowywały ze względu na obecność pozytywnych

wartości i nie inspirowały do żadnych rozmów dotyczących czytania. Przyjęta metoda wymagała

poświęcenia  dużej  ilości  czasu  i  poszukiwań  bibliograficznych  w celu  interpretacji  wątków

dotyczących czytania, stojąc w opozycji wobec obecnie ugruntowanej ekonomii szybkiego zysku

przy minimalnym wkładzie  środków i  energii,  która  obowiązuje  również  na  polu  edukacji  i

tworzenia autorskich tekstów.

Jako  członkowie  zachodniej  kultury,  produkty  i  twórcy  społeczeństwa  kapitalistycznego

znajdujemy się  w  punkcie,  w  którym  powoli  uświadamiamy sobie,  jak  wiele  negatywnych

skutków  niesie  za  sobą  nadmierna  konsumpcja.  Powoli  umacniają  się  trendy  promujące

minimalizm, docenianie jakościowych wytworów bardziej niż ich tanich odpowiedników, a także

poświęcanie  czasu  dla  istotnych  spraw  w  życiu  jak  realizacja  pasji  czy  spędzanie  czasu  z

najbliższymi. Jednak zdaje się, że procesy te znacznie są spowolnione w obszarze refleksji nad

konsumpcją kultury zarówno w tak zwanym czasie  wolnym jak i  w czasie  zorganizowanym

przez szkołę i pracę. 

Zredukowana  świadomość  wagi,  złożoności  i  trudu  kształcenia  umiejętności  kompetentnego

spotkania z wytworem kultury, niezależnie od jego typu, wydziedzicza całe masy z dostępu do

tego, co za Ernstem Cassirerem stanowi o człowieczeństwie, to jest realnego, wartościowego i

refleksyjnego kontaktu z uniwersum symbolicznym. Odnosi się to zarówno do tekstów, symboli,

rytuałów, jaki i konsumowanych masowo produkcji filmowych. A jak pisze Jerzy Płażewski, 

[…]  publiczność  uboga,  odbierająca  samą  tylko  powierzchnię  filmu,  okradająca  się  z
większości  wzruszeń  estetycznych,  jest  publicznością  nieumiejącą  czytać,  niezdolną  do
wyczytania i połowy intencji zawartych w dziele (Płażewski 2008, s. 16).

Zauważa on również, że 

[…] analfabetyzm filmowy jest  daleko powszechniejszy od analfabetyzmu  tout  court,  choć
trudniej go dostrzec. Nie przejawia się bowiem w zaniechaniu konsumpcji. Raczej przeciwnie
– w konsumpcji nadmiernej i bezkrytycznej (Płażewski 2008, s. 10).

Jednak z drugiej  strony należy sobie uświadomić,  że dla młodego pokolenia normą stało się

zarówno tak zwane „binge watching”, oglądanie serialu lub programu po kilka odcinków z rzędu

lub  cały  sezon  naraz,  jak  i  „net  surfing”,  trwające  godzinami  bezkrytyczne  surfowanie  po

internecie bez konkretnego celu, jednak noszące znamiona kompulsywności (Kisilowska 2014, s.

22). 
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Przeprowadzone badania skłaniają do rozważań nad kwestią potencjału pedagogicznego kultury.

Czas  zadać  sobie  pytanie,  na  ile  syndrom  masowości  i  konsumeryzmu  dotyczy  samych

wytworów, a na ile nas, jako osób uczących się i nauczających oraz ludzi, którzy są członkami

instytucji, tym samym biorąc udział w ich tworzeniu. Czy nie jest czasem tak, że wielkie dzieła

ducha  ludzkiego  traktowane  są  w  szkołach,  bibliotekach  i  na  uczelniach  ze  znużeniem,

obojętnością  i  pogardą,  uczuciami  tak  charakterystycznymi  dla  człowieka  dotkniętego

syndromem masowości (Ortega y Gasset 1982, s. 92-100)? Na ile pedagodzy tworzą sobie i

innym warunki  do  czytania  przynoszącego życie,  inspiracje  i  energię  w akcie  przyjmowanie

zaproszenia do uniwersum symbolicznego, które oferują napotykane teksty? Na ile są gotowi i

kompetentni do budowania w sobie i w swoich wychowankach „świadomości pozostającej za

plecami przeszłości” (Ortega y Gasset 1982, s. 105) i odpowiedzialności do zmierzenia się z jej

bezkresem i stania się jej depozytariuszami w kulturowo doniosłej praktyce czytania? Na ile są

gotowi przyjąć związane z tym koszty i wyrzeczenia?

Warto  w  tym  momencie  zestawić  powyższe  rozważania  z  koncepcją,  która  stanowi  trzon

strukturalny rozdziału  trzeciego  noszącego  tytuł  „Czytanie  jako  uczenie  się”,  szczególnie  w

świetle  tego,  jak  „masę”  pojmuje  sam  Ortega  y  Gasset  i  jaką  drogę  ucieczki  przed  jej

dehumanizującym działaniem proponuje. Bartłomiej Janus w tym kontekście zauważa: 

„Słowo „masa” - pisze J. Szacki - wskazuje raczej na stan ducha niż kondycję społeczną.” Tak
więc  „arystokratą”  człowiek  się  nie  rodzi,  ale  ma  potencjalną  możność  stania  się  nim:
„Szlachectwo to synonim życia pełnego trudu i wyrzeczeń, zawsze gotowego do doskonalenia się,
do przechodzenia od tego, co już jest, do wyższych jeszcze celów i obowiązków”. Potrzeba więc
nowej  „arystokracji”,  arystokracji  ducha,  która  będzie  w  stanie  wziąć  odpowiedzialność  za
przyszłe losy społeczności (Janus 2001, s. 49). 

Określenie „arystokracji” stosowane wymiennie z „szlachectwem” można by równie zasadnie

wymienić na jeszcze inne, należące do odmiennych porządków hierarchicznych wskazujących na

wzbicie się na wyższe stopnie rozwoju. To również rozumienie zbieżne z ignacjańską koncepcją

magis312 łączącą postulowaną przez José Ortega y Gasseta drogę do doskonalenia się z drogą ku

świętości (Dybowska 2013 s. 173-176, Mółka, Steczek 2008, s. 237-249).

Jednak co ważne z perspektywy tej pracy, to wskazanie, że proces nabywania „wyższości” ma

charakter  edukacyjny  i  związany  jest  z  tym,  co  Maslow  określa  jako  dominacja  potrzeb

samorealizacji  nad potrzebami  niższego rzędu. To, jak mówi Ortega y Gasset  w cytowanym

fragmencie, „życie zawsze gotowe do doskonalenia się”, przyjmujące cenę deprywacji potrzeb

312 Jak pisze Ewa Dybowska, włączając ten termin do grupy podstawowych pojęć pedagogiki ignacjańskiej, „Magis
jest nazywane zasadą dążenia do doskonałości, zasadą maksymalizmu, ciągłego postępu, to ciągłe dążenie do
tego, co lepsze, owocniejsze i doskonalsze” (Dybowska 2013, s. 173).
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niższego  rzędu  (wyrzeczenia  i  trudy)  w  imię  własnego  rozwoju.  Jednak,  co  należałoby

zaznaczyć, jest to przede wszystkim postawa do rozszerzania własnych horyzontów rozumienia

siebie  i  świata  pozwalająca na podejmowanie świadomych działań  rozwojowych w obszarze

kultury i społeczeństwa, daleka od redukcyjnie pojmowanej „kreatywności”. 

Co  ważne,  powiązanie  zdolności  do  nastawienia  na  samorealizację  z  jakością  spotkania  z

wytworami  kultury  zostało  już  zaznaczone  ponad  dwadzieścia  lat  temu  przez  Jadwigę

Andrzejewską  przy  okazji  prób  zdefiniowania  kultury  czytelniczej.  Zostało  to  ostatnio

wykorzystane przez Małgorzatę Kisilowską właśnie w celu przyjrzenia się związkom między

zjawiskiem konsumpcjonizmu informacyjnego i kulturą czytelniczą (Kisilowska 2014). Chociaż

autorka  już  na  wstępie  wprowadza  pojęcie  samorealizacji,  określając  ją  jako  jedną  z

podstawowych elementów systemu kultury czytelniczej, pozbawia się szansy na ustanowienie

istotnej różnicy między konsumpcją informacji a kulturą czytelniczą, nie zestawiając czytania

nakierowanego na samorealizację które, za jej wskazaniem, ma być charakterystyczne dla „klasy

czytającej” z kompulsywnym nawykiem czytania charakterystycznym dla kultury masowej.

Konkludując,  przeprowadzone badania unaoczniają nie tylko potencjał  rozwojowy wytworów

kultury określanych jako „rozrywkowe”, ale również zwracają uwagę na problem, jaki stwarza

dominacja myślenia ekonomicznego w nastawieniu do człowieka i podejmowanych przez niego

działań w kontekście stwarzania warunków do kształcenia jakościowych praktyk czytania oraz

ich zaistnienia w realnej przestrzeni życia ludzi na każdym etapie rozwoju. Istotnym okazuje się

zdanie  sobie  sprawy,  że  nawet  uznanie,  że  czytanie  jest  potrzebne  i  opracowanie  takich

oddziaływań  edukacyjnych,  które  pozwolą  na  kształcenie  kompetencji  do  lektury  istotnej

egzystencjalnie  i  społecznie,  nie  będzie  miało  pożądanego  efektu,  jeśli  w  niewidzialnym

środowisku kultury nie będzie warunków sprzyjających podejmowaniu takich praktyk.
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Rozdział V

Pedagogika jako podmiot i jako przedmiot czytania

(o zyskach symbolicznych praktyk kulturowych)

Wstęp 

Patrząc  na  relacje  pedagogiki  i  czytania  na  poziomie  tworzenia  wiedzy  naukowej,  wypada

podkreślić, że dyskurs pedagogiczny staje przed kwestią świadomości roli  jakości czytania w

jego dorobku. Jest to szczególnie widoczne, gdy weźmie się pod uwagę procesy, jakie zachodzą

na styku czytania i pisania oraz obierane strategie poznawcze leżące u ich podstaw. Rozmyślania

na  tym  polu  zachęcają  również  do  refleksji  dotyczącej  roli  procesu  czytania  w  nadawaniu

kierunku badaniom naukowym, kształtowania ich przebiegu i dynamiki oraz końcowych efektów

badań wraz z ich późniejszą recepcją i funkcjonowaniem w dyskursie naukowym i w kulturze

masowej. Inaczej to ujmując, pedagogika czyta, co stawia pytanie o selekcję, strategię i politykę

podejmowanego przez nią czytania w zakresie chociażby uzasadniania określonych preferencji

oraz odrzuceń. Są to kwestie coraz bardziej naglące wobec narastającego dziedzictwa mogącego

działać na obecny dyskurs z różną siłą i efektami. Pedagogika w formie zapośredniczonej jest też

tym,  co  jest  czytane  i  odczytywane  na  różnych  poziomach  i  w  różnych  trybach.  Teksty

pedagogiczne i wytworzone na jej gruncie idee oraz orientacje są również przechwytywane, a

następnie  oswajane  przez  inne  dyskursy,  zasilając  myślenie,  budując  nowe  znaczenia  i

transformując przestrzeń społeczno-kulturową. Jak pisze Monika Jaworska-Witkowska, 

[p]edagogice potrzebna jest świadomość funkcjonowania jako praktyki kulturowej, wymagającej
refleksji metahumanistycznej oraz podjęcie uczenia się w poprzek podziałów dyscyplinarnych,
dla wypracowania wyższego poziomu zarazem specjalizacji edukacji, jak i integracji, w trosce o
jakość człowieczeństwa i jego osadzenia w kulturze (Jaworska-Witkowska 2011, s. 204).

Jest to zadanie szczególnie naglące w obliczu procesu kumulacji i komercjalizacji wiedzy. Paulo

Freire  zauważa  biegunową  relację  między  ideą  kumulacji  wiedzy  a  ideą  twórczego,

demitologizującego nastawienia poznawczego wobec rzeczywistości.  Omawia on też związek

czytania ze sprzężeniem procesów reprodukcji wiedzy i twórczej konstrukcji rozumienia świata.

Opisując  różne  poziomy świadomości,  na  jakich  może  funkcjonować człowiek,  twierdzi,  że

wiedza  naukowa  nie  może  być  po  prostu  wiedzą  transmitowaną,  ponieważ  będzie  wtedy

301



funkcjonować w przestrzeni społecznej jako ideologiczny mit, nawet jeśli celem jej tworzenia i

popularyzacji było wyzwolenie ludzi z mitycznej, pozornej wizji świata (Freire 1985, s. 85). 

Czynność  kulturowa  czytania,  jeśli  zostaje  po  stronie  reprodukcji  stworzonych  struktur,  nie

stanowi na poziomie poznawczym innego rodzaju spotkania z cudzą mową jak przyjęcie słowa

„objawionego”, mitycznego, które wyłączone jest  z sfery dialogu. Niebezpieczeństwem bycia

czytanym  jest  ograniczanie  się  czytelnika  do  odtwarzania  w  świadomości  określonej  wizji

rzeczywistości i bezkrytyczne przyjęcie jej bez zmierzenia się z jej prawomocnością, Patrząc na

to z perspektywy stylów odbioru opracowanych przez Michała Głowińskiego, jest to odbiór o

charakterze  mitycznym,  pomagający  wyjaśnić  rzeczywistość  poprzez  upraszczające  albo

racjonalizujące  zabiegi  mające  na  celu  wprowadzenie  poczucia  porządku,  schematyzacji  i

uproszczenia złożonych struktur rzeczywistości (Głowiński 1977, s. 127).

Paulo Freire pozbawia złudzeń naukowców, którzy chcą wyzwolić ludzi od mitologizującego,

zewnątrzsterownego  i  redukcyjnego  postrzegania  świata,  widząc  swoje  prace  demaskujące

pozory, manipulacje i mity jako broń przeciwko fałszywej świadomości i bezradności. Zwraca

uwagę na istotną kwestię jakości samego procesu czytania, które – aby nie ograniczało się do

odbioru mitycznego – nie może pozostać na poziomie przyjmowania czytanych treści. P. Freire

uważa,  że w związku z  tym czytanie nawet  krytycznych treści  nie  daje  na ogół  możliwości

czytającemu  do  uwolnienia  się  od  mitycznej  wizji  świata.  Koniecznym elementem czytania

wiedzy naukowej, dzięki której człowiek może wspinać się na wyższe poziomy świadomości,

jest  natomiast  nastawienie  filozoficzne.  Według  niego,  „nauka  i  filozofia  razem  stanowią

podstawy do czynności  uświadamiania”,  co wynika z  utopijnej  natury „kulturowej  czynności

uświadamiania”.  W  przeciwnym  razie  czytanie  wiedzy  naukowej  pozostaje  w  obszarze

„mistyfikacji wiedzy ideologicznej” (Freire 1985, s. 86). 

5.1  Pedagogika  czytająca.  Wyzwania  dla  pedagogiki  z  perspektywy  uwarunkowań

jakościowego spotkania z tekstem 

Rozwój  pedagogiki  jako  dyscypliny  uniwersyteckiej,  nawarstwianie  się  badań,  kierunków  i

nurtów tworzy dodatkowe zadania, których przeoczenie lub bagatelizacja może zaprzepaścić jej

najcenniejsze osiągnięcia. Przed pedagogiką stoi bowiem nie tylko zadanie dalszej specjalizacji,

ale  równocześnie  integracji  wiedzy  specjalistycznej,  jak  i  wspólnoty  specjalistów  oraz

budowanie efektywnych dróg komunikacji na wielu poziomach. 

Stoimy również  przed  groźbą  dominacji  społeczeństwa niewiedzy,  które  pozbawione  „Erosa
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poznania”, zadowala się bezkrytycznym dryfowaniem w morzu informacji, bez wykształconych

narzędzi  do  orientacji  w  środowisku  socjokulturowym.  Grozi  też  to  sytuacją,  w  której  w

głównym nurcie dyskursu pedagogicznego obowiązywać będą mity edukacyjne. Mity te rządzić

też  będą  rzeczywistością  szkolną,  wchodząc  w  skład  twierdzeń  teoretycznych  stanowiących

podstawę praktyk edukacyjnych. Celem tej części będzie refleksja nad tymi problemami przy

użyciu teorii rezyduów i derywacji Vilfreda Pareto oraz ekologii umysłu Gregory'ego Batesona.

Będzie to mogło stanowić podstawę do planowania i podejmowania efektywnych działań, które

pozwolą osłabić zasięg i tendencję do popularyzacji przeświadczeń dawno zidentyfikowanych

jako zwodnicze, nie mających wpływu na jakość nauczania, wprowadzające w błąd lub nawet

szkodliwych. 

Poszerzanie wiedzy o sposobach i dynamizmie obiegu idei, powstawaniu, rozprzestrzenianiu się

i podtrzymywaniu mitów i działań pozorowanych przez wszystkie podmioty biorące udział w

procesach  edukacyjnych,  a  także  poszukiwanie  sposobów rewitalizacji  dorobku  poprzednich

pokoleń oraz budowy takiej społeczności badaczy, która będzie zwiększała szansę na owocną

współpracę i  inspirującą wymianę myśli,  staje  się  więc ważnymi i  coraz  bardziej  naglącymi

zadaniami do podejmowania i rozwijania przez pedagogikę.

Wyłania się z tego zadanie budowania postawy wobec czytania, która pozwalałaby rozpoznać w

kontakcie z tekstem stanowiącym nasze dziedzictwo kulturowe narzędzia do wyposażenia całych

społeczności w zasoby budujące poczucie istotności egzystencjalnej. Mówimy tu o traktowaniu

czytania z należną mu uwagą, ale też z odwagą wyznaczenia mu roli istotnego procesu, ważnego

doświadczenia i kluczowego narzędzia do budowy siebie i relacji z innymi (Radlińska 2002, s.

26).

Towarzyszące mi wychylenie w przyszłość sprzęga się z traktowaniem przeszłości jako cennego

podłoża  dla  możliwych  działań,  głównie  z  perspektywy  znaczących  kontaktów  z  tekstami

widzianymi jako rezerwuar impulsów do rozwoju (Witkowski 2011). 

W usiłowaniu szukania nowych połączeń, dróg i strategii działania ważny dla mnie jest postulat

połączenia  postawy  charakterystycznej  dla  romantyzmu  z  postawą  wypracowaną  przez

pozytywizm  przywołany  przez  Helenę  Radlińską  (Witkowski  2014).  Z  perspektywy

przedstawionej tu pedagogiki czytania istotne jest też zajęcie się sposobami realizacji zadania

nasycenia współczesnego dyskursu pedagogiki rewitalizującymi ideami, ale także nastawieniami

wobec kultury i  edukacji  zawartymi w tekstach stanowiących nasze dziedzictwo symboliczne

pomimo  nie  zawsze  pozytywnych  konotacji  ciążących  jakiemukolwiek  przeszłemu  nurtowi

myśli.  Do  zaprzepaszczania  potencjału  rozwojowego  mogą  też  się  przyczyniać  podziały
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wewnątrz samej pedagogiki jako dyscypliny uniwersyteckiej, jako że „instytucjonalizacja może

także ustanawiać blokady myślowe na całą epokę” (Witkowski 2014, s. 62). 

Warto  podjąć  się  wysiłku  znoszenia  tych  blokad  i  przejęcia  się  treściami,  ideami  i  duchem

poprzednich  dekad  czy  epok  bez  nadmiernego  strachu  o  groźbę  cofnięcia  się  w  rozwoju.

Znacznie  bardziej  prawdopodobne  wydaje  się  taki  scenariusz  przy  ignorowaniu  dorobku

poprzednich  pokoleń,  bo  nie  tylko  zamyka  to  dostęp  do  owoców wysiłku  i  starań  naszych

poprzedników,  ale  również  czyni  niemożliwym  odniesienie  się  do  ich  prób  rozwiązań

dylematów,  które  nas  również  nurtują313.  Równie  ważne  jest  też  badanie  kategorii  istotnych

pedagogicznie,  czerpiąc  impulsy  z  humanistyki  traktowanej  transwersalnie.  Dzięki  takiemu

usytuowaniu  siebie  wobec  tekstów  badacz  ma  możliwość  i  zadanie  korzystania  zarówno  z

wertykalnego  wymiaru  tekstów  dyscypliny,  z  której  wychodzi,  ale  również  horyzontalnego

wymiaru tekstów humanistyki, co stwarza szansę na przekrojowe spojrzenie na badaną kategorię.

Transwersalność jako perspektywa badania rzeczywistości edukacyjnej

Obecny system edukacyjny nadal  jest  podporządkowany idei  oświeceniowej  racjonalności,  a

dodatkowo  wzmocniony  modernistyczną  wizją  wiedzy  (dający  prymat  wiedzy  ścisłej,

technicznej) oraz opartej na niej idei postępu technicznego jako remedium na wszelkie problemy

ludzkości (Szkudlarek 1995, s. 48-49). Odwrócenie się pedagogiki od filozofii i etyki widoczne

jest w systemie edukacji, ale też w potrzebie, a raczej jej braku w samych uczestnikach systemu

edukacji.  Jako  pedagodzy  mówimy  wychowankom  od  początku  ich  drogi  edukacyjnej,  że

uczęszczają do szkoły, aby zdobyć wiedzę, umieć rozwiązywać problemy w sposób racjonalny,

wskazywać proste przyczyny i skutki (ciąg przyczynowo skutkowy a nie sieć wieloaspektowych

zależności)  i  zdobywać  umiejętności  oraz  certyfikaty,  które  później  umożliwią  udane  życie

zawodowe. Wskazujemy również, jak dzięki nowym „wynalazkom” człowiek zmienia świat „na

lepsze”. Rozwijanie umiejętności filozofowania oraz działania mające na celu wsparcie rozwoju

etycznego schodzą na plan dalszy,  choć oczywiście  są  od tego wyjątki.  Jednak jednocześnie

Anthony Giddens  (2001)  pisze  o  postępującym już  od  czasów oświecenia  i  przeżywającym

przesilenie trendzie do poddawania w wątpliwość tej samej wiedzy, w której upatrujemy ostoi,

ponieważ tylko ona jest racjonalna, a więc uprawomocniona w dyskursie publicznym i systemie

edukacyjnym. To, jak stwierdza, powoduje kryzys egzystencjalny, niepewność, kryzys zaufania i

osłabienie motywacji do zdobywania tej wiedzy.

313 Na to, że zadanie twórczego włączania dziedzictwa symbolicznego – w tym dorobku naukowego poprzednich
pokoleń – jest obecnie wielkim wyzwaniem, wielokrotnie zwraca uwagę w swoich publikacjach Lech Witkowski,
por. m.in. Witkowski 2013, 2014, 2016.
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Wykorzystując  narzędzia  skonstruowane  przez  Vilfreda  Pareto,  możemy powiedzieć,  że  we

współczesnej  rzeczywistości  wyżej  zarysowane  trendy  społeczne  wpływają  na  ruchy  w

derywacjach, a co za tym idzie, powstaje pula derywacji nadal obecnych w kulturze, które w

wyniku  zmian  w  systemie  społecznym  zatraciły  swój  rezydualny  potencjał.  Korzystając  z

opracowań A. Giddensa dotyczących procesów charakterystycznych dla późnej nowoczesności,

możemy zauważyć, że dzieje się tak przede wszystkim z rezyduami drugiej klasy obejmującymi

trwałość agregatów takich jak wartość prawdy czy postępu.314 

Transwersalność pedagogiki a progi rozwoju dyscypliny naukowej

Przekroczenie przez dyscyplinę naukową progu epistemologicznego obejmującego zwątpienie w

pewność  rozstrzygnięć  oraz  krytykę  paradygmatu  pozytywistycznego  prowadzi  do  kolejnego

progu,  jakim jest  próg ontologiczny i  aksjologiczny (Marynowicz-Hetka 2011,  s.  73).  Cechą

charakterystyczną tej  zmiany fazowej jest  przeszukiwanie, często przyjmując miano „nowych

poszukiwań”  oraz  nastawienie  na  relacyjne  postrzeganie  przejawiające  się  w  odkrywaniu

„nowych  związków”,  a  także  działanie  społeczne  widziane  jako  społeczne  tworzenie

rzeczywistości oraz postawa otwartości teoretycznej i praktycznej. Wyraża się to w nakierowaniu

na rozwiązanie problemów w poprzek podziałów dyscyplinarnych – transwersalnie,  na rzecz

odstępowania  od  wyraźnych  podziałów  instytucjonalnych  poprzez  osłabienie  ram  jako

izolujących  obramowań  (weak  framing)  (Bernstein  2000,  s.  10-14).  Wejście  w  tą  fazę

znamionuje  też  prymat  poszukiwania  narzędzi  do  myślenia  i  działania nad  apriorycznym

aspektem normatywnym działania (Marynowicz-Hetka 2011, s. 73). 

Transwersalność  nauki  może  być  też  rozpatrywana  jako  proces  sprzyjający  ogniskowaniu

pedagogiki  wokół  kategorii  istotnych  egzystencjalnie.  Zwrot  egzystencjalny  polega  na

zachodzących  w  dyskursie  pedagogicznym  zmianach,  w  których  pedagogika  oprócz

kontynuowania badań w ramach specjalizacji – wyodrębnionych w toku arbitralnych podziałów

na problematy, które po kolei wyłaniały się w toku jej rozwoju – zwraca się ku podziałom, które

wynikają z  kategorii  skupiających myślenie wokół potrzeb podmiotu jej  oddziaływań, to jest

wychowanka.  Przykładami  takich  kategorii  mogą  być  rezydua  dominujące  w  cyklu  rozwoju

człowieka wskazane przez Erika Eriksona lub rezydua w rozumieniu Vilfreda Pareto, które, jeśli

314 Przykładem takiej interpretacji w dyskursie pedagogicznym może być publikacja Piotra Kostyło, który analizując
książkę  Wykluczanie Zbigniewa Kwiecińskiego (2002) stwierdza, że myśl autora oparta jest na paradygmacie
oświeceniowym  (optymistyczna  wiara  w  siłę  rozumu  oraz  dobrą  wolę  człowieka),  jednak  pozbawiona
entuzjazmu, ponieważ obarczona jest dylematami wynikającymi z postrzegania napięć „pomiędzy specjalizacją a
pytaniami  podstawowymi,  równością  formalną  a  równością  faktyczną,  sprawczością  a  podporządkowaniem
nauczycieli, profesjonalizacją a etycznością” (Kostyło 2008, s. 181).
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użyte  jako  narzędzie  do  ustalania  badanych  kategorii  w pedagogice,  ogniskują  myśli  wokół

życiodajnych,  rewitalizujących,  energetyzujących  ośrodków  życia  ludzkiego  mających  duże

znaczenie w kształtowaniu obiegu idei i motywowania człowieka do działania.

Co  ciekawe,  jesteśmy  świadkami  tego  procesu,  jednak  odbywa  się  on  w  dużej  części

nieświadomie.  Blokady wyrosłe  i  usankcjonowane  przez  system spowalniają  ten  proces,  co

zostanie  przywołane  w  dalszej  części  pracy  przy  okazji  raportu  krytycznego  dotyczącego

świadomości  i  stanu  środowiska  polonistycznego.  Po  drugie  jako  że  proces  jest

nieuświadomiony,  nie  jest  on  forsowany przez  zespoły  badaczy.  Mimo  tego  energetyczna  i

rewitalizująca  właściwość  rezyduów  oddziałuje  na  praktykę  badawczą,  zmierzając  w  stronę

wyodrębniania się całości o rezydualnym charakterze.

Transwersalność  można  też  postrzegać  jako  kierunek  zmian  systemu  kształcenia  w  stronę

edukacji dla zrównoważonego rozwoju, który opowiada się za wprowadzeniem do szkół nowej

organizacji  procesów edukacyjnych.  W tym nurcie  kładzie  się  nacisk na takie  projektowanie

edukacji,  które  umożliwiałyby  wykształcenie  kompetencji  do  rozwiązywania  złożonych

problemów współczesnego świata korzystając z wiedzy w poprzek podziałów dyscyplinarnych,

połączenia  tematycznego  wiedzy  prezentowanej  na  różnych  przedmiotach  szkolnych  oraz

rozwoju umiejętności współpracy osób specjalizujących się w różnych dziedzinach w próbach

znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia. To wiąże się tez z poznawaniem narzędzi do

myślenia różnych nauk i kształcenia umiejętności korzystania z nich na innych polach.

Wyzwania  dla  rozwoju  pedagogiki  wobec  wypracowania  strategii  równoważenia  bieguna

regionalizacji i specjalizacji

Obecnie jesteśmy w punkcie widzenia, w którym wysiłek nauk jest postrzegany jako ogniskujący

się wokół bieguna specjalizacji. Współcześnie wręcz możemy powiedzieć o przeroście działań

wspierających energię bieguna specjalizacji. Prowadzi to do słusznego pod wieloma względami

wrażenia,  że  dyskurs  naukowy jest  sfragmentaryzowany,  a  całościowa wiedza  o  kategoriach

ważnych dla rozwoju człowieka trudno dostępna. Dzieje się tak pomimo ciągle postępującego

ogromnego przyrostu nowych badań i publikacji naukowych. Humaniści zbyt często nie czytają

się wzajemnie, nie tworząc tym samym prężnej wspólnoty myśli (Witkowski 2014). Z tego braku

również  wyrasta  potrzeba  takiej  pedagogiki  czytania,  która  pozwalałaby  na  wypracowanie

strategii pozwalających na przezwyciężenie tych trudności. Z pomocą w projektowaniu takiej
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zmiany może przyjść koncepcja Basila Bernsteina (2000) dotycząca biegunowości w rozwoju

dziedziny naukowej.

Basil  Bernstein  wyróżnia  dwa  trendy  w  rozwoju  nauki.  Jeden  z  nich  charakteryzuje  się

wytwarzaniem  osobnych  dziedzin  wiedzy  z  wysoko  specjalistycznym  słownictwem,  ścisłą

hierarchią i narcystycznym ukierunkowaniem na rozwijanie wiedzy tylko w ramach własnych

struktur.  Drugi  trend charakteryzuje się  osłabieniem klasyfikacji  dziedzin i  specjalizacji  oraz

tworzeniem zespołów składających się  z  przedstawicieli  różnych dziedzin  nakierowanych na

prowadzenie badań, których zleceniodawcami są często podmioty zewnętrzne. Taki trend wiąże

się  więc  z  regionalizacją  i  komercjalizacją  badań  oraz  zależnością  ich  prowadzenia  od

zewnętrznego zapotrzebowania na nie (Bernstein 2000, s. 52-53). Zgodnie z ideą dwoistości,

korzystne jest nie wybieranie jednego trendu i dokładanie wszelkich starań w celu monopolizacji

podejścia  do prowadzenia  badań i  rozwoju nauki,  ale  o  sprzężenie dwóch biegunów w celu

wytworzenia  sytuacji  zrównoważonego  rozwoju.  Z  tej  perspektywy  na  niekorzyść  rozwoju

dyscypliny będą  działały przerosty w  którymkolwiek  z  biegunów,  niezależnie  czy będzie  to

wkładanie wysiłku w budowanie silnych specjalizacji, czy wkładanie wszelkich sił w działania

mające na celu synergię myśli.

Czytanie kultury jako zadanie i zysk315

Choć kategoria zysku bywa odnoszona często jedynie do trywialnych skojarzeń ekonomicznych,

to głębsze jej pojmowanie otwiera drogę do refleksji nad relacją człowiek – kultura, którą warto

podjąć. W dyskursie pedagogicznym jest już obecny namysł nad czytaniem tekstów kultury jako

zadaniem przynoszącym pedagogice zyski,  które  można zlokalizować w wielu  obszarach tej

dyscypliny, a które często bywają nieuświadamiane lub bagatelizowane (Jaworska-Witkowska

2009, s. 459).

Każde spotkanie z kulturą może być dla pedagogiki korzystne, ponieważ 

[o]bszar dyskursywnego współmyślenia pedagogiki  i  kultury  wobec różnych obszarów  między
daje  się  humanistycznie  wykorzystać,  dlatego  trzeba  być  czujnym i  nastawionym  na  interes
pedagogiki przed każdą lekturą (Jaworska-Witkowska 2009, s. 162).

Zadania  wynikające  z  prób  czytania  jako  wyzyskiwania  kultury  projektują  przestrzeń

wzbogacania myśli i rozwiązań praktycznych dla pedagogiki i edukacji. Czytanie rozumiane jako

315 Skrócona  wersja  tego  tekstu  została  opublikowana  jako  część  artykułu  Pedagogiczne  czytanie  kultury  –
założenia i strategie lektury interesownej badawczo, [w:] Małgorzata Żytko (red.),  Skąd przyszliśmy? Dokąd
idziemy?, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, ss. 39-66.
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wyzwanie  wymagające  motywacji,  umiejętności,  wytrwałości  i  czujności  stawia  przed

podejmującym je szereg zadań, którym sprostanie przynosi konkretne, wynikające z wypełnienia

tych  zadań  korzyści  rozwojowe  i  urealniające  procesy  oddziaływania  w  ramach  funkcji

kulturowej edukacji poza najczęstszym rytualizowaniem pozoru w sensie proponowanym przez

Pierre'a Bourdieu.

Wartość  dodana  z  egzystencjalnie  doniosłego  czytania  może  być  zlokalizowana  zarówno  w

obszarze poznawczym, rozszerzając rozumienie siebie wobec świata, jak i w obszarze etycznym,

pozwalając lepiej objąć dramatyzm egzystencji ludzkiej  wraz z wpisanymi w nią dylematami

moralnymi. Jak będzie rozwinięte poniżej, czytanie może też zwiększać potencjał energetyczny,

stanowiąc źródło motywacji do autotranscendencji i samorealizacji, ale także impuls do przejścia

na  kolejny poziom rozwoju,  stając  się  zdarzeniem inicjacyjnym.  Sprzężenie  kategorii  zysku

symbolicznego z zadaniem do podjęcia nie  jest  przypadkowe, bowiem każdy zasób generuje

dodatkową  odpowiedzialność,  a  nowe  możliwości  wiążą  się  nierozerwalnie  z  nowymi

zagrożeniami i potrzebą ich lokalizowania oraz zwalczania.  

Czytanie jako pozyskiwanie całościowego obrazu człowieka

Korzystając z koncepcji literaturoznawczych „dyskursów możliwych” Danuty Ulickiej, Monika

Jaworska-Witkowska proponuje podjęcie przez pedagogikę wyzwania „wyzyskiwania wiedzy o

funkcjonowaniu psychicznym człowieka z kulturowego świata konstytuującego świat aktualny

nazywany też światami literackości”, czy też „uniwersum dyskursu kulturowej rzeczywistości”

(Jaworska-Witkowska 2009, s. 159)..

Tekstowy świat  (R.  Nycz,  2000)  stał  się  naturalnym środowiskiem przeistoczeń  mentalności
dyskursywnej  wielu  dziedzin  humanistycznych,  w  tym  jej  cywilizacyjnych  wytworów,  nie
wyłączając wytworów (tekstowych i kulturowych) pedagogiki. Literaturoznawstwo, jak twierdzi
D. Ulicka, rozwija się równie dynamicznie, jak sama kultura, i tworzy w jego uniwersum jeden ze
światów  aktualnych:  świat  literackości,  który  autorka  utożsamia  z  literaturoznawczymi
dyskursami możliwymi (Jaworska-Witkowska 2009, s. 159).

Zadanie  zyskania  całościowego  obrazu  istoty ludzkiej  może  się  dokonywać  według  Danuty

Danek  w  procesie  rozumiejącego  poznawania  odkrywanych  zjawisk,  poprzez  możliwość

odzyskania pewnych jakby odciętych części własnego ja przy wykorzystaniu mikroantropologii

psychoanalitycznej  (Danek  1989,  s.  8).  Jest  to  metodologia  oparta  na  próbach  poznania  i

zrozumienia istoty ludzkiej „całym sobą – w relacji z innymi ludźmi, w takiej skali, że aż do

międzyludzkich mikrocząsteczek semantycznych” (Jaworska-Witkowska 2009, s. 190).
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Mikroantropologia psychoanalityczna nie posługuje się w swoich badaniach żadnym narzędziem
fizykalnym. Przedmiotem jej badań jest całopsychocielesność człowieka, a narzędziem badań jest
całopsychocielesność drugiego człowieka (..)  to,  co  dzieje  się  między tymi dwiema osobami,
dzieje się w sferach o wiele głębszych niż słowa - bo też dotyczy sfer i treści psychicznych nie
dających się wcale lub w pełni wyrazić słownie (Jaworska-Witkowska 2009, s. 190).

Tworzy  to  nową  sytuację  metodologiczną  naznaczoną  częściową  tożsamością  podmiotu  i

przedmiotu  badań,  w  której  każde  badanie  jest  rozpoznawaniem  siebie.  Charakteryzuje  się

również dwubiegunowością poznania w relacji między podmiotem i przedmiotem, co

[...]  wikła w proces badawczy nie tylko funkcje symboliczne, ale i potrzeby rozwojowe. Taka
perspektywa badań: antropologiczna i psychoanalityczna, z uwzględnieniem działania sił i funkcji
symbolicznych odsłania dla pedagogiki nieznany umysł (D. Danek, 1989, S. 14), ukryte znaczenia
wiedzy i doświadczenia wewnętrznego oraz zapomniane części człowieka (Jaworska-Witkowska
2009, s. 191).

W ramach tej strategii poznawczej rysuje się potrzeba pracy nad pogłębieniem i rozszerzeniem

wiedzy dotyczącej nieświadomości oraz całego obszaru Cienia będącym tym, co chcemy ukryć,

na  co  nie  chcemy patrzeć,  o  czym boimy się  wiedzieć  również  jako  pedagodzy (Jaworska-

Witkowska 2009, s. 189).

Czytanie jako dohumanizowanie pedagogiki 

Dohumanizowanie  pedagogiki  może  być  wypełniane  głównie  poprzez  otwarcie  dyskursu

pedagogicznego na nowe zagadnienia i  metody ich badań, odkrycie odmiennych perspektyw,

zagęszczenie  sieci  znaczeń  i  liczby powiązań  między nimi  oraz  postawienie  nowych  pytań.

Odnosi się do praktyk „źródłowego czytania o człowieku i warunkach jego egzystencji, a także

integrującego  tę  pozyskaną  wiedzę”  (Jaworska-Witkowska  2009,  s.  228).  Jak  mówi  Michał

Paweł  Markowski,  humanistyczna  praca  badawcza  polega  głównie  na  testowaniu  różnych

stanowisk i mnożeniu kontekstów, jako że

[...]  w  humanistyce  nie  rozwiązuje  się  problemów,  lecz  je  uwidacznia,  i  że  jedyną  miarą
powodzenia  jakiegoś  humanistycznego  projektu  jest  jego  dyskursywna  poręczność:  fakt,  że
posługujemy się raczej jednymi pojęciami czy kategoriami niż innymi, zależy tylko od tego, czy
uznajemy, że dzięki nim dalej  możemy zajmować się tym, czy(m) się zajmujemy (Markowski
2013, s. 42-43).

Czytanie, mające za zadanie dohumanizowanie pedagogiki, wymaga od pedagogów ćwiczenia

wyobraźni, wzbudzania wrażliwości kulturowej i wykształcenia postawy czujności na impulsy

płynące z kultury.

W swoim stylu K. Lupa pyta i siebie,  i  nas,  Czytelników: jak wynurzyć z wewnętrzności ten

309



wewnętrzny  proces?  Chodzi  o  wewnętrzne  próby  wyobraźni  dla  kształtowania  wrażliwości
kulturowej, chodzi o, jak ujmuje to Lupa, „dobrze nastrojoną autentyczną czujność rozszerzającą
się na całej przestrzeni” (K. Lupa, 2003, s. 359). Refleksja pedagogiczna też wzbogaciłaby się,
gdyby mogła zyskać taką wiedzę i taką przestrzeń dla ćwiczenia czujności myśli i udrażniania
dróg między fragmentami tej wiedzy (Jaworska-Witkowska 2009, s. 247).

Jak zauważa Michał Paweł Markowski, wykształcenie wrażliwości kulturowej i czujności w celu

otwartości na nowe odczytania świata to postawa wpisana w humanistykę. Co ważne, jest ona

generowana poprzez czytanie (Markowski 2013, s. 27-28). Musi ona być praktyką głębokiego

przetworzenia wrażliwości dzięki przeżyciu spotkania ze źródłem przemiany.

Czytanie jako operacja na własnym stanie duchowym

W dyskursie pedagogicznym potencjalna siła czytania powinna być rozpoznana i podkreślana,

bowiem czytanie potraktowane na poważnie może stać się potężnym procesem egzystencjalnym,

narzędziem przemian, a nawet strategiczną bronią (Witkowski 2007, s. 32). Traktowanie czytania

jako  mało  skomplikowanej  czynności  wymagającej  niskich  kwalifikacji  jest  zarówno

redukowane jak i redukcyjne, a nawet niebezpieczne.

Czytanie zamiast postrzegania go w kategoriach łatwej czynności staje się złożoną operacją, nie
tylko poznawczą, ale egzystencjalną na własnym stanie duchowym (Witkowski 2011, s. 42).

Operacja może być tak poważna, że czytelnik stanie się ofiarą własnego aktu czytania, a jego

„śmierć” zainicjuje akt ponownych narodzin.

Ofiarą może być sam czytelnik, gdyż przygoda prawdziwej lektury może być niebezpieczna dla
jego wygodnego błogostanu. Czytanie niesie ryzyko, że po nim nic już nie będzie takie samo, a
wstrząs może przynieść cierpienie, a nawet może zakłócić politycznie pożądany wzór spokoju
myśli i działania (Witkowski 2007, s. 32).

Czytanie umożliwia „sięganie po nowe życie” poprzez „wysiłek stawania się” w wychylonym w

przyszłość procesie konstytuowania siebie poprzez „bycie w drodze” (Witkowski 2011, s. 51). 

Ta pełna, prawdziwa procesualność bywa kłopotliwa do udźwignięcia, a nie tylko do przyjęcia do
wiadomości, gdy nakazuje widzieć zawsze dramat wierności sobie, gdy staje kwestia wierności
czemuś  czy komuś,  także  sobie  jakiemuś tam kiedyś:  życie  nowe,  bywa,  wymaga bolesnych
gruzów  życia  starego,  wyzwolenia  się  z  iluzji,  ale  i  nadziei,  a  tym  bardziej  naiwności  i
niewinności, do której odczuwania prawo możemy utracić bezpowrotnie (Jaworska-Witkowska,
Witkowski 2007, s. 31). 

Powyższe myśli mogą dotyczyć nie tylko pojedynczych osób w zakresie ich rozwoju naukowego

sprzężonego z rozwojem osobowościowym, ale również związać się  mogą z rozwojem całej

dyscypliny, szczególnie gdy patrzymy na to z perspektywy ekologii umysłu. Być może jedyną

szansą  na  odzyskanie  energii  życiowej  dla  pedagogiki  jest  uznanie  własnej  śmierci  w
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dotychczasowej postaci i ponownych narodzin dokonanych przez czytanie na tyle egzystencjalnie

doniosłe,  że  pozostawi  gruzy po  wznoszonej  przez  lata  konstrukcji  dyskursu  zbyt  jałowego

rozwojowo. Jednak nieuniknionym etapem tego procesu jest druzgoczące poczucie załamania się

i dezintegracji dotychczasowego systemu, zarówno w wymiarze intelektualnym, konceptualnym,

jak i instytucjonalnym. Czy pedagogika będzie na to kiedykolwiek gotowa i czy da sobie prawo

do  radykalnej  zmiany  własnych  podstaw,  biorąc  pod  uwagę  ciężar  organizacji  systemu

edukacyjnego, który na niej spoczywa? 

W kondycję  człowieka  poszukującego  prawdy wpisany jest  tragizm,  ponieważ  prawdziwym

próbom  egzystencjalnym  zawsze  towarzyszyć  będzie  ból,  a  nawet  rozpacz.  Rozpacz  jest

wynikiem podjęcia próby, która obnaża słabość. Natomiast

[…] owo sięganie po nowe życie może wymagać zmiany jaką niosą tylko ponowne narodziny,
występują one jako warunek ochrony życia w warunkach dramatycznych przesileń, o charakterze
kryzysu  czy traumy,  gdy żyć  można  dalej  jedynie,  gdy zdobędziemy się  na  nowe  życie,  w
paradoksalnym  odwróceniu  relacji:  tu  śmierć  poprzedza  narodziny;  nie  jest  to  zresztą  nic
specjalnie rzadkiego w życiu: wszelkie doświadczenia inicjacyjne muszą mieć charakter „nowego
życia” jako efektu śmierci starego, poprzedzającej narodziny (Witkowski 2011, s. 51).

Czytanie umożliwia ponowne narodziny wtedy, gdy staje się doświadczeniem inicjacyjnym, a

nieodłącznym  elementem  towarzyszącym  przejściu  inicjalnych  progów  dojrzałości  jest  ból

śmierci symbolicznych (Witkowski 2009, s. 84). Takie myślenie wyznacza pedagogom zadanie

konstruowania dwoistych, spolaryzowanych, ale i uwikłanych w napięcia zespalające dla sytuacji

edukacyjnych,  które  będą  inicjowały  proces  reintegracji  osobowości  i  będą  stanowiły

przygotowanie  uczniów  na  ich  własne,  ponowne  narodziny duchowe  (Jaworska-Witkowska,

Witkowski  2007,  s.  80).  Jednak  zarysowuje  też  wyzwanie  dla  całej  dyscypliny,  która  bez

podjęcia  ryzyka  radykalnych  zawirowań  obejmujących  drastyczne  zmiany  w  zakresie

teoretycznym i organizacyjnym być może nigdy nie zdobędzie się na zmianę dającą szansę na

wejście tej nauki na wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju.

Czytanie jako czerpanie ożywczych soków z podłoża kultury 

Kolejnym zadaniem, jakiemu ma sprostać pedagogika czytająca jest ukorzenienie się w kulturze

jako  rezerwuarze  impulsów  inicjujących  rozwój.  Kultura  stanowi  tutaj  grunt316 przepełniony
316 L.  Witkowski  widzi  czytanie  jako  gruntowanie,  prezentując  ten  termin  w  sposób  szeroki,  różnorodny  i

odkrywczy.  Czytanie  jako  gruntowanie,  w zależności  od  rozumienia  tego  terminu  i  jego  powiązań  w sieci
semantycznej, pokazuje odmienne zadania i rozmaite zyski dla czytającego. Między innymi, gruntowanie może
być  rozumiane  jako  docieranie  do  gruntu,  podłoża,  podstawy.  Czytanie  w  tym  wariancie  jest  procesem
tworzącym grunt  rozumiany jako  podłoże,  na  którym można stanąć  (Witkowski  2011,  s.  43).  Zwykle  tych
aspektów nie wyzyskuje się w zbyt bezrefleksyjnym operowaniu terminem wiedzy gruntownej czy gruntownej
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ożywczymi sokami zdolnymi podtrzymać nasze życie duchowe. Wejście w autentyczny kontakt z

tekstami  umożliwia  wypełnienie  zadania  ugruntowania  bycie-w-świecie  i  budowy solidnej  i

trwałej podstawy egzystencji. Ponadto „gruntowanie wymaga skojarzenia z ukorzenianiem się”,

bo w kulturę „trzeba umieć się wczepić jak żywa roślina” (Witkowski 2011, s. 44).

Podjęcie  wysiłku  rozwoju  dyscypliny  w  kierunku  wypracowania  narzędzi  umożliwiających

wykształcenie kompetencji oraz motywacji do wysiłku zmierzającego do życiodajnego kontaktu

z tekstami kultury staje się zadaniem dla pedagogów, a troska pedagogiki o nadawanie właściwej

wagi tekstom stanowiącym nasze dziedzictwo symboliczne staje się w tym kontekście zadaniem

nie do przecenienia.

Chodzi bowiem o postulowanie pedagogicznej troski o rozwój duchowy i promocję zakorzenienia
kulturowego w trybie kształcenia jako kształtowania siebie i swojego odniesienia do dziedzictwa
duchowego,  stanowiącego  rezerwuar  impulsów  i  dających  się  odnaleźć  przejmujących
fragmentów,  pomocnych  dla  zamysłu  biograficznego  i  życiodajnych  dla  jego  egzystencjalnej
dynamiki (Witkowski 2011, s. 40).

Trzeba pamiętać, że przejmujących fragmentów dynamizujących nasz rozwój nie znajdziemy w

redukcyjnych  streszczeniach  i  opracowaniach  tekstów  cennych  kulturowo.  Ich  potencjał

rozwojowy nie będzie mógł być w pełni wykorzystany również w sytuacji,  gdy czytelnik nie

będzie wystarczająco przygotowany na spotkanie z  nimi  w zakresie wykształconych strategii

czytania, ale także bez otwarcia na znaczącego Innego i wzbudzonej potrzeby kontaktu z nim,

ponieważ 

[w]ielkości  nie  da  się  dekretować,  nie  da  się  deklarować,  nie  da  się  nią  delektować  bez
pracowitego  jej  wchłaniania  i  przetwarzania  na  żywy  w  nas  pokarm  duchowy  (Jaworska-
Witkowska 2009, s. 620).

O tym, czy dany tekst będzie ożywczy i ważny egzystencjalnie tylko po części decydować będzie

jego  potencjalna  wartość  i  uznany  status.  O  jego  faktycznej  wartości  dla  dyskursu

pedagogicznego  zdecyduje  gotowość  do  przejęcia  się  nim  w  indywidualnym  odbiorze,

pracowitego wchłaniania płynących z niego impulsów i przemieniania ich w budujące treści w

procesie  przeżycia,  przebudzenia  i  przemiany.  W  przypadku  całej  dyscypliny  zdaje  się  to

trudniejsze  niż  w  przypadku  pojedynczego  człowieka,  ponieważ  tu  przeżycie  powinno  być

udziałem całej społeczności. Tylko to będzie stanowiło dobry grunt do przemiany wynikającej

nie  z  odgórnie  ustalonych  wytycznych,  a  z  przebudzenia  przejawiającego  się  zmianą

perspektywy patrzenia.

 
Stąd odwaga bycia sobą musi iść w parze ze zdolnością do zmierzania się z wielkimi duchami

analizy.
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minionych czasów, tak aby czerpiąc z nich i w polemice z nimi, żywić się nimi, nie będąc zarazem
ich zakładnikiem ani cieniem (Jaworska-Witkowska 2009, s. 551).

Wczepianie się w żywą tkankę kultury chroni przed nędzą intelektualną jako brakiem dostępu do

odczuwania  głodu duchowego.  Konieczna  staje  się  w tym kontekście  troska  o  żywy,  często

trudny kontakt z dziełami wielkich humanistów, którzy będą dynamizować nasz wzrost. Zdaje

się, że w tym zakresie nie ma drogi na skróty, co zostanie szerzej omówione w sekcji dotyczącej

podręczników.

Gruntowanie  może  być  rozumiane  również  „jako  zadamawianie  w  danej  przestrzeni”

(Witkowski 2011, s. 44), bycie

[...]  w relacjach,  zwrotnie  służących  naszemu interesowi  poprzez  bycie  między (inter  esse)
treściami wyzwalającymi w nas przeżycie wymagające dalej jego organizacji w całość nasycającą
nasze zaangażowanie, aż po namiętne bycie w jakimś ukierunkowaniu naszych dążeń, pragnień,
zawsze opartych na poczuciu braku, a nie samej możliwości wyboru (Witkowski 2011, s. 44). 

Ma to zaspokajać potrzeby znajdowania rozwiązań dla naszych problemów. Jednak może też

zasygnalizować problemy, służąc interesowi pedagogiki poprzez kontakt ze znaczącymi tekstami

kultury, które nie tylko proponują nowe drogi, ale także ricoeurowsko „dają do myślenia”, budzą

niepokój, stymulują wyobraźnię, kwestionują to co zastane i oczywiste. 

Wejście w dialog z ważnym tekstem może być więc, jak odnotowuje Maria Reut za Barbarą

Skargą,  w  takiej  samej  mierze  spotkaniem,  które  „natchnie”,  jak  konfrontacją,  która

„zdenerwuje” (2010, s. 15). Możemy przeczytać dalej: 

Refleksja ta może być właśnie pojmowana inaczej, jako otwierająca perspektywę dodatkowych,
niezauważanych  wcześniej  pytań;  jako  „utrudnienie”  zatem  (poprzez  wskazanie  na
niebezpieczeństwa,  czyli  przestroga  przed  jednostronnością  i  pochopnością  technicznie
traktowanych rozwiązań), a nie ułatwienie pospiesznie konstruowanego zrozumienia; ułatwienie,
które stać się może właściwie zamknięciem pytania (Reut 2010, s. 15).

Co ważne,  Maria  Reut  odwołuje  się  tutaj  nie  tylko  do  czytania  umożliwiającego  namysł  z

perspektywy  rozwoju  indywidualnego,  ale  z  perspektywy  pedagogiki,  która  domaga  się

„obecności  szeroko  rozumianej  krytycznej  refleksji  metateoretycznej”  (2010,  s.  15). Bycie

„między” tekstami w sposób świadomy i pełny może być tym, co służy interesowi pedagogiki.

Natomiast  w  przypadku  badacza  podejmującego  próbę  wyzyskania  kultury  dla  pedagogiki

wyznaczone zadania (bez względu na to, czy świadomie, czy bez namysłu) będą organizowały

jego pracę,  przesądzały o  wynikach,  a  tym samym zyskach dla  pedagogiki.  To wskazuje  na

potrzebę obejmowania troską i  namysłem również proces budowania świadomości kierunków

stawianych pytań i narzędzi wykorzystanych do szukania odpowiedzi na nie. 

Czytanie  jest  w  naszym  interesie  również  w  rozumieniu  tworzenia  sobie  szansy  do  jak

313



najpełniejszego i  rozwojowego kontaktu z  kulturą obrazkową. Jak pokażą późniejsze analizy

filmów, dzięki sprzężeniu czytania z oglądaniem, spotkanie z wytworami kultury w postaci filmu

przeznaczonego dla  odbiorcy masowego może być impulsem do rozwoju psychospołecznego

jednostek, ale tez impulsem do rozwoju pedagogiki w procesie czerpania ożywczych soków z

gleby kultury. Paradoksalnie obrazy filmowe widziane jako produkty przemysłu rozrywkowego

nastawione  wyłącznie  na  sukces  finansowy  i  „psujące  młodzież”  mogą  się  stać  bardziej

wartościowe dla  rozwoju dyskursu pedagogicznego niż  stosy publikacji  zamykających się  na

zewnętrzne  impulsy,  powtarzające  bezustannie  twierdzenia  wytworzone  w  ramach  przyjętej

perspektywy i zamknięte na podważanie przyjętych pewników. Hermeneutyka pokazuje jednak,

że jest to możliwe przy obraniu odpowiedniej strategii ich czytania, to jest w splocie z czytanymi

tekstami humanistyki.

Dialektyki  czytania  w  kontekście  wagi  kształcenia  umiejętności  oscylacji  pomiędzy  typami

lektury

Dla rozpoznania uwarunkowań czytania szeroko pojętej kultury, włączając w to zarówno dyskurs

naukowy, jak i różne formy zapośredniczeń ludzkiej myśli w postaci wytworów kultury, warto

wyodrębnić  odmiany  czytania  wraz  z  napięciami,  w  jakie  ze  sobą  wchodzą.  W  procesie

identyfikacji odmian czytania Monika Jaworska-Witkowska (2009) wyróżnia sześć biegunowo

ustawionych  par.  Zestawienie  to  umieszcza  strategie  kontaktu  z  tekstem  w  relacjach  o

charakterze dwoistym, obrazującymi napięcia pomiędzy typami postawy wobec tekstu, autora i

procesu czytania. Przybliżając dialektyki czytania, nie wyklucza ona żadnego z biegunów jako

niepoprawnego czy nieefektywnego. Wręcz przeciwnie, uczula na to, że cenną może okazać się

umiejętność oscylowania pomiędzy typami lektury w zależności od charakterystyki tekstu oraz

obranego celu.

1.Czytanie aptekarskie versus czytanie prze-skokowe

Czytanie aptekarskie wymaga od czytelnika skrupulatności, precyzji i liniowości. Taka strategia

ignoruje  skokowy charakter  twórczości,  traktując  tekst  jako celową strukturę,  która  wymaga

czytania  zgodnego z  jego chronologią  i  układem,  a  zatem wyklucza  opuszczenie  niektórych

fragmentów. Na drugim biegunie znajduje się  czytanie prze-skokowe, próbujące uchronić się

przed czytaniem totalnym. Kieruje się ono w stronę czytania nie-kompletnego, posługującego się

techniką  utalentowanego  kartkowania,  gdzie  uwaga  czytelnicza  zostaje  wzmożona  tylko

chwilowo.  Czytanie prze-skokowe przezwycięża ograniczenia  narzucone przez  liniowy układ
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tekstu narzucający „zaplanowany sposób czytania” od początku do końca, od góry strony ku

dołowi. 

2. Czytanie odpowiedzialne versus czytanie amoralne

Ta  dialektyka  wprowadza  do  refleksji  nad  czytaniem  wymiar  etyczny317.  W  ramach  tego

zagadnienia  Derek  Attridge  skłania  każdego  czytelnika  do  zadania  sobie  pytania  o  granice

interpretacji wynikające nie tylko z technicznych, ale też etycznych aspektów. Wprowadza on

termin czytania odpowiedzialnego, zakładającego respektowanie etycznego wymogu wpisanego

przez autora (Jaworska-Witkowska 2009, s. 483). W tej parze czytanie amoralne M. Jaworska-

Witkowska zestawia z myślą Nabokova głoszącą, że w obliczu irracjonalności zasad moralnych

wpisanych w ludzką kulturę, „zdrowy rozsądek jest zasadniczo amoralny” (2009, s. 483). W tym

świetle  groźba  zniesienia  wymiaru  etycznego  interpretacji  i  sprowadzenie  jej  do

zdroworozsądkowej procedury w imię poprawności technicznej wydają się szczególnie istotne w

perspektywie pedagogiki.

3. Czytanie pod-dane versus czytanie oporowe

Czytanie poddane to strategia naznaczona zależnościową relacją zarówno z tekstem, jak i z jego

kanonicznymi  odczytaniami.  Jest  to  postawa  oparta  na  odtwarzaniu  gotowych  już  klisz,

stereotypizacji, reprodukcji znaczeń i korzystaniu ze schematów percepcyjnych. Z nim sprzężone

jest  czytanie  oporowe,  gdzie  czujność  na  sensy  w  tekście  wyzwala  twórczy opór,  który  w

rezultacie  spotkania  z  tym,  co  inne,  zmienia  czytającego.  Opór  jest  symptomem  realnego

spotkania z rozpoznaną i uznaną innością oraz wyrazem sprzeciwu wobec tendencji umysłu do

włączania inności w sferę tego samego.

4. Czytanie od-dane versus czytanie niewierne

Czytanie oddane można rozumieć jako „oddanie sprawiedliwości dziełu” (Jaworska-Witkowska

2009, s. 485), nie wykluczając czujności czytelnika na kontekst lektury. Ten typ czytania zawiera

rys  uwiedzenia  przez  tekst,  gdzie  efekty  lektury  oparte  są  na  procesie  prostej,  często

nieświadomej  i  emocjonalnej  reakcji  na  tekst  uzależnionej  od  psychicznych  dyspozycji

czytelnika. Czytanie niewierne jest natomiast związane z wysiłkiem podjęcia próby odpowiedzi

na tekst w sytuacji wtargnięcia innego, która jest wynikiem realnego spotkania z cudzą myślą.

Takie czytanie zakłada uznanie zarówno jednostkowości dzieła, jak i jednostkowego charakteru

odpowiedzi na nie.

5. Czytanie nie-uprzedzone versus od-czytywanie 

Rozróżnienie na czytanie nie-uprzedzone i od-czytywanie dotyczy napięcia pomiędzy pierwszym

317 Por. inne ujęcie etyki czytania jako etycznej strategii lektury [w:] Witkowski 2009a, s. 78.

315



kontaktem z dziełem a jego ponownymi odczytaniami. Biegun czytania nie-uprzedzonego zdaje

się być trudno osiągalny przez czytelnika, biorąc pod uwagę, że sama literatura bazuje na od-

twarzaniu  i  przetwarzaniu  świata.  Biorąc pod uwagę tezę  Attridge’a  o konieczności  uznania

jednostkowości dzieła oraz czytelnika, nawet pierwsze czytanie dzieła „musi w pewien sposób

dzieło powtarzać” (Jaworska-Witkowska 2009, s. 487) aby być odpowiedzią właśnie na nie. Po

drugiej  stronie  usytuowane jest  od-czytywanie  mogące  być  ponowionym doznaniem,  ale  też

ponowionym  spotkaniem.  Ponowione  doznanie  będzie  szukać  w  czytaniu  uprzednio

przeczytanego tekstu  doświadczonych  w tym czasie  emocji  lub  będzie  polegać  na  przejściu

jeszcze raz tą samą drogą myśli. Jednak kolejne od-czytanie może też być odczytaniem nowym,

twórczym zarówno w odniesieniu do dzieła jak i poprzednich odczytań.

6. Czytanie zamieszkałe versus czytanie gościnne

Czytanie zamieszkałe przedstawione jest jako strategia czytania w sposób tradycyjny, zgodnie z

konwencją.  Skutkuje  to  powstawaniem tradycyjnych  interpretacji  i  standardowych  odczytań.

Stosuje  się  tu  wypróbowane  już  techniki,  a  odczytywanie  sensów  przebiega  według

obowiązujących norm. Czytanie zamieszkałe jest sprzężone z czytaniem gościnnym, które polega

na  twórczym  przeżywaniu  dzieł  cudzych.  Czytanie  w  tym  trybie  ma  na  celu  tworzenie

oryginalnych  interpretacji.  Kontakt  z  tekstem  staje  się  w  tym  przypadku  zdarzeniem

domagającym  się  twórczej  odpowiedzi  naznaczonej  brakiem  możliwości  odwołania  się  do

tradycyjnych norm i sprawdzonych procedur (Jaworska-Witkowska 2009, s. 488).

Rozpracowanie praktyki czytania z tej perspektywy stwarza również możliwość zaprojektowania

kompleksowych  badań,  których  celem  będzie  identyfikacja  zysków,  jakie  niosą  za  sobą

poszczególne odsłony spotkania z tekstem kultury. Takie badania pozwoliłyby na lepszy wgląd w

konsekwencje  wdrażania  określonych  strategii  lektury nie  tylko  z  perspektywy umiejętności

wyszukiwania i rozumienia informacji, ale z szerszej perspektywy widzącej czytanie jako istotną

praktykę kulturową stanowiącą o rozwoju indywidualnym i społecznym.

Pułapki i ograniczenia czytania dla pedagogiki

Lokalizacja  pułapek  i  ograniczeń  stojących  na  drodze  możliwie  najpełniejszego  wyzyskania

tekstu dla pedagogiki jest jednym z ważnych zadań podjętych przez pedagogów zajmujących się

rozważaniami  dotyczącymi  lektury  z  intencją  badawczą.  Świadomość  i  dokładne  poznanie

ograniczeń i pułapek to pierwszy krok do ich przezwyciężenia lub uniknięcia.
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Czytanie można obrazowo kojarzyć z rozmaitymi sytuacjami wystawiającymi ich uczestników na
odmienne  typy  przeszkód  i  utrudnień,  aż  po  niemożliwości  z  jednej  strony,  a  pokus,
po(d)ręcznych ułatwień i  iluzji  radzenia sobie z  całością obiektu do zdobycia czy ogarnięcia,
niewykluczających  troski  o  ekonomię  oszustwa w trybie  blefu,  w praktyce  wynikłej  z  braku
gotowości  do  podjęcia  niezbędnych  najpierw  przygotowań  na  trudną,  a  nawet  ryzykowną
wyprawę, z wypracowaniem sobie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie z trudnościami,  czy
niebezpieczeństwami,  a  potem z  brakiem chęci  do  niezbędnego  wysiłku  w zdobywaniu  czy
docieraniu do całości (Witkowski 2011, s. 42). 

Z jednej  strony mamy więc sytuację,  w której  czytelnik podejmuje wysiłek zmierzenia się z

tekstem, jednak posiada niedobór kompetencji. W drugiej zaś sytuacji czytelnik być może jest

wyposażony w odpowiednie kompetencje, jednak nie jest gotowy na podjęcie wystarczającego

wysiłku, ale też ryzyka, aby wejść w realny, życiodajny kontakt z tekstem.

Pułapka redukcjonizmu

Zdaje się, że do pewnego stopnia czytanie zawsze będzie mogło zostać utożsamiane z redukcją,

co wynika z niemożności ogarnięcia znaczeń, które znajdują się poza tekstem bogatym w ślady i

tropy, jakie należy dostrzec i za którymi należy umiejętnie podążyć.

Czytanie  oznacza  tu  natrafianie  na  ślady mające  zakodowane  znaczenia,  wymagające  -  jako
odsyłające  poza  siebie  -  do  wysiłku  podążania  ich  dla  dawania  sobie  szansy ogarnięcia  ich
znaczenia,  które  i  tak  w  pełni  jest  na  końcu  łańcucha  znaczących,  który  uwikłany  w
nieskończoność  semiozy  nie  jest  możliwy  do  ogarnięcia,  wymagając  zawsze  jakiegoś
sytuacyjnego ucięcia, zawężenia, wręcz zdegenerowania w odbiorze (Witkowski 2011, s. 42).

Pułapka redukcjonizmu zdaje się  nie  do uniknięcia  jeśli  nie  jesteśmy świadomi złożoności  i

możliwości przekazu znaczeń. Wypływa to, na co wskazuje Łotman, z samej natury języka, a w

szczególności języka w dziele artystycznym (Łotman 1984, s. 19-22).

Czytanie uwikłane w czynności linearnie następujące po sobie może wyłamywać się z tej pułapki
poprzez  zrozumienie,  że  tekst  jest  przestrzenią  wielowymiarową,  wielopoziomową,  wręcz
intertekstualną,  czyli  wpisaną w ukryte dla autora  i  jego odbiorcy relacje  z  innymi tekstami,
nieustannie dynamicznie przetwarzane przez nowe pokłady odniesień (Witkowski 2011, s. 42).

Ostrzeżenie przed pokusą ograniczenia się do czytania liniowego może uchronić czytelnika przed

utratą możliwości odkrycia wielu cennych znaczeń ukrytych nie tylko w wierzchniej warstwie

tekstu, ale też w strukturze, subtelnych odniesieniach, rezonansach, czy celowo umieszczanych

przez autora „ukrytych larwach” potencjalnie naładowanych znaczeniami (Jaworska-Witkowska

2009,  s.  483).  Należy  również  być  wyczulonym  na  ograniczenia  wpisane  w  nastawienie

czytelnicze.  Brak świadomości tych jednostkowych, osobniczych ograniczeń może skutkować

przypisywaniu tekstowi tylko tych znaczeń, które sami jesteśmy w stanie odczytać i traktowanie

ich jako jedynych w nim zawartych.
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Nie  dostrzegamy tego,  że  czytając  tekst  i  następnie  go  sobie  (innym) relacjonując  nie  tylko
piszemy o tym efekcie, ale wręcz wpisujemy w ten efekt to tylko, co sami byliśmy w stanie...
wczytać (mimo iluzji wyczytywania treści, jako wyjmowania ich z tekstu) […] Przedstawianie
tekstu staje się w istocie przy-pisywaniem mu treści będących efektem wczytanego nastawienia,
nastawienia czytelniczego ucha na usłyszenie echa, o które często bezwiednie wołamy i które jako
oczekiwane (dostępne) może do nas mimo zniekształcenia jako jedyne dotrzeć (Witkowski 2007,
s. 31).

Takie  zredukowane  rozumienie  czyni  tekst  ofiarą  krzywdzącego  odczytania.  I  to  nie  tylko

takiego, które umniejsza wartość tekstu, ale również tego, które stawia je za wykładnię, czyniąc z

nieudanej próby zrozumienia tekstu pomnik niezdolny do wejścia w żywy dialog z czytelnikiem

(Witkowski 2007, s. 31-32)318.

Jednak odebranie życia tekstowi nie jest bezpowrotne.

Na  szczęście,  tekst  doraźnie  zabity  lekturą,  którą  nawet  można  ustanowić  jako  kanoniczną
(dominującą podręcznikowo lub politycznie), konieczną wykładnię na całe pokolenia zamrażając
znaczenie (pochwałą lub napiętnowaniem, to nieistotne), zawsze może powstać z przygniecenia
wichrem historii, gotowy do dumnego powiewania na wietrze, jak trzcina Pascalowska, otwarty
na nowe czytania jako dialog (Witkowski 2007, s. 36). 

Świadomość pułapki pomnikowych czy redukcyjnych odczytań pozwala podjąć własne próby

kontaktu z tekstem, który z „obiektu niemego kulturowo” może się stać życiodajnym partnerem,

bazą do wzrostu i rezerwuarem impulsów do wzbogacenia dyskursu pedagogicznego.

Cała rzecz bowiem w tym, że najciekawsze impulsy z relacji z autorytetem zaczynają się, gdy nie
ma w nich uległości, zaślepienia, czystej zewnętrzności ani automatyzmu uznania, a zarazem jest
zdolność  do  uruchamiania  procesu  podmiotowej  refleksji,  wewnętrznej  wobec  rozmaitych
impulsów,  wchodzącej  w  ich  głąb  w  wysiłku  dążenia  zaangażowanego,  zaintrygowanego,
krytycznego,  traktującego  na  serio,  przetwarzającego  i  będącego  przejawem  podmiotu
świadomego tego procesu (Witkowski 2011b, s. 257).

Poprzez  uniknięcie  pułapki  redukcyjnych  odczytań  osiągnięte  dzięki  wykształceniu  w  sobie

postawy oporu  wobec  tendencji  umysłu  do  powtarzania  oraz  sprowadzania  innego  do  tego

samego  można  osiągnąć  zyski  z  czytania  jako  spotkania  ze  znaczącym  innym,  będącego

jednocześnie  procesem  podmiotowej  refleksji.  A można  ten  proces  uruchomić  w  wyniku

rzeczywistego spotkania z tekstem, którego rezultatem będzie odpowiedź, a nie reakcja oparta na

uległości  lub  automatycznym  uznaniu  rangi  i  racji  autora,  nawet  jeśli  traktujemy  go  jako

autorytet w danej dziedzinie. Jest to możliwe z racji tego, że

[a]utorytety są nie po to, aby usypiać czujność i zwalniać z myślenia, ale by budzić powagę i
generować  impulsy  dojrzewania,  wręczać  kolejnym  sztafetom  pokoleniowym  pałeczkę
odpowiedzialności  za własną przyszłość,  czego nie da się zrobić bez wykształcenia zdolności
czytania z przeszłości tego, co nas zakorzenia, buduje tożsamość, kształtuje poczucie wspólnoty

318 Por. również L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji (2011), a szczególnie Rozdział VI:
Między redukcją a rehabilitacją. 

318



wokół wartości i celów niebędących doraźnym wymysłem z powodu chwilowego zapamiętania
się  w genialnie  rozpoznanym przez  Stanisława Wyspiańskiego  chocholim tańcu jako  typowej
pułapce niemocy zdobycia się na czyn na miarę czasu (Witkowski 2011b, s. 38). 

Fragmentaryczność poznania człowieka

Przyglądając  się  ograniczeniom  wpisanym  w  poznanie  naukowe,  ważna  jest  teza  Krystyny

Ablewicz o niemożności ogarnięcia człowieka jako całości i konieczności budowania tej całości

z dostępnych poznaniu fragmentów zapośredniczonych przez teksty kultury319.

W  stwierdzeniu  „człowieka  nigdy nie  da  się  »wychwycić« poznawczo  w całości,  ponieważ
zawsze postrzegamy go fragmentarycznie”, nie wprost czytamy przedwstęp do szukania wartości
epistemologicznej dla poszanowania szczególnego statusu poznawczego .„fragmentów” i „części”
(Jaworska-Witkowska 2009, s. 241).

Do ograniczenia wynikającego z fragmentaryczności poznania człowieka dochodzi rozrzucenie

tych fragmentów na polu kultury i splątanie ich w wielowymiarowej sieci znaczeń. 

Zwykle też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że miejsca,  czy lepiej  OBIEKTY W TEKŚCIE
mogące  być  przedmiotem,  jak  mówi  Ingarden,  „uchwytywania”  czytelniczego  w  PRÓBIE
kontaktu z tekstem (jako próbie dialogu, spotkania, a może i próbie sił) to nie tylko fragmenty,
akapity, zdania, ale nici splątane lub porwane, układy swoiście powiązane320, na których zwykle
tylko skrawek natrafiamy; miejsca w tekście mają strukturę rozgałęzioną; obiektem może być
trop, warstwa, sekwencja miejsc powiązana pytaniem czytelnika. Całe „płaty myśli” mogą być dla
nas niedostępne, bo przedzielone polem wymagającym pokonania ogromnych trudności kosztem
wysiłków, którym nie każdy podoła (Witkowski 2007, s. 36).

Dzięki  trosce  o  wyposażenie  siebie  w  odpowiednie  narzędzia  lektury  interesownej  oraz

wykształcenie w sobie odpowiedniej postawy poznawczej, ograniczenia te mogą być w pewnym

stopniu pokonane. Jednak czytanie, jeśli ma być wartościowe, nieustannie będzie musiało być

okupione wysiłkiem.

Czytanie oznacza ciągłe natrafianie na ślady odsyłające poza siebie i wymagające troski o to, aby
nie pozostać zakładnikiem własnego miejsca bycia-w-świecie i by być zdolnym do przekraczania
ograniczeń  siebie  samego  i  swojego  zawsze  ułomnego  ogarniania  złożonych  całości  znaczeń
kulturowych (Witkowski 2011a, s. 42). 

Ograniczenia dla poznania całościowego obrazu człowieka tkwią w nim samym. Jednak możliwe

jest przekraczanie własnej kondycji i poszerzanie pola rozumienia dzięki kontaktowi z tekstem,

który umożliwia przekraczanie siebie, bo, jak wskazuje Juri Łotman, „tekst uczy” (1984, s. 38).

Wejście w autentyczną relację z  tekstem pozwala nie tylko coraz bardziej  niwelować własne

niedostatki, ale też staje się możliwością ogarniania coraz bardziej złożonych całości znaczeń

kulturowych.

319 Więcej o zapośredniczeniu w kulturze [w:] Szefer 2011.
320 O tekście jako wielowarstwowej strukturze, tkaninie, splocie więcej [w:] Łotman 1984, s. 74-75. 
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5.2 Pedagogika czytana. Teksty produkowane przez pedagogikę i  ich funkcjonowanie w

przestrzeni społecznej

Na  pedagogice  ciąży  wielka  odpowiedzialność  bycia  czytaną.  Nieprzerwanie  w  dyskursie

pedagogicznym  tworzone  są  nowe  teksty  kierowane  do  różnych  grup  odbiorców.  Z  tej

perspektywy ważne jest podnoszenie świadomości uwarunkowań tworzenia i odbioru tekstów

wytwarzanych przez  dyskurs  pedagogiczny,  szczególnie  przy uwzględnieniu  tego,  że  granice

pomiędzy  dyskursami  okazują  się  przepuszczalne.  Wiele  idei  wypracowanych  na  gruncie

pedagogiki  przenika  do  innych dyskursów,  wpływając  na  kształt  i  treść  życia  społecznego i

intelektualnego. Podobnie rzecz się ma z tekstami tworzonymi na gruncie pedagogiki, po części

kształtowanymi przez inne dyskursy, w których zanurzony jest współczesny człowiek. 

Podrozdział  ten  ma  na  celu  skupić  myślenie  na  zwiększaniu  świadomości  dotyczącej

wytwarzanych tekstów o charakterze pedagogicznym, jak również jakości ich programowania.

Niezaprzeczalnie  ważnym  zagadnieniem  na  tym  polu  jest  kwestia  podręczników,  której  to

poświęcona będzie duża cześć rozważań w tej części, choć zdaję sobie sprawę, że jest wiele

zagadnień jedynie zaznaczonych lub nie podjętych w ramach tego tekstu, a zasługujących na

uwagę i dalsze studia. Drugim problemem, który zostanie szerzej omówiony w tej części pracy

jest  kwestia  metaforyzacji,  a  w szczególności  metafor  czytania  w dyskursie  pedagogicznym.

Rozwinięcie  tego  wątku  podyktowane  jest  po  pierwsze  związkiem  metaforycznego

konceptualizowania siebie i świata z rezydualnością w rozumieniu Vilfreda Pareto, a po drugie

statusem  metafory  w  epistemologii  według  Gastona  Bachelarda  oraz  związanym  z  tym

zagadnieniem metaforyzacji wiedzy humanistycznej w koncepcji ekologii umysłu Gregory'ego

Batesona. 

Ostatnim zagadnieniem poruszanym w tym podrozdziale jest  kwestia tworzenia społeczności,

która jawi się nie tyle jako zadanie stojące przed środowiskiem pedagogicznym, ale raczej jako

konieczność. Tworzenie i podtrzymywanie wspólnoty komunikacyjnej to nieustający proces, za

który należy brać odpowiedzialność i z którego nikt społeczności pedagogów nie może zwolnić.

Zdaję sobie sprawę ze złożoności tego zagadnienia, jednak za zysk dla pedagogiki uważam samo

włączenie  do  tej  dyskusji  głosu,  który  eksplorował  będzie  zarysowane  możliwych  tropów

motywujących do dalszych rozwinięć przy użyciu obecnych w tej pracy narzędzi do myślenia.

Szczególnie skupię się więc na rozpoznaniu potencjału rezydualności V. Pareto do dynamizacji
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myślenia nad zarządzaniem społecznościami edukacyjnymi. Pierwszą część tej sekcji stanowić

będą rozważania dotyczące wyzwań pedagogiki w obliczu zmian na polu nauki, szczególnie w

kontekście  jej  odbioru  przez  ogół  społeczeństwa  i  związanych  z  tym  niepokojących

mechanizmów negatywnie wpływających na dobrostan człowieka. Następnie zarysuję związaną

z  tym  kwestię  przekazu  wyników  badań  pedagogicznych  i  zmian  systemowych  w  postaci

zapośredniczonej  przez  środki  społecznego  przekazu.  Wiążę  to  z  zagadnieniem zarządzania

marką,  które  w  obliczu  wyżej  zaznaczonych  zmian,  powinno  zajmować  ważne  miejsce  w

myśleniu o pedagogice jako wspólnocie komunikacyjnej produkującej teksty do czytania.

Druga część  sekcji  skupia  się  natomiast  na  zjawisku działań  pozornych w edukacji.  Jest  to

zagadnienie  istotne  z  perspektywy  zarządzania  społecznościami  edukacyjnymi,  ponieważ

dostarcza  możliwych  hipotez  dotyczących  przyczyn  blokad  w  komunikacji,  nieefektywności

wprowadzanych  oddziaływań  czy  niewydolności  systemowych.  Dalsze  badania  nad  tym

zjawiskiem  mogą  przyczynić  się  do  lepszego  rozumienia  mechanizmów,  które  stoją  za

pozorowaniem działań, a także ich przyczyn i konsekwencji dla poszczególnych jednostek i dla

funkcjonowania całych instytucji.

Rola podręcznika w melioracji niewidzialnego środowiska symbolicznego

W rzeczywistości edukacyjnej podręczniki są podstawowymi narzędziami organizującymi proces

kształcenia i wychowania. Zawarte w nich treści, sposób ich przedstawiania, układ i podział na

sekcje ma duże znaczenie w planowaniu i przebiegu pojedynczych lekcji, jak i całych cyklów

kształcenia  przedmiotowego.  Założenia  stojące  za  projektowaniem  i  produkowaniem

podręczników  mogą  istotnie  wpływać  na  przebieg  procesów  edukacyjnych  oraz  kształcone

strategie czytania.

Ważne jest postawienie kwestii często umykającej uwadze osób projektujących i realizujących

proces edukacji dotyczącej związku pomiędzy kształtowaniem się wzorów spotkania z tekstem a

narzucanego w toku nauki szkolnej schematu pracy z podręcznikiem. Zdaje się, że negatywne

skutki  obcowania  z  podręcznikiem  jako  w  istocie  ułomnym  pośrednikiem  między  światem

kultury a podmiotami edukacji są poza świadomością zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz,

wszystko na to  wskazuje,  samych autorów podręczników.  Prawdopodobnie  nieuświadomione

jest  też  trwanie w zagrożeniu kształtowania  negatywnych z  perspektywy rozwojowej  postaw

wobec  wiedzy,  tekstu,  myślenia  i  czytania,  które  mogą  być  potęgowane  poleganiem  na
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podręczniku postrzeganym jako narzędzie przekazywania wiedzy.

Stawiając  za  Pierre'm  Bourdieu  tezę  o  ułomności  podręczników  w  zakresie  pośrednictwa

kulturowego,  można  zwrócić  uwagę  na  istotną  zmianę,  jaka  zaszła  w  wyznaczaniu

podręcznikowi zadań do spełnienia, a co za tym idzie, jego formy i treści. Chodzi tu z jednej

strony o ideę podręcznika obowiązującą współcześnie, to jest publikacji, która zarówno swoją

formą, jak i treścią ma na celu udogodnić i ułatwić operowanie wiedzą, a z drugiej strony o takie

rozumienie podręcznika, który miał wypełniać zadanie „zapisania treści przekrojowo i głęboko

zarazem ogarnianych z pozycji erudycyjnych i z największym możliwym wysiłkiem” (Domżał

2011, s. 304).

Współczesne  podręczniki  z  powodzeniem  realizują  zadania  wpisane  we  współcześnie

pojmowane potoczne wyobrażenie  o  nich.  Umożliwiają  szybki  dostęp do ważnych w naszej

kulturze idei, ułatwiają zrozumienie istotnych kategorii, zwracają uwagę na kluczowe terminy,

pozwalają bez większych przeszkód skonceptualizować wybrane zagadnienia, czynią możliwym

przyswajanie dużej ilości treści i  dają możliwość wnikliwego przyjrzenia się prezentowanym

teoriom.  Podręcznikowo  opracowana  wiedza  jest  znacznie  bardziej  poręczna,  łatwa  do

klasyfikacji,  operacjonalizacji  i  dalszego  jej  obrabiania  oraz  jasnej  transmisji.  Jednak  te

wszystkie  udogodnienia  nie  pozostają  bez  konsekwencji  dla  jakości  kontaktu  z  ideami  i  ich

„uczynniania” emocjonalnego. Możliwość ogarniania, przyswojenia, przeżywania, rozumienia i

inspirowania  się  ideami  prezentowanymi  w  formie  podręcznikowej  ulega  znacznemu

ograniczeniu.  Idee  zebrane  i  wykładane  w podręcznikach  zdają  się  mieć  mniejszy potencjał

rozwojowy, co wynika z wymienionych powyżej zabiegów redukujących lub modyfikujących.

Zastąpienie życiodajnego spotkania z cudzą mową przez kontakt z zapośredniczeniem tej mowy

w postaci tekstu podręcznika może udaremnić szansę na zainicjowanie i intensyfikację procesów

rozwojowych  prowadzących  do  zysków  poznawczych  wynikających  z  jej  rewitalizującego

potencjału. Związane jest to nie tylko z trudem kształcenia zdolności do podejmowania twórczej

aktywności na polu indywidualnym i inspiracji do działań prospołecznych. Kluczowe jest w tym

aspekcie nierozpoznanie skali, w jakiej redakcje i redukcje podręcznikowe gubią ważne idee i

tropy.

Zmieniona  zostaje  również  możliwość  obiegu  samych  idei  poprzez  obróbkę,  jakiej  są  one

poddawane. Istotnym zagadnieniem w myśleniu o podręcznikach w relacji do czytania wraz z

wpisanymi  w  nie  zadaniami  i  oczekiwaniami  w  postaci  efektów  lektury  jest  relacja

podręczników do obiegu idei widzianego z perspektywy ekologii  umysłu.  Takie naświetlenie
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kwestii podręczników pozwala na krytyczny namysł nad zadaniami stawianymi przed tym typem

tekstu w kontekście rozwoju jednostek i społeczeństw. Ułatwia też rozpoznanie przeszkód, jakie

są związane z wypełnianiem tych zadań, a które zdają się wynikać z samej natury podręczników

będących zawsze jakiegoś typu pośrednikami. Zwraca uwagę na to, że podręczniki są produktami

komercyjnymi  i  jako  takie  mają  swoich  wytwórców,  system  dystrybucji  i  promocji,

zrytualizowane  sposoby  użycia  oraz  odbiorców  posiadających  określone  oczekiwania  i

kompetencje związane z ich czytaniem.

Za projektowaniem i produkowaniem podręczników stoi wiele założeń związanych nie tylko z

polem  edukacji,  ale  również  między  innymi  z  kwestiami  o  charakterze  politycznym,

ekonomicznym,  historycznym  czy  socjologicznym.  Omówienie  tych  aspektów  znacznie

wykracza poza przyjęte w tej pracy ramy, w związku z tym zostaną tutaj poruszone tylko dwa

założenia,  które  stoją  za  wytwarzaniem  podręczników,  a  jednocześnie  są  ściśle  związane  z

koncepcjami, do których szeroko odnoszę się w poprzednich rozdziałach.

Pierwszym z nich jest przedstawianie i traktowanie podręcznika jako źródła wiedzy o świecie

lub,  inaczej  mówiąc,  budowanie wiary w to,  że treści  zawarte  w podręczniku są prawdziwą

wiedzą na temat rzeczywistości. Drugim jest natomiast ułatwianie dostępu do prezentowanych

koncepcji poprzez czynienie ich języka i sposobu prezentacji przystępnymi dla projektowanego

odbiorcy.  Te  założenia  stojące  za,  jak  się  zdaje,  zarówno  produkcją,  jak  i  odbiorem

podręczników, mogą funkcjonować w przestrzeni społecznej w formie prezentowanej powyżej,

ale mogą również występować w formie skrajnej, nasilać się w przypadku określonych osób czy

grup  społecznych  i  potęgować  negatywne  oddziaływanie  w  procesie  rozwoju  oraz  utrwalać

niekorzystne schematy myślowe i postawy wobec czytania i uczenia się.

Strategie czytania sakralizujące teksty podręcznikowe 

Nasilenie się założenia dotyczącego niepodważalności wiedzy podręcznikowej i uznania treści

podręczników za  bezdyskusyjną  prawdę skutkuje  w postrzeganiu  podręcznika  jako jedynego

źródła wiedzy z danego obszaru. Jeśli ma to miejsce, treści w podręczniku są traktowane jako

jedyne  prawdziwe.  Co  więcej,  wiedza  zawarta  w  danej  książce  może  być  postrzegana  jako

kompletna,  skończona i  pewna.  Jakie  mogą być skutki  takiego podejścia  do podręcznika?  Z

pewnością jego przekaz jest wtedy traktowany z powagą, moglibyśmy nawet powiedzieć, że z

nabożnością, co jest kluczowym tropem w odkrywaniu podstaw takiego ujęcia. W tym przypadku
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występuje on bowiem w funkcji „słowa objawionego”, wchodząc w sferę sacrum oraz zyskując

status prawdy (często – jedynej dopuszczonej do głosu), która z racji posiadania miana wiedzy

podręcznikowej, jest niepodważalna. W świetle teorii rezyduów Pareto moglibyśmy stwierdzić,

że motywacja do czytania podręcznika jest w takiej sytuacji podtrzymywana energią tych samych

rezyduów,  które  zasilają  wierzenia  religijne  i  kulty.  Jedyne,  co  się  zmienia,  to  derywacje  w

postaci  przekonań  i  twierdzeń,  które  –  choć  mają  charakter  pozalogiczny,  czerpiąc  swoja

niepodważalność z autorytetu nauki – są racjonalizowane, co czyni je jeszcze bardziej trwałymi i

trudnymi do zmiany. 

Zauważmy, że przyjęcie takiej postawy nie tylko stoi w sprzeczności z założeniami tworzenia i

rozwoju wiedzy naukowej, ale jest groźne w procesie rozwoju i kształtowania postaw wobec

wiedzy i myślenia, a także strategii pracy z tekstem. Rytualizowane praktyki szkolne postrzegane

jako  oczywiste  i  podstawowe,  to  jest  przepytywanie  z  treści  podręcznika  traktowane  jako

rozliczanie z wiedzy danego ucznia z wybranego zagadnienia, ocenianie ucznia na podstawie

zgodności jego wypowiedzi z tekstem podręcznika (często słowo w słowo), zamykanie wiedzy z

danej  dziedziny w ramach treści oferowanych przez podręcznik oraz praktyki ignorowania,  a

nawet penalizacji reakcji oporowych wobec wiedzy podręcznikowej to tylko niektóre z nich. 

Wdrażanie traktowania treści podręcznika jako tego, z czym nie należy dyskutować i co trzeba

zapamiętać w dokładnie takiej samej postaci, w jakiej jest zapisane, generuje określoną postawę

wobec samego czytania.  Postawa ta  zakłada  wstrzymanie  refleksyjności  podczas  czytania  na

rzecz budowania w umyśle kopii tekstu. W związku z tym w wyniku narzucanej przez system

szkolny metody pracy z podręcznikiem, strategią czytania, która jest przez lata rozwijana, jest

strategia  beznamiętnego  powtarzania  (nierzadko  z  wyłączeniem  możliwości  przetwarzania)

prezentowanych w podręczniku treści. Wiedza jest traktowana przede wszystkim jako zestaw

słów i formuł, których nie można zmieniać i które należy umieć odtwarzać. Reifikuje to wiedzę

w  umysłach  uczniów,  ale  też  sprzyja  reifikacji  i  redukcji  samych  idei  sprowadzanych  do

pozbawionych  życia,  nie  inspirujących  do  myślenia  haseł,  które  dopiero  po  ich  zgłębieniu

mogłyby realizować swój rozwojowy potencjał.

Oczywiście,  uczniowie  są  zachęcani  również  do  operowania  zdobytą  wiedzą,  wyciągania

wniosków  oraz  łączenia  własnych  spostrzeżeń  z  wiedzą  podręcznikową.  Jednak  jest  to

aktywność,  która  ma się  odbywać nie  w trakcie  czytania,  a  po  lekturze  zrównanej  często  z

potrzebą bezkrytycznego przyswojenia tekstu. Operowanie wiedzą odbywa się zwykle na lekcji,

tylko na niektórych przedmiotach i tylko wtedy, kiedy jest na to czas, a dany uczeń jest w stanie
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to  zrobić.  Twórcze  podejście  do  wiedzy  nie  jest  zwykle  wpisane  w  czynność  czytania

podręcznika w rzeczywistości edukacyjnej.  Zostaje wyłączone poza nią,  jako dodatek,  opcja.

Zostaje inicjowane i organizowane przez nauczyciela, w toku lekcji, na jego odpowiedzialność i

podporządkowane jego (lub już wcześniej zaprogramowanej) linii myślenia. Może to hamować

inspirujący potencjał czytania, a co gorsza, nie uczy lektury nakierowanej na twórcze rozumienie,

to jest oscylującej między przyzwoleniem na zmianę własnych struktur osobowości a oporem

wobec  niej.  Przez  to  strategia  czytania  podręcznika  jako  „prawdy  objawionej”  wyłącza  z

humanistycznej wspólnoty tych ludzi, którzy czytając, jednocześnie tworzą myślenie o sobie i o

świecie.

Wspieranie w kształtowaniu postawy niezgody już w trakcie czytania zdaje się w tym świetle

ważnym komponentem planowanych oddziaływań edukacyjnych. Podręczniki  mają szansę na

wspomaganie  uczenia  takiego  czytania,  w  które  będzie  wpisana  niezgoda  zarówno  wobec

wytworzonej  oraz  prezentowanej  wiedzy,  jak  i  wobec  własnego  ograniczenia,  niemożności

ustosunkowania się do przyjmowanych treści czy braku zaplecza intelektualnego do zmierzenia

się z napotykanymi słowami. Taka postawa już w trakcie czytania skłania bowiem samą osobę

podejmującą  tą  aktywność  do  wyznaczenia  sobie  zadań  wymagających  dodatkowej  lektury,

również twórczo i krytycznie zorientowanej. 

Potrzeba czytania podręcznika jako mapy

Postawa sakralizująca podręcznik,  uznająca  treści  w nim zawarte  za  niepodważalną  prawdę,

zwalnia umysł od podważania, sprawdzania i rozwijania własnej wiedzy w procesie czytania. Co

gorsza, zwalnia z odpowiedzialności za tworzenie wiedzy powszechnej, ogólnoludzkiej. Stoi to

w opozycji  do  humanistycznej  wizji  człowieka,  na  co  za  Richardem Rortym zwraca  uwagę

Michał Paweł Markowski. Odwołując się do potrzeby rozwijania wrażliwości humanistycznej,

autor ten stwierdza:

Przedłożenie  wyobraźni  nad  argumentację  i  intersubiektywnej  zgody nad  obiektywną prawdę
pozwala Rorty’emu wierzyć, że humanistyka to wspólnota ludzi, którzy wierzą, iż dzięki czytaniu
różnych książek można „zmienić sposób, w jaki patrzymy na rzeczy”. Czytamy, powiada Rorty,
nie po to, aby poszerzyć naszą wiedzę (wiedzieć lepiej „jak jest”), ale po to, by „powiększyć
siebie przez zwiększenie naszej wrażliwości i naszej wyobraźni” (Markowski 2013, s. 27-28). 

Nawiązując do wyboru między traktowaniem treści podręcznika jako opisu tego „jak jest”, a

widzeniem  treści  podręcznika  jako  tymczasowej  arbitralnej  konceptualizacji  rzeczywistości,
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która ma za zadanie pobudzić do zauważania nowych kwestii dopominających się o refleksję i

odkrywanie,  przechodzimy  do  kolejnego  założenia  stojącego  za  praktykami  edukacyjnymi

związanymi  z  określoną  wizją  podręcznika.  Osadza  się  ona  na  utożsamianiu  wiedzy

wytworzonej przez człowieka z rzeczywistością. Takie traktowanie podręcznika oznacza pracę z

nim w funkcji blokującej edukacyjne zadanie polegające na pobudzaniu do rozwijaniu potrzeby

myślenia na nowo, konstruowania innowacyjnej wiedzy oraz – co szczególnie cenne dla rozwoju

naukowego – wytwarzania nowych sposobów myślenia o rzeczywistości.

W  zaleceniach  UNESCO  zawartych  w  Raporcie  przygotowanym  przez  Międzynarodową

Komisję do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa znajdujemy

następujące zadanie stawiane przed edukacją:

Edukacja jest niejako zobowiązana do dostarczenia mapy złożonego i wiecznie niespokojnego
świata i busoli umożliwiającej po nim żeglugę (Delors, 1998, s. 1).

Wiąże  się  to  z  wizją  materiałów  edukacyjnych  w  formie  podręczników,  które  mogą  być

traktowane właśnie jako pewnego rodzaju mapy świata.  Innymi słowy,  rekomendacje raportu

stoją  w  sprzeczności  z  praktyką  utożsamiania  wiedzy  podręcznikowej  z  rzeczywistością,

wskazując na jej charakter w sensie zapośredniczenia stanowiącego umowne i opracowane przez

człowieka odbicie fragmentu wiedzy o rzeczywistości. Jednocześnie autorzy raportu dopominają

się o podkreślenie w projektowanych podręcznikach wielowymiarowości i zmienności świata. 

Wykorzystana  przez  Jacques'a  Delorsa  metafora  narzędzia  pozwalającego  na  żeglugę  po

złożonym i dynamicznym świecie jest  głęboko ugruntowana w nauce za sprawą cybernetyki,

która swą nazwę właśnie wywodzi z greckiego słowa kybernan, to jest sterować, kontrolować.

Zgodnie z zaleceniami raportu, podręcznik powinien umożliwiać żeglugę po świecie, a więc nie

rościć sobie prawa do dostarczania ostatecznego wyjaśniania rzeczywistości, na którym można

całkowicie  polegać.  Jako  że  mapa  jest  jedynie  statyczną  reprezentacją  pewnych  aspektów

rzeczywistości, nigdy nie można na niej polegać tak, jak na choćby zdjęciu satelitarnym, a już

nieporównywalna  jest  do  doświadczania  prawdziwego  terytorium,  które  w  przypadku  życia

ludzkiego nie ogranicza się tylko do materialnego świata zewnętrznego, ale obejmuje także świat

idei,  języka,  kultury  i  świat  własnego  życia  wewnętrznego,  którego  rozumienie  możemy

kształtować i w którym też nam jest potrzebna orientacja. 

Zagadnieniem mapy w słynnym twierdzeniu Alfreda Korzybskiego „mapa to  nie  terytorium”

szczegółowo zajmował  się  Gregory Bateson,  będącym jednym z  przedstawicieli  cybernetyki.
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Wykazywał,  że  to,  co  uznajemy za  rzeczywistość,  jest  odbiciem  świata  konstruowanym na

różnicach,  jednak  zawsze  zredukowanym  i  niepełnym  (Bateson  1987,  s.  318-324).  W  tym

kontekście ważna jest  świadomość wszystkich podmiotów edukacyjnych odnośnie tego, jakie

elementy  środowiska  mapa  reprezentuje.  Wiedza  naukowa  (zresztą  pokazywana  często  w

podręcznikach statycznie) to tylko jeden z elementów niewidzialnego środowiska. Podręcznik

rozumiany  i  wykorzystywany  jako  mapa  może  zarysowywać  obieg  idei,  to  jest  szlaki

rozprzestrzeniania się wiedzy, teorii, pojęć oraz pokazywać w jakim obiegu idei obecnie żyjemy,

czym jesteśmy nasyceni.

W zakresie  kultury podręcznik  może w tym ujęciu  funkcjonować jako mapa znaczeń,  dając

pojęcie,  jak  rozumiemy  podstawowe  kategorie  jak  praca,  życie,  rodzina,  rozwój,  zasoby,

szczęście, natura, prawo, władza w różnych społecznościach, jak duże są te społeczności i jakie

różnice między nimi oraz jaką dynamikę udaje się uchwycić osobom badającym te zjawiska.

Zdaje się, że w próbach przedstawienia dynamicznego aspektu świata poszczególne ujęcia mogą

składać  się  na  obraz  będący nie  tylko  statycznym modelem,  ale  również  tekstem zdającym

sprawę ze stanu wiedzy dotyczącego tego, jakim zmianom i w jakim tempie podlegają różne

elementy  niewidzialnego  środowiska  jak  ideały,  nurty,  ale  także  rewolucje,  cykle  czy  fale

informacji  zalewające  społeczności  do  takiego  stopnia,  że  stają  się  one  wszechobecne  i

paraliżujące normalny obieg idei.  Kolejny rodzaj  mapy może być oparty na uchwytywaniu i

zapośredniczeniu  świata  wartości,  który na  dany moment  udało  się  skonceptualizować  i  do

którego się odnosimy, również w sensie normatywnym.

Jednak  podstawową  sprawą  z  punktu  widzenia  pedagogiki  czytania  jest  konceptualizacja

podręcznika  jako  przewodnika  po  świecie  wytworzonych  idei,  a  nie  świecie  rzeczywistym.

Wychodzenie z odrębnego założenia, to jest traktowanie treści podręcznika jako rzeczywistości,

a nie jako tekstu może niekorzystnie wpływać na motywację do czytania z racji tego, że proces

referencji przy takim założeniu zachodzi do świata zewnętrznego, a nie do świata tekstów. Wiara,

że z podręcznika dowiadujemy się „jak jest” pozbawia świadomości czytelnika tego, że wiedza

ta  została  wytworzona  przez  konkretne  osoby  w  określonym  paradygmacie,  wychodząc  z

pewnych założeń, podlegając przemianom i recepcji. Sytuuje to poza obszarem refleksji proces

myślenia i czytania jako dochodzenia do wiedzy, tym samym nie budując odpowiedzialności za

obieg idei.  Takie czytanie stawia czytelnika jedynie w funkcji  odbiorcy komunikatu,  adresata

przekazu, który ma zostać przyjęty z racji bycia obecnym w podręczniku. W ten sposób w toku

edukacji  szkolnej  kształtowany jest  określony „zestaw” składający się z  tekstu podręcznika i

podległego  mu  ucznia,  który  w  wielu  przypadkach,  szczególnie  w  sytuacjach  braku

alternatywnych wzorców czytania, jest reprodukowany w dalszym życiu. Może to powodować
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sprowadzanie czytania do bezkrytycznego przyjmowania treści, bądź też porzucenia czynności

czytania, ponieważ część utworzonego w toku edukacji „zestawu” w osobie byłego ucznia nie

widzi sensu w reprodukowaniu tej aktywności poza kontekstem nauki szkolnej. 

Dodatkowo nadawca treści zawartych w podręczniku pozostaje zwykle anonimowy lub rozmyty;

ciężko powiedzieć, czy jest nim twórca koncepcji, autor podręcznika czy nauczyciel. W takiej

sytuacji  nie  ma z  kim wejść w dyskusję.  Pozbawia to  czytelnika  motywacji  do spotkania z

głosem Innego, a także okazji do poznania źródeł oraz dynamiki, a nawet niekiedy dramatyzmu

powstania określonych teorii naukowych, ich recepcji i losów w obiegu idei. Podręczniki, które

przedstawiają własną treść jako rzeczywistość pozbawiają czytelnika szansy dotarcia do tekstów

źródłowych,  a  przede  wszystkim nie  pokazują  nawet  takiej  możliwości,  blokując  szansę  na

wzięcie  odpowiedzialności  za  decyzję  wyjścia  poza  czytany  tekst  i  dotarcia  do  tekstów

źródłowych lub poprzestaniu na podręcznikowym ujęciu. W wyniku tego kształci się strategia

czytania zamknięta na inne teksty,  nawet te podstawowe, źródłowe oraz brak wrażliwości na

konteksty, włącznie z tymi umożliwiającymi zrozumienie danych treści. 

Kolejną sprawą jest to, że traktowanie treści podręcznika jako zdania sprawy z tego, „jak jest”

bagatelizuje  fakt,  że  zarówno  teksty  będące  wytworami  dyskursu  naukowego,  jak  i  treści

podręczników podlegają zapośredniczeniu przez język charakterystyczny dla danej nauki, kultury

i momentu w historii321. Co więcej, strategia upraszczania stosowanego języka, dostosowywania

go do domniemanego języka odbiorcy bez zdania sprawy z tego zabiegu ogranicza lub może

nawet zaprzepaszcza szansę rewitalizującego i  uczącego nasycenia się  cudza mową. Główny

celem współczesnych podręczników rzadko kiedy jest  zbudowanie zaplecza wspomagającego

321 Szczególnie  w przypadku  podręczników język  nie  może  być  określany  jako  obiektywny czy  niewinny,  co
potwierdzają liczne badania tego rodzaju tekstów poczynając od podręczników historii przez podręczniki do
nauczania języków obcych, czy nawet te do nauczania matematyki. Przykładem mogą być badania Teresy Maresz
na temat sposobu przedstawiania dziejów w podręcznikach do historii z perspektywy relacji pomiędzy Polską i
państwami  z  nią  graniczącymi,  np.  Zmiana  obrazu  Rosji  i  Rosjan  w  podręcznikach  do  historii  dla  szkół
licealnych [w:] S. Roszak, M. Strzelecka, M. Ziółkowski (red.), Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie
reformy, Toruń 2004, ss. 178-196; Rosjanin w polskich podręcznikach szkolnych do historii [w:] A. de Lazari, T.
Rogińska (red.),  Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, Łódź 2006, ss. 183-209; Portret Rosji i Rosjan
wykreowany przez autorów polskich podręczników do historii [w:] E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna (red.), Obraz
Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, Lublin
2012, ss. 147-166. Jeśli chodzi o podręczniki do nauki języka obcego, por. np. tekst Joanny Bieleckiej-Prus,
Iluzoryczny świat życia codziennego w podręcznikach do nauki języka angielskiego [w:] Jan Szymczyk, Mariusz
Zemło,  Arkadiusz  Jabłoński  (red.),  Tworzenie  iluzji  społecznych.  Wiedza  w sferze  publicznej,  Wydawnictwo
KUL,  Lublin  2012,  ss.  271-288;  Janina  Duszyńska, Dyskryminacja  rodzajowa  w podręcznikach  do  języka
angielskiego – raport z badań [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych 19(2), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika,  Toruń  2014,  ss.  61-80.Na  temat  języka  w podręcznikach  matematyki  badania  prowadzi  Aneta
Brzezińska-Gębicka, która przedstawiła zarys swojego projektu w wystąpieniu pt. Język matematyki a język (w)
edukacji  matematycznej:między  formalizmem  a  ludycznością na  VII  Międzyuczelnianej  Konferencji
Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych, która odbyła się na Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2018..
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spotkanie z tekstem źródłowym. W wyniku tego w procesie zapoznawania się z osiągnięciami

umysłu ludzkiego uczeń nie jest jednocześnie nakierowany na chęć doświadczenia mowy Innego,

z którym spotkanie wymaga przekroczenia własnych granic, ale za to porusza całego człowieka

do głębi, burząc fragmenty jego dotychczasowej struktury, jednocześnie tworząc nowe, bardziej

złożone. 

Jak wskazuje Wiktor Żłobicki (2014), kontakt z tekstami kultury ma ogromną wartość, jeśli ma

charakter transgresyjny. Podręczniki, przedstawiające omawiane zagadnienia jako to, co znane,

oswojone,  oczywiste  i  bezpieczne,  zamiast  rozbudzać  energię  nakierowaną  na  poznanie  i

energetyzować  różnicą  (Bateson  1987,  s.  322)  prowadzą  do  zobojętnienia  poznawczego,

sprowadzając wszystkiego do tego samego, to jest informacji o świecie, które trzeba zapamiętać. 

Ważną  kwestią  do  rozważenia,  szczególnie  dla  pedagogiki  jest  więc  refleksja  nad  tym,  co

współczesne podręczniki robią z ideami. W celu zgłębienia tego zagadnienia można posłużyć się

kilkoma pojawiającymi się w literaturze przedmiotu konceptualizacjami metaforycznymi, które

pozwolą nie tylko spojrzeć na zagadnienie tworzenia obiegu idei w podręcznikach z różnych

perspektyw,  ale  również  dadzą  wgląd  w  konsekwencje  wchodzenia  w  kontakt  z  ideami

przedstawionymi  w  formie  popularnej  dla  współczesnych  podręczników.  Konceptualizacje

metaforyczne  ułomnego  pośrednictwa,  które  zostaną  tu  pokrótce  omówione,  opierają  się  na

metaforze  drogi,  żywienia  i  środowiska.  Ranga  podręcznika,  jego  siła  oddziaływania  na

odbiorców, ale  też  szerzej  rozumiany obieg idei  zdają się  być powiązane z  zadaniami,  jakie

wyznaczamy tego rodzaju  publikacjom oraz  oczekiwaniami,  jakie  mamy wobec podręcznika

jako pośrednika kulturowego. Nie bez znaczenia jest również to, w jakim stopniu w naszym

wyobrażeniu podręcznik jest obiektem ułatwiającym i upraszczającym treści oraz czy i w jakim

sensie jest on obiektem znaczącym kulturowo (Domżał 2011, s. 304).

Podręcznik jako przeszkoda poznawcza

Współcześnie jednym z podstawowych zadań podręczników jest ułatwianie szybkiego dostępu

do  wiedzy.  To  sformułowanie,  korzystając  z  metafory  konceptualizującej  komunikację  jako

drogę, obrazuje to, co podręcznik czyni z ideami, a może dokładniej to, co czyni z myśleniem

wybitnych  twórców  wiedzy.  Podręcznik  bowiem  poprzez  zastosowaną  szatę  graficzną:

pogrubienia,  wykresy,  wyróżnienia,  ramki,  schematy,  skróty,  wypunktowania,  streszczenia,

podsumowania,  stosowanie  kolorów  i  ilustracji  istotnie  wpływa  na  sposób  przedstawienia
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zapośredniczeń myślenia twórców idei, a co za tym idzie, ujmuje te idee w określony sposób.

Ułatwienie szybkiego dostępu do idei  ma na celu przede wszystkim usunięcie  przeszkód na

drodze do tego, co jest w niej uznane za kluczowe. Co będzie uznawane za przeszkody? Możemy

uznać, że przede wszystkim to, co w podręcznikach jest usuwane, zastępowane lub upraszczane. 

I tu ukazują się dwa rodzaje przeszkód. Pierwszą przeszkodą w uzyskaniu szybkiego dostępu jest

droga kształtowania się idei, to jest te właściwości oryginalnego tekstu, które wydłużają czas

dostępu do treści kluczowych. W myśl usprawnienia komunikacji długa droga, która prowadzi do

zrozumienia  tych  idei,  musi  być  maksymalnie  skrócona  w  procesie  czynienia  cudzych  idei

„podręcznymi”. Skracanie drogi do idei kluczowych wymusza zamazanie ścieżek prowadzących

do ich powstania oraz redukcji złożoności sieci dróg myślenia wraz z licznymi skrzyżowaniami i

węzłami.  Oddala  tym  samym  od  problematyki  rozpoznania  danego  problemu  jako  czegoś

wartego  wysiłku  długiej  drogi  z  nadzieją  na  dotarcie  do  jego  istoty  (Ricoeur  2004),  jak  i

usunięcie dostępu do rozwidleń, rozstajów i związanych z tym dylematów.

Drugim rodzajem przeszkody będą te wszystkie elementy tekstu, które czynią go trudnym, to jest

utrudnienia na drodze zrozumienia. Przeszkody te będą niwelowane bądź poprzez upraszczanie

złożoności danej konstrukcji  myślowej, bądź poprzez całkowite omijanie niektórych wątków,

tworzenie  skrótów  do  najbardziej  cenionych  punktów  twórczości  danego  myśliciela  oraz

organizowanie wokół nich całej bazy, zaplecza w postaci haseł, objaśnień, tablic, jak również

tworzenie map i  schematycznych obrazów danych idei.  Niewątpliwie jedną z tych przeszkód

będzie  język  używany  przez  danego  myśliciela  zastosowany  do  prób  zrozumienia  danego

fenomenu  lub  otwarcia  nowej  drogi  myślenia  o  nim,  wraz  ze  stosowanymi  przez  niego

konceptualizacjami metaforycznymi. 

Jasne jest, że wykorzystanie któregokolwiek z ułatwień zmniejsza czas nauki, ale tym samym

redukuje  jej  wagę  poprzez  usuwanie  trudu  drogi  i  przeżyć  oraz  przebudzeń  które  mogą  jej

towarzyszyć. Drogi na skróty nie budują wytrwałości. Z kolei środki mające na celu niwelowanie

przeszkód  uniemożliwiają  dumę  z  ich  pokonania  a  obniżenie  stopnia  trudności  trasy  nie

kształtuje pasji zdobywania kolejnych szczytów, przekraczania własnych ograniczeń i docierania

za każdym razem w miejsca, które przed wyruszeniem w drogę wydawały się niemożliwe do

penetracji, albo o których istnieniu nie miało się pojęcia. 

Metafora  żywieniowa  natomiast  porównuje  produkcję  i  podręczników  i  kontakt  z  nimi  do

produkcji łatwo przyswajalnej, ale też wysoko przetworzonej żywności lub jedzenia typu fast-

food  i  efektów  jej  konsumpcji.  Kontakt  z  tak  „przygotowanymi  do  spożycia”  ideami  jest
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rozpoznawany  jako  ułomny,  redukcyjny,  zamykający  drogę  do  rozwoju  poprzez  pozorne

otwieranie  dostępu  do  idei  pozbawionych  rewitalizującej  siły  (Witkowski  2001)  przez  ich

podręcznikową  „obróbkę”.  Wysoko  przetworzone  idee  w  wyniku  tego  procesu  tracą  cenne

składniki  odżywcze.  Być może nadal  mają wygląd i  smak tego,  do czego nawiązują nazwą,

jednak w procesie ich przetwarzania utraciły swoją wartość odżywczą. 

Obróbka mająca na celu odizolowanie i podanie tego, co zdaje się najważniejsze w danej idei dla

osoby, która ją już przyswoiła, opiera się na założeniu, że produkt przypominający ten wyjściowy

jest w stanie zastąpić produkt oryginalny, pełnowartościowy. Zasadność włączenia konkretnych

składników wchodzących w skład „wysoko przetworzonej” idei jest oczywiście oceniana przez

podmioty  zewnętrzne,  producentów  „nowych  wersji”  idei.  Wyłapują  oni  to,  co  jest  w  niej

wyraźne,  wzmacniając  te  składniki  (jak  pojęcia,  wykazywane  zależności  przyczynowo-

skutkowe), a także etykietyzują, wskazując na nurt myśli, z którego wywodzi się dana myśl oraz

oznaczają,  próbując  nazwać  i  skategoryzować  te  składniki  idei,  które  oni  sami  są  w  stanie

dostrzec. Następnie sztucznie wzmacniają ich znaczenie poprzez stosowanie kolorów, pogrubień

czy ramek. 

Jednak  to,  co  ma  być  łatwo  przyswajalne  i  być  może  rzeczywiście  takie  jest,  staje  się

jednocześnie mało wartościowe. Pozbawienie bogactwa składników, często być może nawet z

pozoru  niekorzystnych,  bo  zaburzających  proces  trawienia  na  jego  wstępnym  etapie  lub

uważanych za niebezpieczne dla zdrowia, prowadzi do negatywnych skutków. W konsekwencji

taki  produkt  w  postaci  „wysoko  przetworzonej  idei”  nie  odżywia,  nie  wzmacnia  i  nie

rewitalizuje. Wręcz przeciwnie, pozbawiony tego, co złożone i wymagające wysiłku, usypia. Z

kolei łatwość przyswajania tych produktów powoduje chęć do sięgania po coraz to nowe idee,

oczywiście  w  formie  przetworzonej,  łatwo  przyswajalnej,  sztucznej.  Z  czasem  może  to

powodować coś na kształt otyłości, gdzie idee zamiast dawać energię do działania, twórczości i

aktywności, stają się balastem utrudniającym aktywność na rzecz rozwoju własnego i rozwoju

społeczności, w której żyjemy (Kisilowska 2014, s. 17-18). 

Możemy też odwołać się do metafory ekologicznej/środowiskowej, patrząc na idee zawarte w

podręczniku jak na fragmenty roślin wypreparowane, wyjęte ze swojego środowiska, aby lepiej i

łatwiej można było im się przyjrzeć. Zabieg ten jednak uniemożliwia na patrzenie na idee jako

część  czegoś  większego,  rozpatrywania  ich  wraz  z  siecią  zależności,  w  których  istnieją.

Pozostaje jedynie do oglądu koncepcja, albo często jej niewyraźny obraz, schematyczny zarys w

postaci rośliny z poucinanymi kłączami/odnóżami stanowiącymi łączniki z większym systemem,

331



które nadawały sens jej istnieniu. 

Procesy te pozornie mają ułatwić poznanie tych idei, a owe zabiegi stosowane są w procesie

dostosowywania  ich  do  możliwości  poznawczych  przeciętnego  odbiorcy.  Wszystko  jest  na

wyciągnięcie  ręki,  wszystko  poukładane  jak  w  zielniku,  podpisane,  opatrzone  hasłami

wskazującymi skąd pochodzi dana idea, kiedy ją pozyskano i co jest w niej wyjątkowego. Jednak

konsekwencje  dla  takiego traktowania  idei  są  poważne.  Choć podręcznikowo skatalogowane

koncepcje i teorie nadal mniej więcej zachowują swój kształt, jednak niepowiązane w sieci z

całym  ekosystemem,  wyrwane  z  kontekstu,  nie  są  w  stanie  reprezentować  siebie  w  całym

bogactwie  sieci  powiązań.  Ich  poznanie  w  formie  wypreparowanej,  schematycznej,  z

poucinanymi odniesieniami,  bez dostępu do tła oraz podłoża,  na którym te idee wyrosły,  nie

pozwala na zrozumienie tego, co wyjaśniały (nawet jeśli doskonale zrozumiemy je same). Po

drugie wyjęcie ich z oryginalnego kontekstu w postaci środowiska idei utrudnia zachwyt nad ich

pełniejszą formą generującą przeżycie, przejęcie się daną ideą i pragnienie przejęcia jej,  a w

konsekwencji rozbudzenie „Erosa poznania”322. 

Podsumowując  należy dodać,  że  celem tej  części  tekstu  nie  jest  stwierdzenie,  że  większość

podręczników  napisana  została  źle,  choć  można  by  to  zrobić  dobrze.  Chodzi  natomiast  o

zwiększenie  świadomości,  że  same założenia  podręczników generują  określone  strategie  ich

czytania,  które,  biorąc  pod  uwagę  współcześnie  wypracowaną  refleksję  o  procesach

poznawczych,  stanowią poważną blokadę w kształceniu  tych kompetencji  i  umiejętności,  na

których tak pedagogom obecnie zależy. Zdaję sobie sprawę, że jest to poważny zarzut wobec

podręczników, jednak świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą opieranie procesu kształcenia

na tekstach będącymi ułomnymi pośrednikami treści kulturowych jest nie do przecenienia, jeśli

zmierzamy  do  podnoszenia  jakości  projektowania  praktyk  edukacyjnych.  Korzystanie  z

podręczników  oparte  na  zarysowanych  wyżej  założeniach  może  być  niebezpieczne  z

perspektywy  kształcenia  postaw  wobec  tekstu  oraz  strategii  czytania.  Paradoksalnie

wykorzystywanie podręczników w toku nauczania może bowiem niweczyć rozwój pozwalający

na zwiększanie umiejętności wykorzystywania treści kulturowych, w tym wiedzy pozyskiwanej z

tekstów, do twórczego konstruowania siebie i świata. 

322 Mówiąc  najogólniej,  „Eros  poznania”  wyraża  się  „pożądliwością  wiedzy i  otwartością  na  mądrzejszych  od
siebie” (Witkowski 2011, s. 39), natomiast z perspektywy mitoznawstwa może być łączony z cechą żywiołowości
związaną z kategorią nienasycenia, gdzie „[s]ycenie nienasyconej wyobraźni to erotyzm umysłu, eros poznania,
pragnienie rozumienia i pożądliwość nienasyconej pasji bytu” (Jaworska-Witkowska 2013, s. 101). Warty jest też
przywołania używany przez Helenę Radlińską termin „Erosa pedagogicznego” jako pragnienia „[...] czegoś, co
nie może być  w całości  oswojone,  odarte  z  tajemnicy,  piękna,  zaskakującej  szlachetności,  a  ma wyrabiać i
rozwijać głód wiedzy i dążenia do piękna, do mądrości, do pełni” (Witkowski 2014, s. 590). 
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Waga świadomości stosowania poszczególnych konceptualizacji metaforycznych czytania

Podjęcie  w  tej  pracy  tematyki  związanej  z  metaforyzacją323 wynika  z  dwóch  głównych

przesłanek.  Pierwsza  z  nich  to  stawiana  przez  Gregory'ego  Batesona  teza  o  metaforycznym

charakterze  całej  wiedzy  humanistycznej  i,  co  się  z  tym  wiąże,  konieczności  pogłębiania

świadomości  w  zakresie  stosowanych  konceptualizacji  metaforycznych  dla  projektowanej  i

rozwijanej  myśli  humanistycznej.  Druga  przesłanka  natomiast  opiera  się  na  uznaniu  przez

Vilfreda  Pareto  metafory  jako  jednej  z  derywacji,  która  ma  duże  znaczenie  przy  uznaniu

tworzonych i przekazywanych idei za ważne, potrzebne i motywujące do dalszych działań. Oba

powody wiążą  się  zarówno z  zagadnieniem szerszym,  to  jest  czytaniem pedagogiki  oraz  jej

refleksją na poziomie meta mająca na celu podniesienie jakości tworzonego dyskursu oraz z

kwestią podręczników, które zapośredniczają wiedzę za pomocą określonych konceptualizacji

metaforycznych.

Termin metafora będzie tu rozumiany w perspektywie kognitywistycznej, a nie literackiej i z tego

względu  będzie  wymiennie  stosowany z  terminem konceptualizacja  metaforyczna.  W takim

rozumieniu metafora jest traktowana nie jako figura stylistyczna przynależna głównie do języka

poetyckiego,  ale  jako  narzędzie  poznawcze  stosowane  przy  konceptualizacji  treści

abstrakcyjnych.  W  konsekwencji  kognitywistyczne  rozumienie  tego  pojęcia  pozwala  na

stosowanie metafory jako narzędzia teoriopoznawczego (Kulczycki 2015, s. 193). Metafora w

tym rozumieniu pełni  więc ważną funkcję w poznaniu naukowym, co jest  istotną zmianą w

porównaniu  do  pojmowania  jej  znaczenia  w paradygmacie  klasycznym,  w którym obecność

wyrażeń o charakterze metaforycznym uznawana jest w dyskursie naukowym jako niepożądana

(Kawczyński 2014, s. 71).

Traktowanie  metafory  jako  mechanizmu  poznawczego  zostało  zapoczątkowane  w  naukach

323 Oczywiście, ma ona znacznie bogatsze zaplecze niż tu przywołane. W tym względzie warto szczególnie zwrócić
uwagę na prace Małgorzaty Muszyńskiej, która bada potencjał rozwojowy metafor w odniesieniu do różnych
grup  wiekowych,  jak  również  buduje  szeroko  zakrojoną  refleksję  na  temat  pedagogicznego  znaczenia
metaforyzacji oraz wagi jej kształcenia jako wprowadzania w uniwersum symboliczne. Jak wykazuje autorka,
istnieje luka w edukacji w zakresie praktyki edukacyjnej oraz formułowania celów kształcenia wspomagających
kompetencje do „odnajdywania głębszych, symbolicznych znaczeń czytanego tekstu” (Muszyńska 1999, s. 115).
Autorka  wskazuje  również  na  osobotwórcze  znaczenie  kompetencji  do  przeprowadzania  operacji  analogii,
symbolicznej  interpretacji  tekstów i  obrazów oraz  na  „konieczność  zwrócenia  uwagi  na  warunki,  które  ów
potencjał rozwojowy uaktywnią ku sferom przejść transgresyjnych, w światy obiecujące człowiekowi wiedzieć
więcej 'Kim Jest'” (Muszyńska 2005, s. 229). Zwraca ona również uwagę na zbiorowy wymiar metafor obecny w
mitach,  ale  także  języku,  który  –  w świetle  przywoływanych  koncepcji  –  można  pojmować  jako  miejsce
deponowania  mitów jako  „prawdziwych opowiadań:  (vera  narratio)  ludzkiego  życia  i  historii”  (Muszyńska
2013, s. 117).
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humanistycznych przez Georga Lakoffa i Marka Jonsona, którzy definiowali ją jako „narzędzie

umożliwiające rozumienie jednej rzeczy za pośrednictwem drugiej” (Kulczycki 2015, s. 194).

Podczas gdy w paradygmacie klasycznym uznawano, że tworzenie i  rozumienie metafor jest

cechą wrodzoną, tak według I. A. Richarda, przedstawiciela paradygmatu interakcjonistycznego,

zdolność  ta  została  uznana  za  wynik  uczenia  się  (Kawczyński  2014,  s.  73).  Zgodnie  z  tą

koncepcją,  dominujące  konceptualizacje  praktyk  kulturowych  i  społecznych  są  nabywane  w

procesie uczenia się w danej społeczności, a zbiorowe konceptualizacje metaforyczne istotnie

wpływają na sposób rozumienia danej praktyki (Kulczycki 2015, s. 192).

Ważne jest również uściślenie, co uznajemy za metaforę. Nie przyjmuję tu stanowiska skrajnego,

reprezentowanego na przykład przez Mary Hesse, zgodnie z którym każde wyrażenie traktowane

jest  jako  wyrażenie  metaforyczne.  Skłaniam  się  natomiast  ku  stanowisku,  że  zasadność

pojmowania danego zwrotu jako konceptualizacji metaforycznej zachodzi wtedy, gdy „pierwotna

metaforyczność” może być nadal przywołana i rozpoznana (Kawczyński 2014, s. 80). Odnosi się

to do nieustannie zachodzącego procesu konwencjonalizacji i dogmatyzacji określonych metafor

oraz  wytwarzania  się  nowych,  co  Richard  Rorty  określa  mianem  „rafy  koralowej  metafor”

(Kawczyński  2014,  s.  76).  Określenie  wymogu  zdolności  rozpoznania  „pierwotnej

metaforyczności”  jest  związane  z  tym,  że  konceptualizacja  metaforyczna  staje  się  znacząca

poznawczo  tylko  gdy  jesteśmy  w  stanie  widzieć  dane  wyrażenie  w  jego  „pierwotnym

środowisku”,  używając  terminologii  ekologii  umysłu.  Zachodzi  ono  wtedy,  gdy  potrafimy

rozpoznać kontekst, tło w jakim wyrażenie metaforyczne pierwotnie występuje, ale także relacje,

w jakie wchodzi w sieci pierwotnych powiązań.

W związku z tym w rozważaniach dotyczących konceptualizacji metaforycznych w dyskursie

pedagogicznym  wspomagać  się  będę  dostępnymi  w  humanistyce  pracami  odnoszącymi  się

przede  wszystkim  do  pojęcia  komunikacji.  Decyzja  ta  opiera  się  na  założeniu,  że  czytanie

stanowi rodzaj komunikacji324.  W związku z tym część badań, których celem było określenie

konceptualizacji metaforycznych komunikacji odnosi się bezpośrednio do metafor opisujących

praktyki  czytania.  Jest  to  szczególnie  zauważalne  przy  próbach  metaforycznego  ujęcia

komunikacji na dystans, co historycznie wiązało się z zapisem treści w postaci tekstu. 

Zyski,  jakie  pedagogika  może  wypracować  poprzez  włączenie  tematyki  związanej  z

konceptualizacją  metaforyczną  w  zakres  badań  dotyczących  czytania,  to  między  innymi

poszerzenie świadomości stosowanych metafor i konsekwencji tych decyzji dla tworzonej teorii i

324 W  tle  takiego  podejścia  są  możliwe  uwypuklenia  dramatyzmu  takiej  relacji,  jak  i  uczulenie  na  jej  łatwe
uszkodzenie czy zakłócenie bez niezbędnego wysiłku, co podkreśla zarówno teoria działania komunikacyjnego J.
Habermasa, jak i koncepcja nieskończonej semiozy w pragmatyce Pierce'a. 
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praktyki, oraz możliwość bardziej świadomego wyboru terminologii wywodzącej się źródłowo z

określonych  porządków i  systemów epistemologicznych.  W dalszym etapie  działania  w tym

kierunku być może umożliwią rozwój nowych narzędzi do myślenia o czytaniu ukierunkowanych

na badanie relacji człowieka ze światem, która będzie bardziej dopasowana do właściwości tych

relacji  wynikających z  charakterystyki ich podmiotu,  to jest  człowieka.  Wiedza o możliwych

metaforach stosowanych na etapie planowania i prowadzenia badań daje też większą kontrolę

nad interpretacją ich wyników i rozwojem określonych nurtów i metodologii na skutek doboru

metafor  i  terminologii  najbardziej  odpowiadającej  z  jednej  strony przedmiotowi  badań,  a  z

drugiej strony, możliwościom poznawczym człowieka.

Część pracy poświęcona metaforyzacji patrzy na to zagadnienie na dwóch poziomach. Pierwszy,

bardziej  ogólny  i  szerszy  zawiera  wiedzę  humanistyczną  dotyczącą  metafor  w  dyskursie

pedagogicznym. Natomiast drugi pochyla się konkretnie nad metaforami czytania i ich typami.

Postulat metaforycznego charakteru myślenia humanistycznego

Patrząc na dyskurs pedagogiczny jako zbiór tekstów przeznaczony do czytania, który ma na celu

oddziaływać na niewidzialne środowisko jednostki oraz w rezultacie wpływać na rzeczywistość

kulturowo-społeczną  jej  ekologii  umysłu,  rozpocznijmy  od  przyjrzenia  się  tekstom

produkowanych na polu pedagogiki z perspektywy sposobu metaforyzacji. To zagadnienie, choć

z pozoru marginalne, ujawnia swoją istotność, jeśli popatrzeć na nie z perspektywy koncepcji

rezydualności  V.  Pareto,  zgodnie  z  którą że rezydualny (bądź nie)  charakter  teorii  naukowej

opiera  się  w  dużej  mierze  na  wybranych  konceptualizacjach  metaforycznych.  To  z  kolei

niejednokrotnie  przesądza  o  losach  danej  koncepcji  w  zakresie  motywacji  do  jej  dalszego

rozwijania i zaangażowania w proces jej przekazywania i popularyzowania (Pareto 1994, s. 228).

Co  więcej,  w swoich  rozważaniach  epistemologicznych  Gregory Bateson  stwierdza,  że  cały

język nauk humanistycznych składa się z metafor istotnie nośnych symbolicznie. Wyprowadza

on twierdzenie o metaforycznym charakterze tekstów naukowych ze spostrzeżenia, że do opisu

rzeczywistości  człowiek  używa  zapośredniczeń  z  różnych  obszarów  kultury,  którą  sam

wytworzył w dziejach. Metafory są więc kulturowo i historycznie związane ze sobą. Kulturowo,

ponieważ wszystkie koncepty kulturowe znajdują się w sieci znaczeń. Niektóre z nich są ciągle

żywe, a niektóre nieme kulturowo, pozbawione energii, niezrozumiałe lub rozumiane inaczej.

Historycznie, ponieważ powstały i urosły w siłę w danym punkcie w czasie, dobrze uchwytywały

to,  co  człowiek  myśli  o  sobie  samym  i  jak  siebie  rozumie  w  określonych  warunkach
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ekonomiczno-historycznych, ale też w obliczu własnej samowiedzy i instrumentarium narzędzi

do myślenia, którym się posługuje. 

W koncepcji stworzonej przez Vilfreda Pareto metafory stanowią jeden z rodzajów derywacji, są

więc uznawane jako ważny składnik o potencjale  rezydualnym. W związku z tym określone

derywacje  w  postaci  metafor  mają  określony  potencjał  energetyczny  w  danym  uniwersum

kulturowym i w danym czasie. 

Użyte  jako  proste  wyjaśnienia,  jako  sposób  poznania  pewnej  nieznanej  rzeczy,  metafory  i
analogie mogą być stosowane w sposób naukowy, aby od znanego przejść ku nieznanemu, lecz
podawane jako dowód nie mają najmniejszej wartości naukowej. Skoro pewna rzecz  A jest pod
pewnymi względami podobna do B, to z tego wcale nie wynika, że wszystkie cechy zawarte w A
są obecne w B  ani też że jakaś cecha jest jedną z tych szczególnych cech, z powodu których
istnieje analogia (Pareto 1994, s. 228).

Te  teorie  mają  szansę  być  istotne  egzystencjalnie,  wpływowe  i  rozwijane,  które  mają  silny

charakter rezydualny. To one są zauważane na skutek reakcji uczuciowej, która jest uaktywniana

przez energię rezydualną będącą odpowiedzią na określone derywacje, a konkretnie ich przejawy

w danym miejscu i czasie, w danym tekście i w spotkaniu z konkretną osobą. Przejawy derywacji

w postaci wiedzy humanistycznej komunikowane przy użyciu konceptualizacji metaforycznych

motywują do myślenia. To one też inicjują działania, stanowiąc energetyczne zaplecze poprzez

uczucia wywoływane w spotkaniu z nimi.

Derywacje wyrażane za pomocą metafor są często stosowane przez ludzi wykształconych, lecz
równie  często  służą  osobom  o  przeciętnym  wykształceniu  w  celu  godzenia  wiary  z  nauką
logiczno-doświadczalną.  Bez  wątpienia  wszystko  to,  co  w opowiadaniu lub teorii  wydaje  się
niemożliwe do przyjęcia ze względów doświadczalnych, uznaje się za metaforę. Różnica między
wiarą a tego rodzaju połowicznym sceptycyzmem polega na tym, że wiara ufa w prawdziwość
opowieści  i  dodaje  do  niej  metaforę:  fakt  rzeczywisty jest  znakiem,  który czegoś  nas  uczy;
natomiast połowiczny sceptycyzm nie wierzy w prawdziwość opowieści, nie dodaje metafory do
rzeczywistości, lecz zastępuje nią fakt — tylko metafora jest prawdziwa, fakt jest wyimaginowany
(Pareto 1994, s. 232).

Nie wszystkie teorie mają taki sam ładunek rezydualny. Dobór konceptualizacji metaforycznych

z różnych grup ma związek z ich nośnością, tempem ich rozwoju i zasięgiem ich popularności.

Dzieje się tak, ponieważ w poszczególnych grupach istnieją metafory wywodzące się z różnych

obszarów życia człowieka.  W związku z  tym podporządkowane są one różnym rezyduom o

zróżnicowanym natężeniu. 

Zarówno  obieg  idei  wykazujący wzmożoną  dynamikę  w  określonych  społecznościach,  jak  i

zjawisko powstawania mitów edukacyjnych pomimo obalenia ich naukowych podstaw mogą być

związane z różnicą w zakresie odpowiedzi na określone metafory aktywujące energię rezydualną

pomiędzy  poszczególnymi  wspólnotami  kulturowymi  czy  osobami  znajdującymi  się  w
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konkretnej fazie w biegu życia. W związku z tym zmiany kulturowe mogą mieć istotny wpływ na

odbiór określonych idei i popularyzację wiedzy. Dla przykładu modernizm opierał się na wierze

w rozum racjonalny, co było związane z wysokim poziomem rezydualności teorii, w których były

używane metafory techniczne, mechaniczne, matematyczne związane z takimi agregatami jak

rozum, postęp, racjonalność, logika czy produktywność. Załamanie się wiary w zbawczą moc

rozwoju technicznego dla ludzkości może mieć związek z osłabieniem potencjału rezydualnego

teorii  naukowych  opartych  na  metaforyzacjach  z  tej  grupy.  Z kolei  obecnie  dla  ludzi  coraz

ważniejsze stają się koncepcje zrównoważonego rozwoju, życia w zgodzie z naturą, równowagi,

zdrowia rozumianego holistycznie,  globalnej  odpowiedzialności,  odnawialnych źródeł energii,

ochrony i odnowy zasobów, zarówno tych materialnych, jak i psychicznych oraz duchowych. Te

koncepcje  osadzone  są  w  metaforach  ekologicznych,  środowiskowych,  żywieniowych  i

rolniczych.  Może  to  mieć  przełożenie  na  wzrost  potencjału  rezydualnego  teorii  opartych na

konceptualizacjach  wyrosłych  na  innym  spojrzeniu  na  świat  człowieka  niż  przez  pryzmat

techniki czy uproszczonych schematów logicznych. 

Podsumowując  –  podjęcie  prób  myślenia  o  rozwoju  i  uczeniu  się  w  oparciu  o  metafory

ekologiczne może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem zmian w rezyduach w naszym kręgu

kulturowym. Oparcie zmian w edukacji na myśleniu wyrosłym z takich konceptualizacji daje

szansę  na  rewitalizujące  impulsy zarówno  dla  systemu  szkolnego,  jak  i  dla  samej  praktyki

pedagogicznej,  której  niejednokrotnie  stawia  się  zarzut  bycia  oderwaną  od  rzeczywistości.

Jednak nie chodzi tu o wąsko pojmowaną „edukacje ekologiczną” kojarzoną z moralizowaniem

na  temat  ochrony środowiska  naturalnego  i  zachęcaniem do  segregacji  śmieci.  Perspektywa

ekologiczna jest to rodzaj myślenia o rozwoju człowieka, jego samorozumieniu, życiu w świecie

i stosunku do niego podkreślająca złożoność oraz wieloaspektowość tych relacji,  a nie proste

odkrywanie przyczyn i skutków. Takie myślenie stawia nowe zadania organizacji edukacji oraz

procesowi wprowadzania zmian w istniejące systemy oddziaływań.

Zmienianie słownika wpływa również na stawianie odmiennych niż do tej pory celów. W świetle

tego  warto  odpowiedzieć  sobie  na  pytania  w kontekście  zmian,  jakie  chcemy realizować w

temacie czytania. Czy patrząc na kategorię czytania przez pryzmat pedagogiki, naprawdę naszym

największym priorytetem jest zwiększanie czytelnictwa? Czy raczej chodzi o to, co zakładamy,

że za tym zwiększonym czytelnictwem stoi? I co to konkretnie jest? Czy sama zwiększona liczba

odwiedzin bibliotek jest tym, co powinno zadowolić pedagogów i co rzeczywiście stanowiłoby o

czymś  pozytywnym?  Czy  raczej  chodzi  o  to,  jakie  wartości,  kompetencje  i  postawy będą

budowane  w  trakcie  spędzania  czasu  w  bibliotece  w  akcie  zaangażowanego  spotkania  z
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największymi  tekstami  dziedzictwa  kulturowego?  Co  może  pociągać  za  sobą  odwiedzenie

biblioteki osobę, która nie ma czynnego „Erosa poznania”, nie ma narzędzi do przeszukiwania

kultury, nie ma rozbudzonych potrzeb bycia z kulturą i siły do podjęcia wyzwania znaczącego z

nią  spotkania?  Co  będzie  efektem odwiedzin  w bibliotece  osoby,  która  nie  ma  narzędzi  do

myślenia  i  rewitalizującego  spotkania  z  treściami  kultury,  która  nie  potrafi  nawiązać

egzystencjalnie i intelektualnie znaczącej więzi z tekstem, obrazem czy dźwiękiem?

Konceptualizacje metaforyczne czytania jako komunikacji znaczącej

W świetle powyższych pytań ważne jest podjęcie przez pedagogikę zadania budowania namysłu

nad możliwymi konceptualizacjami znaczącego spotkania z kulturą tak, aby tworzyć narzędzia

do  budowania  kompetencji  do  takiego  spotkania.  Ważną  kwestią  staje  się  również  to,  jak

projektować  kształcenie  wspomagające  podnoszenie  jakości  myślenia  o  wadze  spotkania  z

uniwersum symbolicznym w rozwoju  społecznym i  psychicznym poszczególnych  osób  oraz

całych społeczności.  Czerpiąc z  wypracowanej  przez humanistykę wiedzy,  nie może umknąć

naszej uwadze, że istnieje związek między kierunkiem, jakością i efektami rozwoju myślenia o

znaczącym  spotkaniu  z  kulturą,  a  stosowanymi  w  tym  myśleniu  konceptualizacjami

metaforycznymi tego spotkania, które może być ujmowane jako komunikacja.

Na proces budowania się wiedzy naukowej o komunikacji w kontekście wykorzystywanych w

tym celu metafor zwraca uwagę w swoich badaniach Emanuel Kulczycki (2015). Wymienia on

dwie powszechnie obowiązujące metafory komunikacji odnoszące się tym samym do praktyki

czytania  jako  jednego  ze  sposobów komunikacji  oraz  książki  jako  jednego  z  wyróżnianych

mediów. Pierwsza z nich to metafora transmisji, a druga to metafora żywnościowa (Kulczycki

2015,  s.  219-220).  Co  warte  zaznaczenia,  przyporządkowuje  on  te  konceptualizacje

metaforyczne  dwóm  modelom  komunikacyjnym  zaproponowanym  przez  Williama  Shorta,

wiążąc metaforę opartą na transmisji z koncepcją modelu eksperckiego, a metaforę żywieniową z

modelem  ludowym.  Przywołuję  ten  podział  z  racji  rozróżnienia  między  dwoma  modelami

wskazywanego  przez  Shorta,  ponieważ  ma  to  według  mnie  ścisły  związek  z  wątkami

pedagogicznymi.  Otóż  uważa on,  że modele  eksperckie dążą do dostarczenia uproszczonych

obrazów danego zjawiska,  podczas  gdy modele  ludowe to  „intersubiektywnie  współdzielone

reprezentacje społeczne” (Kulczycki 2015, s. 219, 223). Dążąc do wyjaśnienia jakiegoś zjawiska,

modele  eksperckie  redukują  jakieś  doświadczenie  do  konkretnej  metafory.  Inną  genezę  i

dynamikę  rozwoju  mają  natomiast  modele  ludowe,  które  powstają  jako  odpowiedź  na
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zapotrzebowanie społeczne rozumienia i ujmowania jakiegoś fenomenu w jego bogactwie. Tym

samym przyczyniają się one do wyznaczania granic rozpoznania konceptualizowanych praktyk

poprzez daną metaforę wraz z siecią konotacji,  w jakie ona wchodzi, co z kolei kształtuje te

praktyki. 

Przenosząc  to  na  konceptualizacje  metaforyczne  czytania,  metafory  wytwarzane  w  modelu

eksperckim, to jest w ramach tworzonych teorii naukowych w celu wyjaśnienia wyników badań,

charakteryzują się redukcyjnym traktowaniem czytania. Dzieje się tak szczególnie w sytuacjach

mających na celu sprowadzanie tego fenomenu do konceptualizacji, które da się zidentyfikować i

zmierzyć.  W  związku  z  tym  skupiają  się  one  wokół  sformułowań  technicznych,  stosując

konceptualizacje  metaforyczne  związane  z  mechaniką,  matematyką  czy ekonomią.  Metafory

wytwarzane w modelu eksperckim, często oparte na koncepcji transmisji, są przez Gregory'ego

Batesona  wskazywane  jako  niewystarczające,  lub  nawet  błędne,  jeśli  mają  służyć  poznaniu

fenomenów  humanistycznych,  co  wynika  z  tego,  że  słowa  tworzone  z  intencją  wyjaśnienia

działania maszyn zdają się nie być najlepszym wyborem do opisu człowieka325.. Dla Gregory'ego

Batesona jest  to kwestia istotna, ponieważ zaznacza on, że wybór jakiejkolwiek metafory do

opisu zagadnienia ma istotne konsekwencje dla rozwoju refleksji na wybrany temat. Ważne jest

w związku z tym czy wybrana metafora dotyczy obiektu, stanu czy procesu, jak również to, czy

zaczerpnięta jest  ona ze świata istot  żywych, materii  nieożywionej  czy też techniki  (Bateson

1987, s. 19). 

Twórca „ekologii umysłu” uwrażliwiając na konsekwencje stosowania poszczególnych metafor

do  prób opisu,  wyjaśniania  i  rozumienia  rzeczywistości,  proponuje  opis  świata  kultury przy

wykorzystaniu metafor związanych z światem rzeczy ożywionych (creatura) i wykorzystywanie

pojęć  pochodzących  z  ekologii  do  formułowania  problemów  badawczych  z  zakresu  nauk  o

człowieku (Bateson, Bateson 1988, s.  187-188).  Sam wykorzystuje pojęcia wywodzące się z

fizyki, jak energia sprzężenia, równowaga, oscylacja czy potencjał, jednak jednocześnie próbuje

też  znaleźć  nowe  słownictwo,  które  lepiej  opisywałoby  relacje  między  istotami  żywymi,

szczególnie  w obliczu  entropii  charakterystycznej  dla  procesów,  w których uczestniczą  oraz

biorąc pod uwagę niezbywalne dla istot ludzkich dążenie do uczenia się (Bateson 1987, s. 17).

Każe on jednak pamiętać o ich umownym charakterze i konsekwencjach wyboru danych ujęć

metaforycznych  (Bateson  1987,  s.  65).  Silnie  sprzeciwia  się  natomiast  metaforze

mechanistycznej, która według niego dominuje w myśleniu humanistycznym, stosując zarówno

325 Jednak, jak zauważa Gregory Bateson (1987), trudność stanowi zastąpienie ich innymi słowami, jako że nauka
współczesna wyrosła właśnie z tego typu konceptualizacji metaforycznych.
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w opisie rzeczywistości, ale również na etapie projektowania pytań badawczych takie słowa jak

pomiar,  ilość,  funkcja,  ale  przede  wszystkim  opierając  myślenie  na  odkrywaniu  prostych

zależności przyczynowo-skutkowych (Bateson, Bateson 1988, s. 50-51)326.

Joanna  Rutkowiak,  badając  nowe  sposoby  myślenia  o  szkole,  zdaje  się  wspierać  ta  linię

argumentacji, pisząc:

Za  znaczącą,  a  nawet  „centralną”  właściwość  teraźniejszego  świata,  uznaje  się  zjawisko
złożoności  (complexity)  oraz – towarzyszącą jej  nasileniu – problematykę sposobów radzenia
sobie przez ludzi z ową złożonością (Rutkowiak 2016, s. 37).

W związku z tym zadaniem pedagogiki jest rozpoznanie obecnej relacji wobec złożoności świata

i dążenie do wypracowania lepszej strategii w procesie jej poznawania i komunikowania tego

efektów. 

Rutkowiak wskazuje na dwie strategie, jakie współczesna szkoła podejmuje wobec złożoności

świata, to jest strategię redukcji i strategię eskalacji złożoności, które są przez autorkę uznawane

za komplementarne wobec siebie  oraz równie nieefektywne w kształceniu  radzenia sobie  ze

złożonością świata. Konceptualizacje czytania wywodzące się z modelu eksperckiego w samym

założeniu zakładają redukcyjne patrzenie na badaną kategorię, utrudniając tym samym oswajanie

się  człowieka  z  życiem w rzeczywistości  naznaczonej  narastającym poczuciem złożoności  i

budowania kompetencji rozumienia fenomenów z perspektywy zwrotu złożoności (Complexity

Turn). 

Jeśli  przyjmiemy,  że  od  metaforyzacji  w  dyskursie  humanistycznym  nie  można  uciec,  a

dodatkowo, że dobór rodzaju używanych metafor może mieć znaczenie dla żywotności danej idei

w  dyskursie  naukowym i  potocznym,  istotną  kwestią  staje  się  nie  tylko  dobór  metafor,  ale

również  wrażliwość  na  zagrożenia  i  pułapki  związane  z  ich  stosowaniem.  W  rozwoju  tej

świadomości może zdecydowanie pomóc krytyczne spojrzenie Gastona Bachelarda na proces i

możliwe konsekwencje używania metafor w konceptualizacji poznania. 

Przede wszystkim mamy tu zwrócenie uwagi na konieczność oporu myślenia przed podążaniem

za metaforą w próbach poznania. Jak dowodzi epistemolog, nadmierna metaforyzacja zmniejsza

wektor, tępi ostrze abstrakcji, szczególnie jeśli jest podobna do pozornych analogii (Bachelard

2002,  s.  20).  Dlatego,  według niego,  powinniśmy stawiać opór  prowadzeniu  myślenia  przez

metafory, jeśli sprowadzone jest ono do „logicznego” tworzenia analogii między zjawiskiem a

326 W  tym  kontekście  warto  rozszerzyć  refleksję  Piotra  Zamojskiego  dotyczącą  relacji  między  znaczeniem
paradygmatu  funkcjonalistycznego  w  pedagogice  a  doborem  słownictwa  w  jej  dyskursie.  Jak  czytamy,
argumentuje  on,  iż  „funkcjonalizm  stał  się  obecnie  hegemoniczną  strukturą  ujmowania  edukacji  szkolnej,
niezależnie  od  orientacji  ideologicznej”.  W ten  sposób  szkolną  edukację  wpisuje  się  w tzw.  „racjonalność
rozumu instrumentalnego, prowadzącą nieuchronnie do jej wsobności.” (Chutorański i in. 2014, s. 144).
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obraną  metaforą.  Co  niebezpieczne  dla  poznania,  często  wkradają  się  do  tego  myślenia

wartościowania, jako że używane słowa mają zabarwienie negatywne bądź pozytywne. Jednakże,

co warte  zaznaczenia,  metafora jest  według niego przydatna dla obrazowania abstrakcji,  gdy

dana  idea  jest  już  opracowana  przez  umysł,  ponieważ  ubranie  w  metaforę  abstrakcyjnego

systemu  wyjaśniającego,  a  jednocześnie  konstruującego  rzeczywistość  daje  mu  nośność

niezbędną do dynamizacji obiegu idei.

Typologia metaforyzacji czytania

Maciej Głowiński przywołuje za Paulem de Manem, iż „krytyka jest metaforą aktu czytania, a

akt czytania jest niewyczerpywalny” (Głowiński 1977). W świetle tego spostrzeżenia nie może

dziwić bogactwo metafor,  jakie  służą człowiekowi w celu opisu fenomenu czytania.  Poniżej

przedstawione rodzaje metaforyzacji stanowią jedynie zarys typologii czytania, który może być

pomocny  dla  projektowania  dalszych  badań  w  tym  obszarze,  a  który  został  utworzony  po

obszernej  lekturze  tekstów  mówiących  bezpośrednio  o  czytaniu  lub  nawiązujących  do  aktu

lektury. Przedstawienie studium zawierającego dokładną i szczegółową analizę użycia różnych

konceptualizacji  metaforycznych przez  poszczególnych autorów jest  zadaniem potrzebnym w

świetle budowania dojrzałej refleksji o czytaniu, jednak z racji ogromu materiału, jaki musiałby

zostać  zanalizowany,  ograniczeń  czasowych  i  głównego  celu  projektu,  zadanie  to  nie  może

zostać tutaj zrealizowane. 

Metafory czytania  zostały podzielone  na  dziesięć  grup:  metafory matematyczne,  techniczne,

chemiczne,  ekonomiczne,  ekologiczne,  rolnicze,  metafory  drogi  i  przestrzeni,  metafory

odnoszące się do budowli, związane ze światłem i optyką oraz z żywieniem. Ostatnia z grup

zostanie omówiona szerzej z racji zauważalnego trendu utrzymującej się popularności tej grupy

metafor i zainteresowania badaczy z różnych dziedzin humanistyki tym typem konceptualizacji

czytania.

Metafory matematyczne zawierają między innymi takie określenia, jak funkcje czytania, skala

czytelnictwa,  ilość książek/czytelników,  dzielenie  czytelników,  logikę  stojącą  za  określonymi

zjawiskami związanymi z czytelnictwem, szacowanie, wzrost/spadek czytelnictwa oraz wszelkie

próby opisu tego zjawiska przy użyciu figur geometrycznych, jak kwadrat, trójkąt czy koło lub

innych  określeń  wywodzących  się  z  geometrii,  na  przykład  prosta,  łuk  i  punkt.  Metafory

ekonomiczne mówią o zyskach z czytania, stratach, kapitale kulturowym, bilansie oraz zapleczu.

Metafory  techniczne  obejmują  opisy  zawierające  takie  określenia,  jak  schemat  czytania,
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dynamikę, oddziaływanie, proces czytania, siły czy modele. Metafory chemiczne opisują czytanie

korzystając z  takich słów, jak przenikanie,  promieniowanie,  reakcja,  składniki,  nasycanie czy

przesycenie. Metafory światła i optyki używają do konceptualizacji czytania takich określeń, jak

rozjaśnianie, naświetlenie, blask, zaciemnianie, mrok, cień, kąt widzenia, spojrzenie czy odbicie. 

Metafory drogi i przestrzeni konceptualizują czytanie w takich kategoriach, jak dystans, ścieżka,

droga, w tym droga okrężna i droga na skróty, krok do przodu, krok w tył, kolejny krok, zwrot,

cofanie się, przepaść, szczelina, kanał, wędrówka na szczyt, przemierzanie szlaków, żeglowanie

po  morzach.  Metafory budowli  zawierają  takie  określenia,  jak  poziomy,  pokój,  konstrukcja,

struktura,  rusztowanie,  materiał,  budowanie,  architektura  czy  projekt.  Metafory  ekologiczne

odnoszą  się  do  takich  sformułowań,  jak  życie,  żywotność,  umieranie,  nisza  środowiskowa,

ekologia,  środowisko,  ochrona,  mnożenie  się.  Metafory  rolnicze  ujmują  proces  czytania

odwołując  się  do  takich  słów,  jak  gleba,  soki,  uprawa,  żyzność,  wzrastanie,  wrastanie,

wprowadzanie, odnogi, kłącza, grunt, korzenie, obumieranie czy też melioracja.

Czytanie jako żywienie duchowe

Czytanie  może  być  rozumiane  jako  żywienie  pod  postacią  procesu  wchłaniania  w  siebie

informacji  do  przetworzenia.  Takie  zapośredniczenie  wyobrażeniowe  procesu  czytania

towarzyszyło  refleksji  jemu  poświęconej  już  od  początków  wyodrębnienia  się  naukowego

dyskursu ukierunkowanego na badanie relacji czytelnika z tekstem. Dużą rolę w popularyzacji tej

metaforyzacji  miał  Mikołaj  Rubakin,  twórca  bibliopsychologii,  dla  którego  czytanie  było

„spożyciem wartości duchowych”, a którego pisma stanowiły podstawę do późniejszych założeń

teoretycznych w zakresie  badania  czytelnictwa w Polsce  wypracowanych przez  tzw.  „szkołę

warszawską” (Pękała 1975, s. 122, Ankudowicz 1977, s. 46). Możliwe kierunki rozwoju refleksji

nad czytaniem wynikające z zastosowania metafory czytania jako żywienia obejmują szeroko

proces czytania, włączając w to etap selekcji treści, sam akt lektury, a także jego efekty. 

Jeśli chodzi o dobór treści, wskazuje się, że niektórzy mają zamiłowanie do konkretnych typów

książek tak samo jak ma się preferencje do określonych smaków, co może być wyniesione z

domu rodzinnego. Przyjmowanie treści  może być w dużej  mierze nawykowe, odpowiadające

stylowi  charakterystycznemu  dla  danej  społeczności  lokalnej,  z  określonymi  potrzebami

wynikających nie z „biochemii” czytania, a raczej z „rytualizacji” czytania. Stąd wywodzą się

nierozpoznane potrzeby i negatywne nawyki, które są trudne lub prawie niemożliwe do zmiany.

Idąc  dalej  tym  tropem,  niektórzy  mają  niedobory  niektórych  treści,  jak  niedobory  mikro  i

makroelementów w diecie, ale też nie można wykluczyć tego, co w nadmiarze powodowałby
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negatywne  skutki.  Ciężko  samemu  określić,  czego  nam  potrzeba,  ale  niekiedy  mamy

nieokreśloną  potrzebę,  smak  na  coś  zarówno  jeśli  chodzi  o  jedzenie,  jak  i  o  konsumpcje

wytworów kultury (Pękała 1975, s. 139).

Niektóre czytane treści mogą powodować niestrawność, dozowane nawet w małych ilościach

prowadząc  do  zatrucia  umysłu  i  ducha.  Inne bywają  przyjmowane w nadmiarze,  powodując

problemy w relacjach ze sobą samym i innymi aż do punktu, w którym konsumpcja ta nabiera

patologicznego charakteru. Niekiedy zaś czytelnik może przyjmować jakieś treści (być może w

nadmiarze)  w  ramach  kompensacji  braku  potrzebnych  składników  w  swoich  rzeczywistych

relacjach, na zasadzie samodzielnie przyznanej sobie i realizowanej we własnym zakresie terapii

zastępczej. W takiej sytuacji książki są „pożerane”, „jest w tym zjawisku coś z fizjologicznego

aktu zaspokajania głodu” (Pękalski 1934, s. 69 za: Pękała 1975, s. 140). Nawet pozytywne treści

mogą mieć charakter uzależniający, można czytać nadmiernie (Radlińska 1932, s. 10 za: Pękała

1975, s. 140). Przeczytane niegdyś treści mogą też zalegać, nieprzetworzone, w postaci złogów

wywołujących choroby. Inne z kolei mogą stanowić zasoby wzmagające odporność i pozwalające

przetrwać czasy niedoboru nawet podstawowych składników odżywczych.

Wiele  treści  stanowi  budulec  naszej  tożsamości  lub  funkcjonują  jako  zasoby  energetyczne.

Kanon lektur można określić jako odżywianie treściami, które na podstawie wieloletniej tradycji

uważane są za doskonale skomponowane i dobrze oddziałujące, zapewniając zdrowie i dobrostan

społeczności  i  poszczególnych  osób.  Zbiorowe  konsumowanie  tych  klasycznych  książek

zachowuje  społeczeństwo  w równowadze,  wprowadzając  treści  bogate  w postawy,  schematy

działania,  wartości,  aspiracje,  aksjomaty,  wzorce,  inspiracje,  dychotomie  i  hierarchie  dobrze

wpływające na jego dobrostan i rozwój poszczególnych obywateli. Warunki zewnętrzne jednak

mogą zmienić zapotrzebowanie na określone treści.

Próbę  określenia  źródła  popularności  metafory  żywieniowej  w  czytaniu  można  oprzeć  na

refleksji  Gregory'ego  Batesona  w  zakresie  stosowania  określonych  typów metafor.  Metafory

żywienia wywodzą się źródłowo ze świata  creatura, przez co zdają się oczywiste, wywołując

jasne, zrozumiałe obrazy i skojarzenia (Bateson, Bateson 1988, s. 18). Mogą więc być stosowane

w  tekstach  mających  na  celu  konceptualizację  czytania,  zachowując  komunikatywność  bez

potrzeby  obudowania  w  metodologię,  która  uprawomocniałaby  stosowanie  ich  w  teorii

budowanej  na  podstawie  wniosków  z  badań.  W związku  z  tym zapośredniczenia  procesów

czytania  w postaci  określeń  wywodzących się  z  procesów żywienia  funkcjonują  raczej  jako

dodatek  do  opisów  teoretycznych,  prób  obrazowania  czy  sformułowań  o  charakterze

postulatywnym.  Nie  stanowią  one  natomiast  powszechnych  narzędzi  stosowanych  przy
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kierunkowaniu  dążeń,  przygotowywaniu  projektów  badawczych  czy  wdrażaniu  programów

wychowawczych. 

Jak  wskazuje  Gaston  Bachelard  w  dokonanych  analizach  epistemologicznych,  metafory

żywieniowe były jednymi z pierwszych narzędzi do myślenia stosowanych w rodzącej się myśli

naukowej.  Wiele  procesów  fizycznych,  chemicznych  czy  medycznych  było  tłumaczonych

właśnie  przy  wykorzystaniu  konceptualizacji  metaforycznych  odnoszących  się  do  procesu

pożywiania się, trawienia i wydalania (Bachelard 2002, s. 219-231). Jak to ujmuje epistemolog,

trawienie  jest  dla  nieświadomości  człowieka  „motywem  wyjaśniającym”,  a  z  pewnej

perspektywy „rzeczywistość jest przede wszystkim pokarmem” (Bachelard 2002, s. 219). 

Przyjmowanie metafory trawienia dla wyjaśniania innych procesów nie tylko nie przybliża do

odkrycia  mechanizmów  i  praw  rządzących  określonymi  zjawiskami,  ale  buduje  przeszkodę

poznawczą,  dostarczając mitu,  który jest  atrakcyjny.  Jego siła  wynika z  tego,  że  stanowi on

wyjaśnienie będące zobrazowaniem „nieskomplikowanego marzenia”,  które sprowadza się do

uczucia posiadania mającego u swoich podstaw trawienie (Bachelard 2002, s. 231-232). 

Paulo  Freire  z  kolei  pokazuje  groźbę  stosowania  metaforyki  opartej  na  konceptualizacjach

żywieniowych  przy  ujmowaniu  procesu  nauki  czytania.  Pedagog  zauważa,  że  obecnie

powszechna w edukacji jest metafora zdobywania wiedzy jako jej trawienia (Freire 2001, s. 617).

Ci, którzy nie czytają, w tej optyce postrzegani są jako „niedożywieni”, potrzebujący „strawy dla

ducha”. Z kolei czytany tekst to „depozyt słownictwa”, który ma zostać „zjedzony” i „strawiony”

(Freire 2001, s. 618). Autor widzi taką metaforyzację nie tylko jako redukcję procesu czytania,

ale również jako element systemu opresji. Redukcja rozumienia czytania polega na odbieraniu

statusu  podmiotowości  osobom  czytającym  i  siły  oddziaływania  samemu  słowu327.  Osoba

czytająca,  która  jest  edukowana,  staje  się  w tej  perspektywie  pasywnym obiektem,  któremu

dostarcza się „strawę ducha” w postaci tekstu, który trzeba skonsumować i strawić. Słowo jest

natomiast pożywieniem, ale też lekarstwem na chorobę niedożywienia intelektualnego. 

Według Paula Freire, takie rozumienie kształcenia tej kompetencji zamyka drogę postrzegania

czytania jako czynności kulturowej  powodującej  wstępowanie człowieka na wyższe poziomy

świadomości.  A,  jak  uważa  autor,  jest  to  najważniejsza  rola,  jaką  może  pełnić  czytanie  w

rozwoju człowieka. Czytanie osadzone w perspektywie „żywienia się treścią”, na którego skutek

czytelnik  staje  się  „depozytariuszem słownictwa”  zwalnia  go  z  wysiłku  kreatywnej  budowy

327 Freire odwołuje się tu do treści tekstów stanowiących narzędzie do nauki czytania, często pozbawionych sensu
lub trywialnych w swojej  wymowie.  Nawołuje on do traktowania każdego tekstu jako okazji  do budowania
podmiotowości  uczniów i  wskazuje  na  potrzebę  zastępowania  nic  nie  znaczących  fraz  tymi,  które  dotyczą
realnych  wyzwań  opresjonowanych  społeczności,  na  przykład  „Ala  ma  kota”  warto  zamienić  na  „Ala  jest
głodna”. 
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świadomości (Freire 2001, s. 618). Bez podjęcia tego wysiłku człowiek na zawsze pozostanie w

pozycji  podrzędnej,  nie  będąc nawet  świadomym opresji  systemu władzy,  którego jednym z

narzędzi jest właśnie system edukacji. 

Paulo  Freire  pokazuje,  że  opresyjna  strona  systemu  edukacyjnego  polega  na  niszczeniu

potencjalnej  mocy  czytania  jako  czynnika  zwiększającego  świadomość,  dającego  władzę  i

kontrolę nad własnym życiem, a zwrotnie w wyniku tej emancypacji, uczącego wywierać wpływ

na życie  społeczności  (Freire 2000).  Edukacja,  która postrzega osoby uczące się  czytać jako

depozytariuszy  słowa,  jako  jednostki  upośledzone  z  powodu  anoreksji  intelektualnej,  które

trzeba  jak  najszybciej  napełnić  „strawą  dla  ducha”  aby  je  uleczyć,  nie  tylko  pozbawia  je

podmiotowości, ale uniemożliwia to, co powinna wyzwalać, to jest rozwój krytycznego myślenia

o konstrukcji świata społecznego i własnego w niej miejsca. Freire nazywa to „a-strukturalną

percepcją analfabetyzmu” i wiąże to z tendencją do spychania ludzi nieczytających na margines,

w sferę „kultury ciszy” (Freire 2001, s. 620-621).

Jednocześnie uważa,  że kreowana przez system edukacji  wizja zmniejszania analfabetyzmu i

zwiększania poziomu czytelnictwa wdziana jako „zwalczanie choroby” jest mitem działającym

na rzecz umocnienia opresyjnej działalności edukacji i obowiązujących relacji władzy. Według

niego  takie  postrzeganie  oddziaływań  edukacyjnych  nigdy  nie  pozwoli  na  uaktywnienie  w

edukacji  potencjału  emancypacyjnego,  ponieważ  ludzie  widzący  w  zdobyciu  umiejętności

czytania lek na swoją marginalizację nigdy nie zdobędą się na wysiłek odkrywania rzeczywistych

mechanizmów wykluczających ich z aktywnego życia społecznego i pozbawiających ich prawa

do ważnego, uznanego społecznie głosu. W wyniku tego nigdy nie będą oni mieli szansy na

uświadomienie sobie, że w rzeczywistości nie są na marginesie systemu, a są jego istotną, bo

wykorzystywaną, częścią (Freire 2001, s. 621).

Według słynnego  pedagoga  nie  ma  innej  drogi  na  zmianę  tej  sytuacji,  na  wyzwolenie  spod

opresji,  jak  transformacja  dehumanizującego  systemu  dzięki  presji  upodmiatawiających

jednostek zdolnych upominać się o siebie  (Freire 2001, s.  621).  Całkowite  wyjście  ze strefy

marginesu, wyzwolenie się z opresji systemu nie jest możliwe, jeśli system jest opresyjny. Do

przezwyciężenia  podległości  i  osiągnięcia  uczłowieczenia  konieczna  jest,  według  niego,

transformacja  dehumanizującego  systemu  opartego  na  etyce  rynku.  Edukacja  według  niego

powinna  być  właśnie  tą  siłą,  która  będzie  wspierała  proces  humanizacji  etyki  i  oprze  się

praktykom urynkowienia relacji  i  kształcenia  (Freire  2000,  s.  6-7).  Istotną  rolę  pełni  w niej

zmiana  sposobu  metaforycznej  konceptualizacji  czytania.  Jednak,  jak  wynika  z  powyższych

analiz, jest to zadanie niezwykle trudne, biorąc pod uwagę konsekwencje w postrzeganiu danego
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fenomenu w postaci nadawania mu cech przypisywanych zjawisku będącego źródłem metafory

na zasadzie analogii. Pedagogika nadal czeka na wypracowanie takich ujęć czytania, które będą

możliwie  najbardziej  korzystne  z  perspektywy  szeroko  rozumianego  rozwoju  ludzi  i

społeczeństw.

Rozpoznawanie  potencjału  idei  rezydualności  Vilfreda  Pareto  dla  zarządzania

społecznościami edukacyjnymi

Ten  podrozdział  ma  na  celu  zasygnalizować  potrzebę  namysłu  nad  wagą  zarządzania

społecznościami, które napędzają dyskurs edukacyjny. Wychodzę tu z założenia, że pedagogika

będąc czytaną,  nie powinna wyłączać się z  odpowiedzialności za obieg idei,  który własnymi

wytworami  zasila.  Biorąc  pod  uwagę  współczesne  trendy  związane  z  kształtowaniem  się

dyskursu  publicznego,  ważne  jest  zauważenie  zadania  zarządzania  społecznościami,  które

skupione są wokół zagadnień związanych z pedagogiką. W tym kontekście równie istotne jest

poznanie i świadomość procesów, które wiążą się z obiegiem idei, a które w obecnych realiach

mogą  znacząco  wpływać  na  wiele  obszarów związanych  z  edukacją.  Jak  już  wspomniałam,

obecne tu spostrzeżenia mają za zadanie zasygnalizować pewne obszary do myślenia i badania, a

nie podać gotowe rozwiązania. 

Włączenie do pedagogiki  kategorii  rezydualności  V. Pareto,  dostrzeżenie i  rozróżnienie sfery

czerpiącej z rezyduów swoją motywację do działania oraz dokonywania określonych wyborów

może  przełożyć  się  na  zwiększenie  samoświadomości  i  zdolności  pełniejszego  dostrzegania

złożonych, wieloskładnikowych sytuacji edukacyjnych. Koncepcja V. Pareto uwrażliwia na to, że

przy  wprowadzaniu  zmian  w  edukacji  oraz  tworzeniu  teorii  i  projektowaniu  praktyki

pedagogicznej  ważnym aspektem,  który warto  brać  pod  uwagę i  wnikliwie  badać  jest  sfera

rezydualna, pozalogiczna. Pozwala ona również na namysł nad mechanizmami zachodzącymi na

polu edukacji, które wiążą się z derywacjami będącymi manifestacjami rezyduów oraz procesami

przekształcania się derywacji przy zmieniających się warunkach. 

W kontekście  transformacji  derywacji  szczególnie  ważne  jest  dla  myślenia  pedagogicznego

mechanizm  powstawania  działań  pozornych  na  skutek  zaniknięcia  połączenia  między

przejawami tych derywacji, a energią odpowiadającego mu wcześniej rezyduum. Gdy zaistnieje

taki proces, działania nadal są kontynuowane, ale z mniejszym zapałem i bez motywacji. W tej

części  tekstu  poruszone  zostanie  zagadnienie  rezydualności  podłoża  teorii  i  praktyki

pedagogicznej oraz wpływu rezydualności na politykę oświatową i rzeczywistość edukacyjną.

346



Koncepcja  rezydualności  zostanie  również  rozpatrzona  w kontekście  tworzenia  zaplecza  dla

edukacji równościowej.

Jak już zostało zaprezentowane wcześniej, Vilfredo Pareto w swoich pracach podważa pozorną

oczywistość,  a mianowicie,  że ludzie  generalnie  myślą logiczne,  a działania  pozalogiczne są

unikane i minimalizowane. Pozornie dbałość o wykluczenie sfery pozalogicznej jest szczególnie

obecna w przypadku działalności  naukowej  i  oficjalnej  polityki  społecznej.  Pareto  obala  też

założenie,  że  to,  co  jest  zapisane  w  statutach,  prawach,  teoriach  i  regulaminach  jest

podejmowane w przeważającej większości na skutek logicznego myślenia. Wyjaśnia on również,

dlaczego fałszywe jest mniemanie, że powszechnym obiegu popularność zyskują te teorie, które

najlepiej spełniają kryteria naukowości i to one pozostają najbardziej żywotne w profesjonalnym

myśleniu o edukacji, jak również w nieprofesjonalnej wiedzy, ponieważ są przez naukę dobrze

zweryfikowane i potwierdzone.

Zgodnie z teorią Pareto, ogromna część naszych działań to działania pozalogiczne, a ludzkich

naszych  decyzji  jest  podejmowana na  skutek  oddziaływania  rezyduów.  Nawet  jeśli  możemy

wykazać logiczność naszego postępowania, to i tak często wykonujemy działania pozalogiczne,

pozornie je racjonalizując. Dzieje się tak przez energię rezydualną, którą nasączone są wszystkie

obszary  działalności  ludzkiej,  nie  wyłączając  z  tego  rzeczywistości  edukacyjnej,  regulacji

prawnych i  wytycznych dotyczących oddziaływań kształcących i  wychowawczych oraz teorii

naukowych z obszaru pedagogiki.

Każda teoria naukowa wchodzi w obieg idei dzięki sile rezydualności, jaką posiada. Niemalże

wszystkie składowe teorii, a więc cele, do których się odnosi, korzyści, na które wskazuje, a

nawet  przebieg  eksperymentu  posiadają  określone  natężenie  poszczególnych  rezyduów,

wywołując w odbiorcach tych teorii konkretne reakcje o charakterze rezydualnym zgodnym z

natężeniem rezyduów poszczególnych klas  u danej  osoby.  W związku z  tym o powodzeniu,

poparciu i  przeprowadzeniu danej zmiany w edukacji  lub zaistnieniu w dyskursie naukowym

jakiejś  teorii  edukacyjnej  w  znikomym  stopniu  świadczy  jej  wartość  naukowa.  To,  co

uprawomocnia ją w dyskursie naukowym i społecznym, to jej ładunek rezydualny, czyli ilość i

moc poszczególnych rezyduów stanowiących jej podstawę, uzasadnienie, wnioski lub zadania,

jakie  wyznacza  sobie  lub  podmiotom  szeroko  rozumianych  sytuacji  edukacyjnych.  Bez

rezyduum  jako  podstawy  dającej  moc  działań  i  ich  kierunek  niemożliwe  byłoby  bowiem

określenie  problemu badawczego oraz  utrzymywania  motywacji  i  wsparcia  zewnętrznego do

inicjowania i prowadzenia badań.

Ignorowanie  rezydualnego podłoża  działań  i  uzasadnień nie  zmniejsza  wpływu rezyduów na
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działanie instytucji, tworzone teorie pedagogiczne oraz realizowaną i postulowaną praktykę, jak

również kierunek reform. Wręcz przeciwnie umacnia przeświadczenie, że podejmowane decyzje

są oparte wyłącznie na logicznych podstawach i są wynikiem procesu wnioskowania, sytuując się

po stronie racjonalności. Namysł nad rezydualnym komponentem tych działań oraz identyfikacja

pozalogicznych składników pozwala uzyskać pełniejszy obraz sił składających się na konkretne

decyzje  dotyczące  praktyki  edukacyjnej.  Z  kolei  patrzenie  na  obieg  idei  z  perspektywy

rezydualności  pozwala na dostrzeżenie sił  stanowiących o popularności,  a  nawet  możliwości

zrozumienia poszczególnych teorii pedagogicznych (Pareto 1994, s. 220).

Zależności  między  uczuciami  a  działaniami  wynikające  z  rezydualnych  podstaw  derywacji

przejawiających  się  pod  postacią  sądów,  decyzji  i  przekonań  to  zjawiska  często  pomijane,

ignorowane  lub  potępiane  jako  składniki  współkształtujące  rzeczywistość  edukacyjną.

Wykorzystanie  idei  rezydualnego charakteru działań  ludzkich,  w tym polityki  oświatowej  po

pierwsze  wskazuje  na  pozalogiczne  elementy  działań,  w  tym  wartości  odnoszące  się  do

oddziaływań  edukacyjnych  oraz  decyzji  administracyjnych  dotyczących  edukacji.  Po  drugie

rezydualność bierze udział w wyznaczaniu celów edukacji. W tym temacie można by chociażby

przywołać rozpięcie między rezyduami wyrażającego się w agregatach takich jak postęp-tradycja

oraz triada prawda dobro piękno. Czynniki o charakterze rezydualnym biorą również udział w

określaniu kierunków reform, gdyż argumenty oparte na rozumowaniu logicznym mają mniejszy

wpływ  na  poparcie  odbiorców  reform  niż  te  odwołujące  się  do  typowo  ludzkich  wartości,

przekonań i uczuć. Rezydua wpływają również na dobór treści nauczania, w tym dobór lektur

oraz stosowane i propagowane metody nauczania. 

Innymi  słowy,  rezydualność  jest  integralnym  składnikiem  wymiarów  rozwojowych  życia

szkolnego, jak i ogólnie pojmowanej rzeczywistości edukacyjnej w życiu człowieka, włączając w

to  wybory dotyczące edukacji  oraz  motywację do podejmowania wysiłku samokształcenia328.

Biorąc  to  pod uwagę można stwierdzić,  że  pedagogika  opiera  się  silnie  na  rezydualności  w

rozumieniu  V.  Pareto.  Dominują  szczególnie  rezydua  wartości  (trwałości  agregatów),

zachowywania  tradycji  i  dziedzictwa,  uspołecznienia  i  kształcenia  indywidualności  oraz

logiczności.  Wartym zaznaczenia  jest  również  to  że  pedagogika  jest  dziedzina  nauki,  której

ważnym obszarem jest wyznaczanie celów idealnych (T) projektowanych dla osiągnięcia celów

społecznie użytecznych (m).

328 Łatwo uświadomić sobie, o czym była często mowa, że ta rezydualność działa często w sposób uszkodzony,
poprzez derywacje jałowe poznawczo, zniechęcające do aktywności istotnej egzystencjalnie, wręcz rytualizujące
pozór znaczenia rozwojowego. Nieprzypadkowo Maslow (2013) upomina się o aspekt (rezyduum) motywacji w
procesie budowy osobowości.
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Systemy wiedzy w późnej nowoczesności a zagrożenia istotności egzystencjalnej z perspektywy

teorii rezydualności 

Opisując  sytuację,  w której  żyje  współczesny człowiek,  A.  Giddens  zwraca naszą  uwagę na

zmiany, jakie zaszły w zakresie naszego postrzegania wiedzy o świecie i nas samych. Wiąże to z

faktem funkcjonowania tej wiedzy jako podstawy do rozumienia własnego bycia i możliwości

ugruntowania  go  w  rzeczywistości  rządzącej  się  określonymi  prawami.  Odwołując  się  do

czasów, w których przyszło nam żyć, A. Giddens stwierdza:

Każdy,  kto  żyje  w  warunkach  nowoczesności,  pozostaje  pod  wpływem  wielu  systemów
abstrakcyjnych,  w  których  funkcjonowaniu  może  uzyskać  co  najwyżej  powierzchowne
rozeznanie.  Świadomość  ułomności  i  ograniczoności  systemów  abstrakcyjnych  nie  jest
zarezerwowana dla znawców ich funkcjonowania. Mało kto trwa w niezłomnej wierze w systemy
wiedzy technicznej, które na niego oddziałują (Giddens 2001, s. 33).

Diagnoza sytuacji człowieka we współczesnym świecie poczyniona przez A. Giddensa odnosi

nas do idei rezydualności V. Pareto ze względu na podkreślenie dominacji  i  współzależności

„wielu systemów abstrakcyjnych”, które Pareto nazywa agregatami abstrakcyjnych pojęć. 

Rezydualna  potrzeba  człowieka  do  działań  mających  na  celu  wytwarzanie  coraz  to  nowych

abstrakcji i ich agregatów w postaci derywacji oraz nakładający się na to proces dezaktualizacji

niektórych  derywacji  skutkuje  potęgowaniem  się  niepokoju  egzystencjalnego  wnikającego  z

potrzeby refleksyjności  charakteryzującej  człowieka  późnej  nowoczesności.  To  zjawisko  jest

pogłębione zwiększeniem dynamiki życia społecznego, w którą wpisane jest również wątpienie

w wiedzę, ponieważ stabilność i prawomocność wiedzy podważone są poprzez tempo zmian w

niej  zachodzących  oraz  ich  charakter.  Oto  bowiem na  naszych  oczach  postęp  naukowy nie

następuje liniowo, a dyktowany jest serią zwrotów czyniących wiedzę sprzed danego zwrotu nie

tylko nieaktualną z powodu jej szczątkowości, ale wręcz nieprzydatną wobec nowo odkrytych

faktów i  zależności  dyskredytujących  te  wcześniejsze.  Natomiast  zwiększająca  się  szybkość

zmian  społecznych  potęguje  proces  dezaktualizacji  niektórych  derywacji  i  tworzeniem  się

„pustych form” pozorowanych działań, które na skutek odsunięcia się od źródła rezydualności

pozbawione są płynącej z niego energii do działania i zaangażowania uczuciowego, co wzmaga

poczucie pustki egzystencjalnej i braku znaczenia gestów dotąd dających poczucie istotności i

stabilności bycia w świecie.

Jak  zauważa  Kazimierz  Popielski,  takie  zmiany  stanowią  egzystencjalne  wyzwania  dla

pedagogiki i  edukacji.  W związku z tym nawołuje on do włączenia wymiaru noetycznego w
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wymiar zdrowia, skłaniając do uwzględnienia w rozumieniu dobrostanu człowieka również jego

sferę sensotwórczą i duchową (Popielski 2008, s. 12). W tym kontekście proponuje koncepcję

triady ja – wartość – sens jako egzystencjalnej triady rozwoju zdrowia i biopsychoduchowego

dojrzewania (Popielski 2008, s. 24). Zagadnienie to można również odnieść do prób zarządzania

wspólnotą  komunikacyjną  skupiona  wokół  kategorii  edukacji.  W  tym  świetle  działaniom

nakierowanym na zwiększanie liczby badań a także ich zasięgu, jakości i  efektów w postaci

nowych koncepcji, powinno towarzyszyć staranie mające charakter sensotwórczy i noetyczny.

Potrzeba budowania społeczności edukacyjnej a współczesne media 

Ważnym obszarem dyskursu, za jaki odpowiada pedagogika, będąc czytaną, są media, choć, jak

się zdaje, dyskurs pedagogiczny nieczęsto włącza swój wizerunek medialny w obszar własnej

odpowiedzialności  i  zarządzania.  Współczesne  media  nie  są  jedynie  źródłem wiadomości  o

charakterze politycznym z kraju i ze świata. Stanowią one niejednokrotnie źródło wiedzy329 i

kształtują  opinię  na  poszczególne  aspekty rzeczywistości,  włączając  w  to  szkołę,  edukację,

uczenie  się  i  zawód  nauczyciela.  Z  tego  względu  kreowanie  własnego  wizerunku  przez

społeczność  edukacyjną  pozwala  nie  tylko  na  bardziej  skuteczne  reagowanie  w  przypadku

manipulacji lub powstawania mitów edukacyjnych, ale również na lepszą samoświadomość w

zakresie nurtów, jakie dominują w polityce edukacyjnej, dynamiki rozwoju badań czy kierunku,

w którym idą instytucje edukacyjne w swoim rozwoju. 

Nastąpił  „niezwykły  rozwój  władzy,  jaką  posiadły  media”  (Delors  1998,  s.  8),  również  w

obszarze edukacji.  Wyniki  badań przeprowadzonych przez Ewę Kurek wskazują na to,  że to

media dostarczają  głównych wzorów osobowych dla  młodych ludzi,  szczególnie  na terenach

„pustki  aksjologicznej”,  gdzie  z  racji  deficytów  w  zakresie  pozytywnych  oddziaływań

społecznych dorasta młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (Kurek 2012, s. 223-224).

Stawia to poważne wyzwanie przed pedagogiką z racji tego, że media w większości zatraciły

swoją  misję  społeczną,  będąc  nastawione  na  clickbait330,  co  jest  w  silnej  relacji  z

upowszechniającym  się  zjawiskiem  fałszywych  informacji  (fakenewsów)331 oraz  fenomenu

postprawdy (Przybysz 2017). 

329 Z badań, jakie przeprowadziła  Ligia Tuszyńska wynika, że jako główne źródło wiedzy o środowisku dzieci w
wieku szkolnym wskazują media (Tuszyńska 2016, s. 108).

330 Jest  to  zjawisko  internetowe,  które  może  być  określone  jako  „rzucający  się  w  oczy  odnośnik  na  stronie
internetowej,  prowokujący  internautę  do  jego  kliknięcia”  Słownik  Języka  Polskiego,  https://sjp.pl/clickbait,
dostęp 30.12.2018.

331 Jak  wskazują  ostatnie  badania  nad  tym fenomenem,  fałszywe  informacje  rozprzestrzeniają  się  szybciej  niż
prawdziwe (Vosoughi i in. 2018, s. 1146-1151).
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W  obliczu  tego  pilnym  zadaniem  jest  nie  tylko  wypracowanie  takiej  metodyki  kształcenia

czytania, która budowałaby kompetencje do ochrony przed współczesnymi zjawiskami w świecie

mediów komercyjnych, ale również refleksja nad obecną strategią pedagogiki, która jest przez

media opisywana, a tym samym zapośredniczona przez medialną optykę. Chciałabym tu tylko

zasygnalizować to wyzwanie, które wiąże się z poważnymi konsekwencjami w postaci między

innymi powstawania i utrwalania się mitów edukacyjnych, ale także oczekiwań wobec szkoły i

edukacji  jako  takiej,  co  w  pewnym  stopniu  wyznacza  możliwości  oddziaływania

pedagogicznego.  Dodatkowo,  na  co  zwraca  uwagę  Alina  Wróbel,  pedagogika  czytana  przez

pryzmat  mediów masowych pełna  jest  stereotypizacji  i  praktyk manipulacyjnych,  co  utrwala

negatywny obraz  szkoły i  nauczycieli  w społeczeństwie  (Wróbel  2000,  s.  127-138).  Wyniki

badań dotyczących obrazu edukacji i instytucji szkoły w polskim dyskursie prasowym pokazują,

że 

[s]zkoła  jest  przedstawiana  jako  instytucja  zbiurokratyzowana,  w  której  nie  są  ważne  ani
umiejętności,  ani  samodzielność  myślenia.  Naczelną  zasadą  jej  funkcjonowania  pozostaje
przymus  pamięciowego  opanowania,  określonych  w  tworzonych  centralnie  programach
nauczania,  wiadomości, a także posłuszne wykonywanie poleceń nauczyciela. Szkolne uczenie
zostało  ograniczone do  przekazywania  użytecznej,  czyli  potrzebnej  na rynku pracy,  wiedzy i
przygotowywania do rozwiązywania standaryzowanych testów (Dobrołowicz 2013, s. 255).

Trudno  o  bardziej  antyedukacyjny  wizerunek.  Niezaprzeczalnie  jest  on  też  daleki  od

rzeczywistości  edukacyjnej  w  obliczu  zmian  zachodzących  przez  ostatnie  dziesięciolecia  w

polskich  szkołach,  co  skłania  do  pochylenia  się  pedagogiki  nad  potrzebą  autokreowania

własnego wizerunku. Być może dobrym kierunkiem jest proponowany przez Agnieszkę Sojkę

brand  management332 pedagogiki  i  szkoły,  który  bardziej  niż  z  nastawionym  na  zysk

marketingiem powinien być łączony z wzięciem odpowiedzialności za własny wizerunek tak,

aby budował  go  sam  podmiot,  nie  pozostawiając  tego  mediom  piszącym  o  nim  z  własnej

perspektywy  i  dla  własnych  korzyści.  Połączone  jest  z  tym  zagadnienie  wagi  wizerunku

marketingowego  samego  czytania  i  bibliotek,  czego  coraz  większa  świadomość  mają  nawet

pracownicy małych biblioteki gminnych (Malesa 2014, s. 203-204). 

Działania pozorne w edukacji a rezydua 

Przejdźmy  teraz  do  szerszego  omówienia  wyżej  zaznaczonej  kwestii  związanej  z  zyskami

poznawczymi  płynącymi  z  zaprzęgnięcia  koncepcji  rezyduów  V.  Pareto  do  opisu  zjawiska

332 Agnieszka  Sojka  Osobowość  marki/brand  personality  –  w  poszukiwaniu  nowych  wyzwań  dla  badań
pedagogicznych wystąpienie podczas VII Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy
wobec wyzwań edukacyjnych, która odbyła się na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Warszawa 2018.
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działań  pozornych  w edukacji.  Jak  już  mogliśmy przekonać  się  wcześniej,  przy omawianiu

właściwości  przypisywanych  przez  Pareto  rezyduom  i  derywacjom,  jest  on  zdania,  że  w

przypadku gdy zanika energia rezydualna zasilająca motywację do wykonywania określonych

działań333,  czynności  pozostają  wykonywane,  jednak  są  wówczas  realizowane  z  mniejszym

zapałem, markowane, przyjmując znamiona rytuałów lub czynności robionych „dla zasady”. W

oparciu o ten mechanizm można przypuszczać, że w ten sposób tworzą się działania pozorne w

edukacji  –  kategoria  zaproponowana  przez  Jana  Lutyńskiego,  a  eksplorowana  przez  zespół

badawczy zainicjowany przez Marię Dudzikową, która identyfikuje to  zjawisko jako „palący

problem edukacji i pedagogiki” (Dudzikowa, Knasiecka-Falbierska 2013, s. 14-24). 

Jest  to  „problem  palący”,  ponieważ  działania  naznaczone  piętnem  pozoru  mają  negatywne

konsekwencje zarówno dla funkcjonowania całego systemu edukacyjnego, ale przede wszystkim

dla odbiorców oddziaływań pedagogicznych, którzy wraz z pedagogami stają się jednocześnie

sprawcami i ofiarami działań pozornych. Badacze tego fenomenu wskazują na zjawisko pozoru

w różnych polach przestrzeni edukacyjnej, między innymi polityki reform oświatowych, założeń

podstaw programowych i programów nauczania, funkcjonowania organów społecznych w szkole

oraz systemu i praktyki oceniania. Istotne są też aspekty moralne tego zjawiska, w tym wpływ na

realizację koncepcji  podmiotowości  działania uczniów i  nauczycieli  oraz kwestie związane z

wagarowaniem  i  przymusem  uczęszczania  do  szkoły.  Obejmują  one  też  zjawisko  działań

pozornych w zakresie nauczania konkretnych przedmiotów, na przykład edukacji  artystycznej

czy przedmiotów ścisłych (Dudzikowa, Knasiecka-Falbierska 2013). 

W obliczu  tak  szeroko  zdiagnozowanego  negatywnego  zjawiska  nie  sposób  odnieść  się  do

wszystkich  zdiagnozowanych  już  obszarów  występowania  działań  pozornych  w  edukacji  i

wystarczająco  dogłębnie  je  omówić.  W związku  z  tym ograniczę  się  jedynie  do  pokazania

zachodzącego mechanizmu z perspektywy teorii Vilfreda Pareto oraz odniosę kategorię działań

pozornych  do  czytania  jako  centralnej  problematyki  tej  pracy wierząc,  że  warto  podjąć  się

weryfikacji zastosowania koncepcji rezydualności dla fenomenu działań pozornych w dalszych

badaniach z zakresu pedagogiki.

Przechodząc do mechanizmu zjawiska, według koncepcji V. Pareto, derywacje pozbawione mocy

rezydualnej  przeradzają  się  w działania  pozorowane,  które  kontynuowane  są  jeśli  wcześniej

uległy silnemu wkomponowaniu w system społeczny. Pozorowany charakter tych działań wynika

333 Jak  zostało  opisane  powyżej,  działania  te  w  świetle  koncepcji  Pareto  można  określić  mianem  przejawów
derywacji,  ponieważ stoją za nimi określone przekonania,  argumentacje lub nieuświadomione postawy, które
zasilane są energią płynąca z rezyduów. Kluczowe są tu emocje motywujące do podejmowania działań, które
sprzęgają  zaangażowanie  w  przepływ  bodźców  rozwojowych,  np.  impulsów  działających  na  wyobraźnię  i
zaplecze symboliczne.
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z tego, że nie są one wspierane energią rezydualną. Tak też może być w przypadku pędu do

uczenia się odciętego od postrzegania wiedzy jako wartości samej w sobie lub jako narzędzia do

rozwiązywania  ważnych,  istotnych  egzystencjalnie  problemów  albo  choćby  powiązaniem

uczenia się ze zdobywaniem wykształcenia jako gwarantu dobrobytu. Działania pozorowane w

edukacji znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia pożądanych zmian w zakresie

rozwoju kształconych kompetencji oraz postaw. W odniesieniu do edukacji osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym może  mieć  to  szczególne  znaczenie,  ponieważ w tym przypadku

dyskurs i rozwiązania proponowane przez szkołę są często konkurencyjne wobec dysfunkcyjnych

rozwiązań dominujących w ich środowisku społecznym i rodzinnym. 

Brak  wsparcia  potrzeby  zdobywania  wiedzy  czyni  działania  dążące  do  jej  uzyskiwania

nieobecnymi,  co może być związane z relacją między poziomem energii  do działania w tym

kierunku a pobudzaniem rezyduum nadziei  i  wiary w wiedzę jako wartość. Szczególnie taka

sytuacja może mieć miejsce w sytuacji dorastania w rodzinach charakteryzujących się niskim

poziomem energii pochodzącej z rezyduum spójności społecznej, ponieważ w tym przypadku do

czytania  nie  będą  motywować  również  derywacje  skupione  wokół  wartości  rozwoju

intelektualnego  i  pielęgnowaniu  postawy  prospołecznej.  Takie  relacje  między  czynnikami

społecznymi  a  postawą wobec świata  kultury zdaje  się  opisywać Ewa Kurek,  wskazując  na

ograniczony  i  zredukowany  kontakt  z  kulturą,  jaki  ma  młodzież  gimnazjalna  żyjąca  w

środowisku  miasta  robotniczego.  Przekłada  się  on  na  wytwarzanie  obszarów  „pustki

aksjologicznej” wyłączonych z możliwości czerpania z kultury znaczących treści potrzebnych w

rozwoju  tożsamości  i  budowania  kompetencji  do  znaczącego  podnoszenia  jakości  życia

społeczności lokalnych (Kurek 2012, s. 223-224). 

Zgodnie z teorią rezydualności ludzkich działań, jednostki i społeczności znacznie się między

sobą różnią jeśli chodzi o natężenie poszczególnych rezyduów. Ma to według Pareto znaczące

przełożenie na zaangażowanie w podejmowanie przez nich działań, niezależnie od tego, czy są

świadomi ich użyteczności dla  siebie i  innych, czy nie.  Co więcej,  według Pareto,  ludzie są

napędzani do działania jedynie uczuciami wynikającymi ze zgodności rezyduów z derywacjami,

a nie, jak niektórzy bezrefleksyjnie zakładają, rozumowaniem logicznym wynikłym z czystych

faktów.  Oczywiście  nie  znaczy  to,  że  człowiek  zwykle  przystaje  na  działania  nielogiczne,

kierując się irracjonalnymi uczuciami. Według Pareto jest wręcz odwrotnie, jako że istota ludzka

posiada  silne  rezydualne  pragnienie  logiczności  własnego  działania.  Jak  to  ma  się  więc  do

wcześniejszej tezy? Według Pareto zwykle działania podejmowane są na podstawie logicznych

decyzji, jednak niektóre komponenty tych logicznych decyzji niezbędne do ich podjęcia mają

charakter nielogiczny, to jest uczuciowy, przekonaniowy lub związany z systemem wartości. Są

353



to  derywacje,  silnie  obudowane  wyjaśnianiem  „pseudologicznym”,  decydujące  o  kierunku

naszych działań i wspierane rezydualną energią w stopniu, w jakim odwołują się do konkretnych

rezyduów o danym natężeniu w poszczególnych osobach.

Można  więc  stwierdzić,  że  w  świetle  teorii  rezydualności  natężenie  energii  rezydualnej

wspierającej  derywacje  włączone  w  wyjaśnianie  pseudologiczne  (bo  zawierające  elementy

pozalogiczne) decyduje o zaangażowaniu w dane działanie i sposób jego prowadzenia. Ma to

istotne znaczenie dla myślenia o zaangażowaniu podmiotów oddziaływań edukacyjnych, jako że

te propozycje zadań dla wychowanka, które nie uzyskają odpowiedzi na poziomie rezydualnym,

nie  będą  wsparte  energią  do  działania.  Taki  proces  może  zachodzić  jeśli  chodzi  o  czytanie

tekstów, a w szczególności realizowanie obowiązku czytania lektur szkolnych w czasie wolnym

od zajęć szkolnych lub w czasie lekcji, jak to często ma miejsce w przypadku omawiania poezji.

Wychodząc z  opisanego przez  Pareto mechanizmu powstawania działań pozornych,  możemy

przewidzieć kilka scenariuszy reakcji na zadanie czytania, które nie będzie wsparte rezydualnie i

w  konsekwencji  nie  będzie  wykonywane  z  charakterystycznym  dla  działań  o  rezydualnym

charakterze  zaangażowaniem.  Po  pierwsze  w  wychowanku  może  nastąpić  reakcja  oporowa

wobec tekstu. Czując, że proponowane przez wychowawcę zadanie nie zawiera w sobie niczego,

co  motywuje  go  do  działania,  wychowanek  identyfikuje  sytuację  jako  zaburzającą  jego

równowagę  wewnętrzną.  To  uczucia,  a  nie  myśli  są  według  Pareto  naszym  wewnętrznym

wskaźnikiem decydującym o zaangażowaniu w działanie. Następnie wychowanek poszukuje w

sobie logicznego wyjaśnienia tych nieprzyjemnych uczuć w postaci jakiejś derywacji. Tutaj mogą

się pojawić przekonania o marnowaniu czasu na lekturę, braku sensu postawionego zadania, czy

podważaniu wartości lub zrozumiałości tekstu. Po zidentyfikowaniu przyczyny, która nie jest w

ścisłym znaczeniu tego słowa logiczna, ponieważ jest tylko niepotwierdzoną hipotezą, opartą na

dodatek  na  uczuciach,  wychowanek  utwierdza  się  w  przeświadczeniu,  że  podjęcie  danego

działania nie jest dla niego korzystne. To wywołuje w nim uczucia sprzeciwu wobec podjęcia

działania oraz silnego oporu. Opór ten wsparty jest siłą rezydualną, ponieważ znalezione powody

nieprzyjemnych uczuć będące przejawami derywacji mają silny charakter rezydualny. 

Działania wychowawcy mające na celu podważyć ten opór na zasadzie tłumaczenia logicznego

nie zdają rezultatu,  jeśli  nie  odwołują się do derywacji  powodujących pozytywną odpowiedź

rezydualną.  Mogą  nawet  wzmóc  opór,  ponieważ  próby wyjaśnienia  samemu  sobie  przyczyn

niechęci  wynikające  z  rezydualnej  potrzeby  logiczności  będą  skłaniały  wychowanka  do

znajdowania  kolejnych  „logicznych”  w  jego  mniemaniu  powodów  protestu  wobec  podjęcia

działania,  przez  co  energia  oporu  będzie  rosła  w  siłę.  Podsumowując  walka  na  argumenty

odnośnie „sensowności” aktu lektury w świetle koncepcji Pareto po pierwsze sama w sobie jest

już przejawem braku wspierania czynności  czytania przez  energię płynącą z  rezyduów, a po
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drugie może być wygrana tylko jeśli będzie odwoływać się do komponentów osobowości, które

mają wysokie natężenie rezyduów u danego wychowanka. 

Inną reakcją, jaką może przyjąć wychowanek wobec tekstu, to pozorowanie wykonania zadania.

Będzie  to  miało  miejsce  wtedy,  gdy  zdecyduje  się  on  podjąć  lekturę  bez  zaangażowania

emocjonalnego. Brak zaangażowania emocjonalnego będzie związany z, tak jak w poprzedniej

sytuacji,  brakiem  indywidualnej  odpowiedzi  czytelnika  na  poziomie  rezydualnym.  Pareto

wyjaśnia, że podejmowanie działań pozorowanych ma miejsce wtedy, gdy działania te wiążą się

z derywacjami, które w przeszłości miały charakter rezydualny, jednak z czasem go straciły, lub

gdy mają silny charakter rezydualny w danej społeczności, a bardzo słaby lub jego brak w danej

jednostce. 

W sytuacjach wychowawczych związanych z edukacją literacką możemy zidentyfikować wiele

derywacji,  które są powszechne w danej społeczności, poczynając od wypełniania obowiązku

szkolnego,  poprzez  naukę,  kończąc  na  obowiązku  czytaniu  lektur  szkolnych  w  celu  zdania

egzaminów końcowych,  derywacjach związanych z  współpracą w grupie,  czy przygotowania

projektów edukacyjnych, które w założeniu mają na przykład wykształcenie konkretnych postaw.

Zgodnie z tezami Pareto, wszystkie te oddziaływania, jeśli nie są wsparte energią rezydualną,

będą pozorowane. Będzie wiązało się to ze znikomym zaangażowaniem energii psychicznej w

dane działanie, a co za tym idzie, z brakiem istotności egzystencjalnej tego działania. 

Po  trzecie  wychowanek  może  podjąć  się  czynności  czytania  bez  zaangażowania,  jednak

doświadczyć odpowiedzi na poziomie rezydualnym w dowolnym momencie sytuacji edukacyjnej

związanej z czytaniem. Jeśli nawet dozna on uczucia zaburzenia równowagi, co uruchomi w nim

reakcję  oporową,  lub  podejmie  działanie  pozorowane,  ponieważ  czytanie  nie  zostanie

początkowo  wsparte  energią  rezydualną,  w  jakimkolwiek  momencie  oddziaływania

edukacyjnego  sytuacja  może  ulec  zmianie  na  skutek  reakcji  rezydualnej.  Może  to  być

spowodowane własną aktywnością,  jak i  procesami grupowymi. Na przykład osoba,  u której

rezydua klasy pierwszej  mają wysokie natężenie,  będzie mogła zrealizować w danej  sytuacji

edukacyjnej związanej z omawianiem lektury potrzebę kombinacji. To wywoła u niej odpowiedź

rezydualną,  co  będzie  się  wiązało  z  zaangażowaniem  w  zadanie  i  nadaniem  mu  statusu

znaczącego przeżycia. Będzie też powodowało nastawienie na współpracę. 

Reakcja  z  uwzględnieniem  energii  pochodzącej  z  rezyduów  może  też  być  spowodowana

oddziaływaniami wychowawcy lub innych osób, które przekonując osobę do podjęcia zadania

lub  po  prostu  rozmawiając  o  nim  lub  wykonując  je,  zainicjują  u  wychowanka  aktywację

derywacji  pobudzającej  rezyduum,  które  u  tej  osoby ma  silne  natężenie.  Tak  może  być  na

przykład  w  sytuacji,  w  której  wychowanek  nie  przejawiający  zaangażowania  w  czytanie,  a

charakteryzujący się wysokim natężeniem rezyduów klasy czwartej (uspołeczniania) usłyszy, że
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podjęcie tego zadania będzie mogło mieć efekt w postaci polepszenia losu społeczności, w której

żyje. Reakcja na poziomie rezydualnym, która w nim zajdzie może dać mu silną motywację do

wykonania tego zadania i być może osiągnięcia celów edukacyjnych w nie wpisanych. 

Wreszcie,  reakcja  na  poziomie  rezydualnym  może  być  spowodowana  czytanymi  treściami.

Będzie się działo tak wtedy, gdy tekst będzie zawierał derywacje odwołujące się do rezyduów

mające  znaczne  natężenie.  Treści  te  mogą  dotyczyć  określonych  wartości,  ale  także  rzeczy

magicznych, zagadek, związanych ze światem umarłych, odwołujące się do wątków społecznych

czy poczucia  własnej  wartości,  wątków  seksualnych,  ksenofobii  lub  dominacji  nad  innymi.

Inaczej  mówiąc,  treść,  o  ile  będzie  zrozumiała,  może  wpłynąć  na  motywację  do  dalszego

czytania  i  prób  głębszego  rozumienia  czytanego  tekstu,  co  wcale  nie  jest  związane  z  jego

pozytywnym przesłaniem. Czytanie może być motywowane odnalezieniem w tekście treści o

charakterze  rezydualnym,  które  mogą  sprzyjać  budowy  tożsamości  negatywnej.  O  efektach

spotkania z taką lekturą decydować będzie wówczas zarówno siła reakcji rezydualnej, jak i to,

jak z czytanym tekstem uczeń będzie zobowiązany pracować i co będzie zamierzał z nim zrobić. 

Ważne jest  w tej  perspektywie  budowanie refleksji  pozwalającej  na  stawianie  i  sprawdzanie

hipotez  dotyczących  relacji  między  z  jednej  strony  projektowanymi  oddziaływaniami

edukacyjnymi nakierowanymi na rozwojowe spotkanie z tekstem, a z drugiej strony możliwymi

procesami blokującymi planowane efekty oddziaływań z powodu pojawiania się pozorowania

zaangażowania i aktywności. Wiedza o działaniach pozornych w edukacji może być pogłębiona,

jeśli do narzędzi skonstruowanych przez V. Pareto włączymy uwagi Erika Eriksona o warunkach

postrzegania  świata  jako  czegoś  oczywistego  (Witkowski  2015,  s.  346-347).  Mowa  tu  o

zakorzenieniu wizji świata dającego poczucie oczywistości rzeczywistości w splocie trzech sfer

realności:

– „faktach i danych ujmowanych poznawczo w strukturę logiczną” odpowiadającym u Pareto

twierdzeniom o podstawach doświadczalno-logicznych oraz derywacjom

– „doświadczeniach  utwierdzanych emocjami”  co  odpowiada w teorii  Pareto  pojęciu  reakcji

rezydualnej 

–  „życiu  społecznym  potwierdzanym  współpracą”,  co  Lech  Witkowski  określa  jako

„kompetencję interakcyjną”, a Vilfredo Pareto określa jako przejawy, jednak nie odnosząc ich do

komponentu interakcyjnego, co uzupełniałoby obraz o istotny tutaj wymiar społeczny, tak ważny

również w koncepcji tego autora334. 

334 Co prawda trzeci komponent jest również brany pod uwagę przez Pareto nie tylko w odniesieniu do przejawów
derywacji, ale również przy okazji omawiania równowagi systemu społecznego, jednak nie wchodzi w skład
elementów budujących poczucie oczywistości, zadomowienia w rzeczywistości czy „naturalności” konkretnych
sytuacji społecznych.

356



W myśl  tej  koncepcji,  o  tworzeniu  realnej  sytuacji  edukacyjnej  decyduje  sprzężenie  trzech

elementów:  sfery  poznawczej,  emocjonalnej  i  praktycznego  współdziałania.  Wyodrębnienie

przez E. Eriksona komponentu społecznego w postaci współpracy, a nie ogólniejszego poczucia

„interakcji”  zdaje  się  mieć  ważne  przełożenie  w  relacji  do  mechanizmów  oddziaływań

pedagogicznych  naznaczonych  nadmiarem  oporu  manifestujących  się  z  jednej  bądź  drugiej

strony sytuacji  edukacyjnej.  Zgodnie z  tym niezależnie od tego,  czy to  wychowanek czy też

wychowawca będzie  odmawiał  współpracy,  uczestnicy danej  sytuacji  edukacyjnej  będą  mieli

poczucie odrealnienia, a więc pozoru, odgrywania czegoś. 

Innymi słowy, korzystając z koncepcji potrójnego zakorzenienia obrazu świata Erika Eriksona,

można rozbudować rozumienie poczucia realności sytuacji edukacyjnej o komponent społeczny,

co  pozwala  uwypuklić  istotność  kontekstu  interpersonalnego  w mechanizmie  powstawania  i

reprodukcji działań pozornych w edukacji, w tym działań mających na celu promocję i rozwój

czytelnictwa oraz edukację literacką.

Podsumowując,  narzędzia składające się  na koncepcję rezydualności  oraz mechanizmy,  które

odsłania  Vilfredo  Pareto  przy  ich  użyciu  mogą  być  z  powodzeniem  wykorzystane  w  celu

podnoszenia jakości zarządzania społecznościami edukacyjnymi.  Warto też włączyć kategorię

rezydualności do myślenia nad kreowaniem marki całej pedagogiki oraz konkretnych instytucji

oświatowych,  włączając  w  to  szkoły,  uczelnie  wyższe,  biblioteki  i  domy kultury.  Refleksje

wykorzystujące kategorię rezydualności mogą stanowić również impuls i zaplecze teoretyczne do

dalszych  badań  w  obszarze  tak  niebezpiecznego  i  deprywującego  zjawiska,  jakim  jest

występowanie działań pozornych w edukacji.  
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Zakończenie: zadania pedagogiczne do podjęcia

Budowany w tej pracy projekt „pedagogiki czytania” nie tyle miał na celu stworzenie spójnego,

kompletnego programu, ile zachęcenie do krytycznego oszacowania tego, jak obecny dyskurs

pedagogiczny widzi miejsce czytania w procesach edukacyjnych oraz w jakich kierunkach może

się rozwijać. Miało to służyć poszerzeniu refleksji dotyczącej czytania, zarówno w kontekście

praktyki edukacyjnej, jak i stanu oraz perspektyw rozwoju samej pedagogiki jako nauki. Celem

projektu było więc ułatwienie skupienia uwagi na kategorii czytania dla uwrażliwienia na wagę

związanej z nią praktyki kulturowej w poszczególnych wymiarach życia i na różnych poziomach

funkcjonowania  człowieka,  państwa  i  instytucji  w  trosce  o  wzrost  motywacji  do  podjęcia

wysiłków badawczych prowadzonych w trybie transwersalnym. 

Próba  pokazania  czytania  jako  kategorii  istotnej  –  zarówno  z  perspektywy  kulturowej,

społecznej, jak i psychorozwojowej – była tak niezbędna dla podjętej tematyki, jak i skazana na

porażkę, jeśli chciałoby się włączyć, choćby w trybie przywołania, wszystkie tropy obecne w

humanistyce. W związku z tym konieczna była selekcja, dokonana jednak z troską o zachowanie

transwersalnego spojrzenia na czytanie i nakierowana bardziej na otwieranie nowych perspektyw

myślenia o czytaniu dla wypracowania zysków dla pedagogiki niż na przywoływanie tego, co

funkcjonuje  w  niej  od  lat.  Przede  wszystkim  jednak  duża  część  starań  w  tym  kontekście

dotyczyła stworzenia znaczącej struktury, która pozwalałaby myśleć o czytaniu jako kategorii

istotnej  w  pedagogice  w ramach  konstrukcji  możliwej  do  uchwycenia  i  ogarnięcia,  a  także

późniejszego wykorzystania do projektowania dalszych badań.

Praca  ta,  we  wszystkich  swoich  komponentach,  zarówno  kulturowym,  społecznym,  jak  i

psychorozwojowym,  miała  unaocznić  wagę  podjęcia  tematu  odpowiedzialności  w  relacji  do

czytania rozumianego jako duchowo ważne spotkanie z kulturą symboliczną. Odpowiedzialność

ta, jak zauważa Teresa Wilk, „jest marginalizowana z powodu braku dostatecznej świadomości

jej społecznej istotności/wagi w całokształcie ludzkiej egzystencji” (Wilk 2016, s. 126). Podjęte

w tej  pracy wątki  pozwalają  na chociażby upomnienie  się  o  otwarcie  kwestii  rozważań nad

związkami  między odpowiedzialnością  a  czytaniem.  W tle  staje  kwestia  kultury czytania  w

sprzężeniu z etyką komunikacji i troski o siebie.

W kulturowym wymiarze odpowiedzialność ta  zdaje się  przede wszystkim wiązać z  kwestią

wartości. Rysuje się potrzeba znacznie szerszego rozwinięcia pedagogicznej refleksji dotyczącej
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aksjologicznego  wymiaru  czytania.  Rozważania  Romana  Ingardena  nad  odpowiedzialnością

człowieka  mogą pomóc w zaproponowaniu  chociażby wstępnej  koncepcji  skupiającej  się  na

styku czytania i odpowiedzialności w wymiarze kulturowym. Autor pisze bowiem:

Musimy więc  obstawać  przy  tym,  że  przy  odpowiedzialności  chodzi  właśnie  o  takie  czyny
realizujące  bądź  unicestwiające  wartości.  A wtedy wartości  wydają  się  w ogóle  włączone  i
wplątane w bieg realnych zdarzeń w świecie. Przez to przy realizacji lub unicestwieniu wartości
wchodzi w grę ich „bycie-w-czasie” (Ingarden 1987, s. 166).

Pozwala  to  rozpatrywać  czytanie  w  perspektywie  czynu  realizującego  lub  unicestwiającego

wartości.  Ingarden pedagogice daje coś,  czego nie można przeoczyć,  a co,  zdaje się,  zostało

zapoznane w jej dyskursie, szczególnie jeśli patrzy się na współczesną edukację polonistyczną.

Otóż podważa on utożsamianie wartości z bytami idealnymi i osadza je w czasowości (Ingarden

1987,  s.  166).  Skłania  to  do  patrzenia  na  aksjologię  jako  na  dziejącą  się,  dynamiczną

rzeczywistość  kulturową,  realizowaną  poprzez  konkretne  czynności  traktowane  jako  ważne

„czyny”, na czele z czytaniem jako tworzeniem aktualnego świata wartości. Sprzeciwia się to

postrzeganiu  czytania  jako  sposobu  jedynie  przekazywania  wartości  i  ideałów.  Odkrycie

kruchości wartości zdaje się jednak nie tym, co czyni sprawę beznadziejną, a tym, co pozwala na

podjęcie efektywnych działań, ponieważ przenosi stan wartości w sferę czynności kulturowych i

odpowiedzialnych  czynów,  oponując  przeciw  uznawaniu  jedynie  ich  abstrakcyjnej,

ponadczasowej natury. Ich podejmowanie uczestniczy w kształtowaniu jakości indywidualnego

życia czytelnika jako człowieka – bytu kulturowego, a nie tylko biologiczno-przyrodniczego.

Czytanie może być takim działaniem, które ma zamiar „»tworzenia« wartości, czy przynajmniej

uniknięcia  unicestwienia  określonych  wartości”  (Ingarden  1987,  s.  166).  Odpowiedzialność

wiąże  się  w  tym  przypadku  nie  tylko  z  decyzją,  czy  czytać  w  ogóle,  a  z  wzięciem

odpowiedzialności za to, co i jak się czyta z perspektywy aksjologicznej i z jaką troską o siebie.

Wybór tekstu i strategii czytania staje się w tej perspektywie znaczącym czynem, za który trzeba

przyjąć  odpowiedzialność  w  zakresie  istniejących  w  kulturze  wartości.  Nie  ma  wyboru  bez

znaczenia i bez konsekwencji dla sfery aksjologicznej, jako że – jak pisze Ingarden – 

[w] pewnych wypadkach działanie jest skierowane bezpośrednio na to, aby za cenę unicestwienia
pewnych wartości zrealizować inne. Właśnie w wypadkach, w których ten zamiar jest spełniony
przez  «ja» sprawcy,  tak  iż  nieprzypadkowo  dochodzi  do  realizacji  lub  unicestwienia  jakiejś
wartości, sprawca jest za to odpowiedzialny (Ingarden 1987, s. 166).

W  wymiarze  społecznym  jest  to  z  kolei  odpowiedzialność  za  wartości  istniejące  w

niewidzialnym środowisku kultury jako gleby duchowej. Rozszerza to czytanie na jego efekt w

postaci podejmowania dyskusji z samym sobą i z innymi na temat tekstów w celu rewitalizacji
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sił społecznych. Człowiek jest w tej perspektywie odpowiedzialny za życie społeczności w której

funkcjonuje również, a może przede wszystkim w jej aspekcie symbolicznym. Wartości można

bowiem rozumieć jako typowo ludzki wytwór, a utrzymywanie ich przy życiu poprzez znaczący

kontakt  z  tekstami  rysuje  się  w  tym  świetle  zarówno  jako  obowiązek,  jak  i  jako  warunek

podtrzymywania i rozwoju człowieczeństwa (Cassirer 1977). Animal symbolicus nie jest bowiem

w stanie żyć w pełni, jeśli prowadzi swoją egzystencję na obszarach pustki aksjologicznej. Bywa,

że nie jest  w stanie  nadawać czy chronić sens  własnej  egzystencji,  jak pokazuje logoterapia

Victora Frankla, o czym dalej.

Natomiast  w  odsłonie  psychorozwojowej  odpowiedzialność  może  łączyć  się  z  czytaniem  z

perspektywy  dążenia  do  osiągnięcia  poziomu  samorealizacji  poprzez  rozbudzanie  w  sobie

potrzeby spotkania  z  najwybitniejszymi  umysłami  ludzkimi.  Stymuluje  się  przez  to  rozwój

osobowości na zasadzie rozszerzania i pogłębiania perspektywy poznawczej oraz zdolności do

likwidacji sztywnych dychotomicznych podziałów i tworzy szansę czerpania energii życiowej z

działania w trybie sprzęgania biegunowo ustawionych par. 

Jednak niech te wszystkie rozważania wiążące czytanie z odpowiedzialnością nie zgubią z pola

widzenia prawa do takiej fazy czytania, która odbywa się poza odpowiedzialnością, to jest do

wyobraźni i marzenia. Jak pisze Gaston Bachelard: 

[m]arzenie rodzi się w sposób naturalny, w uprzytomnieniu bez napięcia, gdzie  cogito  jest nam
powolne i gwarantuje bytową pewność, płynącą z podobającego się nam obrazu - obrazu, który
dlatego  się  nam  podoba,  że  właśnie  go  stworzyliśmy,  poza  wszelką  odpowiedzialnością,  w
absolutnej wolności marzenia (Bachelard 1998, s. 173).

Nie bez powodu przywołuję tu zaznaczoną już wcześniej  przez Romana Ingardena kategorię

wolności. Zwróćmy uwagę, że podczas gdy w ujęciu Ingardena odpowiedzialność prowadzi do

wolności,  tak według Bachelarda to działanie „poza wszelką odpowiedzialnością” warunkuje

poczucie  wolności,  które  sprawia,  że  może  zrodzić  się  marzenie.  Dodajmy,  że  marzenie

Bachelard rozpatruje  jako niezbędny warunek twórczości  wszelkiego rodzaju,  jako czynność

uruchamiającą kreatywność, oryginalność myśli i  innowacyjność. Innymi słowy, marzenie jest

tym,  co  posuwa  ludzkość  do  przodu  zarówno  jeśli  chodzi  o  rozwój  kultury,  jak  i  próby

udoskonalania  rzeczywistości  społecznej.  Marzenie  w  takim  rozumieniu  nie  powinno  być

utożsamiane z eskapizmem, odcięciem od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, oceniane może być

jako coś pozytywnego tylko jeśli wiąże się z tworzeniem (Bachelard 1998, s. 13-14, 25). Takie

marzenie  nazywa Bachelard  „marzeniem konstrukcyjnym”.  W celu  stworzenia  warunków do

realizacji  marzenia  konstrukcyjnego,  Bachelard  powołuje  do  życia  „Poetykę  Marzenia”  i
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projektuje jej zadania, które warte są przywołania nie tylko dlatego, że wiążą się z procesem

lektury twórczej,  istotnej  egzystencjalnie,  ale  również  z  tego względu,  że  w wielu  punktach

przywołują  postulowane  w  tej  pracy  sposoby  rozumienia  i  argumentowania  istotności

rozwojowej czytania z perspektywy pedagogicznej.

Poetyka  Marzenia  uzmysławia  sobie  swe  zadania:  prowadzić  wzmocnienia  wyobrażonych
światów, rozwinąć zuchwałość marzenia konstrukcyjnego, utwierdzić się w spokojnym sumieniu
marzyciela,  skoordynować  wolności,  odnaleźć  prawdę  we  wszystkich  niezdyscyplinowaniach
języka, otworzyć wszystkie więzienia bytu, aby uprzystępnić ludzkiej istocie wszelkie możliwe
rodzaje stawania się. Tyleż zadań, często sprzecznych - jako że jedne skupiają byt,  a inne go
pobudzają (Bachelard 1998, s. 181).

Warto  się  nad  tymi  zadaniami  pochylić  pedagogicznie  w  trybie  podsumowującym  moje

rozważania.

Zadanie  pierwsze,  to  jest  prowadzenie  „wzmocnienia  wyobrażonych  światów”  może  być

realizowane na zasadzie budowania więzi między obrazem a myślą w procesie tekstualizacji. Jak

było to omówione w drugim rozdziale pracy, zdolność językowego ujęcia doznań, przeżyć, uczuć

i przekonań pozwala nie tylko na lepsze uświadomienie ich,  ale przede wszystkim na dalszą

pracę  z  nimi  i  rozwój  ich  funkcji  uczynniającej  nowe  potencjały  duchowe.  Wzmocnienie

wyobrażonych światów poprzez  umiejętność  „uprzytomnienia”  (Bachelard  1998,  s.  13)  –  co

wiąże się z ujęciem marzenia przez świadomość – pozwala rozszerzyć zakres przeżyć i refleksji.

Tym  samym,  proces  tekstualizacji  staje  się  krokiem  na  przód  w  dramacie  samorozwoju  w

rozumieniu  samoprzekraczania  się.  Przyczynia  się  również  do  zwiększania  kompetencji  w

zakresie ekspresji, a co za tym idzie, rewitalizacji kultury i środowiska społecznego. Wiążąc to z

rozwojem świadomości, epistemolog stwierdza: 

Wszelkie  uprzytomnienie  jest,  moim  zdaniem,  rozrastaniem  się  świadomości,  pomnażaniem
świateł,  wzmocnieniem  psychicznej  spójności.  Jego  błyskawiczność  lub  chwilowość  mogą
skrywać  przed  nami  wzrost.  Ale  w  każdym  uprzytomnieniu  dokonuje  się  wzrastanie  bytu.
Świadomość  jest  równoczesna  z  energicznym  procesem  psychicznym,  z  procesem,  który
rozprzestrzenia  swą energię  po  całej  psychice.  Świadomość jest  sama w sobie  aktem, aktem
ludzkim. Jest to akt żywy i pełny. Nawet jeśli działanie, które z niego wynika, które powinno
wynikać, które powinno było wynikać, pozostaje w zawieszeniu, akt świadomościowy ma swą
pełną pozytywność (Bachelard 1998, s. 13).

Autor zwraca uwagę również na aspekt energetyczny takiego kierowania marzeniem, który jest

nie do przecenienia w obecnej rzeczywistości edukacyjnej, zmagającej się z deficytem energii

duchowej  jako  potencjału  symbolicznego  do  konstruktywnego  działania  zarówno  po  stronie

wychowawców, jak i wychowanków, szczególnie jeśli  chodzi o budowanie zaangażowania w

proces czytania. 
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Zadanie drugie,  czyli  rozwinięcie zuchwałości „marzenia konstrukcyjnego”, związane jest  z

postulowanym w pracy uznaniem w pedagogice konstruującego bieguna czytania. Wartościowe

czytanie, jak wykazywałam, musi być rozumiane w kategoriach odpowiedzi na dzieło w postaci

sprzężonego troską i odpowiedzialnością konstruowana siebie i środowiska, w którym się żyje,

aby w pełni rozpoznawać jego wagę w życiu człowieka. Bez uznania konstrukcyjnego charakteru

lektury nie jest możliwe ani postrzeganie czytania w kategoriach odpowiedzialności za własny

rozwój  i  obowiązujący świat  wartości,  ani  motywowanie  do  czytania  poprzez  projektowanie

efektów  lektury  daleko  wykraczających  poza  rozumienie  i  zapamiętanie  treści  i  uznanych

interpretacji, zredukowanych pod jeden „klucz”.

Zwrócenie uwagi Bachelarda na „zuchwałość” „marzenia konstrukcyjnego” podkreśla również

aspekt odwagi, jaki musi towarzyszyć procesowi lektury, aby była ona istotna egzystencjalnie i

kulturotwórczo, to jest, aby prowadziła w miejsca graniczne i stany uczynnione. Jak pisze autor,

dzięki czytaniu literatury pięknej „widma kształtujące się w marzeniu pisarza są pośrednikami,

uczą  nas  mieszkać  w  podwójnym  życiu,  na  uwrażliwionej  granicy  między  realnym  i

wyobrażonym” (Bachelard 1998, s. 185). Nie chodzi tylko o to, że zaangażowana lektura sytuuje

nas  w  miejscu  granicznym  między  rzeczywistością  a  wyobrażeniem.  Dzięki  prawdziwemu

spotkaniu z tekstem – jako obiektem żywego emocjonalnie odbioru – stawiamy się również na

innego typu granicach. Przyjęcie postawy zuchwałości pozwala na podjęcie ryzyka stanięcia na

progu  – w sensie zmierzenia się z tekstem, który nas przerasta, jest za trudny, zbyt męczący,

przekraczający nasze siły i możliwości w momencie podjęcia się zadania. Jednak, jak zostało

omówione przy okazji interpretacji obrazu filmowego Złodziejka książek, autotranscendencja jest

możliwa dzięki temu, że jest wpisana w proces samoprzekraczania w stronę drugiego człowieka i

świata, ale i poza siebie jako gotowego projektu. Podjęte w pracy wątki wymagają jednak daleko

idącego rozwinięcia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i – w szczególności – możliwych

aplikacji praktycznych w obszarze konceptualizacji celów kształcenia językowego i literackiego

oraz rozwiązań dydaktycznych i metodycznych. To, jeśli rzeczywiście potraktowane poważnie,

wymagałoby  rewolucyjnych  zmian  w  zakresie  organizacji  kształcenia  oraz  postaw

pedagogicznych i kulturowych samych nauczycieli.

Trzecie zadanie polega na utwierdzeniu się w spokojnym sumieniu marzyciela. W perspektywie

tej pracy można to związać z omówionym już szerzej postulatem dostrzeżenia wagi sprzężenia

dwóch sposobów odkrywania  prawdy:  technicznego i  poetyckiego.  Oczekiwanie  od  czytania

zysków  rozumianych  na  sposób  techniczny,  w  sensie  możliwości  „wydobycia”  znaczeń,
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„wyzyskania”  potencjału  tekstu  widzianego  jako  gotowy  „zasób”  semantyczny,  a  przede

wszystkim postrzegania czytania z perspektywy „transakcji rachunkowej” – szacując korzyści i

straty – powinno być w takim rozumieniu tylko jednym z biegunów podejmowania się czytania

jako czynności typowo ludzkiej, urzeczywistniającej potencjał animal symbolicus. Druga strona,

niezbędna  w  sensie  energetycznym,  przyjmuje  perspektywę  poetycką.  Tym  samym  daje

człowiekowi prawo i obowiązek poddania się zaproszeniu tekstu do tego, aby spokojnie spocząć

w  marzeniu,  nieodpowiedzialnie  dać  się  mu  ponieść.  Poetycki  sposób  odkrywania  prawdy

wymaga od czytelnika decyzji spotkania z nieznanym bez gwarancji posiadania wystarczających

zasobów do spotkania z tekstem i bez gwarancji zysków. Zuchwałość stawania wobec tekstu,

który daje  do  myślenia,  jest  jednocześnie  przekonaniem o  konieczności  takiej  postawy bez

względu na bilans zysków i strat, nawet za cenę regresu lub cierpienia. Wprowadza to w nową

czasoprzestrzeń egzystencji, otwierając dostęp do innego „chronotopu” w sensie postulowanym

przez Michaiła Bachtina (1986).

Niezaprzeczalnie w tym zadaniu ujawnia się waga rezydualnego wymiaru czytania i wiążący się

z tym postulat włączenia dynamiki całego rezydualnego profilu komponentu tożsamości przy

projektowaniu i teoretyzowaniu kształcenia literackiego. Rezydualność czytania z perspektywy

tego zadania  odnosi  się  zarówno do koncepcji  Vilfreda  Pareto,  jak i  Erika  Eriksona,  jednak

przejawia się w obu przypadkach w odmienny sposób. W pierwszym przypadku rozpoznanie w

czynności  czytania  podłoża  o  charakterze  niedyskursywnych  sił  rezydualnych  pozwala  na

włączenie w krąg rozumienia i edukacyjnego wspomagania praktyk czytania również reakcji na

poziomie rezydualnym jako ważnych, acz nieuświadamianych sił pobudzających motywację do

lektury. W odniesieniu do Erika Eriksona koncepcji fazowego rozwoju w cyklu życia, zadanie

Bachelarda można połączyć z dynamicznym charakterem odpowiedzi na tekst poprzez związek

ze zmieniającą się w cyklu życia dominacją określonych splotów członów ustawionych wobec

siebie w relacji versus (Witkowski 2015, s. 76-77). Kwestią do dalszych rozważań jest, czy i w

jaki sposób dynamika ta może dyktować przebieg procesu interpretacji i kształtować obierane

strategie czytania. Interesującą w tym aspekcie okazuje się eksploracja możliwości rozpatrzenia

efektów  i  przebiegu  czytania  w  jego  funkcji  narzędzia  diagnozującego  stopień  rozwoju  w

zakresie  uzyskiwania  dostępu  do  kolejnych  rezyduów  tożsamości  w  procesie  zespalania  o

charakterze epigenetycznym nakładających się ech kolejnych faz.

Czwarte  zadanie wyznaczone  przez  Bachelarda  „Poetyką  Marzenia”,  a  mianowicie

„skoordynowanie  wolności”,  wiążę  w  mojej  pracy  z  podjętym  wątkiem  emancypacyjnego

363



potencjału czytania i groźbą jego zaprzepaszczenia. Ta ostatnia tkwi w narzucaniu i wspieraniu

przez  szkołę  strategii  lektury  czyniących  z  tej  praktyki  jedynie  i  aż  pozorowany  rytuał

uprawomocniający i  potwierdzający pozycje  społeczne  oraz  reprodukujący relacje  oparte  na

jałowej  znaczeniowo  i  szkodliwej  rozwojowo  przemocy  symbolicznej.  Jak  uczula  Pierre

Bourdieu,  system  szkolny  reprodukuje,  a  nie  znosi  różnice  klasowe,  a  proces  nabywania

rzeczywistych kompetencji  potrzebnych do znaczącego kontaktu z  dziełem kultury to  przede

wszystkim  rezultat  wychowania  w  rodzinie335,  co  sprawia,  że  korzystanie  z  dziedzictwa

symbolicznego  człowieka  jest  zwykle  poza  zasięgiem  tych  najmniej  uprzywilejowanych

(Bourdieu 2005, s. 116-119). Do praktyk nauki czytania, stosowanych przez system edukacyjny,

które przyczyniają się do zmniejszania, a nie powiększania zakresu wolności nawiązuje też Paulo

Freire (1985, 2000), co zostało szczegółowo omówione w pierwszej części pracy. Edukacyjnie

bowiem,  poprzez  potencjał  emancypacyjny  znaczeń  w  literaturze,  można  tę  ułomność

korygować.

Odnosi nas to do groźby opresyjnego charakteru edukacji szkolnej, uwidocznionego w trakcie

analiz,  w  tym  kształcenia  literackiego  i  nauki  czytania,  co  może  być  związane  z  brakiem

rozpoznania przez edukację postulatu Abrahama Maslowa o przeciwdziałaniu blokującej funkcji

kultury w jej społecznym redukcie lokalnym w procesie przechodzenia na wyższe poziomy w

hierarchii  potrzeb  podstawowych.  Zgodnie  z  rozwiniętą  i  omawianą  przeze  mnie  koncepcją

Maslowa,  kultura  w obecnym kształcie  życia  społecznego  podporządkowana  jest  prymatowi

spełniania  potrzeb niższego rzędu,  co ogranicza  nie  tylko  możliwości,  ale  przede wszystkim

świadomość i potrzebę dążenia do poziomu samorealizacji; ta bowiem przejawia się również,

przypomnijmy,  w  uwalnianiu  od  schematów  poznawczych,  ciasnych  norm  kulturowych  i

dychotomicznych podziałów. Z tej perspektywy „skoordynowanie wolności” może polegać na

takich  działaniach  ze  strony  pedagogiki  i  jej  działań  edukacyjnych,  które  będą  dążyć  do

wspierania zdobywania pewnego stopnia niezależności od redukujących sił kultury i uzyskiwania

wolności  podejmowania  czynności  kulturowych  sprzyjających  rozwijaniu  potrzeby

samorealizacji.  Istotnym  tego  komponentem  jest  czytanie  jako  kontakt  z  najwybitniejszymi

osiągnięciami człowieka zapośredniczonymi w formie tekstu. Takie założenie wpisuje się też w

główne postulaty logoterapii. Jak zauważa jej twórca, Viktor Frankl, 

335 Jak  pisze  socjolog,  „Sukces  każdego  wychowania  szkolnego,  a  mówiąc  ogólniej,  każdej  PP  [pracy
pedagogicznej]  wtórnej,  zależy przede  wszystkim od  pierwotnego  wykształcenia,  które  ją  poprzedziło,  jeśli
nawet i zwłaszcza wtedy, gdy szkoła neguje to pierwszeństwo w swojej ideologii i praktyce, czyniąc z historii
szkolnej historię bez prehistorii” (Bourdieu, Passeron 2006, s. 122).

364



[c]złowiek nie podlega całkowicie zewnętrznemu warunkowaniu i zewnętrznym wpływom, lecz
sam świadomie decyduje,  czy ulec danym okolicznościom, czy im się  przeciwstawić.  Innymi
słowy,  ma  nieograniczoną  wolność  samookreślania  się.  Nie  tylko  istnieje,  ale  nieustannie
kształtuje swoją egzystencję, determinując to, kim w danej chwili jest i kim będzie w następnym
momencie (Frankl 2012, s. 131).

Jednak  ważnym  zdaje  się  w  tym  momencie  jego  postulat,  aby  wolność  łączyć  z

odpowiedzialnością. Rozumie on to następująco:

Wolność  stanowi  jedynie  część  historii  i  tylko  połowę  prawdy.  Wolność  to  nic  innego,  jak
negatywny aspekt  zjawiska,  którego  pozytywnym  aspektem jest  odpowiedzialność.  Wolności
grozi  wręcz  degeneracja  w zwykłą  arbitralność,  o  ile  nie  będzie  przeżywana  w kategoriach
odpowiedzialności (Frankl 2012, s. 132-133).

Piąte  zadanie „Poetyki  Marzenia”,  koncentrujące  się  na  tym,  aby  „odnaleźć  prawdę  we

wszystkich  niezdyscyplinowaniach  języka”,  odwołuje  się  do  obecnego  w tej  pracy postulatu

uznania  polifonii  semantycznej  oraz  destabilizacji  znaczeń  jako  potencjalnie  korzystnych

zabiegów sprzyjających procesom psychorozwojowym.  Chodzi  tu  o  uznanie  zysków,  jakie  z

udziałem  myśli  Michaiła  Bachtina  można  dostrzec  w  praktykach  negujących  dążenie  do

jednoznaczności  i  widzące  działania  destabilizujące  język  w  jego  wieloznaczeniowości  jako

pobudzające  do  wzmożonej  aktywności  myśli  w procesie  czytania.  W tym sensie,  polifonia

generuje zaangażowanie w spotkanie z tekstem (Bachtin 1970, s. 407), a tym samym ożywia go

w obiegu idei. Postulat ten wpisany jest w większą strukturę różnicującą czytanie jako uczenie

się na dwa konieczne i  wzajemnie uzupełniające się procesy, to jest uczenie się jako zmianę

struktury,  za  Abrahamem Maslowem (2014),  oraz  uczenie  się  jako reprodukcję  struktury,  za

Pierre'm Bourdieu (2006). Zadanie to jednak dotyka też zagadnień związanych z poetyką, jeszcze

nie rozwiniętych wystarczająco w tej  pracy,  a które warto dalej  eksplorować,  to  jest  między

innymi  relacji  ironii  i  wyobraźni,  roli  psychoanalitycznego  wymiaru  lektury  czy  też  relacji

czytania  wobec  szeroko  rozumianej  groźby  przemocy  języka  i  procesu  dyscyplinowania

dyskursu. 

Ostatnie,  szóste zadanie, jakie widzi Bachelard przed „Poetyką Marzenia”, polega na tym, by

„otworzyć wszystkie więzienia bytu, aby uprzystępnić ludzkiej istocie wszelkie możliwe rodzaje

stawania się” (Bachelard 1998, s.  181). W tej  odsłonie poetyka stanowi wyzwanie dla etyki,

ukazując swój oporowy i emancypacyjny charakter, ale też etyka stawia pod znakiem zapytania

niektóre praktyki literackie i czytelnicze, podnosząc kwestię pedagogicznej odpowiedzialności za

ich kształcenie lub marginalizację. Dalsze badania nad tymi zagadnieniami zdają się szczególnie

istotne  z  perspektywy  uwidocznionego  w  tej  pracy  związku  między  kompetencjami  do
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jakościowego  czytania  o  potencjale  psychorozwojowym  a  konstruowaniem  rzeczywistości

społecznej i nowych energiach podmiotowych, na przykład dla postaw obywatelskich. 

Jednak możliwe obszary badań i rozwiązań praktycznych zarysowane przez pedagogikę czytania

nie wyczerpują się do wskazanych przez Bachelarda zadań „Poetyki Marzenia”. Zarówno zyski z

pedagogicznego  myślenia  o  czytaniu  w  jego  strukturze  dwoistości,  jak  i  te  uzyskane  przez

patrzenie na czytanie z perspektywy sekwencji rezydualności, a także wyniki wypracowane na

podstawie  interpretacji  światów  filmowych,  dają  podstawy  do  konceptualizacji  kolejnych

zagadnień badawczych i podpowiadają możliwe kierunki rozwoju pedagogiki czytania.

Interpretacja  światów  filmowych,  nakierowana  na  dynamizację  myślenia  o  czytaniu,  zwraca

uwagę  na  możliwe  zyski  z  podjęcia  się  dalszych  badań  dotyczących  mitów  związanych  z

czytaniem. W podjętych analizach ujawniły się przeciwstawne względem siebie: mit wybrańca

oraz  mit  równego  dostępu  do  mądrości  tekstu.  Zbadanie  ich  obecności  w  rzeczywistości

edukacyjnej  może  być  uznane  jako  ważne  z  tego  względu,  że  mityczne  przekonania

nieświadomie  kierują  praktykami  czytania,  ustalając  granice  poprzez  wpływanie  na  obierane

strategie lektury i z góry wyznaczając możliwe efekty czytania. Zmierzenie się z nimi umożliwia

efekty transgresyjne, ważne rozwojowo.

Kolejnym związanym z  tym zadaniem,  które  wymaga  dalszych  badań,  jest  ustalenie  realnie

dominujących w szkole strategii  czytania oraz próba określenia  mechanizmu ich kształcenia.

Jeszcze niewiele wiemy o tym, jak szkoła faktycznie uczy czytać, biorąc pod uwagę nie tyle

zapisy  programowe,  choć  i  te  należałoby  przeanalizować  pod  kątem  całościowej  strategii

przekazywania i sprawdzania wiedzy, ale śledząc codzienną praktykę szkolną, rytuały, niepisane

zasady i nigdy nie wyrażane oczekiwania wobec ucznia, nauczyciela i symbolicznego uniwersum

tekstów. Wymaga to włączenia w strategie badawcze codzienności szkolnej – także w zakresie

kultury czytania – perspektywy krytycznej, wyrażanej chociażby kategoria „programu ukrytego”

(hidden curriculum).

Wyniki interpretacji wybranych światów filmowych motywują również do pochylenia się nad

tym, co możemy określić mianem „kultury książki”, definiowanej przez Krzysztofa Migonia jako

„ogół zjawisk i procesów powiązanych z książką, a występujących w kulturze i społeczeństwie w

danym czasie i miejscu” (Migoń 2011, s. 57). Wskazane w pracy zagadnienia relacji  między

podejmowaną strategią czytania a stopniem komercjalizacji  książki336,  jej  miejscem w obiegu

336 Omawiane szerzej w czwartym rozdziale tej pracy przy okazji interpretacji świata filmu Gęsia skórka.
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myśli337 czy praktyką przypisywania jej do konkretnego gatunku lub typu tekstu338 z pewnością

nie wyczerpują tematu. 

Na dalsze badania zasługuje również w tym temacie polityka oświatowa widziana przez pryzmat

kulturowej  funkcji  edukacji  w zakresie podmiotowości  obywatelskiej.  Dokonano w tej  pracy

rozróżnienia na nastawienie szkoły na pełnienie zadania reprodukcji struktury symbolicznej oraz

na ukierunkowanie szkoły na wspieranie ucznia w przechodzeniu na wyższe stopnie rozwoju,

szczególnie  mając  na  względzie  osiągnięcie  poziomu  rozwiniętych  potrzeb  samoaktualizacji

otwartych  na  autotranscendencję.  Podział  ten  został  ukazany  z  perspektywy  możliwości

kształcenia  konkretnych kompetencji  czytania,  wyznaczających nie  tylko  zakres  umiejętności

danej  osoby  w  odniesieniu  do  rozumienia  siebie,  świata  i  horyzontu  myślenia,  ale  przede

wszystkim widzianych pod kątem jakości  przyjmowanej  postawy społecznej  i  obywatelskiej.

Odsłonięcie  związku  między  przekonaniami  wyznaczającymi  cele  edukacji  czytelniczej  i

kształtowaniem się człowieka, jako odpowiedzialnego w swojej podmiotowości obywatelskiej

członka społeczeństwa stawia przed pedagogiką zadanie diagnozy orientacji polityki oświatowej

w tym zakresie i wymaga stworzenia planu działania, mogącego usprawnić procesy socjalizacji

przy  transwersalnym  wykorzystaniu  lektury  istotnej  egzystencjalnie  poprzez  jej  potencjał

rezydualny. 

W  tym  względzie  ważne  jest  również  podjęcie  dalszych  badań  nad  obecnymi,  ale  przede

wszystkim  najkorzystniejszymi  –  ze  względów  edukacyjnych  –  konceptualizacjami

metaforycznymi czytania. Podjęte w tej pracy starania tylko sygnalizują ten problem, ale jak to

zostało  tu  już  szeroko  uzasadnione,  dobór  metafor  przy konceptualizacji  takich  fenomenów

kultury  jak  czytanie  jest  związany  z  możliwościami  i  kierunkiem  zmian  systemowych  i

organizacji  oddziaływań  edukacyjnych.  Dodatkowych  wysiłków  wymaga  kwestia  ustalenia

związków między obranym typem metaforyzacji czytania a konceptualizacjami jego nauczania

oraz  promowania  czytelnictwa.  Jednak  opierając  się  na  tezie  Mary Hesse  mówiącej,  że  „to

właśnie nowe metafory umożliwiły postęp intelektualny” (Rorty 2009, s. 90), warto podjąć przez

pedagogikę  próby  wypracowania  nowych  metafor  czytania.  W  tym  kontekście  dalszych

rozwinięć domagają się również odniesienia wskazane przez Małgorzatę Muszyńską (2013) do

przeinterpretowania  tematyki  czytania  w  kontekście  psychoanalizy. Stworzenie  nowych,

rozbudowanych metaforyzacji czytania, szczególnie przy uwzględnieniu sieci relacji,  w której

337 Kwestie  te  poruszone były przeze  mnie  w czwartym rozdziale  tej  pracy w części  poświęconej  interpretacji
filmów Złodziejka książek oraz Gęsia Skórka. 

338 Co szerzej opisane jest w czwartym rozdziale tej pracy przy okazji interpretacji filmów Harry Potter i Książę
Półkrwi, Gęsia skórka oraz Logan:Wolverine.
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ono  funkcjonuje,  a  która  jest  przez  pedagogikę  czytania  odsłaniana,  może  zmienić  obraz

czytelnictwa i przyczynić się do transformacji w zakresie rozumienia czytania, ale także jego roli

w rozwoju ludzi  i  społeczeństw.  Jest  możliwe na przykład widzenie  czytania przez  pryzmat

metafory „efektu wybuchowego” czy „przebudzenia”, jest też cała lista metafor ostrzegających

przed pułapkami postawy wobec tekstu (por. Witkowski 2001, 2008, 2009).

Osobną  kwestią,  której  wagę  ujawniła  podjęta  praca  jest  relacja  czytania  wobec  krytyki  i

interpretacji.  Choć  problem  został  zaznaczony  w  kilku  miejscach  pracy,  nie  został  podjęty

pogłębiony namysł nad tymi relacjami z pozycji pedagogiki. Podsumowując rozproszone wątki,

podkreślę, że w dyskursie humanistyki mamy istotne świadectwa wagi krytyki dla myślenia o

literaturze i ogólnie rzecz biorąc kształtowania się pogłębionego rozumienia człowieka i świata

(Eagleton 2014, Ashbery 2008, Rorty 2009). Krytyka, jak wskazuje Joanna Winnicka-Gburek

(2015), wchodzi też w ścisłe relacje z ważnymi w tej pracy kategoriami etyki i sacrum. Istotne

jest  też  dalsze  problematyzowanie  obecności  krytyki  lub  jej  braku  w  niektórych  obszarach

uniwersum tekstowego. Jak pisze Wiesław Olkusz, nadal niedostatecznie rozwinięta jest krytyka

literatury dla dzieci i  młodzieży,  szczególnie ta nastawiona nie na zbiorcze podsumowania o

charakterze historycznoliterackim, a na pedagogiczny potencjał tekstów (Olkusz 2000, s. 9).

Jak  już  zaznaczyłam,  warta  dalszego  wysiłku  badawczego  jest  tematyka  związku  krytyki  z

interpretacją w kontekście pedagogicznego wymiaru czytania. Szczególnie interesująco jawi się

tutaj napięcie między dystansem wobec tekstu pozwalającym na jego analizę a koniecznością

wchodzenia w świat tekstu jako warunkiem ricoeurowsko pojmowanej hermeneutyki339,  która

podkreśla aspekt pedagogiczny interpretacji wytworu kultury, wiążąc akt czytania z szansą na

pogłębianie  rozumienia  przez  czytelnika  siebie  wobec  tekstu.  Do  wykorzystania  w  edukacji

pozostaje – powtórzmy – wizja „mądrości powieści” jako wpisanej w „laboratorium ludzkiej

egzystencji”, jak upominał się o to Milan Kundera (Jaworska-Witkowska, Witkowski 2010).

Warto również, w moim mniemaniu, dalej rozwijać refleksję dotyczącą problematyki dawania

świadectwa  z  własnych  lektur340,  szczególnie  w  powiązaniu  z  zagadnieniem  efektywności  i

autentyczności oddziaływań pedagogicznych. Impulsem do dalszej pracy nad tą problematyką

może być rozwijana w najnowszej  publikacji  Zbigniewa Marka i  Anny Walulik „pedagogika

świadectwa” (2019), ukazująca wagę osobowej relacji związanej z osobistym zaświadczaniem

339 W kwestii rozszerzenia refleksji w temacie diagnozowania i kształcenia kompetencji hermeneutycznych pomocną
może  stać  się  praca  Małgorzaty  Kaliszewskiej  i  Barbary  Klasińskiej  (2018)  pod  tytułem  Kompetencje
hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej.

340 Wagę tej tematyki zaznaczyłam już w części wstępnej tej pracy, diagnozując braki w świadomości środowiska
polonistycznego w zakresie rozpoznania istotności dawania świadectwa przez nauczycieli własnym poziomem i
zakresem uczestniczenia w kulturze czytelniczej.
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efektów spotkania z tekstem. W rozwijanej pedagogice autorzy przekonują, że „świadek” jest

inspiratorem, zachęca odbiorcę do jego własnej aktywności, a świadectwo może być uznawane

za składnik działalności wychowawczej (Marek, Walulik 2019, s. 13, 15). W tej perspektywie

nauczyciel staje się świadkiem tekstu, który go poruszył, zapalił w nim „iskrę transcendentnej

mądrości” (Marek, Walulik 2019, s. 15).

Autorzy odnoszą  się  również  do  myśli  Karola  Wojtyły na  temat  czynu  jako  „szczególnego

momentu ujawnienia osoby” (Wojtyła 1969, s. 14), zaznaczając, że „człowiek przez spełniane

przez siebie czyny sam staje się dobry lub zły” (Marek, Walulik 2019, s. 22). Dotykają tutaj

kwestii  szeroko omówionych w tej  pracy, a zawartych w postulacie rozumienia czytania jako

konstytuowania  się  człowieka341,  ukazując  czyn  czytania  jako  osobotwórczy  w  myśl

wskazywanego  prze  Wojtyłę  procesu  „integracji  osoby w czynie”,  w którym to  czyn  ludzki

„odsłania  się  w  całokształcie  dynamicznej  struktury  samo-panowania  i  samo-posiadania”

(Wojtyła 1969, s. 14).

Podczas gdy Zbigniew Marek i  Anna Walulik rozwijają w swojej pedagogice kerygmatyczną

perspektywę świadectwa, wskazując na rolę „zbawczego orędzia do człowieka” (Marek, Walulik

2019, s.  22), moja praca rozszerza zakres rozumienia wychowawczego wymiaru świadectwa,

pokazując,  że  oddziaływanie  pedagogiczne  nie  powinno  zachodzić  tylko  wtedy,  gdy działa

kerygmat  rozumiany  jako  orędzie  prowadzące  do  objawienia  i  olśnienia.  Pedagog  swoim

świadectwem ma za zadanie pozyskiwać do tego, aby sacrum, czy ważne symbole kulturowe,

działały z wnętrza, napędzane siłą energii rezydualnej. Pedagogika w tym względzie powołana

jest do tego, aby wypracowywać derywacje, które w swoich przejawach będą pobudzały energię

rezydualną do działania w postaci lektury tekstów istotnych egzystencjalnie i rozwojowo.

W świetle  tego, w swojej  pracy zaznaczam istotność kwestii  podstawowych dla  „pedagogiki

świadectwa”,  jednocześnie  pokazując,  że  musi  się  ona  jeszcze  zmierzyć  ze  zjawiskami

powodowanymi zmiennością derywacji, a objawiającymi się brakiem zainteresowania czytaniem

tekstów ważnych. Fenomen ten, na co wskazuje Pareto, związany jest nie z utratą potencjału

rozwojowego  tych  obiektów  kulturowych,  czy  zanikiem  rezyduów  związanych  z  potrzebą

sacrum i życia w świecie wartości, a z naturalnymi procesami zmienności reakcji na wybrane

derywacje w postaci konkretnych przekonań, twierdzeń czy haseł (Pareto 1994, s. 235, 241, 327).

Tym samym uwrażliwiam na  to,  że  kontynuowanie  oddziaływań  edukacyjnych  w  tej  samej

postaci,  naznaczone rytualizacją  – przy braku reakcji  na  zaistniałe  przesunięcia  w obiektach

341 Zagadnieniom tym poświęcony został rozdział drugi tej pracy, a szczególnie jego pierwsza część skupiająca się
na czytaniu w kontekście konstruowania człowieka, co rozumiane jest tu w znaczeniu konstytuowania siebie w
szeroko rozumianym procesie sprzężenia lektury z procesami rozwojowymi zachodzącymi w biegu życia.
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kulturowych  obsadzanych  energią  rezydualną  –  generuje  zjawisko  działań  pozornych,

udaremniających starania po obu stronach sytuacji edukacyjnej. W związku z tym, pedagogika

musi mierzyć się z takimi wyzwaniami, jak opór, pozór oraz rytualizacja praktyk rozwojowych,

które  związane  są  z  niezdolnością  otwierania  się  jako  dawania  świadectwa,  pozyskującego

wychowanka do uznania  wartości  tekstu  i  praktyk  uważnego  i  uwrażliwionego  na  dylematy

egzystencjalne czytania. Spostrzeżenia te otwierają drogę do dalszych badań nad zarysowanymi

wyżej kwestiami oraz uwypuklają konieczność podjęcia przez pedagogów próby opracowania

strategii mających na celu przeciwdziałaniu rytualizacji pozoru spotkania z tekstem. 

Pedagogika  nie  może  ani  przymykać  oczu  na  obniżanie  się  statusu  praktyki  kulturowej

rozwojowego czytania, ani tym bardziej akceptować mechanizmów „socjologii równania w dół”,

a wzrastająca liczba wydawanych książek, wielkość budowanych bibliotek, czy kontakt z kulturą

mierzony  ilością  skonsumowanych  wytworów  nie  może  być  dowodem  na  rozkwit

„społeczeństwa wiedzy” (Furedi 2008, s.  16).  W tej  perspektywie,  jak starałam się wykazać,

kategoria rezydualności może być traktowana jako użyteczne narzędzie pozwalające w dalszych

badaniach zarówno unaoczniać niekiedy groźne dla rozwoju jednostek i społeczeństw związanie

człowieka z pozalogicznymi motywacjami, jak i ułatwiać konceptualizację takich oddziaływań

pedagogicznych,  które będą wspomagały rozwój  człowieka w jego złożoności  strukturalnej  i

przy uwzględnieniu dynamicznej fazowości jego rozwoju.

W  kontekście  zarządzania  społecznościami  edukacyjnymi  oraz  brania  odpowiedzialności

pedagogów za rozwój własnej dyscypliny warto też przejąć się przywołaną przez Furediego tezą

Gouldnera głoszącą,  że to „autonomia jest  głównym dążeniem intelektualistów”, uzupełnioną

uwagą tego pierwszego, iż „[d]ążenie do autonomii bierze się ze zrozumienia, że idei nie da się

rozwijać zgodnie z harmonogramem lub pod dyktando konkretnej instytucji” (Furedi 2008, s.

39). Potraktowanie serio najpilniejszych zadań, przed którymi stoi nie tylko sama pedagogika,

ale  cała  humanistyka  odsłania  potrzebę  antropologicznego  zwrotu  w  pedagogice  czytania342.

Postulat  odnowy antropologicznej  powinien  polegać  nie  tylko  na  tym,  że  uzna  się  osobowy

wymiar człowieka, ale wymaga uwzględnienia, że osoba to złożony i wielowymiarowy proces

konstruowania  (konstytuowania),  na  którym  trzeba  umieć  pracować.  Wypracowany  przez

„pedagogikę świadectwa” język, podkreślający możliwość konceptualizacji czytelnika jako „bytu

osobowego”,  a  czytania  jako  „aktu  duchowego”  (Marek,  Walulik  2019,  s.  63)  może

funkcjonować  w  pedagogice  ogólnej,  tworząc  antropologiczną  pedagogikę  ogólną.

342 Por.  Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak (red.),  Antropologiczna pedagogika ogólna, Wydawnictwo
Gaudium, Lublin 2010.
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Antropologiczna  koncepcja  pedagogiki  niesie  możliwość  postrzegania  życia  ludzkiego  z

wpisanymi w niego procesami edukacyjnymi jako wyzwania „do poszukiwania najwłaściwszych

sposobów otwierania człowieka na wieloaspektowo bogatą rzeczywistość jego życia” (Marek,

Walulik  2019,  s.  65),  skłaniając  do  prowadzenia  badań  w  trybie  transwersalnym,  ponad

podziałami  na  rozłączne  dyscypliny  i  wąskie  specjalizacje  oraz  na  przekór  ograniczeniom

instytucjonalnym.

Pozostaje  do  wykorzystania  także  wiele  tropów,  które  na  pierwszy  rzut  oka  mogą  być

niezharmonizowane ze sobą, ale ich eklektyczny charakter daje się zespolić w „różnojednię” jako

trudną jedność, jak to postuluje Bronisław Trentowski w Chowannie. Wszystko to stanowi dla

mnie obszar nader fascynujących kwestii,  jakimi zamierzam się dalej  zajmować. Uznaję przy

tym, że wykonałam pracę podstawową, odsłaniającą pole pod badania i ukazującą narzędzia do

jego eksploracji.
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