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Wstęp1 

Zofia Agnieszka Kłakówna 

Adam Regiewicz 

 

Znawcy mówią, że w dawnych traktatach łacińskich na wstępie 

wyjawiano sensus tituli. Poddając się tej tradycji, możemy wyznać, że w 

pierwotnej intencji tytuł naszej książki był pomyślany jako drobny żart po 

prostu, zabawa słowna, nawiązanie do powieści Gabriela Garcii Márqueza 

Miłość w czasach zarazy, a także w jakiejś mierze do parafrazy tego tytułu 

w książce Jarosława Klejnockiego Literatura w czasach zarazy. Ale nie 

wytrwaliśmy przy żarcie, więc w toku dalszych rozważań przyjdzie 

powrócić do możliwych sensów zaproponowanej w tytule metafory. 

Później będzie zresztą mowa także o innych metaforach używanych w 

odniesieniu do interesujących nas problemów. Studiowanie 

medioznawczej literatury przedmiotu każe bowiem myśleć chwilami, że w 

opisie mediów cyfrowych stosowane są głównie metafory. Daje to niejakie 

pojęcie o intensywności i skali kulturowej nowości zjawisk 

powodowanych zaistnieniem i oddziaływaniem nowych mediów. Co do 

pojęcia zarazy natomiast, mamy oczywiście świadomość, że jest ono 

obłożone negatywnymi konotacjami. Kto jednak pamięta Dżumę Alberta 

Camusa
2
, wie, że zaraza, postrzegana zarówno dosłownie, jak 

metaforycznie, nie przynosi tam, choć mogłoby się tak zdawać na 

początku, wyłącznie poczucia rozpaczy, katastrofy czy klęski. Stanowi 

także wyzwanie dla ludzkiej aktywności różnego typu – emocjonalnej, 

intelektualnej, etycznej lub organizacyjnej, w wymiarach indywidualnych i 

zbiorowych. Wszelkie wyzwania wymagają jednak w pierwszym rzędzie 

rozpoznania istoty tego, co się właśnie wydarza. Potem dopiero można 

oczekiwać prób pozytywnego zmagania z zaistniałą sytuacją. 

 W tej książce interesują nas, ma się rozumieć, wyzwania, jakie 

przed edukacją, w tym przed szkołą, stawia epoka cyfrowa. Sprawą 

                                                           
1
 Dziękujemy współautorom książki, Piotrowi Kołodziejowi i Januszowi Waligórze, za 

wnikliwą lekturę naszych tekstów i uwagi. 
2
 A. Camus, Dżuma. Upadek, przeł. J. Guze, Warszawa 1957. 

Podstawowy problem  

Formuła tytułu 
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nadrzędną są tu jednak – podkreślmy – problemy edukacji. Obecność i 

oddziaływanie mediów cyfrowych stanowi wprawdzie dominujący i jeden 

z zasadniczych w tym ujęciu, ale nie jedyny, element kulturowego 

kontekstu, w którego ramach tę kwestię zamierzamy rozpatrywać.  

Historyk sztuki, ks. Janusz St. Pasierb, parafrazując ewangeliczne 

credo, pisał w tytule jednego ze swych szkiców: „Na początku była 

kultura”
3
. Przywoływał w związku z tym przypadki wpisanych w naturę 

tzw. dzikich dzieci i wyprowadzał z tych relacji wniosek, że kultura jest 

dla człowieka absolutną koniecznością, poza którą nie może on 

funkcjonować. Nawet jeśli się zdarzy postrzegać jej formę jako zarazę, i 

przy świadomości faktu, na który zwracał uwagę Zygmunt Bauman, że 

samo pojęcie kultury „słynie ze swej nieusuwalnej wieloznaczności”
4
, a 

także gdy brać pod uwagę terminologiczne zróżnicowanie pojęć: kultury, 

traktowanej jako wyraz długotrwałej duchowej aktywności człowieka, i 

cywilizacji jako konkretnego stanu technicznych możliwości danej epoki. 

Książka nasza, doprecyzujmy zapowiadany przedmiot rozważań, z 

perspektywy antropologii kultury stawia pytania o aktualne 

uwarunkowania i funkcjonowanie współczesnej, celowo organizowanej u 

nas edukacji publicznej, tj. dostępnej dla każdego, w tym oferowanej w 

szkole masowej, oraz kulturowych praktyk w ramach takiej edukacji 

stosowanych. Zgodnie z tym założeniem określamy dalej przestrzenie 

koniecznego namysłu dotyczące kilku kwestii. Obejmują one: (1) zapis 

imponderabiliów i związanych z nimi pytań na temat warunków celowo 

organizowanej edukacji, (2) opis „miejsc wrażliwych” w aktualnych 

rozwiązaniach i praktykach określających sytuację obowiązkowej, 

masowej szkoły publicznej, (3) charakterystykę szkolnej tradycji w relacji 

do nowych mediów, (4) analizę „miejsc wrażliwych” w pozaszkolnych 

projektach edukacyjnych oraz (5) prezentację rozpoznań specyfiki, 

sposobu działania i oddziaływania mediów cyfrowych, które należałoby 

brać pod uwagę przy rozważaniu i projektowaniu konstruktywnych 

rozwiązań edukacyjnych, odpowiadających równocześnie współczesności 

                                                           
3
 J.St. Pasierb, Na początku była kultura, [w:] Tegoż, Światło i sól, Paris 1983, s. 14-25. 

4
 Z. Bauman, Kultura jako praxis, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2012, s. 89. 

Z perspektywy 

antropologii kultury 

 

Omawiane  kwestie  

(Część I) 
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i respektujących nieusuwalne z naszego punktu widzenia imponderabilia. 

To w części pierwszej. 

W części drugiej natomiast prezentujemy t r z y r ó ż n e p r ó b k i, 

siłą rzeczy fragmentaryczne, pewnych modeli edukacji, które wydają nam 

się sensowne w opisywanej sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej. 

Przedstawiamy też próbki myślenia o warunkach, które pozwalałby 

sugerowane modele wprowadzać w życie oraz o możliwych 

konsekwencjach ich stosowania. Prezentujemy przy tym konkretne próbki 

adekwatnego przekładu teoretycznych założeń na rozwiązania praktyczne. 

Tak wyznaczony zakres refleksji i rozwiązań, niezależnie od 

jakichkolwiek oficjalnych reformatorskich dokonań, proponujemy jako 

punkt wyjścia oraz podstawę do niezbędnej dziś i pilnej, jak sądzimy, 

wieloaspektowej i wielodyscyplinarnej dyskusji na temat edukacji 

współczesnej.  

W takim kontekście czujemy się w obowiązku sformułowania 

pewnych dodatkowych zastrzeżeń, które dotyczą referowanych dalej 

ustaleń medioznawców. Wydaje się mianowicie, że koncentracja na ściśle 

określonych wycinkach rzeczywistości może czasem skutkować 

nadmiernym zawężaniem perspektywy, więc utratą z pola widzenia 

poważniejszego skomplikowania ludzkiej sytuacji w świecie, niż by na to 

wskazywała badana właśnie dziedzina. Fascynacja jednym usuwa 

chwilami z oczu drugie. W przypadku ujęć antropologiczno-kulturowych 

na niebezpieczeństwa takie nieco żartobliwie, ale też z przenikliwym 

dystansem, wskazuje Nigel Barley, angielski antropolog i pisarz, gdy 

rozpoczynając swą opowieść o Toradżanach z Indonezji, formułuje 

obserwację następującą:  

Zgodnie ze zwyczajem antropolodzy opisują inne ludy w tekstach 

mających formę akademickich monografii. Autorzy tych cokolwiek 

suchych i poważnych tomów są wszystkowiedzący i olimpijsko 

nieomylni. Dysponują nie tylko przenikliwą kulturową intuicją, która 

przewyższa zmysł kulturowy tubylców, ale też nigdy nie popełniają 

błędów, nigdy nie dają się oszukiwać innym ani samym sobie. Na 

mapach obcych kultur, które nam przedstawiają, nie ma ślepych 

zaułków
5
. 

 

                                                           
5
 N. Barley, Bezpieczny sport, przeł. E.T. Szyler, Warszawa 2000, s. 11. 

   Zastrzeżenia 

Przykłady 

formułowania założeń 

i tworzenia rozwiązań 

konstruktywnych 

(Część II)  

 Zakładany cel publikacji 
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Rezultaty medioznawczych studiów mogą być momentami 

postrzegane właśnie jako dokumentacja tego rodzaju nastawień.  

Oto przybysze, którzy trafili do „globalnej wioski”, podjęli tam 

„kulturowe badania terenowe” i trud opisania nowo odkrytego świata oraz 

jego ludu. W swoich relacjach twierdzą, że dane im jest obserwować 

badany świat w momencie cywilizacyjnego przesilenia, które jest 

skutkiem gwałtownego rozprzestrzeniania się zupełnie nowych mediów. 

Narzędzia te w sensie technicznym znoszą komunikacyjne granice między 

rozmaitymi plemionami, rozszerzając możliwości ogarniania świata w 

wymiarze horyzontalnym, ale tworzą bariery „między dawnymi a nowymi 

laty”, wywołując zasadnicze zmiany kulturowe, a w konsekwencji także 

zmiany o charakterze ontologicznym. Nowe pokolenia nie wydają się już 

pod tym względem takie same jak dawne.  

W referowanych badaniach gruntownej obserwacji poddawane są 

zwłaszcza zagadnienia związane z procesami uczenia się i celowego 

organizowana edukacji w nowo odkrywanym świecie. Widać z nich, jak 

nowe miesza się tu ze starym, wypierając je, unieważniając, deprecjonując. 

Z wzajemnością zresztą, bo widać także, jak stare próbuje się nowemu nie 

dać. Widać też, jak wyrasta to nowe pokolenie, które najzupełniej już nie 

zna starego świata, dla którego nowe, cyfrowe narzędzia istniały tak dalece 

od zawsze, że bez nich nie wyobraża sobie życia, właściwie zrosło się nimi 

i traktuje „protezy jako swoje naturalne przedłużenie”, co badacze pilnie  

rejestrują, choć niektórym pojęcie protez kojarzy się z kalectwem. 

Przybysze tak czy inaczej widzą na przestrzał, jak działają mózgi tych 

„cyfrowych tubylców” w odróżnieniu od „cyfrowych imigrantów”, więc 

jak bardzo wykluczone bywa starsze pokolenie. Widzą oczywiście, że są 

tu też jakieś media w postaci publicznych szkół, ale uczniowie za nic mają 

nawyki po staremu myślących nauczycieli. Ulegają, co najwyżej, 

instytucjonalnej przemocy. Nauczyciele, nawet gdy próbują nadążyć za 

nowymi trendami, oferują jednak poznanie tego, co zalecają centralnie 

przygotowane programy, nazywane wprawdzie podstawami 

programowymi, ale uwikłane w detale tak dalece, że nad fundamentami 

zdają się przeważać ornamenty. Nauczyciele chcą organizować to 

poznanie według wytycznych Kartezjańskiej metody. To znaczy, że dzielą 

„Globalna wioska” – 

objaśnienia zob. s. ... . 

Świat „technologicznych 

protez” – objaśnienia  

zob. s. ... .  

 

„Świat cyfrowych 

tubylców i cyfrowych 

emigrantów” – objaśnienia 

zob. s. ... .   

Kartezjańska metoda? 
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zagadnienia na drobne cząstki, rozpoczynając od spraw najprostszych i 

najłatwiejszych, a dopiero potem, gdy zainteresowanym przejdzie 

jakakolwiek ochota do nauki, dają przyzwolenie na ewentualne 

wstępowanie po schodach poznania w stronę bardziej złożonych 

zagadnień
6
.  

Zdaje się, że uczniowie ci tak samo całkiem za nic mają ustalenia 

starego Piageta, któremu również metafora schodów nie była obca. 

Metafora ta przekładała się powszechnie i od dawna na taki sposób 

konstruowania programów szkolnych, który odpowiadał założeniu, że  

rozwój dzieci nie ma charakteru ciągłego, lecz etapowy. Późniejsi badacze 

wprowadzali wprawdzie do tych założeń korekty, ale programy szkolne 

wykazują silne przywiązanie do raz wprowadzonych zasad
7
. Przybysze 

widzą, że szkoły są tu wyłącznie po to, jak zauważa w felietonowym 

ferworze miejscowy publicysta, by dzieci nie „szwendały się po ulicach” 

w czasie, gdy rodzice pracują
8
. Brzmi to nawet dość przekonująco. 

Wspomniany wyżej Nigel Barley w dalszym ciągu wstępu do 

cytowanej książki charakteryzuje jednak swą pracę dodatkowo: 

 
Ta książka nie jest taką monografią. Opisuje pierwsze wysiłki na rzecz 

zbliżenia się do „nowego” ludu – w gruncie rzeczy do „nowego” 

kontynentu. Dokumentuje fałszywe tropy i niekompetencję językową, 

ukazuje błędność uprzedzeń oraz cudze i własne szachrajstwa. Nade 

wszystko zaś nie sprzedaje uogólnień...
9
. 

 

Podstawowa tendencja naszej książki również się wiąże z 

pragnieniem zachowania pewnego dystansu i stosownych proporcji w 

myśleniu o nowych zjawiskach. Niedawno wprawdzie przedstawiany był u 

nas raport z interesujących antropologicznych badań terenowych który 

poprzez studia przypadków wskazywał przekonująco na charakter 

istnienia i działania współczesnej nam młodzieży w kulturze
10

, ale 

                                                           
6
 Zob. na ten temat: K. Devlin, Żegnaj, Kartezjuszu. Rozstanie z logika w poszukiwaniu 

nowej kosmologii umysłu, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1997. 
7
 Zob. H.R. Schaffer, Dziecko jako naukowiec: Piagetowska teoria rozwoju poznawczego. 

Rozdział 6., [w:] Tenże, Psychologia dziecka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2005, 

s. 181-215. 
8
 J. Hartman, Drogie dzieci, „Polityka” z 9.09.2015.  

9
 N. Barley, Niebezpieczny sport, dz. cyt.  

10
 Zob. M. Filiciak i in., Młodzi a media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport 

Centrum Badań nad Kultura Popularną SWPS, Warszawa 2010 (PDF raportu dostępny w 

Z zachowaniem  dystansu  

i proporcji... 

Ustalenia Piageta? 

W odniesieniu do 

stosownych raportów...  
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jakakolwiek ostateczność uogólnień wydaje się jednak ryzykowna. 

Obserwacje dotyczą przecież zmiany kulturowej, która odbywa się w 

tempie i zakresie nieporównywalnym z żadnym dotychczasowym 

doświadczeniem tego typu. Jest oczywiste, że na tle tej zmiany edukacja 

tradycyjna, którą w najwyrazistszym stopniu reprezentuje na ogół masowa 

szkoła, nie tylko w Polsce doświadcza kryzysu, niezależnie od tego, w 

jakim czasie i w jaki sposób kryzys ten w różnych miejscach się rozpoczął 

i rozwinął. Jeśli więc antropologiczne rozpoznania z przywoływanego 

raportu wskazują nawet, że młodzi w ramach szkoły działają zgodnie ze 

swymi generacyjnymi doświadczeniami cywilizacyjnymi, nie oznacza to 

jeszcze rzeczywistego wychodzenia szkoły z kryzysu ani nie określa 

rokowań na przyszłość. 

Idealnego sposobu na rozwiązanie rzeczonego kryzysu, choć prób 

różnych nie brakuje, o czym świadczą choćby adresy w przypisach, na 

razie jednak nikt chyba nie znalazł
11

. Wiadomo natomiast, że istnieje wiele 

pojedynczych przypadków świetnych szkół z doskonałymi nauczycielami. 

Tu jednak zajmujemy się tendencjami dominującymi, choć również bez 

pretensji do nadmiernych uogólnień.  

Pokolenia od urodzenia wpisane w środowisko cyberkultury są jak 

„nowy lud” na „nowym kontynencie”. Trudno bez wahania wyrokować, 

jak wobec tego „ludu” postąpić, gdy chodzi o edukację, by nie popełnić 

                                                                                                                                                 
Internecie). Zob. też: Rozgarnięci ogarnięci. Rozmowa [Ewy Wilk] z Martą Byrską, 

współautorką badań MillwardBrown dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, o 

tym, jak żyją, myślą i uczą się obecni gimnazjaliści i licealiści, „Polityka”2015, nr 49, s. 

30-33. 

 
11

 Wśród propozycji rodzimych poważnie wygląda rezultat prób nowego myślenia o 

edukacji opracowany przez Roberta Kwaśnicę (rozdział pt. Holistyczna szkoła 

całodniowa w Raporcie Reforma kulturowa 2020-2030-2040 zob. 

www.kig.pl/files/Aktualnosci/KIG_RAPORT.pdf). Jest to m.in. próba, która ma na celu 

zarówno honorowanie zainteresowań uczniów, jak i sposób na to, by „nie szwendali się 

po ulicach”, gdy ich rodzice pracują. Znaczące wydaje się to, że otwierająca opracowanie 

Skarga dobrze wykształconego skonstruowana jako „zmyślenie prawdziwe”, przedstawia 

lament człowieka, który otrzymał wykształcenie „skuteczne” w dzisiejszym pojęciu, 

zaczyna jednak rozumieć, że nie wystarcza ono do tego, by się uporać z poczuciem 

bezsensu życia i lękiem przed śmiercią. Dostępne są też opracowania, które powstają w 

wyniku projektów fragmentarycznego oglądu problemów edukacji poprzez podręczniki 

szkolne, np. ze względu na wyobrażenia o tolerancji (zob. Raport z badań: J. Balsamska i 

in., Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją, Kraków 2012) albo w kontekście gender. Zob 

też: G. Hüther, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, 

przeł. A. Lipiński, Słupsk 2014, M. Rasfeld, S. Breidenbach, Budząca się szkoła, przeł. E. 

Skowrońska, Słupsk 2015; W. Stebnicki, Edukacja domowa. Edukacja przyszłości, 

Warszawa 2014. W tym kontekście zob. też: P. Nowak, Hodowanie troglodytów. Uwagi o 

szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego, Warszawa 2014. 

„Kultura jako akwarium” 

– objaśnienia zob. s. ... . 

W odniesieniu do 

tendencji 

dominujących...  

http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/KIG_RAPORT.pdf
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podstawowych błędów, choć bez wątpienia dorośli, jak zawsze, jak 

dawniej, odpowiadają za dzieci i młodzież, niezależnie od charakteru i 

głębi doświadczanych zmian kulturowych i innych. „Sposób postrzegania 

– zwraca uwagę Karol Modzelewski – jest zarazem sposobem 

niedostrzegania”
12

. I zawsze – dodajmy – z jakiegoś punktu widzenia, 

jakiegoś uwikłania, jakiegoś kulturowego zanurzenia. Widzisz jedno, 

tracisz z oczu drugie, patrzysz z góry, widzisz inaczej niż z boku albo 

nawet wcale pewnych rzeczy nie dostrzegasz. Podobne znaczenia ma 

omawiana dalej McLuhanowa formuła obrazująca niemożność 

zdystansowania się wobec środowiska, z perspektywy którego człowiek 

patrzy. Karol Irzykowski w swoim czasie przenikliwie podkreślał zaś inny 

jeszcze odcień tej kwestii. Taki, który zdaje się nabierać szczególnego 

znaczenia, gdy pomyśleć o wielości metafor stosowanych w opisach 

nowych mediów:  

Jeżeli się [...] zacznie porównywać na serio to, co życie przynosi, z 

nazwami zaczerpniętymi ze „skarbnicy” słów, natenczas okazują się 

liczne ułamki, niedokładności, fałsze. Życie, płynne życie, na każdym 

kroku rozsadza konwencję słów i wykazuje ich nierównoległość. W 

świecie zewnętrznym jeszcze jako tako przystają określniki do rzeczy, 

ale gdy idzie o psychiczne lub skomplikowane stosunki, powstałe z 

krzyżowania się działań wewnętrznych z zewnętrznymi, wówczas 

powstają dowolności, kontrabandy, żeglowanie pod cudzymi flagami
13

. 

  

Medioznawcza charakterystyka współczesności wskazuje, jak 

zwykle, gdy mowa o mediach, na problemy przekazywania i wymiany 

informacji, więc jest to perspektywa o absolutnie zasadniczym znaczeniu. 

Także w tym sensie jednak, że dziś za pośrednictwem nowych mediów 

cyfrowych wyraziściej i szybciej niż kiedykolwiek odsłania się 

skomplikowanie i zróżnicowanie świata w stanie wrzenia oraz 

niejednoznaczność ludzkich działań i intencji, w tym takich, które polegają 

na sugerowaniu innym, co mają myśleć o otaczającej rzeczywistości. 

Uzmysławia to trudności w budowaniu porozumień i konstruowaniu 

narzędzi samodzielnej konceptualizacji i interpretacji świata. Dobitnie 

przekonuje o tym choćby lektura książek tegorocznej noblistki w 

                                                           
12

 K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 434.  
13

 K. Irzykowski, Pałuba, Kraków 1976, s. 436-437.  

 

  

 

 

 

Trudności w budowaniu  

  Przekazywanie  

  i wymiana informacji 

 

„Świat w stanie wrzenia” 

 Walka o tożsamość 



8 
 

dziedzinie literatury (2015), Swietłany Aleksijewicz
14

, czy Petera 

Pomerantseva
15

 i książki wielu innych autorów ukazujących, w jakim 

stopniu człowiek staje się „produktem” otaczającej go kultury, i co się 

dzieje, gdy traci kształtowaną latami tożsamość, gdy jest mu ona odbierana 

lub narzucana. Z neurobiologicznego punktu widzenia wyjaśnia te 

zjawiska cytowany niżej Manfred Spitzer. 

Nie dajmy się zatem zwieść. W sygnalizowanym tu kontekście 

formułujemy nasze rozpoznania nie tyle jako dobrą i pewną odpowiedź na 

edukacyjne potrzeby współczesności, ile raczej jako zaproszenie do 

rzetelnego namysłu i badań, które mogłyby służyć w jakiejś mierze 

rozwiązaniom systemowym dotyczącym celowo organizowanej edukacji 

wobec dominujących zjawisk kulturowych. „Nasz mózg płata nam figla i 

uczy się nieustannie” – pisze Manfred Spitzer
16

. I dodaje:  

Kto się uczy, ten się zmienia. Jeśli uczymy się czegoś naprawdę 

nowego, nie pozostajemy tacy sami, tylko z odrobinę większą ilością 

nauczonego materiału w głowie, ale zmieniamy się. Przyswajanie 

czegoś nowego zawsze oznacza zmianę w tym, kto przyswaja. W 

układzie biologicznym uczenie się w inny sposób nie jest możliwe. Ale 

my mamy jeszcze świadomość siebie, naszych odczuć, naszej osobistej 

historii, naszych ograniczeń i naszej skończoności. Gdy konfrontujemy 

się z czymś nowym, to z dużym prawdopodobieństwem dochodzi do 

aktualizacji tego typu myśli w naszych umysłach; dzieje się to 

przeważnie w sposób niezauważony, nieświadomy. [...] Przerysowując, 

można by to sfomułować następująco: skoro „kto się uczy, ten się 

zmienia”, to „kto się uczy, ryzykuje utratę tożsamości” (czyli 

doświadczeń i wartości konstytuujących jego osobę). A to może budzić 

lęk
17

. 

 

Jak wielkie bywają lęki związane z utratą lub koniecznością 

przeformułowania własnej tożsamości, dowodzą przywoływane wyżej 

reportaże. Nasze mózgi uczą się, z tego wynika także, i bez szkoły, i bez 

celowych akcji edukacyjnych innego typu. Problem w tym, czego się uczą 

oraz czego nie mają szansy się nauczyć w ogóle bez specjalnie 

ukształtowanych do tego warunków.  

                                                           
14

 Zob. zwłaszcza: A. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, 

przeł. J. Czech, Wołowiec 2014. Zob. np. także: B. Demick, Światu nie mamy czego 

zazdrościć. Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej, przeł. A. Nowakowska, 

Wołowiec 2011. 
15

 P. Pomerantsev, Jądro dziwności. Nowa Rosja, przeł. I. Noszczyk, Wołowiec 2015. 

Zob. też: M. Kącki, Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Wołowiec 2015.  
16

 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2008, s. 21. 
17

 Tamże, s. 22. 
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Wnioski są zasadniczo oczywiste: celowo organizowana edukacja 

jest koniecznością w świecie, który zgłasza pretensje do normalności. 

Wymaga podjęcia wyzwania. Być może, poza rozmaitymi przypadkami 

dobrych szkół, szukać trzeba pozaszkolnych rozwiązań alternatywnych, 

zabiegając przy tym o zaangażowanie państwa. Alternatywnym 

rozwiązaniem może być – i to nas w tej książce zajmuje między innymi – 

skorzystanie z możliwości, jakie otwiera wejście nowych mediów w życie 

codzienne.  

Z jednej strony jest to bowiem przestrzeń unikalnych możliwości. 

Kilka z opisywanych przez nas mechanizmów dowodzi, że nowe 

pokolenia „globalnej wioski” w sposób kompletnie odmienny od 

tradycyjnego konstruują lub mogą konstruować swą wiedzę i jej transfer 

oraz inaczej budować komunikację. Potwierdzają to przykłady z życia 

dotyczące eksponowanych tu zjawisk referowane w cytowanych wyżej 

raporcie Młodzi i media
18

. Chociażby immersja: ze względu na swą 

obezwładniającą zmysłowość, bardziej pociąga niż rzeczywistość i 

angażuje współczesnego użytkownika mediów w stopniu głębszym niż 

realność Poprzez ruch i aktywność w eksploracji środowiska wirtualnego 

zwiększa się też koncentracja na podejmowanych zadaniach tych, którzy 

korzystają z opisywanych możliwości mediów i chętnie przebywają w 

symulowanym świecie. Dzieje się to m.in. dzięki „namacalności” tego 

świata, który pozwala się doświadczać. Podobne możliwości daje 

transmisyjność, która wykorzystuje komunikacyjne walory mediów 

cyfrowych i może służyć budowaniu wiedzy poprzez eksponowanie 

zbieżności na zasadach podobnych do obserwowanych w środowiskach 

fanowskich. Fascynacja, poszukiwanie, śledzenie to tylko wybrane 

zachowania wynikające z zaciekawienia oferowanego przez konwergencję. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na intermedialną budowę komunikatów i 

poruszanie się pomiędzy różnymi typami tekstów: pisanych, ikonicznych, 

audialnych, audiowizualnych. Równie ważne wydają się relacje 

społecznościowe. Istotny jest problem fragmentaryczności. Ta ostatnia 

wymaga od użytkownika budowania narracji przywołującej różne 

                                                           
18

 M. Filiciak i in., Młodzi a media, dz. cyt. 
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konteksty, podzielonej pomiędzy różnego typu wypowiedzi medialne. Tu z 

odczytywania poszczególnych fragmentów wynika całościowy obraz. 

Wreszcie uwagę zwraca interaktywność, która przesuwa akcent z 

teleobecności – tak powszechnej w audiowizualnej kulturze mediów 

tradycyjnych – na partycypację (współuczestnictwo, współtworzenie). To 

działanie w mediach określa poziom zainteresowania tematem, a tym 

samym jego żywotność.  

„Ważne jednak, aby te plusy, nie zasłoniły nam minusów” – 

mawiał Ryszard Ochódzki, bohater kultowego Misia, do swoich 

podopiecznych wyjeżdżających na zgrupowanie sportowe za zachodnią 

granicę. Pewne mechanizmy nowych mediów mogą budzić zastrzeżenia i 

rodzić poczucie zagrożenia integralności człowieka i świata. Modularność, 

dająca dostęp użytkownikowi jedynie do fragmentu, rodzi poczucie 

szczątkowości. Nowe media nie zapewniają ani ciągłości, ani nie odnoszą 

się do jakiejś jednolitej wizji świata. Trudno mówić tu o całokształcie, o 

świecie jako modelu, który można by poznać. Poczucie niestabilności 

wzmaga transmisyjność, z powodu której zasób informacji jest w 

nieustannym ruchu, przepływie pomiędzy użytkownikami. Każdy 

komunikat, przekaz może ulec zmianie, zostać przekształcony, może 

zniknąć i pojawić się w dowolnym momencie, w tym samym kształcie lub 

zmodyfikowany. Taka sytuacja musi rodzić pytanie, czy w ogóle możliwe 

jest konstruowanie modelu edukacji w oparciu o kulturę nowych mediów. 

Równie problematyczne wydaje się poczucie indywidualności, 

jakie sugerują nowe media przez zabiegi opcjonalności, selekcji, 

nawigacji, interakcji. Warto zwrócić uwagę, że związana z modularnością 

automatyzacja, w której program uzupełnia i poprawia za użytkownika 

poszczególne działania, dostosowując do zaprogramowanego algorytmu, 

daje wrażenie ubezwłasnowolnienia jednostki wbrew deklarowanym przez 

media cyfrowe wolnościom wyboru i indywidualizacji doświadczenia. 

Zresztą ta ostatnia, przekładająca się na możliwość dokonywania selekcji, 

nawigowanie po sieci hipertekstowego oceanu wiedzy, współautorstwo 

treści, współprodukcję i dystrybucję, też może budzić wiele zastrzeżeń.  

W nowych mediach nie ma mowy o mapie, o punktach odniesienia 

(latarniach morskich – słupach), busoli czy innych narzędziach 

Kultura fanowska: 

przykład – przekazywanie 

informacji związanych  

z programami typu reality 

show – dokładniejsze 

objaśnienia zob. s. ... . 
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nawigacyjnych, dzięki którym można by orientować się w morzu 

informacji, tym samym surfowanie przypomina raczej dryfowanie niż 

nawigowanie. Brakuje też celu i kierunku. Pływanie w oceanie sieci 

donikąd nie zmierza, jest w pewien sposób przypadkowym spotkaniem z 

wiedzą, którą trudno sklasyfikować, poukładać, a tym samym poznać 

poprzez odniesienie do osobistego doświadczenia. Hipertekstowa i 

hybrydowa struktura mediów cyfrowych zrywa z połączeniami o 

charakterze przyczynowo-skutkowym, więcej tu asocjacji o podłożu 

zaskoczenia, przypadku niż celowych powiązań semantycznych czy 

formalnych.  

Zastrzeżenia może też budzić tak promowana w nowych mediach 

interaktywność. Położenie bowiem nacisku na działanie użytkownika 

nowych mediów nie idzie w parze z jego przygotowaniem (nie mówimy tu 

o zdolnościach technicznych) do kreowania rzeczywistości.  

Aby coś budować, trzeba posiadać pewne zaplecze, do którego można 

sięgać. Czasem odnosi się wrażenie, że kultura partycypacji to w dużej 

mierze wtórne naśladownictwo wzorców promowanych przez inne media, 

co rodzi podejrzenia o pozorną wolność jednostki sterowanej przez branże 

medialne.  

Siłę wpływu tej ostatniej widać szczególnie w produkowanych 

przez nią światach wirtualnych, które za pomocą odpowiednich bodźców 

zmysłowych, powodują intensywność przeżyć i zapewniają złudzenie 

uczestniczenia w idealnym świecie. Zachodzi obawa, że oznacza to raczej 

eskapizm niż na przykład chęć poszerzania horyzontów poznawczych, że 

raczej chodzi tu o pokusę porzucenia mało ciekawej realności na rzecz 

„atrakcjonów” wyprodukowanych przez nowe media. Pomijając w tym 

miejscu dramatyczne przykłady patologicznych reakcji psychicznych i 

społecznych (np. hikikomori), już samo rozbicie doświadczenia 

egzystencjalnego pomiędzy realis a virtualis wydaje się niebezpieczne dla 

ontologii człowieka. Ponadto wymieniana przed chwilą silna zmysłowość 

świata – symulowanie, stałe atakowanie i drażnienie ludzkich zmysłów – 

wywołuje w człowieku nieustanne pobudzenie, którego tak trudno 

doświadczyć w codzienności. Nic zatem dziwnego, że w rzeczywistości 

Naśladownictwo zamiast 

twórczej samodzielności? 

 

Nieustanne  

pobudzanie zmysłów 

Eskapizm  
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domaga się on coraz częściej, coraz silniejszych doznań i ciągłego 

pobudzania.  

Jan Hartman pisze: 

Znaleźliśmy się na zakręcie. Zostaliśmy wystawieni na konfrontację z 

globalnymi zasobami kompetencji, charyzmy i mistrzostwa. I 

praktycznie jesteśmy bez szans z Internetem. [...] I nie łudźmy się, że 

maszyna żywego człowieka nie zastąpi. Przecież za tą cholerną 

maszyną stoją miliony ludzi, których możemy oglądać jak żywych! Tak 

naprawdę jedyne, co nam zostaje, to rola przewodnika po wybranych 

zasobach Internetu, zachęcającego do odwiedzenia tego czy owego 

miejsca i zatrzymania uwagi na czymś przez chwilę
19

. 

 

Cytowany już Spitzer zwraca natomiast uwagę:  

Internet ma się tak do uczenia, jak jak supermarket do dobrego jedzenia  

[...] w supermarkecie znajdziemy wszystko, i to w ilościach, które zdają 

się – w porównaniu z pojemnością naszych żołądków – nieograniczone. 

Ale dobre jedzenie to znacznie więcej niż tylko składniki. Dopiero 

dzięki odpowiedniemu zestawieniu i przygotowaniu stają się 

potrawami, które należy jeszcze odpowiednio połączyć i podać w 

odpowiedniej kolejności. Dopiero wtedy składniki stają się dobrym 

jedzeniem
20

. 

 

Jakby w odpowiedzi na formułowane tu zastrzeżenie niemożności 

jednoznacznego określenia szans i obaw Zygmunt Bauman mówi: 

 
Ponieważ żyję już wyjątkowo długo, miałem wiele okazji, aby 

prześledzić pod tym kątem całkiem sporo radykalnie różnych 

uwarunkowań i nigdy nie natknąłem się na taką formę życia, na którą 

nie składałyby się jednocześnie możliwości i zagrożenia
21

 

 

Wnioski zaś byłyby takie: inicjacja inicjacji nierówna i przewodnik 

przewodnikowi też.  Za tą „cholerną maszyną”, jak podkreśla Hartman, stoją 

nie tylko „miliony ludzi, których możemy oglądać jak żywych”, leczy także 

ludzie, którzy w odpowiadający swym interesom sposób konstruują obraz 

ukazywanej rzeczywistości. Celowe kształtowanie programu edukacyjnego 

w scharakteryzowanym tu kontekście kulturowym jest tym bardziej 

konieczne i tym trudniejsze. Wymaga zaś bez wątpienia przemyślenia na 

nowo i nowego wypełnienia znaczeniami starej idei Bildung, tj. 

rozważenia w nowej sytuacji kulturowej, naznaczanej przez nowe media, 

problemów, zakresu i jakości kształcenia ogólnego, które siłą rzeczy ma 

                                                           
19

 J. Hartman, Drogie dzieci, dz.cyt. 
20

 M. Spitzer, Jak uczy się mózg..., dz.cyt., s. 16. 
21

 Z. Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, przeł. P. Poniatowska, 2012, 

Wrocław s. 34. 

Wnioski  
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charakter formacji, więc wychowania, i nie może być oddawane w pakt 

doraźnym intencjom polityków, biurokracji i innych nastawionych na 

doraźną skuteczność „znawców i reformatorów” edukacji, w tym 

„znawców i reformatorów” szkoły. Nie może też być sferą oddawaną 

walkowerem nowym mediom. Tak samo, jak nie może udawać, że nie jest 

propozycją przez kogoś dla kogoś innego projektowaną, a więc że projekt 

edukacyjny nie jest skażony cieniem jakiegokolwiek przymusu i 

arbitralności, że nie jest tworzony z określonej perspektywy. To są nasze 

podstawowe tezy. 

Wszelkie poszukiwania powodowane są i napędzane ciekawością. 

Podstawową kwestię w edukacji stanowi zatem problem podtrzymywania i 

rozwijania naturalnej ciekawości ludzkiej oraz wyzwalania ciekawości dla 

czegoś istotnego i tworzenie warunków poznawania tego. Bez pracy nie 

ma jednak solidnej edukacji. Samą zabawą i aktywnością dla aktywności 

niczego trwałego się nie osiąga. Ciekawość jako motywacja niweluje 

jednak ciężar wysiłku, oferując obietnicę poznania i dotarcia do tajemnicy.  

Osobista wiedza jest istotna, ale zawsze powstaje pytanie, czego ta 

osobista, przetwarzana przez własny mózg, wiedza dotyczy, jakich 

zagadnień, w ramach takiego poznania. Trzeba mieć z czego wybierać, 

żeby można było w ogóle mówić o wyborze.  

Nasze tezy formułowane są, być może, w naiwnym 

przeświadczeniu, że lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć, co się przeżywa, 

w czym się uczestniczy, a przede wszystkim, kim się jest, dlaczego, i czy 

istotnie ma w tym udział wola własna, niezależnie od tego, co na temat 

skutków tego rodzaju postulatów mówił dla przykładu Kohelet, twierdząc, 

że „kto przysparza wiedzy – przysparza i cierpienia (Koh 1,18).  

Dobrze jest się też dziwić, mieć potrzebę zadawania pytań. Tych 

wszystkich pytań, które człowiek zadaje od wieków, więc także 

umiejętność ich formułowania i potrzebę poszukiwania na nie odpowiedzi 

ze świadomością, że w to poszukiwanie wpisana jest niepewność co 

rezultatów.  

Dobrze jest mieć w sobie gotowość poddawania poznawanego 

namysłowi i krytycznej refleksji. Wydaje się, że – pomimo oczywistych 

wątpliwości zarysowanych wyżej – właśnie nowe media tworzą szanse, 

 

Tezy 
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inne niż kiedykolwiek dotąd, rozwijania i kierunkowania sugerowanej 

wyżej ciekawości, więc szansę na zmiany w sposobie konstruowania 

dzisiejszej edukacji. Pozwalają rozważyć ideę przemodelowania 

dotychczasowego porządku kształcenia i skorzystać z rozwiązań 

podpowiadanych przez charakterystyczne dla nowych mediów strategie 

komunikacyjne. Ich przedstawiana dalej lista nie może być oczywiście 

kompletna wobec tempa zachodzących zmian, podobnie jak niekompletny 

jest zbiór zastrzeżeń z nimi związanych. W każdym razie nie oznacza to na 

pewno podzwonnego dla literatury i w ogóle książki. Może nawet 

odwrotnie.  

Dla pewności podkreślmy raz jeszcze, że nie chodzi nam o idee 

prostego wprowadzania rozwiązań medialnych do istniejących programów 

kształcenia, o e-learning, pracę z uczniami „w chmurze”, e-podręczniki,  

ani nawet o laptop dla pierwszoklasisty
22

, ale o nowy model kształcenia –  

uwzględniający zróżnicowany charakter przekazu kulturowego, a zarazem 

ukazujący jego integralność i intertekstualny charakter.  

Chodzi o budowę modelu kształcenia uwzględniającego 

właściwości nowych mediów, więc to, co determinuje percepcję 

współczesnego użytkownika kultury. Z założeniem, że celowe 

organizowanie powszechnej edukacji ma istotne znaczenie, choć nie może 

ona ani bez końca powtarzać dawnych przeświadczeń na swój własny 

temat, ani rezygnować z tego, co pomaga człowiekowi nadawać życiu 

głębszy sens.  

Nie chodzi, powtórzymy także, o proste wprzęgnięcie nowych 

mediów, rozumianych narzędziowo jako zestaw urządzeń cyfrowych, w 

takie lub inne strategie szkolne, czy o zastosowanie istniejących już, 

adresowanych do szkoły programów wykorzystujących nowe media, 

Chodzi o prze-myślenie edukacji w nowym kontekście kulturowym, w 

                                                           
22

 Zapowiadana w 2009 roku akcja rządu Donalda Tuska pod hasłem „Komputer dla 

każdego ucznia” nie powiodła się zarówno z powodów ekonomicznych, jak i w wyniku 

oporu środowisk pedagogicznych, które w wyposażaniu dzieci w elektroniczne 

urządzenia widzą zagrożenie dla wyznawanych wartości edukacyjnych i zwracają uwagę 

na szkodliwy wpływ cyfrowych mediów na naukę (zob. M. Spitzer, Cyfrowa demencja. 

W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, przeł. A. Lipiński, Słupsk 2013, 

s. 80 i nast.). 

„Kult cargo”:  

analiza przykładów  

zob. s. ... . 

Literatura  

– „laboratorium 

myślowych 

eksperymentów” 



15 
 

kontekście wiedzy o właściwościach tych mediów
23

. Nie w taki sposób 

jednak, by dawało to efekt kultu cargo.  

  A poza tym... Poza tym w kontekście walorów cyberkultury warto 

może mieć w pamięci także przynajmniej dwie literackie historie: Pokój 

na Ziemi Lema (1984) i Możliwość wyspy Michela Houellebecqa (2005). 

Te dwa rodzaje pożywki dla wyobraźni każą myśleć o dalekosiężnych 

konsekwencjach cywilizacyjno-biotechnologicznych modyfikacji i o tym, 

jak wyglądałaby na przykład sprawa wszechwładnych, wszechobecnych 

mediów cyfrowych, określających warunki globalnej komunikacji,  

wyobraźni, gospodarki i w ogóle postrzegania świata oraz dostępu do 

wiedzy, gdyby za sprawą jakichś bakterii, o których czytamy u Lema: 

 

[...] na rozkurz poszła cała infrastruktura. Baza przemysłowa, łączność, 

bankowość, automatyzacja. Ocalały tylko mechanizmy proste...
24.  

 

Lub gdyby odwieczne ludzkie marzenie o nieśmiertelności miało 

się realizować tak, jak we wspomnianej powieści Houellebecqa
25

.  

Te literackie odwołania wskazują wyraźnie, że prócz wszelkiego 

rodzaju „protez” w postaci nowych mediów zachowywanie niezależności i 

samodzielności mózgu stanowi niezaprzeczalną wartość, a jak bardzo 

bywa ona narażona na rozmaite manipulacje, świadczą cytowane 

poprzednio reportaże. Literatura piękna zaś ciągle jeszcze podpowiada 

obrazy i język, za którego pomocą daje się samodzielnie stawiać światu i 

sobie zasadnicze pytania.  

 Pragnęlibyśmy, by nasza książka mogła spełnić rolę zaczynu 

koniecznej dyskusji na te tematy. Dyskusji inspirowanych 

przedstawionymi niżej opisami i charakterystyką współczesnego 

kulturowego kontekstu, a także sugerowanymi dalej kierunkami 

konkretnych rozwiązań.  

Książkę naszą adresujemy do osób zainteresowanych w pierwszym 

rzędzie problemami edukacji, co niekoniecznie oznacza równorzędną 

znajomość fachowej literatury na temat nowych mediów. Dlatego znajdzie 

                                                           
23

 Zob. w tym kontekście w Raporcie pt. Reforma kulturowa 2020-2030-2040 pomysł pod 

nazwą Holistyczna szkoła całodniowa, dz.cyt. 
24

 S. Lem, Pokój na Ziemi, Kraków 1987, s. 264. 
25

 M. Houellebecq, Możliwość wyspy, przeł. E. Wieleżyńska, Warszawa 2006.  

Nierównoważność wiedzy  

o mediach  

i wiedzy o człowieku   



16 
 

się tu gruntowne przybliżenie zarówno problematyki dotyczącej tych 

mediów, jak i języka, który funkcjonuje w medioznawczych opisach 

problemów z tego zakresu. Znajdą się refleksje wskazujące na co najmniej 

dwuznaczność roli nowych mediów w kształtowaniu ludzkich gustów i 

poglądów, jak i pytania o źródła ludzkich upodobań i podatności na 

manipulacje.    

Chodzi przy tym o intelektualne przybliżenie dość różnych 

obszarów refleksji. Chodzi też o tworzenie podstaw i warunków p r z e k ł 

a d u różnych sfer obserwacji i badań kulturowo-antropologicznych na 

potrzeby edukacji, a to oznacza zarówno formułowanie nowych 

postulatów badawczych związanych z edukacją w relacji do nowych 

mediów, jak i poszukiwanie konkretnych rozwiązań praktycznych.  

Książka nasza ma kilku autorów, z których każdy wnosi inne nieco 

spojrzenie na omawiany przedmiot, inne doświadczenie, zakorzenienie w 

innych lekturach, reprezentuje inną nieco stylistykę i inną osobowość –

„styl to człowiek” – podobno. Różnice widać zapewne nawet w tych 

fragmentach tekstu, które zostały napisane wspólnie. Nie zacieramy ich 

nadmiernie, choć usilnie zabiegamy o spójność myśli. Jesteśmy różni. 

Zależy na na tym samym. Szukamy porozumienia.  

Chcemy przedstawić w ten sposób także świadectwo starań o to 

porozumienie i zapoczątkować pilnie, naszym zdaniem, potrzebny szerszy 

proces „uzgadnianie języków” odpowiednich w rozmowie na temat sensu i 

jakości edukacji.  Wieloaspektowość widzenia zdaje się przy tym 

niezbędna.  

Księgarnie oferują dziś coraz więcej książek, w których 

podejmowane są problemy nowych mediów w kontekście edukacji
26

. 

Książki te zwykle dotyczą tego, jak uczyć wobec nowych możliwości i w 

nowej kulturowo sytuacji. Rzadko stawia się w nich pytanie o to, czego 

dziś uczyć i dlaczego akurat tego. To ostatnie wygląda na oczywiste, ale 

jest dalekie od prawdy.  

                                                           
26

 Zob. m.in. rozprawy, które stanowią rezultat zorganizowanego w Uniwersytecie 

Jagiellońskim I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka dziś – Kształcenie dla 

jutra, T. 2 ( w całości poświęcony kwestiom relacji między nowymi mediami i edukacją), 

red, K. Biedrzycki i in.; Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska i in., Lublin 

2015. 

Problem p r z e k ł a d u 

teorii na rozwiązania 

praktyczne 
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Przestrzenie koniecznego namysłu 

Imponderabilia 
Kiedy mowa o szkole powszechnej, organizowanej z rozmysłem 

dla wszystkich, to u podstaw jest zawsze jakiś projekt formacyjny. W 

takim razie wypada zacząć od celów, które określają kierunek takiej 

formacji. A choć dotyczy to spraw zasadniczych, ale ogólnych, z kilku 

względów korzystniej może będzie się posłużyć konkretem.  

Przedstawiamy niżej  dwa zdjęcia, które odpowiadają dwom typom 

szkoły i dwom typom formacji. Zdjęcie przeciw zdjęciu zatem – w końcu 

żyjemy w kulturze obrazu. Na pierwszym smutna pruska tradycja
27

, na 

drugim „zgodny z naturą”, „przyjazny dla mózgu” raj
28

. Być może brakuje 

tu zdjęć trzecich, na których dzieci z wykorzystaniem współczesnych 

technologii uprawiałyby twórczość na miarę nowego tysiąclecia.  

 

                                                           
27

Zdjęcie pt. Wizyta w szkole lalek zob. www.kaethe-kruse.de/.../kaethe-kruse-puppen-

museum (Przeprowadzaliśmy sondaże wśród doktorantów i studentów, przedstawiając im 

to zdjęcie. Trudno wprawdzie mówić przy tym tym o reprezentatywnej próbie, ale jednak 

nie było wśród przepytywanych nikogo, kto by nie miał w pamięci tak komponowanego 

wystroju klasy i tak układających się relacji między między obecnymi w klasie osobami. 

Rekwizyty się zmieniają, stroje się zmieniają, model wydaje się nieśmiertelny i trwa).  
28

 Zdjęcie pochodzi z prezentacji – źródło:
 
http://tribalsimplicity.com/2014/07/06/ubuntu-

i-am-because-we-are/ 

Tradycja pruskiej szkoły 

i „przyjazny dla mózgu” 

raj 

http://www.kaethe-kruse.de/.../kaethe-kruse-puppen-museum
http://www.kaethe-kruse.de/.../kaethe-kruse-puppen-museum
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Cele szkoły formułuje się na ogół rozmaicie, nie zawsze wprost i 

nie wszystkie jawnie, choć niekoniecznie ze złej woli. Pojawiają się przy 

tym różne koncepcje radykalne, by wspomnieć klasyczny manifest 

przeciw szkole Ivana Illicha
29

, albo coraz popularniejsze ostatnio, niekiedy 

nawet udatnie realizowane, wizje szkół wolnych w rodzaju Summerhill
30

. 

Zarysowują one obraz nowego człowieka, którego emocjonalne i 

społeczne kompetencje eksponowane są jako ważniejsze od tradycyjnie 

rozumianych kompetencji intelektualnych – a co gorsza – pozostające z 

nimi w sprzeczności
31

.  

Ducha tej „rewolucji” odkrywa drugie z prezentowanych zdjęć. 

Pochodzi ono z prezentacji towarzyszącej wystąpieniu Boyda Varty’ego, 

afrykańskiego działacza na rzecz przyrody
32

. Wystąpienie było 

dedykowane Nelsonowi Mandeli i przedstawiało filozofię Ubuntu – jedną 

z wielu modnych dzisiaj, proponowanych alternatywnym szkołom, 

poszukującym na powrót korzeni człowieczeństwa i rzeczywiście bardzo 

pięknych. Ten przykład wydaje się tu użyteczny. Mówi nam więc Varty: 

                                                           
29

 I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, przeł. Ł. Mojsak, Warszawa 2010. 
30

 A.S. Neil, Nowa Summerhill, red. A. Lamb, przeł. M. Duch, Poznań 1992. 
31

 J. Jull, Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców, przeł. D. 

Syska, Podkowa Leśna 2014; K. Robinson, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności 

(2001), przeł. A. Baj, Kraków 2010. 
32  

Wystąpienie Varty’ego: 

 http://www.ted.com/talks/boyd_varty_what_i_learned_from_nelson_mandela
 
 

Pytania o cele kształcenia 

http://www.ted.com/talks/boyd_varty_what_i_learned_from_nelson_mandela
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„Widzimy w dzikości natury najlepsze nasze cechy i przeglądamy się w 

nich”. I dodaje: „Istnieję dzięki wam”.  

Filozofię Ubuntu trudno wyrazić w tłumaczeniu. Bardziej 

dosłowny przekład podpisu po zdjęciem powinien być może brzmieć: 

„Jestem, jaki jestem, z powodu tego, kim jesteśmy wszyscy”. Ale to już 

zbyt wiele mówi o cechach naszego „ja” i ich związkach z otoczeniem, 

lokuje się więc niebezpiecznie blisko marksistowskiej tezy o tym, że 

człowiek jest w swej istocie „całokształtem stosunków społecznych”, co 

również wydaje się w jakimś stopniu prawdą. Niezupełnie jednak stanowi 

to prawdę Ubuntu, ponieważ tam chodzi nie tylko o stosunki między 

ludźmi, ale też o relację ze światem w ogóle, w tym na przykład ze 

słoniami, o których pisał Romain Gary w mało znanej w Polsce, 

niewznawianej od pierwszego wydania, a znakomitej powieści Korzenie 

nieba
33

. Miarą człowieczeństwa i wartości cywilizacji okazuje się w niej 

właśnie stosunek do wolnych słoni afrykańskiej sawanny. Może w takim 

razie lepiej byłoby powiedzieć: „Jestem, ponieważ jesteśmy”, albo: 

„Jestem, bo ty jesteś”. W końcu akurat na tym zdjęciu słoni nie ma.  

Ale nie tylko słoni tam nie ma. Nie ma więc na przykład dziecka, 

które z sobie tylko znanych powodów nie chce tym razem siedzieć w 

kręgu albo nie chce w nim w ogóle siadać, ponieważ jest introwertycznym, 

refleksyjnym odludkiem. Nie ma też drugiego takiego kręgu, w którym 

inne dzieci wolą usiąść osobno z jakichś powodów, na przykład dlatego, 

że są, z przeproszeniem wszystkich, białe.  

Piękna idea harmonijnej wspólnoty, poza uśmiechem rozczulenia 

na widok przedstawionej „naturalnej idylli”, wymaga jednak, okazuje się, 

komentarza, jeśli tylko się przez chwilę zastanowić. Zdjęcie przedstawia 

obraz tak wyidealizowany, że może nawet niebezpieczny. 

Antropologicznych definicji nie da się przyjmować bezkarnie, nawet 

urokliwych do tego stopnia, jak ta odpowiadająca analizowanemu zdjęciu. 

Definicje nie są niewinne, przestrzegał Leszek Kołakowski
34

. 

                                                           
33

 R. Gary, Korzenie nieba, przeł. K. Byczewska, Warszawa 1956. 
34

 L. Kołakowski, Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej, przeł. J. Turowicz, 

„Znak” 1993, nr 10, s. 18-21. 

Niewinność definicji? 

Filozofia Ubuntu 

Niewinność idei? 
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Ten sam piękny podpis mógłby się zresztą pojawić pod zdjęciem 

iskających się szympansów albo pszczół formujących kłąb, żeby w nim 

przetrwać zimę. Mówimy jednak o szkole, a szkoła jest dla ludzi, nie dla 

pszczół i nawet nie dla szympansów. Jeśli zaś rozmawiamy o naturze i 

naukach lub też wzorcach, która natura ze sobą niesie, to mimo wszystkich 

tych „i widział Bóg, że to było dobre” powtórzonych w Księdze Rodzaju 

na koniec każdego z dni Stworzenia, wiemy dobrze, że nie tylko takie 

obrazki dałoby się przytoczyć. Zarówno szympansy, jak pszczoły oraz 

ludzie – w tym także mali ludzie – w naturalnie instynktowny i nierzadko 

okrutny sposób eliminują na przykład wszelkiej maści odmieńców lub po 

prostu wrogów w walce o pozycję w hierarchii, bo ta walka jest 

czynnikiem dla natury niestety może nawet istotniejszym niż harmonijne 

współistnienie. Wolne wioski radośnie eksplorujących świat i siebie 

nawzajem dzieci nie muszą niestety wcale realizować scenariusza z Dwóch 

lat wakacji Juliusza Verne’a
35

, bo równie dobrze mogą wypełnić 

koszmarną wizję Williama Goldinga z Władcy Much
36

. Jeśli jednak 

skłonność do harmonii życia w kręgu nie jest u ludzi wrodzona, to trzeba 

zastrzec natychmiast, że cytowane zdjęcie i inne obrazki, których wiele 

dzisiaj krąży dla zilustrowania tego rodzaju idei pedagogicznych, mają 

jedynie marketingowy charakter i są raczej wizytówką prezentującą ducha 

szkoły, a nie dowodem na to, że wystarczy się w niej odwołać do natury. 

Jeśli zresztą tym prezentowanym duchem szkoły miałby być na przykład 

kolektywizm, to konieczne byłyby już dalsze komentarze, bo dałoby się tu 

oczywiście podnieść wiele kolejnych zastrzeżeń bardzo zasadniczej 

natury.  

Mniejsza teraz o te zastrzeżenia. Tutaj chodzi o proste pytanie 

dotyczące natury i o to, jaki ona ma mieć związek ze szkołą. Czy chodzi 

nam o szkołę, w której pszczoły rozwijają zdolność tworzenia zimowisk, 

choć ona jest wrodzona? Czy może o taką szkołę, w której rozmaite 

praktyki uwalniają pszczoły od sztucznych naleciałości, powodujących, że 

z nadejściem zimy stają się one bezbronne i mogą polegać wyłącznie na 

międzypasiecznych korporacjach albo wręcz na wyzyskującym je 

                                                           
35

 J. Verne, Dwa lata wakacji, przeł. J. Kasza, Warszawa 2010. 
36

 W. Golding, Władca much (1954), przeł. W. Niepokólczycki, Warszawa 2003. 

„Dwa lata wakacji” 

Verne’a vs. „Władca Much” 

Goldinga 
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bezlitośnie człowieku, który zapewni im przetrwanie zimy za cenę 

odpowiednich danin miodu?  

Jeśli uznamy, że harmonijne relacje nie są dla ludzi naturalne, nie 

kształtują się spontanicznie w rodzinie ani w trakcie podwórkowej lub 

sieciowej zabawy, to powstaje problem. Musimy bowiem uznać, że modne 

dziś tzw. wolne szkoły, podążające rzekomo za spontaniczną naturą dzieci, 

są w rzeczywistości projektem z pogranicza psychoterapii i socinżynierii i 

że zmierzają do stworzenia nowego typu człowieka. To zaś należałoby 

ujawniać w deklaracjach programowych literami równie wielkimi, jak 

ostrzeżenia na paczkach papierosów. I powinniśmy dobrze o tym 

pamiętać, przetrwawszy jakoś wiek XX.  

W rzeczywistości trzeba raczej wyraźnie powiedzieć, że każdy 

projekt formacyjny należałoby opatrywać podobnymi ostrzeżeniami. O ile 

bowiem prawdą jest, że istniejemy zawsze w relacjach i jeżeli prawdą jest 

również to, że uczenie się, zwłaszcza w szkole, polega na relacjach bardzo 

szczególnego i skomplikowanego rodzaju, to na poziomie podstawowych 

wyznaczników filozoficznych, zwłaszcza antropologicznych, należałoby 

szukać inspiracji gdzie indziej niż w kręgu Ubuntu z jednej strony, oraz w 

kompetencjach użytecznych w globalnej gospodarce z drugiej, i gdzie 

indziej położyć akcenty.  

Człowiek siedzący w kręgu czy też robiący coś zgoła odwrotnego, 

tym się różni od iskających się szympansów lub szympansów walczących 

o pozycję w stadzie, że stworzył kulturę. Nie tylko bez niej istnieć nie 

umie, jak to ks. Pasierb zauważył, ale też ma skłonność naturalną (?), by ją 

tworzyć. Coś to u człowieka powoduje. Kultura zaś, jak by nie patrzeć, 

naturalna nie jest. Komentując to, wypowiadamy w zasadzie tautologię. 

Możemy się zgodzić, że dobra definicja kultury nie istnieje, że wszelkim 

próbom takiego definiowania towarzyszy nieusuwalna wieloznaczność, 

jak podkreśla Bauman, ale każda definicja dająca się pomyśleć w 

tautologiczny sposób stanowi dowód, że nie chodzi w niej o nic 

naturalnego, żadne dzieło przyrody. Kultura z równie definicyjnych 

powodów nie jest też wrodzona. Bez wątpliwości jest „nienaturalna”. 

Zamiast więc pokazywać „pierwotne” obrazy naturalnej harmonii dzieci 

siedzących w kręgu, lepiej byłoby może pokazywać ludzi, równie 

Pytania o poszukiwany 

model szkoły 

Kultura vs. natura 
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pierwotnie malujących na ścianach w Lascaux to, co tam namalowane 

znaleźliśmy. Prawdopodobnie, choć wiedzieć tego na pewno nie możemy, 

ci ludzie nie bili się między sobą w trakcie malowania. Być może 

malowali w przekonaniu, że jest to czynność w ich świecie użyteczna, ale 

nawet jeśli tak było, to nie za to jesteśmy im dzisiaj wdzięczni. Chłodno 

myśląc, trudno dopatrzeć się powodu, dla którego te pierwsze formy 

kultury, których przejawy możemy dzisiaj szczęśliwie podziwiać, 

przyczyniły się do przetrwania tych ludzi i ich potomstwa. Wyobrażając 

sobie zaś, jak ostro w tamtych czasach działała okrutna naturalna selekcja, 

możemy z dużą dozą pewności założyć, że ci ludzie nie zostawili jednak 

potomków, których dałoby się znaleźć wśród nas samych i raczej wyginęli 

bezpotomnie, tak jak i większość hominidów, które tyleż odruchowo, co 

zupełnie niesłusznie, uważamy za własnych przodków. Z ewolucyjnego 

punktu widzenia malowanie po ścianach było najpewniej czczym 

marnotrawstwem. 

Szkoła – tak samo sztuczna, jak sztuczna jest kultura i tak samo 

niepraktyczna – poza malowidłami, rzeźbami, pieśniami, sagami, kuchnią, 

obrzędowością, rzemiosłem i konwenansami towarzyskimi powinna więc 

zawierać na przykład także książki, które również nie są ani pierwotne, ani 

naturalne w żadnym stopniu.  

O co powinno chodzić w tych książkach albo na przykład w 

matematyce i w każdej innej szkolnej aktywności?  

Piszemy niniejsze w czasach dominacji mediów cyfrowych. Nie 

trzeba przy tym wspominać pojęcia ponowoczesnej płynności 

wszystkiego, by wiedzieć, że wszelkie kanony definiujące człowieka 

wykształconego zużyły się już dawno
37

, choć warto zauważyć, że szkoła – 

też od bardzo dawna – nie wyciąga stąd żadnych konsekwentnych 

wniosków, poza systematycznymi redukcjami własnej programowej oferty 

przy równoczesnym skupianiu uwagi na użytecznych detalach, co 

opisywane bywa jako koncentracja na kompetencjach miękkich, 

przeciwstawianych tradycyjnej twardej wiedzy akademickiej. W czasach 

cyfrowej zarazy rola szkoły i książki jako źródła wiedzy dezaktualizuje 
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się. W to miejsce rozprzestrzenia się przeświadczenie, że o wszystkim 

szybko, wygodnie i bardzo skutecznie poinformuje dziś ucznia Internet z 

całym bogactwem swych interaktywnych, multimedialnych form. 

Ponowoczesne rozmigotanie i płynność wszystkiego znosi również 

pewność co do kryteriów prawdy i sensu. Wydaje się nawet, że ta sama 

niepewność wkracza również w dziedziny nauk ścisłych. Sądzi się więc, 

że nie ma tu miejsca ani dla nauczyciela, który miałby prawo cokolwiek 

dzisiaj obwieszczać, ani dla instytucji, która by w jakikolwiek sposób 

mogła służyć oświecaniu, wreszcie nawet dla inteligencji, która brałaby na 

siebie jakąkolwiek oświatową misję i jakąkolwiek odpowiedzialność.  

Przy wszystkich tych zastrzeżeniach sądzimy jednak, że celowo 

zorganizowana edukacja powszechna i publiczna o formacyjnym 

charakterze i jednak ładotwórczych funkcjach jest potrzebna – powtórzmy 

wstępne deklaracje – być może właśnie szczególnie w tej sytuacji. Po to 

choćby, by się w tej rozmigotanej, pozbawionej pewnych prawd i trwałych 

kanonów kulturze człowiek zwyczajnie nie zgubił.  

Pytanie o to, czym dokładnie miałaby się zajmować szkoła, jest 

dzisiaj, jak było zawsze, związane z przyjmowaną filozoficzną koncepcją 

człowieka oraz ze sposobem widzenia kultury i tego, do czego ona jest 

człowiekowi potrzebna. To pytanie jest oczywiście starsze niż cyfrowa 

zaraza. Chantal Delsol pisze: 

Jakieś 100 000 do 80 000 lat temu neandertalczycy zaczęli grzebać 

swoich zmarłych, choć prawdopodobnie robili to w sposób 

niesystematyczny. Sprawienie pochówku to nie tylko przykrycie zwłok, 

ale również rytuał: zmarły zostaje ułożony w specjalny sposób, otacza 

się go pewnymi przedmiotami, ubiera się go lub przystraja. Te rytuały 

świadczą o pewnym wyobrażeniu śmierci, być może zaświatów, w 

każdym razie – o pewnym wyobrażeniu człowieka. W grocie Szanidar 

w Kurdystanie (60 000 lat p.n.e.) znaleziono szczątki siedmiu osób, w 

tym dziecka. Ich zwłoki zostały umieszczone na łożu z kwiatów. [...] 

Dlaczego paleontolodzy uznają, że duża małpa staje się człowiekiem, 

kiedy zaczyna grzebać swoich bliskich? Ponieważ prawdopodobnie 

wtedy pojawia się świadomość śmierci, zdziwienie i smutek z jej 

powodu. Pytanie, które rodzi się w mózgu tej istoty, jest bardzo ważne. 

Można wręcz powiedzieć, że stanowi już podstawowe pytanie, na które 

nigdy nie udzielono pewnej odpowiedzi. Inaczej mówiąc, kiedy około 

100 000 lat temu neandertalczycy po raz pierwszy grzebią swoich 

zmarłych, rodzi się pytanie, którego nie pozbędzie się żadna 

cywilizacja. Oto prastare włochate zwierzę dotyka palcem najwyższej 

tajemnicy. Wskazuje na gordyjski węzeł, którego nie zdoła rozwiązać 

Kryteria  
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żadne późniejsze wyrafinowanie. [...] O czym więc świadczy 

świadomość śmiertelności? Jednocześnie o świadomości bycia sobą i o 

świadomości tego, że jako istoty jednostkowe żyjemy w czasie. Bycie 

sobą to bycie tym szczególnym, odróżnionym bytem, który odróżnia 

właśnie owo podążanie w przepaść od własnych narodzin do własnej 

śmierci. Jeżeli dowiaduję się, że muszę umrzeć samotnie w 

przeznaczonej mi godzinie, to znaczy, że istnieję jako byt samotny. Idea 

własnej śmierci odkrywa przed człowiekiem tę samotność i tę jedyność, 

ponieważ widzi on dobrze, czego mu brakuje. [...] Odkrywając pewność 

własnej śmierci, człowiek odkrywa swoje znaczenie. […] Dowiaduje 

się, że jego śmierć oznacza zniknięcie pewnego punktu widzenia na 

świat. [...] Wyrafinowane zwierzę, które zrytualizuje własną śmierć, 

stworzy następnie kosmogonie
38

. 

I oczywiście nie tylko kosmogonie, jak ta z Księgi Rodzaju albo z 

teorii Wielkiego Wybuchu, ale i wszystko inne, z Facebookiem włącznie. 

Delsol jednak mija się nieco z prawdą, a dokładniej – nie mówi całej 

prawdy. Nie tylko włochaty paluch dużej małpy dotyka tej najwyższej 

tajemnicy. Znamy opisy waleni żegnających swoich zmarłych. Także 

opisy wspomnianych tu już słoni. Stadami wędrują one do miejsc, na 

których leżą szczątki ich przodków
39

. Nie człowiek jeden zatem. Ten drugi 

przypadek bywa nie tylko przejmujący, kiedy się go obserwuje, ale wydaje 

się też pouczający. Nie wiemy, czy jest to u słoni jakiś rodzaj wrodzonego 

instynktu oraz czy ten szczególny obyczaj dotyczy zwierząt 

spokrewnionych i w jakim stopniu. Wygląda jednak na to, że chodzi o 

zachowania nabyte w wychowaniu. Widzimy więc stado podchodzące do 

porzuconych w sawannie kości. Podchodzą starsze i obwąchują je staranie, 

niezwykle delikatnie dotykając ich trąbami i po chwili to samo robią 

młode. Dominuje raczej bezruch, uderza uważność zwierząt. Nikt nigdy 

nie widział, żeby któreś nastąpiło na kość. Po dłuższej chwili czegoś, co 

niezupełnie jest rytuałem, ale z pewnością sygnalizuje refleksję, stado 

odchodzi w dalszą drogę i wtedy ludzi najbardziej ujmuje obraz 

pojedynczego słonia, bo zawsze jest jakiś, który ociąga się najdłużej i 

zostaje w tyle spóźniony. Być może, obserwując tę scenę, widzimy szkołę 

dla słoni, jakieś wychowanie słoniątek w słoniej kulturze. Zjawisko znów 

najwyraźniej kompletnie pozbawione ewolucyjnych uzasadnień i 
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pozwalające domyślać się istniejącego również u słoni poczucia 

tożsamości i odrębności. Nienaturalne. 

Nie tyle ma tu znaczenie fakt, że jest to w jakiejś mierze różne od 

wspomnianej naiwności Ubuntu, która wbrew idealizmowi potrafi być 

niebezpieczna. Przede wszystkim jest to bliższe cechom, które wyróżniają 

ludzi jako gatunek. Jest to również bliskie tym odwiecznym pytaniom i 

niepokojom człowieka, które od zawsze pchały go i do malowania na 

ścianach, i do pisania książek, do śpiewów, do sag opowiadanych przy 

ogniskach i nawet do gotowania potraw na sposób wymyślny i 

zrytualizowany. To coś, co nas zbliża do sformułowania celu istnienia 

szkoły.  

Tekstów i koncepcji da się oczywiście przywołać wiele poza 

cytowaną tu Delsol. Zresztą, jeśli pozostać przy tym, co ona powiedziała, 

definiując człowieka z kulturowej perspektywy, tych „gordyjskich 

węzłów, których nie rozwiązało żadne późniejsze wyrafinowanie”, da się 

wskazać więcej i składają się na nie odwieczne ludzkie lęki i niepokoje, 

które kazały człowiekowi zadawać najważniejsze w dziejach i wciąż 

aktualne pytania, o których pisał Leszek Kołakowski
40

. Są to pytania o 

tożsamość człowieka i sens jego egzystencji, w tym oczywiście zwłaszcza 

o subiektywną tożsamość każdego ja i o subiektywny sens każdego ja, 

pytania o źródła moralności, o naturę uczuć, ale również te o pochodzenie 

świata, jego sens i cel oraz o to, jaki świat jest naprawdę.  

W tej ostatniej sprawie tekstem odpowiednim wydaje się z kolei 

Platona alegoria jaskini. Być może z Platonem da się dyskutować. 

Kondycja więźnia w jaskini jest nam być może przyrodzona dokładnie tak, 

jak on to opisuje. Nie jest ona jednak, wydaje się, losem tak fatalnym, 

żeby trzeba było aż nadnaturalnego zrywania kajdan, aktu iluminacji, aby 

się z niej wyzwolić. Cienie na ścianie jaskini potrafią powiedzieć bardzo 

wiele o rzeczach, od których pochodzą. Myśl zatem – i nauka – mają moc 

zrywania kajdan. Ludzkie poznanie da się widzieć w ten emancypacyjny 

sposób i sens szkoły również.  
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Platon przewiduje dramatyczne losy tych, którzy się z kajdan 

wyzwalają, poznając prawdę. I jeśli poznanie prawdy zamiast cieni 

rozumieć jako dociekanie natury fizycznego świata i przyrody, to nawet w 

tym zawężającym się kontekście problemy ludzkiej egzystencji i tak 

powracają nieuchronnie. To zaś skłania do myślenia o wiedzy na powrót 

niedzielonej między nauki, między poszczególne dyscypliny, lecz 

postrzeganej jako jedna filozofia.  

Tak określane imponderabilia to, rzecz jasna, specyficzny pomysł 

na szkołę. Da się z pewnością zaproponować inne. Można wybrać inne 

teksty „fundamentalne” niż tu przytoczone. Nie o to chodzi, by ten jeden 

sposób widzenia sprawy narzucać jako model obowiązujący, wykazując 

jego przewagi nad innymi, choć w dyskusji mielibyśmy ochotę na jego 

rzecz przekonywać. Ważne jest wszakże, jak nam się wydaje, by wszelkie 

inne pomysły lokować zawsze w jakoś wyraziście zarysowanej 

perspektywie celów. 

 

Konkret socinżynierii  
 

Trzeba sobie jednak w tym miejscu powiedzieć trzeźwo i po 

żołniersku, że problemy, które stawiamy, wyglądają raczej na rezultat 

akademickich rojeń humanistów, którzy u nas wprawdzie jakoś się jeszcze 

trzymają, ale na przykład w Japonii okazują się już najzupełniej zbędni
41

. 

Poważnym projektom zmian systemu oświaty próbuje się przecież 

zazwyczaj nadawać przynajmniej pozory orientacji konkretnej i jakoś 

mierzalnej, na przykład w finansowych kategoriach. Antropologiczna 

perspektywa, proponowana tu z przywołaniem idei filozoficznych i rzecz 

jasna szlachetnych, jest z tego punktu widzenia zdecydowanie passé. 

Eksperci nastawieni na mierzalne efekty własnego działania piszą zamiast 

tego:  

Umiarkowany efekt podniesienia przez kraje OECD przeciętnych 

wyników testów PISA o 25 punktów w ciągu najbliższych 20 lat – co 

jest wzrostem mniejszym niż osiągnięty w Polsce w ciągu zaledwie 

sześciu lat w okresie 2000-2006 – oznaczałby zagregowany wzrost 
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produktu krajowego o 115 bilionów dolarów w ciągu życia generacji 

urodzonej w 2010 roku. […] Osiągnięcie zaś poziomu Finlandii, 

najlepszego w skali PISA systemu edukacyjnego OECD, przyniosłoby 

wzrost wielkości 260 bilionów. […] Osiągnięcie przez wszystkich 

uczniów minimalnego poziomu umiejętności (co odpowiada 400 

punktom PISA), przyniosłoby wzrost rzędu 200 bilionów według 

historycznych szacunków wzrostów
42

. 

Chodzi zatem o PKB i to do tego potrzebny jest nam system 

edukacji
43

. Pomijając nawet realia przywoływanej tu Polski, stojąca za 

raportem historyczna analiza ukazuje korelacje pomiędzy wynikami 

rozmaitych (w tym starszych od PISA, ale zawsze podobnie wielkich) 

pomiarów kompetencji uczniów a wynikami gospodarczymi krajów, z 

których oni pochodzili. To jednak, że analfabetyzm towarzyszy biedzie, 

jest w rzeczywistości jedynym odkryciem raportu i w żadnym stopniu nie 

oznacza przyczynowo-skutkowej zależności pomiędzy PKB i jakością 

szkoły, a tylko wpisuje się w spostrzeżenie o tym, że rankingi tego rodzaju 

ukazują zróżnicowanie kulturowe, w tym również gospodarcze, a 

niekoniecznie jakość kształcenia. Mylenie korelacji ze związkami 

przyczynowymi jest charakterystyczne raczej dla gazetowych nagłówków, 

nie prac akademickich. Ten sam raport wskazuje, że ekonomicznie 

korzystny jest zwłaszcza wzrost wykształcenia tych, którzy wykształceni 

są najmniej, które to spostrzeżenie wpisano zresztą również w treść 

uzasadnienia zmian polskiej Podstawy programowej z 2008 roku, 

uzasadniając w ten sposób dokonane wówczas redukcje programu. 

Analfabetyzm jednak, jak wiadomo, króluje w gettach nędzy, a szkoła w 

tych sytuacjach radzi sobie słabo, czego dowodzą od czasu klasycznego 

już raportu Jamesa Colemana
44

 dosłownie wszystkie inne badania. 

Likwidacja analfabetyzmu mogłaby prowadzić do likwidacji gett – tego 

się od edukacji powszechnie zresztą oczekuje – ale niewiele faktów 

świadczy o tym, że to się rzeczywiście kiedykolwiek udało. A choć nie da 

się przy tej okazji pominąć Prus i historycznych początków szkoły 
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powszechnej, niosącej ludowi właśnie alfabetyzację, to jednak wydaje się, 

że takie widzenie celów oświaty, w której za jej pomocą osiąga się 

konkretnie zdefiniowane cele społeczne lub gospodarcze, jest dzisiaj 

zużyte. Wszystkie badania, w tym osławione testy PISA (zob. też s. ... tej 

książki), wskazują, że wyniki uczniów zależą od ich kulturowego kapitału, 

a w tym, niestety, zamożności. Żadne z nich nie wskazuje natomiast, że 

bogactwo zależy od jakości szkoły. Cytowany raport nie dowodzi w 

rzeczywistości nawet, że w krajach bogatych szkoły są lepsze. Można by 

tego oczekiwać, ale niczego takiego potwierdzić się nie da. Wiemy tyle, że 

„dzieci z dobrych domów” na testach wypadają lepiej. 

Z referowanego tu pomieszania pojęć wyłania się jednak znów 

pytanie o kryteria oceny jakości kształcenia i o jego cele. Proponuje się 

nam oto dwa typy takich celów i kryteriów: punkty PISA i miliardy PKB. 

Oba tu odrzucamy – nie tylko z aksjologicznych powodów, ale również 

całkiem praktycznych. 

Jaką miarą mierzyć kryzys lub być może sukces polskiej szkoły? 

Przychodzi nam się w Polsce konfrontować z analizami ukazującymi na 

przykład prawdziwy edukacyjny rozkwit mierzony bardzo wieloma 

wskaźnikami. Liczba studentów wyższych uczelni wzrosła pięciokrotnie w 

okresie polskiej niepodległości i w ten sposób Polska ulokowała się w 

ścisłej europejskiej czołówce, choć kadra uczelni wzrosła w tym samym 

czasie zaledwie o 60%
45

, co już samo w sobie każe wątpić w rzeczywistą 

wartość wzrostu współczynnika skolaryzacji (który nadal pozostaje celem 

strategicznym oświaty wyrażonym wprost w założeniach Podstawy 

programowej). Polscy nauczyciele w 97% posiadają dyplomy wyższych 

uczelni, co jest jednym z wyższych wskaźników w Europie i na świecie
46

 

(zob. także s. ... tej książki). Polska notuje też wzrosty we wspomnianych 

rankingach PISA, na co chętnie powołują się przedstawiciele polskich 

władz. Resort podkreśla więc na przykład, że udział uczniów, którzy mają 

poważne trudności w czytaniu i interpretacji tekstu, spadł w badaniach 
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PISA z 25% ogółu w 2000 r. do 15% w roku 2009 i poniżej 10% w 2012. 

Nie ujawnia się jednak przy tym, co w istocie oznaczają te poważne 

trudności. Oznaczają one zaś po prostu funkcjonalny analfabetyzm. Milczy 

się też na temat górnego końca skali, gdzie w tym samym czasie 

dramatycznie ubyło uczniów czytających najlepiej. Resort nie chwali się 

tym, że w badaniach PISA polscy uczniowie uznają szkołę za kompletną 

stratę czasu dwukrotnie częściej niż średnio w OECD
47

, że demonstrują 

równocześnie wyraźnie, czasem dwukrotnie niższe zainteresowanie 

konkretnymi dyscyplinami
48

, że w czasie dekady wzrostu punktów PISA, 

osiąganych przez polskich uczniów, systematycznie redukowano 

zawartość szkolnych programów. I że polski najbardziej spektakularny 

wzrost w latach 2009-2012 był efektem zmiany składu badanej próby o 

wszelkich cechach manipulacji, że wreszcie nic nie wskazuje, by punkty 

PISA opisywały cokolwiek ponad specyficznie pojmowaną inteligencję 

badanych uczniów i miały zauważalny związek z jakkolwiek pojmowaną 

jakością szkoły
49

.  Przy tym każda z tych rzeczy, którymi się resort akurat 

nie chwali, wyznacza potencjalnie osobny wątek w dyskusji o celach 

szkoły.  

Według wszystkich podobnych do PISA raportów fińskie szkoły są 

świetne, a amerykańskie – przeciętne. Takie porównanie tych dwóch 

krajów musi zastanawiać już na pierwszy rzut oka. Amerykańskie szkoły 

prywatne osiągają na przykład, jeśli nieco bliżej przyjrzeć się danym, 

wyraźnie lepsze wyniki od szkół fińskich – zarówno prywatnych, jak 

publicznych
50

. Według PISA nauczanie w Polsce stoi na wyższym 

poziomie niż w USA, mimo że Amerykanie wydają na ucznia kilkakrotnie 

więcej niż Polacy. W jakiś sposób amerykańska oświata – zła w ocenie 

samych zainteresowanych – współistnieje tam jednak z najlepszymi na 

świecie uniwersytetami i wciąż najbardziej konkurencyjną gospodarką, 

czego o Polsce w żaden sposób powiedzieć się nie da. Coś istotnego zatem 

umyka nam w ocenie. Przodująca Finlandia, choć miała swoją Nokię, z 
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jednej strony, nie zna nie tylko znanych w USA gett biedoty, które 

obciążają punktację w rankingach, ale również z drugiej – na przykład 

amerykańskiego MIT z jego kilkuset patentami w każdym roku oraz 

dwoma bilionami dolarów łącznego obrotu spółek technologicznych 

założonych przez studentów i absolwentów, co czyniłoby dzisiaj ten 

pojedynczy uniwersytet jedenastą potęgą gospodarczą świata, gdyby się 

chciało liczyć w ten sposób
51

. Najwyraźniej więc kryteria tego rodzaju 

mierzą nie to, co rzeczywiście trzeba. Co więc mierzą? I co mierzyć 

trzeba?  

W żadnych liczących się badaniach nie opisano pojawiających się 

wciąż szkół „eksperymentalnych”, jak Summerhill (choć ten eksperyment 

trwa już wiek bez mała), szkół Montessori (tradycja równie stara), 

inteligencji wielorakich, czy szkół waldorfskich, albo nauczania 

domowego, które w USA obejmuje 1,5 miliona uczniów
52

. Nie 

wspominając o porównawczych badaniach wyników szkół pracujących 

według różnych programów
53

. Przede wszystkim okazuje się, że 

najwyraźniej nie istnieje dobra miara jakości szkoły, co ma wiele 

przyczyn, ale głównie taką, że niezupełnie wiemy, czym po prostu dobra 

szkoła jest. Nie wiemy też, czego powinna uczyć ani w jakim celu. Czy 

chodzi o podstawowe umiejętności i eliminację analfabetyzmu, czy o 

pojmowane po sokratejsku wychowanie rozumnych i szczęśliwych ludzi, 

odróżniających prawdę od fałszu, dobro od zła, ceniących piękno, wartości 

poznania, które samo dla siebie jest ważne, i świadomych dorobku 

intelektualnego ludzkości? A może chodzi po prostu o kapitał ludzki 

użyteczny we współczesnej gospodarce? Czy mamy dbać o miejsce w 
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rankingach mierzących najbardziej podstawowe umiejętności uczniów, 

próbując dogonić przodujących w PISA Azjatów, jak to niedawno 

zapowiadali z entuzjazmem przedstawiciele resortu edukacji, czy może 

powinniśmy próbować myśleć o celach sformułowanych inaczej – choćby 

tak, jak to zrobiono w preambule polskiego prawa oświatowego, gdzie 

poza przywołaniem Konstytucji, Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji 

o Prawach Dziecka, mowa jest o uniwersalnych zasadach etyki, o 

dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, o budowanym w szkole 

poczuciu odpowiedzialności, o zasadach solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności? Jak zmierzyć testami poczucie 

sprawiedliwości albo odpowiedzialność? Pięknie zdobione deklaracje 

preambuł zostawiamy na boku, myśląc o konkretach w oświacie, ponieważ 

te pierwsze wydają się nam bezużyteczne, gdy przychodzi do ocen 

systemu. Cele tak szczytne wydają się nieweryfikowalne, więc o nich 

zapominamy. 

Samo pojęcie szkoły odsyła poza tym do bardzo różnych znaczeń i 

wyobrażeń, zarówno w historii, jak i w przestrzeni geograficznej
54

. Ta 

wieloznaczność jest nieusuwalna, podobnie jak w przypadku pojęcia 

kultury. Tomasz Mazur pisze:  

Szkoła powstawała co najmniej kilka razy. Za każdym razem w 

odmiennych okolicznościach historycznych i w innych celach. Na te 

cele składały się zaś między innymi różne wizje człowieka i hierarchie 

wartości, które w swoim życiu winien on realizować. We 

współczesnych debatach nad reformą edukacji mieszają się często różne 

wizje szkoły, z różnych epok i z różnymi wizjami człowieka
55

. 

 

Andrzej Leder, rozważając dychotomię między vita activa i jej 

wykładnią, tj. skutecznością, tak chętnie dziś u nas eksponowaną jako 

zasadniczy cel gospodarki, oraz staraniem o doskonałość z zapleczem vita 

contemplativa, wskazuje na odpowiadające tej opozycji dwa typy edukacji. 

Ten drugi charakterystyczny jest dla subkontynentu indyjskiego i 

równoznaczny z pokonywaniem drogi, szukaniem mistrza, wspólnym 

studiowaniem i medytacją. Metaforą szkoły staje się tu droga. I cokolwiek 

by myśleć o ostrym przeciwstawianiu skuteczności i doskonałości, więc 
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też o relacjach i napięciach między uczniem a mistrzem, baśń o uczniu 

czarnoksiężnika, którą przypomina Leder
56

, podobnie jak ujęcie takich 

relacji w balladzie Uczeń czarnoksiężnika Goethego, nie wydają się także 

u nas i także dzisiaj bez znaczenia. Każdy wariant tej historii wskazuje na 

to samo. Uczeń sądzi, że od dawna czaruje lepiej niż mistrz: żaby seriami 

zamienia w królewny i odwrotnie albo znajduje sposób, by nie nosić 

osobiście wody na kąpiel. Kiedy jednak w rezultacie grozi mu wodna 

katastrofa, bez mistrza nie potrafi jej zapobiec. Mistrz, skoncentrowany na 

szlifowaniu doskonałości, gdy trzeba, działa naprawdę skutecznie. Smaku 

te historie nabierają szczególnie w kontekście wypowiedzi typu:  

Tradycyjnie możemy mówić o trzech aspektach siły i pozycji państwa. 

Pierwszy to potęga militarna. Jej miarą jest posiadanie broni atomowej i 

liczba lotniskowców, czyli potencjał sił konwencjonalnych. Drugi to 

wymiar demograficzny, czyli w głównej mierze liczebność populacji 

danego kraju lub potencjał jego wzrostu w najbliższej przyszłości. 

Trzecią wreszcie miarą pozycji i siły państwa jest jego gospodarka – jej 

rozmiar, nowoczesność, potencjał rozwoju i witalność. Myśląc o Polsce 

w perspektywie najbliższych stu lat, ten wymiar należy uznać za 

najważniejszy
57

.  

 

Cytowana wypowiedź pochodzi ze wstępu do książki poświęconej 

prognozom przyszłego stanu światowej gospodarki. Autorem wypowiedzi 

jest prezes jednego z wielkich działających u Polsce banków. Prezes ten 

nie bierze, jak widać, pod uwagę pytań, czy państwo może funkcjonować 

bez wspólnoty i co o poczuciu wspólnotowości decyduje. W zestawieniu z 

tą wypowiedzią dość znamienne wydaje zdarzenie, którego bohaterem był 

zmarły w 1995 roku niemiecki autor literatury dla młodzieży, Michael 

Ende
58

. Jako twórca wydanej w 1973 roku i żywo dyskutowanej przez 

różne gremia powieści Momo
59

, w której podejmował problem 

narastającego konsumpcjonizmu, przeciwstawiając tym tendencjom obraz 

życia w świecie o nacechowaniu pozytywnej utopii, został Ende 

zaproszony do Szwajcarii na sympozjum tuzów finansjery z całej Europy, 
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w tym członków Klubu Rzymskiego. Sympozjum dotyczyło 

mikroprocesorów i ich rewolucjonizującej gospodarkę roli, która mogłaby 

skutkować budową fabryk obsługiwanych całkowicie przez roboty. 

Mówiąc nawiasem, Philip Dick, jeden z największych twórców science 

fiction, funkcjonowanie zrobotyzowanego świata ukazał w pewnym 

opowiadaniu już w 1955 roku właśnie na przykładzie zautomatyzowanej 

fabryki
60

 i świat ten miał doprawdy rozpaczliwie nieludzki wymiar. W 

każdym razie intencją zaproszenia Endego na spotkanie z poważnymi 

finansistami była autorska prezentacja urywka z Momo na zamknięcie 

całego dnia dyskusji o gospodarce, co miało stanowić swoistą 

przeciwwagę dla omawianych kwestii. Wybrany przez pisarza fragment 

powieści wyraźnie podważał sensowność modelu życia narzucanego przez 

powieściowych złodziei czasu, życia, w którym nadrzędna jest materialna 

skuteczność za cenę czasu przeznaczanego na cokolwiek innego niż 

zarabianie pieniędzy, w tym na pielęgnowanie międzyludzkich relacji 

nakierowanych na inne wartości. Ende zaproponował też uczestnikom 

spotkania, żeby przedstawili swoje wyobrażenia o świecie za sto lat, w 

którym sami chcieliby żyć. Zebrani odpowiedzieli taką agresją, że w 

rezultacie spotkanie musiało zostać przerwane i zakończone. Wtedy 

prognozowanie okazało się niemożliwe lub możliwe zapewne tak, jak dziś, 

tj. pod warunkiem, że będzie odpowiadało wyobraźni prognozujących, na 

przykład dyrektora banku.  

Aktualizujący kontekst dla tych przywołań stanowić mogą 

rozpoznania z książki Jonathana Crary’ego, której tłumaczenie niedawno 

się u nas ukazało. Autor relacjonuje w niej badania na rzecz „zniesienia 

potrzeby snu” jako stanu, który z punktu widzenia korporacyjnej wizji 

świata jest kompletnie „bezużyteczny i zasadniczo pasywny, generujący 

niepoliczalne straty czasu produkcji, obiegu i konsumpcji dóbr”
61

. Crary 

tak komentuje intencje opisywanych badań:  

Sen to radykalna przerwa w kradzieży czasu dokonywanej przez 

kapitalizm. Większość z pozoru naturalnych potrzeb, takich jak głód, 

pragnienie, pożądanie, a od niedawna potrzeba przyjaźni, zostało 

utowarowionych lub zmonetyzowanych. Sen – jako potrzeba i związany 
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z nią czas – nie daje się skolonizować ani zaprząc do wielkiej 

maszynerii opłacalności
62

.  

 

W relacjonowanej wizji chodzi przecież o to, by produkować, 

sprzedawać, kupować, wyrzucać i da capo al fine. W wywiadzie 

promującym książkę Crary mówi:  

 
[...] wyjątkiem była do niedawna edukacja. Dziś w większej części 

rozwiniętego świata następuje włączenie publicznej edukacji w 

utowarowione systemy. Nieuregulowany i nienadzorowany czas 

spędzany w klasie stopniowo zastępowany jest edukacją opartą na 

oprogramowaniu, mechaniczną interakcją między uczniem i ekranem 

komputera – na niekorzyść bardziej elastycznej, otwartej interakcji z 

nauczycielem. [...] nie idealizuję tradycyjnej edukacji. Faktem jest 

jednak, że jeszcze niedawno istniały w niej niezorganizowane i 

nienadzorowane obszary czasu i przestrzeni. Dziś klasa szkolna staje się 

raczej rezerwuarem informacji na temat uczniów, które mogą posłużyć 

do tego, by można było skuteczniej docierać do nich z reklamą albo 

obejmować coraz wymyślniejszymi formami nadzoru
63

. 

 

Konflikt zatem pomiędzy szkołą rozumianą w duchu modernizmu a 

popularną kulturą masową, umocowaną w tendencjach 

postmodernistycznych, której mechanizmy tak silnie wspierane są przez 

nowe media, nowe technologie i globalną gospodarkę, rozwija się, jak 

widać, w czasie i stale pogłębia. Nic nie jest tak proste, jakby się z 

początku wydawało. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę inną jeszcze 

kwestię, o której wspomina cytowany już Crary: 

Żyjemy w przekonaniu, że funkcjonujemy w wirtualnej cyfrowej sieci 

zdematerializowanych systemów, że możemy się magicznie 

odseparować od coraz bardziej zniszczonej biosfery, że już od niej nie 

zależymy. Tymczasem za urządzeniami, z których wszyscy korzystamy 

– smartfonami, komputerami, tabletami – kryje się często eksploatacja 

rzadkich surowców, i to zazwyczaj w rejonach świata, gdzie łupieżczej 

gospodarce sprzyjają siły wojskowe i represyjne formy władzy
64

. 

 

Wybór proponowany przez nas jest w zasadzie staromodny i 

zmierza raczej w stronę ogólnych sformułowań charakterystycznych dla 

preambuł zamiast gospodarczego konkretu. Dysponujemy jednak 
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pewnymi doświadczeniami i obserwacjami, które pozwalają sądzić, że 

nasze propozycje mają szanse powodzenia w realizacji. W sporze między 

Endem a ekspertami Klubu Rzymskiego opowiadamy się po stronie tego 

pierwszego. W szkole bardziej interesuje nas zarówno vita activa, jak i 

contemplativa. Stoi za tą deklaracją nie nostalgia ludzi kształconych przed 

wiekami, ale również przywołane wyżej dowody nieadekwatności miar 

opartych o rzekome konkrety i cele określone wyłącznie utylitarnie. Poza 

wartością, jaką vita contemplativa przedstawia sama dla siebie, uważamy 

także, że Sokrates i Archimedes być może mieliby dzisiaj nawet większe 

kompetencje, użyteczne w globalnej gospodarce, niż je miał na przykład 

Steve Jobs, często przywoływany jako przykład człowieka takiego 

sukcesu, o którym zdecydowały nowocześnie pojmowane „kompetencje 

miękkie”, a nie tradycyjna „wiedza akademicka”.  

 

Podstawowe pytania  
 

Własne rozpoznania referujemy z perspektywy wyżej opisywanej i z 

opisanym nastawieniem. Zakładamy, że mogą one stanowić szansę, punkt 

wyjścia oraz podstawę do przemyślenia na nowo sensu, celów, jakości, 

zakresu i możliwych form powszechnego humanistycznego kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Niekoniecznie jednolitego dla wszystkich, ale do wszystkich 

adresowanego i niesprowadzanego do wąsko pojętych utylitarnych funkcji 

i umiejętności technicznych. Z rozpoznaniami naszymi wiążą się 

formułowane dalej pytania, które pragniemy poddać dyskusji w kontekście 

powszechnej dostępności technologii cyfrowej i aktualnego stanu wiedzy 

na ten temat. Dotyczą one: 

 celów edukacji powszechnej ujmowanych z antropologiczno-

kulturowej perspektywy, w tym pojęcia i sensu kształcenia 

ogólnego, charakteryzowanego jako humanistyczne, bez twardego 

rozdzielania jednak tego, co przypisywane jest naukom ścisłym i 

tradycyjnie definiowanym jako humanistyczne; 

 związków pomiędzy szkołą a jej kulturowym otoczeniem (pytania 

o to, czy w ogóle kiedykolwiek w historii zdarzyło się, by jakiś 

Ogólne kształcenie 

humanistyczne – zob. s. ... . 

‘Vita activa’  

vs.  

‘vita contemplativa’? 

Rejestr pytań 
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świadomie podjęty wysiłek reformy edukacyjnej przyniósł trwałe 

efekty kulturowe
65

, czy może szkoła jest zawsze tylko instytucją 

utrwalającą kulturę i stosunki społeczne funkcjonujące poza nią
66

); 

 dzisiejszego funkcjonowania kultury tak masowej, jak masowa jest 

szkoła powszechna, i tego w szczególności, czy zawsze i na ile 

silnie musi w niej działać „prawo gorszego pieniądza” powodujące, 

że „konsument kultury” wybiera „produkt” tańszy, gorszy, 

łatwiejszy w „konsumpcji”; 

 aktualnego stanu edukacji, w tym problemów polskiej szkoły 

współczesnej, wobec kulturowej dominacji nowych mediów w 

zderzeniu ze strukturami „długiego trwania”
67

; 

 możliwości istnienia szkoły powszechnej w sytuacji wyczerpania 

normy posłuszeństwa i przymusu jako „środka perswazji” 

stosowanego w edukacji i zmianami w pojmowaniu kategorii 

dzieciństwa, co wiąże się z pytaniem, czy da się „uczyć” bez 

przymusu; 

 aktualnych sposobów korzystania z nowych mediów w ramach 

zorganizowanych form edukacji;  

 istoty, rozmaitości, przemieszania, zmiany i trwałości kulturowych 

paradygmatów w ujęciu globalnym i rodzimym, lokalnym; 

 konfrontacji paradygmatu kulturowego kształtowanego przez nowe 

media z kulturą sprzed epoki cyfrowej; 

 charakterystyki nowych mediów; 

 specyficznej percepcji określanej przez te media; 

 ludzkiej kondycji w kontekście oddziaływania nowych mediów; 

 możliwych koncepcji konstruktywnych rozwiązań w ramach 

analizowanych sytuacji; 
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 i w końcu szans dla publicznej edukacji typu sokratejskiego w 

sytuacji, gdy szkoła, zwłaszcza masowa, zdaje się w imię 

modernizacji skłaniać do powielania co najmniej dyskusyjnych 

zjawisk otaczającej kultury. 

Być może nie na wszystkie postawione tu pytania znajdzie się w naszej 

publikacji próba odpowiedzi, zwłaszcza w całościowym ujęciu, nie do 

wszystkich będziemy mieli okazję się w ogóle się ustosunkować, sądzimy 

jednak, że już samo wskazanie problemów do przemyślenia może być 

znaczące przy wyznaczeniu obszarów dyskusji, które wydają się pilne. 
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Szkolna tradycja i nowe media 
 
Utrata monopolu  

 

Wiele wskazuje na to, o czym dokładniej będzie jeszcze mowa 

później, że edukacja powszechna odbywa się dziś poza szkołą i staje się w 

zasadzie polem oddziaływania i funkcją nowych mediów, które przejmują 

w coraz poważniejszym stopniu rolę tradycyjnych instytucji edukacyjnych 

i wychowawczych, kreując normy i wzory postępowania, tworząc nowych 

bohaterów kultury, odpowiadających nowemu stylowi życia, 

zorientowanemu na przyjemność, użycie, kult sukcesu i swoiście 

pojmowanej satysfakcji oraz szczęścia – nawet jeśli miałyby to być 

doświadczenia najzupełniej chwilowe i fragmentaryczne. Szkoła zawsze 

była jedną z instytucji kultury, co oznacza, że dziedziczyła i utrwalała 

cechy tej kultury. 

W epoce cyfrowej ten mechanizm przybiera na sile i przenosi się 

na media. Nie tylko popkulturowe wzorce przenikają do szkoły (jawnie 

lub niejawnie), nie tylko autorytet szkoły ma dziś w mediach konkurencję 

w tym względzie, ale – co nie jest bez znaczenia – szkoła straciła również 

monopol jako źródło wiedzy i informacji. Upowszechniana przez nowe 

media popkultura chętnie wprawdzie przywołuje także mitycznych wręcz 

bohaterów, więc zakorzenionych w kulturze z dawien dawna, ale 

korzystając ze starego repertuaru nośnych znaczeniowo figur, obrazów, 

metafor i symboli, odbiera im głębsze znaczenia68, akcentując raczej 

codzienność, doraźność, aktualność i natychmiastową skuteczność, a 

pomijając to, co w ramach długich i powolnych procesów zdaje się trwale 

budować ludzką duchowość i określać człowieczeństwo. W każdym zaś 

razie nowe, popkulturowe angażowanie dawnych figur wymaga najpierw 

ich rozpoznania jako figur uniwersalnych o cechach prefiguracji ludzkich 

losów czy relacji, a następnie refleksji, jeśli nie ma pozostać wyłącznie 
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chwilową i powierzchownie traktowaną atrakcją, co zdaje się, niestety, 

typowe. 

Swą niejawną funkcję edukacyjną nowe media spełniają przy tym z 

reguły na sposób bezwzględnie totalizujący, traktując ją jako element gry 

rynkowej i zabiegając o to, by finalnie „za wszelką cenę [...] osiągnąć 

najwyższy poziom sprzedaży, oglądalności czy słuchalności”69.  Wszystko 

to w opozycji do sposobu organizacji, wymagań i wyobrażeń na temat 

edukacji tradycyjnej, która w masowym wydaniu, zwłaszcza 

obowiązkowym, tj. szkolnym, wydaje się całkowicie nieadekwatna wobec 

opisywanego stanu kultury70.  

Tym bardziej, że przeobrażeniom ulega też długo i starannie 

wypracowywane i wielokrotnie w zależności od dominujących 

kulturowych paradygmatów i psychologicznych odkryć modyfikowane 

pojęcie dzieciństwa, o czym dziś upewnia zarówno obserwacja 

rzeczywistości otaczającej, jak lektura prac na ten temat, od Historii 

dzieciństwa Philippa Arièsa
71

 poczynając, przez rozpoznania Neila 

Postmana: 

 
Dzieciństwo wynaleziono w XVII wieku. W następnym stuleciu 

zbliżyło się ono do formy, jaką znamy. W XX wieku pojęcie 

dzieciństwa zaczęło się degradować, a w XXI możemy je utracić, chyba 

że poczynimy zdecydowane kroki, aby temu przeciwdziałać
72

. 

 

Możliwe zatarcie granic okresu dzieciństwa i dezaktualizacja lub 

modyfikacja tego pojęcia jako kategorii kulturowej, co przepowiada 
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Postman, wiąże się naturalnie właśnie z cywilizacyjną eksplozją nowych 

mediów, która w przestrzeni publicznej, w nieunikniony sposób dostępnej 

dla wszystkich, skutkuje m.in. prezentacją treści adresowanych wyłącznie 

do dorosłych. Dojrzałość psychiczna dzieci, ich gotowość racjonalnego 

wartościowania obserwowanych zjawisk oraz odporność emocjonalna nie 

doznają jednak porównywalnego przyspieszenia. Oczywiste jest przy tym, 

że dzieci i młodzi ludzie, którzy od urodzenia żyją w świecie operującym 

nowymi technologiami, posługują się urządzeniami medialnymi 

reprezentatywnymi dla tych technologii swobodnie i w sposób naturalny, 

tj. zdecydowanie lepiej niż pokolenia, które muszą do nowości dorastać, 

przewartościowując swoje uprzednio wypracowane nawyki. To jednak, co 

na poziomie technologii jest oczywiste, na płaszczyźnie treści wcale już 

takie oczywiste nie jest. Oferowana masom kultura popularna, silnie 

zmedializowana, w której młodzi są zanurzeni i która stanowi dla nich 

zwykłą codzienność, nastawiona jest na inne cele niż pomoc w 

rzeczywistym dorastaniu do rozumienia świata i siebie. Funkcja szkoły, w 

deklaracjach powoływanej z przeznaczeniem do niesienia tego rodzaju 

pomocy, od dawna się nie sprawdza. Jako instytucja masowa i 

obowiązkowa, szkoła oferuje jednolity, nadzorowany przez państwo 

program, co – choćby w kontekście dostępnej dziś wiedzy na temat 

uposażenia genetycznego ludzi
73

 – podaje w wątpliwość wydolność takiej 

koncepcji. Pamiętamy oczywiście o różnicy między podstawą programową 

i konkretnymi programami, ale idea darmowego (jedynego) podręcznika z 

centralnego nadania aktualnego przedstawicielstwa władzy całkiem 

zręcznie znosi te rozróżnienia. Tymczasem: „wszystkie dzieci są nasze”, 

ale w niepowtarzalny sposób inne, jak każdy z nas.  

Nacisk na konkurencyjność gospodarki i związany z nią 

konsumpcjonizm zadają się mieć przy tym dodatkowy wpływ na 

zawłaszczanie dzieciństwa przez dorosłych w dążeniu do rozwijania w 

dzieciach wszelkich możliwych umiejętności lub realizowania swoich 

niespełnionych ambicji, leczenia kompleksów, spełniania wyobrażeń o 

sukcesie. Carl Honoré w książce Pod presją pisze: 
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W młodych umysłach rodzi się przeświadczenie, że najbardziej liczy się 

nie znalezienie własnej drogi, lecz [...] zaznaczenie właściwej kratki [...] 

Znalezienie recepty na dzieciństwo w epoce informacji nie będzie 

łatwe
74

. 

 

Mamy to na uwadze w tej książce. Chcemy więc, powtórzmy, 

najpierw zdać sobie sprawę z tego, co wiadomo o edukacji w jej 

tradycyjnej wersji w porównaniu z ofertą nowych mediów oraz co 

wiadomo o cyberkulturze w relacji do szerszego pojmowania kultury i 

kulturowych paradygmatów, a także jak się w takim kontekście 

przedstawia refleksja na temat kondycji ludzkiej. Chcemy następnie 

rozważyć kierunki i możliwości organizowania edukacji na miarę czasu, w 

którym istniejemy. Inaczej mówiąc: pytamy, jak jest, co daje się 

zaobserwować, jak to oddziałuje, dlaczego, i co z tego wynika lub może 

wynikać dla edukacji, jakiej byśmy chcieli i jaką byśmy mogli 

proponować.  

Interesujące nas tu relacje między masową szkołą i kulturą 

popularną upowszechnianą przez nowe media przedstawiane są z reguły w 

zestawieniu wyraźnie opozycyjnym.  Szkoła, jaką znamy, zakłada 

posłuszeństwo, kultywując wyobrażenia o nim według źródłowej, tj, 

pruskiej wersji masowej edukacji. Eksponuje więc wyrazisty rozkład ról w 

teatrze szkolnego życia
75

, przekonuje o istnieniu wiedzy pewnej, nakłania 

do jej reprodukcji, zmusza do systematycznej pracy, oczekuje koncentracji 

na przedmiocie, odracza gratyfikacje za podejmowany wysiłek w rytm 

obietnic o jego potencjalnej przydatności. Ma się za „westalkę 

kulturowego ognia” z dostępem do jedynie cennego obiegu „kulturowego 

dymu”. Na dobrą sprawę jednak, w podtekście niejako, nastawiona jest na 

kształtowanie postaw, które polegają na wypełnianiu tego, co należy, 

zgodnie z przypisaną rolą i podjętymi zobowiązaniami. To oznacza nacisk 

standardów przedmiotowych w relacji człowieka ze światem, choć w 

deklaracjach zwykle widnieją zapewnienia o eksponowaniu 
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podmiotowości
76

. Dominacja standardów przedmiotowych blokuje jednak 

i uniemożliwia rozwój osobisty, o czym chętnie się zapomina przy 

projektowaniu cudzej edukacji ze względu na przyznawane jej walory
77

. 

Te przedmiotowe standardy wydają się dziedziczone nie tylko z 

kanonu wiedzy pewnej, ale także z oryginalnie pruskiej idei „oświecenia 

prostaczków”. Stąd koncentracja na podstawowych umiejętnościach 

narzędziowych, których uczy się dlatego, że są praktycznie potrzebne. 

Szczególnie ostro widoczne jest to w szkolnej matematyce, w tekście 

polskiej Podstawy programowej jawnie odróżnionej od matematyki 

bezprzymiotnikowej i utożsamionej z treningiem w podstawowych, 

rzekomo użytecznych umiejętnościach arytmetycznych, równie jawnie 

deprecjonującej przy tym wartość myślenia i rozumienia – jako z kolei 

empirycznie niemierzalną. Szkoła skrojona dla prostaczków od pokoleń 

zatem prostaczków produkuje, utrwalając niestety także zespół 

przeświadczeń o tym, czego i w jaki sposób da się w szkole uczyć, 

skutecznie eliminując wyobrażenia o alternatywie.  

Szkoła, przynajmniej w deklaracjach, afirmuje logocentryzm, 

kulturę druku i linearne poznawanie tekstu. Przekazy ikoniczne traktuje 

natomiast co najwyżej ilustracyjnie lub jako nawiązania intertekstualne 

czy konteksty, z reguły jednak nie przyznając im statusu samodzielnych 

tekstów kultury
78

. Buduje barykady, sytuując po jednej stronie 

wartościową literaturę, a po drugiej – jako mniej wartościowe – inne teksty 

kultury, na ogół nie wspominając przy tym w ramach kształcenia 

humanistycznego o zjawiskach medialnych, dla których zwykle wcale 

miejsca nie przewiduje. A jeśli nawet treści z tego zakresu proponuje, to 

obejmują one zagadnienia rozszerzające twórczość literacką na obszary 

radia, filmu, telewizji, reklamy czy tekstów audiowizualnych. Hartmunt 

Eggert zauważa w związku z tym:  

Jeżeli się wśród kolegów po fachu dotyka tematu czytania w czasach 

medialnych, wówczas wszyscy myślą przede wszystkim o adaptacjach 
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filmowych, a nie o fakcie, że chodzi o problemy estetycznych norm, 

kryteriów wyborów i postrzegania, przekraczania granic mediów, 

specyficznych medialnie jakości symbolizacji (semiotyka), pojmowania 

tekstu i formy rozumienia historycznego (hermeneutyka)
79

. 

  

Szkoła „wie od zawsze”, czego uczyć, nie zajmuje się zatem 

szczególnie badaniem uczniowskich zainteresowań, trwając w 

oświeceniowym, szlachetnym z założenia rozumieniu idei Bildung
80

 i w 

przekonaniu o kulturze jako przestrzeni ładu, który trzeba stale odnawiać, 

więc o swej własnej roli jako ekspozytury i nośnika kulturowych wartości 

i porządku
81

. 

Kultura masowa przeciwnie. Przede wszystkim kreowana jest w 

oparciu o gruntowne i nacelowane na konkretne grupy adresatów badania 

zainteresowań potencjalnych odbiorców, gruntownie też kontroluje odbiór 

swych propozycji
82

. Zatrudnia zaś do ich tworzenia najlepszych 

fachowców od wiązania ludzkiej uwagi, nie żałując nakładów. Honoruje 

poprzez te propozycje i interesownie stymuluje niecierpliwość odbiorców, 

oferując natychmiastowe zaspokajanie pragnień, bezwysiłkowość, wielość 

doznań, multitasking, hipertekstowość. Promuje nastawienie na akcję i 

działanie
83

.  

Oskarżana jest natomiast o miałkość, wypaczanie lub ignorowanie 

tradycji, przypadkowość i grę wartościami w duchu ideologii 

postmodernistycznej, w tym o grę dorobkiem europejskiej tożsamości na 

korzyść różnorodności kulturowej i szeroko pojętej etniczności. Odrzuca 

prymat wiedzy obiektywnej, naukowej, deprecjonuje słowo
84

 i druk, 
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eksponując audialność, wizualność, taktylność (doświadczenie przez 

dotyk), dąży do standaryzacji przekazu kulturowego (zob. także s. ... tej 

książki).  To ostatnie oznacza odwrót od indywidualizmu i wyjątkowości 

na rzecz dostępności, a tym samym i reprodukcji. W konsekwencji 

zanurzenie w niej przypomina konsumpcję dóbr: masową i bierną, 

pozbawioną refleksji, nastawioną na doznania powierzchniowe. Jako zbiór 

różnorodnych wydarzeń i procesów, które stanowią wyraz demokratyzacji 

poglądów i twórczości, kultura popularna nie pozwala zdefiniować się w 

kategoriach fundamentalistycznych poprzez jakieś systemowe rozwiązania 

czy zjawiska. 

Szkoła reprezentuje w tym układzie kompletnie inny porządek niż 

ten, jaki oferuje współczesnemu człowiekowi nowy, zdający się 

bezwzględnie dominować, paradygmat kultury. Pozostaje jednak w 

przeświadczeniu o wyższości bronionego przez siebie świata, jako 

„właściwego”, tj. moralnego i estetycznie wartościowego, w 

przeciwieństwie do propozycji popkultury.  

Takie nastawienie do kultury, różnicowanej na wysoką i niską, gdy 

o Internecie i globalnej wiosce nikomu się jeszcze nie śniło, już dawno 

temu, podobnie jak lęk przed miałkością oraz znijaczeniem popkulturowej 

papki, ukazywała literatura piękna. Przykładów tego rodzaju dostarczają 

choćby fragmenty dotyczące tzw. „epoki felietonu” w Grze szklanych 

paciorków Hermana Hessego, powieści z lat 30. XX wieku, odrzuconej w 

nazistowskich Niemczech i wydanej w Szwajcarii w roku 1943
85

. 

Wywodom powieściowego bohatera, Ziegenhalsa – historyka literatury 

komentującego okres sprzed powstania kultury gry szklanych paciorków – 

przypisany jest w powieści passus na temat zawartości prasy w 

omawianym przez niego czasie: 

Ulubionymi tematami […] były anegdoty z życia wybitnych mężczyzn 

czy kobiet [...] lubowano się w indagowaniu znanych osobistości na 

aktualne tematy, każąc na przykład wybitnym chemikom lub pianistom-

wirtuozom wypowiadać się na temat polityki, ulubionych aktorów, 

tancerzy, akrobatów, lotników albo poetom na temat wad i zalet stanu 

kawalerskiego, domniemanych przyczyn kryzysów finansowych i tak 

dalej
86

. 
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Zainteresowanym pouczające może się w takim kontekście wydać 

zestawienie tej prognozującej ze względu na czas akcji powieściowej 

fikcji, która miała przecież odniesienia do współczesnego autorowi 

kulturowego zaplecza, z fikcją diagnozującą sytuację dziennikarstwa, którą 

w 2015 roku przyniósł Temat na pierwszą stronę, ostatnio wydana 

powieść Umberta Eco
87

.   

Inny przykład z zakresu omawianej kwestii, wprost odnoszący się 

do problemów edukacji, stanowią zdarzenia przedstawiane w powieści  

451̊ Fahrenheita Raya Bradbury’ego z 1953 roku. Jest tam m.in fragment, 

który wydaje się znamienny dla obserwacji dostępnych współczesnej nam 

rzeczywistości, w innych częściach świata zapewne ewidentnych 

wcześniej:   

Streszczenia streszczeń, streszczenia streszczeń streszczeń. [...] Wzrasta 

tempo życia. Po co uczyć się czegokolwiek poza naciskaniem guzików, 

przekręcaniem kontaktów, dociskaniem śrubek i nakrętek? […] Więcej 

sportu, więcej zespołowego ducha, radości […] Więcej rysunków w 

książkach. Więcej ilustracji
88

.  

 

Dziś Internet pełen jest streszczeń i bryków. Młodzi ludzie 

kontestują bowiem szkołę i, postrzegając obowiązkową edukację formalną 

jako „zło konieczne”, przeczące wolnościom zapewnianym przez 

popkulturę, wspierani nierzadko przez rodziców i nawet nauczycieli, 

szkołę oszukują. Stosowane przez uczniów mechanizmy reprodukowania 

wiedzy, powtarzania czy wręcz ordynarnego kopiowania treści (nawet w 

skrajnych wypadkach w postaci „kopiuj – wklej”) odpowiadają z jednej 

strony kultowi kopii, braku oryginalności, z drugiej zaś, potwierdzają brak 

zainteresowania dla treści forsowanych przez szkołę, która staje się 

przechowalnią dla dzieci i młodzieży sterowanych poprzez wzorce 

masowej kultury. 

Z relacjonowanej sytuacji wynika między innymi przekonanie o 

szkodliwym wpływie nowych mediów, a to kolejno odtwarzaczy 

muzycznych, telewizji czy komputerów na psychiczne i emocjonalne 
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 U. Eco, Temat na pierwszą stronę, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2015. Zob. też  np.: 

M. Janicki, Prawdoidy z tabloidów, „Polityka” 2012, nr 41 2878), s. 23-25; P. Wilk, 

Rzeczpospolita dezinformacji (nadtytuł: Samobójstwo polskich mediów),  „Tygodnik 

Powszechny 2012, nr 42, s. 15-16; P. Mieśnik, Wyznania hieny. Jak to się robi w 

brukowcu, Warszawa 2014.   
88

 R. Bradbury, 451 ̊Fahrenheita, przeł. A. Kaska, Warszawa 1993. 

„Czarna legenda”  

nowych mediów  

 



47 
 

dojrzewanie młodych ludzi. Wraz z rozwojem technologii „czarna 

legenda” mediów przechodzi zresztą z urządzeń na urządzenia, które są 

obarczane winą za wtórną analfabetyzację, wzrost agresji, osłabienie więzi 

społecznych, banalizację treści, zanik głębszych relacji itd. Wśród 

najczęstszych objawów działania kultury medialnej dziś wymienia się: 

[...] trudności z nauką i koncentracją, nadpobudliwość, brak motywacji, 

nieprzystosowanie społeczne, apatię, zmęczenie, choroby 

psychosomatyczne, anoreksję, bulimię, depresję, działania 

autodestrukcyjne (uzależnienia, samookaleczenia, samobójstwa), 

zachowania aspołeczne, brak empatii i wrażliwości moralnej, przemoc, 

seksualizację zachowań, przedwczesną inicjację seksualną, 

wulgaryzację życia, upadek obyczajów
89

.  

 

Oskarżenia kierowane pod adresem kultury masowej, podobnie jak 

oskarżenia szkoły, okazują się wzajemnozwrotne jak przy grze w 

przeciąganie liny. Wyliczane wyżej negatywne zjawiska psychologiczne i 

społeczne wpisują się zresztą w krytykę mediów masowych podejmowaną 

niemal od samego początku ich istnienia. Telewizję dla przykładu 

nazywano narkotykiem i deprawatorem ludzkiej wyobraźni, narzędziem 

kontroli umysłów, manipulatorem operującym atrakcjami, szokiem, 

banałem i kiczem kreowanym w odpowiedzi na estetyczne oczekiwania 

mas
90

. Ten z ducha orwellowski kierunek krytyki, jak wynika z obserwacji 

w pewnych wymiarach słuszny, jest oczywiście obecny w refleksji na 

temat nowych mediów i mediów cyfrowych. Reprezentuje nową odsłonę 

wzajemnozwrotnych oskarżeń, które odnoszą się do relacji między 

nowymi mediami i tradycyjną edukacją oraz porządkiem przypisywanym 

tradycyjnej kulturze
91

.  
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Do najbardziej niepokojących zjawisk zalicza się w ramach 

referowanych niepokojów bezgraniczny dostęp do nieodpowiednich treści, 

brak jakiejkolwiek kontroli nad sposobami komunikowania w sieci, 

nasilające się negatywne zachowania różnorodnych form przemocy i 

agresji, zmiany o charakterze społecznym, zagrożenia z zakresu etyki, 

zanik samodzielnego myślenia i pogłębionej refleksji, jak również 

konsekwencje zdrowotne: niebezpieczeństwo chorób układu wzrokowego, 

mięśniowo-szkieletowego, czy wreszcie chorób psychicznych
92

. W całej 

gamie wyliczanych zagrożeń szczególną uwagę zwraca się na patologie 

społeczne (infoholizm), jak i na dysfunkcje prowadzące w skrajnych 

przypadkach do hikikomori. Towarzyszą temu lęki związane z 

zagrożeniami rozwoju osobowości i postaw dzieci oraz młodzieży, za 

które odpowiedzialne mają być gry komputerowe czy aktywność na 

portalach społecznościowych. 

Omawiana relacja odpowiada napięciom charakterystycznym dla 

idei przeciwstawiania wyrafinowanej kultury czystemu barbarzyństwu. 

Trzeba jednak zauważyć, że w istocie zarówno popkultura, jak i szkoła, co 

już było w innym kontekście podkreślane, okazują się co najmniej równie 

niejednoznaczne. I podobnie jak na porażkę skazana jest rola „misjonarza” 

ignorującego czy wręcz blokującego kulturowe trendy i „ratującego ginące 

plemiona”
93

, zgubne w analizowanej sytuacji wydaje się beztroskie 

żeglowanie z prądem lansowanych przez popkulturę trendów oraz 

„ratunkowe” pomysły ich naśladowania przez szkołę
94

. Nie znaczy to 

wcale, że teksty z zakresu kultury popularnej nie mogłyby i nie mogą być 

przedmiotem wartościowego namysłu w trakcie pracy szkolnej. Będzie 

jeszcze o tym mowa dalej. Ostre podziały na kulturę „wysoką” i „niską” 
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wydają się w każdym razie bezdyskusyjnie od dawna zużyte (zob. także . 

s. ... tej książki). Kontestowanie przez szkołę rynku mediów i przemysłu 

rozrywki, więc tego wszystkiego, co nazywa się popkulturą, kulturą 

masową, globalną ekumeną wyobraźni czy wreszcie kulturą medialną, 

jako wyrazu barbarzyństwa, jest równoznaczne z ignorowaniem 

kulturowego kontekstu, w jakim od dzieciństwa bez przymusu i z 

oddaniem funkcjonują współcześni nam młodzi ludzie. Oznacza walkę z 

wiatrakami. Bezwzględne poddanie się dyktaturze mediów też wydaje się 

bezsensowne.   

Reakcja zwrotna okazuje się w każdym razie oczywista, zresztą 

kwalifikacje wskazujące, co stanowi wyrafinowaną kulturę, a co 

reprezentuje barbarię, w ogóle działają wzajemnozwrotnie, jak to zostało 

już powiedziane i jak to raczej dawno już temu, bo na początku nowej ery, 

zauważał zesłany do Tomi Owidiusz. Zależą od tego, kto na czyim 

terytorium kulturowym jest obcym
95

. Pouczający w tej kwestii wydaje się 

Krawiec, dramat Sławomira Mrożka, w którym pierwszą sprawą, jaką 

załatwiają barbarzyńcy po opanowaniu zdobytego terytorium, jest wizyta u 

miejscowego krawca. Zdobywcy niczego bowiem nie pragną bardziej, jak 

się odpowiednio, tj. według miejscowych wzorów, ubrać
96

. I tylko zupełna 

niezależność pojęcia o tym, co odpowiednie, pozostaje, jak zawsze w 

ludzkich historiach, raczej wątpliwa.  

Dwuznaczna przy tym bywa także sytuacja nauczycieli, którzy nie 

są wszak odizolowani od świata mediów i w sposób podobny, jak ich 

podopieczni, istnieją w nowej medialnej kulturze. Z tą jednak różnicą, że 

lepiej się maskują. Ilustruje to przykład wypowiedzi z reportażu Joanny 

Sokolińskiej: 

Bez seriali mogę żyć. Ja nie ukrywam, że są takie sytuacje, że wolę 

przez tydzień czytać książki. Prawda jest też taka, że ja seriale oglądam 

na bieżąco – odcinki, które akurat są pokazywane w USA. I kiedy serial 

pojawia się w polskiej telewizji, nie muszę już oglądać, bo go z reguły 

znam. […] Ale wszystkie seriale nagrywam
97

.  
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Tak opisywana postawa wydaje się dość symptomatyczna nie tylko 

dla środowiska nauczycielskiego. Kiwa się głową z oburzeniem lub z 

troską nad miałkością zachowań dzieci i młodzieży, gdy na Facebooku 

zamieszczają swoje zdjęcia z pierwszej lepszej aktywności, a jednocześnie 

przegląda się demotywatory, komentuje wydarzenia z życia celebrytów 

czy lajkuje sponsorowane produkty dla cennej obniżki przy zakupach. 

Szkołę tworzą i reprezentują ludzie: nauczyciele, dzieci i młodzież, ich 

rodzice. I wszyscy są w podobny sposób konsumentami mediów, co 

przekłada się na oglądalność seriali, telenowel, moc dokumentów 

telewizyjnych albo na działania w sieci: komunikacyjne, informacyjne, 

rozrywkowe itp. Mówiąc inaczej, z (nowymi) mediami jest jak z muzyką 

disco polo: nikt nie słucha – wszyscy znają.  

Medialni menedżerowie zgodnym chórem oświadczają rzecz jasna, 

że dostarczają po prostu „produktu” oczekiwanego przez „konsumentów”, 

a kto by chciał ten mechanizm odwrócić, to albo marzy o cenzurze, nie 

szanując odbiorców i za nic mając ich gusta oraz wolność słowa, albo 

próbuje niemożliwego. W mediach poddanych regułom rynku ten rodzaj 

„prawa gorszego pieniądza” jawi się jako niemożliwy do przezwyciężenia 

i ma być niezbędnym kosztem, jaki wypada nam płacić za nowoczesność i 

demokratyzację kultury. Doceniając trzeźwość oczywistego spostrzeżenia, 

że masowa kultura wysoka byłaby podobnym oksymoronem, jak 

powszechne wykształcenie wyższe, czy słynny niegdyś postulat Mariana 

Krzaklewskiego, by każdy zarabiał powyżej średniej krajowej, wypada 

zaznaczyć imposybilizm takiego ujęcia, być może pomylony tu z 

rozsądkiem. Gdybyśmy naiwnie oczekiwali, że poziom kultury masowej 

jakoś jednak będzie wzrastał, choćby przez to, że zbliżałby się do 

standardów wyznaczanych przez kulturę wysoką, to oczywiście uznanie 

obiektywnych praw rynku w tym względzie musi przynosić efekt 

odwrotny, prowadząc do zaostrzania rozziewu, co najwyraźniej 

obserwujemy. Jest całkiem jasne, że w kulturze popularnej z jej 

„utowarowieniem” sprzeda się dobrze na przykład Doda Elektroda, a już 

raczej nie Mozart i że tkwi w tej oczywistości smutna prawda o ludzkich 

gustach. Trudno jednakże byłoby stwierdzić w sposób rzeczywiście 

odpowiedzialny, na ile te gusta przemysł mediów zastaje, a na ile je 
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kształtuje i czy rzeczywiście musimy być bez wpływu na konsekwencje 

uruchamianych w ten sposób mechanizmów.  

Co zrozumiałe, szkołę postrzega się podobnie. Prawdziwa 

edukacja, z jej po sokratejsku pojmowanymi wartościami poznania, dobra 

ma być co najwyżej dla niektórych i nie jest możliwa w żadnej masowej 

skali, a próby tego rodzaju kończą się groteską, jak to ostro 

charakteryzował na przykład Jan Hartman, postulując ni mniej, ni więcej, 

tylko rezygnację ze szkoły powszechnej
98

. Albo być może pozostawiając 

dla niej funkcje czterech klas szkoły elementarnej, czyli po prostu 

alfabetyzację. 

„Prawo gorszego pieniądza” i jego zakres obowiązywania staje się 

w tej sytuacji problemem o centralnym znaczeniu i będzie jeszcze o nim 

mowa w dalszej części tej książki. 

Sytuacja polskiej szkoły publicznej jest dodatkowo naznaczona 

poza tym dziedzictwem z czasów tzw. realnego socjalizmu. Rezultaty prób 

zniesienia tego wymiaru edukacji precyzyjnie wskazuje Karol 

Modzelewski, gdy pisze: 

Reguły, którym podporządkowana jest dziś polska edukacja i polska 

nauka, są produktem reform przeprowadzonych na zasadzie prostego 

naśladownictwa. Ale to, że naśladujemy Zachód, nie zwalnia od 

pytania, skąd się te reguły wzięły na Zachodzie – a pojawiły się one tam 

niewiele wcześniej niż u nas
99

.  

 

Dodajmy, że na tle socjalistycznych zaszłości uwodząca naszych 

reformatorów świeżość metodycznych rozwiązań, obserwowanych w 

szkołach Zachodu i naśladowczo przenoszonych w rodzimy, więc 

odmienny, kontekst kulturowy, tam pojawiła się już jako skutek erozji 

tradycyjnego wariantu edukacji. Erozja ta, generalizująco rzecz ujmując, 

wyzwalała działania polegające na zastępowaniu tradycyjnych treści 

atrakcyjną formą działań nastawionych głównie na wiązanie naturalnej 

energii uczniów i ćwiczenie tzw. „miękkich kompetencji”, a następnie na 
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http://wyborcza.pl/1,76842,13887453,Szkola_umarla__Nie_da_sie_zreformowac__trzeba_ja_zamknac.html#ixzz3gVoCk3xK


52 
 

promowaniu w wymiarze globalnym testów jako podstawy do 

porównywania osiąganych rezultatów. Modzelewski zwraca uwagę:   

Jest to zmiana kardynalna. [...] w każdym samodzielnym myśleniu 

pierwszym krokiem, który przesądza o dalszym ciągu, jest stawianie 

pytań. To punkt wyjścia do wszelkich poszukiwań. W królestwie testów 

nie należy on do ucznia, ani nawet do nauczyciela, tylko do 

zwierzchności dydaktycznej. To ona opracowuje szablon. [...] System 

ten skutecznie tłumi wszelki odruch samodzielności intelektualnej
100

. 

 

Nie zamierzamy się tu oczywiście wdawać w bardziej szczegółowe 

eksponowanie katastrofalnych diagnoz i ocen aktualnego stanu polskiego 

szkolnictwa, przyjmując, że jego specyfika jest już opisana wystarczająco 

wyraźnie
101

. W interesującym nas kontekście wystarczy może powiedzieć 

jasno, co następuje. Realizowane dotąd receptury naprawcze zdradzają 

bezsiłę, powierzchowność i ignorancję, a bywa że także arogancję. Ich 

wykwitem są bezustannie odgrzewane batalie o listy lektur i sugestie 

nakazowego ich traktowania, więc wzmożenia przymusu szkolnego. Poza 

tym podkreślane wyżej kompletne wypaczenie i instytucjonalne wręcz 

zniesienie idei kształcenia ogólnego, a jako antidotum na podręcznikowe 

rozpasanie wolnego rynku kuriozalny powrót do rozwiązań znanych z 

czasów realnego socjalizmu, więc do koncepcji jedynie słusznego 

programu, który nazywany jest teraz Podstawą programową
102

, i jedynie 

słusznego podręcznika, który bierze w karby „jedynej słuszności” 

kompozycyjne rozluźnienie podstawy programowej, nadając jej zapisom 

                                                           
100

 Tamże. 
101

 Poza wyszczególnianymi wyżej analizami omawianej sytuacji w kontekście ogólnym, 

polski, lokalny wymiar aktualnego stanu szkoły przedstawiają np. prace: Sprawcy i /lub 

ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. nauk. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-

Falbierska, Kraków 2013; Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, Pakt dla szkoły. 

Zarys koncepcji kształcenia ogólnego. Zaproszenie do dyskusji, Gdańsk 2011; Z.A. 

Kłakówna, Jakoś i jakość..., dz.cyt.; Z.A. Kłakówna, Czy polska szkoła ma szanse na 

zmianę?, [w:] Edukacja alternatywna na rzecz procesu demokratyzacji procesu 

kształcenia, red. nauk. R. Nowakowska-Siuta, Kraków 2014. 
102 Zob. P. Kołodziej, Priorytety kształcenia „polonistycznego”, czyli o poszukiwaniu 

podstawy w „podstawie programowej”, [w:] Annales Universitatis Pedagogicae 

Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonie, Partinentia 

III, pod red. M. Jędrychowskiej i M. Szymańskiej, Kraków 2011, s. 195-207; Tenże: 

Szkoła w świecie pozoru [w:] Sprawcy i/lub ofiary...; dz.cyt., s. 204-220;  

Tak zwana „edukacja polonistyczna” według tak zwanej „podstawy programowej”, 

„Polonistyka” 2010, nr 2; W odpowiedzi Pani Profesor Ewie Jaskółowej, „Polonistyka” 

2010, nr 5 i 6; Przedwojenna „podstawa programowa”, „Polonistyka” 2011, nr 10; Pakt 

dla szkoły: tradycja wielkich polskich reform oświatowych jako punkt odniesienia dla 

współczesnej koncepcji edukacji szkolnej, dz.cyt., s. 28-52; Z.A. Kłakówna, Po pierwsze, 

kulturowa edukacja humanistyczna!, [w:] Priorytety edukacji Polaków w XXI w., Gdańsk 

2009, s. 11-19. 
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wyrazistość programu. Kategorie rozumienia, namysłu, poszukiwania, 

niepewności, rozważania różnych ujęć tego samego problemu w ramach 

takich programów nie mają racji bytu. Oficjalne modyfikacje programowe 

i metodyczne, wprowadzane centralnie i politycznie motywowane, 

poddane zbiurokratyzowanej grze politycznych oraz finansowych 

interesów, regularnie ewokują sytuacje odwrotne od deklarowanych i 

należą w skutkach do gatunku takich, do których stosuje się metafora 

„wylewania dziecka z kąpielą”. Jednym z elementów tego rodzaju decyzji 

jest na przykład wprowadzony niedawno system dotacji na podręczniki, 

który wyklucza zarówno merytoryczną, jak poligraficzną jakość książek 

szkolnych. Decyzjom tym towarzyszy rygorystyczny zakaz MEN, by w 

podręcznikach umieszczać ćwiczenia z miejscami do wypełniania (istotnie 

wiele takich proponowano bezsensownie, ale nie wszystkie tego rodzaju 

rozwiązania są złe, niekiedy są bezwzględnie konieczne), oraz zakaz 

podawania na okładkach i w treści podręcznika (zapewne powinno to 

objąć również wszelkie odsyłacze na przykład do tego, co oferowano w 

podręczniku do niższej klasy) jakichkolwiek informacji o innych 

podręcznikach danego wydawnictwa (więc na przykład o książkach z tej 

samej serii) czy not biograficznych o autorach jako twórcach 

podręczników z serii adresowanych na dalsze etapy kształcenia. Pojęcie 

jakiejkolwiek ciągłości poza odgórnie zaplanowaną wobec takich 

rozwiązań nie ma szans zaistnienia
103

. Biurokratyczny model naprawiania 

i modernizowania szkoły, nie wydaje się więc sensownym rozwiązaniem.  

 

Obrona monopolu: „kult cargo”  

W miejsce zmian rzeczywistych w szkole stale na nowo 

proponowane są rozwiązania, które Richard P. Feynman nazywał w 

swoim czasie „kultem cargo”, przywołując opowieść z historii 

plemienia zamieszkującego jedną z wysp Mórz Południowych, które 

                                                           
103

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

opublikowane 9 lipca 2014, weszło w życie w tym dniu (Dz. U. poz. 909). Tego rodzaju 

totalizujące regulacje wyraźnie wskazują na brak zaufania do rzeczoznawców, co na 

podstawie analizy materiałów dopuszczonych do użytku szkolnego na mocy ich recenzji, 

ma pewne podstawy. Założenie, że urząd się nie myli, jest jednak równie nonsensowne, 

jak twierdzenie, że wszystkie koty są czarne. Por. dalej uwagi R.P. Feynmana. 

Anegdota Feynmana 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/909
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/909


54 
 

podczas II wojny doświadczyło dobrodziejstw w następstwie 

lądowania wypełnionego towarami amerykańskiego samolotu. W 

rezultacie tego zdarzenia mieszkańcy wyspy pobudowali potem pas 

startowy, wyznaczyli ludzi do pilnowania go i w ogóle naśladowali 

wszystko, co jest symptomatyczne i konieczne na lotnisku. „Robią 

wszystko zgodnie z regułami. Doskonale naśladują wszelkie formy. 

A jednak metoda nie sprawdza się. Samoloty nie lądują” – 

komentował Feynman
104

. Podobnie w edukacji szkolnej, choć 

wypracowywane są różne strategie obłaskawiania nowych mediów i 

naprawiania szkoły. Wskazujemy dalej kilka dość 

charakterystycznych sposobów korzystania z nich w ramach szkolnej 

edukacji tradycyjnej, co nie oznacza, że wszystkie. Nie zajmujemy 

się, przynajmniej na razie, edukacyjnymi ofertami, które są 

symptomatyczne dla tendencji pozaszkolnych albo reprezentują 

indywidualne pomysły pojedynczych nauczycieli lub szkół.  

Kult cargo reprezentują na przykład od jakiegoś czasu 

uatrakcyjniające „sztuczki” wprowadzane do szkoły „dla nowoczesności” 

na wzór rozwiązań obserwowanych w szkołach zachodnich, stosowanych 

tam, jak było już poprzednio sygnalizowane, w funkcji ratunkowej po 

erozji dawnego modelu edukacji masowej. Nazywa się je na przykład 

metodami aktywizującymi. Najczęściej oznaczają one wyłącznie 

aktywność typu „rób coś, mów coś, ruszaj się” i nie służą dochodzeniu 

głębszych sensów podejmowanych czynności. Są to zwykle praktyki 

kamuflujące rzeczywistą niewydolność szkoły. W takiej funkcji dla 

przykładu stosowana bywa w szkole drama, najczęściej bez głębszego 

                                                           
104

Nauka spod znaku kultu cargo, [w:] „Pan raczy żartować, panie Feynman”. Przypadki 

ciekawego człowieka, przeł. T. Bieroń, Kraków 2007, s. 341. Przy okazji warto zwrócić 

uwagę w opowieściach Feynmana na te fragmenty, w których relacjonuje swój udział w 

pracach nad oceną podręczników do matematyki: naciski wydawców, wybiórczość 

lektury, niekompetencja, brak niezależności rzeczoznawców i fakt, że przysłane 

podręczniki zajmowały 5,5 metra na półce, a Feynman był jedyną osobą, która 

przeczytała wszystkie bez sukcesu odkrycia choćby jednego dobrego, jest 

symptomatyczny i znany po otwarciu wolnego rynku dla podręczników także u nas. 

Typowość sytuacji nie jest jednak żadnym usprawiedliwieniem. Oznacza raczej 

konieczność innej organizacji tego rodzaju przedsięwzięć i na pewno konieczności tej nie 

może sankcjonować wyłącznie wola politycznie uwarunkowanego ministra edukacji ani 

wynajmowanych przez niego speców, którzy wypełniają warunki zlecenia niezależnie 

nawet od własnych rozpoznań sytuacji (zob. Z.A. Kłakówna, Jakość i jakoś..., dz.cyt. s. 

183-184). 

Aktywność i nauka  

przez zabawę 
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namysłu nad psychicznymi skutkami działań, które ze swej istoty są 

rodzajem eksperymentów „na otwartych nerwach” nieumiejących się 

obronić dzieci
105

. I naturalnie, w takiej funkcji korzysta się na lekcjach z 

nowych mediów. Szkoła nie jest przecież całkiem ślepa i głucha na na 

otaczający świat. I odwołuje się do nowych mediów nie tylko dlatego, że 

stanowią one codzienny kontekst kulturowy, w którym zanurzeni są 

uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Szkoła traktuje je jako narzędzia 

pracy, elementy stosowanych praktyk metodycznych. Koniec epoki kredy 

został już expressis verbis ogłoszony
106

. Rzecz w tym jednak, że 

korzystanie z nowych mediów odbywa się w szkole głównie na warunkach 

przez te media i ideologię ich zaplecza gospodarczego wyznaczaną, więc 

w nastawieniu na doraźną skuteczność i konkurencyjność ekonomiczną, 

bez odwołań do jakiejś całościowej koncepcji edukacyjnej. W rezultacie 

wychodzi kult cargo, pod który „podpinane” bywa hasło „uczymy, 

bawiąc”. Bogusław Skowronek ujmował to tak: 

[...] w przeważającej większości działaniom na tym polu towarzyszy 

przypadkowość wyborów oraz utylitarnie pojmowane cele 

wychowawcze. Rozwiązania nierzadko mają charakter doraźny i 

chaotyczny – nie towarzyszy im jasna całościowa wizja
107

. 

 

Używa się więc przekazu medialnego jako sposobu uatrakcyjnienia 

jakichś treści programowych lub w celu ukrycia edukacyjnego charakteru 

tekstu medialnego poprzez uwypuklenie jego rozrywkowej funkcji. Ten 

drugi zabieg widoczny jest szczególnie w różnego rodzaju produkcjach 

telewizyjnych spod znaku edutainment.  

Realizowany w ten sposób mariaż showbiznesu i edukacji mógłby 

nawet być oceniany jako interesująca propozycja wobec nastawienia na 

rozdzielanie sfery rozrywki i szkoły. W tym przypadku hasło, by „uczyć, 

bawiąc”, jest przecież de facto nową wersją starego pomysłu, znanego na 

przykład z twórczości księdza biskupa Ignacego Krasickiego. Te 

rozwiązania budzą jednak, okazuje się, także sprzeciwy. Wykorzystywanie 

środków masowego przekazu i posługiwanie się popularnymi formatami 

                                                           
105

 Zob. „Ojczyzna-Polszczyzna” 1996, nr 1 (52) – w całości poświęcony problemom 

dramy, w tym nadużyć emocjonalnych związanych z pochopnym jej stosowaniem w 

szkole. 
106

 A. Pezda, Koniec epoki kredy. You Tube, Facebook, blogi, Wiki, Warszawa 2011. 
107

 B. Skowronek, Paradoksy edukacji medialnej, „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 3-4, s. 

70. 
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czy gatunkami medialnymi w kształceniu humanistycznym, a jeszcze 

bardziej w ścisłym lub przyrodniczym, komentowane bywa wręcz jak 

herezja czy barbarzyństwo
108

. Wprowadzanie nowych mediów do edukacji 

powinno służyć, według tego nurtu krytyki, głównie zdobywaniu 

medialnych kompetencji rozumianych jako:   

[...] harmonijna kompozycja wiedzy, rozumienia, wartościowania i 

sprawnego posługiwania się mediami […] uświadomione umiejętności 

odbioru komunikatów, ich tworzenia oraz wykorzystywania urządzeń 

medialnych do realizacji różnych zadań poznawczych, jakie podejmuje 

człowiek”
109

. 

  

Media w takim ujęciu są przede wszystkim narzędziem opisu, 

językiem, który trzeba poznać i przyswoić, wyznaczają nowe standardy 

estetyczne, domagając się rozpoznania i wprzęgnięcia w tradycyjny 

system szkolny.  

Istotnie, prawdopodobnie ogromna większość na przykład 

multimedialnych prezentacji proponuje raczej wyłącznie atrakcyjne w 

intencji opakowania dla wciąż podobnych mnemotechnicznych sztuczek, a 

jeśli atrakcyjność zabawy rzeczywiście spełnia swoje zadanie, to jedynie 

pogłębia to powierzchowność i bezmyślność szkolnego „wkuwania”
110

.   

Inna strategia stosowania nowych mediów w edukacji przypomina 

nieledwie postawę negocjatora próbującego wypracować porozumienie z 

terrorystą, by uwolnić zakładników. Wyrazem tej strategii była „edukacja 

medialna” jako propozycja systemu oświatowego, wprowadzona wraz z 

reformą w 1999 roku w postaci tzw. ścieżki międzyprzedmiotowej. Treści 

kształcenia medialnego obejmowały zarówno zagadnienia informatyczno-

                                                           
108

 O negatywnych skutkach edutainment i pozornych efektach zob. M. Piechota, Pułapki 

edutainment (na przykładzie Clever! Widzisz i wiesz), [w:] Komunikowanie (się) w 

mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filipiak G. Ptaszek, 

Warszawa 2009, s. 204-222. 
109

  W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] 

Kompetencje medialne społeczeństwa, red. W. Strykowski, Poznań 2004, s. 33 i nast. 
110

 Zob. np. „edukacyjną grę” 100 do 0. Więcej niż piłka, opatrzoną hasłem „Dzieci się 

uczą, a myślą, że grają”. http://www.100do0.pl/  Gra ma uczyć m.in. tabliczki mnożenia 

oraz dodawania, co polega na zapamiętywaniu wyników działań – w dodawaniu nie 

zatroszczono się choćby nawet o przekraczanie progów dziesiętnych. Jest też „piłkarska 

lekcja historii”, w której zawodnikami są królowie Polski. Z kolei szacowny skądinąd 

projekt Unii Europejskiej poświęcony upamiętnieniu Marii Curie 

 (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm) przyniósł w dziedzinie 

edukacyjnej innowacji film Chemical Party, w którym wcielający się w role chemicznych 

pierwiastków aktorzy demonstrowali chemiczną aktywność w trakcie przepojonej seksem 

tanecznej imprezy... 

 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=HDw4gk5pYl8.  

http://www.100do0.pl/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HDw4gk5pYl8
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technologiczne, realizowane przede wszystkim na przedmiotach 

informatycznych, jak i medioznawcze, specyficznie dziennikarskie, 

wprowadzane na lekcjach języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie. 

Przypadkowość realizacji i rozdział treści języka tekstów medialnych od 

samego komunikowania medialnego przy zupełnym braku refleksji 

teoretycznej na temat sposobu korzystania z mediów, odbioru 

komunikatów medialnych, obiegu informacji, budowy komunikatu, dały 

mizerne efekty takiego kształcenia
111

. 

Wprowadzenie do systemu oświaty „edukacji medialnej” wywołało 

reakcje obronne związane z pojęciem integralności niektórych tradycyjnie 

ujmowanych przedmiotów szkolnych. Ujawniała się przy tym coraz 

większa przepaść między wiedzą szkolną a rzeczywistością, w jakiej 

funkcjonują nauczyciele i uczniowie, demaskując dotychczasowe sposoby 

transmisji tej wiedzy. „Edukacja medialna” miała się stać integralną 

częścią programu kształcenia przedmiotów takich, jak język polski, wiedza 

o kulturze, technologia informacyjna. Równocześnie jednak miała 

pozostawać otwarta na wszelkiego rodzaju działania interdyscyplinarne w 

postaci kół zainteresowań, lekcji bibliotecznych, godzin wychowawczych. 

Praktyka szkolna pokazała, że tematu mediów dotykano wybiórczo i 

niechętnie, traktując je w większości w sposób instrumentalny lub 

ilustracyjny.  

W ramach omawianej strategii media postrzegane były głównie 

jako narzędzia lub oprzyrządowanie użyteczne podczas zajęć lekcyjnych 

nastawionych na realizację tradycyjnie wyznaczonych treści 

programowych. Sale multimedialne w rzeczywistości są salami 

projekcyjnymi, w których wyświetla się filmy, które stanowią ilustrację 

omawianej problematyki kulturowo-literackiej. Podobnie ma się rzecz z 

tablicami interaktywnymi, które służą jako ekrany. Jeśli myśli się o 

komputerach, to raczej w kategoriach urządzeń pozwalających na 
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 Trzeba jednocześnie dodać, że w kolejnych rozwiązaniach systemowych zagadnienia 

edukacji medialnej w ogóle się nie pojawiają, nawet w tak szczątkowej formie, w jakiej 

proponowała to reforma z 1999 roku. Ustawodawcy widocznie założyli, że kształcąca się 

młodzież jest dostatecznie wyedukowana w zakresie mediów na podstawie bezpośrednich 

doświadczeń i niepotrzebne jest angażowanie w to kształcenie szkoły.  

„Najpierw porządne 

rozpoznania teoretyczne” 
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przygotowanie prezentacji, wykorzystywanej ponownie w celach 

egzemplifikacyjnych czy ilustracyjnych.  

Takiemu podejściu towarzyszy przekonanie o konieczności 

włączenia narzędzi medialnych w ofertę szkoły „dla nowoczesności” 

właśnie, choć ich obecność nie ma w istocie wpływu ani na podejmowane 

działania edukacyjne (sytuacja ucznia odtwarzającego działania, 

skazanego na bierne powtarzanie wyuczonych treści i przyswajanie 

gotowych schematów pozostaje bez zmian), ani na konstruowanie modelu 

komunikacyjnego wynikającego z nowej rzeczywistości kulturowej. W tak 

opisywanej roli mediów elektronicznych w edukacji szkolnej zwraca się 

uwagę na ich komunikacyjny kontekst o tyle, o ile pozwala on szkole na 

dodatkowy transfer wiedzy.  

W ten sposób wprowadza się do szkoły rozwiązania spod znaku e-

Twinning, blogów czy portali społecznościowych, takich jak Twitter czy 

Facebook
112

. Wymienione tu formy komunikacyjne wprzęgane są w 

system edukacyjny dla wsparcia procesu edukacyjnego czy to poprzez 

ułatwienie łączenia i wspierania projektów międzyszkolnych czy poprzez 

nawiązywanie kontaktów, zdobywanie wiedzy, informacji dotyczącej 

danego tematu lub projektu, czy wreszcie poprzez komunikowanie się z 

uczniami i wspieranie wspólnoty klasowej wspólnotą wyobrażoną, 

powstającą w sieci. Ten ostatni wątek koresponduje zresztą bardzo mocno 

z przekonaniem Manuela Castellsa, który komentując funkcjonowanie 

społeczeństwa cyfrowego, zwraca uwagę na nowy typ wykluczenia 

społecznego, będącego efektem nieuczestniczenia w komunikacji 

sieciowej
113

. Mówiąc inaczej, „jeśli nie ma cię na Facebooku, to znaczy, 

że nie żyjesz”. W referowanej opcji łączy się m.in. nastawienie na 

atrakcyjność z elementarnymi działaniami otwierającymi nowe 

możliwości, ale schemat klasowo-lekcyjny nadal pozostaje w mocy, 

pomimo deklaracji zaangażowania e-edukacji w system szkolny.  

Charakteryzowane tu nastawienie szkoły wobec nowych mediów 

nie jest niczym zaskakującym. Wywodzi się z długiej tradycji nieufności 

wobec środków masowego przekazu jako nośników rozrywki. Wystarczy 
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prześledzić miejsce i znaczenie edukacji filmowej w polskim szkolnictwie, 

by dostrzec jak żmudny i długotrwały okazał się proces włączania treści 

audiowizualnych w ciąg kształcenia kulturowego. Wśród innych przyczyn 

referowanego stanu rzeczy należałoby wskazać paradoksalny rozziew 

między klasycznym modelem transmisji wiedzy i relacją nauczyciel-uczeń 

a kompetencjami w zakresie obsługi i rozumienia funkcjonowania nowych 

mediów. Strach przed utratą twarzy, wyjścia z roli autorytetu w związku 

nieumiejętnością obsługi mediów wywołuje reakcję obronną – ucieczkę od 

nowych mediów w porządek dyscypliny.  

W strategii, dla której decydująca jest uprzednia znajomość teorii, 

można ulokować działania, które dałoby się określić jako rodzaj 

negocjacji. W ich obrębie dochodzi do integrowania sytuacji edukacyjnych 

z mediosferą. Tematyka mediów cyfrowych pojawia się tu nie tylko jako 

forma oprzyrządowania, ale także jako przedmiot refleksji nad aspektami 

komunikacyjnymi, językiem mediów czy strukturą multimediów. W myśl 

postulatu realizowanego w tej opcji nowe media zmieniają nie tylko 

sposoby posługiwania się dawnymi mediami, ale i kulturowe wzory 

komunikowania społecznego
114

.  Wiąże się z tym zmiana modelu relacji 

nauczyciel – uczeń: z autorytarnego na dialogiczny
115

. Instrumentalne 

traktowanie (nowych) mediów jest przy tym dość skrzętnie skrywane pod 

pozorem kształcenia umiejętności krytycznego korzystania z nich, 

dokonywania selekcji, analizowania przekazów medialnych itp. W efekcie 

jednak zarówno pierwsza, jak i druga postawa sprowadza się do uczenia 

technologii, czyli wyposażenia ucznia w umiejętności operowania danym 

medium. Przyświeca temu przekonanie, że:  

Uczniowie muszą najpierw opanować daną technikę, by później móc 

posługiwać się jej kodami. Najbardziej zaawansowane propozycje z 

tego zakresu kreślą wizję dostarczania uczniom narzędzi 

umożliwiających przekład jednego stylu poznawczego na drugi, a więc 

kodu obrazowego na literacki bądź werbalny i na odwrót […]
116

. 
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Zwolennikom takiej strategii można by zadedykować lekturę 

początkowych fragmentów Lamentu matematyka Paula Lockharta: 

Muzyk budzi się ze straszliwego koszmaru. We śnie znalazł się nagle w 

kraju, w którym naukę muzyki uczyniono obowiązkową. „Chcemy, by 

nasi uczniowie stali się bardziej konkurencyjni w świecie coraz bardziej 

wypełnionym dźwiękiem”. Do realizacji przedsięwzięcia o tak 

kluczowym znaczeniu włączono pedagogów, system szkolnictwa i 

aparat państwa. Uruchomiono projekty badawcze i nowe kierunki 

studiów, utworzono komitety ekspertów, podjęto decyzje – wszystko to 

bez udziału, czy sugestii ze strony choćby jednego praktykującego 

muzyka lub kompozytora. A jako że muzycy znani są ze swego 

zwyczaju używania zapisu nutowego dla wyrażenia swych pomysłów, 

wszystkie te dziwne czarne kropki i linie muszą – uznano – tworzyć 

„język muzyki”. Biegłość w tym języku stała się więc imperatywem 

edukacji, jeśli uczniowie mają uzyskać jakiekolwiek muzyczne 

kompetencje. Byłoby doprawdy zabawne oczekiwać od dziecka śpiewu 

lub gry na instrumencie, zanim ono opanuje podstawy muzycznej 

notacji i teorii. Uprawianie muzyki w postaci jej wykonywania i 

odbioru, nie wspominając o samodzielnym komponowaniu, uważa się 

za umiejętności zaawansowane, zarezerwowane dla poziomu liceum, a 

najczęściej – dla studiów wyższych.  

Kiedy zaś mowa o powinnościach szkół podstawowych i gimnazjów, to 

ich misja w tym zakresie polega na operowaniu muzycznymi 

symbolami zgodnie ze zbiorem podstawowych zasad: „Na lekcjach 

muzyki wyciągamy z tornistrów zeszyty, nauczyciel zapisuje kilka nut 

na tablicy, a my je przepisujemy albo na przykład transponujemy do 

innej tonacji. Musimy się upewnić, że klucze wiolinowe, wszystkie 

znaki chromatyczne i pauzy mamy zapisane prawidłowo. Nauczyciel 

czepia się, kiedy nie wypełnimy ćwierćnut całkowicie, a kiedyś 

mieliśmy zadanie o skali chromatycznej i zrobiłem je dobrze, ale i tak 

nie dostałem punktu, bo ‘laski’ w moich nutach były ze złej strony”
 117

. 

 

Nawiasem mówiąc, opisany tu mechanizm kształtowania programu 

szkolnego jest doskonale podpatrzoną repetycją techniki, która w edukacji 

tradycyjnej ćwiczona była na różne sposoby prawie od zawsze także, gdy 

chodzi o naukę opisowej gramatyki języka ojczystego, języków obcych 

czy pozostałych przedmiotów. Lockhart nieco dalej przedstawia zresztą 

sen artysty malarza, co jest równie zabawne i równie przeraża bezsensem, 

by w końcu odnieść te fikcje do problemów związanych z programem 

matematyki podobnie przez szkołę traktowanej. 

Medioznawczyni, Agnieszka Ogonowska ujmuje relacje między 

edukacją organizowaną według tradycyjnie pojmowanych zadań szkoły i 
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światem współczesnych mediów masowych w kategoriach schizofrenii. 

Pisze: 

 
[...] szkoła ciągle jeszcze systematycznie oddziela się od życia, nie 

dostrzegając – wcale lub w niedostatecznym stopniu – współczesnych 

przemian kulturowych. Uczeń żyje z tego powodu w dwóch światach: 

szkolnym i medialnym, a między nimi nie ma żadnej łączności
118

. 

 

Tak charakteryzowana sytuacja stanowi, innymi słowy mówiąc, 

rezultat całkowitej „nieprzemakalności” oficjalnych programów 

kształcenia szkolnego i oferty popkulturowej. Cytowana wyżej konstatacja 

brzmi jak dzisiejsza odpowiedź na krytykę sprzed dekady, w której 

opozycja wskazywanych tu dwóch światów oznaczała przepaść pomiędzy 

szkolnym „kanonem” literackim a „poezją ulicy”:  

Ja nie cierpię tych poetów, co uczą o nich w szkole […] Bo przecież ci 

poeci poumierali wszyscy, na przykład Baczyńskiego to na wojnie 

zabili. Tacy poeci nie przemawiają do dzisiejszego człowieka. A już do 

dziewczyn z mojej klasy to w ogóle. A Bayer Full pisze o nas: „Hej ha, 

kto nam radę da?”. Ta piosenka mówi, jak się zachowujemy na 

imprezach narodowych. „Nie bawisz się, to poszła won”
119

. 

 

Na postulat „zbratania” dwóch tak schizofrenicznie rozdzielnych 

światów zdają się odpowiadać niektóre propozycje referowane podczas I 

Kongresu Dydaktyki Polonistycznej Polonistyka dziś – kształcenie dla 

jutra z 2013 roku. Poza tradycyjnymi postawami wobec nowych mediów 

przedstawiano tam także bardzo konkretne propozycje zmian w edukacji, 

uwzględniające aktywną rolę ucznia. W tym kontekście podkreślano 

szczególne znaczenie modelu inteligencji interaktywnej, która kładzie 

nacisk na wzajemne oddziaływanie potrzeb intelektualnych i poznawczych 

człowieka z jego środowiskiem – w tym przypadku poprzez nowe media 

udostępniające wiedzę o świecie
120

. Do tego typu propozycji trzeba 

zaliczyć koncepcję edukacji performatywnej, która: 
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[...] uwzględnia właśnie współczesne konteksty i procesy kulturowe oraz 

proklamuje model ucznia – performera, aktywnego aktora społecznego, 

m.in. na polu działań nowomedialnych”
121

.  

  

Koncepcja ta postuluje wychodzenie „od ucznia” i jego 

zainteresowań, a nie jak dotychczas – ruch „do ucznia”. W tego typu 

koncepcji chodzi o włączanie w mgławicę zdobywanych przez ucznia 

samodzielnie informacji, oglądanych filmów, obejrzanych ikonografii czy 

fotografii, także tekstów o kluczowym znaczeniu dla kultury i „kształcenia 

polonistycznego”. W efekcie ma to prowadzić do stworzenia opowieści o 

charakterze transmedialnym, która bazując na indywidualnej narracji 

ucznia, na jego własnej opowieści tożsamościowej, włącza głębsze treści, 

pozwalając poznać kod kulturowy, język i logikę, jakimi posługują się 

współczesne media.  

Ten klucz można by interpretować poprzez ustalenia wynikające z 

ujęć komparatystycznych
122

. Wiąże się z nimi przekonanie o konieczności 

otwarcia się tradycyjnego modelu kształcenia, u nas szczególnie 

polonistyki, na świat mediów cyfrowych:  

[...] nie tylko na tekst drukowany (graficzny), nie tylko na tekst 

wizualny i tekst dźwiękowy, nie tylko na hiperteksty istniejące w 

wirtualnej rzeczywistości, ale przede wszystkim na intermedialne 

uwarunkowania literatury jako takiej. Stąd też głównym przedmiotem 

zainteresowania […] [są] długofalowe zmiany zachodzące w 

społeczeństwie medialnym, które wpływają na rozumienie całej 

literatury
123

. 

 

Mowa tu o sytuacji, w której tekst literacki nie jest jednorodny w 

formie przekazu, nie ogranicza się tylko to jednego medium – edycji 

woluminowej, ale bywa przekładany na inne formy kulturowe (filmy, 

audycje radiowe, audiobooki, piosenki, komiksy, e-booki, hiperteksty), a 

nawet rozpisany pomiędzy te różne przekazy. Dokonujące się w wieku XX 
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i XXI otwarcie literatury na dialog z mediami audiowizualnymi i 

cyfrowymi uwypukliło te właściwości, które dają dziś podstawą do 

badania tekstu literackiego jako zjawiska intermedialnego, to znaczy 

rozpisanego pomiędzy różne media. 

Deklarację tego rodzaju ze względu na szkołę zdaje się 

podejmować Witold Bobiński, gdy pisze, że szkolny polonista: 

[...] musi utrzymywać żywy kontakt z tą przestrzenią, gdzie 

codziennie dokonują się spotkania, tysiące spotkań, młodych 

Polaków z tradycją literacką i kulturową. […] takie spotkania 

nabierają często wymiaru intermedialnej wymiany i interferencji 

treści, sensów, konwencji. Można by tę alternatywną polonistykę 

określić jako dydaktykę konfrontacji, odbicia; jako strategię spod 

znaku komparatystyki interdyscyplinarnej i kulturowej
124

. 

 

Wszystko to prawda, ale jeśli jednak poważniej zastanowić się nad 

znaczeniem omawianych deklaracji i propozycji, to uderza w nich, z jednej 

strony, wyraźnie przedmiotowa perspektywa – chodzi koniec końców o 

ujęcie z punktu widzenia interesów i dokonań polonistyki, podczas gdy 

dążenie do tego rodzaju specjalizacji na poziomie szkolnym już 

niejednokrotnie dowiodło swej absurdalności. Z drugiej zaś strony, 

problem polega na sposobie przekładania teoretycznych sugestii na 

konkretne rozwiązania praktyczne. To jest punkt newralgiczny i 

najważniejszy, w tym miejscu teoria podlega sprawdzeniu i tu zwykle 

„rozlewa się mleko”.  

Antidotum na niewydolność szkoły w tym zakresie okazuje się 

bowiem najczęściej dublowaniem w niej zgiełku charakterystycznego dla 

pozaszkolnego świata. W efekcie takiego zrównania da się, według 

referowanych tu wyobrażeń praktycznych, „przemycać” elementy 

tradycyjnego myślenia polonistycznego do umysłów uwiedzionych na 

wejściu pozorną jednością światów. Tak rozumiana jedność nie jest, 

niestety, niczym innym niż kolejną odsłoną kultu cargo. Polonista w roli 

przemytnika idei miałby według niej szukać po prostu „kanałów 

przerzutowych” dla z dawana ustalonych przeświadczeń, a postulowana 
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równorzędność światów szkolnego i medialnego byłaby koniec końców 

znowu po prostu „sztuczką”. 

Jeszcze inna strategia budowania relacji między szkołą a (nowymi) 

mediami ma silny związek z liberalnym nurtem pedagogiki, którego 

zapleczem ideologicznym jest postmodernistyczna koncepcja edukacji
125

. 

W myśl refleksji skoncentrowanej wokół „kryzysu wielkich narracji”, 

utraty zaufania do słowa jako gwaranta prawdy, a tym samym 

rzeczywistości, dyskurs postmodernistyczny zdaje się unieważniać 

istnienie kulturowego kanonu
126

. Źródła kryzysu są wielorakie, począwszy 

od procesu demokratyzacji kultury wysokiej, umasowienia edukacji, 

zbanalizowania treści i spospolitowania języka przekazu, a skończywszy 

na technologii audiowizualnej, przesuwającej komunikację ze słowa na 

obraz
127

. 

W przekonaniu zwolenników opisywanego modelu, treści 

kształcenia powinny być koncentrowane wokół autentycznych 

zainteresowań ucznia, jego problemów, bez konieczności odnoszenia się 

do tradycji, w tym znaków, symboli, tekstów kształtujących dzisiejsze 

rozumienie świata itp.
128

. Za taką strategią kryje się także niejednoznaczna 

relacja nauczyciel – uczeń, w której to ten drugi ma głos, oraz nowy 

rozproszony model transmisji wiedzy. W przywołanym modelu 

edukacyjnym dominuje tendencja do kwestionowania standardów w 

oparciu o postmodernistyczne przekonanie, że racjonalizm i obiektywność 

wiedzy są tylko przesądem – zamiast wiedzy kanonicznej proponuje się 

wiedzę osobistą, której nie da się skategoryzować – „nowa definicja 

wiedzy jako subiektywnego doświadczenia pociąga za sobą przesunięcie 

akcentu z nauczyciela na ucznia”
129

. Przekonujący komentarz dotyczący 

tej kwestii znaleźć można w pismach Leszka Kołakowskiego:  
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[...] szkoła, z konieczności, dostarcza dzieciom nie tylko pewnego 

zasobu wiedzy, ale także podstawowego wprowadzenia w kulturę, a 

więc także pewnej ilość norm, symboli i wartości przyjętych w tej 

kulturze, naucza języka, historii, sztuki i literatury, w których jest pełno 

znaków o charakterze silnie normatywnym. [...] Liberałowie mówią, że 

zadaniem szkoły jest uczyć młodzież, a nie indoktrynować. Łatwo to 

przyjąć jako ogólne stwierdzenie, ale rozróżnienie to bynajmniej nie jest 

precyzyjne. [...] Podobnie jak we wszystkich ludzkich sprawach, tak i tu 

konieczny jest kompromis między szlachetną naiwnością liberalnej 

utopii, która wyobraża sobie, że może wymazać historię, wspólnotę, 

różnice kulturowe, symbole i mity, z jednej strony, zaś z drugiej – 

nieograniczoną afirmacją wszelkich ekskluzywizmów, które po prostu 

odrzucają pojęcie ludzkości
130

. 

 

W opisywanym ujęciu wiedza osobista skupia się na subiektywnym 

doświadczeniu dziecka, podporządkowuje treści nauczania i wiedzę 

zewnętrzną temu doświadczeniu. Gwarancją jej aktualności miałyby być 

media, skupiające uwagę na tym, co chwilowe, tymczasowe, ulotne. Czy 

jednak można sobie wyobrazić, że w wiedzy osobistej konstruowanej na 

podstawie rozpoznań zdobywanych wyłącznie za pośrednictwem mediów 

masowych pozostaje jakieś miejsce na stare Sokratesowe „wiem, że nic 

nie wiem” lub że w ogóle dopuszcza je do świadomości? „Szkoła nie może 

się uchylić od obowiązku powiedzenia, jak odróżnić dobro od zła” – 

podkreślał Kołakowski
131

. Tym bardziej, gdy obszar doświadczeń 

wyznacza już na ogół nie rodzina, lecz właśnie media i rówieśnicy, także 

uzależnieni od przekazów medialnych.  

Wiedza, którą w ten sposób zdobywają, stanowi wartościowy wgląd w 

świat – nie wystarcza jednak, aby konceptualizować i rozwiązywać 

problemy oraz rozwijać się intelektualnie. Zrównanie „wiedzy 

osobistej” z wiedzą, którą zdobywa się w procesie edukacji, sprawia, że 

zatarciu ulega różnica między arbitralnym doświadczeniem dziecka a 

systematyczną próbą rozwijania jego potencjału
132

. 

 

Mimo że rozważane tu ujęcie, które ogranicza się do akceptacji 

subiektywnych doświadczeń dziecka, jest w polskiej szkole dość rzadkie, 

wartość systemu szkolnego nie wzrasta od tego automatycznie. Tak samo, 

jak zachowywanie w programach zapisów dokumentujących dbałość o 

kulturowy kanon nie przekłada się na jego rzeczywistą znajomość i 
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rozumienie. Literatura nieczytana lub poznawana ze streszczeń nie ma 

żadnego znaczenia. Jest daniną spłacaną przymusowi szkolnemu. 

Podobnie z innymi zakresami wiedzy. 

Jeśli zresztą zdarza się, że pewne elementy opisanego wyżej 

podejścia są w polskiej szkole wdrażane, to raczej w ramach kształcenia z 

zakresu przedmiotów „drugoligowych”, czyli nieweryfikowanych podczas 

egzaminów końcowych. Mają one sygnalizować, że respektuje się 

zainteresowania uczniów, podejmując tematy, wokół których skupiona jest 

ich uwaga. Odbywa się to na ogół bez korespondencji z szerszym 

kontekstem kulturowym czy społecznym, z krytycznym namysłem nad 

jakimś problemem. Chodzi bowiem głównie o poczucie zadowolenia na 

przykład z wykonania i przedstawienia samej tzw. prezentacji, bez istotnej 

rozmowy o jej treści czy formie, bez pytania o selekcję informacji i 

rzetelność źródeł itd.
133

. Nic zatem dziwnego, że takie włączanie (nowych) 

mediów w proces edukacji rodzi oskarżenia o niski poziom i jakość 

kształcenia oraz brak zaangażowania ucznia poza aktywnością 

sprowadzoną do przyniesienia materiału medialnego. Taki sposób 

pozorowania nowoczesności nie sprzyja wysiłkowi, skoro konstruowanie 

znaczeń odbywa się bez odsyłania do znaków i symboli wymagających 

wiedzy osadzonej w tradycji. W odniesieniu do tego typu edukacji 

pojawiają zresztą pejoratywne określenia, tj. „analfabetyzm medialny”, 

„medialna kolonizacja umysłów” czy „medialne pranie mózgów”, które 

podkreślają bezradność uczniów wobec praktyk medialnych i brak 

mechanizmów obronnych przed manipulacją. Inną konsekwencją wydaje 

się niebezpieczeństwo powierzchownego żeglowania po tekstach, 

przekazach, śladach „dawnej kultury”, bez świadomości tego, czym jest 

doświadczany tekst. Pozór zdobywanej wiedzy rodzący się w użytkowniku 

nowych mediów pod wpływem „klikania” i wchodzenia w coraz to nowe 

epizodyczne, fragmentaryczne konteksty z pewnością ma się nijak do 

systemowego i uporządkowanego obrazu świata, jakiego próbuje bronić 

szkoła. Nowe media, ze względu na swoją konstrukcję, w której baza 

danych (tj. encyklopedia) zwycięża narrację, z zasady operuje „bombą 
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informacyjną” pozbawioną jakiejkolwiek struktury czy hierarchii. 

Towarzysząca nowym mediom eksplozja danych uniemożliwia nie tylko 

refleksję czy wartościowanie, ale i samo poznanie, które w wyniku 

nadmiaru rodzi poczucie chaosu i zagubienia czy szumu, czemu 

towarzyszą rozmycie, rozproszenie i płynność
134

. Jakby nie patrzeć, 

wychodzi kult cargo. 

Tak czy inaczej, jakakolwiek próba namysłu nad nowym modelem 

edukacji wymaga gruntowniejszych rozpoznań dotyczących 

współczesnego kontekstu kulturowego, a zwłaszcza tego, co dotyczy 

mediów cyfrowych. Do takich rozpoznań zapraszamy w dalszym ciągu tej 

książki. 

  

                                                           
134
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Nowy paradygmat kulturowy 

Prześledzimy teraz te elementy nowych mediów, które zdają się 

szczególnie wyraźnie kształtować i naznaczać dzisiejszą kulturę: jej nowe 

paradygmaty, ewolucję lub zmianę archetypicznych figur, bohaterów, 

sposobów uczestniczenia, czy – jak się to coraz częściej ujmuje – 

konsumowania. Słyszeliśmy już pół wieku temu od Marshalla McLuhana, 

że w rzeczywistości „medium jest przekazem”
135

 i wiadomo stąd, jak

istotny może być wpływ technologicznych przemian na głębokie warstwy, 

w których funkcjonuje kultura. Trudno tu jednak o pewność, jaki kierunek 

przeważa w sieci wzajemnie splątanych relacji i zależności.  Heisenberg 

powiedział kiedyś o tego rodzaju sytuacjach, choć dotyczyły one dziwactw 

kwantowej fizyki i trudnego do pojęcia wpływu obserwacji na przebieg 

zjawisk przyrody, że „nie da się oddzielić tańca od tancerza”. Jest to nieco 

inna definicja zjawiska, o którym pisał McLuhan: rzeczywiście „medium 

jest przekazem”. 

Niezwykle łatwo jest przy tym, co było już we wstępnej części tej 

książki podkreślane, pomylić korelację ze związkiem przyczynowym. Z 

takim zastrzeżeniem proponujemy dalej przegląd zjawisk związanych z 

funkcjonowaniem nowych mediów w ich kulturowym i antropologicznym 

kontekście. W tym przeglądzie referowane będą prace medioznawców, 

którzy jednak, jak się wydaje, przede wszystkim czytają siebie nawzajem, 

mniej natomiast skupiają chyba uwagę na samej treści mediów i 

mechanizmach funkcjonowania tych treści. Nie dociekają tego, co 

powoduje odbiorcami, że wybierają z oferty mediów to, co wybierają. Z 

pewnością zbieżność charakterystycznych wzorców korzystania z mediów 

i postaw przez nie utrwalanych z postmodernistycznymi diagnozami 

135
M. McLuhan, Understanding Media: The Extentions of Men. 1964. Wypada

zaznaczyć, że postawiona w tej pracy teza o tym, że Wielka Rewolucja we Francji i 

Rewolucja Amerykańska zostały spowodowane wynalazkiem i upowszechnieniem druku, 

wsparta obserwacją, że Anglia uniknęła tego losu dzięki obecnej tam silnej tradycji 

oralnej, jest tyleż odkrywcza i w tamtym czasie świeża, co bez wątpienia niepełna w 

wyjaśnieniu tła obu rewolucji. Arabskiej Wiosny nie spowodował Facebook, choć jest 

jasne, że odegrał w niej sporą rolę. Paryski Maj korzystał z francuskiego Minitelu 

podobnie intensywnie, jak Arabska Wiosna i niedawne wybory w Polsce z Facebooka, 

rewolta młodzieży następowała jednak gdzie indziej i bez niego, a odpowiedź na pytanie 

o rzeczywiste przyczyny jej równoczesności w odległych geograficznie i kulturowo

zakątkach świata pozostaje nadal w dużym stopniu niejasna.

„Nie da się oddzielić 

tańca od tancerza” 
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dotyczącymi kultury wymaga dzisiaj uwagi, ale nie przesądza ona, co 

wynika z czego. Sądzimy, że większość opisywanych tu zjawisk stanowi 

w istocie podstawę do pytań badawczych, niż zweryfikowane fakty. 

Opisy nie są wolne od wartościowania. Dotyczy to oczywiście 

również niniejszego. Nowe media działają, jak zobaczymy, w zgodzie z 

logiką płynnej (po)nowoczesności, więc na przykład wbrew ustalonym w 

tradycji kanonom wiedzy, uznanym autorytetom, jasnym lub chociażby 

jakimkolwiek kryteriom prawdy i fałszu, piękna i szpetoty oraz wreszcie 

dobra i zła. Opisywane bywają, jak niegdyś komunizm w Manifeście: 

„widmo krąży” mianowicie po Europie i jest dziejową koniecznością, z 

którą walczyć byłoby beznadziejnie i nierozważnie. Zmiana bywa więc 

czasem opisywana, ale czasem obiecywana i odróżnienie jednego od 

drugiego staje się trudne, co widać już u przywołanego tu McLuhana. 

Istnieją cechy nowych mediów i odpowiadające im elementy 

postmodernistycznej diagnozy, które rzeczywiście wydają się konieczne. 

Istnieją takie, które się wydają obiecujące oraz te, które należałoby uznać 

za groźne. Z zarysowywanej przez nas perspektywy wynika raczej 

wyraźnie, że podzielając diagnozę płynności, dalecy jesteśmy od jej 

afirmowania i to jest kolejne z istotnych zastrzeżeń, które tu należy 

zaznaczyć. 

Metafory przezroczyste i nieprzezroczyste 

Z językoznawczych badań kognitywistów, Georga Lakoffa i Marka 

Johnsona, wiadomo, że kultura, w tym język codzienny, permanentnie 

posługują się metaforami i że nie są od nich w żadnym razie wolne, wbrew 

wyobrażeniom dawnych uczonych, nawet rozprawy naukowe136. Więcej 

zresztą. Psychologowie utrzymują, że nawet u małych dzieci, które 

dopiero zaczynają mówić, de facto nie notuje się „zera metaforycznego”137, 

choć działa to u nich tak, jak i u większości dorosłych zresztą, więc na 

wzór językowej sprawności Molierowskiego pana Jourdain. Mówił gładko 

136
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T.P. Krzeszowski,

Warszawa1988. 
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od dziesiątków lat, ale nie wiedział, że prozą. Ma się rozumieć, nie chodzi 

przy tym o wyrafinowane metafory poetyckie.  

Metafory pozwalają określać nieznane, uchwycić jakiś znaczący 

element jego specyfiki, wyostrzają problem. Bez nich bylibyśmy bezradni 

wobec nowego i nieznanego. Czymże na przykład, jeśli nie metaforą, jest 

choćby pojęcie Wielkiego Wybuchu. Równocześnie jednak metafory 

zawężają spojrzenie. Koncentrując uwagę na jakimś aspekcie zagadnienia, 

służą uogólnieniom, ale powodują też uproszczenia.  

Charakteryzowanie znamiennych cech współczesnej kultury, 

równoznaczne z oswajaniem czy przy-swajaniem nowego, prowokuje do 

produkowania metafor. W odniesieniu do nowych mediów jest ich 

wyjątkowo dużo. W kolejnych partiach tego tekstu omawiane będą w 

ramach analizowanej problematyki najbardziej nośne z nich. Takie, które 

ciągle jeszcze podczas charakterystyki funkcjonowania nowych mediów są 

traktowane jako wyrażenia nieprzezroczyste, więc wymagające objaśnień: 

entropia, akwarium, globalna wioska, protezy, zaraza. Są i inne, jak 

państwo komputerowe, społeczeństwo sieciowe czy społeczeństwo 

informacyjne138, ale pomijamy je w tym akurat opisie. Będzie jednak dalej 

mowa o nawigowaniu, surfowaniu czy wręcz o nowym potopie. Marek 

Hendrykowski całą książkę poświęcił analizie metafor Internetu
139

. To

wszystko próby przybliżenia, nastawione na wyeksponowanie 

specyficznych cech opisywanych zjawisk ciągle niedostatecznie 

rozpoznanych. W stosunku do dużej części tej metaforyki jej 

nieprzezroczystość dawno przestała być zauważalna, wydają się 

oczywiste. Mało kto przecież, mówiąc o komputerowych wirusach albo o 

surfowaniu czy nawigacji, pamięta o ich metaforycznym charakterze. 

Metafory są obrazowe, niezbędne, by nieznane uczynić znanym. Niektóre 

powodują zresztą u zdystansowanych czytelników prac na te tematy wręcz 

ataki śmiechu, gdy wyobraźnia podsuwa w trakcie lektury obrazy i 

138
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skojarzenia odpowiadające dosłownym znaczeniom metaforycznych 

wyrażeń, jak w przypadku opisu, który operuje obrazem „mieszających się 

płynów” (zob. także s. ... tej książki).  

Metafory zwykle są też nieostateczne w opisie. Dobrze to ujawnia 

rozmowa pewnych bohaterów z powieści Wyspa Dnia Poprzedniego 

Umberta Eco. Próbowali oni przybliżyć sobie wzajemnie wyobrażenie 

zauważonej przez jednego z nich na sąsiedniej wyspie niezwykłej 

„Gołębicy z Płomienia”. Zaczęli od metafor, gięli swój język, ćwicząc go 

do ostateczności, ale poza metaforę wyjść nie zdołali140. Trudno w 

wymiarach ludzkiego języka zmieścić wyobrażenie Ducha Świętego, ale 

jakoś się o tym rozmawia. Dość podobnie rozmawia się również i 

rozumuje w fizyce i matematyce, choćby o korpuskularno-falowym 

dualizmie, który namacalnego sensu mieć nie może i oczywiście nie 

rozstrzyga niczego wyczerpująco, albo o bryłach skonstruowanych w 

więcej niż trzech przestrzennych wymiarach. Metafora staje się w takich 

razach nie tylko językiem opisu, ale i narzędziem konstruowania bytów, a 

nawet samą ich materią, bywając również przedmiotem odkrywczych 

naukowych wglądów
141

.

Powinno więc być w ramach tego wywodu jasne, że analizowane 

dalej metafory współczesności, zdominowanej przez zasięg i sposób 

oddziaływania nowych mediów, wskazują na dzisiejsze kulturowe 

dominanty i ich skutki ekonomiczne, komunikacyjne, relacyjne, prawne, a 

także biologiczne i ontologiczne z perspektywy antropologicznych ujęć 

medioznawców. Ta wyraźna perspektywa może grozić, jak już zostało 

odnotowane, zawężającą jednostronnością rozpoznań, co przywodzi na 

myśl przykład zapewnień o końcu historii głoszonych przez Francisa 

Fukuyamę w 1989 roku z równie wyrazistych pozycji. Wizje te od razu 

wtedy wywołały, jak wiadomo, protesty innych uczonych i nie sprawdzają 

się do dziś, a wątpliwe, by spełniły się kiedykolwiek. Trzeba zatem brać 

pod uwagę możliwość, że globalna jednorodność kulturowa, którą 

140
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zarysowują ujmowane metaforycznie myślowe koncepcje, konstruowane z 

punktu widzenia wiedzy o nowych mediach, należy z jednej strony do ujęć 

mityzujących świat, a z drugiej nabiera cech stereotypu. Puszka coca-coli 

w rękach dżihadystów i dostęp do Internetu nie niwelują różnorodności 

wyobrażeń i działań kulturowych. Metafory współczesności nie 

przekreślają wspomnianych wyżej struktur „długiego trwania”, o których 

pisał w swoim czasie Fernand Braudel
142

. Karol Modzelewski w książce o 

barbarzyńskiej Europie wskazuje na nasz lokalny przykład. Śpiewając oto 

Rotę ze słowami Konopnickiej, zaadaptowaną z czasem jako pieśń 

kościelna, podkreślamy: „Polski my naród, polski lud, królewski szczep 

Piastowy”. Sygnalizowany jest w ten sposób związek z przekonaniem, że 

„wszystkich nas łączy pokrewieństwo z protoplastą polańskiej dynastii. 

Jest to powielany bezwiednie archetyp więzi krwi, łączącej 

współplemieńców z królem i ze sobą nawzajem”– podkreśla 

Modzelewski143. Śpiewa się dziś u nas także: „Ojczyznę wolną 

pobłogosław, Panie” oraz jak w czasach zaborów: „Ojczyznę wolną racz 

nam wrócić, Panie”. Nie znosi tych konkurencyjnych wersji dzisiejsza 

nasza przynależność do globalnej wioski i nie zależy ona też od wieku 

metrykalnego uczestników kultury. 

Kulturowy tygiel w podskórnym nurcie przechowuje, bywa że 

przez wieki, struktury, figury, symbolikę, wydaje się, że także emocje, 

które naznaczają nas współczesnych niezależnie od zaawansowania 

wiekowego i od globalizacyjnych trendów. O tym m.in. mówią studia nad 

barbarzyńską Europą. Tego dotyczą niedawno wydane książki Jana 

Sowy144 czy Andrzeja Ledera145. O tym traktują uwagi Stanisława Obirka, 

gdy pisze o rozbieżności tendencji soborowego aggiornamento i naszego 

millenaryzmu146. Maria Janion przewidywała na początku lat 90. XX 

wieku zmierzch dominującego u nas przez dwieście prawie lat 
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paradygmatu romantycznego147, ale nie wygląda na to, by się ta zapowiedź 

sprawdziła. Pouczające w takim kontekście wydaje się też odkrywanie 

świadectw długiego trwania, więc na przykład przeświadczeń, wyobrażeń i 

reakcji, które wynikają z zestawienia naszych snów o sobie samych, 

kształtowanych na podstawie znajomości historycznych powieści Henryka 

Sienkiewicza, z obrazami, które przynoszą na przykład Księgi Jakubowe 

Olgi Tokarczuk, miłosiernie nie wspominając o aktualnych reakcjach na 

dzisiejsze problemy migracyjne. Okazuje się z reguły, że jeśli nawet 

dominujące paradygmaty kulturowe ustępują lub są zastępowane innymi, 

to przecież nie do końca i nie na zawsze, że jako paralelne albo w stanie 

hibernacji lub w nieuświadamianych formach, w przemieszaniu, ze 

zmienionymi lub spłyconymi znaczeniami, trwają. O trwaniu przejawów 

codzienności niezależnie od wielkich wydarzeń o charakterze przewrotów 

nie ma nawet co wspominać. Dokumentują je wyraziście książki, które 

opowiadają o historii jedzenia, czytania czy czego tam jeszcze. 

Instytucją, która z zasady wręcz służy przenoszeniu i utrwalaniu 

wyobrażeń, przeświadczeń czy prze-sądów, zarówno merytorycznych, jak 

organizacyjnych, także na swój temat, jest szkoła. Oferując edukację 

charakteryzowaną jako obowiązkowa, publiczna i masowa, stwarza grunt 

dla własnego długiego trwania oraz trwania przeświadczeń, które 

wdrukowuje uczestnikom swych edukacyjnych oddziaływań. Taka szkoła 

dostarcza przecież podobnych doświadczeń równocześnie jednostkom i 

zbiorowości, co uznawane jest zwykle za wartość. Trudno jednak o 

dogodniejszy punkt odniesienia oraz lepsze warunki przechowywania, 

odtwarzania
148

 i powielania
149

 wiedzy o tym, jak powinna być

organizowana i czego ma dotyczyć nauka szkolna, bez względu na to, jak 

się ją wartościuje w trakcie jej „pobierania” i post factum. Szkoła masowa 

tworzy między innymi rzesze „znawców” szkoły, co stanowi podstawową 

trudność przy wszelkich próbach jej reformowania. Szkolne programy, 

przeświadczenia o tym, czego każdy musi nauczyć się koniecznie i w jaki 

147
M. Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] Tejże, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”,

Warszawa 1996, s. 5-23. 
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B. Bernstein, Odtwarzanie kultury, przeł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Warszawa

1990. 
149

P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, przeł. E,

Neyman, Warszawa 2006. 
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sposób, każdy fragment i niemal każdy przecinek w typowym szkolnym 

podręczniku są kolejnymi, uporczywie kłopotliwymi przykładami 

długiego trwania. Dziś trudności powodowane przez tego typu zjawiska 

się potęgują i wyostrzają ze względu na zderzenie edukacji tradycyjnej z 

sytuacją naznaczoną oddziaływaniem mediów cyfrowych właśnie. To 

zderzenie określa kulturowe uwarunkowania, w odniesieniu do których, 

jak zostało powiedziane, proponujemy rozważać problemy nowego 

modelu / nowych modeli edukacji, wychodząc z elementarnego założenia, 

że powrotu do dawnych modeli nie ma i zresztą nie miałby on sensu, co 

nie wyklucza ambiwalencji i ostrożności przy wartościowaniu 

opisywanych zjawisk.  

Kulturowa entropia 

Pojęciem z zakresu nowych mediów o doniosłych konsekwencjach 

dla sposobu obcowania z różnymi tekstami kultury jest hipertekst. 

Topologicznie można sobie wyobrazić rozmaite jego modele, z których 

dwa skrajnie przeciwstawne interesują nas tu jako wyznaczniki: model 

drzewa i model sieci.  

Hipertekst w pierwszym modelu zmienia co prawda bardzo 

poważnie sposób czytania, nie musi jednak zmieniać paradygmatów 

tradycyjnego rozumienia tekstów kultury, więc poszanowania ich 

autoteliczności, integralności, dostrzegania kontekstów i umocowywania 

w ogólniejszych narracjach, z dopuszczeniem istnienia znaczeń jakoś 

zamierzonych, ustalonych w jakimś stopniu – w każdym razie 

debatowalnych chociaż. Hipertekst tego rodzaju nawet sprzyja takiemu 

czytaniu (zob. także s. ... tej książki).    

Z siecią, opisywaną w medioznawczych ujęciach jako model 

reprezentujący bazę danych, a w edukacji jako encyklopedyczny
150

, rzecz

się ma inaczej. Każdy jej węzeł jest równy, jak równe są rekordy 

najprostszych baz danych. Nie ma tu podstaw, korzeni, pnia, konarów, 

żadnych wyróżnionych kierunków. Każdy jest wart tyle samo. Nie da się 

ich ważyć i wartościować. Zerwanie sieci nie niszczy jej funkcjonalności 

150
P. Kowalski, Encyklopedia i palimpsest, [w:] Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania

kultury, red. P. Kowalski, Z. Libera, Kraków 2006, s. 7-46. 
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ze szczętem. Model drzewa jest nam, rzecz jasna, bliższy i dość oczywiste 

wydają się korzyści, jakie on oferuje edukacji. Model sieci jest za to 

bardziej spójny z postmodernistycznymi rozpoznaniami i – nierzadko – 

postulatami (zob. jednak s. ...-... tej książki).  

Możliwe, że z jakimś krążącym po Europie widmem mamy tu 

rzeczywiście do czynienia. Z opisywaną postmodernistycznie 

niepewnością zderzamy się przecież naprawdę. Jeśli więc sieć 

hipertekstowych powiązań ma ewoluować swobodnie, z aktywnym 

udziałem uczestników Web 2.0, i skoro żadnych kryteriów decyzji nie da 

się uczestnikom nie tylko narzucić, ale nawet wskazać, gdy ogłosiliśmy 

śmierć autorytetów i prawd w jakimkolwiek stopniu pewnych, to 

spontaniczna ewolucja w kierunku amorficznej w istocie sieci wydaje się 

jasna i przesądzona. Zgodnie ze wspomnianymi postmodernistycznymi 

rozpoznaniami i również postulatami nie istnieje żaden wyróżniony i 

pożądany kierunek ewolucji – skazani jesteśmy na zmiany w istocie 

losowe, a zatem czeka nas wzrost kulturowej entropii.  

Sprzeciwiać się koniecznościom, zwłaszcza tak przemożnym, nie 

byłoby mądrze. Skoro jednak konieczność jest być może tak dramatycznie 

ostateczna, a myślimy tu o edukacyjnym systemie planowanym z 

rozmysłem, to uleganie koniecznościom byłoby bezsensownym 

składaniem broni. Teoria informacji zna pojęcie informacyjnej entropii i 

jeśli posłużyć się taką z kolei analogią, to jej następstwem byłoby 

spostrzeżenie, że aby zredukować entropię, potrzeba energii
151

, a nie 

afirmacji zimnych praw natury, również tych, które rządzą chaosem 

informacji. I być może do tego potrzebny jest postulowany tu namysł nad 

świadomie i celowo organizowaną edukacją. 

Patrząc w ten sposób na nowe media i na to, co mogą one obiecać 

szkole, która ich istnienie bierze pod uwagę, warto byłoby więc może 

rozważyć, które mechanizmy pozwalają utrzymać pierwszy z modeli 

hipertekstu, a które wymuszają drugi, jeśli pozostać przy tym aspekcie 

cyfrowej cywilizacji i tych dwóch jego modelach. 
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 Zob. L. Brillouin, Science and Information Theory, New York, Academic Press, 1956. 
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Zmiany wywoływane w kulturze przez nową sytuację 

technologiczną wpływają także na samego człowieka. W miejsce metafor 

takich jak zegar, fontanna czy maszyna fabryczna, stosowanych dotąd przy 

wyjaśnianiu sposobów funkcjonowania ludzkiego mózgu, pojawił się 

komputer
152

, a miejsce tradycyjnej inteligencji humanistycznej zajął homo 

irretitus – człowiek okablowany
153

. 

 

Kultura jako akwarium 

 

Marshall McLuhan, jeden z najbardziej przenikliwych 

komentatorów zjawisk medialnych, zbiór refleksji nastawionych na 

wartościującą prezentację cech współczesnej kultury, rozpoczynał od 

wyeksponowania problemu przezroczystości kulturowego otoczenia, w 

którym człowiek jest zanurzony. Pod hasłem „Niezauważalne środowisko” 

pisze: „Ryby nie wiedzą, że woda istnieje, póki nie zostaną wyrzucone na 

brzeg”
154

. Metafora kultury jako wody w akwarium, nawet niezależnie od 

jego rozmiarów, wydaje się dość banalna. Z pozoru jednak, bo oznacza 

przecież zasadniczy paradoks – poza akwarium dla ryb nie ma życia, 

wewnątrz zaś trudno o dystans do naturalnego otoczenia. 

  Jeszcze inaczej mówiąc, kultura tworzy ludzkie środowisko, 

zarówno w aspekcie cywilizacyjnym, odpowiednio do stanu technologii 

danego czasu, jak i w trybie symbolicznym. W jej obrębie człowiek buduje 

komunikację z innymi, korzystając z kulturowego dorobku dostępnego mu 

dzięki kulturowej pamięci zbiorowej o wymiarze zarówno materialnym, 

jak i wyrażającym się wspólnotą wyobraźni
155

. Z reguły jest dla 

zanurzonych w niej ludzi „niezauważalna”, podkreślał McLuhan.  Poza nią 

to, co ludzkie, się nie rozwija, stwierdzał cytowany na wstępie Pasierb. 

Jeśli ją zatem wartościujemy, to zawsze w jakimś stopniu „ze środka”, 
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monografii: B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, Literatura – 
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 M. McLuhan, Kultura jest naszym biznesem, [w:] Tegoż, Wybór tekstów, przeł. E. 
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przez prymat potocznych obserwacji lub z perspektywy reprezentowanej 

dyscypliny naukowej i metodologicznych paradygmatów przyjmowanych 

teorii. Nic nie jest aż tak proste i jednoznaczne, jakby się mogło wydawać, 

zwłaszcza gdy przestaje chodzić wyłącznie o opis i charakterystykę 

zjawisk, bo rozpoznania trzeba przełożyć na rozwiązania praktyczne, a one 

pociągają za sobą intelektualną odpowiedzialność, jak na przykład w 

przypadku tej książki właśnie. „Sposób postrzegania [...] – zaś, jeśli 

przypomnieć cytowaną już formułę Karola Modzelewskiego – jest 

zarazem sposobem niedostrzegania”
156

. 

 

Świat jako globalna wioska 

 

Kanadyjski teoretyk mediów eksponował w każdym razie także 

inną metaforę o znaczących konsekwencjach kulturowych, charakteryzując 

obecność nowych mediów i odnosząc ją bezpośrednio do naszej 

współczesności.  Poprzez nowy etap rozwoju cywilizacji, erę mediów 

elektronicznych – zauważał – świat stał się „globalną wioską”. Z tego 

wniosek, że z rozmaitych i różnorodnych akwariów powstał jeden wielki 

akwen wypełniony taką samą dla wszystkich wodą. Media elektroniczne i 

audiowizualne nie tylko usuwają bowiem bariery czasowe i przestrzenne, 

ale przede wszystkim budują zależności komunikacyjne, technologiczne i 

kulturowe między poszczególnymi elementami świata, czyniąc go bardziej 

jednorodnym, mniejszym i mniej problematycznym niż jest w 

rzeczywistości. I znowu raczej na pozór tylko, więc gdy patrzeć z tej 

wyznaczanej przez nowe media perspektywy, co wcale nie niweluje uwag 

o przezroczystości zuniwersalizowanego środowiska, potęguje za to skutki 

tej niezauważalności. 

 

Nowe media jako technologiczne protezy 

 

Nowe media McLuhan określał ponadto jako technologiczne 

protezy człowieka, akcentując ich rolę w kształtowaniu przekazu, co 
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prowadzi ku konstatacjom o zmianie dominującego paradygmatu 

kulturowego. Zmiana taka dokonuje się obecnie niejako na naszych 

oczach, właśnie ze względu na naturę mediów audiowizualnych i nowych, 

cyfrowych. Ich wpływ na życie codzienne wydaje się nie do przecenienia. 

Media zdają się kształtować niemal wszystkie dziedziny życia 

społecznego, kulturalnego i osobistego
157

. Nowe media stają się wręcz 

realnym światem i mają wpływ na kształt obecnej rzeczywistości, 

formując ją na swój obraz i podobieństwo. Tym samym kontrolują 

rozmiar, zakres, formę ludzkich działań i międzyludzkich relacji oraz 

związków człowieka z kulturą. To zawłaszczanie świata przez media nie 

dotyczy tylko sfery technologicznej – cywilizacyjnej, ale też kulturowej – 

w wymiarze społecznym, socjologicznym, ideologiczno-filozoficznym czy 

reprezentatywnym dla sztuk pięknych.  

Można wręcz powiedzieć, że obecny moment cywilizacyjny 

wygląda na punkt zwrotny w historii kultury i – podobnie jak do tej pory 

„Galaktyka Gutenberga” – wyznacza nowy kierunek myślenia, 

komunikowania, konstruowania tożsamości. 

Przez pięć ostatnich wieków – odkąd prasa drukarska Gutenberga 

przyczyniła się do upowszechnienia czytania książek – w sztuce, w 

nauce i w społeczeństwie najważniejszą rolę odgrywa linearny umysł 

literacki. Jest to równie giętki co przenikliwy, pełen polotu umysł 

renesansu, racjonalny umysł oświecenia, nowatorski umysł rewolucji 

przemysłowej, a nawet wywrotowy umysł modernizmu. Wkrótce 

jednak umysł ten może należeć do przeszłości
158

. 
  

Nowe media jawią się bowiem nie tylko jako narzędzia 

komunikowania i uprawiania kultury, ale ingerują w nią, wyznaczając jej 

zakres, wpływając na treść, zmieniając styl życia użytkowników i 

wyznaczając wektory zmiany dominującego paradygmatu kulturowego.  

Narastanie tych zjawisk można było obserwować przez cały wiek 

XX. Najpierw media audiowizualne, a potem także nowe media, 

warunkowane digitalizacją, zmieniały kulturę, korzystając z mechanizmów 

społecznych i przekształceń gospodarczych oraz geopolitycznych, budując 
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2004). 
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nowy model świata oparty z początku na telerzeczywistości, a w końcu na 

rzeczywistej wirtualności.  

W tej nowej sytuacji kulturowej człowiek za pomocą mediów 

tworzy rzeczywistości alternatywne, światy pośrednie, przejściowe 

miejsca spotkań ludzi egzystujących równocześnie i równolegle w innych 

przestrzeniach społecznych, kulturowych czy medialnych. W efekcie 

kreowane przez media światy: telenarracje, symulacje czy wirtualności 

stają się doświadczeniami bliskimi, przeżytymi. Nowe media nie tyle 

zatem zmieniają obraz rzeczywistości, ile konstytuują nową reality, 

dostępną dla uczestnika kultury poprzez zupełnie nowy interfejs: urządzeń, 

oprogramowań, kodów itd.
159

.  

Nowa sytuacja kulturowa przyjmuje w skrajnych wypadkach 

postać cyberkultury, w której urzeczywistnia się swoista syntopia sztuki, 

nauki i technologii, realnie wpływając zarówno na struktury społeczne i 

komunikacyjne, jak i na przesiąknięte procesami technicznymi praktyki 

życia codziennego
160

.  

Cyberkultura definiowana jest ze względu na udział technologii i 

maszyn w konstruowaniu komunikacji kulturowej. Jawi się zatem jako 

doświadczenie życia w świecie zdominowanym przez technologie 

informacyjno-komunikacyjne, w skład których wchodzą: sieci 

telekomunikacyjne, programowanie i oprogramowanie, sztuczna 

inteligencja, wirtualna rzeczywistość, sztuczne życie i interfejs człowieka i 

maszyny.  

Tym samym kształt obecnej kultury jest determinowany przez 

nowe technologie, które nie tylko stanowią oprzyrządowanie potrzebne do 

aktu twórczego, ale stają się nośnikiem tekstów kultury, kanałem ich 

dystrybucji czy przestrzenią refleksji nad aktywnością kulturową.  
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 Zob. I. E. Sutherland, The Ultimate Display,  IFIP'65, International Federation for 
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Cyberkultura jest zatem wyrazem nowych rozwiązań technicznych, 

za pomocą których można kreować kulturę
161

, ale staje się także 

podbudową ontologiczną dla fikcyjnych światów, które przedostają się z 

ekranu do rzeczywistości, stwarzając pozory realnego
162

. Zacieranie się 

granic w cyberkulturze, jak z tego widać, dotyczy nie tylko techniki i 

kultury, ale także technologii i biologii, co się wyraża zarówno w nowej 

percepcji, w nowych doświadczeniach audiowizualnych, jak i w koncepcji 

sztucznej inteligencji, sztucznego życia, środowiska automatycznego, 

cyborgizacji ciała itp.
163

. Technologie zatem, zmieniając ontologię, 

dehumanizują, a zarazem wyznaczają ludzkim możliwościom nowy 

zasięg, wykraczający poza granice ciała poprzez włączanie w ich 

doświadczenie protez – mediów. Człowiek i jego środowisko stają się 

hybrydą przez połączenie tego, co wirtualne z tym, co realne, maszyny i 

biologii, techniki i natury. 

 

Cyfrowa zaraza 

Cyberkultura rozprzestrzenia się dziś i upowszechnia, gdy chodzi o 

zasięg i skutki, w tempie wiązanym zwykle z zarazą. Aby natomiast 

określić grunt i odkryć źródła tego zjawiska, które wyraża się w 

gwałtownym „zagarnianiu” świata, oraz opisać konsekwencje zmiany 

wywołanej wejściem mediów audiowizualnych i mediów cyfrowych w 

życie codzienne i kulturę, trzeba sięgnąć do opisu kilku procesów 

                                                           
161

 W tym kontekście można rozumieć postulat determinizmu technologicznego 
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kulturowych, charakterystycznych dla ostatniego stulecia. Tworzą one 

wraz z ekspansją mediów sieć wzajemnych powiązań i kreują warunki 

sprzyjające tej ekspansji. Należą do nich: umasowienie, popularyzacja, 

globalizacja, postmodernistyczna polisemia i hegemonia widzialności
164

.  

 Niezwykle szybki rozwój mediów audiowizualnych w ostatnim 

stuleciu sprzęga się z pojawieniem się kultury masowej, która stanowiła 

odpowiedź na powstające na przełomie XIX i XX wieku społeczeństwo 

zurbanizowane i zindustrializowane. To właśnie media elektroniczne – 

pisze Antonina Kłoskowska – zrealizowały w pełni założenie kultury 

masowej, aby przekazywać wielkim masom odbiorców identyczne lub 

analogiczne treści płynące z nielicznych źródeł
165

.  

Rodząca się wówczas kultura, którą Edgar Morin określa mianem 

„produktu” wytwarzanego zgodnie z normami produkcji przemysłowej
166

, 

wiąże w bardzo jednoznaczny i konkretny sposób działalność symboliczną 

człowieka z przemysłem, techniką i rynkiem. Twórczość jako działanie w 

kulturze staje się częścią procesu produkcji, podlega procedurom 

technologii, czego efektem jest depersonalizacja aktu twórczego. Twórca 

zostaje de facto wyeliminowany z tego procesu na rzecz producenta. To 

samo dzieje się z samym aktem twórczym, który podlega zespołowym 

zasadom pracy, analogicznie do tego, jak to przebiega w zakładzie 

przemysłowym.  

Przekaz kulturowy w kulturze masowej podlega standaryzacji. 

Niwelowany jest w nim prymat indywidualizmu i wyjątkowości na rzecz 

dostępności, a tym samym i reprodukcji. To oznacza kres auratyczności 

kultury, o której pisał Walter Benjamin. Pojęcie aury, wywiedzione z 

estetyki modernistycznej, wskazywało na powinowactwo przekazu 

kulturowego ze sztuką, z czymś oryginalnym, niepowtarzalnym, a zarazem 

silnie oddziałującym na odbiorców, mającym moc wzorcotwórczą. Koniec 

auratyczności oznacza, że powstający oryginał jest już swoją własną, 
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zwielokrotnioną kopią
167

. Konsekwencją takiego podejścia do „produkcji” 

kulturowej jest nowy sposób uczestnictwa w tej kulturze. Przypomina on 

konsumpcję dóbr: masową i bierną, pozbawioną refleksji, nastawioną na 

przyjemność i doznania powierzchniowe. Konsumeryzm i komercjalizacja 

towarzyszące przemysłowi kulturowemu nie tylko napędzają koniunkturę 

mediów i determinują ich rozwój, ale stają się dominującym wyrazem 

uczestnictwa w kulturze.  

  Prymat masowości powoduje, że kultura popularna często 

traktowana bywa synonimicznie z pojęciem kultury masowej, jakkolwiek 

rozróżnienia wartościujące są tu nie tylko możliwe, ale i konieczne. 

Wskazuje na to choćby refleksja Marii Janion, gdy czytamy o 

romantycznej kulturze wysokiej z reprezentatywną dla niej twórczością 

narodowych wieszczów i o „piosenkowej” kulturze popularnej 

wyrażającej podobne idee
168

.  

Kulturę masową niemal od początku, co często stanowiło też 

powód krytyki, definiowały zjawiska nastawione głównie na przyjemność 

odbioru. Warunkiem popularności jest jednak dostarczenie odbiorcy 

takiego tekstu kultury, który – ze względu na swoją otwartość 

znaczeniową i estetyczną – będzie odpowiadał różnym potrzebom i 

gustom, wyrażając równocześnie tak społeczną, jak i indywidualną 

tożsamość, pozwalając doznawać unikatowości kontaktu i zarazem 

wpisywać się w strukturę wspólnoty. John Fiske, analizując kulturę 

popularną, definiuje ją z tego powodu jako proces rozgrywający się 

między nieuporządkowanymi zjawiskami kultury, odzwierciedlającymi 

współczesny chaos i brak norm, a modelem rozumianym jako wyraz 

scentralizowania i dominacji, nad którym kontrolę sprawuje komercja
169

. 

Jest to – jak powie dalej Fiske – charakterystyczne napięcie pomiędzy 

biegiem życia codziennego – wielobarwnego, zróżnicowanego, 

wyrażającego się w indywidualnych doświadczeniach, a zasobami 

kulturowymi dostarczanymi przez kapitalizm. „Różnicowanie popularne 

jest zatem zupełnie inne niż różnicowanie estetyczne, tak wysoko cenione 
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przez burżuazję i tak skutecznie zinstytucjonalizowane przez krytykę”
170

. 

Jednorodny przekaz medialny trafia bowiem do niezwykle 

heterogenicznego środowiska odbiorczego i zostaje umieszczony w 

całkowicie różnym kontekście, w konsekwencji przyjmuje na siebie inną 

rolę. Każdy tekst, a szczególnie przekaz popularny, mający u swej 

podstawy założenia usuwania estetycznych barier komunikacyjnych, ma 

do zaoferowania wiele adekwatnych znaczeń, odwołujących się do 

wspomnianej styczności tekstu i życia codziennego.  

Wspomniana otwartość znaczeniowa i estetyczna o tyle jest tu 

interesująca, że w żaden bezpośredni sposób nie wynika z technicznej 

natury mediów masowych. Przeciwnie, jeśli Fiske ma rację, trzeba by było 

(świadomie lub nie) szukać rozwiązań, które pozwoliłyby 

indywidualizować odbiór w mediach wymuszających jednolitość 

przekazu. Z tej perspektywy oglądane nowe media, z ich możliwościami 

różnicowania odbioru, pojawiły się w odpowiedzi na kulturowy popyt.  

Popularność danego tekstu medialnego zależy od zbudowania 

wokół niego swoistej kultury fanowskiej (zob. także s. ... tej książki) a 

zatem włączenia go w dyskurs potoczny. Świetnie ilustruje to zjawisko 

remiksowania lub tworzenia mashupów muzycznych (tj. połączenia dwóch 

lub więcej piosenek w jedną). Wykorzystując narzędzia cyfrowe, 

użytkownicy nowych mediów przetwarzają utwory muzyczne, dokonując 

łączenia krótkich fragmentów piosenek, manipulując częściami jednej 

piosenki lub słowami mówionymi (z wywiadów, wystąpień publicznych), 

nadają im nowy, ironiczny charakter lub zmieniają oryginalne brzmienie, 

rytm, odwracają lub kumulują bardzo krótkie fragmenty struktury nagrania 

nadając mu nowy, dynamiczny charakter. Dzięki nieustannemu 

przetwarzaniu oryginalnego tekstu, staje się on bardziej żywotny, 

nieustannie funkcjonuje w obiegu popularnym i potocznej świadomości. 

Podobnie dzieje się z rozwiązaniami literackimi (fanfiki) czy tekstami 

audiowizualnymi.  

Tak silnie podkreślany przez teoretyków kultury popularnej rys 

konsumeryzmu ujawnia kluczową właściwość tego paradygmatu 
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kulturowego. Jest nią przyjemność zaspokojenia i kategoria przyjemności 

związana z nasyceniem. Pierwsza wynika z takiej samej dostępności 

pewnych produktów (wytworów kultury), druga konotuje (raczej pozorne) 

pragnienia psychologiczno-emocjonalne.  

Kategoria dostępu, silnie związana z nowymi mediami, umożliwia 

uczestniczenie w kulturze we wszystkich jej obszarach właśnie poprzez 

włączenie technologii w zakresy życia codziennego. Jeremy Rifkin 

zauważa w związku z tym, że obecna sytuacja kultury przesuwa akcent z 

„mieć” na „używać”, zmieniając jednocześnie rozumienie partycypacji 

kulturowej. Dziś nie trzeba wszak „posiadać” w znaczeniu „być 

właścicielem” jakiegoś nośnika treści kulturowych (książki, płyty, 

programu), aby mieć do niego dostęp
171

.  

Wejście mediów i nowych technologii w porządek życia 

codziennego powoduje w rezultacie zatarcie się granic pomiędzy 

czynnościami o charakterze stricte kulturowymi a praktykami 

społecznymi, zawodowymi, politycznymi czy doświadczeniem 

egzystencjalnym (emocjonalnym, psychicznym czy biologicznym). Na ten 

trend znoszenia granic pomiędzy porządkiem osobistym a społecznym, 

prywatnym a publicznym odpowiadają media chociażby poprzez 

poszerzanie przestrzeni komunikacyjnej: likwidowanie barier, 

nieograniczoną możliwość wyrażania siebie i komunikowania się z 

innymi. 

Wśród innych właściwości kultury popularnej, silnie wspieranej 

przez przekaz medialny i nowe media, wymienia się zjawisko kultury 

instant, czyli zasady „pigułki”, która w sposób natychmiastowy i szybki 

reaguje na określone potrzeby. Zjawisku temu odpowiada 

charakterystyczna metafora szybkiego życia: „fast food, fast sex i fast car”. 

Kryje się za nią hedonistyczna reguła użycia oraz chwilowości doznań, 

natychmiastowości, a zarazem powierzchowności kontaktów. Towarzyszy 

temu poczucie nieustającej zmiany, swoistego wibrowania, fluktuacji, 

migotania (także znaczeń), co przekłada się na zainteresowanie sprawami 

drobnymi, momentami. Zanika natomiast głębsza refleksja nad życiem, 
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unika się trudnych tematów, w ich miejsce pojawia się kumulowanie 

atrakcji – im intensywniejszych, tym lepszych, doznań przeżywanych na 

powierzchni, delektowanie się drobiazgami. Do tych właśnie 

„cybersensualnych” atrakcji dostęp dają w sposób wręcz nieograniczony 

nowe media. 

Głód nowości o cechach uzależnienia jest ważnym dla analizy 

funkcjonowania kultury, psychologicznym skutkiem mechanizmu, którego 

źródła są jednak, rzecz jasna, przede wszystkim rynkowe i wydają się 

podobne choćby do ujawniających się od niedawna trendów w przemyśle 

samochodowym: nie opłaca się już produkować niezawodnych modeli, 

przeciwnie – opłaca się zmusić klientów do kupowania wciąż nowszych. 

Nieustanna pogoń za nowoczesnymi rozwiązaniami 

technologicznymi, wyrażająca się w potrzebie nabywania wciąż nowych 

urządzeń, usług, produkcji medialnych, które jawią się jako wyznacznik 

postępu i sukces jednostek oraz wyraz nowoczesności społeczeństw, staje 

się podstawową właściwością tej kultury. Co ważniejsze dla psychologii 

funkcjonowania kultury, nowe media poprzez wieczną pogoń za coraz to 

nowocześniejszymi rozwiązaniami stają się w oczach odbiorców 

namiastką pełnego uczestniczenia w kulturze – obietnicą, która jednak w 

rzeczywistości nigdy nie zostaje zrealizowana, wypełniając się bowiem w 

danym momencie, zawsze zapowiada coś, co nastąpi – kolejną nowinkę. 

Konsekwencje globalnej powszechności mediów wydają się równie 

znaczące dla nowego paradygmatu kulturowego, jak omówione 

poprzednio mechanizmy masowości i popularności. Kultura globalna jest 

bowiem oderwana zarówno od kontekstu geograficznego, jak i 

historycznego, odrzuca napięcia, rodzące się na przecięciu dyskursów 

etnicznych, estetycznych, religijnych. Jeśli odwołuje się ona do 

poszczególnych tożsamości narodowych czy kulturowych, to tylko po to, 

by włączyć je w globalny obieg, tworząc mieszaninę różnorodności, 

swoiste potpourri. Co więcej: 

Mass media kultury globalnej wykorzystują reprezentacje 

poszczególnych kultur i narodów, dodają efektownych przypraw (trochę 

„pop”, trochę marketingu, trochę sensacji, dużo egzotyki i „poetyki 

konsumpcji”) i przetwarzają je w ich własną reprezentację. Następnie 

reprezentacje te są ze sobą „mieszane” i przetwarzane w kolejnych 

Pogoń za nowością 

 

Globalna  

ekumena wyobraźni 
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procesach upozorowania. W efekcie powstaje image „globalnej 

świadomości
172

. 

 

W ten sposób powstaje „jedna światowa kultura”, w której wiążą 

się w różnorodny sposób struktury sensu i ekspresji
173

. I tak, można 

zobaczyć złoty łuk McDonaldsa na Placu Defilad w Moskwie, puszki 

coca-coli w rękach fundamentalistów islamskich, adidasy na nogach 

anarchistów buntujących się przeciw konsumpcyjnemu stylowi życia, 

zjeść pizzę w chińskiej dzielnicy amerykańskiego miasta itd.  

Członkowie tej globalnej ekumeny wyobraźni stają się coraz 

bardziej do siebie podobni, wchodzą w te same praktyki, uprawiają te 

same rytuały przy jednocześnie nasilonej opcjonalności wyboru sposobów 

zachowań i działań. Współcześni antropolodzy – James Clifford i Arjun 

Appadurai – zauważają, że uczestnicy kultury globalnej żyją uwikłani w 

wielość struktur znaczeniowych i wyobrażeniowych światów, między 

którymi nieustannie dokonuje się przepływ
174

, unifikując to, co 

różnorodne, a zarazem uniemożliwiając określenie tego, co dominujące. 

Ów przyrost „inności” w kulturze globalnej wydaje się bowiem 

permanentny i stały. Jest zasilany przez media, co uniemożliwia ustalenie 

granic, jakiekolwiek klasyfikowanie czy uchwycenie systemowe. 

Człowiek globalny żyje „wszędzie”, bez zakorzenienia w konkretnym 

doświadczeniu kulturowym, czego wyrazem są pielęgnowane przez media 

kosmopolityczne tendencje w kulturze. 

Kultura postmodernizmu przyjmuje poza tym wizję wyczerpania 

europejskiej tożsamości jako dominującej. Wizji tej towarzyszy proces 

otwarcia się na różnorodność kulturową i szeroko pojętą etniczność, czego 

efektem jest zastąpienie „hierarchii” w kulturze „heterarchią”
175

.  
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  Z drugiej strony, dominujący współcześnie paradygmat kultury, 

jak nigdy dotąd, akcentuje indywidualny sposób wyrazu i prawo do 

wolności. Taka postawa jest w jakiejś części niewątpliwie wynikiem 

demokratyzacji życia społecznego, w której wyniku głos każdego 

obywatela jest tak samo istotny, o czym niemal codziennie przekonują nas 

przekazy kulturowe w mediach społecznościowych. W rynkowych 

mediach owo prawo do wolności wyboru gustów popularnych w miejsce 

tych oferowanych dotąd przez samozwańczą twórczą elitę intelektualną 

bywa również zwyczajnie opłacalne, co jest innym wyjaśnieniem ewolucji 

niż sama tylko demokratyzacja życia. 

Zatomizowane myślenie, przejawiające się w różnorodności opinii, 

sądów, poglądów, ma swoją podbudowę także w ideologii 

postmodernistycznej. Kwestionowanie w ramach tej ideologii „wielkich 

narracji”, które dotychczas pełniły rolę mechanizmów porządkujących 

poznawanie rzeczywistości, wynika z utraty wiary w ideę ładu i spójnego 

świata. Za tym przekonaniem kryje się kryzys rozumu, któremu 

odmówiono kompetencji do poznawania i obiektywnego opisywania 

świata.  

Postmodernizm traktuje więc nowe media jako środek 

kształtowania wirtualnego ładu, który opiera się na umowie 

użytkowników. Możliwość tworzenia i uznawania różnych światów dzięki 

ich wirtualnemu charakterowi jawi się przy tym jako nieskończona. 

Koresponduje to z postmodernistycznymi zasadami pluralizmu i tolerancji. 

Nikt nie może rościć sobie pretensji do tego, że jego przekonania o 

prawdzie lub naturze rzeczywistości są lepsze czy pewniejsze niż 

czyjekolwiek inne, wszystko bowiem jest wynikiem umowy
176

. 

Konsekwencją tego jest odrzucenie idei prawdy i obiektywności, 

rozczarowanie postępem, ideą jedności i ładu, przyznanie natomiast 

prymatu zasadom pluralizmu, tolerancji i chaosu. Te ostatnie są wyrazem 

przekonania, że każdy człowiek tworzy własny obraz świata, „własną małą 

grę językową", a tym samym stanowi prawdę dla siebie, dlatego też  
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miejsce „metaopowieści” zajmują „opowieści wolnościowe” czy 

„opowieści spekulatywne”. W wyniku zakwestionowania tradycyjnych 

wartości, tj. prawdy, obiektywności, jedności, konstytuujących kanon 

kulturowy, postmodernizm podkreśla zasadę społecznego zróżnicowania i 

zasadę indeterministycznego chaosu jako podstawy nowego modelu 

kultury. Nowe kanały, łącza, formy ekspresji zapośredniczone 

technologicznie stają się kolejnymi interfejsami, za pomocą których 

jednostka wyraża siebie, ale i pośród których się gubi. 

Zanegowanie monolitu kulturowego, kanonu wartości, a tym 

samym zasad jedności wiedzy, prowadzi do ponowoczesnej sytuacji 

gromadzenia informacji o tym, co nieznane, nierozstrzygalne, konfliktowe 

bez możliwości problematyzowania czy wartościowania zjawisk. Realnie 

istniejący świat jawi się postmodernistom jako zbiór chaotycznie 

nagromadzonych elementów, pozbawionych korzeni i fundamentu, świat, 

który przedstawia się poprzez fragmenty, strzępy niedające się w żaden 

sposób sklasyfikować. Te ponowoczesne niemożności są na przemian 

diagnozą i postulatem w sposób niekiedy trudny do odróżnienia.  

W bardzo charakterystyczny sposób koresponduje to z wyraźnie się 

rysującymi trendami w praktykach korzystania z nowych mediów. 

Najprostszy i najłatwiejszy kontakt z najprościej zorganizowaną 

monstrualną bazą danych (pojmowaną jako monstrualna encyklopedia), 

jaką stanowią dziś zasoby dostępne w sieciach mediów, przynosi 

natychmiastowy efekt o ogromnej wartości dla użytkowników. 

Niespotykane bogactwo informacji na dowolny temat, zastępujące w coraz 

powszechniejszej opinii całe lata dotychczasowej edukacji, dostępne bywa 

w efekcie pojedynczego zapytania w internetowej przeglądarce. 

Kontekstualizacja, wartościowanie, narracyjne ujęcia, zakorzenienie w 

wartościach – wszystko to, co nostalgicznie wspominamy jako wyróżniki 

niegdysiejszej erudycji i co tu proponujemy jako model hipertekstowego 

drzewa, jest nieobecne – choć nadal osiągalne. W rzeczywistości byłoby 

osiągalne nawet łatwiej niż w czasach dawnej świetności akademickich 

standardów i dałoby się to robić równocześnie szerzej i głębiej dzięki 

możliwościom, które technika dzisiaj oferuje. Jest to jednak bez 

porównania trudniejsze od prostej kwerendy dostarczającej 

Bez monolitów,  

bez fundamentów,  

zawsze fragment  
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natychmiastowych korzyści. Przede wszystkim zaś niedostatki 

konsumpcyjnej powierzchowności i fragmentaryczności nie są 

dostrzegane. Zapotrzebowanie na szersze ujęcia znika z pola widzenia, a 

na odpowiednie rozwiązania w oprogramowaniu nowych mediów – 

nieporównanie kosztowniejsze, co ma znaczenie – zwyczajnie nie ma 

popytu. 

Znaczenie kulturowych niedostatków jest przez 

postmodernistyczny ogląd rzeczywistości raczej negowane. Utracone 

wartości uznaje się za wątpliwe. Nowe media uprzywilejowują w opisany 

sposób fragmentaryczność jako nowy sposób ujmowania rzeczywistości. 

Można by, przywołując poemat Tadeusza Różewicza, powiedzieć, że 

media cyfrowe zawsze oferują fragment, do którego można mieć w każdej 

chwili dostęp. Dzięki własnemu adresowi wyróżniającemu go spośród 

danych, każdy z użytkowników ma bowiem do niego dostęp: może go 

zmieniać, wprowadzać innowacje, oddziaływać na jego kształt i jakość. 

Każdy z modułów można też swobodnie kopiować, multiplikować, 

przenosić, co wpływa na całą strukturę obiektu nowych mediów. Struktura 

zatem jawi się jako nieliniowa, ahierarchiczna. Przypomina ona raczej 

zbiór elementów przechowywanych w encyklopedii, do których dostęp ma 

użytkownik dokonujący wyboru na mocy swoich kompetencji, by 

następnie złożyć moduły w całość. W konsekwencji, co zauważa Lev 

Manovich, nie istnieje ostateczna, raz na zawsze utrwalona postać 

przekazu (jak w tradycyjnym tekście pisanym, filmie klasycznym czy 

wideo), teoretycznie można za to tworzyć niezliczone odmiany, czyli 

„wariacje” przekazu, a użytkownik komputera może stawać się twórcą 

przekazów i partnerem nadawcy, wchodząc z nim w dialog
177

.   

Modularność zatem jest jedną z kluczowych właściwości mediów 

cyfrowych, dzięki której zmienia się sama forma przekazu, przyjmująca 

charakter struktury otwartej, potencjalnej, nieustannie aktualizowanej, oraz 

rola użytkownika, który ze zwykłego odbiorcy czy interpretatora, staje się 

współuczestnikiem wydarzenia, jakim jest formowanie się przekazu. A 

zatem homo irretitus jest przez nowe media przygotowywany do 
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nieustannego konfigurowania swojego doświadczenia poprzez 

dokonywanie wyborów, selekcje modułów, ingerowanie w przekaz, 

komponowanie własnej jego formy. 

Łatwo i szybko dostępny w internetowych przeglądarkach zbiór 

tekstów i multimediów uwalnia zawarte w nich informacje od powiązań z 

kontekstem, z którego się wywodzą. Wyrwane z tła i kontekstu fakty 

(dane) można w dowolny sposób opracowywać, zestawiać ze sobą, 

przekształcać. Najłatwiej dostępne zasoby mają w najlepszym razie 

encyklopedyczny charakter (jeśli odrzucimy informacyjne śmieci) i 

przypominają najprostszy przekrój prymitywnie skleconej encyklopedii, 

co stoi w opozycji do struktur narracyjnych
178

, które wymagają określenia 

jakiegoś kierunku: czy to poprzez selekcję elementów do opowiadanej 

historii, czy to poprzez poszukiwanie linearności i spójności przy 

skonstruowaniu opowieści. W konfrontacji z chaosem najłatwiej 

dostępnych fragmentarycznych informacji kulturowa, filozoficzna czy 

ideologiczna „metanarracja”, która spajałaby poszczególne ludzkie 

doświadczenia, traci na atrakcyjności i w efekcie znika z pola uwagi. Lukę 

tę wypełnia technologia, stając się nowym „językiem Babel”, któremu 

pozwala na wyrażanie subiektywnych prawd
179

.  

Digitalizacja zapisu formy danego obiektu sprawia, że każdy 

sposób wyrazu: od tekstu poprzez obraz do pliku audiowizualnego można 

sprowadzić do kodu cyfrowego. W konsekwencji daje to nieograniczone 

możliwości przekładu jednej formy na drugą, transfiguracji odmiennych, 

całkowicie nieprzekładalnych w starej kulturze (poza sferą interpretacji) 

przekazów, jak obraz, dźwięk czy tekst językowy. Dzięki modularnej 

budowie obiekty nowych mediów mogą spoilować (zdradzać 

przedwcześnie finał zdarzeń, co niszczy niespodziankę), miksować czy 

krzyżować treści wywodzące się z odmiennych form źródłowych. Mogą 

tworzyć hybrydy.  
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Transmedialność  

i konwergencja 
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Wyłaniająca się stąd tendencja do transgresji polega, po pierwsze, 

na przekraczaniu ustalonych, uznawanych i przestrzeganych dotąd 

podziałów, co oczywiste, po drugie zaś, na rozpoznawaniu nowych 

możliwych powiązań, połączeń, związków pomiędzy formami, po trzecie 

wreszcie, „na scalaniu w nową zintegrowaną całość odmiennych 

składników wyjściowych”
180

. W transgresji nowych mediów nie chodzi 

bynajmniej tylko o zdolność do przekraczania granic poszczególnych 

mediów, ale o konstruowanie znaczenia przekazu na pograniczu kilku 

mediów. W ten sposób media cyfrowe stają się nie tylko multimedialne 

(wszak zjawisko multimedialności znane jest już od lat 70. XX wieku), ale 

transmedialne, czyli promujące asocjacyjny (przyłączeniowy, 

kontekstowy) model narracji kulturowej, w którym informacja nie ma 

jednego źródła, zbiór dostępnej wiedzy nigdy nie jest skończony, a jego 

fragmenty rozsiane są po różnych formach przekazu.  

Opisywany tu mechanizm ukazuje dość jasno, że warstwy 

komputerowa i kulturowa są ze sobą zintegrowane, trudno zatem 

rozdzielać kulturę od praktyk komunikacyjnych oferowanych przez media 

cyfrowe. Każda taka próba rozdzielenia musi zakończyć się fiaskiem, 

współczesny homo irretitus wyraża się bowiem poprzez technologię i 

włącza jej doświadczanie w przeżywanie kultury.  

Jest to w istocie jedna z kluczowych cech mediów cyfrowych. 

Technologia komputerowa, posługując się wszelkimi środkami ekspresji 

znanymi w tradycji: rysunkiem, malarstwem, grafiką, filmem, dźwiękiem, 

słowem (mówionym i pisanym), muzyką itd., łączy je swobodnie w jeden 

przekaz dzięki cyfryzacji i usieciowieniu, tworząc spójną wielką opowieść. 

Przenikanie się i łączenie mediów, technologii im towarzyszących, 

urządzeń, rozwiązań i usług, a wreszcie zawartości prowadzi do definicji 

konwergencji
181

. 
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Te same treści mogą być emitowane przez telewizję i Internet, 

przez radio i przekaz sieciowy, co jest efektem zarówno zmian 

technologicznych (łączenia różnych funkcji w obrębie jednego urządzenia 

lub integracji kanałów przesyłu, usług), jak i kulturowych (tworzenia 

przepływów treści rozproszonych po różnych środkach przekazu w jeden 

zbiór danych). Warto jednak pamiętać, że:  

[...] konwergencja mediów to więcej niż prosta zmiana technologiczna. 

Konwergencja zmienia relacje pomiędzy działającymi technologiami, 

przemysłami, rynkami, gatunkami i grupami odbiorców. Przekształca 

ona logikę działania przemysłów medialnych, wykorzystywana przez 

konsumentów do przetwarzania informacji oraz rozrywki
182

. 

 

Członkowie społeczności sieciowej dzięki zbieranym, 

rozproszonym informacjom tworzą rzeczywistość na kształt 

„metaumysłu”, realizując tym samym opisaną przez Pierre’a Lévy’ego 

koncepcję zbiorowej inteligencji sieci
183

. Zgodnie z nią, poszukujący 

informacji na wybrany temat dzielą się nią z innymi użytkownikami, 

budując tym samym nowy typ wspólnoty, nieograniczony ani przestrzenią, 

ani czasem. W konsekwencji, dzięki społecznym interakcjom pomiędzy 

użytkownikami, konwergencja zachodzi w umysłach pojedynczych 

konsumentów. 

Budowa intermedialna (zob. także s. ... tej książki). kultury 

konwergencji polega na rozproszeniu danej narracji pomiędzy różne media 

i instytucje. Przykładem jest wspomniany już Matrix. Zaplanowana przez 

pomysłodawców historia została rozłożona pomiędzy trylogią filmową, 

grą komputerową, komiksy umieszczone w sieci, anime i inne. Matrix 

wymaga zatem kompetencji filmowych, literackich, ikonograficznych, 

nowomedialnych, bowiem treść tej opowieści pojawia się w różnych 

typach mediów. Sami autorzy przyznają, że odczytanie znaczeń jest 

niezwykle trudne i wymaga wysiłku integracji wiedzy oraz kanałów 

dystrybucji. Ponadto dochodzi jeszcze twórczość fanowska, która rozwija 

w sposób amatorski niektóre wątki, będące ślepymi uliczkami lub 

sekretnymi przejściami w głównej narracji. Aby otrzymać całościowy 
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obraz – co wydaje się mało prawdopodobne – trzeba odczytywać w sposób 

kontekstowy różne przekazy medialne i składać umiejscowione tam 

fragmenty w jedną spójną opowieść. 

Innym skutkiem konwergencji jest opisany tu już z nieco innego 

punktu widzenia charakter budowy narracji – fragmentaryczny, 

multimedialny, ale zarazem w jakiejś mierze przeciwnie, bo również 

asocjacyjny. Najlepiej oddaje tę przeciwstawną tendencję opowieść 

transmedialna, czyli rodzaj narracji, na którą składają się obiekty i 

informacje o różnym pochodzeniu medialnym i zróżnicowanej treści, 

uporządkowane na swój sposób logicznie i czasowo, co pozwala dostrzec 

w nich integralną całość. Łączy ona zazwyczaj tradycyjne formy przekazu 

kulturowego (książkę, przekaz muzyczny, graficzny czy nawet 

audiowizualny) z obiektami nowych mediów (tj. grą komputerową, 

przekazem sieciowym). Budowana w ten sposób opowieść transmedialna 

jest udostępniana odbiorcom na różne sposoby i w różnych często 

hybrydycznych formach medialnych. Chodzi zatem o sytuację, w której 

użytkownik podejmuje starania w celu odnalezienia i poskładania w całość 

opowieści. Jej fragmenty, rozsiane po różnych kanałach i wyrażone za 

pomocą różnych form, są częścią wieloczęściowej i polisemiotycznej 

narracji, którą odbiorca odczytuje. Funkcji czytelnika opowieści 

transmedialnej nie można sprowadzić do roli konstruktora narracji, jej 

mocodawcy, ale raczej do re-konstruktora, kogoś, kto układa puzzle, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że nie wszystkie elementy układanki są mu 

dostępne, a obraz, jaki ma ułożyć, wciąż się rozrasta i klocki wciąż są 

dokładane. Kluczowa dla tego typu opowieści wydaje się rola odbiorcy, 

który przypomina zarówno myśliwego polującego na informacje, jak i 

kolekcjonera, zbierającego kolejne artefakty, choć i to doznanie bywa 

złudzeniem, skoro w rzeczywistości trofea w wirtualnym polowaniu 

bywają coraz skuteczniej podsuwane łowcy przez ukrytego przed nim 

organizatora. Aby jednak uchwycić możliwie jak najwięcej wątków w 

opowieści transmedialnej, użytkownik musi nie tylko poznać treść tekstu 

źródłowego (filmu, książki czy serialu), ale powinien też śledzić 

rozgałęzienia historii zamieszczone na stronach internetowych, blogach, 

amatorskich przekazach audiowizualnych, komiksach, poszukiwać 
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informacji, które autorzy sami umieścili w sieci. Ten nowy rodzaj lektury 

wymaga od użytkownika myślenia asocjacyjnego, któremu towarzyszy 

ściąganie fragmentów opowieści z różnych kanałów medialnych, 

porównywanie ze sobą notatek z sieciowych grup dyskusyjnych, a przede 

wszystkim współpraca pomiędzy użytkownikami, choć również ona bywa 

automatyzowana przez systemy, które nie tylko umożliwiają komunikację, 

ale również kojarzą użytkowników o zbliżonych preferencjach. 

Interaktywność oprogramowania i interfejsu mediów, nawigacyjna 

struktura sieciowych zasobów, zatarcie podziału ról pomiędzy autorem, 

nadawcą i odbiorcą w ramach Web 2.0, wreszcie umożliwiająca 

indywidualne wybory logika hipertekstu przeciwstawianego linearnej 

narracji – wszystko to bywa, nie bez racji, opisywane jako cenne 

wyróżniki nowych mediów (zob. także s. ... tej książki).  Ich wartość w 

istocie nie jest w żadnym stopniu jednoznaczna. Promowanie postawy 

aktywnego poszukiwacza treści, jakie ma zapewniać wymuszający 

interakcję interfejs, bywa w rzeczywistości pozorem. Do kina, filharmonii, 

księgarni czy biblioteki trzeba jednak pójść i dokonać tam kilku 

podstawowych, a czasem złożonych wyborów. Wybór w Internecie bywa 

bez wątpienia szerszy i bogatszy, w rzeczywistości jednak angażuje 

słabiej, a nie silniej, ponieważ jest łatwiejszy, a przede wszystkim coraz 

częściej jest tylko złudzeniem: zwykle oznacza po prostu wyrażenie zgody 

na podsuwaną przez automat (nadawcy) propozycję. Coraz częściej też 

użytkownik nie wie nawet, czy akceptuje właśnie propozycję automatu, 

czy może sugestię autora lub innych, podobnych do siebie ludzi. Dawno 

już złudzeniem okazały się demokratyczne korzyści równego i 

nieskrępowanego dostępu do informacji, czy złamanie monopolu 

medialnych gigantów poprzez umożliwienie każdemu pełnienia roli 

nadawcy oraz modyfikacji i twórczej selekcji otrzymywanych treści. 

Niemniej faktem pozostają zarówno nowe sposoby konstruowania tekstów 

kultury we wszystkich możliwych w niej formach medialnych, jak i 

sposoby odczytywania i przeżywania kultury przez odbiorców, których 

aktywność, odmienna w tym względzie od tradycyjnego przeżywania 

kultury, pozostaje mimo wszystkich zastrzeżeń faktem, choć często budzi 

Aktywność odbiorcy 
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on katastroficzne komentarze i również w tym miejscu trudno ich się 

ustrzec.  

Nieliniowa forma hipertekstu jest siecią powiązań węzłów, 

pomiędzy którymi ustanowione są relacje o charakterze technologicznym 

(linki) i kulturowym (konteksty). Często mają one dynamiczny charakter i 

bywają stale aktualizowane przez użytkowników lub informatyczną 

ewolucję oprogramowania systemu. Powiązania dotyczą elementów (słów, 

obrazów lub innym przekazów np. multimedialnych), pomiędzy którymi 

autor, użytkownicy lub sterujące całością oprogramowanie znajdzie relację 

kontekstową. Dzięki niej można zbudować spójną narrację w kluczu 

wybranej tożsamości.  

Struktura hiperłączy przypomina rozrastające się drzewo
184

, lub 

Deleuzowskie kłącze z węzłami (zob. także s. ... tej książki), przy których 

zatrzymuje się użytkownik w poszukiwaniu informacji (rozrywki). Ważna 

w konstrukcji węzła jest projektowana rola użytkownika, który ma mieć 

możliwość poruszania się w obszarze wiadomości, zarówno wszerz, jak i 

w głąb, od ogółu do szczegółu i z powrotem. Wielkość węzła jest 

jednocześnie determinowana treścią informacji, która w danym węźle 

powinna się zamykać i stanowić oddzielne ogniwo wiadomości bez 

konieczności dodatkowego sięgania do informacji w innych węzłach.  

Węzłowy charakter organizacji tekstu pozwala spojrzeć na system 

wiedzy w nowych mediach jako na model przestrzenny, który nie tylko 

zrywa z uporządkowaniem linearnym, ale także decentralizuje całą 

strukturę tekstu, czyniąc z każdego kolejnego odsyłacza (leksji) centrum 

opowieści. W efekcie zmienia się zarówno sposób myślenia o przekazie 

jako o zbiorze fragmentów, w którym każdy stanowi swoiste epicentrum, 

jak i mechanizm organizacji lektury dokonywanej bardziej 

powierzchniowo, poprzez działanie (także na języku), nie zaś poprzez 

wgłębianie się w tekst. Z drugiej strony, odczytywanie hipertekstu 

wymaga od użytkownika dynamicznej aktywności, prowadzi on bowiem 

grę z tekstem, z wielogłosowej i dialogicznej struktury buduje interesującą 

siebie narrację.  
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Nie ulega wątpliwości, że wraz z hipertekstem zmienia się nie 

tylko organizacja wiedzy
185

, ale i sposób docierania do niej czy jej 

nabywania. Trudno nie zgodzić się z refleksją Teda Nelsona sprzed 

ćwierćwiecza: 

Ta prosta funkcja – nazwijmy ją funkcją przeskakiwania – prowadzi 

bezpośrednio do wszelkiego rodzaju nowych form tekstowych: dla 

nauki, szkolnictwa, beletrystyki, poezji […]
186

. 

  

Pomijając opisaną już kontekstowość i asocjacyjność budowania 

wiedzy, trzeba zwrócić uwagę na rolę samego użytkownika w 

hipertekście: to odbiorca decyduje o sposobie lektury, podążając 

indywidualną ścieżką przez kolejne leksje, zatrzymując się przy 

interesujących go tematach, w niektóre wchodząc głębiej, a niektóre 

pomijając zupełnie. Co więcej, modularna budowa węzła daje 

użytkownikowi do ręki narzędzia współtworzenia treści, a zatem 

wprowadzania własnych notatek do funkcjonującego tekstu, włączania 

elementów piktorialnych, dźwiękowych czy audiowizualnych, 

zamieszczania odnośników do innych węzłów, które mogą być skojarzone 

z wybraną treścią.  

Możliwość ingerowania w zawartość treści, a także tworzenie nowych 

połączeń między węzłami, ma duże znaczenie dla przetworzenia 

standardowej wiedzy w wiedzę indywidualną, opartą na znaczeniu i 

kontekście wytworzonym u uczącego się, czyli na doświadczeniu
187

.  

 

W ten sposób tworzony jest układ znaczeniowy, który w 

zasadniczy w sposób różni się od tego, jaki preferowany jest w szkole przy 

tradycyjnej transmisji wiedzy, opartej na biernym odbiorze. Jeśli bowiem 

tradycyjny model przekazu wiedzy determinuje znaczenie, to hipertekst 

dzięki możliwości uzupełniania czyni z użytkownika arbitra – w stopniu, 

co prawda, zależnym od struktury hipertekstu (drzewo vs. sieć), ale zawsze 

znacznym. Nic dziwnego zatem, że ten typ działania w refleksji nad 

nowymi mediami określa się „rękawicą dla umysłu”. Przywołana tu 
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metafora odwołuje się do amerykańskiej kultury sportowej, łączy proces 

rozumienia z chwytaniem sensu, podobnie jak „łapacz”, który dzięki 

rękawicy zatrzymuje lecącą w kierunku pałkarza piłkę baseballową. 

Aktywna postawa użytkownika hipertekstu, który czyta poprzez działanie, 

pozwala uczącemu się uchwycić istotę wiedzy podczas procesu uczenia 

się
188

. Hipertekst – zwłaszcza w topologii drzewa – raczej sprzyja scalaniu 

przekazu i odnajdywaniu kontekstów. Dzieje się to w sposób odmienny 

niż w liniowych strukturach tradycyjnych narracji, ponieważ narrację w 

jakimś stopniu – różnym, ale zawsze znacznym – tworzy tu sam odbiorca. 

Podległość narracji w sieciowym modelu znika. W obu przypadkach 

jednak użytkownik doświadcza podmiotowości, a choć ona znów jest w 

pewnej mierze pozorem, to jednak istotnie różni się od doświadczenia 

kontaktu z narracją linearną. 

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że sama sieć, więc na przykład 

Internet, jest w istocie hipertekstem. Użytkownik zastaje hipertekst i bez 

niego jest w nowych mediach w zasadzie bezsilny, co w rzadko 

dostrzegany sposób zasadniczo odróżnia jego sytuację od uczestnika 

dawnej kultury. Niemal nie da się w cyfrowej rzeczywistości eksplorować 

„dziewiczych obszarów”, jak to się dało zrobić, wchodząc na przykład 

między półki biblioteczne z pominięciem słowników bibliograficznych i 

rzeczowych katalogów, wyłącznie wybierając tytuły i samodzielnie 

odkrywając związki między nimi. Sieciowe zasoby nowych mediów albo 

są poindeksowane, skojarzone ze sobą i przerośnięte hipertekstową 

strukturą, albo są niedostępne – istnieją poza siecią. 

Jedną z najczęściej przywoływanych grup metafor na określenie 

działań podejmowanych w mediach cyfrowych jest zbiór wyrażeń 

żeglarskich, takich jak surfowanie czy nawigacja. W kontekście tym 

pojawia się także metafora oceanu informacji na określenie bezgranicznej 

wielkości bazy danych, rozumianej tu jako encyklopedia, jakimi dysponuje 

współczesna sieć powiązanych dysków pamięci, czy wreszcie określenie 

piractwa w odniesieniu do zjawisk dystrybucji i związanych z nią praw 
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autorskich
189

. Szczególnie dwa pierwsze wyrażenia, określające nieustanne 

poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości, wydają się dla dalszych 

rozważań interesujące
190

. 

Nawigacyjność jest najbardziej widocznym przejawem aktywności 

użytkownika mediów cyfrowych. Dzięki niej użytkownik decyduje nie 

tylko o okolicznościach pojawiania się informacji, ale i o jej treści, 

kolejności, zawartości (sam może wszak niektóre informacje powtarzać, 

inne zaś pomijać czy skracać). W tym kontekście mówi się o nawigacji 

eksploracyjnej, polegającej na odczytywaniu przez użytkownika 

komunikatu poprzez podejmowanie lekturowych decyzji zagłębiania się w 

kolejne odsyłacze, oraz nawigacji konstrukcyjnej, dającej użytkownikowi 

możliwość modyfikowania istniejącego tekstu poprzez dodawanie 

własnych segmentów, plików, linków. W obu przypadkach nawigowanie 

jest wyrazem indywidualnych zainteresowań. Nawigacja w nowych 

mediach odpowiada wreszcie sterowaniu, dzięki któremu dokonuje się 

wzajemna czy też wielostronna komunikacja: pomiędzy użytkownikiem a 

systemem, pomiędzy wieloma użytkownikami, wreszcie pomiędzy 

użytkownikami i programami.  

Żeglowanie (czy bliższe samemu Internetowi surfowanie) w samej 

semantyce zwraca uwagę na bardzo płynne poruszanie się po oceanie 

informacji. Lektura leksji jest zawsze aktualizowana przez ludzki umysł: 

przeżycia, emocje, potrzeby psychologiczne, ale także przez logikę 

systemu nowych mediów: nie da się dwukrotnie uzyskać tego samego 

wyniku przeszukania w przeglądarce. W konsekwencji użytkownik 

niezwykle rzadko jest w stanie odtworzyć (nie posiłkując się 

odpowiednimi narzędziami programowymi, np. historią przeglądarki) raz 

przebytą drogę lektury. 

Często towarzyszy jej wrażenie chaosu, brak ciągłości, wrażenie 

multiuniwersum, czyli paralelnych narracji, z których ze względu na ich 
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potencjalność każda jest właściwa i prawdziwa. Przypomina tym samym 

nieskończony labirynt możliwości
191

. 

Zjawisko interaktywności, które nie wiąże się bezpośrednio z 

nawigacją i hipertekstem. Można by je zdefiniować jako współdziałanie 

użytkownika z mediami i w mediach poprzez bezpośrednie wpływanie na 

programy i przekazy medialne. Wymaga to cyfrowego odbiorcy nowych 

kompetencji. Jest on bowiem poniekąd: 

[...] zmuszony do aktywnej ingerencji w przekaz medialny, do działania 

połączonego z oglądaniem lub czytaniem w celu wytworzenia 

znaczenia. Ingerencja w istocie polega na połączeniu różnych trybów 

działania, takich jak gra, eksperyment czy eksploracja w jednej idei 

interakcji
192

. 

 

W cytowanym passusie warto podkreślić dwa sformułowania 

rzucające światło na sposób budowania relacji pomiędzy nowymi mediami 

a ich użytkownikiem. Po pierwsze, wyrażenie „zmusza” oddaje istotę 

współdziałania mediów cyfrowych i ich odbiorców. Niemożliwy jest 

bowiem bierny odbiór przekazu bez wcześniejszego wydania polecenia 

dotyczącego czy to programu, czy samego przekazu. Podejmowanie 

działania jest jedną z elementarnych kompetencji umożliwiających 

komunikację: użytkownika z programem, obiektem mediów (przekazem) 

oraz pomiędzy użytkownikami. Część programów została skonstruowana 

w oczekiwaniu na taką właśnie interakcję, która umożliwia pełną 

realizację dopiero w momencie współdziałania. 

Interaktywność nieprzypadkowo została więc skojarzona z grą, 

eksperymentem czy eksploracją. Wymienione tu formy kulturowego 

działania łączą wiedzę z elementami rozrywki, opierają się na praktykach 
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konfiguracyjnych, oferują możliwości wpływania na system w pewnej 

charakterystycznej sekwencji: interwencja, obserwacja i reakcja, są 

wyrazem dynamicznego stosunku do rzeczywistości, którą się prze-grywa. 

Manipulacja bezpośrednimi elementami obiektów medialnych (przekazów, 

gier) ma wpływ na pojmowanie relacji społecznych, systemów 

politycznych, procesów cywilizacyjnych czy nawet ontologii
193

.  

Świadomość wpływania na rzeczywistość jest zatem bezpośrednią 

konsekwencją interaktywności konstrukcyjnej. Wynika z możliwości 

ingerowania w przekaz czy wręcz projektowania treści, a także kontroli 

nad jej dystrybucją. Jeśli w „starych” mediach projektowanie treści 

należało do zadań producentów, to w mediach cyfrowych użytkownicy 

przejmują odpowiedzialność za udostępnienie treści. Treścią są bowiem 

nie tyle same przekazy medialne, ile sposoby ich odczytywania, 

udostępniania, dystrybuowania, rekonstruowania przez użytkowników. 

Działanie w sieci, operacje wykonywane na przekazach, nawet sama 

tożsamość użytkowników wraz z ich wyborami, dokonywaną selekcją 

stają się znaczeniotwórcze. Można zatem mówić o interaktywności jako 

przemyśle opartym na komunikacji ludzi i mediów
194

. 

Z interaktywności wynika więc poczucie bliskości między 

użytkownikiem a światem cyfrowym i subiektywne, czasem złudne, 

wrażenie autentyczności doświadczenia. Wynika z niej także poczucie 

mocy i kreacyjności. Użytkownik poprzez ingerowanie w formę a zarazem 

w treść przekazu dokonuje nowego stworzenia.  

 Rzeczywistość cyfrowa bardzo szybko przestała być tylko w 

rozumieniu tradycyjnym reprezentacją czy imitacją świata analogowego 

(fizycznego), a stała się alternatywną formą istnienia – możliwego, 

określaną mianem wirtualności. Ivan Sutherland pisał równocześnie z 

McLuhanem: 
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Żyjemy w świecie, którego własności dobrze poznaliśmy. Odczuwamy te 

własności fizycznie, co daje nam zdolność przewidywania i rozumienia 

codziennych zjawisk tego świata. Możemy np. bez trudu odgadnąć, gdzie 

upadnie jakiś przedmiot, jak będzie wyglądała znana nam bryła, jeśli 

spojrzymy na nią z innej perspektywy, jakiej siły potrzeba, by 

przezwyciężyć tarcie i coś popchnąć. Brakuje nam tego samego 

wyczucia, kiedy chodzi o naładowane elektrycznie cząstki, działanie sił w 

nierównomiernych polach, niecodzienne przekształcenia geometryczne, 

ruch przy dużych bezwładnościach i małym oporze. Komputerowe 

ekrany dają nam szanse doświadczania pojęć, których nie da się 

zrealizować w fizycznym świecie. To okna pozwalające zajrzeć do 

matematycznej Krainy Czarów
195

. 

 

 Za dzisiejszym pojęciem wirtualnej rzeczywistości ukrywa się 

przekonanie, że wirtualne realis istnieje nie „zamiast” rzeczywistości, ale 

„obok” niej. Tak miało być – bardzo dosłownie – w oryginalnej wizji 

„wyświetlacza doskonałego”, który: 

[...] będzie oczywiście po prostu miejscem, w którym komputer będzie 

kontrolował materię. Krzesło wyświetlane w takim miejscu będzie 

wystarczająco prawdziwe, by dało się na nim usiąść. Sztucznymi 

kajdankami da się naprawdę skuć prawdziwego człowieka, a wystrzelony 

pocisk będzie śmiertelny. Przy odpowiednim oprogramowaniu taki 

wyświetlacz będzie dosłownie taką Krainą Czarów, jak ta, do której 

kiedyś weszła Alicja
196

. 

 

 Tyle wizja sprzed półwiecza (wciąż będąca ambicją inżynierów i 

przedmiotem prac), tymczasem jednak nawet ów nie tak doskonały 

technologicznie świat wyobrażony nie poddaje się ani ocenie 

prawdziwości, ani weryfikacji kompletności, stanowi bowiem zupełnie 

odmienną propozycję istnienia. Tym samym staje się narzędziem, które 

zmusza do zadania sobie pytania o naturę rzeczywistości, postrzegania, 

ucieleśnienia czy reprezentacji. Konotacje pojęcia symulacji wydają się 

dość negatywne, budzą skojarzenie z iluzorycznością, tymczasowością, 

czymś nieprawdziwym, a zarazem sztucznym
197

. Pojęcie to przywołuje w 

pewnej mierze kategorię prawdy, która każe weryfikować świat wirtualny 

jako nieprawdziwy, nieautentyczny, sfabrykowany. Jednocześnie 

symulacja, rozumiana jako konkretny artefakt kulturowy w świecie 

cyfrowym, posiada swój status ontologiczny, rzeczywiście istnieje w 
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wirtualnym świecie, a tym samym jest subiektywnie prawdziwa i 

autentyczna, a patrząc kulturowo – po prostu prawdziwa. 

 W takiej realizacji, która jest umowna i niedosłowna, a jeśli 

sfabrykowana, to w sposób jawny, nie jest to wcale zjawisko nowe. Znane 

ze świata fabuły filmowej pojęcie „zawieszenia niewiary” ma zasadnicze 

znaczenie dla powodzenia filmowych dzieł. Filmowy świat – mimo 

uświadamianej przez widza umowności – jest odbierany jako realny. Jedną 

z paradoksalnych konsekwencji bywa w takich razach spadek poczucia 

realności świata fizycznego wraz z nasileniem obcowania ze światem 

filmowym. Podobne zjawiska dotyczą przecież w jakimś stopniu również 

literatury. Nowe media oferują tu raczej głównie wzrost możliwości, a 

niekoniecznie różnice jakościowe. 

 Symulacja komputerowa okazuje się niezwykle znaczącym i 

różnym od filmu procesem kulturowym. Powołuje do istnienia cyfrowy 

świat, który jest wewnętrznie spójny i sprawdzalny, potrzebuje jednak 

użytkownika, który odkryje jego zasady i prawidła, eksplorując tę 

rzeczywistość. Użytkownik może wejść w symulowany świat i 

doświadczyć go poprzez dynamiczną interwencję – działając w nim i na 

nim. W grze komputerowej gracz poznaje właściwości strukturalne świata, 

możliwości technologiczne systemu, odkrywa zasady panujące w świecie 

przedstawionym poprzez własne w nim uczestnictwo.  

Cyfrowy świat daje wreszcie poczucie odrębności na tyle silne, że 

pozwala użytkownikowi wejść do swego wnętrza za pomocą urządzeń 

tworzących iluzję doświadczeń sensualnych. Począwszy od niezwykle 

sugestywnej produkcji obrazów oddziałujących na wzrok, rzeczywistość 

wirtualna angażuje pozostałe zmysły człowieka, wykorzystując je w 

większym stopniu niż normalnie słuch, dotyk, zapach.  Możliwość wejścia 

w świat cyfrowy i przyjęcie na siebie pierwszoplanowej roli (także 

poprzez awatara) zwiększa iluzję autentyczności przeżycia, określanej 

mianem immersji (zob. także s. ... tej książki). Gdyby szukać przykładu, 

wskazać można m.in wspomniany już film Jamesa Camerona Avatar. 

Okaleczony przez działania wojenne żołnierz, przenosi się do 

rzeczywistości wirtualnej, w której za pomocą rozwiązań 

technologicznych może zarazem odczuwać swoją cielesność, jak i 

‘Zawieszanie niewiary’ 

Imersja 
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prowadzić zleconą misję. Technologia staje się protezą, za pomocą której 

odczuwanie zmysłowe zostaje skorelowane ze światem wirtualnym. 

Podobnie dzieje się w grach wideo, w których gracz przenosi część swojej 

tożsamości na awatara będącego jego alter ego w narracji gry. Gracz 

przestaje być tylko widzem, staje się wykonawcą czynności, współdziała 

ze światem, który istnieje jedynie cyfrowo. Już samo „zapatrzenie się” jest 

pewnego rodzaju immersją, choć z owego stanu dość łatwo wyrwać 

uwagę. Jeśli jednak dodać do tego pozostałe zmysły, wrażenie 

autentycznego przeżywania staje się bardziej realne. 

Immersja jest więc doświadczeniem przekraczania granicy 

obserwatora, który zatrzymuje się na powierzchni wizji, ku przestrzeni 

przedstawionej na tym obrazie. Użytkownik staje się częścią narracji, w 

którą wchodzi, może współtworzyć jej wydarzenia, mieć realny wpływ, 

odczuwać emocje związane z przebiegiem zdarzeń. W konsekwencji 

możliwość namacalnego kontaktu z obiektem czy zjawiskiem wirtualnym 

powoduje, że siła oddziaływania (wzajemnej relacji) staje się większa.  

Jakąkolwiek koncepcję immersji by zatem przyjąć (zmysłową, 

cielesną czy mieszaną)
198

, można zauważyć, że doświadczenie to łączy 

różne własności mediów cyfrowych, jak interaktywność, 

multisensoryczność, komunikacyjność czy teleobecność. Nie chodzi tu 

jednak o sumę tych wszystkich elementów, ale raczej o efekt ich 

wzajemnych powiązań, które realizują się poprzez układ: człowiek – 

maszyna. Dzięki temu powiązaniu użytkownik może w czasie realnym 

poruszać się: cieleśnie i mentalnie po rzeczywistości symulowanej, mając 

wpływ na jej elementy. Immersja, a co za nią idzie, poruszanie się w 

świecie wirtualnym pobudza uwagę użytkownika, zwiększając 

koncentrację i głębiej angażując go w tę rzeczywistość. Niewątpliwym 

stymulatorem uwagi jest wreszcie osobiste doświadczenie, wykonanie 
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 Zanurzenie zmysłowe, podstawowe dla doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, 

opiera się na podstawowych zmysłach uczestniczących w procesie konstruowania tego 
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doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, 
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określonej czynności, zadania, które zazwyczaj jest nagradzane przez 

program symulacji. Wirtualność jawi się jako miejsce samorealizacji, 

wolności i autentyczności
199

. 

Jeśli media audiowizualne łączyły doświadczenia wzrokowe i 

słuchowe, to nowe media zdecydowanie krzyżują oko z ręką, czego 

wyrazem są wszelkiego rodzaju ekrany dotykowe, pozwalające działać w 

obrazie. Dotykanie obrazu znosi dystans patrzącego, niweluje bowiem 

odległość, przybliżając obiekt wizualny użytkownikowi. Jedni widzą w 

tym akcie element agresji, która niszczy przyjęte zwyczaje patrzenia, 

wdzierając się w relację między podmiotem a obrazem, inni dostrzegają w 

nim rodzaj wyważonego, pełnego szacunku, a nawet pieszczotliwego 

kontaktu (czego wyrazem jest delikatne przykładanie opuszków palców do 

ekranu, nie zaś uderzanie z siłą)
200

. W obu przypadkach można jednak 

mówić o sytuacji doświadczenia, autentycznego przeżycia. Ponieważ 

dotyk znosi dystans między okiem a przedmiotem i staje się znakiem 

bezpośredniego zderzenia z rzeczywistością, nawet tą wirtualną.  

Dotyk okazuje się niezwykle ważnym elementem kultury nowych 

mediów ze względu na doświadczenie immersji. Zanurzenie się w 

wygenerowanym przez media symulakrycznym świecie jest możliwe w 

dużej mierze dzięki dotykowi właśnie (czujniki sensoryczne ruchu i 

wrażenia taktylne są odbierane i przekazywane do telerzeczywistości, 

dając poczucie cielesnego przeniesienia do świata alternatywnego). 

Użytkownik dzięki taktylności traktuje media jako rodzaj przedłużenia 

swego ciała, połączonego za pomocą czujników z maszyną i 

przenoszącego na ekran autentycznie doświadczane: temperaturę, 

potliwość, drżenie itp. W konsekwencji działanie powłoki cielesnej w 

realu, wizualizowane na ekranie w świecie wirtualnym, jest objawem 

taktylnej estetyki czy inaczej taktylnego designu.  
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 Zob. badania Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Stanforda na temat reakcji 

społecznych w nowych mediach (B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, przeł. H. 

Szczerkowska, Warszawa 2000). 
200

 Analizując pierwszą z opinii, której wyrazicielami są Walter Benjamin i Paul Virilio, 

Lev Manovich pisze: „dystans zagwarantowany przez wzrok zachowuje aurę obiektu i 
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Zwrot ku taktylności nowych mediów odpowiada sposobowi, w 

jaki mózg pojmuje rzeczywistość. Badania neurobiologiczne dowodzą, że 

człowiek nie tylko jest wzrokowcem, ale także kinestetykiem. Zresztą sam 

proces tworzenia obrazu oglądanej rzeczywistości w umyśle człowieka 

angażuje nie tylko optykę oka i neurony połączone bezpośrednio z 

receptorami siatkówki, ale również wszystkie inne zmysły, bogate zasoby 

pamięci, niezwykle rozległe i skomplikowane przetwarzanie informacji, 

do którego zrozumienia jest nam jeszcze bardzo daleko. Można zatem z 

jednej strony oceniać poddanie się nowym mediom jako ruch w złym 

kierunku, bo sprowadzający percepcję do pośredniczenia pomiędzy 

rzeczywistością tekstu kultury za pomocą zmysłów, z drugiej zaś strony 

zauważać, że media te w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu lektury 

dowartościowują ruch i dotyk w samym akcie odbioru tekstu kultury. 

Wiele ustaleń neurobiologów i psychologów kognitywistów sugeruje, że 

multisensoryczność, afektywne zaangażowanie i aktywizacja różnych 

zmysłów i również ośrodków ruchu wspomaga procesy pamięci, 

koncentrację i aktywność intelektualną. 

Od czasu druku odbiorca kultury był poniekąd unieruchomiony czy 

to poprzez samotny akt czytania, czy oglądania na ekranie znajdującym się 

w jednym miejscu. W nowej rzeczywistości kulturowej odbiorca jest 

zapraszany do multisensorycznej percepcji, która wynika z 

nieprzerwanego strumienia bodźców atakujących korę wzrokową, 

somatosensoryczną i słuchową. Nieustannie zmieniające się teksty, które 

docierają poprzez ręce, palce, dochodzą do uszu poprzez sygnały 

dźwiękowe czy bodźce wzrokowe – od koloru czcionki do reklam 

audiowizualnych – angażują uwagę odbiorcy w zupełnie inny, o wiele 

bardziej agresywny, sposób. Można powiedzieć, że wraz z nowymi 

mediami zmienia się percepcja, w tym postrzeżeniowość oraz 

multisensoryczność jako umiejętność wydobywania wiedzy z różnych 

doświadczeń zmysłowych. 

Interaktywny charakter nowych mediów wraz z towarzyszącym mu 

zjawiskiem konwergencji sprawia, że w kulturze cyfrowej każdy 

użytkownik jest fanem, czyli osobą biorącą aktywny udział w toczącej się 

komunikacji kulturowej, zaangażowaną emocjonalnie. To znaczy, że nie 

Współautorstwo  

i współuczestnictwo 
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tylko ma on możliwość ingerowania w zawartość mediów, przekształcania 

ich przekazów, ale przede wszystkim jest częścią tej sieci, która decyduje 

o przepływie treści. Tworzenie przekazów, ich produkcja oraz dystrybucja 

pozostają w pewnej mierze poza wpływem korporacji tworzących przekaz 

medialny, choć oczywiście nie są od nich wolne. Użytkownik ze względu 

na swoje zaangażowanie nie zadowala się treściami konstruowanymi przez 

producentów, ale sam stawia pytania i poszukuje alternatywnych 

odpowiedzi, informacji z innych źródeł. W każdym razie ma takie szanse. 

W kulturze Web 2.0 działania producenckie przenikają się z inicjatywami 

konsumenckimi, działaniami fanowskimi, zanurzonymi w codzienności, 

lokalności. Tym samym aktywność użytkowników buduje czasem 

rynkową, a czasem pozarynkową, pozakomercyjną wymianę usług 

informacji i usług, która nie tyle jest konkurencją dla przemysłu 

medialnego, ile stanowi rozszerzenie jej oferty. 

Zjawisko współuczestnictwa w rzeczywistości, nazywane przez 

medioznawców kulturą partycypacji, oferuje użytkownikowi nowych 

mediów o wiele więcej, wyposaża go w narzędzia do aktywności – 

kreowania obiektów cyfrowych, udostępniania ich w sieci, przekazywania, 

dystrybuowania itp. Towarzyszący temu proces przechodzenia od 

konsumenta dóbr kultury do producenta, który skupia w sobie jeszcze 

kilka innych funkcji, jak autor, projektant, dystrybutor, dowodzi, że 

dzisiejszy użytkownik mediów cyfrowych może mieć realny wpływ na 

treść i formę przekazu kulturowego, do czego jest nieustannie pobudzany 

przez coraz bardziej interaktywne i wymagające jego aktywności 

programy i urządzenia.  

Wśród innych konsekwencji kultury Web 2.0 należałoby wymienić 

nowy typ społeczności, który można by nazwać modelem socjalnym 

share. Opiera się on na komunikacji „wielu do wielu”. Jeśli 

dotychczasowe media konstruowały model komunikacyjny w oparciu o 

jedno źródło nadawcze i wielu odbiorców, to media społecznościowe w 

samej swej zasadzie są zdecentralizowane. W kulturze Web 2.0 każdy 

może być nadawcą i każdy może być odbiorcą. Zatem trudno nie 

zauważyć istotnej dla nowego paradygmatu komunikacyjnego zmiany, 

polegającej na zerwaniu ze strategią typu push (pchaj) a przyjęciu strategii 

Różne modele 

komunikacyjne 
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typu pull (ciągnij)
201

. Dzięki społecznościowemu charakterowi mediów o 

wiele trudniej jest „przepychać” informacje nacechowane ideologicznie, 

co nie znaczny, że jest to niemożliwe. Jednak odbywa się to według innej 

niż dotąd strategii, ujmującej działanie samego użytkownika, który 

przekonany do takiej czy innej idei, sam pobiera interesujący go 

komunikat, stając się bezwiednie częścią systemu komunikacyjnego, 

dzięki któremu dany przekaz jest udostępniany i przekazywany dalej. Ten 

nowy typ transmisji danych, rozproszonych informacji, zbieranych, 

zwielokrotnianych, uzupełnianych i rozsyłanych przez samych 

użytkowników, w sposób znaczący zaspokaja zapotrzebowanie na wiedzę 

– choć znów, jak zostało to już powiedziane, może chodzić o pozór 

wiedzy, o substytut.  

Dobrym przykładem opisywanego tu zjawiska transmisyjności 

(zob. także s. ... tej książki) jest wzmiankowany poprzednio sposób 

przekazywania informacji w mediach społecznościowych. Przy okazji 

różnego rodzaju wydarzeń cywilizacyjnych, politycznych, kulturowych 

(jak choćby zamach terrorystyczny w Paryżu – listopad 2015) pojawia się 

obok informacji także komentarz budowany z wypowiedzi internautów, 

którzy zestawiają z tym wydarzeniem inne: podobne w treści, przesłaniu, 

ale i całkiem odmienne, polemiczne, kontrastujące, będące sposobem 

krytyki wobec dominant kulturowych. I tak w kontekście przywołanego 

zamachu terrorystycznego pojawiły się nie tylko wypowiedzi samych 

uczestników zamachu, filmiki nagrywane przez świadków, ale i 

przypomnienia zamachów z Madrytu, Londynu, wątki dotyczące polityki 

imigracyjnej, polityki wobec Rosji, wojny w Syrii, demonstracje 

nacjonalistyczne itd. Te przepływające przez nowe media informacje 

zbudowane są zazwyczaj z powtarzających się elementów, 

konfigurowanych w odpowiedni do sytuacji sposób. 

Kluczem do zrozumienia komunikacyjnego charakteru nowych 

mediów, a zarazem ich relacyjnej (dialogicznej, dyskursywnej) 

konstrukcji, jest ich zmienność i płynność. Chodzi nie tylko o opisaną już 

zmienność i czasem ulotność doświadczania nowych mediów, ale również 
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o wynikającą z ciągłego i wielokierunkowego przesyłu danych zmienność 

samej ich zawartości. Pojawiające się często w odniesieniu do mediów 

cyfrowych określenia dotyczące natychmiastowości, prędkości, 

chwilowości wyrażają niestabilność i migotliwość danych, które pozostają 

w nieustannym ruchu, pomiędzy użytkownikami, zawieszone „w 

chmurze”, zawsze otwarte na uzupełnienia, dopełnienia, nadpisania. 

Połączone ze sobą urządzenia medialne tworzą bowiem system, który 

nigdy nie jest domknięty, zawsze pozostaje otwarty na wszelkiego rodzaju 

przyłącza: tak technologiczne, jak i treściowe.  

 Wyróżnikiem jest stała migracja treści. Dzięki portalom 

społecznościowym, programom mailingowym, massengerom, forom 

dyskusyjnym czy innym formom komunikacji między użytkownikami 

sieci informacja nieustannie krąży. Prawdą jest, że co raz wrzucone w ten 

obieg, nigdy nie znika, dane bowiem są łatwo przetwarzalne, replikowane, 

w związku z tym tanie i niezniszczalne, pomimo faktu że każdy plik 

cyfrowy raczej łatwo usunąć z bazy danych. W efekcie krążenie, 

ruchliwość, migracja to najbardziej odpowiednie określenia towarzyszące 

opisowi danych w mediach cyfrowych. 

W tym kontekście można by mówić o towarzyszącej 

transmisyjności społecznej postawie mobilnej, w której uwidoczniają się 

nowe cechy, tj. przypadkowość, ruchliwość, anonimowość 

(bezosobowość), brak poczucia czasu i lokalizacji. John Urry opisuje to 

zjawisko za pomocą metafory płynu, który przepływa, nie tworząc granic, 

nie wyznaczając barier (zob. także s. ... tej książki).  W ujęciu 

amerykańskiego socjologa, cyfrowe dane kulturowe płyną szlakami 

poszczególnych terytorialnych przenośników (użytkowników) czy dróg 

tworzących koryto. Ów „płyn cyfrowy” (nota bene nieprzypadkowo Pierre 

Lévy nazywa erę cyfryzacji „drugim potopem”) porusza się w określonych 

kierunkach, lecz bez wyraźnego celu. Ma różne stopnie lepkości 

(nasycenia treścią), porusza się zgodnie z pewną czasowością historyczną i 

nie zawsze utrzymuje się między ścianami koryta (może wypływać, 

wyciekać), tworząc wrażenie potopu (nadmiaru). Płynną metaforę świetnie 



109 
 

ilustruje zjawisko sieci internetowej
202

, czego wyrazem jest chociażby 

wspomniana wcześniej aktywność nawigowania czy surfowania. Internet 

obejmuje tysiące sieci, ludzi, maszyn, programów, tekstów, obrazów, w 

których quasi-podmioty i quasi-przedmioty wymieniają się informacjami, 

mieszają, krzyżują w nowe hybrydowe formy. Wciąż powstające na nowo 

sieci mnożą się w niezaplanowany sposób, co uniemożliwia trwałe, 

stabilne i przewidywalne określenie ich tożsamości. Jednocześnie warto 

pamiętać, że sieć internetowa nie jest tak bezwolna i nieuregulowana jak 

może się wydawać. Pozorna bezbrzeżność cyfrowego oceanu informacji i 

dowolność kierunku zasłania bardzo często prawdę o ścisłym 

kontrolowaniu przez odpowiednie programy śledzące (począwszy od 

plików cookies, a skończywszy na pozycjonowaniu stron) poczynania 

użytkowników w sieci i proponowanie im w związku z powyższym takich 

a nie innych treści.  

Kierunek obecnego rozwoju kultury wyznaczany jest też przez 

wspominany już kult atrakcyjności, dziś jeden z kluczowych atrybutów 

przekazu kulturowego
203

. Wszechobecny, mający przyciągnąć i wchłonąć 

spragnionego doświadczeń i emocji uczestnika praktyk medialnych swoim 

wirtualnym pseudorealizmem, a zarazem namacalnością, charakter owych 

„atrakcjonów” najsilniej przemawia przez elementy obrazowe, tym samym 

silnie wiążąc nowy paradygmat kulturowy z wizualnością.  

Coraz częściej słowo jest dodatkiem do obrazu […] Słowa uległy korozji 

wskutek fałszywych nadziei i kłamstw, jakim udzieliły głosu. 

Elektroniczny alfabet bezpośredniej globalnej komunikacji i wspólności 

nie jest starożytnym, dzielącym dziedzictwem wieży Babel, lecz 

ruchomym obrazem
204

. 

 

Intensywna obecność obrazu w przekazach kulturowych w wieku 

XX, spowodowana rozwojem technologii audiowizualnej: fotografii, kina, 

telewizji, które rozpoczęły ofensywę ikoniczną, ugruntowała przekonanie, 

że kultura współczesna jest podporządkowana hegemonii spojrzenia. 

Potwierdza to zarówno potoczna ikonosfera, wypełniona szyldami, 

słupami, billboardami, ekranami multimedialnymi, jak i kultura medialna. 
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Ta ostatnia potwierdziła hegemonię tego, co wizualne, przenikając 

zarówno w postaci tekstowej (filmu, zdjęć, reklamy), jak i technologicznej 

(ekrany, kamery, aparaty fotograficzne) do życia codziennego.  

Wizualność spod znaku audiowizualności i nowych mediów oraz 

wszystko, co z nią związane, w bardzo konkretny sposób wpływa na 

rodzaj doświadczenia, myślenia i działania w kulturze. Po pierwsze, 

ustanawia relacje pomiędzy patrzącym a obiektem wizualnym w 

kategoriach wiedzy i władzy, o czym niejednokrotnie przypominał Michel 

Foucault
205

. Po drugie, wpływa na głębię doświadczenia tekstu 

wizualnego, sytuując uwagę patrzącego na powierzchni, skupiając się na 

bodźcach – owych „atrakcjonach”, które koncentrują wzrok, zatrzymują 

go na chwilę, ale nie zapraszają w głąb. Z takim podejściem koresponduje 

trzecia właściwość. Oznacza ona dystans, podkreślany zapośredniczeniem 

obecnym w przekazach medialnych. Człowiek żyjący w erze 

„transhoryznotalnej optyki”
206

 traktuje obraz jako rzeczywistość zastępczą, 

nie do końca przeżywaną, a jednocześnie jego doświadczenie życiowe 

przepełnione jest wszelkiego rodzaju wizualizacjami, odnoszącymi się 

nawet do informacji nieobrazowej, jak dane statystyczne, procesy 

fizjologiczne czy fale dźwiękowe. Ów nadmiar informacji obrazowych – 

wydaje się, że przede wszystkim chodzi właśnie o nadmiar umożliwiony 

przez technologię – rodzi poczucie obojętności, z którego wyrwać może 

tylko jeszcze silniejszy bodziec: w nowych mediach skorelowany z innymi 

doświadczeniami percepcji: audialnością czy taktylnością. 

Warto podkreślić, że wraz z nowym paradygmatem kultury 

konstytuowanym na technologii cyfrowej zmienia się antropologia 

spojrzenia. Dzięki wszechobecnym ekranom i „maszynom widzenia” 

wzrok przestaje pełnić funkcje inspekcji i nadzoru
207

, tę przejmuje bowiem 

„panoptyczna” technologia. Wypełnienie codzienności odbiornikami 

telewizyjnymi, ekranami, monitorami, kamerami związało rzeczywistość z 

syntetyczną wizualnością, a tym samym zwolniło człowieka z obowiązku 

patrzenia. Wzrok nie jest już potrzebny do ustanawiania obrazu, gdyż 
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reprodukowane techniczne obrazy istnieją poza spojrzeniem. W 

konsekwencji, człowiek otoczony maszynami nowej widzialności zostaje 

uprzedmiotowiony, w procesie patrzenia sprowadzony do jeszcze jednego 

biotechnicznego urządzenia, mogącego odczytać przekaz. Nawet więcej, 

technologie widzenia biorą górę nad patrzącym człowiekiem, gdyż ze 

względu na możliwość odpowiedniego oprogramowania są w stanie 

wygenerować obraz z informacji nieobrazowej.  

Człowiek, odczytując obraz, dokonywał dotąd swoistego 

dekodowania na podstawie studium
208

, czyli obserwacji, nacechowanej 

semantycznie poprzez indywidualne doświadczenia: swoje i obrazu. Pod 

wpływem zawłaszczanego przez technologię uniwersum obrazów i ich 

wszechobecności ludzi dotyka teraz wtórna „ślepota”. Ślepota „oka 

wewnętrznego” jest traktowaniem obrazu w sposób techniczny, 

sprowadzaniem go do zerowego poziomu reprezentacji, która nie odsyła w 

głąb. Człowiek nowej widzialności nie szuka już okiem głębi, znaczeń 

ukrytych, tego, co niewidzialne, ale ślizga się po powierzchni monitora, 

rozpraszając – a nie skupiając – wzrok na obrazie
209

. 

Wraz z popularnością doświadczenia audiowizualnego, w wieku 

XX wzrosła też rola i znaczenie percepcji słuchowej. Dzięki 

możliwościom zapisywania, a następnie przesyłania dźwięku na odległość, 

audialność staje się obok widzialności nie mniej ważnym sposobem 

doświadczania kultury. Nie chodzi tu o dowodzenie równouprawnienia 

słuchu jako zmysłu równoznaczącego w doświadczeniu antropologicznym, 

wszak trzeba pamiętać o dominującej w ludzkiej percepcji funkcji wzroku, 

ale o pewnych właściwościach słyszenia, które dzięki mediom cyfrowym 

zostały w nowej sytuacji komunikacyjnej uwydatnione. Nowe media 

właśnie uwypuklają rolę ucha – jego kulturową rolę, nie tylko ze względu 

na możliwość konwertowania dźwięku na dowolny typ zapisu 
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kulturowego, ale przede wszystkim z powodu jego otwartości na 

otaczające środowisko, łatwej przyswajalności bodźców, która nie 

wymaga skupienia. Przyglądając się zjawiskom nowej kultury, można 

powtórzyć za McLuhanem, że „ucho” staje się obecnie aparatem 

ważniejszym niż „oko”, kumuluje bowiem dostępne bodźce i 

doświadczenia kulturowe w sposób asynchroniczny
210

. Kultura słyszenia, 

o której mówi się coraz częściej w odniesieniu do zjawisk nowych 

mediów
211

, przejawia się poprzez charakterystyczną dla niej audytywność 

doświadczeń, które nakładają się na siebie, krzyżują, kontaminują itp. 

Zjawisku temu towarzyszy charakterystyczny nadmiar i wszechobecność 

dźwięków
212

 (oraz innych bodźców zmysłowych, którymi atakuje kultura 

nowych mediów), czego efektem jest utrata uroczystego charakteru 

wydarzenia kulturowego na rzecz codziennego doświadczenia, 

nieuaratycznego (zob. także s. ... tej książki), bezceremonialnego, 

mieszającego to, co przypadkowe, z celowością przekazu
213

. Co więcej, 

wszechobecność bodźców we współczesnej kulturze staje się problemem 

za sprawą emitujących je mobilnych urządzeń. Można mówić wręcz o 

dokonywaniu swoistego gwałtu na ludzkich zmysłach. „Ucho” 

wystawione na działanie zewnętrznych bodźców, na ataki, wdaje się wręcz 

bezbronne. Otaczające i sączące się zewsząd akustyczne fajerwerki, 

wizualne podniety, bodźce zapachowe itp. prowadzą do kulturowej 

„głuchoty” lub przynajmniej do stępienia wrażliwości. Nadmiar bodźców 

powoduje, że współczesny odbiorca „nie słyszy” już konkretnego 

przekazu, wszystko, co go otacza, tworzy bowiem rodzaj szumu 

wypełniającego środowisko życia człowieka. 

Wraz z nowymi mediami zmienia się zarówno sama praktyka 

czytania, jak i medium książki i to nie tylko ze względu na jej 
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zdigitalizowanie, ale i skrzyżowanie z innymi przekazami kulturowymi, 

jak obraz, dźwięk czy tekst audiowizualny. Do lamusa zdaje się odchodzić 

„czytanie w ciszy”, podobnie jak lektura dłuższych tekstów, namysł nad 

nimi i analizowanie ich. Taki sposób odbioru staje się dziś czynnością 

niemal elitarną, zarezerwowaną dla hobbystycznego czy klubowego 

odbioru w małych zamkniętych społecznościach fanowskich lub kręgu 

fachowców – literaturoznawców. Współczesny człowiek nie ma 

cierpliwości do czytania tekstów długich, znacznie częściej przebiega je 

wzrokiem niż skupia się na treści, choć oczywiście taka sytuacja jest nie 

tyle konsekwencją nowych mediów, ile predyspozycją do ich 

użytkowania.  

W zamian kształtuje się nowy styl czytania, polegający na 

przeszukiwaniu, tropieniu słów kluczy, przeglądaniu, o czym już tu była 

mowa przy okazji hipertekstu z jednej strony, oraz w odniesieniu do 

problemów asocjacyjnego komponowania pozbawionych kulturowych 

kontekstów cząstek z drugiej. Jeśli dodać do tego dość powierzchowne 

traktowanie treści, otrzymamy istotę surfowania czy ślizgania, których 

konsekwencje można porównać z jednym ze „skrzydlatych cytatów” z  

Woody’ego Allena: „Po kursie szybkiego czytania przeczytałem Wojnę i 

pokój w 20 minut. To jest o Rosji”
214

. Mimo iż hipertekstowy model 

lektury daje wiele możliwości, uwalniając od ograniczeń technologii 

druku, to badania nie pozostawiają wątpliwości, że czytanie w taki sposób 

wywołuje w czytelniku poczucie zagubienia i chaosu. Jeden z badanych 

użytkowników tekstu hipertekstowego wspomina: 

Narracja wydała mi się nerwowa. Nie wiem, czy było to spowodowane 

hipertekstem, ale dokonywałem kolejnych rozstrzygnięć i nagle się 

okazało, że opowiadanie nie płynie tak, jak należy, ale jakby przeskakuje 

do coraz to nowych spraw, za którymi nie nadążałem
215

. 

 

Z drugiej strony, porównanie zwykłego tekstu drukowanego z 

hipertekstem zwykle wypada na korzyść tego drugiego ze względu na silną 

kontekstowość, wyrwanie tekstu z izolacji i postawienie go w relacji z 
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innymi tekstami i doświadczeniami. Taka lektura otwiera tekst, także na 

czytelnika. Jest to uwaga, która ma w tle pamięć o tradycyjnym modelu 

edukacji. Można sobie bowiem wyobrazić, że internetowa sieć nie jest 

bezwzględnie konieczna, by sytuować teksty w kontekstach i otwierać 

lekturę na czytelnika. 

 Jeśli homo irretitus podejmuje analizę jakichś czynności, to nie po 

to, by przeniknąć je do głębi, wnikliwie poznać, po prostu wiedzieć, ale po 

to, by działać i osiągnąć założony cel. Jest w każdym calu pragmatykiem, 

który korzysta z rozwiązań już zdefiniowanych i z określonych reguł. Nie 

poszukuje na wzór idealistów lub marzycieli czegoś odległego, ukrytego 

czy głębokiego, ale zadowala się czystą praxis, dlatego też brak mu 

emocjonalnego zaangażowania swych poprzedników (zob. w tym 

kontekście rozpoznania pod hasłem O co się toczy edukacyjna gra na s. ... 

tej książki). Jednocześnie nie waha się przed programowaniem swoich 

możliwości i traktowaniem podejmowanego działania w sposób utylitarny, 

wręcz techniczny, by osiągać coraz lepsze efekty, wyniki, oceny, 

parametry, nie baczy na moralne czy społeczne konsekwencje takich 

rozwiązań (zob. w tym kontekście refleksje na s. ... tej książki: Katedra: 

jeszcze inna możliwość „myślenia o tej całości”).  

Oczywiście, taki opis jest mocno generalizujący i nie odpowiada 

wszystkim procesom poznawczym toczącym się w kulturze. Sama kultura 

zresztą wytwarza mechanizmy obronne, które można by nazwać ekologią 

umysłu. Mają one na celu zdystansowanie się do traktowania człowieka i 

jego otoczenia w sposób techniczny i ekonomiczny, co mogłoby 

prowadzić do całkowitego zdehumanizowania
216

. Robotami jeszcze nie 

jesteśmy. 

Tym, co łączy różnorodne działania kulturowe charakterystyczne 

zwłaszcza dla nowych mediów, jest wciąż rynek rządzący się prawami 

ekonomii. Pozornie chaotyczny, nieograniczony w swej różnorodności, 

transgraniczny model kultury za pomocą mediów realizuje w 

rzeczywistości priorytety rynkowe. Gromadzi masową publiczność w inny 
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sposób niż dotychczas. Powoduje powstawanie małych grup odbiorców, 

reprezentujących społeczności „fanowskie”, lub chwilowe, efemeryczne 

wspólnoty konsumpcyjne, pozwala rozwijać sygnalizowane już zjawisko 

kultury fanowskiej (zob. także s. ... tej książki), opartej na idei zbiorowej 

inteligencji, summie wiedzy poszczególnych użytkowników mediów, 

świetnie ilustrują działania w sieci wokół programów telewizyjnych czy 

produkcji filmowych lub telewizyjnych. Henry Jenkins wspomina w tym 

kontekście programy reality show (Robinsonowie, w Polsce takim 

przykładem mógłby być Agent), produkcje filmowe jak Matrix czy 

narracje kulturowe jak Star Trek czy Gwiezdne wojny. Widownia tych 

programów to grupa zaangażowana w przekaz, aktywnie uczestniczy w 

konstruowaniu dalszego rozwoju akcji, poszukuje odpowiedzi na kwestie 

poboczne, jedynie zasygnalizowane w wątku głównym, stara się dociec 

prawdy i znaleźć rozwiązania, zanim zrobi to scenariusz. To ludzie 

znający scenariusz bardzo dokładnie, zdeterminowani, by odkryć to, co się 

wydarzy zanim ujawni to sam program.   

Efekty rynkowych mechanizmów są tu rozmaite, nierzadko 

głębokie i wiążą się z postawionym już tu pytaniem, czy rzeczywiście 

standardy masowej kultury wyznacza przeciętny gust odbiorcy telewizji, 

czy może media ten gust kształtują. Da się oczywiście podejrzewać 

wzajemność relacji. Istnienie seriali adresowanych na przykład do 

młodych dziewcząt na nowo definiuje wszystko, co dziewcząt dotyczy: 

wzorce trybu życia, sposobu ubierania się, zainteresowań. Raz 

uruchomiony proces wydaje się nie mieć końca, ponieważ oczywiście 

wszystkie stroje, rodzaje muzyki, sportowe i turystyczne hobby 

natychmiast stają się przedmiotem rynkowego obrotu, są zatem 

reklamowane i wobec tego znów adresowane do konkretnych grup 

odbiorców, tworząc nie tylko nowy segment rynku, ale również 

specyficzną subkulturę lub wręcz kategorię człowieka. 

Ten sam rynek kreuje jednak również trendy poniekąd 

przeciwstawne. Nie wiadomo dobrze, jak finansować kreowanie bogactwa 

treści zindywidualizowanych i pośród wielu ujawniających się modeli 

ogólnie opisywanych jako Web 2.0 pojawia się np. pojęcie user generated 

content, co zwalnia z kosztów właścicieli medialnych biznesów i budzi 
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gwałtowne protesty niedawnych entuzjastycznych guru nowych mediów. 

Jaron Lanier pisze o tym tak: 

 

Z jednej strony sieć przedstawia się jako czynnik rozsadzający 

scentralizowaną władzę i oddający ją jednostkom. Klienci mogą rzucić na 

kolana wielkie korporacje, rozpowszechniając skargi i organizując 

bojkot. Małe organizacje w rodzaju WikiLeaks mogą zagrozić gigantom 

władzy za pomocą prostych sztuczek hakerskich i dostępu do sieci. 

Młodzi Egipcjanie potrafili zorganizować rewolucję za pomocą 

telefonów podłączonych do Internetu. Ale jest też i odwrotny trend. […] 

Pieniądze najbogatszego procenta populacji świata zdominowały 

politykę. […] Jednostka okazuje się bezsilna. […] Skąd wzięła się 

porażka idei wolnej wymiany informacji? Stąd, że zignorowano naturę 

komputerowej sieci. Jeśli grupa ludzi dzieli wspólną sieć komputerową, 

jest najzupełniej pewne, że ktoś w tej grupie ma najmocniejszą maszynę. 

Ludzie są z natury równi, ale komputery – nie. Najsilniejszy z nich jest w 

stanie dać swemu właścicielowi nieograniczone bogactwa i wpływy, 

spychając wszystkich pozostałych w obszar niepewności, alienacji i 

bezrobocia
217

.  

 

Zarówno potrzeba generowania wpływów z funkcjonowania sieci 

nowych mediów, jak potrzeba użytkownika, poszukującego mimo 

wszystko orientujących go w medialnym chaosie wskazówek, powodują 

powstawanie węzłów sieci, np. wielkich portali, sprzedających w 

rzeczywistości uznaną markę i w ten sposób upodobniających się do 

tradycyjnych mediów masowych i do medialnych monopoli. 

Nie jest, jak o tym była już mowa, w żadnym stopniu jasne, na ile 

wymienione tu zjawiska wynikają z samej tylko rewolucji technologicznej, 

a na ile z natury ludzkich gustów i kulturowych oczekiwań oraz na ile są 

tym szczególnym popytem, który media świadomie lub nie, zawsze jednak 

intensywnie i ze sporym zaangażowaniem finansowym, kreują. Media z 

całą pewnością nie są w tym względzie niewinne.  

Warto wszakże zwrócić przy tej okazji uwagę, jak bardzo opis ten 

odpowiada rzeczywistości powszechnej edukacji. Szkoła pod żadnym 

względem nie nadąża za „cyfrową rewolucją” (zob. także s. ... tej książki).  
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Zaraza w szkole 
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Poza wspomnianymi wyjątkami w Prusach i – być może – w Finlandii, 

bywała zresztą zawsze spóźniona wobec zmian w swoim otoczeniu. Nie 

ma w szkole kadr, które przewyższałyby uczniów „medialną biegłością” i 

nie ma w niej technicznej infrastruktury, która obiecywałaby uczniom 

„cyfrowy awans”. Szkoła powoduje w tym zakresie raczej regres. A 

jednak wszystko to, co w powyższym opisie jawi się jako kulturowe 

następstwa cyfrowej zarazy, w szkole już się wydarzyło.  

Szkoła dzisiejsza – z jej nastawieniem na standaryzację i 

uwypukleniem własnego „produkcyjnego” charakteru, z eliminacją 

indywidualizmu, zarówno nauczycieli, jak uczniów, z proponowanymi w 

niej „atrakcjonami”, z postępującą powierzchownością w stosunku do 

treści i pragmatyczną orientacją – wydaje się do nowych czasów dobrze 

dopasowana, a nie niedopasowana. Te jej cechy są już dobrze rozpoznane.  

Nieco bardziej interesujące wydać się może w takim razie pytanie, 

co tu z czego wynika i jak to się stało. To znaczy, w jakim stopniu 

przemysłowa przemiana przełomu XIX i XX wieku rzeczywiście 

zdecydowała o aktualnym ustroju szkoły i dominujących w niej treściach. 

Przede wszystkim zaś, w jakiej mierze to szkoła ukształtowała kulturową 

rzeczywistość wokół, petryfikując kulturę w jej raczej przedmiotowych 

standardach „przemysłowych”, a nie jak ona sama jest przez tę kulturę 

ukształtowana. Znów można by powtórzyć towarzyszącą nam w tym 

tekście mantrę: nic nie jest tak proste, jak by się na pierwszy rzut oka 

wydawało. 

 

Cyfrowi tubylcy 
 

Z medioznawczych prac wynika, że mamy dziś do czynienia z 

nowym typem osobowości. Takim, który kształtuje siebie na obraz i 

podobieństwo technologii i przypomina „człowieka Turinga” – człowieka 

maszynę, który „swą duszę zawdzięcza maszynom”
218

. Alan Turing 

dowodził w jednym z artykułów, że każdy może stać się taką hybrydą 

podejścia humanistycznego i technologicznego, jeśli jego współpraca z 

komputerem ma charakter osobisty oraz trwa odpowiednio długo i jeśli 
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zaczyna się myśleć i mówić w kategoriach sugerowanych przez maszynę. 

W tym kontekście można mówić o nowej ontologii, nowym typie 

człowieka. 

Jeśli ta obserwacja jest trafna, to trzeba powiedzieć, że 

użytkownicy mediów kształtują się na podobieństwo technologii 

nieświadomie, co zresztą odróżnia obserwowane dzisiaj skutki od 

niegdysiejszych przewidywań Turinga, którego dałoby się obarczyć 

historyczną odpowiedzialnością za złowrogie następstwa jego wynalazków 

i koncepcji. Turing zakładał bowiem, że myślenie w kategoriach 

sugerowanych przez maszynę (uzgodnionych z nią) człowiek podejmie 

świadomie, podczas, gdy faktycznie zrealizowany „człowiek Turinga” tej 

świadomości nie ma.  

Człowiek zostaje zwolniony z funkcji pamiętania. Powierza ją 

maszynom. Zamiast zapamiętywać informacje czy wydarzenia, ogranicza 

się do indeksowania, czyli umiejętności szybkiego odnajdywania miejsca, 

w którym dana informacja została złożona. Zapamiętywanie wydaje się 

stratą czasu. Mózg skłania się raczej ku temu, by korzystać z rozwiązań 

szybkiego przeglądania danych na wzór działania nowych mediów. 

Zwolnienie z pamiętania jest naturalną ucieczką mózgu przed nadmiarem 

informacji, które atakują go przez nowe media każdego dnia, przy czym 

magia ery informacji jest pozorna, gdyż nie tyle pozwala człowiekowi 

wiedzieć więcej, co właśnie mniej. „Podsyła nam bowiem służących w 

postaci systemów pamięci, filtrów online, algorytmów uwzględniających 

nasze preferencje użytkownika, a także wiedzę zamieszczoną w sieci”
219

, 

które odciążają pamięć i zwalniają z obowiązku wiedzy.  

Badania neurobiologów i psychologów z zakresu kognitywistyki 

dowodzą, że współczesny człowiek, przyswajając coraz większą ilość 

informacji, nie potrafi ich jednak selekcjonować, ma problem z 

określeniem ważności części z nich, nie potrafi podejmować nad nimi 

refleksji i problematyzować ich treści, ale w sposób charakterystyczny dla 

rozwiązywaczy krzyżówek doskonale porusza się w encyklopedycznie 
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pojmowanej bazie danych
220

. Człowiek okablowany przyswaja coraz 

więcej faktów o bestialstwach wojen, ale nie potrafi samodzielnie 

skonstruować wniosku i własnej oceny dokonywanych ludobójstw. Ilość 

tego rodzaju informacji niejako znieczula poza tym na ich rzeczywiste 

znaczenie. 

Zwrot ku indeksowaniu śladów przeszłości, zamiast pamięci o 

nich, uświadamia, że nowy człowiek zdaje się odrzucać głębię na rzecz 

powierzchni i formy. Sztuczna inteligencja może czynić z człowieka 

powłokę, powierzchnię, pod którą nie kryje się nic tajemniczego, co nie 

mogłoby być poddane analizie operacyjnej. Wydaje się, że nie ma tu 

odcieni ani stopniowania, wszystko jest zdefiniowane i możliwe do 

opisania. Nowy typ człowieka jawi się jako nieczuły na historyczny i 

intelektualny kontekst swej pracy, przyjmując przeszłość jako 

nieskończone przedłużenie technologicznej teraźniejszości.  

Ludzie, którzy systematycznie i bez przerwy korzystają z nowych 

mediów, tracą zdolność samokontroli: przestają się powściągać, 

powstrzymywać, poskramiać i przyhamowywać. Wraz z technologią 

wspieraną przez system medialny kreują swoją podmiotowość zgodnie z 

libidalnymi pragnieniami
221

, co w połączeniu z ofertą nowych mediów 

daje nieograniczone wręcz możliwości.  W ten sposób rodzi się człowiek, 

dla którego miarą szczęścia i spełnienia jest realizacja pragnień 

kreowanych przez media. Można nawet mówić o awataryzacji człowieka. 

Jeśli bowiem awatar jest rodzajem fantazmatu pragnienia, użytkownik 

przyjmuje na siebie atrakcyjną tożsamość proponowaną mu przez nowe 

media i od niej uzależnia swoją rynkową wartość, rezygnując z tożsamości 

podmiotowej – swego osobistego doświadczenia. W konsekwencji 

podmiot i jego medialny odpowiednik (klon) zostają sprzężone. 

Homo irretitus może dostosować się do każdego zdania, znaleźć 

drogę do każdego celu, wykształcając w sobie kompetencje miękkie na 

wzór oprogramowania komputerowego.  Towarzyszy temu retoryczność, 
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która służy budowaniu relacji z rzeczywistością postrzeganą jako zbiór 

elementów modalnych, plastycznych, podatnych na kształtowanie. 

Podobnie dzieje się z osobowością poddaną medialnej obróbce. Osobiste 

doświadczenie w wyniku takiej obróbki ustępuje takiemu, które jest 

zapośredniczone i programowane przez media. W ten sposób dochodzi do 

awataryzacji podmiotu. 

Tożsamość, jaką posługuje się w świecie wirtualnym użytkownik, 

opiera się przede wszystkim na atrakcyjności sieciowego wizerunku. To 

znaczy, że kreuje on swoją osobowość w oparciu o autoprezentację (zob. 

w tym kontekście projekt na s. ... tej książki). Przypomina tym samym grę 

o podłożu ekshibicjonistyczno-voyerystycznym pomiędzy podmiotem a 

innymi użytkownikami: człowiek medialny kreuje siebie w taki sposób, w 

jaki chcą go oglądać inni. Podmiot nie podlega tu weryfikacji zewnętrznej, 

jednostka może być kimkolwiek i czymkolwiek zechce, w zależności od 

fantazji – fantazmatu pragnienia.  

W rzeczywistości nowych mediów tożsamość nieustannie podlega 

autointerfejsowaniu, autoobrazowaniu, aby zwrócić uwagę innych. Tych, 

którzy wyznaczają rynkową wartość podmiotu. Tym samym podmiot 

nigdy nie jest kimś „skończonym”, ale podlega nieustającej fluktuacji, by 

spełnić oczekiwania innych użytkowników medialnie zorientowanego 

świata. Od tego zależy jego „wartość” rynkowa liczona ilością kliknięć, 

polubień itd.  

Tożsamość medialna ma więc przede wszystkim charakter 

ekonomiczny, ale też popędowo-fikcjonalno-ludyczny, w prowadzonej 

grze uwodzący współgraczy. Jest ludyczną fikcją powodowaną przez 

popędowe fluksy, podtrzymywane, bo „modulowane” i 

deterytorializowane przez tożsamość tę pośredniczące i formujące ją 

media. Jest to tożsamość o tyle człowieka pracy, o ile on, a nie tylko 

jakiś „ktoś” na niej tylko zarabia, ale ta tożsamość jest właściwie 

tożsamością przybieraną w jakiejś „zabawo-pracy”, a także w trakcie 

jakiejś „edukacjo-rozrywki” (edutainmentu), najbardziej jednak jest 

tożsamością gracza gry rywalizacyjnej i eliminacyjnej, toczonej za i na 

pieniądze, pod postacią telekomunikowania się z partnerami za pomocą 

medialno-informatycznych programów
222

. 
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Tożsamość człowieka zmedializowanego rodzi się zatem na 

skrzyżowaniu produkcji przyjemności i finansowego zysku, sytuując się 

poza podmiotem – w świecie wirtualnym, w telerzeczywistości. 

Innym objawem tego zjawiska jest tożsamość narracji medialnej, 

czyli taka, w której indywidualna świadomość, osobiste doświadczenie 

zostają zderzone z fabułami wykreowanymi przez programy telewizyjne, 

narracje medialne. Efektem takiego połączenia jest nowy typ tożsamości: 

negocjowanej, hybrydowej, skolażowanej, wyobrażonej, w której w 

podmiotowe przeżycie zostaje włączona lektura tekstu medialnego na 

poziomie przeżycia estetycznego lub emocjonalnego. Najbardziej 

widoczny proces kolażu widoczny jest dzięki zjawisku telerzeczywistości. 

Uczestniczący w niej człowiek zmedializowany (a poniekąd także i 

homo irretitus) postrzega świat sprowadzony do wizerunku 

wykreowanego za pomocą odpowiedniego medium. Tym samym to 

właśnie obrazoświat, a nie świat przeżywany realnie, staje się punktem 

odniesienia dla poczucia rzeczywistości. Kształtują się w ten sposób nowe 

tożsamości, w których granica między przeżyciem osobistym a 

doświadczeniem medialnym zostaje zatarta. W ten sposób rodzi się 

teleobecność czy świadomość hybrydyczna, która łączy prywatne historie 

z narracjami opowiadanymi przez media.  

Procesowi temu towarzyszy jednak szereg działań medialnych, 

takich jak niekontrolowana ilość „rozmnażających się” obrazów, utrata 

realności przedstawianego świata, przekształcanie się świata w obraz, 

fragmentyzacja tego obrazu. Wywołują one w użytkowniku mediów 

poczucie dezorientacji i zagubienia, defragmentują jego rzeczywistość i 

scalają na nowo, wykorzystując spoiwa z jego własnego, osobistego 

przeżycia.  

Tożsamość człowieka zmedializowanego konstruuje się i 

przeobraża na styku światów rzeczywistego i telerzeczywistości, tego, co 

lokalne, narodowe (wszak jest się zawsze obecnym w świecie poprzez 

konkretny język i głównie w taki sposób też się myśli
223

) i tego co 
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globalne, uniwersalne, na pograniczach społeczeństw, które nieustannie 

podlegają przeobrażeniom kulturowym
224

.  

Wywoływany przez telewizję i prasę efekt kolażu nadaje szczególny 

charakter przemieszaniu sytuacji i potencjalnych stylów życia. Z drugiej 

strony, wpływ środków przekazu na pewno nie przyczynia się wyłącznie 

do zróżnicowania i rozdrobnienia. Media mogą dawać dostęp do 

środowisk, z jakimi jednostka prawdopodobnie nigdy się osobiście nie 

zetknie, ale jednocześnie znoszą granice między sytuacjami, które do tej 

pory były nieodwołalnie rozdzielone […] Podważa to tradycyjny związek 

między „otoczeniem fizycznym” i „sytuacją społeczną”. Zapośredniczone 

sytuacje społeczne przyczyniają się do powstawania nowych podziałów – 

i różnic – między uprzednio istniejącymi formami doświadczenia 

społecznego
225

.  

 

To, co Giddens odnosi do zjawisk mediów masowych, z o wiele większą 

siłą odpowiada zjawiskom nowych mediów, w których nie tylko kategoria 

przestrzeni, ale i czasu ulega zmianie ze względu na natychmiastowość, czy 

wręcz równoczesność przekazu i odbioru wydarzenia odległego o tysiące 

kilometrów.  W procesie tym zaciera się granica między doświadczeniem 

przeżytym a doświadczeniem medialnym.  

Rzeczywistość staje się pojęciem niejednoznacznym. Przy udziale 

mediów i poprzez ich narzędzia człowiek prowadzi bowiem podwójną 

egzystencję, która rozgrywa się „tu i teraz” oraz „tam” – w świecie 

realnym i świecie wirtualnym. Taka tożsamość hybrydyczna oparta na 

teleobecności wykazuje strukturę schizofreniczną czy nawet 

multifreniczną, która – uwolniona od więzi społecznych – rekonstruuje w 

sobie świat w sposób ahistoryczny i indywidualistyczny, zdeterminowany 

chwilą obecną, podległą dyktatowi zmienności. Człowiek zmedializowany 

pod wpływem natłoku informacji, nadmiaru konsumpcyjnego obrazów 

medialnych staje się „koszem”, zbiornikiem różnorodnych, niezbornych i 

niepowiązanych językowo doświadczeń telerzeczywistości, konstruującym 

tożsamość typu insert. Są to:  

[...] tożsamości zawsze otwarte na propozycje i gotowe włączyć wszelkie 

dostępne materiały, na równi pochodzące z doświadczeń przeżytych, jak i 
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medialnych, o ile tylko mogą one, na określony czas, «warunkowo», 

stworzyć koherentną całość
226

. 

  

Wobec takiej tożsamości społeczne afiliacje, tj. rasa, płeć 

kulturowa, kraj, miejsce urodzenia, religia wydają się drugorzędne. 

Dyskursy etniczne zostają zastąpione przez świadomość nowo plemienną, 

opartą na wspólnotowości medialnej: telewizyjnej, wirtualnej, sieciowej. 

Nie znaczy to bynajmniej, że znikają one z horyzontu. Wręcz przeciwnie, 

ze względu na duży stopień anonimowości ujawniają się kulturowe i 

religijne atawizmy, żeby wspomnieć ostatnie (ostatnie miesiące roku 2015 

– początek 2016) wypowiedzi medialne i społecznościowe w nowych 

mediach na temat muzułmanów czy emigrantów. Chodzi jednak o 

sytuację, w której pomimo radykalizowania się postaw na poziomie 

języka, dochodzi do pewnego uzgadniania płaszczyzn porozumienia z 

powodu podobnych zainteresowań, wspólnych fascynacji, 

podejmowanych działań itp., a takie są możliwe dzięki nowym mediom.  

Na płaszczyźnie aksjologii czy psychologii można natomiast 

mówić, choć z obawą przed nadmiernymi generalizacjami, o zaniku w 

„okablowanych ludziach” atrybutów humanistycznych, takich jak empatia, 

altruizm, tolerancja. W ich miejsce pojawiają się obojętność, 

powierzchowność, elementarne atawizmy warunkujące przetrwanie.  

Jako istota społeczna z powodu nowych mediów człowiek 

okablowany utracił wewnętrzne możliwości budowania codziennych 

bezpośrednich relacji z innymi. Są one bowiem w zasadniczym stopniu 

zapośredniczane przez media społecznościowe. Niejednokrotnie można 

zobaczyć scenę, w której młodzi ludzie siedzący obok siebie „rozmawiają” 

ze sobą za pomocą urządzenia mobilnego, a jednocześnie z innymi 

użytkownikami sieci. Społeczeństwo sieciowe sprzyja rozwojowi 

„cyfrowego autyzmu”, który przejawia się w ograniczaniu kontaktów z 

innymi, zamknięciu się w sobie, nieumiejętności wyrażania siebie, swoich 

emocji w obecności drugiego człowieka itp. 

Więcej. Rozważania socjologów i filozofów ukazują człowieka 

okablowanego jako konstrukcję ontologiczną o charakterze po-
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człowieka
227

, więc takiego, który zrzeka się swej biologicznej i 

podmiotowej autonomii na rzecz technicznych protez swoich ludzkich i 

społecznych kompetencji
228

. Rozumiana w ten sposób 

pseudopodmiotowość homo irretitus wpisuje się w ciało rozumiane jako 

„plątaninę” kabli transmitujących dane, maszynę podtrzymującą różne 

funkcje fizjologiczne, co prowadzi do stechnicyzowania każdej formy 

aktywności czy obecności człowieka w świecie. W nieco innej 

perspektywie można sytuację po-człowieka opisać jako substancję 

płynną
229

, zależną od dostępu do mediów i ich przekazu – nietrwałą, 

nieprzewidywalną, niestabilną, wciąż pomnażaną w niezaplanowany 

sposób poprzez nowe przekazy medialne. 

 

Wizje dawnych proroków 
 

Co się dzieje z tymi wizjami? Alan Turing, przepowiadając 

narodziny prawdziwej inteligencji w maszynie, zaproponował wprawdzie 

swoją „grę w udawanie”, stanowiącą w istocie prymitywnie behawioralne 

spojrzenie na istotę rozumu i świadomości, nie twierdził jednak, że 

myślenie realizuje mechanicznie projektowany algorytm i daje się doń 

sprowadzić. Przeciwnie: 

Próbując skonstruować takie [myślące] maszyny, nie uzurpujemy 

bezczelnie Jego [Boga] mocy tworzenia dusz w żaden sposób inaczej, 

niż to robimy, płodząc obdarzone nimi dzieci. W obu przypadkach 

jesteśmy raczej instrumentami Jego woli, zapewniając owym duszom 

siedliska
230

. 

 

Turing nie wierzył ani w Boga, ani w nieśmiertelną duszę, rozum 

jednak, o którym pisał, był dlań naprawdę, a nie tylko funkcjonalnie, 

nieodróżnialny od ludzkiego. Turing wierzył w matematykę i Uniwersalną 

Maszynę własnego pomysłu. Sądził, że wszystko, co „działa”, jest jej w 
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matematycznym sensie równoważne. Także ludzki umysł ma swój 

matematyczny odpowiednik, choć jego naturę Turing widział jako 

cokolwiek tajemniczą, może nawet niemożliwą do poznania emergentną 

własność sumy nieskończenie niemal wielu prostych skądinąd funkcji, 

które dzisiaj utożsamialibyśmy może z działaniem pojedynczych 

neuronów. W żaden sposób nie da się utożsamić wizji Turinga z 

koszmarną wizją technokratów – takie wizje pojawiały się raczej w 

ponurych czasem wizjach Lema (zob. na przykład Powrót z gwiazd) czy 

Gibsona. Dziś rozpoznawalne są w przywoływanej poprzednio powieści 

Houellebecqa. 

W Bombie megabitowej Lem – choć przecież pomysł, że maszyny 

mogą kiedyś myśleć prawdziwie, uznawał za w zasadzie pewny – 

dostrzegał równocześnie, że najwyraźniej nieodłączną cechą prawdziwej 

inteligencji są jej niedostatki. Nikt nigdy nie widział na przykład głupich 

mrówek albo mrówek szalonych, a od głupich ludzi i błędów przez nich 

popełnionych wprost się roi. Dlatego – zdaniem Lema – pierwszym 

efektem niewątpliwie długotrwałych i bardzo kosztownych wysiłków 

zmierzających do stworzenia sztucznego rozumu będzie skonstruowana 

wreszcie przekonywająco maszyna prawdziwie głupia. Turing zakładał 

zawsze, że myśląca maszyna musi się uczyć, musi popełniać błędy i 

nieomylną się raczej nie stanie. Jego słynnych testów – a polegały one na 

tym, że komputery udawały ludzi w rozmowie, jak w internetowym czacie 

– długo nie przechodził żaden z najmocniejszych komputerów, ale 

zaznaczyć należy, że zdarzało się je oblać wielu ludziom branym 

omyłkowo za nieudolnie zaprogramowane maszyny. 

Śmiałe wizje przyszłości pojawiały się w każdym razie w różnych 

postaciach i różnych cyfrowych rzeczy dotyczyły. Były więc czarowne 

wirtualne światy Sutherlanda, był HAL 9000 z Odysei kosmicznej 

Kubricka i Clarke’a, cyfrowa demokratyczna przemiana zwiastowana 

przez Laniera, czy podobne, choć mniej śmiałe, wizje Nicholasa 

Negroponte, założyciela i pierwszego szefa słynnego Media Lab w MIT, 

które w znacznym stopniu nadało nowym mediom ich dzisiejszy kształt
231
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Wszystko to tworzyli znający się na rzeczy pionierzy nowych technologii, 

romantycznie wierzący w ich wyzwoleńczy potencjał. Kontrastowały z 

tymi wizjami obrazy tworzone w literaturze.  

Ciekawe i prawdopodobnie charakterystyczne wydaje się to, że – 

jak dotąd – trafniejsze okazały się raczej owe literackie, ponure 

przedstawienia. Być może dlatego, że tworzyli je ludzie, którzy słabiej 

znali na technologię, ale lepiej – ludzką naturę.  

Rzeczywistość cyfrowych technologii, tego, co z nich się realizuje i 

w jaki sposób jest wykorzystywane, jest złożona. Na przykład „ubieralne 

komputery” rozszerzające ludzką pamięć i oferujące rozszerzoną 

rzeczywistość (kategoria odmienna od rzeczywistości wirtualnej) istniały 

w prototypach od lat osiemdziesiątych lub dziewięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia
232

. Ale Google Glasses, oferujące część ich funkcjonalności i 

zapowiadane z ekscytacją, zniknęły z rynku w atmosferze rozczarowania, 

pomimo technicznej poprawności. Dla wielu rozwiązań, oczekiwanych z 

entuzjazmem i obiecujących wiele, nie znaleziono rynkowego 

zastosowania i po prostu zbytu. Przypomnieć należy rolę gier w rozwoju 

technologii komputerowych i fakt, że to właśnie gry wymusiły stworzenie 

interfejsu komputerowego z wszystkimi przyjaznymi dla użytkownika 

funkcjami, które wcześniej nie rozwijały się niemal wcale, mimo 

wysiłków wielu znanych pionierów, w tym cytowanego tu Sutherlanda. 

Podobnie, jak nie udał się model dostępnej w mikropłatnościach 

publicystyki, muzyki i innych, od dawna łatwo cyfrowo dystrybuowalnych 

treści medialnych. A spodziewano się po tym cywilizacyjnego przełomu 

demokratycznego, upodmiotowiającego jednostkę. Nie widać też, jak 

miałaby rynkowo funkcjonować zapowiadana cyfrowa demokracja w 

mediach. Brak wciąż pomysłu na finansowanie tego rodzaju 

przedsięwzięć.  

Brakuje też warsztatowych i artystycznych pomysłów 

wykorzystujących technologie pozornie oferujące wspaniałe możliwości. 

Da się dziś stworzyć fotorealistyczną wirtualną scenografię. Możliwi są 

wirtualni aktorzy nieodróżnialni od żywych. Da się tworzyć spektakle i 
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filmy w światach, po których widz będzie się mógł swobodnie poruszać, 

mając pełne poczucie uczestnictwa bez konieczności „zawieszania 

niewiary”. Tyle że wtedy żaden reżyser nie będzie mógł krzyknąć „cięcie”, 

kończąc w ten sposób scenę. To widz będzie decydował, kiedy chce 

przestać oglądać. Nie będzie można pokazać widzowi emocjonalnego 

zbliżenia detalu twarzy aktora, bo to również widz zdecyduje, gdzie stanie 

i na co będzie patrzył oraz kogo będzie słuchał. Ani żaden reżyser nie 

umie poradzić sobie z takim zadaniem, ani nic nie wskazuje, że akurat 

takich doświadczeń naprawdę oczekują odbiorcy. 

Jest więc również tak – i prawdopodobnie zawsze tak będzie – że 

nowe media trzeba od podstaw wymyślać. Zupełnie niezależnie od 

obserwowanego dzisiaj tempa zmian. Dzisiejszy moment jest pod tym 

względnym podobny sytuacji, w której mamy już co prawda w rękach 

filmową kamerą, ale nie mamy jeszcze pojęcia o zawodzie operatora 

obrazu, reżysera i montażysty, pomysł ścieżki dźwiękowej zaledwie 

przychodzi nam do głowy, ale żadne kino, telewizja i żadna sieć 

komputerów – nic z tych rzeczy jeszcze nie istnieje.  
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Idea reaktywacji ogólnego kształcenia 

humanistycznego. Zarys  

  
W podsumowaniu przedstawionych wyżej rozpoznań dotyczących 

uwarunkowań powszechnej edukacji w czasach „cyfrowej zarazy” na 

podkreślenie zasługuje, jak sądzimy, w pierwszym rzędzie niezbędność 

celowo organizowanego, publicznego, powszechnie dostępnego, ogólnego 

kształcenia o charakterze humanistycznym. 

Konieczność ta nabiera jednak dodatkowych odcieni, gdy się 

gruntownie zastanowić nad formami i konsekwencjami tego, co „celowo 

organizowane”, więc przez kogoś z myślą o kimś, zawsze przecież z 

jakiejś perspektywy. I gdy w takim kontekście zastanowić się także nad 

charakterem przekazów serwowanych przez nowe media, więc gdy nie 

chodzi wyłącznie o formę i wymagane czy wywoływane mechanizmy 

działania, ale też niejako o zaplecze oferowanych treści oraz dobrze 

obliczane przez „niewidzialnych” specjalistów od wiązania ludzkiej uwagi 

sposoby ich oddziaływania. 

Jest w każdym razie oczywiste, że przekonanie o niewinności i 

niezależności jakiegokolwiek medium od dawna trzeba raczej „między 

bajki włożyć”. Tym bardziej zaś, gdy dotyczy to mediów o globalnym 

zasięgu w trybie natychmiastowym i zakładających współautorstwo, 

cokolwiek by o nim nie myśleć. Jest poza tym oczywiste, że programy 

edukacyjne, także nasze, podobnie jak i wszelkie inne, tworzą ludzie, 

którym zawsze – powtórzmy – przyświecają jakieś cele, jakieś 

wyobrażenia i którzy sami zostali ukształtowani przez określoną kulturę. 

Istota formułowanych celów edukacji niekoniecznie i nie przez wszystkich 

formułowana jest wprost. Bywa nawet pomijana w wyjaśnieniach, nie 

zawsze zresztą świadomie. Czasem jednak jest gruntownie zacierana, o 

czym warto stale pamiętać.  

Nawet wtedy, gdy zdawałoby się, mowa o czystej nauce, czy o 

szlachetnych ideach, prezentowanie ich dokonań następuje z określonej 

perspektywy, w określonym czasie i stanie wiedzy na dany temat, w 

określonym kontekście, w określony sposób. Osiągnięcia czystej nauki też 

nie zawsze za takie są uznawane i nie zawsze wywołują pozytywne 
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reakcje. Wyrazistym przykładem takiej sytuacji może być historia 

związana z Darwinem. Oto w dzień po jego pogrzebie w Opactwie 

Westminsterskim pewna firma zegarmistrzowska zrezygnowała ze swego 

konta w banku, którego dyrektor wziął w tym pogrzebie jako 

przedstawiciel towarzystwa propagującego teorie Darwina. W 

uzasadnieniu rezygnacji pisano:  

Chcemy, żeby Bóg przynajmniej był świadkiem naszej wiary w Jego 

Prawdomówność w każdym świadectwie, jakie dał w swoich słowach od 

Księgi Rodzaju do Objawienia.  

Jesteśmy usatysfakcjonowani wiedząc, że nasz slaby głos utonie w 

nawale hymnów pochwalnych na cześć człowieka, którego niegodziwe i 

śmieszne teorie uważamy za straszne bluźnierstwa.  

I niech tak będzie. Zbliża się dzień, który będzie palił jak ogień. Wtedy 

się przekonamy, kto mówił prawdę, Bóg czy pan Darwin
233

. 

 

Podobnie z reprezentacjami wielkiej sztuki. Też nie zawsze są 

niewinne. Historia dostarcza niejednego przykładu w tym zakresie. I nie 

jest to szczególnie dobra wiadomość dla przeświadczonych o istnieniu w 

mediach publicznych stref „bezgrzesznych” całkowicie.   

Biorąc pod uwagę zarysowany tu kontekst, podejmujemy próbę 

zdefiniowania poszukiwanego modelu edukacji o wyraziście 

formułowanych celach, z możliwie wielostronnym przewidywaniem 

konsekwencji. Starania te dotyczą humanistycznej edukacji ogólnej. Przy 

opisywanych wyżej rozmaitych zastrzeżeniach, a także gdy brać pod 

uwagę przestrogi dotyczące uzależnień od medialnych ofert ludycznych, 

szansę takiej edukacji zdaje się istnienie nowych mediów stwarzać mimo 

wszystko. I to można uznać za dobrą wiadomość.  

Naturalne wydaje się przy tym stanowisko, że w demokratycznym 

ustroju organizacja edukacji publicznej należy do zadań państwa. 

Równocześnie jednak nie ulega wątpliwości, że powszechna, 

obowiązkowa szkoła – państwowe medium edukacyjne, które przez 

system egzaminów ma wpływ na wszelkie inne szkoły, nie wyłączając 

prywatnych – zwykle staje się przestrzenią oddziaływań naznaczonych 

interesami oraz wyobrażeniami politycznymi. Także w państwie 

charakteryzowanym jako demokratyczne. Nowe media tworzą natomiast 
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pole i wzorce dla edukacji publicznej, tj. dostępnej dla każdego, w tym z 

możliwością równoczesnego samodzielnego różnicowania edukacyjnej 

oferty. Z tego powodu między innymi da się w ich funkcjonowaniu 

upatrywać tej sygnalizowanej wyżej szansy, która dotyczy organizacji 

kształcenia.  

Inaczej mówiąc, rola nowych mediów może oznaczać, że celowo 

organizowana edukacja ma charakter publiczny, wynika z zobowiązań 

państwa, co równa się jej dostępności dla wszystkich zainteresowanych i 

obejmuje też państwowe serwituty finansowe, a jej program konstruowany 

jest na wzór hipertekstu w taki sposób, jak to przedstawiają modele 

rozwijane w II części tej książki. Sugerujemy też inny model. Taki, który 

nie musi być równoznaczny z powszechnym kształceniem obowiązkowym 

według jednakowego dla wszystkich modelu i jednakowych parametrów. 

Nie wszyscy muszą lub zechcą w ogóle tego rodzaju edukację wybrać. Nie 

każdy zdecyduje się na takie lub inne oferowane przez nią ścieżki. Nie 

musi się przy tym i nie powinno nawet powielać dotychczasowych 

programów szkolnych, które reprezentują długie trwanie przeświadczeń o 

tym, że od zawsze wiadomo, kogo, czego i w jakim porządku należy 

uczyć.  

Edukacja, o jakiej mowa, może być serwowana za pośrednictwem 

szkół, ponieważ niezastąpione znaczenie w kształceniu mają dobrzy 

nauczyciele i rozmowa, ale szkoła nie musi być jedynym medium, które 

daje do takiej edukacji dostęp, a przede wszystkim szkoła powinna w 

końcu wyjść z okopów pewności co do swej misji i swych programów. 

Tu trzeba zaznaczyć, że edukacja ogólna, zwłaszcza 

humanistyczna, jest dziś u nas starannie i bezwzględnie eliminowana ze 

szkół bądź na rzecz ćwiczeń w skuteczności doraźnej, bądź ze względu na 

ideologiczne nacechowanie. Jest zresztą w zasadzie obojętne, co stanowi 

ostatecznie źródło tych edukacyjnych rugów: ignorancja, konformizm, 

hipokryzja czy brak wyobraźni i niedostateczność myślenia o 

dalekosiężnych konsekwencjach, głupota czy przewrotność i chęć 

panowania nad umysłami. Skutki są takie same: blokowanie możliwości 

szerszego samodzielnego rozeznawania się w świecie, w różnorodności, 

niejednoznaczności i skomplikowaniu ludzkiego życia i ludzkich relacji, 

Skutki rugowania 

edukacji humanistycznej 
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brak nawyku krytycznego myślenia oraz brak języka do nazywania 

zjawisk ze wskazywanych tu zakresów.  

Rugowanie z przestrzeni celowo organizowanej edukacji 

humanistycznego kształcenia ogólnego jest pracą na rzecz utrwalania i 

potęgowaniu stanu, do którego McLuhan stosował omawianą poprzednio 

formułę o niezauważalności czy nieprzezroczystości środowiska, w 

którym człowiek żyje: „Ryby nie wiedzą, że woda istnieje, póki nie 

zostaną wyrzucone na brzeg”. Te rugi dokonywane są bez cienia refleksji 

o tym, co się z takimi wyrzuconymi na brzeg rybami ostatecznie dzieje. 

Ogólna edukacja humanistyczna, generalnie rzecz ujmując, służy właśnie 

przynajmniej fragmentarycznemu znoszeniu sytuacji, na którą wskazuje ta 

obrazowa formuła. To oznacza, że mówimy o kształceniu 

antropologiczno-kulturowym i o pewnej odmianie intelektualnej formacji.  

Inaczej rzecz ujmując, chodzi nam o taką edukację, która daje 

szansę orientacji i podstawowych rozpoznań w zakresie różnych obszarów 

ludzkiej aktywności intelektualnej i emocjonalnej, demonstrowanej w 

rozmaity sposób jako wyraz pytań i niepokojów odnoszących się do sensu 

istnienia własnego i istnienia oraz istoty otaczającego świata. 

Humanistyczne kształcenie ogólne to właśnie sfera tego rodzaju 

pytań i postaw, które napędzają ludzką ciekawość i prowadzić mogą 

doprawdy w najróżniejsze strony, co niekoniecznie odpowiada granicom 

wyznaczanym przez tradycyjnie pojmowane przedmioty szkolne. 

Wskazuje za to wiele możliwych przestrzeni i kierunków, które mogą w 

perspektywie prowadzić także do tak dziś pożądanej specjalizacji.  

Ogólna edukacja humanistyczna oznacza budowanie świadomości 

życia w jakimś naturalnym otoczeniu, które w oczywisty sposób jest 

równocześnie naznaczone kulturowo, i poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie o to, czym się te wzajemnie przenikające się elementy otoczenia 

odznaczają oraz o możliwość refleksji nad tym, jak dalece są one przy-

swojone, jak dalece uznaje się je za własne, a jak mogłyby się 

przedstawiać z niewielkiego choćby dystansu. A także, jak się one mają w 

stosunku do innych kulturowo światów i zamieszkujących je Innych. 

Edukacja tego rodzaju ma zatem dawać narzędzia umożliwiające 

samodzielną orientację w świecie oraz jego samodzielną konceptualizację i 
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interpretację. Chodzi w niej o stawianie w centrum uwagi pytań o własną 

tożsamość i rozmaite przynależności, które się na nią składają, oraz o 

istotę i naturę świata, w którym się żyje.  

To znaczy, jeszcze inaczej rzecz ujmując, że chodzi w niej o 

gotowość zadawania tych wszystkich pytań, które człowiek zadaje od 

wieków o swoją ludzką tożsamość, o swoją ludzką kondycję, o sens 

własnego życia oraz o istotę, jakość i sens istnienia świata, więc także o 

umiejętność ich formułowania i o potrzebę poszukiwania na nie 

odpowiedzi. Ze świadomością jednak, że w to poszukiwanie wpisana jest 

niepewność co do rezultatów. Samo-dzielność zaś to podkreślenie 

indywidualnego wysiłku, ale i osobistej dzielności, odwagi, zarówno ze 

względu na sam proces poszukiwania prawdy, jak i jego wyniki, tak w 

sferze intelektualnej, jak emocjonalnej. 

Humanistyczne oznacza tu nienaznaczone żadną 

specjalizacją, dotyczące rozmaitych dziedzin, sfer życia i zainteresowania. 

Wszystkiego, co ludzkie (humanus), odnoszące się do człowieka, który 

potrzebuje kultury, więc ją tworzy i z własnej perspektywy realizuje 

naturalną potrzebę i wysiłek poznania. Mowa więc o takiej edukacji, która 

daje szansę podstawowych rozpoznań w zakresie różnych obszarów 

ludzkiej aktywności intelektualnej i emocjonalnej, demonstrowanej w 

rozmaity sposób jako wyraz, powtórzmy raz jeszcze, tych odwiecznie 

stawianych pytań i niepokojów, wyraz naturalnej potrzeby, która objawia 

się ciekawością i rodzi motywację poznawania istoty otaczającego świata i 

sensu jego istnienia. Pytania takie mają z reguły filozoficzną naturę, ale 

rozwijać się mogą i prowadzić w różnych kierunkach – w stronę 

matematyki, fizyki, astronomii, przyrody, czy sztuki, w stronę tych 

wszystkich dziedzin, które składają się na dokonania ludzkiej kultury w 

zderzeniu z naturą.  

W tak pojmowanej edukacji chodzi o samodzielne budowanie 

wiedzy z różnych obszarów na rozmaite tematy. Nie o pilne powtarzanie 

cudzych odkryć i ustaleń, co nie przeszkadza zapoznawaniu się z nimi, ale 

o budowanie własnego wyobrażenia o danych problemach. To oznacza z 

kolei, że zadaniem programów nastawionych na ogólną edukację 

humanistyczną, nie jest dostarczanie gotowej wiedzy, lecz tworzenie 
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możliwości i warunków poznania oraz samodzielnego konstruowania 

wiedzy. Inaczej mówiąc, chodzi o interpretację poznawanego. Warunki 

oznaczają kreowanie sytuacji motywujących zaciekawienie, dostarczanie 

rozmaitych znaczących materiałów, wspólne doświadczenia, wskazówki 

co do dalszych poszukiwań, pomoc w formułowaniu pytań, rozmowę, 

wspólną lekturę. 

Edukacja ogólna wiąże się więc z możliwością dokonywania 

rozpoznań w szerokiej perspektywie, nieograniczanych ze względu na 

problematykę czy dziedzinę i standardy danej dziedziny lub – 

sprowadzając rzecz do stosowanych u nas wyznaczników edukacyjnych – 

przedmioty szkolne. Rozpoznań orientujących w świecie, wszechświecie, 

wobec innych ludzi oraz ich dzieł i działań, więc z obszarów, które są 

przedmiotem szczegółowego zainteresowania – podkreślmy raz jeszcze –  

zarówno nauk ścisłych, jak przyrodniczych, zarówno sztuki, jak nauk 

tradycyjnie nazywanych humanistycznymi. 

Ważne przy tym jest też podejmowanie prób porozumiewania się z 

innymi na temat rezultatów owego poznania. Do tego również potrzebne 

są narzędzia – do tego potrzebny jest język, jeden z zasadniczych 

wyznaczników ludzkiego bycia w świecie. 

To szerokie spektrum penetracji nie znosi możliwości drążenia 

problemów. Z tym, że nie jest ona sprowadzana, zwłaszcza „na wejściu”, 

do naśladowania poszukiwań specjalistycznych, wąskich, do powtarzania 

cudzych ustaleń ani też do ćwiczenia wyłącznie technicznych 

umiejętności.  

Inaczej jeszcze mówiąc, chodzi raczej o naśladowanie 

postępowania człowieka  poszukującego zrazu „po omacku” nieznanej 

odpowiedzi na indywidualnie frapujący temat, w odróżnieniu od 

wyuczania i pogłębiania wiedzy zdobytej przez innych i uporządkowanej 

według stopnia domniemanej trudności od elementów najprostszych do 

bardziej skomplikowanych. Wszystko, co pomniejsze, a okaże się 

przydatne jako narzędzie w trakcie poszukiwania czegoś istotnego, 

powinno znajdować naturalne miejsce na uzupełnienie czy ćwiczenie 

właśnie z potrzeby, z konieczności, bo brak tego stanowi przeszkodę w 

uzyskaniu czegoś ważniejszego. Wtedy oznacza podejmowanie 

Cel: narzędzia i wola 

porozumiewania się 

Cel: umiejętności 

‘techniczne’ konieczne, 

ale  jako sekundarne, 

służebne,  

nie na odwrót  -- jako 

obietnica późniejszego 

respektowania 

rzeczywistych 

zainteresowań  
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zrozumiałego wysiłku. Zasadnicze jednak są rozpoznania uniwersalne. W 

opozycji do doraźnej skuteczności.  

Pojęcie ogólnego kształcenia humanistycznego oznacza formację 

postaw i ma służyć podtrzymywaniu i rozwijaniu naturalnej ludzkiej 

ciekawości i wyzwalaniu ciekawości dla czegoś istotnego oraz tworzenie 

warunków poznawania tego i poszukiwaniem związanych z tym 

możliwych znaczeń. Samo pojęcie kształcenia nie jest więc równoznaczne 

z jakimkolwiek drylem czy ćwiczeniem w znajomości określonych formuł 

lub ściśle wyznaczonej porcji wiedzy.  

Przy wszelkich tego rodzaju deklaracjach decydujący okazuje się 

zwykle sposób przekładu koncepcji na konkretne rozwiązania praktyczne. 

Jest to z reguły etap najtrudniejszy. Choć cenimy dziś skuteczność, z 

rozmaitych powodów jednak praktyka w obszarze edukacji stale jest w 

pogardzie. Tymczasem to właśnie przekład teorii na praktykę po 

konkretach/owocach pozwala poznać, ile warte są deklamacje teoretyczne 

i co w istocie teoretyczna wykładnia oznacza. Bywa że, mówiąc to samo, 

w istocie wcale tego samego nie mówimy.  

Wyobrażenie o praktyce odpowiadającej naszym wywodom 

przedstawiamy w dalszych partiach książki. Nie są to propozycje 

definitywne ani wystarczająco kompleksowe. By do takich mogły 

aspirować, konieczne jest współdziałanie wielu różnych specjalistów, 

którzy byliby gotowi, w oderwaniu od stereotypowych i mocno w naszej 

kulturze zakorzenionych wyobrażeń o edukacji, sugerować problemy, 

jakie rzeczywiście pobudzają ciekawość i niwelują tym samym trud 

poszukiwania odpowiedzi obietnicą odkryć o charakterze antropologiczno-

kulturowych tajemnic. Zawsze chodzi o ekscytujący punkt wyjścia do tego 

rodzaju poszukiwań i świadomość, że dalej w grę wchodzi mniej lub 

bardziej kontrolowany hipertekstowy model edukacji. Tu możemy 

proponować tylko próbki opisywanego myślenia i sugestie praktycznych 

wykonań, które mogłyby stanowić podstawę do rzetelnych badań.  

Ostatnio rozwija się u nas lawinowo wręcz refleksja nad różnymi 

dziedzinami poznania z odwołaniem do najnowszych ustaleń 

neurobiologii, co sprawia wrażenie, że oto odkryte zostało panaceum, 

zwłaszcza na bolączki systemu edukacji. Warto w takim razie na koniec 

 

Kształcenie: formacja 

postaw 
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tego wprowadzenia zwrócić uwagę na fakt, że sami neurobiolodzy mózgu 

systematycznie jednak podkreślają, mimo swych badawczych sukcesów, 

ogrom pozostałych obszarów niewiedzy w zakresie uprawianej przez 

siebie dyscypliny. W kontekście edukacji sugerują zaś postępowanie, które 

uważny obserwator odkrywa bez specjalistycznych badań. Cytowany tu 

wielokrotnie Spitzer podkreśla na przykład, że warunkiem znaczącego 

uczenia się jest rzeczywiste zainteresowanie problemem, że przydają się 

do tego ciekawe historie, które w jakiś sposób można powiązać z własnym 

doświadczeniem, że istotna jest przy tym własna aktywność uczącego się, 

ale też działanie we wspólnocie, że nie chodzi o „sztuczki” i „machanie 

rękami”, jak sugerują wielbiciele „metod aktywizujących”, lecz o ważne 

sprawy, o odniesienia do mitów, o powiązania między różnymi 

elementami poznawanego, i o prawdziwą sensowność działania, oraz że 

liczy się też przyjemność odkrywania..., i że w końcu każdy buduje w 

sobie własny, niepowtarzalny obraz świata...  
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Gdy w 1975 roku pewien chirurg z Indiany, Frank Mershberger, 

podniósł głowę w Kaplicy Sykstyńskiej i zobaczył scenę stworzenia 

Adama
1
, przeżył olśnienie. Nagle uświadomił sobie, że obraz Boga, 

otoczonego tłumem postaci spowitych dziwną peleryną, to precyzyjny 

przekrój ludzkiego mózgu. Nic w tym dziwnego – śpieszą z wyjaśnieniem 

Benjamin Blech i Roy Doliner – Michał Anioł świetnie znał anatomię i 

wiedział, na podstawie nielegalnych wówczas sekcji zwłok, jak wygląda ten 

kluczowy dla człowieka organ, kryjący tajemnicę naszego umysłu. Artysta 

nie tylko wykazał się wiedzą na temat ludzkiego ciała – dopowiadają dalej – 

ale w sposób zawoalowany mówi nam, że świat ma swoje korzenie w 

                                                           
1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stworzenie_Adama#/media/File:Creaci%C3%B3n_de_Ad%

C3%A1n.jpg 
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boskiej Mądrości, w „mózgu Boga” (a dokładnie w prawej półkuli), czy 

raczej, jak podają źródła kabalistyczne, w Jego „ukrytym umyśle”
2
.  

Stworzony na boski obraz i boskie podobieństwo człowiek także zrobił 

ze swojego mózgu użytek i tak oto doszliśmy do czasów „nowego 

stworzenia”, które w aktualnej, „cyfrowej” wersji mogłoby wyglądać w 

sposób następujący
3
: 

 

 

 

Boska siła życia tym razem dociera do człowieka za pośrednictwem 

komputera i World Wide Web. Zamiast mistycznego tchnienia 

przepływającego przez lewą rękę wprost do serca Adama mamy dziś przesył 

pakietów w sieci zgodnie z internetowym protokołem. Cóż, nie ma się co 

obrażać – jaka epoka, takie stworzenie… 

A wszystko zaczęło się – zdaniem Didiera Lombarda – od trzech 

„Wielkich Wybuchów” telekomunikacyjnych w latach 70. i 80. ubiegłego 

stulecia. Były to: „Wielki Wybuch” cyfryzacji, „Wielki Wybuch” Internetu 

oraz „Wielki Wybuch” mobilności
4
. W efekcie nowoczesny sprzęt 

elektroniczny oraz nowoczesne technologie, początkowo zarezerwowane 

wyłącznie dla wojska, bogatych firm i uniwersytetów, bardzo szybko stały 

się dostępne dla użytkowników indywidualnych i równie szybko także stały 

                                                           
2
 Zob. B. Blech, R. Doliner, Tajemnice Kaplicy Sykstyńskiej. Utajone przesłanie Michała 

Anioła w sercu Watykanu, tłum. E. Hornowska, Poznań 2009, s. 247-251. 
3
 Rysunek Jacka Gawłowskiego z książki  Michała Ogórka, Polska Ogórkowa. Podręcznik 

dla wszystkich klas, Warszawa 2014, s. 114.  
4
 D. Lombard, Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci, przeł. J. Hutyra, Warszawa 

2009. 

Od „wielkich 

Wybuchów:... 

„Nowe stworzenie” 
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się przez nich pożądane. Wpływało na to wiele czynników, takich jak 

postępująca miniaturyzacja (mikroprocesor zbudowano już w 1969 roku), 

coraz większa intuicyjność obsługi oraz mobilność urządzeń, wynalezienie 

zapisu cyfrowego, obniżenie kosztów produkcji, popularność gier 

komputerowych, rosnąca ilość usług i treści dostępnych online, stworzenie 

internetowych wyszukiwarek i przeglądarek, opartych na przełomowej 

technologii hipertekstu (pierwsze hiperłącza sieciowych powstały pod 

koniec lat 80.), rozwój systemów operacyjnych, a także zwiększanie 

przepustowości sieci i coraz powszechniejsze poczucie darmowości dostępu 

do nich. Dziś, w dobie bankowości elektronicznej czy swobodnego 

przesyłania plików wizualnych w jakości HD, już nikt nie pamięta nawet o 

„archaicznym” modemie wpinanym między komputer a linię telefoniczną, 

który po serii dziwacznych dźwięków pozwalał nam otworzyć jakieś treści 

Web 1.0.  

Początkowo strony WWW bowiem, o czym najmłodsze generacje 

użytkowników sieci w ogóle nie mają pojęcia, funkcjonowały właśnie w 

tzw. standardzie Web 1.0, dającym wyłącznie statyczny dostęp do 

informacji. Dopiero w roku 2004 rozpoczęła się era Web 2.0 – to znaczy 

pojawiła się możliwość nieograniczonej prawie interaktywności między 

użytkownikami i wszechobecną siecią. Od tego czasu większość materiałów 

na wielu serwisach internetowych generowana jest przez ich użytkowników, 

którzy dostarczają, usuwają lub przetwarzają treści, komunikują się między 

sobą, wymieniają opinie, dyskutują, utrzymują kontakty biznesowe czy 

towarzyskie etc., i w ten sposób tworzą rozmaite sieci społecznościowe, 

które w innych okolicznościach nigdy nie mogłyby zaistnieć. Na efekty nie 

trzeba było długo czekać: 

 

Na przestrzeni dziesięciu lat zmieniło się w większości krajów 

uprzemysłowionych postrzeganie technologii informacyjnych: z 

użytecznych (przydają się do poszukiwania informacji lub nawiązywania z 

kimś kontaktu) stały się niezbędnymi (nie można się bez nich obejść). Kto 

nie zadał sobie pytania: „Jak dawaliśmy sobie radę bez komórek i 

internetu?” Jednym słowem – wkroczyliśmy w erę ciągłej aktywności 

telekomunikacyjnej, always on. […] 

Mnogość funkcjonalności nowych technologii pozwalała nie tylko na 

częste sięgnie po ich możliwości, ale była przede wszystkim kluczem do 

całkowitego zanurzenia użytkowników w sieci. Równie istotne dla faktu, 

że sieci stały się nieodzowne i wszechobecne, była ich zdolność do 

... do ’always on’ 
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odpowiadania praktycznie na wszystkie potrzeby użytkowników, prywatne 

i zawodowe, szybko, łatwo i bez wysiłku.  Od statusu dóbr luksusowych w 

latach 90., poprzez pozycję bieżących dóbr konsumpcyjnych […], Internet 

i telefonia mobilna stały się […] prawie że dobrami pierwszej potrzeby
5
.  

 

Co oczywiste zatem, sytuacja ludzi always on, urodzonych w drugiej 

połowie lat siedemdziesiątych i później, jest znacząco inna od sytuacji 

poprzednich pokoleń, sprzed „Wielkich Wybuchów”. Odnotujmy przede 

wszystkim, że „cyfrowi tubylcy” – Generation Y, Net Generation, 

Millenials czy nawet Generation Me (bo i tak określano tę unikatową grupę, 

ze względu na stosunek jej przedstawicieli do siebie samych, będący 

efektem powszechnego modelu wychowania) – są bardzo liczni. To dzieci 

tzw. pokolenia baby-boom w krajach rozwiniętych. W Stanach 

Zjednoczonych, na przykład, Generation Y liczy około 70 milionów osób 

(na ogólną liczbę 300 milionów)
6
. W Polsce w latach 80. również mieliśmy 

szczyt wyżu demograficznego – i nieistotne, że z nieco innych niż na 

Zachodzie powodów. Efekt jest podobny.  

Didier Lombard, zastanawiając się nad specyfiką generacji Y, 

dowodzi, na podstawie badań ilościowych, że pokolenie to cechują przede 

wszystkim: (1) „ultra-technofilia”, (2) tryb always on, dzięki nieustannej 

bliskości urządzeń końcowych, jak smartphone (np.: 91% młodych 

posiadaczy telefonów w Chinach trzyma aparaty całą dobę w zasięgu 

jednego metra), (3) permanentne, często nieświadome zanurzenie w sieci 

fizyczne i społecznościowe, (4) niecierpliwość i natychmiastowość reakcji 

(głównie w efekcie użytkowania gier komputerowych) oraz (5) aktywne 

uczestnictwo w życiu sieci poprzez tworzenie/przetwarzanie rozmaitych 

treści
7
. To nie wszystko jednak. Każdy użytkownik sieci staje się również 

„przewodnikiem”: 

 

poprzez wyrażanie swoich osobistych upodobań, rad, ocen, rekomendacji 

[…] kieruje swoich „sieciowych towarzyszy” do zasobów, które sam 

odkrył wcześniej. To o wiele bardziej subtelne i złożone niż czysto 

automatyczne – nawet jeśli wyrafinowane od strony technicznej – działanie 

wyszukiwarki internetowej, niebędącej w stanie dostosować się do 

niestandardowych oczekiwań
8
. 

                                                           
5
 D. Lombard, dz. cyt., s. 94-95, 96. Wszystkie podkreślenia w cytatach – P.K., J.W. 

6
 D. Lombard, dz. cyt., s. 114-115. 

7
 Tamże, s. 115-119. 

8
 Tamże, s. 120. 

„Piąta władza” 

„Pokoleniowe 

cechy” generacji 

„piątej władzy” 

 Przewodnicy... 
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Znaczenie wielu „przewodników” zwiększa się w postępie 

geometrycznym, co powoduje zmianę tradycyjnego układu sił w świecie: 

 

Najbardziej zaawansowani internauci – ci, którzy najczęściej dzielą się 

online swoimi opiniami o ostatnio obejrzanym filmie, najświeższych 

doniesieniach medialnych czy choćby przepisach kulinarnych – urośli do 

rangi „piątej władzy”. Nie bez przyczyny amerykańscy kandydaci na 

prezydenta tak aktywnie starają się zdobywać sobie internautów
9
!        

 

O sile „piątej władzy” mogli się boleśnie przekonać również polscy 

politycy podczas ostatnich kampanii wyborczych w naszym kraju. Dziś 

właściwie nie da się już prowadzić żadnej akcji społecznej czy politycznej 

bez uwzględnienia roli internautów w kreowaniu opinii. Często jest to 

działalność świetnie zorganizowana i opłacana przez różne organizacje, 

partie polityczne, a nawet rządy niektórych państw
10

. Na przykład o 

kluczowej roli tzw. trollowania, czyli internetowej aktywności obliczonej na 

szkalowanie czy ośmieszanie przeciwnika, słyszymy przy okazji nie tylko 

walki o wyborców, walki koncernów o klienta, ale również konfliktów 

politycznych i militarnych na świecie, jak ostatnia hybrydowa wojna o 

Krym
11

. Coraz bardziej obraz rzeczywistości „realnej” jest formatowany za 

pomocą narzędzi świata wirtualnego. Do niedawna można się było jeszcze 

łudzić, że jest odwrotnie. 

Oczywiście mózgi „cyfrowych tubylców” bardzo różnią się od 

mózgów „cyfrowych imigrantów”, co wynika ze sposobu funkcjonowania 

ludzkiego organizmu i co zostało ponad wszelką wątpliwość 

udowodnione
12

. Wystarczy kilka godzin kontaktu człowieka z Internetem, 

by „nowo przybyli do sieci ‘zmienili okablowanie’ w mózgu”
13

. Obcowanie 

                                                           
9
 Tamże. 

10
 Zob. np. G. Small, G. Vorgan, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę 

współczesnej umysłowości, tłum. S. Borg, Vesper, Poznań 2011, rozdział: KULTURA HI-

TECH wpływy społeczne, polityczne i ekonomiczne, s. 124-160.  
11

 Zob. np. A. Applebaum, Uwaga, Trolle, 

http://wyborcza.pl/magazyn/1,142463,17083542,Uwaga_trolle.html 

Dostęp: 01.01.2016. Zob. G. Small, G. Vorgan, dz.cyt. 
12

 Zob. np. G. Small, G. Vorgan, dz.cyt. 
13

 Tamże, s. 35. Por. N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, tłum. K. 

Rojek, Helion, Gliwice 2013, s. 151-153. 

   Trolling... 
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z hi-tech w sieci wpływa na układ naszych połączeń neuronalnych w sposób 

niezwykle intensywny: 

 

Chodzi nie tylko o to – pisze Nicholas Carr – że korzystamy z internetu 

regularnie (a nawet obsesyjnie), ale i o to, że dostarcza nam on dokładnie 

tego rodzaju bodźców sensorycznych i poznawczych – powtarzających się, 

intensywnych, interaktywnych, uzależniających – które, jak dowodzą 

badania, prędko i wyraźnie przekładają się na zmiany w obwodach 

neuronalnych i w funkcjonowania mózgu
14

.   

 

Przebudowa dotychczasowych połączeń synaptycznych oraz 

powstawanie i trwałe istnienie nowych (przekształcenia biochemiczne i 

anatomiczne), dzięki plastyczności mózgu pobudzanego za pomocą różnych 

bodźców, zwłaszcza „powtarzających się, intensywnych, interaktywnych, 

uzależniających”, to zjawiska dla naszej egzystencji fundamentalne, gdyż 

oznaczają one nieustanne przekształcanie naszych zachowań i naszej 

tożsamości, warunkowane także genetycznie: 

    

Fakt, że aby powstało wspomnienie długotrwałe, musi zostać pobudzony 

określony gen, wskazuje jasno na to, że geny nie tylko po prostu 

determinują nasze zachowanie, ale także reagują na stymulację zewnętrzną, 

na przykład uczenie się
15

. 

 

Nasze „ja” zatem jest przede wszystkim funkcją indywidualnego 

uposażenia genetycznego oraz stymulacji zewnętrznej, przy czym ciekawa 

jest relacja między jednym i drugim: 

 

Ludzki genom – zbiór genów tworzących istotę ludzką – nie odpowiada za 

wszystko. Stosunkowo niewielka jest liczba genów człowieka – szacowana 

na dwadzieścia tysięcy – w porównaniu z miliardami synaps, jakie 

powstają w mózgu. Zatem informacje zawarte w kodzie genetycznym 

człowieka nie wystarczyłyby do wytyczenia miliardów złożonych połączeń 

neuronowych w mózgu bez dodatkowego wsparcia ze strony środowiska. 

W rezultacie bodźce, na jakie wystawiamy nasze umysły każdego dnia, 

mają kluczowe znaczenie dla sposobu funkcjonowania naszych mózgów
16

.  

 

                                                           
14

 N. Carr, dz.cyt., s. 146. 
15

 E. R. Kandel, In Search of Memory. The Emergence of a New Science of Mind, cyt. za: N. 

Carr…, s. 230-231. Carr stwierdza żartobliwie, „że mózg – i umysł, który w nim się rodzi – jest 

placem ciągłej budowy. Dotyczy to zarówno każdego z nas jako jednostki, jak i nas wszystkich 

jako gatunku ludzkiego” (s. 53).  
16

 G. Small, G. Vorgan, dz.cyt., s. 24. 
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Można by powiedzieć, że plastyczność ludzkiego mózgu jest dla 

człowieka zbawienna, ponieważ pozwala ona uwolnić się od przekleństwa 

determinizmu. Z drugiej jednak strony, 

 

otwierając furtkę dla swobodnych myśli i wolnej woli, nakłada na nasze 

zachowanie własną postać determinizmu: w miarę jak poszczególne 

obwody neuronalne mózgu wzmacniają się poprzez powtarzanie czynności 

fizycznych bądź psychicznych, zaczynają przekształcać daną aktywność w 

nawyk. Paradoks neuroplastyczności […] polega na tym, że przy całej 

elastyczności mentalnej, jaką nam daje, może nas uwięzić w „sztywnych 

zachowaniach”
17

.   

 

„Cyfrowa zaraza”, to znaczy bodźce ze strony cyfrowego świata, „na 

jakie wystawiamy nasze umysły każdego dnia”, a zwłaszcza na jakie 

wystawiają swoje mózgi młodzi ludzie, którzy innej niż digitalna 

rzeczywistości znać nie mogą, „infekuje” ludzkie organizmy, bez względu 

na indywidualny genotyp, bardzo szybko i bardzo skutecznie. Sam fakt 

przebudowy ludzkiego mózgu w efekcie używania technologii nie jest 

niczym nowym: 

 

narzędzia – pisze Nicholas Carr – których człowiek używa do wspierania 

albo poszerzania własnego układu nerwowego – czyli wszystkie 

technologie, które w historii wywarły wpływ na to, jak znajdujemy, 

przechowujemy oraz interpretujemy informacje, gdzie kierujemy naszą 

uwagę i w co angażujemy nasze zmysły, jak pamiętamy i jak zapominamy 

– kształtują fizyczną strukturę i funkcje mózgu ludzkiego. 

Wykorzystywanie tych narzędzi wzmacnia jedne obwody neuronalne, a 

osłabia inne, pogłębia pewne ślady mentalne i sprawia, że inne zanikają
18

. 

 

Ze wszystkich technologii, jakimi posługuje się człowiek dążący do 

podporządkowywania sobie świata, tzw. „technologie intelektualne”, jak 

mapa, zegar, maszyna do pisania, szkoła, książka, a dziś zwłaszcza 

narzędzia cyfrowe, jak komputer czy Internet, najsilniej decydują o naszej 

egzystencji, ponieważ: 

 

mają władzę największą i najtrwalszą nad tym, co myślimy i jak 

rozumujemy; są naszymi szczególnie osobistymi narzędziami, których 

                                                           
17

 N. Carr, dz.cyt.., s. 49. 
18

 Tamże, s. 65. 

Władza „technologii 

intelektualnej” 
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używamy, aby wyrażać samych siebie, aby kształtować naszą prywatną i 

publiczną tożsamość, aby pielęgnować relacje z innymi ludźmi
19

.  

 

Problemem jest nie tyle skala „cyfrowej zarazy” (wszak wynalazek 

Gutenberga też ogarnął cały niemal świat), co przebieg choroby, która 

postępuje niezwykle szybko i prowadzi do głębokiej i nieznanej dotąd 

transformacji ludzkiego mózgu. Widzimy objawy, coraz wyraźniej widzimy 

skutki, zaś co do przyczyn – za późno, żeby je usuwać, a i nie bardzo tego 

chcemy. Zwłaszcza że musielibyśmy używać lekarstwa, które nam szkodzi. 

Dziś nie wiemy, kim będzie człowiek, gdy na świecie zabraknie już 

„cyfrowych imigrantów”, a ludzką pamięć zbiorową i indywidualną w dużej 

części, a może i w całości  będziemy zapisywać w systemie zer i jedynek na 

dyskach zewnętrznych. Wiemy natomiast dobrze, że wirus uderza w sedno 

ludzkiej egzystencji i że rozbijanie termometru nic nie pomoże.  

To prawda: intensywne funkcjonowanie w cyfrowym świecie 

usprawnia niektóre umiejętności człowieka – na przykład potrafimy szybciej 

reagować na bodźce wzrokowe czy też polepsza się tzw. widzenie 

peryferyjne: 

 

To, że coraz częściej korzysta się z internetu i innych technologii związanych z 

ekranem, doprowadziło do „powszechnego i wyrafinowanego rozwoju 

umiejętności wzrokowo-przestrzennych”. Na przykład: potrafimy obracać w 

myślach różne przedmioty lepiej, niż robiliśmy to niegdyś
20

. 

 

Niestety jednak: 

 

Nasze „nowe atuty w zakresie inteligencji wzrokowo-przestrzennej” idą w parze z 

osłabieniem zdolności „głębokiego przetwarzania bodźców”, które stanowią 

podstawę „rozumnego nabywania wiedzy, indukcji, myślenia krytycznego, 

wyobraźni i refleksji”
21

.  

 

To prawda: dzięki trybowi always on zyskujemy pewną elastyczność 

„w zakresie wielozadaniowości, ale polepszenie się naszej zdolności do 

wykonywania szeregu czynności naraz działa w istocie na szkodę naszej 

                                                           
19

 Tamże, s. 61. 
20

 W rozdziale książki  Carra zatytułowanym Mózg żonglera (s. 145-184) pojawiają się cytaty z 

artykułu P. G. Greenfield, Technology and Informal Education. What Is Taught, What Is Learned, 

„Science” 2009, nr 323. Cyt za: N. Carr, s. 176. 
21

 Tamże.  

„Mózg żonglera” 
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kreatywności i naszej zdolności do głębokiej refleksji”
22

. Działamy 

sprawnie, ale tylko na powierzchni. Zręcznie „żonglujemy danymi”, 

kosztem jednak ograniczania funkcji przetwarzania głębokiego. Sieć 

nieustannie rozprasza naszą uwagę, a absorbowana natłokiem bodźców 

pamięć robocza ulega przeciążeniu, przez co „coraz trudniejsze staje się 

odróżnianie informacji istotnych od nieważnych, sygnałów od hałasu. 

Stajemy się bezmyślnymi konsumentami danych”
23

, które nie wchodzą w 

głębsze struktury naszej pamięci, nie ulegają zinterioryzowaniu, lecz 

pozostają na zewnątrz, w zerojedynkowych plikach, krążących w sieci i na 

różnych zewnętrznych nośnikach pamięci – bez celu, bez znaczenia, bez 

sensu. W ten sposób dokonujemy dramatycznej amputacji części naszego 

„ja”, co z właściwym sobie wdziękiem wyjaskrawiła Wisława Szymborska 

w wierszu Nieczytanie: 

 

Żyjemy dłużej, 

ale mniej dokładnie 

i krótszymi zdaniami. 

 

Podróżujemy szybciej, częściej, dalej, 

choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy. 

Tu ja z jakimś facetem. 

Tam chyba mój eks. 

Tu wszyscy na golasa, 

więc gdzieś pewnie na plaży
24

.    

 

Nasza pamięć długotrwała, zasadniczy ośrodek rozumienia, miejsce, 

gdzie nie tylko gromadzone są fakty, ale również gdzie konstytuują się 

schematy poznawcze – obumiera, blokowana cyfrowym szumem sieci, 

przeciążającym pamięć roboczą. Praca pamięci zewnętrznej nie jest w stanie 

zastąpić procesu głębokiego przetwarzania w ludzkiej pamięci długotrwałej, 

która w przeciwieństwie do tej pierwszej nigdy nie może się zapełnić, choć 

jej zapełnianie wymaga trudu, z czego sieć, ze wszystkich sił, nas zwalnia. 

Efektem działania tego samonapędzającego się mechanizmu jest właśnie 

„płytki umysł”. Online i, niestety, offline też.  

 

                                                           
22

 N. Carr, dz.cyt., s. 175. 
23

 Tamże, s. 157. 
24

 W. Szymborska, Nieczytanie, [w:] Tejże, Tutaj / Here. New Poems, tłum. C. Cavanagh, Kraków 

2012, s. 50. 
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Ci, którzy cieszą się, z możliwości zrzucenia obowiązku pamiętania na sieć, dali 

się prawdopodobnie zwieść pewnej metaforze. W rezultacie przeoczają 

podstawowy fakt – organiczny charakter pamięci biologicznej. Tym, co nadaje 

wspomnieniu bogactwo i charakter, nie wspominając już o tajemniczości i 

delikatności, jest jego „przypadkowość”. Wspomnienie istnieje w czasie; zmienia 

się wraz z ciałem. Akt przywołania wspomnienia zdaje się ponownie rozpoczynać 

cały proces konsolidacji, włącznie z tworzeniem białek na nowe zakończenia 

synaptyczne. Gdy tylko wnosimy jawne wspomnienie długotrwałe z powrotem do 

pamięci roboczej, staje się ono ponownie wspomnieniem krótkotrwałym. Gdy je 

ponownie konsolidujemy, towarzyszy temu powstawanie nowych połączeń, 

czyli nowego kontekstu. „Mózg, który przeprowadza proces przypominania” – 

wyjaśnia Joseph LeDoux – „nie jest tym samym mózgiem, który uformował 

pierwotne wspomnienie. Aby stare wspomnienie miało w danej chwili sens dla 

mózgu, musi ono zostać zaktualizowane”. Pamięć biologiczna znajduje się w stanie 

bezustannej odnowy. Z kolei w pamięci komputera znajdują się niezależne od 

siebie, statyczne bity, które można przenosić z jednego miejsca magazynowania w 

inne tyle razy, ile się chce, a one i tak się nie zmienią
25

. 

 

W czasach „prehistorycznych”, a więc wtedy, gdy komunikacja 

odbywała się za pomocą tradycyjnego telefonu, punkt do punktu, każdy 

użytkownik był tylko – pod warunkiem fizycznego połączenia aparatów 

kablem – biernym „zakończeniem sieci”. A raczej stawał się nim, gdy udało 

mu się dotrzeć do miejsca, gdzie fizycznie znajdował się telefon, i gdy 

osoba pracująca w tzw. centrali dokonała, w swej wspaniałomyślności, 

odpowiedniego połączenia linii. Sieć była nieskomplikowana i przepustowa 

na poziomie elementarnym. Miała, w stosunku do ludzi, charakter zawsze 

zewnętrzny. Człowiek nigdy nie stawał się fizyczną częścią fizycznych 

sieci. Sieci fizyczne ponadto nigdy też same z siebie nie tworzyły sieci 

społecznych. Nawet fakt pozsiadania telefonów w domu nie czynił nas 

społecznością, w sensie: wspólnotą „telefonistów” w danej dzielnicy, w 

mieście czy w danym kraju. Nasza wspólnotowość nie wynikała z sieci, lecz 

brała się spoza niej: z rodziny, ze szkoły, z zakładu pracy. Sieć fizyczna 

mogła służyć podtrzymywaniu lub wzmacnianiu znajomości, ale sama z 

siebie jednak nie mogła nic. Dziś jest inaczej. Dziś sieci „żyją” inaczej
26

 i 

ich użytkownicy „żyją” inaczej. Dziś sieć to my: 

 

Rosnące opanowanie technologii wspomagane ich uproszczeniem i 

„konwergencją” prowadzi do postępującego zacierania się dawnych granic 

                                                           
25

 N. Carr, dz.cyt., s. 235. W tekście pojawia się cytat z pracy Josepha LeDoux, Synaptic Self. How 

Our Brains Become Who We Are, Penguin, New York 2002, s. 161.  
26

 D. Lombard pisze o „pierwszym życiu sieci”, zapoczątkowanym przez wynalezienie telefonu 

130 lat temu, oraz o trwającym właśnie „drugim życiu sieci”, już po „Wielkich Wybuchach”. 

„Sieć to my”
 23
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między sieciami fizycznymi a społecznymi i ludzkimi. Każdy może dzisiaj 

dostarczać usługi i treści, rekomendacje i porady, które rozprowadza 

poprzez plątaninę sieci fizycznych i społecznych. Bezustannie można się 

przenosić tam i z powrotem między światem wirtualnym i  światem 

realnym – są one całkowicie zespolone. Płynnie przechodzi się od 

przyjacielskiej rozmowy przez telefon komórkowy do społecznościowego 

forum dyskusyjnego w internecie, dzieląc się tuż potem zdjęciami z 

wakacji z mieszkającymi daleko krewnymi, a następnie ulepszając swój 

awatar
27

 stworzony na potrzeby równoległego świata. Zmienił się bowiem 

status użytkownika. Już nie  jesteśmy pasywnymi, „zimnymi” 

zakończeniami sieci. Staliśmy się bezustannie aktywnymi, „wrzącymi” 

węzłami misternego splotu sieci
28

.      

 

Co ciekawe, sieci fizyczne (kable, światłowody, routery), stają się 

coraz bardziej niewidzialne. Przeciętnych użytkowników nie interesuje 

działanie technologii, lecz samo jej używanie. Technologia zajmuje ich o 

tyle, o ile urządzenia końcowe (smartfon, notebook) są użyteczne, 

funkcjonale albo o ile są przedmiotami wartościowymi samymi w sobie, 

modnymi, godnymi posiadania, pożądanymi przez innych, służącymi do 

manifestowania „ja” posiadacza – bogactwa, prestiżu, przynależności czy 

odrębności. Bardziej widoczne natomiast stają się sieci społeczne, 

powiązania między aktywnymi „węzłami” i oczywiście same „węzły”, jako 

niezbędne ogniwa-podmioty sieci.  

Gdyby szukać plastycznej, przestrzennej wizualizacji sytuacji 

człowieka sprzed ery Internetu, a także współczesnego „człowieka 

okablowanego”, można by sięgnąć po jedno z dzieł niezwykłego wizjonera, 

René Magritte’a (1898-1967). Malarz zmarł, zanim doszło do „Wielkich 

Wybuchów” inicjujących globalną cyfrową rewolucję. W 1953 roku 

stworzył jednak obraz Golconde (80×100.3 cm, olej na płótnie, Menil 

Collection, Houston, Texas, USA), który w dzisiejszym, „sieciowym” 

kontekście nabiera zupełnie nowych znaczeń. 

 

                                                           
27

 Awatar to emblemat reprezentujący uczestnika np. forum internetowego. Nazwa pochodzi od 

słowa „avatâra” oznaczającego bóstwo zstępujące na ziemię w dowolnie wybranej postaci (przyp. 

red. książki D. Lombarda].  
28

 D. Lombard, dz.cyt., s. 14. 

Wizualizacje: 

człowiek sprzed ery 

Internetu 
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Tytuł obrazu (zaproponowany przez przyjaciela malarza – poetę  

Louisa Scutenaire’a) pochodzi od nazwy miasta w południowych Indiach, 

znanego w świecie z licznych kopalń kamieni szlachetnych. Nazwa 

„Golconda” stała się synonimem bogactwa. Ta średniowieczna twierdza i 

stolica sułtanatu, oprócz owianych legendami bogactw naturalnych, posiada 

również unikatową architekturę, w której do dziś szczególny podziw budzą 

zwłaszcza systemy fortyfikacji oraz skomplikowane sieci wodociągowe i 

wentylacyjne
29

. Oczywiście niełatwo byłoby bronić tezy, że przedstawiona 

na obrazie „sieć” mężczyzn z melonikach ma swoją inspirację w owych 

sieciach z indyjskiej Golcondy, ale istnieje jakaś, z pewnością przypadkowa, 

analogia. Poza tym nie należy przesadnie ufać w rozum przy analizie 

tytułów Magritte’a, bo były one, jak wszystko prawie u tego surrealisty, 

poddawane grze podświadomości i onirycznych skojarzeń. Artysta twierdził 

zresztą, że obraz malarski ma „ewokować tajemnicę”, i ten cel bez 

wątpienia Golconde także realizuje.  

Niezwykle precyzyjna i realistyczna w szczegółach, choć 

surrealistyczna wizja Magritte’a zdumiewa, ale i budzi pewien niepokój. 

Paradoksalnie realizm świetnie koegzystuje z nadrealizmem. Logika, prawa 

fizyki, „zdrowy rozsądek” zdają się podpowiadać, że mężczyźni spadają, jak 
                                                           

29
 https://en.wikipedia.org/wiki/Golkonda; dostęp: 01.01.2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Scutenaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Golkonda
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krople deszczu i są podobni do siebie jak krople deszczu, przynajmniej na 

pierwszy rzut oka. Przy bliższym oglądzie widać jednak, że „krople” te nie 

są identyczne, postaci mają różne, zindywidualizowane twarze, choć 

wszystkie robią to samo i tak samo. Niektórzy mężczyźni trzymają teczki, 

inni nie.  

Nie miejsce tu na pogłębioną interpretację dzieła, do czego Magritte 

zręcznie nas prowokuje, grając z naszymi percepcyjnymi, 

wyobrażeniowymi i poznawczymi schematami
30

. Odnotujmy tylko, że wizja 

bywała różnie objaśniana – jako wyraz unifikacji współczesnych ludzi, 

utraty tożsamości, wyraz banalności, powtarzalności i schematyczności 

ludzkiego losu, jako wyraz samotności, jako smutna diagnoza relacji 

jednostka – grupa, jednostka – społeczeństwo itd. Jedno wszak wydaje się 

pewne: „Podział na ziemię i niebo / to nie jest właściwy sposób / myślenia o 

tej całości” – jak błyskotliwie rzecz ujęła czterdzieści lat później Wisława 

Szymborska w wierszu Niebo (1993)
31

. A więc, żegnaj, Kartezjuszu!
32

 

Matematyczne, fizyczne, linearne, chronologiczne czy statystyczne 

porządkowanie rzeczywistości, do czego się przyzwyczailiśmy, dziś, 

paradoksalnie, w czasach kultu nauk ścisłych, rozwoju technologii 

cyfrowych i powszechnego usieciowienia, nie jest już tak oczywiste. „Niebo 

owija mnie szczelnie / i unosi od spodu”, „Rzecz, która spada w przepaść, / 

spada z nieba w niebo” – pisze polska Noblistka i zupełnie jak belgijski 

wizjoner każe nam zmienić optykę oglądu świata. I nie tylko świata – bo 

tym samym także optykę widzenia miejsca człowieka w świecie oraz jego 

relacji z innymi. 

                                                           
30

 Stosując prawa optyki, ale i grając z nimi, malarz wprowadza mózg odbiorcy w konfuzję, gdyż 

w pewnym sensie mamy do czynienia z obrazem bistabilnym czy metastabilnym, tzn. kiedy 

„bodziec pozostaje taki sam, lecz zmienia się percept” (S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O 

miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, przeł. A. i M. Binderowie, Warszawa 2012, s. 94). Mózg 

robi to, co stanowi istotę jego działania: nadaje znaczenia odbieranym sygnałom, stosując 

wytworzone wcześniej przez siebie pojęcia i schematy poznawcze, ale boryka się z 

wieloznacznością, powodowaną zmianą perceptu. Może figury bowiem wcale nie spadają, ale 

wznoszą się, niczym balony wypełnione ciepłym powietrzem lub helem? A może wiszą tylko 

nieruchomo w powietrzu? Spadanie, wznoszenie / unoszenie się, trwanie z zawieszeniu, 

znieruchomienie, ruch – przyjęte przez mózg rozwiązanie pociąga za sobą określone 

konsekwencje semantyczne. Może jest tak, że Magritte’owi zależy na takiej właśnie migotliwej 

percepcji i takim właśnie migotaniu znaczeń, by oddać fenomen paradoksalnej i groteskowej 

egzystencji człowieka XX wieku…  
31

 W. Szymborska, Wiersze wybrane, Wybór i układ Autorki, Kraków 2000, s. 285-286. 
32

 Zob. K. Devlin, Żegnaj, Kartezjuszu…dz.cyt. W tym kontekście szczególnie znacząco 

wybrzmiewa druga część tytułu książki Devlina: Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej 

kosmologii umysłu. 

Żegnaj, 

Kartezjuszu! 
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Figury zapełniające przestrzeń obrazu Magritte’a to byty osobne, 

monady, choć bez wątpienia wpisane w jakąś niewidoczną strukturę, sieć. 

Bardzo łatwo, przy całej świadomości głębokiej ingerencji w dzieło, dałoby 

się tę przestrzenną sieć wyznaczyć. Z pewnością jest to struktura 

trójwymiarowa, co malarz osiąga dzięki zastosowaniu klasycznych, 

matematycznych zasad perspektywy, choć całość na wszystkie sposoby 

matematyce i prawom fizyki zaprzecza. „Sieciowo” zmodyfikowany obraz 

Magritte’a mógłby wyglądać tak:  

 

 

 

 

Naniesienie na obraz Magritte’a połączeń zamienia figury-ludzi w 

„węzły” sieci i natychmiast wprowadza w scenę ruch, napięcie, interakcję, 

dynamikę, chaos, ale i formę. Mimowolnie niejako oko biega od „węzła” do 

„węzła”, w mniejszych lub większych skokach, i zatrzymuje na krótszą lub 

na dłuższą chwilę, w zależności od miejsca danego „węzła” w sieci. Teraz 

lepiej widać, jak bardzo w oryginalnej wersji wszystko było stabilne, 

statyczne, uporządkowane. Gdyby nowopowstały układ z kolei 

odpersonalizować, pozbawić „aktywnych, «wrzących» węzłów misternego 

splotu sieci” (Lombard), uzyskalibyśmy efekt następujący: 

 

Wizualizacja: 

„człowiek 

okablowany” 

Wizualizacja: 

układ 

odpersonalizowany 
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Rys. Łucja Wużyk 

 

Pozostają tylko sieci fizyczne: plątanina linii (kabli) i urządzeń (jak 

routery), punktów styku i przecięcia. Ta skomplikowana kombinacja 

połączeń, służąca do przesyłania, przetwarzania, magazynowania, 

„zapamiętywania” informacji w zapisie binarnym, przypomina nieco układ 

synaps ludzkiego mózgu, które wykonują podobne zadania i pełnią podobne 

funkcje. Spójrzmy na wizualizację sieci internetowej z Wikipedii, z 

wyszczególnionym jednym węzłem łączącym różne adresy IP
33

, oraz na 

wizualizację układu neuronów w mózgu:  

                                                           
33

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet#/media/File:Internet_map_1024.jpg 

„Internet map 1024” autorstwa The Opte Project – Originally from the English Wikipedia; 

description page iswas here.. Licencja CC BY 2.5 na podstawie Wikimedia Commons - 

httpscommons.wikimedia.orgwikiFileInternet_map_1024.jpg#medi 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet#/media/File:Internet_map_1024.jpg


17 
 

 

  

 

Tego typu przestrzenne wizualizacje pozwalają uchwycić charakter 

współczesnego usieciowienia – człowieka, kultury, systemów 

komunikacyjno-informacyjnych. Nie należy zapominać przy tym jednak, że 

analogie są tylko analogiami, które niekiedy tylko łudzą nas swoją 

atrakcyjnością. Obrazy przedstawionych powyżej sieci i niektóre funkcje 

przedstawionych układów rzeczywiście są podobne, ale między sieciami 

fizycznymi, sztucznymi, a sieciami neuronalnymi istnieją jednak 

fundamentalne różnice – zupełnie odmienna jest istota połączeń. W sieci 

internetowej linki: 



18 
 

 

są tylko adresami, zwyczajnymi oznaczeniami z kodu komputerowego, 

które nakazują przeglądarce załadować następną samoistną stronę 

informacji. Nie mają ani odrobiny tego organicznego bogactwa ani 

wrażliwości, które cechują synapsy. „Połączenia w mózgu – pisze Ari 

Schulman – nie tylko umożliwiają dostęp do wspomnień, ale na wiele 

sposobów wspomnienia te konstytuują”
34

. Połączenia w sieci nie są 

naszymi połączeniami i nigdy się nimi nie staną, bez względu na to, ile 

czasu spędzamy, surfując po internecie i wyszukując informacje. Gdy 

oddajemy naszą pamięć maszynie, oddajemy jej także bardzo ważną część 

naszego intelektu, a nawet naszej tożsamości. Wiliam James na 

zakończenie odczytu na temat pamięci, wygłoszonego w 1892 roku, 

powiedział: „Łączenie jest tożsame z myśleniem”. Do zdania tego można 

by dodać: „Łączenie [neuronalne – P. K., J. W.] jest tożsame z «ja»”
35

.  

 

W czasach „cyfrowej zarazy” lub – mówiąc łagodniej – w dobie 

cyfrowej rewolucji
36

 sieci fizyczne oraz sieci społeczne są ściśle i 

nierozerwalne splecione ze sobą. Istnienie tych pierwszych bez drugich nie 

ma sensu. Sieci fizyczne „wnoszą w ten układ przepustowość transmisji i 

interaktywność, sieci społeczne – inteligencję i kreatywność”
37

, innymi 

słowy, element ludzki, podmiotowy. Pamięć urządzeń, tzw. pamięć 

zewnętrzna, to tylko układ zer i jedynek, „niezależne od siebie, statyczne 

bity, które można przenosić z jednego miejsca magazynowania w inne tyle 

razy, ile się chce, a one i tak się nie zmienią” (Carr), i które z łatwością 

można utracić na przykład w efekcie zwykłego „błędu systemu”. To tylko 

układ algorytmów. Element ludzki zaś jest nieprzewidywalny i 

niewyliczalny, aktywny, spontaniczny czy kapryśny nawet, plastyczny i 

uzależniony od ciała, ale także skazany na transformację ze względu na 

sposób istnienia umysłu oraz coraz silniejsze sterowanie z zewnątrz (z 

sieci). Przede wszystkim jednak mechanizm zapamiętywania/uczenia się 

przez człowieka nie ma nic wspólnego z zapisem cyfrowym: 

 

Co decyduje o tym, co pamiętamy, a co zapominamy? Kluczem do 

konsolidacji wspomnień jest uwaga. Procesy przechowywania wspomnień 

                                                           
34

 A. N. Schulman, fragment korespondencji (7 VI 2009) z Nicolasem Carrem.  
35

 N. Carr, dz.cyt., s. 240. 
36

 Luciano Floridi, profesor filozofii i etyki informacji w Oksfordzie, twierdzi, że ludzkość 

przechodzi właśnie czwartą w swych dziejach rewolucję, związaną z rozwojem 

inteligentnych technologii (trzy wcześniejsze przewroty wiążą się z odkryciami Kopernika, 

Darwina i Freuda), zob. Tyle bajtów, że brzuch pęka. Z filozofem Lucianem Floridim 

rozmawia Kararzyna Wężyk, Magazyn Świąteczny „Gazety Wyborczej”, 2-3 stycznia 

2016, s. 20.  
37

 D. Lombard, dz.cyt., s. 126. 

Gra o najwyższą 

stawkę... 
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jawnych i – co równie ważne – tworzenia połączeń między nimi wymagają 

silnej koncentracji umysłu wspartej poprzez powtarzanie albo poprzez 

intensywne zaangażowanie intelektualne lub emocjonalne. Im bardziej 

wyostrzona uwaga, tym wyraźniejsze będzie wspomnienie. „Aby dane 

wspomnienie zostało zachowane” – pisze Kandel – „przyjmowana 

informacja musi zostać starannie i dogłębnie przetworzona. Osiąga się 

to poprzez zajęcie się tą informacją oraz poprzez połączenie jej w taki 

sposób, aby miała ona sens i logicznie uzupełniała wiedzę dobrze już 

utrwaloną w pamięci”. Jeżeli nie potrafimy się zająć daną informacją w 

pamięci roboczej, pozostanie w naszej głowie, tylko dopóki neurony 

zachowają swój ładunek elektryczny – czyli w najlepszym razie kilka 

sekund. Potem zniknie, przy czym zostawi po sobie bardzo słaby ślad albo 

nie zostawi go wcale
38

. 

 

 Niemiecki psychiatra i neurobiolog, cytowany już w tej książce 

Manfred Spitzer, podobnie objaśnia, dlaczego sprawność 

zapamiętywania/uczenia się oraz operowania w mózgu wytworzonymi 

treściami zależy od sposobu wytwarzania/przetwarzania tych treści:  

 

Na skutek silnej koncentracji na jakimś zjawisku znacznie lepiej je 

zapamiętujemy. Intensywniejsza aktywacja uwagi oznacza w końcu nie tylko 

głębszy poziom przetwarzania (więcej impulsów przepływa przez większą 

liczbę synaps), lecz także wyższą efektywność uczenia się (więcej synaps się 

zmienia albo w takiej samej liczbie synaps zmiany są intensywniejsze, albo 

jedno i drugie). […] Podczas przetwarzania dopływających z zewnątrz 

informacji mózg korzysta z wiedzy, którą już wcześniej posiadł. W ten sposób 

rozpoznaje nową sytuację, ocenia jej znaczenie, potencjalne korzyści lub 

zagrożenia i wyniku tych rozpoznań decyduje, jakie podjąć działania. 

Docierające do naszego mózgu treści możemy zatem przetwarzać w dwojaki 

sposób – albo przyglądamy się im powierzchownie i szybko przenosimy 

uwagę na kolejny bodziec, albo zajmujemy się nimi gruntownie. Wpływ 

głębokości przetwarzania na zapamiętywanie wydaje się więc zupełnie 

zrozumiały: podczas szczegółowego przerabiania danej informacji w 

ogarnięciu wszystkich jej aspektów biorą udział różne ośrodki mózgu. Ta 

intensywność przetwarzania prowadzi do zmian w bardzo wielu synapsach, 

ułatwiając tym samym zapamiętywanie przetwarzanych treści
39

. 

 

 I właściwie o to w szkole toczy się gra (a przynajmniej w naszym 

rozumieniu). O intensywność i głębokość przetwarzania, czyli o 

intensywność i głębokość naszej egzystencji, naszego sposobu bycia w 

świecie. To podstawowy cel kształcenia i podstawowy przedmiot refleksji. 

Człowiek interesuje się najbardziej człowiekiem – stwierdziła dawno temu 

Maria Janion, nawiązując do myśli Goethego, który uważał, że właściwym 

                                                           
                             

38
 N. Carr, dz.cyt., s. 237-238. 

                             
39

 M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, 

tłum. A. Lipiński, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013, s. 63-64. 

Głębokość 

przetwarzania 
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przedmiotem badań człowieka jest człowiek
40

. I w tym względzie nic się nie 

zmieniło. Fakt, że dziś jest to „człowiek okablowany”, nie ma znaczenia dla 

podstawowego i ogólnego obiektu refleksji („badań”) w szkole. Ma on 

jednak ogromne znaczenie dla określania obszarów dociekań 

szczegółowych, a zwłaszcza dla organizacji warunków i sposobów uczenia 

oraz uczenia się. Szkoła to także przykład „technologii intelektualnych”, o 

których pisał Nicholas Carr, a które decydują o naszej „prywatnej i 

publicznej tożsamości”41. W obecnym kształcie jest to technologia 

anachroniczna i nieefektywna, bo zupełnie odcięta od współczesnej 

„sieciowej” rzeczywistości albo powiązana z nią bardzo „płytko”, o czym 

Spitzer napisał całą książkę, wyjaśniając krok po kroku, w jaki sposób 

pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci
42

. 

 Gra o „prywatną i publiczną tożsamość” to gra o najwyższą stawkę – 

nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale dla kultury w ogóle, która tak 

naprawdę, przekonuje Nicholas Carr, przechowuje się w synapsach 

konkretnych osób („węzłów” sieci ze zmodyfikowanego obrazu Magritte’a): 

 

Kultura jest czymś więcej niż tylko zbiorem tego, co Google określa mianem 

„światowe zasoby informacji”. Jest czymś więcej niż to, co da się zredukować do 

kodu dwójkowego i załadować do sieci. Kultura, aby żyć, musi być nieustannie 

odnawiana w umysłach przedstawicieli każdego pokolenia. Jeśli wydobędziemy 

pamięć z własnego wnętrza i przekażemy na zewnątrz, to nasza kultura umrze
43

.  

 

Model edukacji humanistycznej 

(opis i przykładowe rozwiązania) 

 

 Podstawą tego rodzaju myślenia o edukacji humanistycznej, jakie 

będziemy rozwijać w dalszej części wywodu (interesuje nas z pewnych 

względów głównie poziom ponadgimnazjalny), jest fundamentalna, by nie 

rzec – oczywista, przesłanka antropologiczno-kulturowa: tożsamość i 

osobowość jednostki jest w znaczącej mierze zakorzeniona w kulturze, w 

której dana jednostka dorasta i funkcjonuje. Oznacza to, że przyjmujemy 

                                                           
                             

40
 M. Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, PIW, Warszawa 1974, s. 220. 

                             
41

 N. Carr, dz.cyt., s. 61. 

                             
42

 M. Spitzer, Cyfrowa demencja…, dz.cyt. Zob. P. Kołodziej, Podręczniki i e-podręczniki… 

                             
43

 N. Carr, dz.cyt., s. 241. 

 

Z perspektywy 

antropologicznej 
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jako uniwersalną zasadę akcentowanie silnych związków między jednym i 

drugim. To z kolei prowadzi do respektowania faktu, że istnieją 

zróżnicowane, alternatywne formacje kulturowe, zależne od czasu, geografii 

i tysiąca pomniejszych czynników. W tym sensie edukacja na równi 

zakorzenia, jak też relatywizuje i różnicuje, opiera się na ideach tolerancji, a 

nie na etnocentrycznej postawie samozadowolenia i wykluczenia. Kiedy 

postawa tolerancji (w znaczeniu akceptacji, a przynajmniej braku 

sprzeciwu) jest niemożliwa do przyjęcia, ponieważ naruszałaby w sposób 

radykalny podstawowe zasady etyczne podmiotu poznającego, pozostaje 

jedynie aspekt poznawczy i próba uświadomienia sobie przyczyn, dla 

których Inny zachowuje się Inaczej. Chodzi wówczas o to, by zrozumieć 

siły i mechanizmy, jakie decydują o jego postawach i wyborach. 

Za przykład niechaj posłuży opowiadanie Ofiara Violi Wein z tomu 

Rachmunes
44

. Lektura tego tekstu uświadamia, że dla jego bohatera, 

arabskiego chłopca o imieniu Fathi, który wychowuje się w Gazie, w obozie 

dla uchodźców, właściwie nie ma alternatywy. Warunki życia, wierzenia i 

wartości, wzorce kultywowane przez rodzinę i lokalną społeczność, 

wreszcie upokorzenie (choć mimowolne) doznane ze strony żydowskiej 

dziewczyny – wszystko to czynią z niego przyszłego terrorystę, samobójcę-

męczennika. Aby uniknąć tragicznego przeznaczenia, chłopiec musiałby 

zaprzeczyć temu, co go uformowało, było jego jedynym światem, wyrzec 

się części samego siebie. 

 Jednak, jak wolno przypuszczać, nie wszyscy przedstawiciele lokalnych 

społeczności arabskich, które zaznają różnego rodzaju ucisku, stają się 

terrorystami. To oznacza, że alternatywa mimo wszystko istnieje, tak jak 

istnieją niezaprzeczalne wartości – na przykład ludzkie życie – które 

domagają się poszanowania. Zmierzamy do tego, że ponad różnicami i 

odmiennościami dają się odnaleźć elementy wspólne – emocje, ambicje, 

lęki, relacje rodzinne, stosunek do śmierci
45

. Czyli to wszystko, co pomaga 

przerzucać mosty ponad czasem i geografią i zbliża ludzi, czyniąc ich 

przedstawicielami mimo wszystko wspólnego gatunku, zwłaszcza gdy 

przyglądać się im z pewnego oddalenia, na przykład z perspektywy 

                                                           
44

 V. Wein, Ofiara, [w:] Taże, Rachmunes, Warszawa 2005. 
45

 W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 95. 

Zawsze chodzi  

o tożsamość 
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Kosmosu lub perspektywy istoty, która nie jest człowiekiem, co zdarza się 

nieraz w rozmaitych dziełach spod znaku science fiction. Inna sprawa, że 

ocena nie zawsze musi być pochlebna i nie każdy „lubi być wśród ludzi”, 

jak zapomniany diabeł ze sztuki Jana Drdy. W pogardliwym wywodzie 

agenta Smitha (który jest personifikacją programu komputerowego w filmie 

Matrix braci Wachowskich) człowiek to… złośliwy wirus: 

 

Podzielę się z tobą odkryciem, którego tu dokonałem. Próbowałem 

zaklasyfikować wasz gatunek i doszedłem do wniosku, że wcale nie 

jesteście ssakami. Wszystkie ssaki na ziemi instynktownie zachowują 

równowagę ze środowiskiem. Ale nie ludzie. Zajmujecie jakiś obszar i 

rozmnażacie się, aż wyczerpiecie wszystkie zasoby naturalne. Żeby 

przeżyć, zajmujecie nowe tereny. Są na tej planecie inne organizmy, które 

postępują tak samo. Wiesz, o czym mówię? O wirusach. Ludzkość to 

choroba, rak toczący tę planetę, zaraza, a my stanowimy lek. 

 

Świadomość przynależności do jednego gatunku sprawia, że różnice 

kulturowe – choć często tak fascynujące – schodzą na drugi plan, jak w 

przypadku pewnego tureckiego serialu, w którym mężczyźni chodzą w 

abażurach na głowach i mają po kilka żon, co nie przeszkodziło mu w 

zrobieniu furory na całym świecie, także w Polsce, czego – rzecz jasna – nie 

przegapiła bieżąca prasa
46

. 

Prezentowany niżej projekt edukacji humanistycznej w czasach 

„cyfrowej zarazy” (albo „cyfrowego boomu”, zależy jak spojrzeć) jest w 

myśl prowadzonych tu rozważań tyleż uniwersalny, co lokalny. Ten drugi 

aspekt oznacza, że poznanie dokonuje się z perspektywy tu (Polska) i teraz 

(druga dekada XXI wieku). Oba aspekty (tzn. uniwersalność i lokalność) 

pozostają w relacji napięcia, swego rodzaju dopełnienia i konfrontacji. 

Pierwszy aspekt – to ponadczasowa reguła kształtowania i rozwoju danej 

osoby, uwzględniająca wpływ kontekstu cywilizacyjno-kulturowego na jej 

tożsamość, postawy i światopogląd. Działa w odniesieniu do wszystkich 

formacji kulturowych, które kształtowały człowieka i były przez niego 

                                                           
  

46
 E. Batuman, Ottomania, „The New Yorker”, 17 lutego 2014, 

http://www.newyorker.com/magazine/2014/02/17/ottomania, dostęp: 2.12.2015; M. 

Stysiak, Zaskakujący sukces tureckich seriali. Także w Polsce, „Gazeta Wyborcza”, 07 

listopada 2015, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19151831,zaskakujacy-sukces-

tureckich-seriali-takze-w-polsce.html, dostęp: 2.12.2015; M. Hawranek, Sz. Opryszek, 

Wybiła pora sułtana, „Gazeta Wyborcza”, 3 grudnia 2015, dodatek „Duży Format”, s. 18-

19. 

Lokalność 

http://www.newyorker.com/magazine/2014/02/17/ottomania
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19151831,zaskakujacy-sukces-tureckich-seriali-takze-w-polsce.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19151831,zaskakujacy-sukces-tureckich-seriali-takze-w-polsce.html
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kształtowane. Rozwijana w ten sposób świadomość istnienia odmiennych 

lub odrębnych formacji kulturowych chroni nas przed poczuciem wyższości 

wobec postaw i światopoglądu osoby spoza naszego systemu wartości, 

wierzeń, języka itp.  

Drugi aspekt – to aktualny kontekst. To perspektywa, z której 

patrzymy dziś, i środowisko, które kształtuje współczesnego człowieka. Oba 

porządki przenikają się, działają równocześnie. Uniwersalność i lokalność to 

składniki tego samego znaku, tego samego równania, co pięknie wyłożył 

Marek Bieńczyk, analizując w podobnie dwoistym ujęciu ludzką twarz, 

twarz holenderskiego trenera polskiej reprezentacji, Leo Beenhakkera: 

 

Twarz Benhaakkera jedna oba porządki, krąży tam i tu, przemieszcza się w 

naturalnie dany jej sposób od absolutu do konkretu, od konkretu do absolutu, 

jej siłą jest to, że jednocześnie lub na zmianę informuje w mianowniku o 

niezmienności rzeczy, a w liczniku o wadze teraz, o prymacie hic et nunc, że 

raz (częściej) odsyła do ogólnych praw życia, innym razem do chwili, która 

się dzieje
47

. 

 

Lokalność ujęcia wymusza – czy tego chcemy, czy nie – 

uwzględnienie naturalnego środowiska współczesnej młodzieży, czyli 

środowiska cyfrowego. Opisując jego rolę, możemy dziś wykorzystać 

przemyślenia Hansa-Georga Gadamera dotyczące funkcji języka. Niemiecki 

filozof przestrzegał kilkadziesiąt lat temu przed traktowaniem go jako 

zewnętrznego narzędzia, które można wykorzystać w dowolnej chwili, w 

dowolny sposób i beztrosko odłożyć na półkę
48

. Zarówno język, jak i 

współczesna technologia – choć każde w inny sposób i w innym wymiarze 

– to fenomeny głęboko zintegrowane z ludzką osobowością, „zszyte” z 

człowiekiem tak ściśle, że często nie widać szwów. Zwłaszcza – w tym 

drugim przypadku – z młodym człowiekiem, obcującym praktycznie od 

chwili narodzin z nowoczesnymi urządzeniami, siecią i wirtualną 

rzeczywistością.  

Wymownym obrazem tego zjawiska, ujmującym je w 

hiperbolicznym skrócie i przyspieszeniu, jest reklama jednego z operatorów 

                                                           
47

 M. Bieńczyk, Książka twarzy, Warszawa 2011, s. 155. 
48

 H.-G. Gadamer, Człowiek i język, tłum. K. Michalski, [w:] K. Michalski, Zrozumieć 

przemijanie, Warszawa 2011, s. 289. 
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telefonii komórkowej lansująca hasło-przesłanie „Born for the Internet”
49

. 

Bohaterem filmiku jest noworodek, który – w szpitalnej scenie porodu – 

energicznie opuszcza brzuch matki, by następnie wyjąć z rąk zdumionego 

pielęgniarza (asystenta?) tablet, znaleźć w wyszukiwarce Google hasło 

„How to cut the imbilical cord”, pozbyć się przy użyciu nożyczek 

pępowiny, wyciągnąć z kieszeni pielęgniarki smartfona i zrobić sobie z nią 

słodkie zdjęcie, a następnie podjąć eksplorację świata, zatrzymując się po 

drodze na chwilę przy leżącym na podłodze laptopie i wrzucając na 

YouTube’a materiały z porodu… 

Nie chodzi tu tylko o to, że nowoczesne urządzenia są oczywistym i 

„naturalnym” wyposażeniem młodego człowieka, przedłużeniem jego woli i 

środkiem realizacji takich czy innych zamiarów. Cyfrowe otoczenie staje się 

obecnie naturalnym środowiskiem człowieka, kształtuje jego osobowość i 

charakter, wpływa na pracę mózgu, wrażliwość, potrzeby i preferencje. Tak 

naprawdę młodzi ludzie nie posługują się smartfonami czy tabletami (wraz z 

całym dobrodziejstwem inwentarza, jakie zapewnia dostęp do sieci) jako 

narzędziami, by realizować jakieś zewnętrzne (wobec sieci) cele, ale po 

prostu manifestują swoją obecność, swoje istnienie w komunikacyjnym 

uniwersum, zaspokajając własne potrzeby społeczne i poddając się 

obowiązującym normom i trendom. To ich sposób na to, by nie przegapić 

istnienia. Nie być w sieci – parafrazując Szymborską – to jest nie być wcale. 

„Bycie” zapewnia im rozbudowana sieć kanałów komunikacyjnych, portali i 

aplikacji takich jak YouTube, Facebook, Nasza Klasa, Twitter, Instagram, 

Snapchat itp. Dorzućmy do tego blogi, czaty, produkcję memów oraz 

możliwość wpisywania postów pod każdym internetowym przekazem. 

„Dziś ludzie używają mediów społecznościowych jako potwierdzenia 

swojej obecności – stwierdza Katarzyna Wężyk – instagramuję, więc 

jestem”. A włoski filozof i etyk informacji, Luciano Floridi, dopowiada: 

„Być poza infosferą, to być pariasem, znaleźć się poza nawiasem 

społeczeństwa”
50

. 

Przyjęcie strategii podmiotowo-antropologicznej oznacza, że 

respektujemy perspektywę, z jakiej patrzy na świat młody współczesny 

                                                           
                              

49
 https://www.youtube.com/watch?v=_gu97Fms8XQ, dostęp: 3.12.2015. 

                              
50

 Tyle bajtów, że brzuch pęka, dz.cyt., s. 20. 

Horyzont pytań 

https://www.youtube.com/watch?v=_gu97Fms8XQ
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obywatel, czyli nie ignorujemy z wyżyn osiągnięć nauk specjalistycznych 

(historia literatury, teoria literatury, językoznawstwo, historia sztuki itd.) 

potrzeb i możliwości poznawczych ucznia jako jednego z podmiotów 

edukacyjnego procesu. Doświadczenie i literatura fachowa nauczyły nas, że 

pas transmisyjny łączący szkołę z uniwersytetem zapewnia tej pierwszej 

niewyczerpane dostawy zręcznie uporządkowanej i gęsto upakowanej 

wiedzy, ale odbiorca, czyli uczeń nie wydaje się zainteresowany pożywną 

nauką, za to z upodobaniem sięga po zręcznie przyrządzone produkty 

ekspansywnego przemysłu rozrywki. Nie można tego faktu ignorować, 

przygotowując edukacyjną ofertę, co nie znaczy przecież, że trzeba się 

bezwzględnie przerzucić na to, co łatwe i przyjemne.  

Zacznijmy od tego, że warto zmienić sposób myślenia o edukacji 

humanistycznej. W prezentowanej koncepcji nie rozważamy jej od strony 

treści kształcenia, kategorii historyczno-estetycznych, porządku epok, 

zestawu obligatoryjnych tekstów czy problemu odbioru tekstu jako takiego, 

ani nawet od strony sprawdzianu/egzaminu/matury, ale od strony pytań, 

jakie chcielibyśmy postawić światu. My – autorzy koncepcji i nauczyciele, 

ale przede wszystkim my – ludzie. „Ludzkie pytania”, czyli takie, które 

mogliby zadawać (i zadają) przedstawiciele różnych pokoleń i różnych 

kultur, wyprzedzają wiedzę specjalistyczną, bowiem niepokoją nie tylko 

mędrca i uczonego, ale też dziecko oraz – chcemy w to wierzyć – rolnika, 

który szuka żony. Kiedy zaś mówimy „pytania”, mamy na myśli 

autentyczne dylematy i niewiadome, niepozwalające od wieków 

człowiekowi spokojnie zasnąć, a niektórych skłaniające nawet do ekspresji 

tych niepokojów za pomocą takiego czy innego artystycznego kodu.  

W ten sposób wyłania się porządek problemowy, który ujmuje 

zjawiska kultury w szeroko rozumianym egzystencjalnym horyzoncie. 

Dopóki da się zbliżyć horyzont artysty z horyzontem ogólnoludzkim, a jest 

to przecież jeden z istotniejszych warunków istnienia sztuki w obiegu 

społecznym, takie ujęcie wydaje się najbardziej naturalne i racjonalne. 

Wszak podstawowe kategorie, które porządkują odbiór dzieła, to pytania o 

temat i problematykę
51

.  

                                                           
51

 W wywodzie Umberta Eco temat (topic) jawi się jako jeden z najważniejszych 

operatorów interpretacyjnych, wyznaczających granice tekstu i wskazujących na możliwe 



26 
 

Jednocześnie z góry oddalamy obawy przed arbitralnością, chaosem 

i niekompletnością. Wiele już na ten temat zostało powiedziane
52

. Jak się 

bowiem mają do ewentualnych zastrzeżeń dotychczasowe praktyki tzw. 

„tradycyjnej szkoły”? Omawiamy Proces obok Przedwiośnia, bo oba teksty 

wydano niemal w tym samym czasie. Pozwalamy wierzyć uczniom, że 

ogarnęli w miesiąc tysiąc lat kultury europejskiego średniowiecza, bo 

poznali Bogurodzicę, fragmenty Pieśni o Rolandzie i kilka sloganów na 

temat teocentryzmu. Czytamy trzeciorzędne teksty, ignorując światowe 

arcydzieła, tylko dlatego, że są  z jakichś powodów typowe dla epoki, prądu 

czy stylu pisarskiego. Wreszcie, popełniamy strukturalny błąd: wychodzimy 

od wiedzy gotowej, zewnętrznej i dla ucznia zupełnie obcej, zaprzeczając w 

ten sposób elementarnym neurobiologicznym rozpoznaniom. Nie tak uczy 

się mózg
53

.    

Jeśli chodzi o stosunek do tradycji, problem kanonu i problem 

reprezentatywności, proponujemy mały eksperyment – grę edukacyjną pod 

tytułem „dokończ zdanie”. Jest to gra w słuszne polonistyczne oburzenie. 

Trzeba dopowiedzieć myśl, zgodnie z własnymi przekonaniami: „Nie 

można skończyć liceum i nie wiedzieć o…”. Jedną z odpowiedzi, o mocy 

regulatywnej, daje oczywiście podstawa programowa (wyliczając 

obowiązkowe treści i teksty), ale każdy może sformułować własną opinię. 

Można by z nich zapewne stworzyć ogromny spis obligacji lekturowych. 

Wiadomo, jedni lubią Miłosza a inni Paula Coehlo… 

Do czego zmierzamy? Otóż, jeśli można mówić o 

reprezentatywności w przypadku przedstawianego projektu, nie chodzi tu o 

reprezentatywność ze względu na epokę, prąd estetyczny czy dorobek 

artysty, ale o miejsce danego dzieła w światowej kulturze, jego rangę 

myślową i artystyczną. Gdyby spytać o najbardziej znaczące arcydzieło 

literackie  – dajmy na to anglojęzyczne (bo przecież kultura anglojęzyczna 

nadaje dziś ton) – źródło najsłynniejszych cytatów i najintensywniejszych 

inspiracji, także wciąż ponawianych wykonań, utwór prezentujący 

                                                                                                                                                                                     
sposoby identyfikacji znaczeń (E. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji 

tekstów narracyjnych, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994, s. 131). 
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 Z.A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej 

kompetencji, Kraków 2003, s. 113 i nast. 

                                  
53

 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, dz.cyt. 
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najłatwiej rozpoznawalnego pod słońcem bohatera, większość kulturalnych 

humanistów całego świata powiedziałaby: Hamlet, a przed naszymi oczami 

pojawiłby się automatycznie obraz młodzieńca w rajtuzach z czaszką w 

ręce. Tymczasem okazuje się, że miliony polskich uczniów mogły spokojnie 

zakończyć edukację, nie spotykając się w szkole z tym dramatem, co 

sankcjonowały podstawy i programy na przestrzeni ostatnich 

dziesięcioleci
54

. Nieobecność Hamleta w programach szkolnych 

usprawiedliwiana bywa dość karkołomnie obecnością Makbeta, jakby to 

były wymienne figury – ten stracił ojca-króla, tamten zabił króla, co tam – 

ważne, że jakiś król padł trupem. Nie poznały więc dzieci z bliska Hamleta, 

za to nauczyły się recytować szkolną formułkę o ascezie św. Aleksego, 

tudzież chudym literacie Naruszewicza, o którym nie słyszano na świecie
55

. 

Hm… 

I co się stało? Z tymi dziećmi, z kulturą, ze światem? Śpieszymy 

uspokoić wstrząśniętych humanistów – dawni uczniowie mają się całkiem 

dobrze. Przeżyli, choć czas ich trochę nadkruszył, choć – jak bohater 

kryminałów Marcina Świetlickiego – spuchli, utyli, posiwieli. Być może 

nawet niczym stary Prometeusz z tekstu Herberta próbują pisać pamiętniki i 

śmieją się cicho – „Jest to teraz jedyny sposób wyrażenia niezgody na 

świat”…  

                                                           
54

  Na poważnie (to znaczy w sposób głęboko sproblematyzowany i w ciekawym układzie 

kontekstualnym) wprowadzony został w szkolny obieg gimnazjalny dopiero za sprawą 

podręcznika do języka polskiego dla III klasy gimnazjum z serii To lubię!, przygotowanego 

przez Marię Jędrychowską i Zofię Agnieszkę Kłakównę (Kraków 2001). 
55

 Żywotność i uniwersalność historii Hamleta da się tłumaczyć zakorzenieniem tej postaci 

w sferze mitycznej (P. Sadowski, Hamlet mityczny, Kraków 1991).Właśnie kiedy piszemy 

te słowa, w jednym z krakowskich teatrów wystawia się (w reżyserii Krzysztofa 

Garbaczewskiego) odświeżoną, „totalną” wersję dramatu Szekspira, która porusza i daje do 

myślenia. „Mnożąc w nieskończoność wariacje na temat Szekspira – pisze recenzent, 

Witold Mrozek – Garbaczewski pokazuje Hamleta właśnie jako teatralną machinę, 

perpetuum mobile, które każe bez końca dopatrywać się w dramacie wszech czasów treści 

doniosłych, uniwersalnych i ponadczasowych, a jednocześnie za każdym razem nowych, 

oryginalnych i współczesnych” (W. Mrozek, W Starym Teatrze w Krakowie powstała 

Hamlet „totalny”, „Gazeta Wyborcza”, 18 czerwca 2015, 

http://wyborcza.pl/1,75475,18140614,W_Starym_Teatrze_w_Krakowie_powstal__Hamlet

__totalny.html, dostęp: 10.01.2016).  

W tym samym czasie w ogólnopolskim dzienniku ktoś inny odwołuje się (w rozbudowanej, 

uszczegółowionej  analogii) do Hamleta, by w interesujący sposób opisać bieżącą sytuację 

polityczną w Polsce (K. Lewestam, Polska jest więzieniem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 8-

10 stycznia 2016, s. 25). Nikt za to nie sięga jakoś do reliktów z rodzimych programów 

szkolnych…    

http://wyborcza.pl/1,75475,18140614,W_Starym_Teatrze_w_Krakowie_powstal__Hamlet__totalny.html
http://wyborcza.pl/1,75475,18140614,W_Starym_Teatrze_w_Krakowie_powstal__Hamlet__totalny.html
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Co w tym wszystkim dziwnego? Ano to, że wiele razy słyszeliśmy (i 

czytaliśmy) o zapaści edukacji polskiej z powodu niedosytu Sienkiewicza 

czy przemyśleń filozoficzno-teologicznych Jana Pawła II, ale nie 

słyszeliśmy, żeby ktoś  upomniał się o Hamleta. Okazuje się, że wiara w raz 

przyswojone kanony bywa w istocie oznaką leniwego przyzwyczajenia (sam 

nie poznałem, więc musi to być na tyle nieważne, że nie będę o tym uczył 

innych), myślenia w kategoriach ideologicznych, czasem – niestety – 

kompletnej ignorancji. I w gruncie rzeczy, między nami mówiąc, ani 

obecność Hamleta w programach szkolnych, ani jego nieobecność o niczym 

nie przesądza. W nauczaniu chodzi jeszcze o coś innego… 

Ten projekt nie koncentruje się na kompleksach lub wycinkach 

„wiedzy o…”, potwierdzonej naukowym wglądem i systematyzacją. 

Koncentruje się na samopoznaniu i kształtowaniu własnej tożsamości, dla 

której Inny jest punktem odniesienia, uczestnikiem wspólnego dramatu, 

adresatem zobo-wiązania, zaś świat sceną, na której dochodzi do 

spotkania
56

. Jest więc (ów projekt) z założenia bardziej formacyjny niż 

reprodukcyjny
57

, jakkolwiek procedury poznawcze obejmują tu bardzo 

wiele aspektów rzeczywistości. Jest projektem opartym na aktywnym 

refleksyjnym współuczestnictwie – w działaniu i myśleniu – zwróconym na 

zewnątrz siebie i do wewnątrz
58

.  

Oczywiście, w tym miejscu musi pojawić się hasło, które trochę 

wstyd wymawiać, tak zostało bowiem zużyte i sponiewierane w dydaktyce 

przez ostatnie lata, że trzeba by talentu Różewicza chyba, żeby przywrócić 

zużytemu słowu znaczenie. Mamy na myśli podmiotowość. Jak do tej pory 

najgłębszym i najuczciwszym (nieprzypadkowo używamy tej kategorii) 

rozpoznaniem problemu podmiotowości w perspektywie edukacyjnej 

pozostaje wielokrotnie tu cytowana praca Zofii Agnieszki Kłakówny 

                                                           
56

 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998. 
57

 Z.A. Kłakówna, dz.cyt., s. 52. 
58

 „W przeciwieństwie do jaźni w ogóle, «tożsamość» jaźni zakłada świadomość 

refleksyjną – pisze Anthony Giddens. – 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 przez refleksyjnie działającą jednostkę” (A. Giddens, Nowoczesność i 

tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, 

Warszawa 2010, s. 79). 

Formacja a nie 

reprodukcja 
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Przymus i wolność
59

. Problem z podmiotowością jest tego rodzaju, że 

bynajmniej jej nie przybywa od samego odmieniania tego słowa przez 

przypadki. Realne konsekwencje respektowania podmiotowości są między 

innymi takie, że otwiera ona znaczny margines wolności i wyboru, że każe 

lokować podejmowane przez młodzież działanie w obrębie jej własnej 

motywacji i woli, że wymusza elementy negocjacji między oczekiwaniami 

instytucji i potrzebami uczniów. Trudno pogodzić te warunki z taką formułą 

pracy, w której wszelka decyzyjność, zwłaszcza w wyznaczaniu celów i 

treści kształcenia, stoi po stronie instytucji tylko, a uczący się nie znajdują 

związku między przedmiotem kształcenia a sferą własnych potrzeb i 

zainteresowań.  

Nasz projekt chcemy przedstawić – niezbędna będzie tu metaforyka 

przestrzenna – pod postacią wielowymiarowej całości, którą da się opisać 

jako strukturę odśrodkowo-sieciową, entropiczną i dynamiczną, co 

zdecydowanie odróżnią ją od konstrukcji ustabilizowanych i zamkniętych, 

zewnątrz-opresywnych, „tabelkowych”, jednowymiarowych i 

jednowątkowych, uporządkowanych za pomocą działów nauki czy osi 

chronologicznych. Innymi słowy – powtórzmy jeszcze raz słowa Wisławy 

Szymborskiej z wiersza Niebo – dawne wyobrażenia to nie jest „właściwy 

sposób myślenia o tej całości”. Człowiek – w nowoczesnym ujęciu – staje w 

obliczu otwartego na oścież Kosmosu, który przytłacza i nie daje się łatwo 

uporządkować (choćby na górę i dół, jak to było za dawnych dobrych 

czasów, kiedy powszechnie wierzono w ziemię i niebo, a jeszcze i w to, że 

Bóg patrzył prosto w czubek ludzkiej głowy – to z kolei z wiersza Pejzaż 

także nieocenionej Szymborskiej). Żeby zobaczyć siebie w tej nieogarnionej 

przestrzeni, należałoby ująć to tak: 

 

Od tego trzeba było zacząć: niebo.  

Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb.  

Otwór i nic poza nim,  

ale otwarty szeroko. 

 

Nie muszę czekać na pogodną noc, 

ani zadzierać głowy, 

żeby przyjrzeć się niebu. 

Niebo mam za plecami, pod ręką i na powiekach. 
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 Zob. zwłaszcza Z.A. Kłakówna, dz.cyt., s. 75-108. 

Cyfrowy 

 ‘homo viator’ 
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Niebo owija mnie szczelnie 

i unosi od spodu
60

. 

 

Myśląc w kategoriach przestrzennych, chcemy również naśladować 

(strukturalnie i wizualnie) naturalne sposoby funkcjonowania ludzkiego 

mózgu (sieć połączeń neuronowych), współczesne cyfrowe środowisko 

komunikacyjne (sieć połączeń komunikacyjnych, wielość i różnorodność 

ścieżek przepływów, bogactwo bodźców, interaktywność) oraz mechanizmy 

działania kultury – swoistą synchronię (Sławiński), dostępność i 

współobecność – ponad czasem i przestrzenią – zjawisk kulturowych, 

których potencjały energetyczne uaktywniają się (za sprawą ludzkiego 

podmiotu, w sytuacji odbioru) w intertekstualnej redystrybucji znaczeń i 

estetyk. W tym wypadku chodzi o to, że niewyczerpane uniwersum kultury 

– wzory kulturowe, postawy, normy czy idee wraz z całym asortymentem 

ich materialnych przejawów – podlega nieustającej fluktuacji: dopływom i 

odpływom, reorganizacjom, de- i re-konstrukcjom, modom, przemianom i 

przewartościowaniom. W te otwarte, interaktywne obszary wpisuje się 

indywidualny kulturowy kod DNA każdego odbiorcy/uczestnika. 

Uczestnictwo i element przetwarzania to warunki aktywacji ścieżek 

poznania, czynniki umożliwiające ukonstytuowanie pamięciowego śladu. 

Tak postrzegamy mechanizmy aktywnego poznania w planie 

jednostkowego rozwoju i uczestnictwa w świecie. Stabilizowanie tego 

poznania, konstruowanie i budowanie rozeznania w otaczającej 

rzeczywistości przypomina wydeptywanie ścieżek, pozostawianie śladów 

pamięciowych, które zamieniają chaos świata w indywidualną mapę. Na 

tym bowiem polega relacja między ogólnodostępnymi atlasami a prywatną 

topografią – te pierwsze są pomocne, zobiektywizowane i profesjonalne, ale 

autentyczna znajomość terenu bierze się z uczęszczania dróg, z osobistej 

eksploracji. Oto nowa wersja homo viator – tożsamość w ruchu, 

kształtowana w procesie poznania; jej obrazem są ścieżki i wrażenia, 

orientacja i umiejętność przetrwania. Motywacje może wyznaczać 

konkretny, mniej lub bardziej pragmatyczny cel, ale też czysta turystyka – 

wędrówka dla samego wędrowania (podejście humanistyczne). 

                                                           
60

 W. Szymborska, Niebo, dz.cyt.  
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Funkcję zabezpieczenia przed ograniczaniem się do własnej prawdy, 

przed zamianą samopoznania w samozadowolenie i samowyniesienie, przed 

uznaniem swego „ja” za wyrocznię i centrum wszechświata w tym procesie 

autopoznania i autokreacji pełnią rozmaite mechanizmy dialogu i 

strukturyzacji: 

 „nawigacja” w jakimś zakresie jest sterowana – obszary refleksji i 

zadania wyznacza nauczyciel, podręcznik, umowa podjęta w ramach 

klasowej społeczności; 

 indywidualne i grupowe działania podlegają obiektywizacji za 

sprawą: kategorii poznawczych, problemów, tematów; odsyłania do 

mitów, symboli, figur długiego trwania; 

 pojawiają się mechanizmy spajające: układy kontekstualne (teksty i 

zjawiska kultury, skupienia tematyczno-problemowe) ogniskują 

uwagę, wyznaczają sieć kontekstów, dają się oglądać z perspektywy 

zasygnalizowanego problemu, układają się – na zasadzie asocjacji – 

w skupienia kontekstualne, obszary rozpoznawalne i przez to na 

jakiś czas możliwe do oswojenia (lecz nie na zawsze, bo wrażenie 

zawładnięcia podlega rekonstrukcji i rewitalizacji w zależności od 

dojrzałości, skali doświadczeń i kompetencji odbiorcy, wreszcie 

pojawienia się propozycji nowego odczytania, kontekstu lub 

przyswojenia nowego narzędzie, nowego języka lub nowej kategorii 

poznawczej
61

); 

 eksploracja wspomnianych kontekstualnych konstelacji może 

oznaczać różne formy przetwarzania przez ucznia poznawanych 

tekstów kultury albo wręcz twórczą ingerencję w kształty i sensy 

poznawanych dzieł; ważne jednak przy tym, by zachować 

świadomość integralności dzieła jako osobnej całości lub odnotować 

przynajmniej te jakości struktury, które pozwalają na „otwarcie” i 

                                                           
61

 Wzorcowym przykładem takiej rewitalizacji może być odczytanie przez Chantal Delsol 

mitu o Ikarze w kontekście złudzeń i uzurpacji nowoczesności; współczesny człowiek 

doświadczony finalnym produktem tych złudzeń, dwoma totalitaryzmami, jest jak Ikar, 

który spadł w środek labiryntu, potłukł się, ale przeżył (zob. J. Tischner, Upadek Ikara, 

[w:] Tenże, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 295). 
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„dopełnienie”, a nawet czasami wręcz się ich domagają (jak 

sugerował przed laty Eco w Dziele otwartym
62

);  

 poznaniu towarzyszą próby wartościowania i hierarchizacji, 

określania związków i relacji, budowania struktur myślowych 

(wywodów, skojarzeń, porównań, odkrywanie współbrzmień i 

dysonansów, alegacji i polemiki, formułowanie nowych pytań); 

 zawsze występuje nadwyżka treści i materiału, otwarcie na 

niewyczerpany kontekst, na rozplenienie (Derrida) lub 

rozgwieżdżenie (Barthes) sensów
63

, co pomaga uzmysłowić sobie 

jednostce, że wobec bogactwa oferty kulturowej każdy pozostaje  w 

jakimś stopniu ignorantem; 

 stałym czynnikiem jest uspołecznienie odbioru, intersubiektywizacja 

– konfrontacja z głosem innych: rówieśników, nauczyciela, 

autorytetów. 

Głównym zagadnieniem, na którym koncentruje się ten projekt, jest 

jedna z najbardziej uniwersalnych i pojemnych kategorii – kwestia 

tożsamości
64

. Oznacza to, że punktem wyjścia jest „ja” poddające swoje 

istnienie w świecie autorefleksji. Nie chodzi jednak tylko o diagnozę stanu 

zastanego – określenie atrybutów konkretnego „ja” w danym środowisku i 

momencie historycznym, ale też o wysiłek (na ile to możliwe – przygodę) 

budowania „ja” w ramach edukacyjnych działań oraz wielorakich interakcji. 

Obszary porządkujące zakres refleksji wyznaczana są poprzez 

następujące kręgi tematyczne:  

 

I. Ja – ja. Zewnętrzne aspekty i przejawy egzystencji uczniowskiego (i 

ogólniej – ludzkiego) „ja” w świecie; wygląd – strój, ozdoby, atrybuty; 

                                                           
62

 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych,  tłum. J. 

Gałuszka, Warszawa 1994. 
63

 J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst, tłum. J. Margański, [w:] Tenże, Marginesy 

filozofii, Warszawa 2002; R. Barthes, S/Z, tłum. M. P. Markowski i M. Gołębiewska, 

Warszawa 1999. 
64

 Na tej zasadzie zbudowana jest seria podręczników To lubię! do liceum, zwłaszcza klasa 

I: M. Jędrychowska, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, E. Szudek, J. Waligóra, To lubię! 

Kształcenie kulturowo-literackie, podręcznik do języka polskiego dla kl. 1. szkoły 

ponadgimnazjalnej, Kraków 2002. Zob. też J. Waligóra, „Pakt dla szkoły”: przykłady 

rozwiązań w zakresie języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej, [w:] Z. A. 

Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia 

ogólnego, Gdańsk 2011, s. 66-82. 

Kategoria 

nadrzędna: 

tożsamość 
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„interwencja w ciało”; wizerunek „ja” w relacji do najbliższego otoczenia – 

grupy rówieśniczej, znajomych i przyjaciół, w bezpośrednim środowisku 

szkolnym; portret – autoportret; wzorce, stylizacje, inkarnacje i 

identyfikacje; bycie uczniem jako jedna z najbardziej uchwytnych ról 

społecznych młodego człowieka; funkcjonowanie w cyberprzestrzeni (w 

sieci), wykorzystanie nowoczesnych technologii w kreowaniu własnego 

wizerunku; rysy indywidualne i rysy wspólnotowe; przynależność do 

pokolenia, formacji kulturowej; autentyzm i poza; moda; stosunek do 

dorosłych, instytucji i obligacji. 

 

II. Ja – dom. Uposażenie domowe: zakorzenienie, dziedziczenie, wychowanie; 

wzorce, modele, tradycje; relacje z najbliższymi; autorytet rodziców lub 

jego brak; dojrzewanie i bunt; domowe idylle i tragedie; fizyczna i mentalna 

figura domu; „arkadia dzieciństwa”; utrata domu i zakładanie/budowanie 

domu. 

 

III. Ja – ojczyzna (mała i duża). Przynależność do małej ojczyzny (wymiar 

lokalny i regionalny) i do ojczyzny w szerszym sensie: państwowym, 

narodowym, ideologicznym; prawa i obowiązki; mity i stereotypy 

narodowe; mitologizacje i demitologizacje; różne aspekty wspólnotowe: 

wspólnota języka, wiary, światopoglądu, interesu społecznego lub 

politycznego; stosunek do tradycji narodowej; idea poświęcenia własnego 

życia dla ojczyzny; nacjonalizm a patriotyzm; różne modele patriotyzmu. 

 

IV. Ja – Europa. Przynależność do kultury europejskiej o korzeniach 

śródziemnomorskich: tradycja judaistyczna, grecka i rzymska; na styku 

kultur: obcy, barbarzyńcy, uchodźcy; wspólnoty narodowe i 

ponadnarodowe; wielkie mity i wielcy bohaterowie kultury 

śródziemnomorskiej; mity starożytne i nowożytne; trwałość lub nietrwałość 

dziedzictwa kulturowego; wierzenia, wzorce, kanony etyczne i estetyczne.  

 

V. Ja, człowiek. Cechy wyróżniające człowieka spośród innych bytów; 

człowiek wobec Innego; człowiek wobec transcendencji; człowiek jako 

mieszkaniec planety Ziemia, człowiek jako mieszkaniec Kosmosu; cel i sens 
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ludzkiego życia; kategoria absurdu istnienia; podstawowe rozpoznania 

egzystencjalne i różne postawy wobec życia: „zachwyt i rozpacz”, 

afirmacja, witalizm, hedonizm, zdumienie, melancholia, dystans, humor – 

ironia – drwina… 

 

 Zarysowany wyżej porządek w uproszczony, schematyczny sposób 

można ukazać poprzez koncentrycznie rozrastające się kręgi z ośrodkowym 

„ja”: 

 

 

 

Struktury psychologiczno-kulturowej tożsamości, o której tutaj 

mowa, wyznaczane są poprzez uniwersalne kategorie, treści symboliczne i 

relacje, takie jak: miejsce i przestrzeń, czas i pamięć, natura i kultura, ja – 

inni, świat fizyczny i nie-fizyczny, a nawet meta-fizyczny. To kategorie 

nadrzędne, zawsze gotowe do użycia, określające relacje między 

Problemy i kategorie 

uniwersalne 
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człowiekiem a bytem/(tym, co istnieje), kulturą symboliczną i drugim 

człowiekiem/grupą.  

W tych przekrojowych porządkach/aspektach dokonuje się 

zasadnicza refleksja nad światem. Jej wektory i poziomy na kolejnych 

etapach poznania wyznaczane są poprzez towarzyszące im/powracające 

problemy i niepokoje, sprzyjające trudom samookreślenia: świadomość 

„ja”, stosunek do innych, stosunek do sztuki, śmierci i transcendencji, 

stosunek do wartości, wolność jako warunek samostanowienia, 

samodzielność, autentyczność, niezależność/przynależność, formy 

zakorzenienia, swojskość i obcość, tradycja/nowoczesność, celowość i 

sensowność życia itp. 

W obrębie tej przestrzeni projektowane i wyzwalane są formy 

uczniowskiej aktywności poznawczej. Przewidywane działania integrują 

środowisko cyfrowe z rzeczywistością szkolną i rzeczywistością w ogóle, o 

ile podział na świat realny i wirtualny da się jeszcze utrzymać, co wydaje się 

wątpliwe, ponieważ technologia zespala się ze sferą biologiczną. W 

prezentowanym projekcie edukacyjnym uwzględniamy zatem wielorakie 

kanały komunikacji, proponujemy różne formy przetwarzania/wytwarzania 

informacji (nigdy nie chodzi o bierny odbiór) oraz inspirujemy działania 

twórcze (kulturotwórcze), a także zachęcamy do bezpośredniego wpływania 

na rzeczywistość (choćby w wymiarze szkolnym), ustanawiania nowych 

sytuacji i nowych jakości w relacjach społecznych w obrębie dostępnego 

środowiska. I tu nasuwa się oczywista, wyzwalająca konstatacja – za sprawą 

sieci wspomniana dostępność właściwie nie ma granic.  

Koncentrujemy się przy tym zaledwie na wycinku pierwszego z 

zaprezentowanych kręgów tematycznych (Ja – ja), ukazując narastanie 

struktur budowanych na zasadzie asocjacji kolejnych jednostek 

informacyjnych i kulturowych znaków. W jakimś zakresie konstelacja jest 

już wcześniej zaprojektowana, ale jej obiecującą potencją jest otwartość i 

skłonność do rozrastania się – w takim stopniu, w jakim podmiot poznający 

(uczeń) zechce zdobyć się na dalsze (samodzielne) asocjacje i 

przetworzenia. Punkt wyjścia – informacja, tekst kultury, hasło 

problemowe, fenomen społeczny – jest umowny i bynajmniej nie należy 

sytuować go w centrum tworzącego się układu kontekstów. Sieć sama w 
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sobie nie ma centrum, poszczególne węzły otwarte są na przepływy i 

połączenia. Nie oznacza to jednak, że nie podlega porządkującym, 

scalającym procesom. Poddawana jest bowiem – z perspektywy 

poznającego podmiotu – różnym formom organizacji i reorganizacji: 

konstruowaniu wewnętrznych porządków, określaniu następstwa faktów, 

ciągów myślowych, w tym przyczynowo-skutkowych, a także 

wartościowaniu i hierarchizacji.    

Schemat wyjściowy projektowanej konstelacji można by 

przedstawić w następujący sposób: 
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Twarze 

  

Ponieważ od czegoś trzeba zacząć, jakoś dobrać się do tej 

zdecentralizowanej struktury, zacznijmy od prostej konstatacji: dziś już nie 

tylko wygląd (strój, fryzura, makijaż, dodatki, gadżety) i nie tylko język, 

zachowanie, ale też wizerunek w sieci określa przynależność i tożsamość 

jednostki. Jednym z miejsc (o ile można nazwać to miejscem), w którym ta 

tożsamość się ujawnia w bogatej okazałości, jest na przykład popularny 

portal społecznościowy – Facebook. 

 Warto rozpocząć od analizy istniejących profilów (osób publicznych i 

prywatnych, uczniowskich, nauczycielskich, szkoły jako instytucji itp.). 

Komentując poszczególne przypadki, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: 

czemu właściwie służy założenie i prowadzenie konta na Facebooku? O 

czym się na nim informuje? Co mówi o właścicielu? Jaki się wyłania obraz 

danej osoby (instytucji)? Jeśli ją znamy osobiście – czy potrafimy ocenić, na 

ile jej obraz w sieci jest prawdziwy lub fałszywy? A może jest po prostu 

inny? Ile w tym wyrażaniu siebie ekshibicjonizmu, narcyzmu i obnażania 

prywatności, a ile kreowania, upiększania, dostosowywania się do wzorców 

i trendów
65

. Jak w ogóle definiujemy dziś kategorie takie jak prywatność 

czy intymność? 

 Za każdym z tych pytań kryje się sugestia wspólnych dyskusji i 

poszukiwań. Nie formułujemy w tym miejscu odpowiedzi, ponieważ 1/ 

                                                           
65

 Zob. R. Siewiorek, Wielkie sprzątanie na fejsie. Jak wyrzucamy znajomych i dlaczego, 

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,19445182,wielkie-sprzatanie-na-fejsie-jak-

wyrzucamy-znajomych-i-dlaczego.html?disableRedirects=true Dostęp: 15.01.2016.  

Autor zauważa na przykład, że Facebook to 

 „teatr bez protagonisty i reżysera, w którym wszyscy są aktorami. W przeciwieństwie do 

forów dyskusyjnych w «realnym» życiu tutaj nie masz monopolu na zarządzanie własnym 

wizerunkiem, bo twoi przyjaciele i znajomi nie są tu jedynie widownią. Oni 

współuczestniczą w kreowaniu twego image'u, dając ci lajki czy dorzucając własne 

komentarze, które niekoniecznie muszą odpowiadać temu, co sam o sobie myślisz”. […] W 

chwilach napięć, gdy dopasowanie się do oczekiwań i norm audytorium zdaje się być 

szczególnie ważne, nieświadomie zawężamy krąg znajomych, czynimy go bardziej 

jednorodnym. Zarządzanie wizerunkiem w sytuacji gdy otaczają nas ludzie o różnych, 

trudniejszych niż «w realu» do odgadnięcia motywacjach i przekonaniach, jest zadaniem 

znacznie bardziej wymagającym”. […] Do tego dochodzi tzw. hipoteza selektywnej 

ekspozycji, zakładająca, że szukasz takich informacji i jesteś otwarty na takie przekonania, 

które odpowiadają tym, które sam masz. Innymi słowy podobają ci się te piosenki, które już 

kiedyś słyszałeś”. 

 

 

„Książka 

twarzy”? 

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,19445182,wielkie-sprzatanie-na-fejsie-jak-wyrzucamy-znajomych-i-dlaczego.html?disableRedirects=true
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,19445182,wielkie-sprzatanie-na-fejsie-jak-wyrzucamy-znajomych-i-dlaczego.html?disableRedirects=true
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byłyby to nasze odpowiedzi, a bardziej ciekawi nas to, do czego doszłaby 

dyskutująca grupa, 2/ odpowiedzi są częścią szerszej dyskusji, która jest 

wartością samą w sobie, a nie możemy jej przecież przewidzieć ani tym 

bardziej wyreżyserować (i przede wszystkim nie chcemy), 3/ staramy się 

problematyzować poszczególne zagadnienia, co oznacza stwarzanie 

otwartych sytuacji i działa stymulująco pod względem poznawczym i 

społecznym, niż uprzedzać i neutralizować ewentualne wątpliwości 

uczonym lub pseudouczonym (co się nierzadko zdarza w podręcznikach 

szkolnych) wykładem. 

 I dalej: co w szczególności komunikuje facebookowe zdjęcie 

właściciela konta, zwłaszcza jeśli jest to popularne selfie? Jak ma się ono do 

portretu? Robiąc sobie tego rodzaju zdjęcie przy pomocy smartfona, 

widzimy na ekranie telefonu – jak w lustrze
66

 – odbicie własnej twarzy. 

Utrwalanie siebie, utrwalanie siebie z kimś (na przykład znanym), 

pozowanie do zdjęcia, dobór tła, ewentualnie postaci w tle, wszystkie te 

starania, żeby wypaść korzystnie i ciekawie – co mówią o nas samych? Co 

mówią o modzie, której ulegamy? Skąd się wzięła i dlaczego tyle ludzi za 

nią podąża? Czy to forma uspołecznienia siebie (wszyscy tak robią), okazja 

do zaznaczenia własnej oryginalności (nikt nie zrobił jeszcze tak 

pomysłowego selfie jak ja)
67

 czy też narcyzmu (nie mogę od siebie oczu 

oderwać)
68

? Wszak to mitologiczny Narcyz jest najbardziej znanym 

odkrywcą i wielbicielem własnego wizerunku
69

. 

                                                           
66

 Zob. M. Wallis, Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury, Warszawa 

1973. 
67

 „Moda jest obyczajem udającym zarzucenie obyczaju – objaśnia Edward Sapir. 

Większość normalnych ludzi odczuwa w mniejszym lub większym stopniu chętkę 

wyłamania się z ram całkowitej lojalności względem uznanego obyczaju. Nie jest to jakiś 

zasadniczy bunt przeciw obyczajowi, lecz chęć uprawomocnienia własnych odchyleń bez 

narażania się na zarzut złego smaku czy złych manier. Moda jest dyskretnym rozwiązaniem 

tego delikatnego konfliktu. Niewielkie zmiany w ustalonym wzorze odzienia czy w innych 

formach zachowania mają pozory chwilowego triumfu tego, co indywidualne, a 

jednocześnie fakt, iż inni buntują się w ten sam sposób, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 

Nuta indywidualizmu stanowiąca skryty rdzeń mody staje się czymś ponadindywidualnym” 

(E. Sapir, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, tłum. B. Stanosz, R. Zimand, słowo 

wstępne A. Wierzbicka, Warszawa 1978, s. 238.  
68

 Wątek Narcyza i narcyzmu zob. Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, To lubię! 

Kształcenie kulturowo-literackie, podręcznik do języka polskiego dla kl. 3. szkoły 

ponadgimnazjalnej, Kraków 2004 (zwłaszcza część 1.: „Idę młody, genialny!”). 
69

 Na temat narcyzmu jako dominującego typu osobowości w dzisiejszych czasach zob. 

Narcyz nie wierzy, że ktoś może go pokochać, Z psychoterapeutą Wojciechem 

Eichelbergerem rozmawia Grzegorz Sroczyński, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-

obcasy/1,53664,12353377,Narcyz_nie_wierzy__ze_ktos_moze_go_pokochac.html?utm_so

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,12353377,Narcyz_nie_wierzy__ze_ktos_moze_go_pokochac.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_wysokieobcasy&disableRedirects=true
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,12353377,Narcyz_nie_wierzy__ze_ktos_moze_go_pokochac.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_wysokieobcasy&disableRedirects=true
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Jak w tym kontekście można skomentować tezę dziennikarki: 

 

Kiedyś utrwalenie własnej twarzy dla potomności było czymś wyjątkowym: 

portrety mieli królowie, arystokraci, bogacze. Ich wizerunki przetrwały, 

podziwiamy je w muzeach. A dziś każdy może sobie strzelić selfie. Mamy 

nadmiar artystów i niedobór widzów
70

.  

 

Czy dzisiejsze wizerunki to twarze nieważne, nieistotne, ulotne i błahe? 

Dla kogo błahe, a dla kogo nie?  

 Przywołajmy jakieś twarze przez artystów i odbiorców sztuki uznanych 

za ważne. Możemy zaproponować sprawdzone skojarzenia: nieskończona 

ilość portretów malarskich (niezliczone autoportrety Rembrandta czy van 

Gogha, którzy malarskie selfie robili sobie nieustannie, zapisując w ten 

sposób dzieje życia, ale też Mona Lisa, Abraham na obrazie Rembrandta 

Ofiarowanie Izaaka i w ogóle twarze postaci na jego obrazach, twarze na 

obrazach Caravaggia lub Vermeera…); mistrzowskie portrety i autoportrety 

literackie („Ja” w Dziennikach Gombrowicza; własna młodzieńcza twarz w 

wierszu Rafała Wojaczka Ptak, o którym trochę wiem czy oblicze w utworze 

Zbigniewa Herberta Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz – własne, 

a przecież dziedziczone po przodkach sięgających paleolitu; twarz Nerona 

                                                                                                                                                                                     
urce=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_wysokieobcasy&disableRedi

rects=true 

W naszym kontekście kluczowe wydają się następujące wyjaśnienia: 

„Narcyz nie jest zakochany w sobie, tylko w swoim wyidealizowanym wizerunku. I od 

chwili, gdy rano otworzy oczy, z mozołem musi go tworzyć. A potem wspinać się na palce, 

starając się dorównać własnemu projektowi. […] Bo wydaje mu się, że wizerunek jest jego 

prawdziwą tożsamością. Narcyz nie tylko siebie nie ceni, ale przede wszystkim nie zna. 

Wie, jaki chciałby być, ale jaki jest – nie ma pojęcia. […] Wydaje mu się, że 

psychologicznie nie istnieje poza rolą, którą gra. Odbity wizerunek musi być idealny, każda 

rysa to ogromne ryzyko. «Przecież ciągle ktoś na mnie patrzy». Narcyz nie akceptuje 

siebie, więc akceptacji szuka na zewnątrz. Jest skrajnie wrażliwy na opinie innych o tym, 

jak wygląda, jak jest ubrany, jak się zachowuje. Sam też nie spuszcza z siebie krytycznego 

spojrzenia. Pełna kontrola każdego szczegółu przebrania, scenografii i skryptu. […] Narcyz 

dźwiga ciężkie, wymagające lustro, w które co chwila zerka. Obsesyjnie też korzysta z 

prawdziwych luster, żeby nadzorować swój wygląd i swoją grę. Nie idzie do łazienki zrobić 

siku, tylko popatrzeć, czy wszystko jest pod kontrolą. […] Bo skoro dysponuję tylko 

wizerunkiem, pod którym skrupulatnie ukrywam «nieciekawą prawdę o sobie», to nie mogę 

utracić nad nim kontroli. Na chwilę odpuszczę i wszyscy się dowiedzą, że król jest nagi. Co 

gorsza, ja też to zobaczę. To lęk przed sytuacją, w której pochylam się nad taflą wody i 

zamiast wystylizowanego wizerunku widzę tam prawdziwego, zawstydzającego siebie. 

Lustro przestało mnie słuchać. […] Życie narcyza polega na nieustannym podtrzymywaniu 

iluzji o prawdziwości swojego wizerunku. Gorączkowo więc zabiega o to, aby ten 

wizerunek pozostawał niezmienny również w oczach innych – a to wymaga jeszcze więcej 

kontroli. Trzeba bowiem kontrolować swoje ludzkie otoczenie – lustro cudzych oczu, serc i 

umysłów”. 
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 Tyle bajtów, że brzuch pęka, dz.cyt., s. 21. 

Lustro, moda  
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w Quo vadis; zdeformowana twarz Quasimodo w Katedrze Marii Panny w 

Paryżu Victora Hugo i tysiące innych przykładów). Mogą też pojawić się 

dalsze konteksty: natłok twarzy w Cesarzu Ryszarda Kapuścińskiego 

(„stugębna magma”); symbolika twarzy u Levinasa i Tischnera; symbolika 

twarzy w wierszach Różewicza czy wreszcie „twarz wszystkich ludzi”, jaką 

zobaczył pilot z opowiadania Antoine’a de Saint-Exupéry w twarzy 

libijskiego Beduina, niosącego pomoc ofiarom katastrofy samolotu na 

pustyni
71

…  

Nieskończone morze odniesień, biblioteka tekstów kultury. Ale nas 

interesuje, co zechcieliby przywołać sami uczniowie
72

. Nie sposób tego 

przewidzieć, spotkanie z grupą młodych ludzi to sytuacja dynamiczna i 

trzeba być gotowym na podjęcie rozmowy na temat ich wyborów. 

 Możemy też przeczytać i skomentować fragment Książki twarzy Marka 

Bieńczyka
73

, w którym autor portretuje Leo Beenhakkera
74

: 

 

Po klęsce na Mundialu ’06, Polacy otrzymali nie tylko nowego trenera, 

otrzymali także twarz. Wybór był słuszny merytorycznie, lecz trafny 

przede wszystkim ze względu na Różnicę. Różnicy polski futbol (a to 

Polska właśnie) potrzebował najbardziej. Wystarczy przyjrzeć się baczniej 

areopagowi naszych trenerów komentujących w telewizjach kolejne 

mecze. Przy największych nawet umiejętnościach nie mogliby wnieść na 

stanowisko selekcjonera tej jednej radykalnej odmiany – fizycznej. Choć z 

tak odległych niekiedy miotów, są jakoś sobie bliscy, i etnicznie, i 

mimicznie; na ich twarzach jest wypisana podobna, całkiem inna niż u 

Beenhakkera, egzystencjalna kalkulacja, negocjacja z życiem; wśród 

trenerów może jedne Gmoch, zresztą już emeryt, mógłby swą wydłużoną 

szczęką wybić dziurę w murze podobieństwa. Ale nie chodzi jedynie o 

polską fizjonomię sportową, którą tu roztrząsam śladem mistrza Mamonia, 

opisującego w Rejsie twarz naszego i zagranicznego aktora, z korzyścią dla 

tego ostatniego. Jeśli zamiast Lea pojawiłby się  u nas, dajmy na to, 
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 A. de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi, tłum. W. i Z. Bieńkowscy, Warszawa 1997, 

s. 101. 
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 Piszemy tu dla ułatwienia „uczniowie”, ale w istocie chodzi o grupę młodych ludzi, 

którzy mogą uczestniczyć w opisywanych zajęciach niekoniecznie w ramach instytucji 

szkolnej. 
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 Zob. lekko prowokacyjny, polemiczny tytuł książki Marka Bieńczyka. O Książce twarzy 

tak pisał Dariusz Nowacki: „Na przeszło 400 stronach Bieńczyk przedstawia swój profil – 

by tak rzec – literacko-egzystencjalny. Życie i pisanie stanowią tu jedność, są zrośnięte jak 

«face» i «book» […]. Mówiąc najprościej, Bieńczyk pokazuje, jak pisze i czym (bo chyba 

jednak nie jak) żyje. Dodam od razu, że chodzi o znaczenia głębokie i fundamentalne, nie 

zaś odsłanianie tzw. fascynacji czy hobby” (D. Nowacki, „Książka twarzy”, Marek 

Bieńczyk, „Gazeta Wyborcza” 10.05.2011, 

http://wyborcza.pl/1,75475,9565794,Ksiazka_twarzy__Marek_Bienczyk.html, dostęp: 

4.01.2016). 
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 Dariusz Nowacki w cytowanej wyżej recenzji najzupełniej słusznie ocenia tę część 

książki Bieńczyka jako „fenomenalny tekst”. 
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Hiddink, inny Holender, człowiek o zwykłej, krągłej, całkiem miłej twarzy, 

nie bylibyśmy (snuję tę hipotezę z największą przyjemnością) w finale 

Euro 2008, nawet gdyby od pierwszego meczu stawiała na Boruca, a nie 

Dudka i Błaszczykowskiego wypuszczał na murawę od początku meczu. 

Chodziło bowiem o prawdziwie Innego, kogoś, przed kim nie uda się 

utrzymać ani własnej ciągłości, ani własnej doraźności […].  

Na najciekawszym może portrecie fotograficznym Beenhakkera, tym 

robionym lekko pod górę, na ciemnym tle i w ciemnej bluzie z jasną pod 

szyją podszewką, wahadło poszło ostro w jedną stronę: ta twarz mówi 

wprost o naturze rzeczy. Jest tak bardzo esencjonalna, że Beenhakker 

przestaje wręcz być do siebie podobny, aż tak bardzo charakterystyczny, 

przesuwa się na skraj swej możliwej ekspresji, gdzie jest trudniejszy do 

poznania; udzielił twarzy przeznaczeniu, które wyżłobiło na niej swoje 

wieczne przesłanie. To twarz aktora dramatycznego, poza Klausa 

Kinskiego jako Aguirre gniewu bożego, kogoś kto zapragnął wszystkiego z 

fatalnego człowieczego obowiązku klęski. Albo aktora szekspirowskiego 

na koniec ostatniego aktu; bohater już zrozumiał, pozbył się ostatnich 

złudzeń, wie teraz wszystko i niewiele już musi mówić. Nie jest to wiedza 

radosna; życie nasączone jest tragizmem, pełne zasadzek, zdrady i 

fałszywych tropów; rozkosze, sukcesy i uniesienia to ułuda codzienności, 

pod spodem czai się lewiatan, który nigdy nie zasypia. Dlatego z tej 

twarzy, z tych ust nie powinno nigdy spłynąć – i na tym polega Różnica – 

proste czy prostackie wyjaśnienie, banalne usprawiedliwienie faktów: 

arbiter źle zagwizdał, boisko było ciężkie, zabrakło „przysłowiowego łutu 

szczęścia”, powinien być karny, a nie było. Jeśli coś nie wyszło, jeśli 

drużyna przegrała, to dlatego, że taka bywa kolej rzeczy i niepowodzenia 

wynikają z odwiecznych praw życia, z beznadziejnej ludzkiej gry, a nie z 

kalosza na nodze sędziego. Zauważyć można, że niektórzy zawodnicy 

pojęli tę zmianę trenerskiego języka i w mniejszym już stopniu szukają 

ewentualnej winy w błocie na polu karnym, w przypadkowości straconej 

bramki czy w głupio niewykorzystanej idealnej sytuacji, tak jakby 

wiedzieli, że mierzyć trzeba się z całością, a nie z drobnymi jej 

symptomami. Beenhakker poszerzył czy przeniósł pole zmagań, jeśli 

sądzić można, że jego twarz ma symboliczne znaczenie, to dlatego, że 

sama ofiarowuje się pars pro toto jako przykładna przestrzeń spotkania 

człowieka z przeciwnościami losu, skupia na swych kilkudziesięciu 

centymetrach kwadratowych twardą prawdę o świecie i zarazem postulat 

oporu. 

Topografia tej twarzy w klasyczny niejako sposób świadczy o 

„przejściach”, o podjętej walce. Estetyczna przyjemność płynąca z 

wpatrywania się w nią wynika z mapy śladów, jaką zostawiły potyczki z 

losem; smakujemy jej głębokie bruzdy, jak smakujemy wiersz Norwida 

czy adagio Mahlera – sztukę bitwy, a później powolnego, heroicznego, 

melancholijnego odchodzenia, odjeżdżania Cienia. Każda bruzda i 

zmarszczka (ich niemal symetryczny pióropusz nad brwiami, wokół 

koniecznego marsa, tak jakby rzeźbiarz układał je w znaczący deseń) jest 

wąwozem Termopile, doprawdy nie było łatwo, nigdy nie było nas więcej 

niż trzystu. Wysoka czupryna z namiastką grzywy – wzniesionym 

totemem, więcej, cała fryzura, jest w pełni po stronie wyzwania i 

dzielności. Lekko nastroszona, godna i przede wszystkim opadająca za 

uszy, by dotknąć karku, nim dotknie go miecz […]. 

Trzeba zwrócić uwagę, gdy mowa o skupieniu i walce, na nieco skryte, ale 

dość mocne oznaki zwierzęcości, drapieżnego instynktu przeżycia. 

Najpierw oczy o rozszerzonych źrenicach, lecz zwłaszcza obwód 

utworzony przez cztery – dwie górne, dwie dolne – bruzdy wokół 
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mięsistych ust, tworzące rodzaj trzeciego stanu, coś między fizys goryla i 

człowieka, gdy ten się już wyprostował. Do tego rozchylone wargi, w 

trakcie meczu ujmujące nieco inteligencji, lecz dodające witalnego 

skurczu, pierwotnego zaangażowania w przetrwanie […]. 

Twarz Beenhakkera jest wyjątkowa i bardzo mnie ciekawią jej dalsze 

dzieje. Tym bardziej że wiązać się będą jeszcze przez jakiś czas z naszym 

futbolem, czyli nadzieją na epifaniczne doświadczenie zbiorowe. Któregoś 

dnia, gdy kur zapieje, Leo odejdzie w swe Góry Skaliste jak Nieustraszony 

C. Eastwood z miasteczka. Tak ma na twarzy wypisane. Czy będą go 

żegnać wdzięczne za medale tłumy, czy o świcie nie będzie nikogo? (O 

świcie nie było nikogo)
75

. 

 

Skonfrontujmy (Internet) wizerunek Beenhakkera z twarzą jakiegoś 

polskiego trenera (np. Antoniego Piechniczka czy Jerzego Engela). Co 

fascynującego odkrył w postaci Holendra autor? Na jakie szczegóły zwrócił 

uwagę? Jakimi środkami językowymi (i w jakim celu) się posłużył, opisując 

twarz holenderskiego trenera? Co mówi o nas samych, Polakach, Bieńczyk 

w tym dowcipnie gorzkim wywodzie? Jak jest relacja między twarzą a 

postawą życiową? Jaką osobowość rekonstruuje na podstawie twarzy 

Beenhakkera? Jak się osiąga taką twarz…? 

 A oto dalsze możliwości: uczniowie wykonują sobie wzajemnie 

portrety – w technice, która najbardziej im odpowiada. Może to być zdjęcie, 

grafika, obraz albo krótki film kręcony kamerą lub smartfonem. Rezultaty 

warto zaprezentować na forum grupy i skomentować. Dobrze byłoby też 

zapisać je w pamięci jakiegoś nośnika i sięgnąć do tych materiałów za parę 

lat, przygotowując studniówkowy występ. Na pewno okażą się przydatne. A 

gdyby tak skonfrontować je z późniejszymi portretami stworzonymi w 

klasie maturalnej? 

 Jeszcze inna możliwość to, na przykład, przygotowanie jakiegoś 

pomysłowego, oryginalnego portretu zbiorowego całej klasy. Jednym z 

wariantów mogłoby być wklejenie uczniowskich twarzy w postacie w 

„dorosłym” ubraniu, takim samym dla wszystkich – jak melonik i ciemny 

garnitur na obrazach Magritte’a (lub jakiś wyrazisty, dowcipny kostium). 

Może udałoby się stworzyć nową wersję Golcondy. Byłaby to ciekawa 

wariacja na temat indywidualizmu i upodobnienia. Czy twarze przebiją się 

przez uniform?  
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 Jeśli portret zbiorowy się uda, szkoda byłoby zmarnować taką okazję. 

Każdy uczeń mógłby więc skomentować powstałe dzieło (np. ironicznym) 

autoportretem: „Moja twarz (pośród innych)” albo wypełnić 

„Kwestionariusz Prusa”. Fragmenty takiej właśnie ankiety, wypełnionej 

przez Tomasza Raczka, zamieszczamy – dla przykładu – poniżej: 

 

Najbardziej niedoceniana z Twoich zalet? 

Niezmienność i uczciwość w uczuciach, sympatiach i preferencjach. 

Pokusa nie do odparcia? 

[…] Buntować się. Mieć zdanie inne niż wszyscy. 

Co sprawia, że życie jest wyjątkowe? 

Poczucie wolności – że  mogę, chcę i umiem kształtować je po swojemu. 

Gdybyś był psem, kogo byś ugryzł? 

Ludzi w mundurach; wszystkich, którzy stają przede mną nie we własnym imieniu, 

lecz w imieniu jakiejś władzy lub wiary, którą reprezentują. Nie ufam im. […] 

Gdybyś był zegarkiem, na której godzinie byś się zatrzymał? 

Nigdy bym się nie zatrzymał. 

Czego powinno nie być? 

Wojska, polityki i religii. Wtedy okazałoby się, że jesteśmy w raju. 

Czego masz za dużo? 

Własnego zdania na każdy temat. […] 

Bez czego nie możesz zasnąć? 

Mogę zasnąć zawsze, wszędzie i w każdych warunkach. Mam to po ojcu. […] 

Na co liczysz? 

Na postęp nauki i że uda mi się przeżyć całe życie bez wojny. […] 

Za co zapłaciłbyś każdą cenę? 

Nie sądzę, abym za cokolwiek był skłonny zapłacić każdą cenę. Na pewno nie cenę 

życia. Gdyby nawet się okazało, że właśnie to zrobiłem, zapewne nie miałbym 

świadomości, że 

zapłaciłem jakąś „cenę”. […] 

Jak chciałbyś być zapamiętany? 

Jako człowiek z pasją w oczach, umiejący w prosty sposób opowiadać o sprawach, 

które inni uważają za skomplikowane
76

. 

 

Wszystkie efekty tego rodzaju działań (zbiorowy portret, teksty, 

komentarze, ankiety…) warto umieszczać na stronie internetowej grupy, 

grupowym blogu lub koncie facebookowym (powstały portret klasy mógłby 

być interaktywny).  

• Wróćmy jeszcze na moment do kwestii, która wiąże się z 

indywidualnym wizerunkiem – chęci korzystnego zaprezentowania się 

przed innymi. Można by zadać sobie w tym miejscu pytanie – jak byśmy się 

zachowali, gdyby nowoczesna technologia dała nam narzędzia do 

dowolnego kształtowania naszego wyglądu, i to bez nieodwracalnych, 
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bolesnych ingerencji we własne ciało? Czy takim rozwiązaniem mogłoby 

być zastąpienie ludzkiego ciała sztucznym awatarem (jest to jeszcze inna 

wersja tego, co zaprezentował w swym popularnym filmie Awatar James 

Cameron)?  

Są uczeni, którzy twierdzą, że to kwestia najbliższych lat i 

„neoludzkość czeka tuż za rogiem”
77

. Są też twórcy kreujący sugestywne 

wizje przyszłości, w których ludzi reprezentują na co dzień – w pracy i w 

życiu towarzyskim – mechaniczne kopie podłączone do mózgów 

poszczególnych użytkowników (z pełnym zakresem doznań sensualnych). 

Przy czym są to w istocie doskonalsze wersje nas samych – młodsze, 

piękniejsze, sprawniejsze. A nawet niekoniecznie kopie nas samych, cóż 

bowiem stoi na przeszkodzie, by posłużyć się radykalnie odmiennym 

wariantem „ja”. W ten sposób starca reprezentuje sztuczne ciało 

młodzieńca, a otyłego mężczyznę – atrakcyjna blondynka. Tak właśnie 

dzieje się w filmie Jonathana Mostowa Surogaci (2009). Dobrym 

wprowadzeniem w omawianą tu problematykę jest czołówka filmu – jego 

pierwsze minuty, jeszcze z napisami, wypełnia narracja stylizowana na 

telewizyjny reportaż lub spójną kompilację medialnych doniesień z kilku 

ostatnich lat. 

Z początku wszystko wygląda dobrze, choć zmiany są rewolucyjne – 

każdy może wyglądać jak chce (albo raczej – na ile go stać), znikają też 

„odwieczne kłopoty ludzkości” (np. przestępczość). Jednak tak głębokie 

przeobrażenie musi wiązać się z koniecznością zapłacenia pewnej ceny. Czy 

potrafimy wskazać (przewidzieć) nieprzyjemne konsekwencję zaistniałych 

zmian zanim jeszcze obejrzymy film? Czy chcielibyśmy żyć w taki świecie? 

Jeśli tak, to jak zaprojektowalibyśmy swój wizerunek – jako korektę 

(udoskonalenie) tego, co jest, czy radykalną odmianę dotychczasowego 

emploi? Co działoby się z naszym poczuciem tożsamości, gdybyśmy 

występowali w mocno zróżnicowanych powłokach (gnuśne ciało w domu i 

piękny model na zewnątrz, raz taki, raz inny)? I wreszcie, jeśli zdecydujemy 

się obejrzeć cały film – czy zaakcentowano w nim najważniejsze 
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niebezpieczeństwa związane z masowym wprowadzeniem „surogatów”? 

Jakie problemy twórcy tego dzieła wyeksponowali, a jakie pominęli? 

 Jakże poczciwie, tradycyjnie i skromnie jawią się na tle współczesnego 

widowiska filmowego w rodzaju Surogatów dawne fabuły, które wszakże 

zdają się mówić o czymś bardzo podobnym – o ludziach pragnących 

wyglądać inaczej niż do tej pory i żyć innym, lepszym (piękniejszym) 

życiem. Mamy tu a myśli takie klasyczne teksty, jak Mieszczanin 

szlachcicem Moliera czy Naszyjnik Guy de Maupassanta. A jednak warto je 

czytać, nie tylko ze względu na komediowe walory sztuki pierwszego czy 

kunszt narracyjny drugiego. Dzieła te bowiem kreują wyraziste, dobrze 

zakorzenione w kulturze postaci, a przy tym pozwalają dostrzec uniwersalny 

wymiar problemu. Pouczają również o skutkach pogoni za narcystycznym 

marzeniem. Gdybyśmy zdecydowali się je omawiać (więc najpierw na głos 

przeczytać razem z grupą), nie omieszkajmy zastanowić się również nad 

ceną, jaką za swój „szlachecki” wzlot płaci pan Jourdain, i kosztem, jaki w 

związku z upojnym balowym wieczorem ponosi pani Loisel wraz z mężem. 

Skala tych ofiar może być szeroko rozpięta – od śmieszności do 

zmarnowanego życia. 

Jest też coś, co dodatkowo łączy wszystkie przywołane przypadki – 

przy całym zróżnicowaniu estetycznym oraz kulturowo-historycznym – 

wszędzie mowa o przekraczaniu pewnych ograniczeń. Jakich? W jednym 

wypadku stanowych (urodzenie), w innym majątkowych (stan posiadania), 

w jeszcze innym – biologicznych (biologiczny wymiar egzystencji, 

zespolenie jaźni z ciałem). Formułowanie podobnych wniosków to już 

świadectwo wyższego panowania nad pewnym wycinkiem 

rozbudowywanego w tym miejscu kontekstualnego układu, to rodzaj 

porządkowania treści przy pomocy kategorii umożliwiających zbudowanie 

relacji między tym co wspólne (w mianowniku, jakby powiedziałby 

Bieńczyk), a tym, co odmienne (zapisane nad kreską, czyli w liczniku). 

 Możemy teraz swobodniej poruszać się między poznanymi tekstami, 

utrwalać wypracowane połączenia, przetwarzać dostępne treści, tworzyć 

nowe jakości. Gdyby państwo Jourdain żyli dzisiaj, żona bohatera 

Molierowskiej komedii mogłaby spuentować kłótnię z mężem, który 

uwierzył, że syn sułtana tureckiego mianował go „mamamuszim”, nie tylko 

Jourdain, zjedz 

snikersa!  
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słowami: „Och, Boże mój, Boże! Mąż oszalał!”. Mogłaby strawestować 

jedno z popularnych dziś haseł reklamowych i rzec: „Jourdain, zjedz 

snikersa!”. Niedawno, choć z innym adresem, pojawiło się ono w naszych 

polskich realiach na ulicznej manifestacji
78

. 

Wbrew pozorom, dowcipne hasło reklamowe bynajmniej nie odstaje 

estetycznie od brawurowej, soczystej językowo i grubymi nićmi szytej 

intrygi Moliera. Doceńmy więc zręczność i wymowność tego skrótu. Co on 

w istocie komunikuje? Tak, to oczywiste – pan Jourdain powoli przestaje 

„być sobą”. Gdybyż tylko niedobory energetyczne organizmu (czyli 

najzwyczajniejszy w świecie głód) były tego przyczyną… 

Obie historie – pana Jourdain i pani Loisel mają w sobie walor 

dramatyczny i sensacyjny. Można by opowiedzieć je jeszcze raz, ale inaczej 

– nowocześnie i medialnie, na przykład w formie reportażu telewizyjnego 

lub programu w stylu TVN-owskiej Uwagi. Niech więc jedna grupa zajmie 

się komedią Moliera a inna opowiadaniem Maupassanta. Konieczne będzie 

prześledzenie wzorca (jeszcze raz należałoby przeanalizować początek 

Surogatów oraz obejrzeć jakiś odcinek Uwagi), podzielenie się rolami, 

stworzenie scenariusza, wybór reżysera oraz aktorów-bohaterów historii, 

przygotowanie charakteryzacji i scenografii i – do dzieła. Wygrana grupa 

otrzyma nagrodę, a przygotowany materiał (materiały) wyświetlimy w 

ramach najbliższej szkolnej (jeśli to wszystko dzieje się w szkole) 

uroczystości.   

 Wśród dotychczasowych, potencjalnych rozpoznań – z konieczności 

bardzo skrótowo w tym miejscu sygnalizowanych – nie braknie zapewne 

spostrzeżeń na temat rozbieżności między wyobrażeniem, jakie żywi na 

swój temat dana osoba, a zewnętrznym, społecznym odbiorem tejże. 

Gdybyśmy chcieli odwołać się w tym kontekście do tekstu pogłębiającego 

tę problematykę, sięgnęlibyśmy do klasycznej szkolnej lektury – Granicy 

Zofii Nałkowskiej. Warto ją czytać jako powieść o człowieku stopniowo 

zaprzeczającym swym młodzieńczym planom i ideałom, o przesuwaniu, a w 
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końcu przekraczaniu, granicy, „za którą przestaje się być sobą”
79

. Być może 

ciekawsze będzie jednak dla młodego człowieka jeszcze inne zagadnienie – 

manipulowanie reakcjami i zachowaniami innych, które Witold 

Gombrowicz błyskotliwie opisał w Ferdydurke i nazwał przyprawianiem 

gęby. Można w jego powieści wyodrębnić kilka znakomitych scen, które 

ukazują to zjawisko. Najczęściej Wielkim Manipulatorem okazuje się, 

niestety, nauczyciel – profesor Pimko. Co właściwie robi i czemu to służy?  

Jeśli interesuje nas ten wątek, warto skupić uwagę na jednym (lub 

niekoniecznie jednym) z kilku wyrazistych fragmentów Ferdydurke, 

łatwych do wyłuskania z powieści i – jak nam intuicja i doświadczenie 

podpowiada – atrakcyjnych do omówienia. Pierwszy z brzegu przykład – 

profesor Pimko podrzuca młodzieży szkolnej kartkę zawierającą stanowcze 

oświadczenie: „Na zasadzie moich obserwacji, przeprowadzonych w szkole 

X podczas wielkiej pauzy, stwierdzam, że młodzież męska niewinna jest! 

Takie jest moje najgłębsze przekonanie. Dowodem tego – wygląd uczniów 

oraz ich niewinne rozmowy tudzież ich niewinne i przemiłe pupy”
80

. 

Dlaczego to zrobił? Jak zareagowała „młodzież męska”, zwłaszcza ta, która 

nie chciała wyrzec się swych tęsknot za dorosłością? Jak „musiała” 

zareagować na podobną prowokację? Co w rezultacie osiągnęła? 

Albo druga scena – słynna lekcja profesora Bladaczki na temat 

twórczości Słowackiego. Jakiego rodzaju gwałtu na młodzieży dokonuje 

nauczyciel? Jakie reakcje wyzwala? Jakim miejscem jawi się szkoła w tym 

ujęciu? Jak kształtują się relacje nauczyciel – uczeń? Jak można by opisać tę 

sytuację, używając kategorii: autentyczność – nieautentyczność, przemoc 

symboliczna, rola, maska, gra…? 

Wreszcie ostatni przykład: Pimko przyprowadza Józia na stancję do 

państwa Młodziaków i przedstawia go jako chłopca siedemnastoletniego, 

który jednakże pozuje na osobę dorosłą. I bohater, cokolwiek by czynił, 

zostaje natychmiast przez panią inżynierową uznany za chłopca 

zmanierowanego, zachowującego się nienaturalnie i staroświecko. Dlaczego 

tak się dzieje? W jaki czuły punkt trafił Pimko? Do jakich poglądów pani 
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Młodziakowej dostosował obraz Józia? Jak sformatował sytuację i jakie 

narzucił relacje między Józiem a Młodziakami?  

Gombrowicz dowcipnie i wnikliwie opisuje subtelną grę emocji 

przeżywanych przez bohaterów sceny. Komentarza domaga się również 

język tych obserwacji (pełen neologizmów, archaizmów, oksymoronów, 

antytez i paradoksów, tudzież niezwykłej frazeologii), jak choćby ów 

fragment dotyczący pań inżynierowych, które stawiają na nowoczesność i 

nie lubią, kiedy młodzież pozuje na dorosłość: „Co gorzej, nie tylko nie 

lubią, lecz jeszcze w dodatku lubią te swoją nielubość, bowiem to im daje 

poczucie własnej postępowości i nowoczesności – i zawsze gotowe są 

pofolgować swemu nielubieniu”
81

. 

 Nagle tożsamość jawi się jako coś, co można narzucać drugiej osobie, 

wręcz wymuszać na kimś, dopasowywać do własnych uprzedzeń lub 

oczekiwań. Staje się funkcją międzyludzkiej gry, w której gołe „ja” nie 

istnieje. Nie istnieje, bowiem zawsze wytwarza się (krystalizuje) poprzez 

relacje z innymi lub – jak z kolei zasugerował Mrożek w Krawcu – wyraża 

się poprzez zewnętrzne atrybuty. Warto przywołać ten dramat (lub dobrze 

dobrany jego fragment), jeśli chcemy wzbogacić i skomplikować naszą 

refleksję, rozszerzyć ją o nowe zagadnienia. Bez trudu odnotujemy 

zapewne, że  poszczególne postacie z wielką łatwością zmieniają w Krawcu 

swój wizerunek i pełnioną rolę w schyłkowym momencie przesytu i 

przełomu kulturowo-cywilizacyjnego: Ekscelencja w obliczu inwazji 

Barbarzyńców ubiera strój Mnicha, z kolei wódz Barbarzyńców, Onucy, 

przejmuje strój i funkcję Ekscelencji, zaś młody rewolucjonista-zapaleniec, 

Karlos, przebiera się w strój Barbarzyńcy. Co zatem sugeruje przewrotnie 

zastosowana przez pisarza symbolika nagości i stroju? Co oznaczają słowa 

Krawca: „istota to powierzchnia”? Co się dzieje z tożsamością 

poszczególnych postaci? Czy mamy tu do czynienia z przebieraniem się za 

kogoś czy stawaniem się kimś innym?  Co symbolizuje postać Krawca? 

 Operowanie wyrazistymi znakami kultury, metaforami i kategoriami, 

narzucanymi z nieodpartą siłą przez twórczość Gombrowicza czy Mrożka, 

pozwala z większą dojrzałością mówić o sprawach, które poruszane są już 
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nie tylko w grupie podczas zajęć, ale też w domenie ogólnopublicznej. 

Warto więc zaproponować młodzieży udział w forum dyskusyjnym (z 

uwzględnieniem przedyskutowanych wcześniej zasad netykiety), 

przewidując kilka wariantów debaty: 

a/ wypowiedzi uczniów na stronie www edukowanej grupy (klasy), 

uczniowskim Facebooku lub blogu, wokół problemu „przyprawiania gęby”: 

Na czym polega  „przyprawianie komuś gęby”? Jak reagować, kiedy ktoś 

„przyprawia mi gębę”? „Gęby” i stereotypy…; 

b/ wypowiedzi uczniów na temat zmian, jakie zachodzą w ludziach, którzy 

dość nagle i nieoczekiwanie zdobyli nowe, wysokie stanowisko. 

Bezpośrednią inspiracją mógłby być Krawiec Mrożka lub fragment Cesarza 

Ryszarda Kapuścińskiego (udostępniony grupie), przedstawiający w 

kategoriach jednostki chorobowej symptomy nominacji dworskiego 

urzędnika
82

. Punktem wyjścia do dyskusji mogłoby też stać się jakieś 

aktualne publiczne zdarzenie, dotyczące konkretnej osoby; 

c/ komentarze uczniów pod artykułem znalezionym w sieci (najlepiej 

wyłowić tekst odnoszący się do aktualnych spraw), poruszającym jeden z 

dyskutowanych na lekcji problemów. W momencie, w którym powstaje 

nasz projekt, możemy zaproponować lekturę (i komentowanie) 

następujących artykułów:   

- Przyprawianie gombrowiczowskiej „gęby”
83

 – tekst sprzed kilku lat, ale 

nabierający aktualnych znaczeń w kontekście problemów narastających 

wokół arabskich uchodźców z Syrii i innych państw; 

- Ubranie to kostium
84

 – odcinek bloga osoby prywatnej, kogoś w rodzaju 

współczesnego dandysa. 
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„A droga wiedzie w przód i w przód”
85

, 

czyli o poziomych i pionowych strukturach refleksji 
 

 

Znany niemiecki filozof, Ernst Cassirer, napisał całą książkę, by 

uzasadnić tezę, że człowiek 

 

nie może dokonać nic więcej w dziedzinie języka, religii, sztuki, nauki jak 

zbudować swój własny, symboliczny świat, który pozwala mu rozumieć i 

interpretować, formułować i organizować, syntetyzować i uniwersalizować 

jego ludzkie doświadczenie
86

. 

 

 Budowanie własnego symbolicznego świata to właściwie zadanie na 

całe życie. Dla każdego. Zastanawiając się nad kształtem edukacji, szkolnej 

lub pozaszkolnej, dobrze byłoby ten fakt mieć na uwadze. To znaczy, 

dobrze byłoby pamiętać, że pracy tej nie da się wykonać za kogoś, ale że 

można w niej komuś sensownie pomagać albo skutecznie przeszkadzać. 

Omówiony do tej pory, rozrastający się sieciowo układ tekstów kultury 

(fragment większej całości), proponowanych/możliwych do lektury w 

ramach przykładowej sekwencji „Twarze”, został pomyślany w taki sposób, 

by uczący się rzeczywiście miał szansę na „formułowanie”, 

„organizowanie” czy „uniwersalizowanie” własnego „ludzkiego 

doświadczenia”. W ramach tej sekwencji wszystko z założenia rozgrywało 

się na pierwszym poziomie proponowanej przez nas struktury 

psychologiczno-kulturowej tożsamości człowieka (Ja – ja). Istota naszego 

projektu polega jednak na tym, by stwarzać uczącym się warunki 

sukcesywnego pogłębiania i poszerzania (auto-)refleksji, więc płynnego 

przechodzenia na pozostałe poziomy kulturowego DNA: Ja – dom, Ja – 

ojczyzna, Ja – Europa, Ja, człowiek. Przy czym refleksja ta ma się 

rozwijać niejako w sposób naturalny, to znaczy przede wszystkim w 

zgodzie z opisanymi przez neurobiologów regułami uczenia się
87

. Szukając 

znów analogii, można by powiedzieć, że ludzki mózg funkcjonuje trochę 

tak, jak pamiętnik starego subiekta w Lalce.  
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Rzecki nie stosuje zasad chronologii, nie wszystkim wydarzeniom 

poświęca jednakową ilość miejsca, nie we wszystkie jednakowo się 

angażuje, nie wszystkie jednakowo go dotyczą. Niekiedy pewne kwestie 

bardzo pogłębia i analizuje szczegółowo, sięga do najdalszych zakamarków 

pamięci, niekiedy zaś tylko o czymś ledwie wspomina. Czasem wykonuje 

świadomą „pracę pamięci”, innym razem przeszłość, mówiąc dzisiejszym 

językiem – zapisana synapsach, zostaje przywołana ze względu na pretekst 

w teraźniejszości, jakąś mniej lub bardziej przypadkową asocjację. W 

Pamiętniku tylko pozornie jednak panuje chaos. Żadna rzecz nie pojawia się 

bez powodu i bez sensu, bo wszystko dzieje się naturalnie, w głowie 

konkretnego człowieka, wszystko postrzegane jest z perspektywy 

konkretnego podmiotu, który widzi, czuje i pamięta jedynie to, co może 

widzieć, czuć i pamiętać, który próbuje „tylko” zrozumieć, o co w życiu 

toczy się gra, próbuje, jak potrafi, na własną rękę „interpretować, 

formułować i organizować, syntetyzować i uniwersalizować” swoje 

„ludzkie doświadczenie”. Dzięki takiej, w pewnym sensie „sieciowej” 

konstrukcji pamiętnika 

  

historia – wyjaśnia Józef Bachórz – ukazuje się nam jako ciągłość, teraźniejszość 

zaś wypełnia się sensami, których by nie miała, gdyby nie oświetlały jej zdarzenia 

minione. Przeszłość z kolei zyskuje znaczenia, które dopiero po owocach poznać 

można. Ciągłość ta nie ma charakteru uładzonego: gmatwa się, rozgałęzia lub 

kurczy, pojawia się raz w porę, raz nie w porę
88

.  

 

Dzieje się tak z powodu oczywistego: w życiu „nie ma arytmetycznej 

konieczności ani logicznego ładu”, życie nie jest „wygładzone i 

geometrycznie poprostowane”
89

. Podobnie dziać ma się także w 

proponowanej przez nas strukturze. Nic nie jest tu dane raz na zawsze, nic 

nie jest „geometrycznie poprostowane” (jak na przykład w uniwersyteckim 

kursie historii literatury), sieć „gmatwa się, rozgałęzia lub kurczy”, co wcale 

nie oznacza jednak, że wpisany w projekt homo viator porusza się bez 

sensu. Wprost przeciwnie. Funkcjonuje dokładnie tak, jak funkcjonuje jego 

umysł. Prus zrezygnował w swej powieści z narratora o nadludzkich 

kompetencjach, podobnie i w naszej strukturze nie ma wszechwiedzącego 
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mentora „łagodnie wprowadzającego” dziecko za rączkę „w świat 

wiedzy”
90

. Sieć tekstów kultury jest – na ile to możliwe – współtworzona z 

perspektywy podmiotu („węzła”), który wydeptując własne kulturowe 

ścieżki, aktywuje określone „połączenia”, który budując swój własny świat i 

szukając odpowiedzi na powstające pytania lub formułując nowe problemy, 

swobodnie przechodzi także na inne poziomy struktury. „Sieciowy” homo 

viator zatem znajduje się w nieco podobnej sytuacji, jak odbiorca powieści 

Prusa – jest kuszony i wciągany w refleksję, ale i zmuszany do uwagi, jest 

zachęcany humorem, ale bez przerwy prowokowany czy mobilizowany do 

rekonstrukcji z trudem budowanej wizji świata. Ów dramatyczny i nigdy nie 

kończący się proces, w ramach którego człowiek ma okazję posmakować 

zarówno słodyczy zwycięstwa, jak i goryczy porażki, przebiega podobnie 

jak „wytwarzanie się” w naszym umyśle postaci Wokulskiego:   

 

Wersja, którą przyjmuje czytelnik […] wyłania się w Lalce pośród 

nieustannego krzyżowania się i ścierania wersji […] wzajemnie się korygujących, 

dopełniających i odbijających się w wersji kształtowanej przez narrację 

inkrustowaną wypowiedziami i rozmyślaniami samego Wokulskiego. Ta wersja 

„ostateczna” nasącza się treściami wersji stronniczych, partykularnych, ułomnych. 

Staje się przez to „nieczysta” i odstaje od „matrycy” zakładanej przez czytelnika. Z 

jednej więc strony ów czytelnik przeżywa rodzaj satysfakcji, że dzieje 

Wokulskiego nie są ani takie, jakie opowiada Węgrowicz, ani takie, jakie 

imaginuje sobie panna Izabela, ani nawet takie, jakie pragnie – choć z najlepszego 

serca – Rzecki. Z drugiej jednak strony wśród małych satysfakcji uświadamiamy 

sobie po zakończeniu lektury, że z polemik z szablonami, złudzeniami, 

stereotypami, rutynowymi zmyśleniami różnych postaci – bynajmniej nie wyłoniła 

się historia, która by zaspakajała nasze pragnienie jasności, tym bardziej pragnienie 

pokrzepień. Przekonani, że oto przejrzeliśmy cudze ograniczenia, że 

rozszyfrowaliśmy cudze słabostki i słabości – doznajemy niepokoju: okazuje się, 

że choć wiemy lepiej, wielostronniej i rzetelniej niż Węgrowicz, Rzecki, panna 

Łęcka czy doktor Szuman to pozostaje i nam się zatroskać o naszą własną prawdę. 

Mamy wprawdzie pewność, że czytanie Lalki uczyniło nas bogatszymi, 

dojrzalszymi, mądrzejszymi – ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że tych nas 

bogatszych, dojrzalszych i mądrzejszych autor powieści pozbawił zwycięskiego 

zadufania i że zażądał od nas refleksyjnej pokory
91

.   

  

Cóż – nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zresztą w uczeniu i w uczeniu 

się w ogóle nie o to chodzi. W tej sytuacji apogeum szczęścia byłoby 

sokratejskie odkrycie: „wiem, że nic nie wiem”. Tak już chyba musi być z 
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 „Szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy” – ta błyskotliwa myśl z aktualnej 

podstawy programowej powinna zostać wyryta na murach ministerstwa oświaty złotymi 

literami, ponieważ o naiwnościach pojmowania roli „nowoczesnej” szkoły mówi wszystko.  
91

 Tamże, s. XXXI-XXXII. 
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człowiekiem, którego znaki szczególne to „zachwyt i rozpacz”
92

. Na tym 

polega ludzkie niebo. 

 Przykładem takiego pretekstu w teraźniejszości, jakie zdarzały się (nie 

bez powodu jednak) Rzeckiemu w pamiętniku, albo przykładem 

zamierzonej „pracy pamięci” (jeśli z inicjatywą wychodzi nauczyciel) może 

być – w ramach prezentowanej tu sekwencji „Twarze” – portret zbiorowy 

klasy (grupy), wykonany spontanicznie podczas lekcji muzealnej w Zamku 

Królewskim w Warszawie
93

. Lekcja dotyczyła znajdujących się tam trzech 

wielkoformatowych obrazów Jana Matejki
94

 i była prowadzona przez 

bardzo otwartego i zaangażowanego przewodnika
95

. Gdy pojawił się 

pomysł, by stworzyć „żywy obraz”, przedstawiający protest Rejtana, i w ten 

sposób uwiecznić swój pobyt na zamku, przewodnik nie zawahał się  i – na 

potrzeby inscenizacji – bezceremonialnie przewrócił zamkowe krzesło, 

narażając się na co najmniej zdziwione spojrzenie muzealnych strażników. 

Mało tego, z racji wieku i urzędu, sam stał się częścią przedstawienia, w roli 

Franciszka Salezego Potockiego. 

Odgrywający poszczególne role uczniowie dysponowali jedynie świeżo 

zdobytą, dość ogólną wiedzą na temat przedstawionych na obrazie 

wydarzeń. Wiedzą, co bardzo cenne, właśnie przez uczniów w sposób 

niewymuszony przetwarzaną, a więc zapisującą się na trwałe w synapsach. 

Wystarczyło jej na tyle, by ustawić się w miarę zgodnie z wizją Matejki. Co 

ciekawe, niemal wszyscy wiedzieli, kim chcieli być. Uczeń najbardziej w 

klasie rozpolitykowany od razu padł Rejtanem w drzwiach. Przewodnik, 

najlepiej pasujący wiekiem i fizjonomią do Salezego Potockiego, zanim 

wcielił się w tę postać, użyczył „Rejtanowi” swego służbowego 

identyfikatora jako ryngrafu. Za protestującym stanęli rosyjscy żołnierze, 

nad nim trójka haniebnej pamięci zdrajców (Szczęsny Potocki, Adam 

Poniński i Franciszek Ksawery Branicki). Nie brakło też znudzonego króla 

Stasia ani wystającej z ciżby głowy Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”. 

Dla nauczycieli zostały niesympatyczne role Michała Jerzego 
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 Pointa przywoływanego już dwukrotnie wiersza Szymborskiej Niebo. 
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 W lekcji (7.01.2016 r.) brała udział młodzież z VIII Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego z Krakowa (klasa I a). 
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 Batory pod Pskowem, Rejtan, Konstytucja 3 maja. 
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 Zajęcia prowadził Daniel Artymowski – kustosz w Zamku Królewskim, malarz i grafik, 

twórca prekursorskiej Pracowni Działań Muzealnych. 
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żywy obraz 



54 
 

Poniatowskiego (późniejszego prymasa pomawianego o zdradę) oraz 

Michała Fryderyka Czartoryskiego (przywódcy Familii). Dodajmy jeszcze, 

że jedna z uczennic od razu przewidziała dla siebie rolę fotografa. Efekt był 

następujący:  

 

Fot. Dorota Bojarska 

Młodzież tak zagustowała w historycznej rekonstrukcji, że chwilę 

potem, już na zewnątrz, uchwaliliśmy Konstytucję 3 maja: 

 

Fot. Dorota Bojarska 

 

Zdjęcia tego typu niemal od razu trafiają na portale społecznościowe i 

zaczynają żyć swym naturalnym dziś życiem – czyli w sieci, wzbogacane o 
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kolejne „lajki” i komentarze. Tym różnią się od typowych portretów klasy, 

że są głęboko zanurzone w kulturę i stają się rodzajem „interfejsu” między 

młodymi ludźmi a ogromem nieoswojonej tradycji. Wystarczy jeden ruch, 

by w ich umysłach zaczął się rozbudowywać ledwie zarysowany nowy 

kulturowy engram. Jego struktura i trwałość zależą przede wszystkim (choć 

nie tylko) od genetycznego uposażenia uczących się oraz od stymulacji 

zewnętrznej, o czym była mowa wcześniej. Na tę drugą mamy wpływ. 

 Dobrym punktem startu może być przygotowanie przez uczniów 

najważniejszych informacji na temat odgrywanych postaci oraz próba 

ustalenia, dlaczego Matejko umieścił je na obrazie, w jaki sposób i dlaczego 

to zrobił
96

. Dzięki temu portret klasowy zamienia się „portret historyczny”, 

który z poziomu I, Ja – ja, przenosi nas na poziom III: Ja – ojczyzna, ale 

nie przestaje być portretem prywatnym. Refleksja na temat tożsamości 

zyskuje nową perspektywę: w jaki sposób indywidualne „ja” jest 

uzależnione, uwarunkowane, kształtowane przez fakt przynależności do 

narodu, do dużej ojczyzny? Otwiera się nowy horyzont pytań i problemów, 

zwłaszcza gdy uczniowie uświadomią sobie skalę „manipulacji” Matejki na 

obrazie. A że artysta manipulował, można się było przekonać jeszcze przed 

klasowym uchwaleniem Konstytucji 3 maja. 

 W przejściu od komnaty z obrazem do słynnych drzwi, przy których 

protestował poseł nowogródzki
97

, wisi na ścianie wizerunek Rejtana pędzla 

nieznanego malarza
98

. Portret ten niewiele ma wspólnego z obliczem 

desperata u Matejki:  
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 Dodajmy, że historiozoficzne dzieła malarza świetnie się do tego typu penetracji nadają. Z 

reguły przedstawiają one wydarzenia, które w tej formie nigdy nie miały miejsca, i ludzi, 

którzy nie mogli w nich brać udziału (bo na przykład już nie żyli). Matejko proponował 

odbiorcom autorskie, skomplikowane interpretacje dziejów, wymagające od widzów dużych 

kompetencji. 
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 Ściśle rzecz biorąc, nie są to dokładnie te same drzwi, gdyż w tej części zamek po 

odbudowie wygląda nieco inaczej niż w czasach sejmu rozbiorowego. 
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Reytan#/media/File:Tadeusz_Reytan_111.PNG 

(dostęp: 13.01.2016) 
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 Gołym okiem widać, że Matejko idealizuje swojego bohatera, zmienia 

łysego poczciwinę, ze skłonnością do tycia i chyba też do alkoholu  (a co 

najmniej do nadciśnienia), w szlachetnego obrońcę najwyższych wartości, 

ogarniętego patriotycznym obłędem. Dlaczego artysta dokonał takiej 

„manipulacji”? Dlaczego w ogóle wszystko na obrazie pozmieniał? W jaki 

sposób? Jaki efekt osiągnął? Dlaczego „lud to kupił”? Jaką rolę w 

kreowaniu, podtrzymywaniu, pobudzaniu narodowej tożsamości odgrywają 

twórcy zbiorowej wyobraźni? Jak powstają i jaką rolę pełnią narodowe mity 

i stereotypy? Co to znaczy być Polakiem? To tylko niektóre zagadnienia 

domagające się jakiejś reakcji i domagające się również coraz to nowych 

tekstów i kontekstów (by wymienić zaledwie kilka z całej biblioteki: 

Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, pierwsza biografia Rejtana pióra 

Jana Ursyna Niemcewicza, Życie moje Józefa Wybickiego, Pan Tadeusz i O 

ludziach rozsądnych i ludziach szalonych Adama Mickiewicza, Wobec zła 

Marii Janion itd., itd.).  

 Wystarczy tylko w dowolną internetową wyszukiwarkę wpisać hasło 

„Rejtan”, by się przekonać, że ten dziwak z Hruszówki jest jak James Bond: 

nie umiera nigdy. Rzuca się na ziemię raz po raz i – na przykład – broni 

ideałów Solidarności przed sowieckim betonem w Polsce, zachęca nas do 

głębszej integracji w ramach Unii Europejskiej albo sprzeciwia się 

Traktatowi Lizbońskiemu, reklamuje przychodnie medyczne lub walczy o 

krzyż na Krakowskim Przedmieściu, stara się o zakaz handlu w niedzielę, 

straszy jako wampir albo z pogiętym kawałkiem biało-czerwonego poszycia 

prezydenckiego tupolewa zamiast ryngrafu rozpaczliwie uzasadnia teorię o 
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zamachu pod Smoleńskiem
99

. Wykorzystuje tego biedaka kto chce i do 

czego chce. Rejtan broni wszystkiego i wszystkich, tylko siebie jakoś nie 

potrafi. Ale tak to już bywa z postaciami z narodowej mitologii. 

Nie każda zarysowująca się ścieżka refleksji jest możliwa do 

prześledzenia, nie wszystkie kierunki są jednakowo interesujące, ale 

przecież nie chodzi o kompletność czegokolwiek. Rzecz w tym, by nigdy 

nie tracić z oczu człowieka, który tymi drogami podąża i który po coś to 

robi. Rozumienie i interpretowanie, formułowanie i organizowanie, 

syntetyzowanie i uniwersalizowanie ludzkiego doświadczenia za kogoś to 

nie tylko strata czasu, ale działalność niemal przestępcza, gdyż jej efektem 

są przecież trwałe zmiany w mózgu uczących się. Czasem patologiczne. 

Jedno wszak nie ulega wątpliwości: machina raz wprawiona w ruch 

mogłaby się już właściwie nigdy nie zatrzymać. Sieć uniwersalnych 

problemów i tekstów wprawdzie „gmatwa się, rozgałęzia lub kurczy” 

(Bachórz), ale tworzy coraz większą, logiczną i upodmiotowioną strukturę. 

Konstruujący czy współkonstruujący ją homo viator wytycza w ten sposób 

swoją własną drogę i zostawia własny ślad, to znaczy nieustanie 

przebudowuje swoje kulturowe i psychologiczne DNA. Na poziomie liceum 

tylko w tym wskazanym przez Matejkę kierunku można by podążać do 

samej matury. Koniec szkoły niczego jednak nie przerywa, bo jak napisał 

Tolkien, „droga wiedzie w przód i w przód”. Mózg człowieka to 

„nieustanny plac budowy” (Carr) i niesłychanie ważne jest, z czego i jak się 

tam buduje. 

 A budować można z elementów bardzo różnych. Jeden z 

najsłynniejszych, choć nigdy nienamalowanych portretów Rejtana zawisł na 

wieki w mitycznym dworku w Soplicowie. W szkolnej (i nie tylko szkolnej) 

refleksji zainicjowanej klasowym portretem zbiorowym na królewskim 

zamku w Warszawie łatwo się na ten obraz natknąć, tym bardziej, że 

Mickiewicz maluje zupełnie inaczej niż Matejko: 

 

Dalej w polskiej szacie  

Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie, 

W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona, 
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 Więcej na ten temat zob. P. Kołodziej, Wąsy Rejtana, [w:] Mężczyzna w literaturze i 

kulturze, pod red. G. Różańskiej, Gdańsk-Słupsk 2014, s. 71–96. 
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A przed nim leży „Fedon” i żywot Katona
100

. 

 

W soplicowskiej galerii nie jest to portret jedyny. Są tam jeszcze inni 

bohaterowie polskiej sprawy: Tadeusz Kościuszko, Tadeusz (lub Samuel) 

Korsak oraz Jakub Jasiński
101

. Fakt, że powracający do domu po dziesięciu 

latach nauki Tadeusz Soplica szczegółowo z namaszczeniem ogląda tę 

galerię (13 wersów) a tylko przez dwa wersy „biega po całym domu i szuka 

komnaty, gdzie mieszkał dzieckiem przed dziesięciu laty”, każe nam 

sformułować kolejną fundamentalną kwestię – o rolę domu jako miejsca 

kształtującego tożsamość człowieka. Człowiek pytany, skąd pochodzi, 

wskazuje na dom – zauważa Józef Tischner. „Wszystkie drogi przez świat 

mierzą się odległością od domu”
102

. A Soplicowo to dom szczególny, o 

czym świadczą wiszące na ścianach portrety i to, że komnaty dziecinnej 

szuka Tadeusz po całym dworku, a obrazy wiszące na ścianach ma 

wdrukowane w głowę na zawsze.  

Dzięki otwarciu na mickiewiczowski portret Rejtana struktura 

opisywanej tu refleksji ulega kolejnej rekonstrukcji (a mózg rozpoczyna 

kolejną przebudowę): z poziomu I (Ja – ja) oraz III (Ja – ojczyzna, duża i 

mała) przechodzimy na poziom II (Ja – dom). Choć w pewnym sensie 

pozostajemy na wszystkich płaszczyznach jednocześnie – i to nie tylko 

dlatego, że dom soplicowski to dom arcypolski (i arcylitewski), dom 

patriotyczny, prawdziwe „centrum polszczyzny”. Chodzi o to, że wszystko 

dzieje się w umyśle konkretnego człowieka, podmiotu, „węzła” sieci, która 

zawsze organizuje się w jakąś strukturę z jego perspektywy. No chyba że 

mamy do czynienia, na przykład, z zupełnie bezmyślnym klikaniem myszką 

w hiperłącza albo z narzuconym przez program lub podręcznik zupełnie 

obcym uczniowi układem chronologicznym treści. Te przypadki jednak 

zupełnie nas nie interesują. 

Przybywający zatem po latach do Soplicowa młodzieniec powraca nie 

tylko do rodzinnego domu, nie tylko do małej ojczyzny (ziemia 
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 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 

1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, oprac. S. Pigoń, Wrocław – Warszawa – 

Kraków - Gdańsk 1980, s. 9-10. 
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 Szczegółowa analiza soplicowskiej galerii zob. P. Kołodziej, Galeria w Soplicowie albo 

powrót do domu w rodzinnej Europie, [w:] Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, 

pod red. G. Różańskiej, Gdańsk-Słupsk 2013, s.153–169. 
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 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków, 2001, s. 228. 
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nowogródzka, ziemia wileńska, Litwa), skąd wywodzą się portretowani 

bohaterowie, nie tylko do dużej ojczyzny, za którą wszyscy walczyli, ale 

również do „rodzinnej Europy”. Dom w Soplicowie stoi bowiem bardzo 

stabilnie na fundamencie europejskim. Mickiewiczowski Rejtan to nie jakiś 

zwykły szlachetka z prowincji, ale intelektualista niemal, ustylizowany na 

ostatniego obrońcę republiki, Katona Utyceńskiego. Chce się zabić, ale 

podąża śladem swego pierwowzoru. Najpierw zgłębia Fedona, dialog 

Sokratesa o nieśmiertelności duszy, spisany przez Platona. Robi tak, 

ponieważ taki wizerunek pozostawił potomnym Plutarch w czytanym 

również przez posła z Hruszówki (w Mickiewiczowskiej wersji) żywocie 

Katona.  

Wyłaniają się kolejne ścieżki, kolejne ślady, kolejne kierunki, kolejne 

biblioteki tekstów i kontekstów (Plutarch, Platon, Bocheński, Krasicki, 

Rzewuski, Herbert itd., itd.)
103

. Sieć „gmatwa się, rozgałęzia lub kurczy”, 

ale nic nie dzieje się bez sensu i przez przypadek. Bez względu na to, w 

którą stronę podążymy, jedno jest pewne: nie ruszając się z miejsca, 

przenieśliśmy się na kolejny już, czwarty poziom kulturowego DNA: Ja – 

Europa. Człowiek jest jaki jest, nie tyko dlatego, że pochodzi z jakiegoś 

domu, z jakiejś małej czy dużej ojczyzny, ale również dlatego, że jest 

głęboko zakorzeniony w jeszcze szerszym kręgu kulturowym. Wystarczyło 

jedno pociągnięcie Mickiewiczowskiego pędzla i znaleźliśmy się u grecko-

rzymskich źródeł kultury europejskiej. A droga ciągle „wiedzie w przód i w 

przód,/Skąd się zaczęła, tuż za progiem”… 

Stąd bardzo blisko do odkrycia jeszcze jednego wymiaru zakorzenienia, 

zejścia na poziom V: Ja, człowiek. „Bo czyż pod stołem, który nas dzieli, 

nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?” – pyta retorycznie Bruno 

Schulz
104

. Jest to poziom, którego, jak i w poprzednich przypadkach, nigdy 

nie opuszczaliśmy, bo musielibyśmy amputować sobie część naszej 

tożsamości. Możemy tylko chwilowo skupiać się bardziej na innych jej 

aspektach, innych fragmentach kulturowego DNA, aktywować inne części 

sieci tekstów i kontekstów, także niektóre inne engramy w mózgu.  
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 Zob. np. P. Kołodziej, Wąsy Rejtana, dz.cyt. 
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 B. Schulz, Księga, [w:] tegoż, Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski, BN 

I/264, Wrocław – Warszawa – Kraków 1998, s. 114. 
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Dlaczego zatem Mickiewicz chciał, żeby Rejtan nie umierał tak jak 

umierał, czyli w obłędzie, prawdopodobnie łykając rozbite szkło? Czy rację 

miał Katon, gdy na chłodno odbierał sobie życie w imię republiki? Czy 

słusznie biskup Ignacy Krasicki, w rozmowie Katona i Solona w 

zaświatach, staje po stronie tego drugiego i stwierdza, że człowiek nie jest 

panem życia i śmierci, bo podlega boskiemu „rozrządzeniu”
105

? Lecz czy 

jest jakiś Bóg? Czy przypadkiem nie błądził Sokrates, gdy mówił, że warto 

zabić ciało, by uwolnić nieśmiertelną duszę? Czy człowiek ma duszę? I czy 

– w świetle tych pytań – nie był mędrcem ów stary żołnierz z pamiętnika 

Rzeckiego, który zwykł modlić się roztropnie: „Panie Boże, jeśli istniejesz, 

zbaw moją duszę, jeśli ją posiadam”? I kim w ogóle jest człowiek?  

To prawda. Ludzkość ciągle nie znajduje ostatecznych odpowiedzi na 

tak formułowane pytania. Z tego faktu jednak nie wynika jeszcze, że 

wołanie „z ziemskiego padołu” nie ma sensu. Nawet jeśli odpowiada nam 

tylko „zgroza nagłych cisz”, jak w Leśmianowskiej historii o dwunastu 

braciach wierzących w sny, lub nawet jeśli świat „nie ma podszewki”, jak u 

Miłosza.  

 Mimo wszystko, szukając odpowiedzi na dręczące pytania, możemy 

zacząć wszystko z tego miejsca. Lub od początku. Od twarzy, od portretu, 

od autoportretu, własnego lub cudzego – kogoś, kto przed nami podjął 

udaną (chyba) próbę wpisania własnego marnego losu w uniwersalny sens. 

Kto podjął udaną (chyba) próbę re-konstrukcji Sensu z tego co zostało po 

katastrofie „nocy wielkiego sezonu”, czyli z „ułamków rozbitych historyj”, 

z „ułamków rzeźb i posągów bogów”. Możemy więc zacząć od intymnego, 

pełnego smutku i głębokiej zadumy autoportretu Brunona Schulza z ojcem i 

Księgą
106

. I w ten sposób, po raz kolejny, zainicjować wytyczanie jeszcze 

innej drogi z poziomu Ja – ja na poziom Ja, człowiek. 

 

                                                           
105

 I. Krasicki, Rozmowy zmarłych, Warszawa, 1987. 
106

 Czytanie Księgi I, ok. 1933, [w:] B. Schulz, Księga obrazów, zebrał, opracował, 

komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski, Gdańsk 2012, s. 14. 

Usque ad finem 
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I tak usque ad finem. 

 

Schemat kulturowego DNA, uwzględniający (dla czytelności) tylko 

kilka najważniejszych nowo powstałych węzłów i struktur musiałby teraz 

wyglądać w sposób następujący: 
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Paweł Kasprzak 

  

Edukacja przemyślana na nowo: nauki ścisłe  

 
Parę obserwacji „na wejście”         

Trudno dziś spotkać kogoś, kto nie wie, co to takiego tyranosaurus. 

Zdumiewająco wielu ludzi (choć oczywiście nie umiem zacytować liczb) od 

dzieciństwa zna słowa tak trudne, jak pachycephalosaurus, albo – nie żartuję! – 

euoplocephalosaurus, a przecież tego ostatniego nie ma nawet w Wikipedii! 

Większość ludzi wie też, że dinozaury unicestwiło zderzenie Ziemi z jakąś 

asteroidą (choć to wcale nie jest pewne), coś nawet mówi ludziom przy tej 

okazji Jukatan jako prawdopodobne miejsce tej katastrofy i na dodatek 

wiadomo czasem, że zdarzyło się to jakieś 66 milionów lat temu. To całkiem 

spora wiedza, zwłaszcza jeśli ją zestawić na przykład z treścią egzaminów 

gimnazjalnych, żeby litościwie nie wspominać o ich wynikach.  

Spielberg nakręcił swój Jurassic Park ponad 20 lat temu, więc z 

perspektywy „dzisiejszej młodzieży” nie tak znów wiele po tamtej kosmicznej 

katastrofie, która dinozaury unicestwiła. Mimo to do dzisiaj ten właśnie film na 

wiele sposobów powoduje popularność dinozaurów i zainteresowanie tak 

wielkie, że mnóstwo dzieci staje się w bardzo młodym wieku 

najprawdziwszymi dinozaurowymi ekspertami.  

Szkoła zaś ani nie podejmuje wynikającej z tego szansy, ani nie szanuje 

tej dziecięcej wiedzy, która pojawia się sama z siebie, niezależnie od szkolnych 

programów: znajomości historii dinozaurów, ich systematyki, anatomii, 

behawioru i dalszych losów ewolucyjnych, nie wspominając o fascynujących 

kwestiach warsztatowych i o tym, skąd, u licha, wiemy o dinozaurach tyle, ile o 

nich wiemy – to wszystko z jakichś powodów nie kojarzy się z edukacją, choć 

przecież jest nauką.  

Dlaczego właściwie w szkole, którą cenilibyśmy z jakichkolwiek 

powodów, znajomość nazw organelli pantofelka (bo już raczej nie ich 

działania) miałaby być bardziej wartościowa choćby od pytania, czy to byłoby 

rzeczywiście możliwe, żeby z DNA uzyskanego z krwi zwierzęcia żyjącego 

dziesiątki milionów lat temu, a pobranego z wnętrza muszki uwięzionej w 

zastygłej i skamieniałej w bursztyn żywicy, sklonować żyjącą bestię, jak to 

Edukacyjna  

skuteczność  

Spielberga 

 

To nie jest 

sprawa szkoły...  
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zrobiono w filmie? Od kiedy to hobby musi być zawsze tylko czczą rozrywką, a 

edukacja koniecznie zajęciem użytecznym, a przy tym, i być może przez to, 

nudnym, uciążliwym i śmiertelnie poważnym? Odpowiedź jest stosunkowo 

prosta i była już poprzednio sygnalizowana: bez wątpienia od narodzin 

obowiązku szkolnego w wersji pruskiej szkoły powszechnej, którą pomyślano 

„dla oświecenia prostaczków” i wyposażenia ich w umiejętności użyteczne, a w 

żadnym stopniu nie dla satysfakcji uczących się (zob. s. ... tej książki).   

Zostawiając chwilowo na boku pytania o zawartość szkolnych 

programów i jej uzasadnienie, skonstatujmy w tym miejscu tylko, że Steven 

Spielberg zdołał swym przecież niezbyt wysublimowanym dziełem 

spowodować więcej, niż szkoła z jej kadrami, budżetem i przymusem jest w 

stanie osiągnąć przez wiele lat. Tyranozaur stał się „ikoną popkultury” 

pewnego specyficznego rodzaju: taką mianowicie, która budzi zaciekawienie i 

chęć poznania.  

Skuteczność Spielberga w promocji świata dinozaurów jest tu przesłanką, 

skłaniającą do rozważenia możliwości pójścia tym tropem. Rozwijany tu 

pomysł na tym właśnie polega, by w podobny sposób stworzyć świat, którego 

poznawanie uczy.  

W przemyśle rozrywki miarą sukcesu są wyniki finansowe. I Park 

Jurajski jest oczywiście jednym z kilkunastu najlepiej zarabiających filmów na 

świecie z zyskiem znacznie przekraczającym miliard dolarów – w stosunku do 

56 milionów wydanych na produkcję. Ukazała się zresztą ostatnio kolejna część 

historii: Jurassic World. Zarobiła ponad 2 mld, co lokuje ten z kolei film na 

trzecim miejscu listy najbardziej zyskownych produkcji. Dwie poprzednie 

„dokrętki” były również finansowo udane. Łączna sprzedaż wszystkich 

dotychczasowych części sięga już 5 mld dolarów tylko w kinie, a należałoby tu 

doliczyć również pozostałe „pola eksploatacji”, jak się to określa językiem 

praw autorskich. Więc także dystrybucję nagranych płyt i kaset wideo, emisje 

telewizyjne, sprzedaż licencji producentom zabawek i wydawcom książek – 

około setki tego rodzaju kontraktów zawarto już przy samej produkcji 

oryginalnego Parku. Tak show-biznes wydaje miliony, żeby zarabiać miliardy. 

Wie zatem na przykład, że z 56 milionów budżetu produkcji Parku Jurajskiego 

warto było zapłacić półtora miliona za prawo do historii wymyślonej przez 

Crichtona na użytek powieści i jeszcze dołożyć mu kolejne pół na adaptację dla 

Co oznacza 

sukces 

finansowy? 
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potrzeb filmu. Oraz, że trzeba wydać nie jakieś pieniądze, ale nierzadko więcej 

niż budżet produkcji na promocję, żeby się rzecz udała. Reklama Parku 

kosztowała więc 63 mln, reklama Avatara (którego budżet wynosił między 230, 

a 300 mln – dane są tu niepewne) – ponad 160 mln, za promocję gry Wiedźmin 

zapłacono natomiast 35 mln dolarów, czyli ponad połowę budżetu produkcji. 

Nie chodzi o możliwości i fakt, że ten bogaty przemysł stać na takie inwestycje. 

Te budżety nie są skutkiem wielkości przemysłu i miarą hollywoodzkiej 

rozrzutności, a raczej odwrotnie. Tu po prostu nikt nie pozwoli sobie nie 

zapłacić fortuny autorom i nie wydać horrendalnych kwot na reklamę. 

Policzyć byłoby jednak warto po stronie zysków również niewymierne i 

nawet niepieniężne wartości – w przypadku dinozaurowego szaleństwa książki, 

filmy, zabawki powstawały i nadal powstają pod wpływem filmu masowo. 

Film uruchomił ogromny popyt. Efektem są też muzea historii naturalnej i ich 

paleontologiczne działy oraz rozwój badań naukowych, które mają dzisiaj 

więcej adeptów i więcej chętnych sponsorów. Oczywiście to nie fantastyczne 

zarobki osiągane w tej branży są tu najbardziej interesujące. Ważny jest fakt, że 

swoje zyski show-biznes osiąga, z pełną świadomością kształtując mody, gusta, 

popyt, zainteresowania, postawy i wartości. I chodzi o to, że jest to robione 

skutecznie.  

A za nic nie da się tego powiedzieć o szkole.  

Choć przedmiotem jej zainteresowania są lub powinny być nie tylko 

zainteresowania, postawy i wartości, ale mody i gusta również, a nawet popyt – 

bo jest czymś, co z nich wynika i co stanowi dowód ich istnienia. Innymi 

słowy, projekt tu opisywany proponuje zatrudnić speców i media show-biznesu 

do edukacji. Oczywiście trzeba by na to znaleźć środki i wyobrazić sobie 

metodę, co nie jest łatwym zadaniem.  

Ale, wydaje się, że najtrudniej będzie określić sam „przedmiot zlecenia”. 

 

 

 

 

 

Korzyści 

niepieniężne 
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Archipelag: pomysł, charakter projektu i zakres opisu 

 

Archipelag tylko w niezbędnej części jest projektem zamkniętym. 

Zawiera zwartą koncepcję merytoryczną i pedagogiczną, jednak równie ważna 

jest jego otwartość. Podstawowy cel stanowi w nim konstrukcja prowokująca 

do eksploracji świata, którego poznawanie uczy czegoś istotnego.  

Z założeń koncepcji, które tu zostaną przedstawione, wynika również 

niebagatelne znaczenie projektowanego równocześnie z modelem 

dydaktycznym modelu marketingowego. Z pewnego punktu widzenia 

Archipelag byłby właśnie marketingowym przedsięwzięciem, którego 

zadaniem miałaby być – w największym skrócie – promocja mody na wiedzę i 

poznanie. Oraz stworzenie popytu – tak, by inwestowanie w rzeczywistą 

edukację stało się opłacalnym biznesem. 

W projekcie chodzi przede wszystkim o wywołanie fascynacji, budzenie 

ciekawości, o prowokowanie pytań, które sprawią, że dzieci zechcą 

samodzielnie poszukiwać odpowiedzi, uczyć się. Samodzielność i 

podmiotowość oznacza tu brak przymusu i zainteresowanie jako jedyną 

motywację uczącego się. Nie ma w tym ujęciu mowy o „programie nauczania” 

w żadnym tradycyjnym sensie – o żadnym zestawie wymagań i oczekiwań, 

żadnym jednolitym dla wszystkich kanonie. Jest tylko ogólnie i bardzo szeroko 

sformułowany zakres zagadnień, których poznawanie projekt ma umożliwić i 

co do których wiemy, jak zaciekawić nimi dzieci. Z powodu zainteresowań i 

ograniczeń kompetencji autora, ów zakres sprowadza się do zagadnień z 

dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Mimo to używa się tu określenia 

„kształcenie humanistyczne”, ponieważ projekt jest nastawiony właśnie na 

zainteresowania uczącego się, w tym zwłaszcza na jego egzystencjalne pytania 

o naturę świata, własne w nim miejsce, istotę człowieczeństwa. Znaczącą rolę 

będzie w tym projekcie pełnić również filozofia, zwłaszcza filozofia nauki. 

Choć trudno dać gwarancję zaciekawienia nią wszystkich, to z jednej strony nie 

to jest tu celem, a z drugiej – masowa skuteczność mediów i powszechność 

„cyfrowej zarazy” daje jednak  pewne możliwości. Media i przemysł rozrywki 

potrafią na swój sposób odpowiadać na pytanie, co może zainteresować 

wszystkich, a popularność wiedzy o tyranozaurach jest jednym z przykładów.  

Treść  
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Otwartość oznacza również pewną niekompletność proponowanego tu 

rozwiązania. Ma się ono rozwijać. Jest wiele możliwych do pomyślenia na 

przykład gier edukacyjnych,  nie chodzi więc o stworzenie ich kompletnej listy. 

Stworzyć należy raczej mechanizm – w tym biznesowy, rynkowy – w którym 

niezależne, również komercyjne podmioty mogą tworzyć uzupełniające całość 

elementy tak, jak dzisiaj na kanwie fabuł filmowych i z wykorzystaniem 

filmowych postaci tworzone są rozrywkowe tytuły gier komputerowych, czego 

przykład stanowi choćby Wiedźmin. Chodzi także o to, żeby projekt mogli 

modyfikować na własny albo wspólny użytek również użytkownicy i żeby on 

się w ten sposób rozwijał na podobieństwo Wikipedii. Zakładana 

niekompletność wynika ponadto z przekonania o niemożności sformułowania 

kanonów, które by z czasem nie kostniały i o ich zbędności. Zasób Archipelagu 

miałby zatem pozostawać otwarty w sensie jego programowej, merytorycznej 

zawartości, a nie tylko pod względem używanych w nim „pomocy naukowych” 

lub „podręczników”. 

Możliwości rynkowe i biznesowe – choć to nie one stanowią 

najistotniejszy i najtrudniejszy element projektu – są jednak z kilku powodów 

ważne i zostaną tu również szkicowo przedstawione. Projekt tworzy 

interesującą, jak się wydaje, szansę na regulację sektora nowych mediów, co 

jest ważne, jeśli wziąć pod uwagę negatywne zjawiska obserwowane dzisiaj w 

komercyjnych mediach z jednej strony, a na komercyjnym rynku edukacyjnych 

usług z drugiej.  Interesujący i wart podkreślenia wydaje się tu także zakładany 

model związku edukacyjnej, cywilizacyjnej misji szkoły z komercyjnym 

biznesem. Dla edukacji model komercyjnych mediów może być bezcenny, 

ponieważ tworzy gwarancję autentycznego zainteresowania odbiorców – dotąd 

zupełnie nieobecną w myśleniu o szkole. Z drugiej zaś strony, wartością 

proponowaną w Archipelagu jest taka konstrukcja, w której właśnie 

„edukacyjna użyteczność” i odpowiednio wysoki poziom, a nie łatwość odbioru 

i brak intelektualnych wartości, tworzy szansę na rynku mediów – jak się 

wydaje, bezprecedensową w ich dotychczasowej praktyce. W tym sensie 

organizacja finansowego modelu staje się częścią merytorycznej koncepcji i 

dlatego zostanie tu również zarysowana. 

Przedstawiona będzie oczywiście również sama proponowana na 

początek zawartość zasobu, który miałby się potem rozwijać „samoistnie”. 

Otwarty 

model 

Organizacja  

i finansowanie 

          Zawartość  
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Będą do niego należeć filmy i seriale fabularne, których zadaniem jest budzić 

zainteresowanie proponowanym „światem” i go promować. Wyznaczą one 

jednak także zakres proponowanej problematyki i rzeczywistość, którą projekt 

zaoferuje do eksploracji. Będą to również rozmaitego rodzaju filmy 

popularnonaukowe – same w sobie jeszcze nie „edukacyjne”, ale przybliżające 

proponowaną tematykę, gry i komputerowe „światy wirtualne” do zwiedzania, 

symulacje, teksty, wykłady i inne materiały już typowo edukacyjne, 

umożliwiające dokładniejsze poznanie i zrozumienie proponowanych dzieciom 

zagadnień. Projekt ma też angażować wszystkie dostępne dzisiaj media: część 

materiałów powinna być rozpowszechniana w kinach, część w telewizji, 

większość (o ile nie wszystkie) byłyby dostępne w Internecie i sieciach 

mobilnych. Poza tym Archipelag to również tradycyjne wydawnictwa 

książkowe, a nawet rozmaitego rodzaju „gadżety”, z modą włącznie.  

Podstawowe przesłanki projektu – bo od tego wypada zacząć – zostaną 

teraz przedstawione nieco bardziej szczegółowo niż za pomocą anegdotycznego 

przywołania przykładu produkcji Spielberga. Wśród nich uwagą objęte zostaną 

także przykłady dotychczasowych zastosowań nowych technologii i nowych 

mediów w edukacji, bo z ich niedostatków wynikają interesujące wnioski.  

 

Kilka zastrzeżeń autorskich 

 

Koncepcja projektu jest tu prezentowana w dużej mierze z perspektywy 

praktyki mediów, co wynika z kompetencji autora pracującego w tej branży. 

Nowe media będą więc w tym ujęciu charakteryzowane w sposób nieco inny, 

niż uprzednio przedstawiany w tej książce. Jeśli ukazywane będą jako groźne 

lub obiecujące, to głównie z uwagi na czytelną również dla amatora siłę ich 

oddziaływania oraz fakt, że potrafią kształtować zbiorowe zachowania i 

wartości, a nie tylko z powodu na przykład odmiennych od tradycyjnego 

sposobów obcowania z tekstem, obrazem, dźwiękiem i każdym rodzajem 

kulturowego przekazu, co stanowi główny przedmiot dociekań medioznawców 

Przesłanki 

  

Przekaz jest 

kształtowany 

przez medium  

i odwrotnie 
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i może być rozpatrywane w kategoriach wiązanych ze zmianami ludzkiego 

mózgu w rezultacie pojawienia się w ludzkiej historii nowych narzędzi
1
.  

Jeśli istnienie nowych mediów w jakiś sposób wymusza nowe myślenie 

o edukacji, to jednak nie tyle i nie tylko dlatego, że zmienia się dziś treść 

tekstów kultury, choć ona rzeczywiście się zmienia, ale dlatego po prostu, że 

edukacja przegrywa konkurencję z rozrywką. 

Jeśli zaś nowe media mogą być dla edukacji cenne, to ze względu na 

kilka korzystnych cech technologii, które proszą się o wykorzystanie. 

Zagrożenia, które nowe media ze sobą niosą, również niekoniecznie wynikają z 

samej tylko technologii, ale także z powodu takich cech człowieka, które w 

związku z pojawieniem się nowych mediów mają nową szansę się ujawnić, 

czasem ze zwielokrotniona siłą.  

Wiele cywilizacyjnych możliwości, obiecywanych przez technologie, 

nigdy nie doczekało się realizacji. Powody tego miały właśnie „rynkowo-

psychologiczną” naturę: rozwiązania istniały, ale nie było na nie popytu. Ivan 

Sutherland pracował na przykład nad swoim „doskonałym wyświetlaczem” 

oraz „interfejsem rozumiejącym człowieka”
2
 i większość jego patentów nie 

opuściła laboratoriów do czasu, kiedy rynek gier komputerowych nie stworzył 

popytu na komputery osobiste, wymuszając przy okazji „przyjazny interfejs” i 

powrót do dawno zaniechanych pomysłów. Również telewizja miała się w 

oczach jej twórców stać nośnikiem nowej, wspaniałej cywilizacji, użytecznym 

zwłaszcza w edukacji
3

. Mało kto pamięta dzisiaj, jakich dobrodziejstw 

spodziewano się po niej. Jeśli one nie nastąpiły, to z jakiegoś powodu i próba 

identyfikacji tych przyczyn jest tu krytycznie ważna.  

Technologie nowych mediów do pewnego stopnia rzeczywiście 

kształtują treść kultury i sposób jej odbioru, jak zostało wyżej zaznaczone, a w 

poprzedzających tekstach gruntownie objaśnione (por. na s. … tej książki). 

Wydaje się jednak, że zasadnicze znaczenie ma też odwrotnie skierowana 

relacja – ona w każdym razie istnieje i da się powiedzieć również to, że 

technologie są takie, jakich oczekujemy z powodu tego, kim jesteśmy i że 

mamy takie, a nie inne potrzeby. Medium, owszem, jest przekazem. McLuhan 

                                                        
1 Zob. N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przeł. K. Rojek, Gliwice 

2010. 
2
 Zob. s. ... . 

3
 N. Negroponte, Being Digital, Vintage Books, NY, 1995, s. 82. 
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miał oczywiście rację. Ale bywa i na odwrót – to przekazywana treść nadaje 

mediom ich cechy. Nie dlatego masowo publikujemy na Facebooku rzeczy 

dowolne, rozpowszechniając w sieci nienawistne idee, jawnie fałszywe 

informacje, które jednak stają się rzeczywistością itd. – że oprogramowanie 

Facebooka w jakiś sposób wymusza takie zachowania. Piszemy po prostu, co 

chcemy, a Facebook jedynie dostarcza nam możliwości, zapewniając 

równocześnie dystrybucję
4
.  

Jaką treść przekazujemy najchętniej? Jakiej szukamy? Dlaczego? To są 

zasadnicze pytania podejmowane w niniejszym opisie. Dotyczące ich 

rozumowanie odznacza się, powiedzmy po razu, silną koncentracją na 

rynkowych miernikach, pewnym dystansem do ujęć akademickich i chętnie 

operuje przykładami.  

Do przypadków medialnych, cytowanych w podręcznikach socjologii, 

psychologii społecznej i wspominanych w pracach medioznawców równie 

chętnie, jak owo powszechnie znane zdanie McLuhana, należy oto słynna 

transmisja radiowej wersji Wojny światów – nadano ją w Halloween w 1938 

roku. Audycja – ustylizowana na przekaz informacyjny –  nabrała ponad milion 

ludzi, którzy uwierzyli w inwazję Marsjan, wywołała masową panikę, 

doprowadziła do śmierci wielu osób, spowodowała straty wyceniane na setki 

tysięcy dolarów itd. Wkrótce napisano o tym książkę zawierającą poważną 

analizę zjawiska
5
, a po niej nastąpiły dalsze i w efekcie mamy dzisiaj do 

czynienia z całą klasą cytujących się nawzajem prac, które powtarzają 

ówczesne ustalenia faktów. Zupełnie jakby technologia hiperlinków była znana 

już w latach czterdziestych. Tyle, że w rzeczywistości żadna panika nie miała 

miejsca
6
. Agencje badające rynek na użytek reklamodawców nie odnotowały 

                                                        
4

 Zob. A. Applebaum, Gdy nikt w nic nie wierzy, „Gazeta Wyborcza”. Magazyn 

Świąteczny, 15 grudnia 2015 (http://wyborcza.pl/magazyn/1,149726,19369796,gdy-nikt-

w-nic-nie-wierzy-applebaum.html). Applebaum opisuje rujnujący wpływ Facebooka na 

kulturę polityczną społeczeństw i przestrzega przed fundamentalnymi zagrożeniami dla 

demokracji – wiąże to jednak przede wszystkim z upadkiem tradycyjnych autorytetów w 

życiu publicznym i właśnie z „demokratycznym przewrotem” zaledwie umożliwionym 

przez technologię, a nie nią spowodowanym.  
5
 H. Cantril, G. Hadley, H. Herzog, The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of 

Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1940. 
6
 Zob. A. B. Schwartz, Broadcast Hysteria. Orson Welles War of the Worlds and the Art. 

Of Fake News, New York, 2015 oraz W. J. Campbell, Getiing It Wrong: Ten of the 

Greatest Misreported Stories in American Journalism, University of California Press, 

Berkeley – Los Angeles – London, 2010. 

Naukowe mity vs. 

rynkowe kryteria 

http://wyborcza.pl/magazyn/1,149726,19369796,gdy-nikt-w-nic-nie-wierzy-applebaum.html
http://wyborcza.pl/magazyn/1,149726,19369796,gdy-nikt-w-nic-nie-wierzy-applebaum.html
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ani wyjątkowej słuchalności (audycja jej po prostu nie miała), ani nawet 

pojedynczych przypadków ludzi, którzy by we własnym przekonaniu słuchali w 

tym czasie informacji zamiast radiowego teatru.  

Medialny mit polegał więc w rzeczywistości nie na panice, którą 

wywołała audycja, ale na tym, że im więcej czasu mijało, tym więcej ludzi 

twierdziło, że tę panikę pamięta i doceniało zagrożenie ze strony ówcześnie 

nowych mediów, które mogą się stać potężnym narzędziem manipulacji. Mit 

chętnie powtarzała więc prasa, której wydawcy byli wówczas nie na żarty 

zaniepokojeni reklamową i informacyjną konkurencją ze strony radia. Według 

ówczesnych, racjonalnych przecież prognoz, w konfrontacji z radiem prasa nie 

powinna była mieć szans. Radio jest dla odbiorcy darmowe. Dla nadawcy jest 

tańsze niż prasa. Natychmiastowe w informacji. Warto było pokazać, że może 

być groźne, bo w przeciwnym razie zawsze wygra z prasą każdą konkurencję. 

W istocie ów mit został więc wykreowany głównie przez „New York 

Times’a”, a w swej racjonalnej części wziął się z listów do redakcji. Ich 

wysyłanie było wówczas dość powszechnym zwyczajem. Bardzo wiele z nich, 

pełnych zresztą uznania dla reżyserskiego talentu Wellesa, wyrażało 

zaniepokojenie możliwym manipulacyjnym wpływem mediów na zachowania 

społeczne, co oczywiście było wówczas szczególnie na czasie, skoro w 

Niemczech szalał właśnie faszyzm, w Rosji bolszewizm, a media były dla obu 

reżimów ważnym narzędziem. Ówczesny niepokój jest przy tym bardzo 

podobny do dzisiejszych lęków w stosunku do kolejnej generacji mediów. 

To wszystko nie ma oznaczać, że rozmaite ostrzeżenia przed Internetem 

dzisiaj to taki sam humbug, jak niegdysiejsze rewelacje o audycji Wellesa. 

Przeciwnie. Nowe media mogą niepokoić nawet bardziej niż stare. Inna rzecz 

jest tu natomiast warta podkreślenia. To mianowicie socjologowie stworzyli mit 

Wojny światów. Agencje reklamowe sprawozdawały w tym czasie raczej 

trzeźwo rzeczywistość. Dziś może być podobnie. 

Jeśli więc na przykład Peter Pomerantsev opisuje dzisiaj propagandową 

ekspansję rosyjskiej dyktatury, używając dla niej określenia 

„postmodernistyczna
7
, to jego relacja o tyle zasługuje na szczególną, być może, 

                                                        
7
 P. Pomerantsev, Russia: A Postmodern Dictatorship?, Legatum Institute, Transitions 

Lecture Series, London, 2013, http://www.li.com/docs/default-

source/publications/pomeransev1_russia_imr_web_final.pdf?sfvrsn=4 
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uwagę, że Pomerantsev jest człowiekiem z medialnej branży i mówi jej 

językiem, co warto wziąć pod uwagę. Analogie do Wojny światów narzucają się 

zresztą same i Pomerantsev formułuje ostrzeżenia poważne.  

W czasie debiutu Wellesa byliśmy w przededniu prawdziwej II Wojny, 

już po aneksji Austrii i Kraju Sudetów. Dzisiaj jesteśmy po aneksji Krymu oraz 

Donbasu i aktualnie wzdragamy się przed kontynuacją tej narzucającej się 

analogii. Pomerantsev, jak się wydaje, przesadza, kiedy zwraca uwagę, że III 

Rzesza i imperium sowieckie powstały dzięki świeżo uzyskanemu zapleczu 

technologii medialnych (radio i film) i że podobnie ma być teraz, kiedy nowe 

możliwości otwiera Internet. Wymowne jest jednak zdanie, że ilekroć ludzie 

dostają nowe kanały wypowiedzi, wychodzą z nich demony. 

Celna wydaje się też obserwacja, że skrajnie prawicowe postawy, których 

erupcję widzimy, były wśród ludzi obecne prawdopodobnie zawsze, ale do 

niedawna w publicznej sferze skutecznie tłumił je konsensus wyznaczający 

polityczną poprawność
8
. Można te zjawiska oceniać rozmaicie – to są wszystko 

interpretacje. I, jak widzieliśmy, również fakty mogą być w nich kreowane, a 

nie tylko interpretowane.  

Nie powinien jednak umykać naszej uwadze fakt, że ów fałszywie 

przepowiadany w dobie radia upadek prasy właśnie być może właśnie następuje 

w dobie Internetu. Da się to dzisiaj rzetelnie mierzyć, przy użyciu analiz 

stosowanych w biznesie: nie tylko więc pomiarów czytelnictwa, oglądalności i 

„klikalności”, ale również szacunków budżetów reklamowych, które z mediów 

tradycyjnych przepływają do Internetu, zmieniając go zresztą bardzo znacznie. 

To ostatnie mówi wiele nie tylko o samej częstotliwości korzystania z mediów, 

ale przede wszystkim o ich sile perswazyjnej. Za reklamę płaci się przecież po 

to, żeby ona działała i tu decydują twarde fakty, a nie spekulacje. Reklama 

mierzy siłę oddziaływania. Nie bez błędów pomiaru, ale przypuszczalnie 

mierzy najdokładniej. To właśnie z tej perspektywy oceniane opinie 

Pomerantseva o „postmodernistycznym” charakterze propagandy i 

                                                        
8
 Czy Europę uratują staruszkowie i palacze marihuany? Rozmowa Agnieszki 

Lichnerowicz z Peterem Pomerantsevem, TOK FM, 4.11.2015, audycja dostępna w 

archiwum radia: [http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Czy-Europe-uratuja-staruszkowie-i-

palacze-marihuany-Rozmowa-z-Peterem-Pomerantsevem/31268].   Zob. też P. 

Pomerantsev, Jądro dziwności, dz. cyt. 

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Czy-Europe-uratuja-staruszkowie-i-palacze-marihuany-Rozmowa-z-Peterem-Pomerantsevem/31268
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Czy-Europe-uratuja-staruszkowie-i-palacze-marihuany-Rozmowa-z-Peterem-Pomerantsevem/31268
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spontanicznie ujawniających się w nowych mediach złowrogich ideologiach 

nabierają znaczenia i wiarygodności. Ten opis – w odróżnieniu od wielu innych 

– wydaje się trafny bez metodologicznych wątpliwości.  „Siła oddziaływania” 

byłaby w psychologii wielkością niepoddającą się kwantyfikacji i trudną do 

oceny również w jakościowych kategoriach z uwagi na niejednoznaczność 

kryteriów. W mediach brutalnie mierzy się ją pieniędzmi. 

Zdarzać się więc potrafi, że tezy akademickich opracowań bywają 

przeciwstawne biznesowym instynktom w medialnych branżach. I choć ludzie 

mediów, do których sam się zaliczam, zdecydowanie nie zasługują na zaufanie 

w sprawie troski o dziedzictwo kultury czy poziom publicznej debaty, to jednak 

ich obserwacje bywają zwyczajnie trafniejsze.  

 

Prawo gorszego pieniądza – w mediach 

 

Amerykański przemysł rozrywkowy zarobił w 2014 roku 546 mld 

dolarów, z czego na produkcję filmową przypadło 31, a na kinową dystrybucję 

ponad 10 mld (według danych z 2013)
9

. W 2014 roku przemysł gier 

komputerowych zarobił w Stanach 15 mld dolarów
10

, w stosunku na przykład 

do 17,5 mld rocznego budżetu NASA
11

. Obroty całego amerykańskiego 

przemysłu mediów i rozrywki, mają, według rządowych ocen, osiągnąć 723 

mld dolarów w 2018 roku
12

.  Reklama w telewizji przynosi w USA ponad 70 

mld dolarów
13

, reklama w Internecie zaczyna stopniowo przekraczać ten 

pułap
14

. Hałaśliwy zgiełk show-biznesu, na którego destrukcyjny wpływ na 

umysły dzieci tak bardzo słusznie narzekamy, jest więc mniej więcej tyle wart i 

                                                        
9  Dane Departamentu handlu USA za: http://selectusa.commerce.gov/industry-
snapshots/media-entertainment-industry-united-states.html 
10  Dane Pricewaterhouse Coopers za http://venturebeat.com/2015/06/02/u-s-
games-industry-forecast-to-grow-30-to-19-6b-by-2019/ 
11  Dane NASA za: 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/FY15_Summary_Brief.pdf 
12

  Dane Departamentu Handlu USA: 2015 Top Markets Report 

Media and Entertainment, July 2015 -- 

http://trade.gov/topmarkets/pdf/Media_and_Entertainment_Top_Markets_Report.pdf 
13

  Dane portalu Statista: http://www.statista.com/statistics/259974/tv-advertising-

revenue-in-the-us/ 
14

 IAB internet advertising revenue report. 2013 full year results. 

PricewaterhouseCoopers LLP, 2014 

[http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2013.pdf

].  

Rynkowe 

zestawienia 
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warto stale pamiętać, że to są wszystko zyski z operacji na zbiorowej ludzkiej 

świadomości. Nie mamy wielkich szans zmusić szkolnej młodzieży, by na czas 

szkolnych lekcji zapominała o tym wszystkim, czym tak intensywnie żyje na co 

dzień i czym jest tak profesjonalnie kuszona z użyciem wszelkich środków, 

którymi dysponuje współczesna cywilizacja i kultura. 

Rynek podręczników generuje zaś w USA nieco ponad 14 mld dolarów
15

, 

czyli prawdopodobnie połowę tego, co zarabiają amerykańskie produkcje 

filmowe w samych tylko kinach, nie licząc dystrybucji i sprzedaży licencji. Z 

tego tylko nieco ponad 5 mld dolarów przypada na podręczniki używane w 

obowiązkowej szkole. I warto mieć świadomość, że te 5 mld obrotów rynku 

podręczników to skutek popytu wymuszonego szkolnym obowiązkiem i 

szkolnymi programami, które również w USA są już w wysokim stopniu 

jednolite.  

Gdyby więc chcieć porównać siłę oddziaływania przemysłu medialnego i 

szkoły, stosując przy tym kryteria na co dzień stosowane w branży medialnej 

lub w reklamie, zamiast na przykład testów PISA, to być może okazałoby się, 

że proporcje są tu właśnie jak 5 do 15 mld na korzyść gier lub jak 5 do 40 na 

korzyść kin, czy jak 5 do 723 na korzyć całego przemysłu mediów i rozrywki – 

a i tak żaden z tych szacunków nie brałby pod uwagę tego, co w rzeczywistości 

ma znaczenie zasadnicze: że mianowicie porównujemy w nich „konsumpcję” 

wymuszoną do dobrowolnej. Ankiety, w których większość respondentów 

sądzi na przykład, że DNA da się znaleźć wyłącznie w tych pomidorach, które 

są modyfikowane genetycznie lub deklaruje wiarę w kreacjonistyczne tezy o 

pochodzeniu życia na Ziemi, zdają się zresztą potwierdzać te obserwacje
16

. Nie 

chodzi przy tym o złośliwe porównania tego rodzaju, ale o jedno z 

istotniejszych założeń opisywanego tu projektu. 

Dzieci da się mianowicie nauczyć raczej wyłącznie tego, czego one się 

nauczyć chcą. Biznes zaś oferuje dość dobre mierniki wartości adresowanej do 

dzieci i młodzieży oferty oraz siły jej oddziaływania. Zamiłowanie do muzyki 

Mozarta da się stwierdzić u kogoś, kto chętnie wybierze ją w programie stacji 

radiowej, a jeszcze bardziej przekonywające będzie, kiedy kupi bilet na koncert 

                                                        
15

 Dane The Association of American Publishers (http://publishers.org/) 
16

 BBVA Foundation International Study „Scientific Culture“, Understanding of Science, 

May 2012, 

Fundacion BBVA, Departament of Social Science and Public Opinion. 

Siła 

oddziaływania 

mierzona 

rynkowo 
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lub zapłaci za płytę. Tego zamiłowania nie da się stwierdzić ani w wyniku 

klasówki, ani zapewnić poprzez wpisanie Mozarta do treści szkolnych 

podręczników. To ostatnie – można zresztą podejrzewać – przyniesie nawet 

raczej odwrotny skutek. 

Jakkolwiek chcielibyśmy się zżymać, być może prawdziwa jest również 

teza sformułowana z odwrotnej perspektywy. Może mianowicie z punktu 

widzenia edukacji nie jest warte uwagi nic, co nie budzi zainteresowania 

obserwowalnego w opisany sposób – właśnie na przykład rynkowo. Na czym, 

innymi słowy, nie dałoby się zrobić medialnego biznesu bazującego na 

niewymuszonym popycie.  

Show-biznes wie, jak zarabiać fortuny, osiągać sukcesy, kształtować 

gusta, wartości i zainteresowania, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że da się w 

ten sposób osiągnąć cele inne niż te, które show-biznes realnie osiąga. 

Przedstawione w tej książce gruntowne rozpoznania medioznawców o 

współczesnych sposobach tworzenia i konsumpcji mediów oraz o ich skutkach 

oglądanych z perspektywy antropologii kultury (zob. s. ... tej książki) pomijają 

w sporym stopniu ten problem, który ma tu znaczenie centralne. Czy 

mianowicie na masowym rynku popkultury „sprzedają się” wyłącznie rzeczy 

łatwe w odbiorze i wobec tego pozbawione wartości (pomijając konieczne 

zastrzeżenia o niejednoznaczności możliwych określeń wartości tekstów 

kultury), czy też da się tu proponować rzeczy w jakikolwiek sposób 

wartościowe. Zgodnie z dominującym, jak się zdaje, poglądem w tej sprawie, 

rynkowe mechanizmy masowych mediów i masowej kultury muszą skutkować 

zalewem tandety. Dziać się tak ma z samej statystycznej natury zjawiska – 

gusta wysublimowane tworzą popyt mniejszy niż te cokolwiek przaśne, bo 

definicją przaśności jest właśnie masowa popularność, a definicją 

wysublimowania – niszowość. Brutalnie kolokwialna wersja tego samego 

poglądu głosi, że kasowy film to koniecznie seks i przemoc plus dowolny 

pretekst fabularny.  

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej. Skoro projektujemy edukację, 

po którą dzieci mają sięgać z wolnego wyboru, taką w dodatku, która wygra 

konkurencję o ich uwagę z przemysłem rozrywki, to wątpliwość, czy wybór 

padnie na cokolwiek poza najtańszą tandetą, nabiera znaczenia podstawowego.  

Seks i przemoc?  Co da 

się sprzedać masom na 

wolnym rynku? 

Mizerne gusta masowej 

widowni? 
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Mam teorię dosyć obrazoburczą: dziś największą słabością mediów jest 

odbiorca. Gdy mówimy o tabloidyzacji mediów, to mówimy właśnie o 

tabloidyzacji odbiorców. Na rynku nie można abstrahować od tego, 

czego chce widz. To, że filmy Woody`ego Allena chodzą po godzinie 

23, to nie jest wybór właściciela telewizji. To wybór widza, który chce o 

20.00 oglądać rozrywkę przaśną. Telewizje komercyjne zwracają się w 

stronę większości, która woli "naparzankę". 

Tak powiada Grzegorz Miecugow, uznany dziennikarz i publicysta, a 

cała rozmowa już w tytule zawiera tezę, że „największą słabością telewizji jest 

widz”
17

. Wartościowa publicystyka i wartościowa kultura ma więc szansę 

przetrwać w mediach co najwyżej w niszach, jak ekskluzywna marka Armani 

znajduje niewielu nabywców w zalewie taniej sieciowej tandety. W 

telewizyjnej ofercie poza niszami dominują więc i muszą dominować tanie 

telenowele.  

Rzecz jednak w tym, że masowa tandeta przechowuje czasem elementy 

niszowych wartości, jak to sugerowała cytowana już praca Janion (zob. s. ... tej 

książki) – a przynajmniej nie jest to wykluczone. Problem polega również i 

przede wszystkim na tym, że oczekiwania widza skądś się biorą, a na przykład 

Grzegorz Miecugow nie jest tu całkiem bez winy i nie wszystko mówi. 

„Naparzanki” z udziałem zapraszanych do studia polityków, zajadle 

walczących w asyście dziennikarza, ograniczającego się do roli sędziego, który 

w ringu uwalnia zwarcia w klinczu – „ja panu nie przerywałem” – były tą 

specyficzną nową jakością politycznych spektakli wniesioną do polskiej 

telewizji przez TVN24.  

W rzeczywistości owo „wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom 

widzów” jest bardziej zaklęciem telewizyjnych menadżerów niż opisem 

domniemanej antropologii widowni, która rzekomo koniecznie domaga się 

tandety. Istnieją bardzo zasadnicze różnice w funkcjonowaniu niszy 

ekskluzywnej markowej odzieży i wartościowych ofert w mediach. 

W przypadku mody rzecz polega m.in. na cenie dla konsumenta. 

Armani jest i będzie drogi, nie tylko zresztą z uwagi na koszt wytworzenia – ten 

niejednokrotnie bywa relatywnie niski. To po prostu ma być marka dla 

nielicznych i ten efekt osiąga się między innymi ceną – zaporową dla 

                                                        
17

 S. Kucharski, Miecugow: Tabloidyzacja odbiorców niszczy media. Największą 

słabością telewizji jest widz, Gazeta Wyborcza, 22.09,2012, 

http://wyborcza.pl/1,76842,12534040,Miecugow__Tabloidyzacja_odbiorcow_niszczy_m

edia__Najwieksza.html 

Czy może świadoma 

polityka mediów? 
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większości. O to chodzi, żeby było drogo – w końcu tani Armani nie byłby 

Armanim. Snobizm tego rodzaju powoduje, że obliczone nań marki zawsze 

przetrwają napór globalnej konkurencji.  

W mediach mechanizm jest odmienny. Odmienny od potocznych 

wyobrażeń jest przede wszystkim w tym biznesie „obieg towarowy”. To nie 

widz jest tu konsumentem i nie jego gust tu decyduje, ani nie zasobność 

portfela. Z operacyjnego punktu widzenia widz jest w rzeczywistości towarem, 

który media sprzedają reklamodawcom. Widownię wycenia się więc w 

jednostkach pieniężnych za każde 10 tys. widzów. Zaporowe ceny na rynku 

mediów się nie zdarzają i na żaden rodzaj snobizmu nie ma tu miejsca.  

Koszt wytworzenia pełnometrażowego filmu o przyzwoitej jakości 

warsztatowej jest nieporównanie wyższy od serialowej tandety, nie 

wspominając nawet o wartościach na przykład artystycznych, a tylko 

zakładając, że film klasy A reprezentuje poziom lepszy od produkowanego 

masowo serialu. Trzeba zresztą dodać, że ostatnio, jakby w reakcji na 

opisywane tu zjawiska, pojawiają się nawet serialowe produkcje zdecydowanie 

wyższej próby.  

Kinowe filmy miewają w telewizji porównywalną oglądalność, choć to 

bywa zmienne w czasie, zależne od szerszych kulturowych kontekstów 

działania mediów i trudne do ustalenia w sytuacji postępującej specjalizacji 

telewizyjnych kanałów oraz wynikającego z wielu czynników, w tym z polityki 

największych producentów filmowych, systematycznego ubożenia oferty 

filmowej telewizji
18

.  

                                                        
18

 Interesujących obserwacji dostarcza tu przegląd odpowiednich danych w dłuższych 

okresach z Polski, gdzie rynek telewizyjny rozwijał się gwałtownie w ciągu ostatnich 

dwóch dekad. Opracowane przeze mnie dane o oglądalności programów telewizyjnych, 

zbierane wówczas przez OBOP i uzupełnione własnymi pomiarami ankietowymi w ciągu 

września i października 1993 roku, w analizie sporządzonej na użytek stacji regionalnych 

TVP pokazywały bardzo wyraźną przewagę stałych pasm filmowych nad niemal 

wszystkimi innymi pasmami programowymi. Do wyjątków należał blok Wiadomości oraz 

nieliczne z seriali, jak Stawka większa niż życie (nadawana wówczas przez półlegalną 

prywatną telewizję Echo), Janosik (nadawany przez TVP2), czy Robin Hood (powtórna 

po TVP2 emisja w TVP Wrocław). Ta tendencja uległa odwróceniu, na co wskazuje 

przegląd codziennych raportów Nielsen Audience Measurement w okresie od 1 

października do 9 listopada 1015 wykonany na użytek niniejszego tekstu. Wyniki stałych 

pasm filmowych poszczególnych stacji mieszczą się raczej w dolnych przedziałach 

przeciętnych wyników w porównaniu z pasmami serialowymi. Najpopularniejsze pasma 

serialowe, jak M jak miłość, osiągają widownię nierzadko dwukrotnie większą od 

filmowej oferty nadawanej równocześnie – choć typowo różnice nie przekraczają 20% na 

korzyść filmów lub seriali. Również wśród najlepiej oglądanych pasm w repertuarze 

pojedynczych analizowanych stacji seriale prezentują się lepiej niż filmy. Spadła ilość, 
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Rentowność inwestycji w seriale okazuje się jednak zdecydowanie 

większa. To dlatego, że wzrostom kosztów przy produkcjach filmowych 

towarzyszy, co prawda, wzrost oglądalności i wzrost zysków, ale nie są to 

wzrosty proporcjonalne. W efekcie złotówka zainwestowana w serial przynosi 

zyski wyższe niż ta sama złotówka wydana na przyzwoitą produkcję kinową.  

Stacja telewizyjna nadająca program wysokiej jakości (na przykład 

pełnometrażowe filmy kinowe, a nie telewizyjne seriale) może osiągać zyski 

również na zwykłym rynku reklamy. Media są dziś jednak w sporej części 

własnością spółek akcyjnych. Pewna ich część to publiczne spółki z akcjami 

dostępnymi na giełdzie. Stacja, która by z jakichś przyczyn inwestowała w 

trudny rynek jakościowy, ryzykuje w tej sytuacji nie załamaniem rentowności, 

bo tę jeszcze dałoby się utrzymać, ale utratą inwestorów szukających 

maksymalizacji stóp zysku. Snobistyczne kolekcje mody dla najbogatszych na 

rynku zawsze znajdą swoje miejsce – media adresowane „do elit” stracą 

inwestorów na giełdzie i z rynku natychmiast znikną.  

Widownia filmów kinowych jest przy tym, co najważniejsze, 

zdecydowanie mniej stała i mniej przewidywalna demograficznie niż widownia 

seriali – jako taka trudniej się sprzedaje reklamodawcom: nie wiadomo nigdy z 

góry, do jak licznej grupy widzów dotrze reklama i jaka będzie demograficzna 

struktura odbiorców.  

Seriale są pod tym względem niezrównane – istnieją tytuły dla młodych 

dziewcząt i dla chłopców; dla kobiet i dla mężczyzn; dla gospodyń domowych i 

samodzielnych kobiet aktywnych, a po stosunkowo krótkim czasie eksploatacji 

na antenie wszystkie one mają widownię doskonale przewidywalną. Segmenty 

widowni telewizyjnej w coraz większym stopniu odpowiadają segmentom 

rynków konsumenckich. Inaczej sprzedaje się proszek do prania, a inaczej 

                                                                                                                                          
jakość i znaczenie repertuaru filmowego w programach stacji – transmitowane w TV 

filmy fabularne to bez wyjątku stare produkcje, wielokrotnie eksploatowane na 

wszystkich innych polach. W charakterystyczny sposób na przykład niższe od przeciętnej 

były wyniki kasowego przeboju Casino Royale (emisja TVP2 8 listopada – ok. 10% 

udziału w rynku w stosunku do przeciętnie osiąganego w tym paśmie poziomu 15%). Ten 

wynik był niemal dwukrotnie niższy od stałych pasm filmowych Polsatu i  TVN (choć 

tam nie nadawano ani nowości, ani kasowych przebojów), co dobrze ilustruje zmianę 

zachowania widowni w ciągu ostatnich dwóch dekad. Opisywany trend był w polskiej 

telewizji świadomą polityką stacji, opartą zresztą na doświadczeniach rozwiniętych 

rynków nieregulowanych. Struktura i wyniki oglądalności programów polskich stacji 

telewizyjnych odpowiada dzisiaj globalnym standardom, choć 20 lat temu, u progu 

polskiej „medialnej transformacji” wyglądała ona bardzo odmiennie. 
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samochód. Media nie tylko więc zbierają odbiorców i sprzedają ich 

reklamodawcom, ale ich świadomie wychowują, segmentują i sprzedają jako 

produkt przetworzony. Dzieje się to w tradycyjnych mediach elektronicznych 

oraz w nowych mediach – zwłaszcza w tych ostatnich zjawisko pozostaje w 

sporym stopniu wciąż niezbadane. Skutki tego procesu mogą zaś być i 

prawdopodobnie są bardzo doniosłe kulturowo.  

Jednym z bardziej znanych symboli złowrogich skutków mediów jest 

twórczość Leni Riefenstahl. Jej wpływ na społeczną rzeczywistość 

nazistowskich Niemiec miał być przemożny, ale zauważmy też przy tej okazji, 

że Riefenstahl stworzyła złowrogie arcydzieła, a nie popkulturową 

propagandową papkę. Te całkowicie poważne dzieła najprawdziwszej sztuki 

były jednak równocześnie przebojami w jak najbardziej popularnym sensie. 

Widzowie Triumfu woli mieli nie tylko szansę odczuć siłę maszerujących w 

jedności tłumów, ale otrzymali również na przykład solidne porcje mistycznej, 

religijnej symboliki. Raczej bez wątpliwości obcowali ze sztuką wysoką. 

Masowo. Filmy Riefenstahl działały dlatego, że były sztuką, a nie dlatego, że 

nią nie były. Były wybitne. 

Raczej nie ma dzisiaj powodu, by obawiać się takiego oddziaływania 

mediów – przynajmniej w „naszej części świata”. Żadnych danych do 

porównań nie ma i raczej nie będzie, ale da się zaryzykować hipotezę, że 

marketingowe i rynkowe mechanizmy w rodzaju opisywanego tu „prawa 

gorszego pieniądza” wywołują zjawiska głębsze i poważniejsze niż 

ideologiczne „formatowanie” widzów za pomocą propagandy w rodzaju 

Rieftenstahl.  

Na przykład serial Seks w wielkim mieście adresowany jest do kobiet 

„innego rodzaju” niż te, które oglądają M jak miłość. Niczego złowrogiego w 

żadnej z tych pozycji nie znajdziemy – poza tym, być może, że one nie są zbyt 

mądre. Pytanie o następstwa ich popularności nie znajduje dzisiaj odpowiedzi 

w badaniach, choć istnieje spora literatura na temat kształtowanych w mediach 

rolach społecznych płci
19

.  

                                                        
19

 M. Benshoff, S. Griffin, America on Film. Representing Race, Class, Gender, and 

Sexuality at the movies, Malden, Blackwell Publishing, 2004, C. Carter, L. Steiner, 

Critical readings: Media and gender, Maidenhead, Open University Press, 2004. Te 

prace w żadnym stopniu nie są reprezentatywne dla bibliografii zagadnienia. Przy tym 

zastrzeżeniu  prace przeglądane na użytek niniejszego tekstu koncentrują się na 

„M jak miłość”  

i „Seks w wielkim mieście”  

 

Złowroga klasyka vs. 
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Analiza pokazuje różne rodzaje reprezentacji płci oraz to, czy i na ile 

postacie Seksu w wielkim mieście podważają patriarchalne wzorce płci 

kulturowej. Przyjmując konstruktywistyczną perspektywę, 

pokazujemy, w jaki sposób medialne treści kształtują sposób widzenia 

kobiety i mężczyzny. Wydaje się, że są to wciąż patriarchalne wzorce i 

choć niektóre z postaci czasem kwestionują tradycyjne modele, to 

rzadko robią to skutecznie
20

. 

Niewątpliwie obecność takich wzorców w mediach utrwala ich obecność 

kulturową, a jakąś miarą są tu dane o widowni wybranych pozycji. Nie są one 

jednak analizowane poza medialnym biznesem. Analizy koncentrują się zresztą 

na specyficznie i, jak się wydaje, powierzchownie widzianej jakościowej 

stronie problemu. Poza tym, że ujawnia się tu siła kulturowych struktur 

długiego trwania, które okazują się odporne na współczesne trendy, analizie 

umykają innego rodzaju zjawiska, a one są prawdopodobnie doniosłe. 

Kobiety wciąż tkwią w świecie z bajek. Odpowiedni partner pojawia 

się już w pierwszym odcinku […] Ale związek jest w nader jasny 

sposób problematyczny. Mr Big jest arogancki, egocentryczny, jawnie 

niezdolny docenić Carrie, która staje przed nim w 

dziesięciocentymetrowych szpilkach. Carrie okazuje się co najmniej 

bierna i słaba – o ile nie jest po prostu idiotką – skoro nie jest zdolna 

otrząsnąć się i uświadomić sobie, z jak żałosnym typem się wiąże. (W 

końcówce serii zostaje z tego związku wyzwolona w Paryżu, gdzie 

wdaje się w kolejny romans z kolejnym samcem alfa…) 
21

. 

Wiemy więc, że tego rodzaju pozycje mieszczą się w nurcie 

postfeminizmu, wiele rozmaitych subtelności bywa tu wnikliwie 

dostrzeganych, ale poza mnóstwem dających się sformułować uwag, jak 

choćby to, że mężczyźni występują niemal wyłącznie w rolach czarnych 

charakterów, warto zauważyć przede wszystkim coś innego: 

Kobiety są do tego, żeby się przyjaźnić. Mężczyźni – żeby się pieprzyć 

(Samantha). Czy z nas są romantyczki, czy po prostu dziwki? 

(Carrie)
22

. 

Bohaterki M jak miłość nie wygłosiłyby żadnej z tych kwestii. One 

mówią zupełnie innym językiem, do innych wartości się odwołują, ich świat 

                                                                                                                                          
dekonstrukcji realizowanej w filmach antropologii, słusznie wprawdzie zakładając, że 

kształtuje to kulturowe normy,  zupełnie jednakże nie próbując ocenić siły tego 

oddziaływania.   
20

 T. Ottosson, X. Cheng, The representation of gender roles in the media - An analysis 

of gender discourse in Sex and the City movies, University West, 2012,  str. 3, 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533504/fulltext02 (zob. też przywoływaną 

tam literaturę). 
21

 A. Wignall, Can a feminist really love Sex and the City?, The Guardian, 16.04.2008, 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/apr/16/women.film 
22

  Kolekcja cytatów z serialu -- http://fabuloussatc.tumblr.com 
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jest całkowicie odrębny. Pytanie brzmi w tej sytuacji, jakim językiem mówią, 

jak widzą świat i jakimi wartościami kierują się fanki obydwu seriali. Czy są to 

na przykład rozłączne grupy? 

Medioznawczych badań na ten temat brakuje, choć dane z biznesu 

świadczą, że tak właśnie jest, a dowodzą tego towarzyszące emisjom reklamy 

adresowane do rozłącznych segmentów rynku. M jak miłość jest z 

reklamowego punktu widzenia dość typową operą mydlaną, sprzedającą tanie i 

popularne produkty gospodarstwom domowym i rodzinom, natomiast Seks w 

wielkim mieście służy promocji ekskluzywnych marek z branży komputerowej, 

samochodowej, jubilerskiej, kosmetycznej
23

. To nie jest propaganda, a jedynie 

specyficznie funkcjonujący rynek reklamy, ale efekty – niezbadane – mogą być 

i głębsze, i bardziej złowrogie niż się to kiedykolwiek marzyło mocodawcom 

Riefenstahl. Mamy tu do czynienia z prawdziwym formatowaniem odbiorców 

w masowej skali. Nie jest pewne, czy fanki M jak miłość w ogóle umieją się 

porozumieć z entuzjastkami Seksu w wielkim mieście. 

Jeśli spojrzeć z kolei na medialny (nie tylko telewizyjny) repertuar 

adresowany do dzieci, uświadamiając sobie przy tym, że zwłaszcza w tym 

„segmencie rynku” marketing nie służy wcale generowaniu popytu na istniejące 

już i od dawna ludziom potrzebne produkty, ale przede wszystkim na tworzeniu 

nowych potrzeb konsumenckich, to obraz – pełen różowych jednorożców, 

księżniczek i różowej mocy vs. niebieskiej – staje się doprawdy przerażający
24

. 

Pierwszą z proponowanych tu konkluzji byłoby więc uzupełnienie 

omawianych w tej książce rozpoznań medioznawców (zob. s. ... tej książki) o 

spostrzeżenie, że nie tylko i być może nie przede wszystkim sama natura i 

sposób działania nowych mediów, nie technologia zatem powoduje najgłębsze i 

najsilniejsze ze zjawisk kulturowych, które dziś oglądamy, a medioznawcy 

opisują. Równie ważne, a może ważniejsze znaczenie mają tu mechanizmy 

rynkowe – zaledwie część z nich wydaje się jednak mieć ów obiektywny 

charakter ściśle ogólnego prawa antropologii związanego z mizerią masowych 

                                                        
23

  H. Coster, The Sex (And The City) Economy, Forbes, 22.05.2008, 

http://www.forbes.com/2008/05/22/twx-hbo-movies-biz-media-cz_hc_0522sexinc.html, 

A. Christian, Sex and the City Betrays the Brand, Sparksheet, 7.06.2010. 

http://sparksheet.com/sex-and-the-city-betrays-the-brand/ 
24

  J. Henley, The Power of Pink, The Guardian, 12.12.2009, 

http://www.theguardian.com/theguardian/2009/dec/12/pinkstinks-the-power-of-pink 

Rynek – nie antropologia 

 



20 
 

ludzkich gustów. Część – znacząca, jak wskazują powyższe przykłady – jest 

bowiem efektem świadomej gry rynkowych podmiotów. To koniecznie domaga 

się rozpoznania.   

Próbując natomiast odpowiedzieć na sformułowane wcześniej zasadnicze 

pytanie – czy mianowicie, powtórzmy, na rzeczywiście wolnym rynku odbiorca 

zechce sięgnąć po cokolwiek wartościowego, czy raczej koniecznie wybierze 

tandetę – warto uświadomić sobie przede wszystkim, że mamy w 

rzeczywistości do czynienia z obserwacją zaburzoną opisanymi wyżej 

mechanizmami. Klasyka Riefenstahl pokazuje, że popularność nie musi 

oznaczać mizerii – choć to jest przykład o tyle mało wiarygodny, że oparty na 

ocenach o publicystycznym charakterze, a nie na twardych danych. Być może 

przy tym zło właśnie jest tym, co sprzedaje się dobrze, lepiej niż dobro – i co w 

związku z tym należałoby dodać do przysłowiowej pary – seksu i przemocy. 

Jakiejś orientacji w tej sprawie jest w stanie dostarczyć rynek produkcji 

kinowych, a nie – zaburzony marketingiem – rynek telewizyjny, bo choć od 

marketingu oczywiście nie stroni również kino, to na czymś zupełnie innym 

jego działanie polega. 

Kiedy kasowy sukces odniosła Pasja Gibsona, w branżowych pismach 

hollywoodzcy bossowie wyrażali zdumienie faktem, że „taki temat” sprzedaje 

się tak świetnie – i to w sytuacji, w której Gibson nie próbował go „osłodzić”, 

dorabiać happy endu, eksploatować historii „niekanonicznych”, a postąpił 

dokładnie na odwrót i to tak, że nie bez powodu zarzucono mu zjadliwie 

antysemickie intencje. Jeśli się jednak chwilę zastanowić, przyglądając się 

choćby nakładom sprzedanych „książkowych wersji” tej samej historii… mamy 

do czynienia z oczywistym przebojem wszechczasów.  I Pasja w kinach 

zarobiła 600 milionów – w USA to najlepiej zarabiający „film 

nieangielskojęzyczny” i najlepiej zarabiający „film dla dorosłych” według 

tamtejszych klasyfikacji, które brzmią cokolwiek groteskowo w zestawieniu 

akurat z tym tytułem. Trudno powiedzieć, czy Pasja naprawdę jest dziełem 

sztuki zasługującym na uwagę, można też rozmaicie oceniać jej filozoficzne lub 

teologiczne przesłanie, antysemityzm jest tu istotnie problemem, podobnie jak 

trudna do zniesienia dawka przemocy, ale z całą pewnością ten film nie jest 

rozrywkowym produktem show-biznesu. 

Wysokie źródła 

popularnych 

sukcesów 
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Z kolei każda poważniejsza analiza zupełnie już niepoważnych tematów, 

jak choćby postaci amerykańskich super-bohaterów w rodzaju Batmana, 

Spidermana, czy Supermana, albo bohaterów Gwiezdnych Wojen i 

odpowiednich fabuł na nich skonstruowanych, natychmiast pokaże ich 

antyczny rodowód sięgający mitologii, Homera i tradycji greckiej tragedii. 

Ludzi ekscytują wciąż te same, odwieczne dylematy i tajemnice oraz te same 

archetypiczne figury. Dawid i Goliat choćby – eksploatowani do niemożliwości 

od Rocky’ego po Ocean’s Eleven… Lista tematów, które „sprzedają się 

najlepiej” jest budująca, a nie rozczarowująca, jeśli się jej przyjrzeć uważnie – 

na przekór ponurej panoramie spustoszeń, jakich dzisiaj dokonują media i 

przemysł rozrywki. Seks i przemoc – jeśli istotnie sprawdzają się w tej branży, 

a owszem, przecież tak bywa – to raczej dlatego, że wykorzystać ich rynkowe 

zalety jest po prostu najtaniej, a zupełnie nie dlatego, że to jest najbardziej 

pożądany przez widzów temat.  

Największe sukcesy w popkulturze są wciąż te same i czy dotyczą 

Coelho, albo nawet Dana Browna, czy czegokolwiek bardziej 

wysublimowanego, zawsze doszukamy się w nich wcale nie rozrywkowej 

pornografii, ale tych samych tęsknot, z których zrodziła się kultura – ta, z której 

jesteśmy dumni i której być może „chcielibyśmy nauczyć” dzieci. Tych samych 

odwiecznych pytań, o których pisała cytowana na wstępie tej książki Delsol. 

Każdego obchodzi więc, że kiedyś umrze. I co będzie potem. Każdego 

obchodzi, kim jest i na czym to właściwie polega. Czym są jego własne myśli. 

Jaźń i świadomość. Czy inni ludzie widzą naprawdę to samo, czy to samo 

rozumieją, widząc te same słowa. Co to znaczy rozumieć. Czy warto umrzeć za 

drugiego lub za innych. Albo za abstrakcję, prawdę, ojczyznę. Czym jest 

wolność. A czym miłość. Dobro i zło. Prawda i fałsz. Piękno. Czy istnieje Bóg. 

Każdego obchodzi, jak powstał świat i czy się kiedyś skończy. Czy świat ma 

sens. Albo cel. Czy jest rzeczywiście tym, co widzimy, czy może rozgrywa się 

w wymiarach dla nas niedostrzegalnych, albo z jakiejś zasady 

niepoznawalnych. Co w nim istnieje naprawdę, a co jest tylko złudzeniem. 

Mówiąc językiem Kołakowskiego, istnieje zbiór myśli, pytań, ludzkich 

niepokojów i pragnień, który dotyczy każdego, jest wspólny ludziom i ich jako 

ludzi konstytuuje.  
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Jeśli więc komercyjny sukces dotyczy filmu, który jest pod tym 

względem „o czymś”, to niemal zawsze jest większy od sukcesów filmów „o 

niczym”, a owo „coś” okazuje się najczęściej należeć do oczywistej skądinąd 

listy rzeczy, które fascynowały ludzi od zawsze i jako takie od zawsze tworzyły 

kulturę i również naukę. To druga z istotnych dla nas konkluzji w tej części. To 

oczywiście nie oznacza jeszcze samo w sobie, że filmowy sukces jest 

równocześnie sukcesem kultury, zwłaszcza wysokiej. Każdy z tu 

sygnalizowanych „problemów odwiecznych” da się przecież zapisać językiem 

Goethego lub Manna albo językiem Coelho. A Batman niewątpliwie nie 

wyznacza standardów wysokich.  

Wyłaniają się tu dwa problemy. Jeden – sygnalizowany przykładem 

Batmana – polega na tym, że zastosowany tu archetyp prometejski, czy 

cokolwiek tu dostrzec z klasycznego wysokiego repertuaru – bywa w 

popkulturze traktowany instrumentalnie i płytko, co było już w tej książce 

podnoszone (zob. s. ... tej książki) i być może dzieje się to ze stratą dla 

duchowych, intelektualnych i estetycznych wartości prometejskiego mitu, w 

dzisiejszej kulturze po prostu trywializowanego.  

Drugi problem wydaje się poważniejszy. Polega na trudności 

diagnostycznej wynikającej z braku dobrych kryteriów odróżniania rzeczy 

wartościowych od popularnej tandety. W kinie sprawa jest przynajmniej 

intuicyjnie jasna. Filmy klasy A są zawsze artystycznie lepsze od filmów klasy 

B – i też zawsze osiągają większą widownię, zarabiając lepiej, co w jakiś 

sposób podważa tezę o koniecznym triumfie tandety. Niemniej jednak są to 

wszystko podkategorie tej samej, niezbyt cennej grupy: repertuar gali Oscarów 

bywa – znów intuicyjnie, skoro ścisłych kryteriów ustalić się nie da – 

artystycznie i intelektualnie słabszy od festiwali w Wenecji, Berlinie, czy 

Sundance. Ten ostatni festiwal najzupełniej jawnie odwołuje się przy tym do 

niejawnie zakładanych kryteriów, w których estetyka nie bez racji miesza się ze 

statystyką: dobre i ambitne ma być mianowicie to, co niszowe i co – sądzimy 

na ogół – nie sprzeda się na masowym rynku.  

Cóż, egalitaryzm w kulturze nie jest bezpiecznym pomysłem, choć być 

może mamy nadal prawo do takich marzeń.  Bez wątpliwości jednak twórczość 

nie jest egalitarna, a dostrzeżenie, że rzeczy wartościowe rodzą się i bywają 

doceniane w kręgach raczej wąskich jest z tego powodu tautologią. Problem 

Mozart vs. ‘disco polo’ 
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wydaje się jednak źle postawiony, a pytaniem właściwszym byłoby znów to 

samo: co da się „sprzedać” masowo i czy na pewno nie może to być nic 

wartościowego? Na przykład w muzyce, gdzie o obiektywne kryteria łatwiej – 

koniecznie disco polo, czy może czasem również Mozart? W kontekście 

oświaty, o którym szerzej za chwilę, znaczenie tego problemu jest jasne. 

Oświata jest bowiem masowa jak właśnie rynek  disco polo. A w szkole 

chcielibyśmy Mozarta… Czy nowoczesność szkoły polegać może wyłącznie na 

realistycznej konstatacji, że od disco polo uciec się nie da, czy jednak Mozart 

ma jakieś szanse? 

Taki film również zrobiono i komercyjną porażką nie był, choć był 

prawdziwym dziełem, nie tylko komercyjną powiastką dla gawiedzi. 

Wyprodukowany za skromne 18 milionów Amadeusz Formana (skromne, bo na 

przykład Avatar Camerona kosztował między 230 a 300 mln) zarobił w USA 

52 miliony i prawdopodobnie co najmniej drugie tyle w Europie, więc 

przyzwoicie i bezpiecznie, choć rzecz jasna bez rewelacji. Ale to Miloš 

Forman, który na kompromisy z realiami biznesu nie chadza. Było to jednak w 

1984 roku, w czasach najdzikszego szaleństwa MTV, gdy 98% Amerykanów 

twierdziło, że nigdy nie słucha klasycznej muzyki. W tej sytuacji trzy godziny 

Mozarta, bez chociaż jednej przerwy na reklamę i hot-doga… Antycypując 

opisywany w tej książce wpływ nowych mediów na dzisiejszy odbiór tekstów 

kultury, filmowy Salieri szeptał z ekranu o ziewaniu cesarza w czasie koncertu: 

„Biedak nie umie się skupić przez godzinę, a ty od niego żądasz czterech”. 

Ekscentryczny Forman i tak się „ugiął”, skracając oryginalny skrypt o 40 

minut. Komercyjnej klapy nie było, za to – co może ważniejsze – Mozart na 

wiele miesięcy zagościł w repertuarze popularnych rozgłośni i nawet w MTV, 

więc owa 98% większość, gawiedź zatem, jednak posłuchała klasycznej 

muzyki wplecionej w popowy repertuar.  Nie tylko Spielberg, ale również 

Forman okazuje się więc od szkoły skuteczniejszy. 

Prawo gorszego pieniądza da się w mediach dostrzec bez trudu, jednak 

wydaje się ono podlegać ograniczeniom i nie jest bezwzględnie przemożne.  

Proponowana tu trzecia konkluzja wynika z dwóch poprzednich i dotyczy 

regulacji na tym rynku. „Niewidzialna ręka rynku” nie jest jedynym możliwym 

gwarantem wolności słowa w mediach i na pewno nie jest gwarantem 

skutecznym, a jeśli docenić kulturotwórcze lub destrukcyjne działanie mediów 

       Regulacje 
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elektronicznych, widoczne nawet na neurofizjologicznym poziomie, to 

poleganie na mechanizmach rynkowych wydaje się pomysłem szalonym. 

Choćby w Wielkiej Brytanii rynek mediów był i pozostaje silnie regulowany
25

, 

aczkolwiek globalizacja i wzrost znaczenia trudniejszego do regulacji Internetu, 

dokąd uciekła znaczna część telewizji, czyni to zadanie coraz mniej 

wykonalnym. Politykę programową brytyjskich komercyjnych stacji 

telewizyjnych bardzo ściśle wyznaczają postanowienia koncesji wymaganych 

do legalnego nadawania. W efekcie na przykład oferta londyńskiej komercyjnej 

Channel4 nie da się w żaden sposób porównać pod względem kulturalnej i na 

przykład edukacyjnej zawartości do publicznej Telewizji Polskiej.  

Brytyjskie regulacje były zresztą jednym ze wzorców, według których 

kształtowano niegdyś również polskie prawo o radiofonii i telewizji. 

Wzorowane na angielskich normach były więc na przykład postanowienia 

narzucające koncesjonowanym stacjom obowiązek nadawania premierowych 

produkcji wytworzonych przez producentów innych niż stacja, co miało 

doprowadzić do stworzenia niezależnego rynku producentów. Ten rynek 

powstał i rozkwitł w początkowym okresie działania tych przepisów, choć 

zasilały go niemal wyłącznie zamówienia z TVP, których transparentność 

pozostawiała wiele do życzenia. Zarówno bowiem Polsat, jak TVN powołały 

natychmiast własne osobne spółki, które wzięły na siebie znaczną część tych 

zobowiązań, wypełniając w ten sposób literę prawa, ale do tworzenia 

niezależnego rynku nie dokładając w ten sposób niemal złotówki.  

Kolejny Zarząd TVP w praktyce zrobił to samo, doprowadzając do 

spektakularnych kryzysów w świeżo powstałej branży. Rzecz jasna, w 

przypadku norm kształtujących zawartość programową, a nie tylko kapitałową 

strukturę podmiotów rynkowych, polskie nieśmiałe próby regulacji okazały się 

jeszcze mniej skuteczne. 

Spostrzeżenie o regulacjach i ich potrzebie jest w edukacyjnym 

kontekście ważne z dwóch powodów. Szkoła – co w tej książce zostało już 

zasygnalizowane – podlega skutkom działania mediów, a tym najbardziej 

przemożnym nie wydaje się ten lub inny sposób korzystania z internetowych 

                                                        
25

 Zob. przegląd aktów prawnych na stronie brytyjskiego urzędu standardów 

telekomunikacyjnych OFCOM: 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/programme-guidance/bguidance/ 
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informacji, ale przede wszystkim psucie standardów i błyskawiczna 

dezaktualizacja „starej kultury”. Ten wpływ jest prawdopodobnie na tyle silny, 

że bez regulacji w tej sferze również reforma oświaty pozostanie nieskuteczna. 

Ale postulat regulacji jest w tym miejscu ważny także dlatego, że projekt 

Archipelag stanowi propozycję również pod tym względem. 

 

Prawo gorszego pieniądza – w szkole 

 

Podstawowe pytanie o to, co da się „sprzedać masom”, ma swój rewers 

w szkole, gdzie zdaje się dominować pogląd, że ambicje należy przykroić do 

poziomu charakterystycznego właśnie dla masowej skali. 

Jakość tych szkolnych igraszek zależy od poziomu nauczycieli i dzieci, 

a ten zwykle jest niski. Wszystko to razem nieźle ogłupia i 

glajszachtuje. Tak mniej więcej na miarę okolicznych bloków -- 

zauważa Jan Hartman26. I projektuje: 

Mam nadzieję, że w ciągu tego stulecia obowiązkowe szkoły 

powszechne znikną. Szkoły staną się dobrowolne i zmienią się w 

instytucje samouczenia się pod kierunkiem nauczycieli pomagających 

dobierać odpowiednie środki i materiały tym, którzy uczyć się pragną i 

mają po temu jakieś predyspozycje (a z pewnością nie jest to 

większość ludzi).
27

 

Okazuje się więc, że szkoła zasługująca na swą nazwę i niebędąca własną 

karykaturą rodem z Ferydurke, jest projektem niszowym. Skoro maturę ma 

zdać 80% populacji – zauważa Hartman następnie – to znaczy, że również licea 

zaprojektowano dla inteligencji niższej niż przeciętna. I również w tym szkoła 

jest podobna do mediów z opisu Grzegorza Miecugowa. 

We wstępie Podstawy programowej z 2008 roku, czytamy takie oto 

realistyczne uzasadnienie redukcji proponowanych „wymagań”: 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy [boomu edukacyjnego i wzrostu 

edukacyjnych aspiracji społeczeństwa – P.K.] jest obecność w 

szkołach kończących się maturą, a później w murach wyższych 

uczelni, dużej grupy młodzieży, która dawniej kończyła swoją 

edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W szczególności 

                                                        
26

 J. Hartman, Umarła klasa, „Gazeta Wyborcza”. Magazyn, 11.05.2013, 

http://wyborcza.pl/magazyn/1,132517,13885836,Umarla_klasa.html .  
27

 jw. 
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czysto statystyczne 
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z powodów czysto statystycznych, obniżył się średni poziom 

uzdolnień populacji młodych ludzi, aspirujących do zdobycia 

wyższego wykształcenia. […] Możliwe są dwa zasadniczo różne 

rozwiązania tego problemu. Pierwsze z nich polega na (…) 

podniesieniu poprzeczki przy rekrutacji do szkół kończących się 

maturą oraz na studia. Wtedy jednak nastąpi drastyczne obniżenie 

odsetka młodzieży uzyskującej wykształcenie wyższe
28

. 

To tylko za Gierka sądzono, że może być „tanio i smacznie”. Dzisiaj 

myślimy realistycznie i wiemy, że może być tylko albo, albo. Czy jednak na 

pewno realistycznie myślimy?  

Trzeba się może zastanowić także nad tym, jakie byłyby prognozy, gdyby 

rzeczywiście uznać, że tylko „powody czysto statystyczne” decydują w szkole 

o charakterze kolejnych redukcji programowych (zob. także s. ... tej książki) i 

że da się to akceptować w imię realizmu. Uruchamiają one przecież proces, 

który najwyraźniej nie ma końca. Coraz słabiej wykształceni absolwenci szkół 

trafiają na coraz słabsze studia i w efekcie coraz mniej potrafią m.in. 

nauczyciele. Nie bez znaczenia jest oczywiście spadająca społeczna recepcja 

wartości wykształcenia, ale to zostawmy, jako trudne do zmierzenia, choć 

ważne. Program szkoły systematycznie zmierza do niwelowania trudności, 

ponieważ szkoła nie radzi sobie z poważniejszymi zagadnieniami, co znów 

zapisano wprost w komentarzach Podstawy i co potwierdzają badania.  

Badania dowodzą więc, że dzisiejsi nauczyciele wiedzą mniej niż 

nauczyciele wczorajsi i mniej więcej tyle, ile wiedzieli wczorajsi uczniowie. 

Uczniowie dzisiejsi bywają natomiast kształceni z podobną „sprawnością” jak 

ci wczorajsi, zatem umieją odpowiednio mniej niż ich nauczyciele i w ten 

sposób zataczamy kolejne cykle wzdłuż skierowanej w dół spirali, co dobrze 

ujawniają niektóre ze szczegółowych danych
29

. Realizm ma takie właśnie 

konsekwencje i innych nie widać. 

Niezależnie jednak od tych spostrzeżeń, wiemy przecież, że inteligencja, 

zdolności, ciekawość świata, potrzeby intelektualne i estetyczne z pewnością 

nie rozkładają się w populacji równo i gdybyśmy tylko umieli je zdefiniować i 

wyrazić ilościowo, to opisywać musiałaby je charakterystyczna dzwonkowata 

                                                        
28

 Podstawa programowa – źródło (w sieci co chwila zmiana adresu). Podkreślenie w 

tekście P.K. 
29

 Zob. P. Kasprzak, Co da się sprawdzić w ewaluacji?, [w:] Edukacja jako odpowiedź. 

Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie,  red. G. Mazurkiewicz, 

Warszawa - Kraków, 2014, s. 397-415, gdzie zestawione są dane o redukcjach szkolnych 

programów, badania IBE, TEDS-M, PISA i inne. 
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krzywa Gaussa. Nie istnieje jednak nic, co przekonywałoby w jakikolwiek 

sposób dowodnie, że zróżnicowanie jakościowe szkół oraz dowolnie mierzony 

poziom wykształcenia uczniów, choć rzeczywiście zgodnie z oczekiwaniem 

odpowiadający zawsze Gaussowskiemu rozkładowi, naprawdę pokazuje te 

naturalne zróżnicowania w wyposażeniu i potrzebach ludzi. Trzeba by tu uznać 

na przykład, że w niektórych przypadkach dla niemal połowy zdających maturę 

zrozumienie pojęcia procentów jest poza zakresem ich zdolności pojmowania. 

Nie jest – okazuje się tylko ponad możliwości szkoły.  

Podobnie jak w przypadku mediów, również w szkole pytanie należałoby 

sformułować inaczej i zastanowić się, jaki standard da się proponować uczniom 

w masowej skali powszechnego systemu oświatowego. W szczególności, jeśli 

chcemy oferować uczniom naukę wynikającą ich z własnych potrzeb i 

zaciekawień, pytaniem będzie, czy uczniowie w masowej skali jakiekolwiek 

tego rodzaju potrzeby mają. Cytowany tu Jan Hartman sądzi najwyraźniej, że 

nie. I oczywiście nie on jeden. Niniejszy projekt zmierza zaś między innymi do 

tego, żeby wykazać fałsz tej tezy.  

Wbrew natychmiastowym i oczywistym, zdawałoby się, 

przeświadczeniom nie mamy w tej sprawie żadnych danych obserwacyjnych. 

Musielibyśmy bowiem znać przykład szkoły rzeczywiście stawiającej na pasje 

poznawcze i tylko na nich bazującej i wiedzieć, że to nie działa. Owszem, 

znamy rozmaite projekty eksperymentalne o takich cechach, ale one są 

wszystkie niszowe i łatwo wierzymy, że efekty tego rodzaju da się osiągać 

wyłącznie w takiej skali i w bardzo specyficznych warunkach. Rzecz w tym, że 

danych o tego rodzaju eksperymentach, wskazujących na co innego niż sukces, 

jak się zdaje, nie znamy – wszystkie te szkoły okazywały się projektami 

udanymi choćby na miarę Summerhill. Dane o szkole masowej i o tym, co w 

niej rzeczywiście okazuje się możliwe, którymi możemy dzisiaj dysponować, 

są więc w rzeczywistości tak samo skrzywione i prowadzą do podobnie 

błędnych wniosków, jak telewizja, jej repertuar i wyniki oglądalności użyte do 

oceny ludzkich gustów i kondycji intelektualnej. W masowej skali znamy 

wyłącznie efekt działania tej jednej szkoły, którą wszyscy znamy w globalnej 

skali. I chętnie mylimy skutki z przyczynami. Teza o empirycznych podstawach 

obserwowalnej rzekomo niemożności „sokratejskiego paradygmatu” w edukacji 

Zafałszowana empiria  

i niemożliwość 

sokratejskiego paradygmatu  

w szkole 
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masowej nie wytrzymuje więc, jak się zdaje, krytyki i to jest pierwsza z 

konkluzji proponowanych w tej z kolei części. 

Edukacja skomercjalizowana – zauważmy przy tym, zanim zaczniemy się 

wzdragać przed tego rodzaju pomysłami – z natury rzeczy oparta na 

swobodnych wyborach dokonywanych przez „konsumenta”, musiałaby 

realizować ten „sokratejski paradygmat”, który polega na uznaniu kluczowej 

roli własnej dociekliwości studiującego. Jeśli miałaby pozostawać edukacją, a 

nie jej pozorem realizującym interesy zaangażowanych firm. Wolny rynek 

bywa wszakże lepszym sposobem unikania pozorów niż administracyjny 

nadzór. 

Warto zauważyć również, że komercjalizacja w oświacie następuje także 

w tych systemach, gdzie szkoły pozostają – jak w Polsce – niemal wyłącznie 

państwowe i gdzie nadzór państwa jest bardzo silny. Rynkowe rozwiązania, 

które na przykład w OECD brano pod uwagę na serio jeszcze u progu obecnego 

stulecia, zarzucono dzisiaj co prawda na rzecz znacznie pewniejszej 

działalności w ramach badań PISA
30

. To jednak nie oznacza ani że wolny rynek 

nie dotyczy szkolnictwa, ani że nie istnieją tu plany ekspansji.  

Rynek edukacyjnych usług istnieje i rozwija się również w krajach, w 

których publiczne szkolnictwo zachowuje niezagrożoną, zdawałoby się, 

pozycję. Brak tu miejsca i kompetencji na jego szczegółową analizę, choć ona 

koniecznie powinna zostać wykonana, bo to jest jedno z istotniejszych 

zagrożeń. Należałoby wziąć w niej pod uwagę rynek szkolnych bryków, system 

prywatnych korepetycji, rynek rozmaitych zabawek edukacyjnych, ale również 

kursów online i pomocy naukowych z zakresu nowych mediów – co jest tu dla 

nas interesujące szczególnie. 

Przede wszystkim jednak wspólną cechą wszystkich tych „sektorów” 

wydaje się to, że działają niejako „na zlecenie” czy „na zamówienie” 

państwowych systemów oświaty, oferując ulgę w uciążliwej ze swej natury 

nauce i obiecując skuteczne przygotowanie do wymaganych w oświacie 

egzaminów. Przymus państwowego systemu tworzy więc popyt, jest on 

ogromny i wprost proporcjonalny do niewydolności szkoły. Wydaje się 
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 Scenarios For the Future of Schooling, OECD 2001,  

http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/scenarios/

scenariosforthefutureofschooling.htm. 

Rynkowa miara  

niedostatków szkoły 
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również, że wynika z tego większość cech tego rodzaju produktów, a rynkowe 

mechanizmy opisane wyżej działają również tutaj i dokładają się do destrukcji. 

Rynkowe edukacyjne nisze zaspokajają w każdym razie dzisiaj coś innego niż 

popyt na wiedzę. Jeśli zaspokajają popyt na edukację, to ona z „głodem 

wiedzy” nie ma żadnego związku. Dzisiejszy „rynek edukacyjny” również nie 

jest w stanie zatem powiedzieć niczego o rzeczywistym istnieniu tego rodzaju 

potrzeb w masowej „populacji odbiorców”.  

 

Nowe media w edukacji dzisiaj 

 

Propozycji dostępnych jest dzisiaj mnóstwo, a z powodu 

charakterystycznego dla nowych mediów tempa ich powstania prawdopodobnie 

nie da się ani stworzyć pełnego ich przeglądu, ani nawet zaproponować 

satysfakcjonującej klasyfikacji, do czego zresztą w tym miejscu nie aspirujemy. 

Niektóre są ze wszech miar interesujące, ale mało którym udaje się ominąć raf 

skutkujących rozwiązaniami w typie kultu cargo (omówienie przykładów 

stosowania nowych mediów w szkole zob. ... tej książki). Przykłady tu 

omówione, podkreślmy raz jeszcze, nie będą tworzyć listy w żaden sposób 

wyczerpującej. Chodzi o kilka charakterystycznych cech.  

Edukacyjna gra ma tytuł Gała zamiast budy
31

. Jest przede wszystkim 

poświęcona „opanowaniu podstawowych umiejętności rachunkowych”. 

 

Kilka różnych wariantów oferuje ćwiczenie w dodawaniu, odejmowaniu, 

mnożeniu, dzieleniu według widocznego tu schematu – należy znać wynik 

działania i strzelić gola. Założeniem jest tu atrakcyjność zabawy, aczkolwiek w 

                                                        
31  Dostępna pod adresem: http://www.100do0.pl/. 

Edutainment:  

„Gała zamiast budy” 

 

http://www.100do0.pl/
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zestawieniu z rzeczywiście rozrywkowymi (nieedukacyjnymi) produkcjami 

adresowanymi do dzieci w odpowiednim wieku, wydaje się to problematyczne. 

Poza tym jednak gra nie ma żadnego związku choćby ze strukturą 

dziesiętnego układu liczbowego, nie proponuje żadnej strategii np. 

przekraczania progów dziesiętnych, nie przedstawia żadnego problemu, który 

dzieci miałyby szansę zrozumieć lub odkryć w samodzielnej eksploracji. 

Chodzi wyłącznie o ulgę w uciążliwym procesie kompletnie bezmyślnego 

zapamiętywania. Efekty takiej edukacji od dawna widać
32

.  

Konflikt między rozumieniem struktury a pamięciowym opanowaniem 

„nazw” zamiast rozumienia „znaczeń” istnieje oczywiście tym bardziej wtedy, 

kiedy chcemy dziecka uczyć „wyższej matematyki”. Liczenie wcale nie jest 

wtedy niezbędne, ale myślenie – owszem. Można sądzić, że im bardziej 

efektywny okaże się „atraktor” zastosowany tutaj, tym gorzej dla rozwoju 

intelektualnych kwalifikacji dziecka. 

Przy tym niekoniecznie taka akurat konstrukcja gry musi być od razu zła. 

Wystarczyłoby sobie wyobrazić, że gra jest na przykład bardziej złożona, a 

przez to bardziej wciągająca oraz że arytmetyczne zagadki są w niej o wiele 

trudniejsze i jest ich na przykład tyle, że nie da się zbudować skutecznej 

strategii opartej na zapamiętaniu poprawnych wyników ani na ślepym trafie. 

Byłoby dobrze, gdyby arytmetyczne działania miały jakiś własny sens, ale to 

właściwie nie jest bezwzględnie konieczne. 

Stworzylibyśmy w ten sposób środowisko, w którym dzieci chcą się 

bawić i w którym umiejętności arytmetyczne są do tej zabawy niezbędne, choć 

same w sobie ani nie bawią, ani zwłaszcza nie próbują uczyć. Byłoby to nie 

narzędzie, które uczy – bo wtedy się okazuje, że ta gra raczej bardzo szkodzi – 

ale właśnie środowisko, które tworzy potrzebę „opanowania arytmetyki”.  

To mogłoby wystarczyć, żeby osobno, w jakiś inny, twórczy tym razem 

sposób, pokazać dzieciom, jak liczyć w sposób sensowny i w miarę sprawny – 

jeśli tego właśnie chcemy, bo to (o czym nie należy zapominać) wcale nie jest 
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 Zob. P. Lockhart, Lament matematyka,  dz. cyt., P. Kasprzak, Arytmetyka liczb 

naturalnych, Blogi Oś Świata, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

https://osswiata.pl/kasprzak/2015/07/03/arytmetyka-liczb-naturalnych/, tenże Kosmiczny 

odlot, czyli treść podstawy programowej kształcenia ogólnego, Blogi Oś Świata, CEO, 

https://osswiata.pl/kasprzak/2015/03/03/kosmiczny-odlot-czyli-tresc-podstawy-

programowej-ksztalcenia-ogolnego/ M. Dąbrowski, (Za)trudne, bo trzeba myśleć. O 

efektach nauczania matematyki na I etapie kształcenia, Warszawa 2013; Z.A. Kłakówna, 

Przymus i wolność, dz.cyt.  

https://osswiata.pl/kasprzak/2015/07/03/arytmetyka-liczb-naturalnych/
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samym dla siebie oczywistym celem szkolnych lekcji matematyki. Dałoby się 

więc uratować sam pomysł, nawet tak fatalnej gry, gdyby twórcy rozumieli 

czego i po co chcą uczyć, jak ma wyglądać proces orientacji dziecka w świecie 

liczb i jaką w tym procesie rolę może odegrać proponowana zabawka.  

Gra ma zasługujące na uwagę „humanistyczne rozszerzenie”, w którym 

pozycje graczy na boisku zajmują postaci z polskiego pocztu królów – na 

przykład Łokietek w lewym ataku… Jedynym edukacyjnym założeniem jest tu 

najwyraźniej przeświadczenie autorów, że pamięciowo opanowana tabliczka 

mnożenia oraz znajomość polskich władców są rzeczywiście niezbędnym i 

podstawowym elementem wykształcenia.  

Jednym z bardziej prominentnych przykładów całościowych zasobów 

multimedialnych, na które da się niemalże zdać „w nauczaniu” jest Khan 

Academy, ostatnio fantastycznie rozwijana również w polskiej wersji 

językowej
33

. Tu przykład jednego z materiałów – dobrany tendencyjnie 

złośliwie, ponieważ całość bez wątpliwości zasługuje na uznanie.  

Film dotyczy szkolnej chemii i zadań związanych z tzw. 

stechiometryczną metodą analizy substancji chemicznych
34

.  

Analiza szkolnego programu, to temat osobny
35

, niemniej wadą 

imponującego skądinąd projektu Akademii Khana jest właśnie jego 

podobieństwo do szkolnych programów. Należy podkreślić, że zasobów Khana 

nie zamawiała żadna szkolna ani tym bardziej państwowa instytucja. Taki 

kształt treści jest przypuszczalnie wynikiem zarówno utrwalonych szkolną 

tradycją przeświadczeń o tym, co jest w nauczaniu konieczne, jak 

pragmatycznym przekonaniem o potrzebie dostosowania treści do wymagań 

szkoły i jej egzaminów. Podobnie jak w przypadku Wolnych Podręczników
36

  

popyt tworzą tu w rzeczywistości resorty edukacji i ich wymagania. W końcu 

po coś dzieci mają się uczyć. Ciekawość jest motywacją w rozrywce, nie w 

nauce. 
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 https://pl.khanacademy.org/ 
34

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LIGSUAOK8w&index=13&list=PLUchO7GuOka

C3h1a-CXz3Z5GmQx8wZnUp 
35

 Zob. przypis 32 (trzy numery wstecz) 
36

 wiki.wolnepodreczniki.pl 
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Cytowany film powiela więc akurat złe, a nie najlepsze szkolne wzorce 

lekcji chemii, zamiast oferować cokolwiek, co tworzy wobec nich alternatywę. 

Jest tu więc na przykłąd metoda liczenia „na krzyżyk”, stosowana 

schematycznie, bez słowa komentarza. Istotnie, tak się od stu lat uczy dzieci 

„zadań stechiometrycznych”. Ów „krzyżyk” uchodzi za specyficznie chemiczną 

metodę, choć prymitywna arytmetyka, która za nim stoi, jest dokładnie ta sama, 

jak w liczeniu procentów czy wyznaczaniu wysokości z zastosowaniem 

twierdzenia Talesa. Wszystko, co chemiczny „krzyżyk” odróżnia od 

pozostałych przypadków, to właśnie schemat. Dzieci nie wiedzą mianowicie 

nawet tego, że „krzyżyk” to zwykłe proporcje, a nie magiczna sztuczka 

(al)chemika. Trzeba zaznaczyć ponownie, że ten zarzut w stosunku do 

materiałów Khana jest sformułowany na wyrost. Poza zadaniami i przykładami 

rozwiązań, materiały oferują bowiem szereg kontekstowo proponowanych 

wykładów i prezentacji, które pozwalają wyjaśnić tego rodzaju zagadnienia.  

Niestety ważniejsze jest to, że kilka podstawowych pytań z kategorii „po 

co to komu?” pozostaje tu nadal, podobnie jak w szkole, bez żadnej sensownej 

odpowiedzi. Czy ten film wyjaśnia cokolwiek o świecie lub jego dowolnie 

drobnym fragmencie – poza tym oczywiście, jak rozwiązywać szkolne zadania 

określonego typu? Bez specjalnego zrozumienia, o co chodzi, a jedynie 

opanowawszy algorytmiczny wzorzec postępowania? Czy jest w tym 

cokolwiek interesującego? A może to jest niezbędny szczebel w dłuższym 

procesie poznania? Czy to jest ważne z jakichkolwiek powodów – poza tym, że 

tego zawsze uczy się w szkole? Co w ogóle robi taki temat w programie szkoły 

ogólnokształcącej, a zatem takiej, która kształci nie tylko przyszłych 
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inżynierów rafinerii, ale na przykład muzyków? Dlaczego mamy tym zawracać 

głowy dzieci?  

To są pytania, które musimy sobie zadać, ilekroć myślimy o programie 

edukacyjnym pomyślanym tak, jak to określa wprowadzenie do tej książki. Z 

tej perspektywy patrząc, należałoby uznać „zadania stechiometryczne” za 

raczej opcjonalny materiał użyteczny w jakimś rodzaju specjalistycznego, może 

wręcz zawodowego kształcenia. Metoda stechiometryczna w kształceniu 

ogólnym nadawałaby się jako problem pokazujący, co wiemy o strukturze 

chemicznych substancji, jak się tego dowiedzieliśmy i jak potrafimy z tego 

korzystać. Raczej nie ma powodu, dla którego dzieci w szkole miałyby osiągać 

biegłość w rozwiązywaniu takich zadań. Wystarczyłoby może, gdyby poznały 

jeden przykład rozwiązania podobnego problemu. 

Również praktyczny sens – a o realistyczny opis starają się autorzy – w 

rzeczywistości tu nie istnieje i to jest kolejna cecha typowo szkolnego 

materiału. Kto będzie analizował w ten sposób cokolwiek w życiu? A gdyby 

nawet chciał, skąd ma wiedzieć, że to akurat woda i dwutlenek węgla są 

produktami spalania, a nie inne gazy (bo woda jest tu parą i trzeba by wiedzieć, 

że ją należy najpierw wydzielić). Jak w rzeczywistości zważyć produkty 

spalania, zwłaszcza lotne? W jaki sposób „wykazano masę molową” 

analizowanej substancji? Wydaje się raczej, że informacja o niej „spadła nam z 

nieba”, by zestaw danych dawał możliwość skonstruowania równania 

rozwiązującego problem. Nie dowiadujemy się żadnej z tych rzeczy. Mamy to 

zapisane w treści zadania i trzeba wierzyć, że to jest oczywiste, nie pytając, 

skąd to wiadomo. Itd.  

Interesujące jest tu natomiast stale zresztą rozwijane wykorzystanie 

możliwości oferowanych przez technologię. Mamy więc do czynienia z 

możliwościami monitorowania pracy uczniów i wykorzystania danych o nich
37

, 

mamy korzystne połączenie kilku typów mediów, interaktywność serwisu, jego 

„grywalność” i proponowane użytkownikom kontekstowo powiązane 

materiały. To wszystko czyni materiały Khana zdecydowanie bardziej 

wartościowymi niż typowe szkolne lekcje. A choć akurat w tym przypadku 

widzimy sfilmowaną szkolną tablicę i typową szkolną lekcję, to jak zwykle w 
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 Zob. w tym kontekście: J. Crary, 24/7, dz. cyt. 
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materiałach Khana treść tej lekcji jest zdecydowanie bardziej sensowna niż 

typowo szkolne i nieobciążona błędami rzeczowymi, których w podręcznikach 

nie brakuje.  

 Pytanie o to, jak mógłby wyglądać podręcznik czy zasób edukacyjny 

skrojony na miarę współczesnej technologii, ale również oczekiwań 

wzrastających w nowych czasach dzieci, było oczywiście niejednokrotnie 

przedmiotem badań rozmaitej rangi. Wyczerpujące sprawozdanie z tych badań 

przekracza zakres niniejszego tekstu
38

. Przykładem będzie tu projekt 

ELEKTRA (akronim angielskiego Enhanced Learning Experience and 

Knowledge Transfer), sfinansowany przez Komisję Europejską, zrealizowany 

przez konsorcjum kilku podmiotów badawczych i komercyjnych firm z branż 

przemysłu gier oraz mediów
39

: 

 Laboratory for Mixed Realities (LMR, Niemcy) jest koordynatorem 

projektu, autorem całości koncepcji, projektu treści gry, postaci, 

scenariuszy 

 Testaluna (Włochy) firma z branży gier komputerowych, w projekcie 

odpowiadająca za oprogramowanie 

 KLETT Lernen und Wissen GmbH (Niemcy) odpowiadająca za 

opracowanie treści i produkcję gry 

 Broadview TV (Niemcy) – produkcja medialna, plastyczne projekty gry, 

animacje 

 ORT Francja – szkoły biorące udział w ewaluacji gry 

 Trinity College Dublin (Irlandia) – model, bazy danych i logika działania 

mechanizmu adaptacyjnego nauczyciela i ucznia w grze 

 University of Liège (Belgia) – założenia koncepcji pedagogicznych, 

                                                        
38

  Zob. na przykład A. Mitchell, C. Savill-Smith, The Use of Computer And Video 

Games for Learning: A Review of the Literature.  London, Learning and Skills 

Development Agency 2004 i zawarty tam przegląd literatury przedmiotu. 
39

  Oficjalna strona projektu http://www.elektra-projekt.org jest już 

nieaktywna. Projekt zakończono w 2008 roku. Opracowania projektu znajdują się m.in. 

[w:] M. Kickmeier-Rust, C. Hockemeyer, D. Albert, T. Augustin, Micro adaptive, non 

invassive assessment in educational games. [W:] M. Eisenberg, Kinshuk, M. Chang, & R. 

McGreal (Red.),Proceedings of the second IEEEInternational Conference on Digital 

Game and Intelligent Toy Enhanced Learning, s. 135-137, November 17-19, 2008, Banff, 

Canada. (http://css-kti.tugraz.at/research/cssarchive/publicdocs/publications/kickmeier-

rust_adaptivity.pdf); M. Kickmeier-Rust, C. Hockemeyer, D. Albert, T. Augustin, Not 

Breaking the Narrative: Individual Competence Assesment in Educational Games, w: D. 

Remenyi, The European Conference of Games Based Learning, Trinity College, Dublin, 

2007, s. 161-168, M. Kickmeier-Rust, D. Albert, The ELEKTRA Ontology Model: A 

Learner-Centered Approach to resource Description, [w:] H. Leung, F. Li, R. Lau, Q. Li, 

Advances in Web Based Learning – ICWL 2007, Springer, Berlin – Heidelberg, 2008, s. 

78-89; Stephanie B. Linek, D. Schwarz, M. Bopp, D. Albert, When Playing Meets 

Learning: Methodological Framework for Designing Educational Games, w: J. Cordeiro, 

J. Filippe, iWeb Information Systems and Technologies, 5th International Conference, 

WEBIST 2009, Springer, Berlin – Heidelgerg, 2010, s. 73-85. Informacje o projekcie 

pochodzą z tej literatury. 

Duże projekty  

badawcze 

 

 

ELEKTRA 

 

http://www.elektra-projekt.org/
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zgodność z programem nauczania 

 Center of Advanced Imaging (CAI) Uniwersytetu w Bremen (Niemcy) –

badania neurologiczne i pedagogika mediów 

 

 Uniwersytet Graz (Austria) adaptacyjne modelowanie użytkownika – 

badania kognitywistyczne. 

 

 

 

ELEKTRA jest przygodową grą 3D (FPP Role Playing), oferującą bogate 

środowisko trójwymiarowej grafiki, interaktywne postacie inne niż gracz, sceny 

symulacji, filmowe sceny wprowadzające zadania i budujące motywację, treść 

zadań gracza i edukacyjne treści wyjaśniające prezentowane problemy. 

Edukacyjna zawartość prototypu odpowiadała zagadnieniom z fizyki według 

francuskiego, niemieckiego i belgijskiego programu nauczania adresowanego 

do uczniów w wieku 13-15 lat.  

Założenia projektu są o tyle ważne w tym miejscu, że w wielu punktach 

zbieżne z tu przyjmowanymi.  Celem było więc opracowanie i zweryfikowanie 

założeń metodycznych, które byłyby w stanie wykorzystać możliwości 

oferowane przez technologię, a które unikałyby zagrożeń. W projekcie 

postanowiono skorzystać zwłaszcza z immersji oferowanej graczom przez 

światy komputerowych gier, z ich realizmem i interaktywnością, z możliwością 

emocjonalnej i intelektualnej identyfikacji z bohaterem przedstawianej w grze 

historii. Skoro sztuczne światy gier mogą być dowolnie zaludniane i skoro 

można je wyposażyć we własne zasady, a nawet w prawa przyrody, które da się 

w dodatku, jeśli taka jest potrzeba, ustanowić odmiennie niż w rzeczywistości, 

ELEKTRA postanowiła uczynić z nich przestrzeń uczniowskiej eksploracji o 

edukacyjnych walorach. „Ogród wiedzy” był w ELEKTRZE tą metaforą, która 

opisywała projektowane doświadczenie grającego ucznia. Zamierzonym w 

Zalety  

ELEKTRY 
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projekcie celem było stworzenie gry, która byłaby dla uczniów równie 

atrakcyjna, jak najpopularniejsze i najbardziej kasowe rozrywkowe gry, z 

których na co dzień korzystają.  

Równocześnie ELEKTRA miała oferować nowatorskie koncepcje 

pedagogiczne i psychologiczne, rozwijając zwłaszcza techniki adaptacyjnego 

modelowania, które zapewniają uczniom zindywidualizowane dopasowanie 

przebiegu i zawartości gry do własnych potrzeb, zainteresowań i możliwości.  

Dodatkowo nauczycielom oferowano „lekcje” oraz „symulacje” ściśle 

związane z tematami zajęć przewidzianych w szkolnych programach i dających 

się „zrealizować” z wykorzystaniem wirtualnych światów ELEKTRY.  

 Założenia ELEKTRY były formułowane także w negatywnych 

kategoriach – w oparciu o krytykę przeanalizowanych dotychczasowych 

propozycji gier edukacyjnych. Były one – i nadal są – na ogół bardzo 

ograniczone budżetowo, a co za tym idzie, nie wytrzymują konkurencji pod 

względem atrakcyjności z rynkowymi produkcjami rozrywkowymi. Jednym z 

celów ELEKTRY było więc stworzenie wyłomu w tej regule i przekonanie 

biznesu, że inwestycje w gry edukacyjne mogą być opłacalne. Dostrzeżono 

również zawsze wąski zakres tematyczny gier – nigdy nie zawiera on żadnych 

całości szkolnych programów, a co najwyżej izolowane fragmenty. ELEKTRA 

miała więc oferować wstęp do ujęć holistycznych. Podkreślano również 

metodyczne wady typowych gier edukacyjnych i oferowano nowoczesne, 

konsekwentnie realizowane podejścia. Krytykowano gry edukacyjne za ich 

linearną konstrukcję i sprzyjanie w ten sposób – mimo interaktywności – 

transmisyjnym modelom nauczania. ELEKTRA miała oferować środowisko 

zapewniające swobodny wybór indywidualnych ścieżek, a oprogramowanie gry 

i użyte w niej modele adaptacyjne miały je dopasowywać do cech użytkownika. 

Stawiano wreszcie także na diagnostyczne możliwości, które były zresztą 

istotnym elementem wspomnianego modelu adaptacyjnego.  
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Gracz wciela się tu w rolę George’a, bratanka uprowadzonego 

naukowca, a misją George’a jest uwolnienie stryja. Aby to zrobić, George musi 

wykonać zadania, by dowieść swych kompetencji wobec ducha Galileusza, 

który towarzyszy mu w grze jako mentor, tutor i arbiter. Historia nie jest zatem 

zanadto rozbudowana, nie ma też żadnego poza czysto pretekstowym związku z 

treścią edukacyjnych problemów w grze. Zaawansowanie graficzne stoi poniżej 

przeciętnej gier z czasu realizacji projektu, poziom ekspresji widocznej na 

ilustracji postaci Galileusza również pozostawia wiele do życzenia w stosunku 

do „konkurencji”. Naturalność obsługi gry pozostaje na przeciętnym poziomie. 

Prototyp miał ograniczoną funkcjonalność. Problemem edukacyjnym jest 

obserwacja zjawisk zaćmienia oraz symulacyjne eksperymenty z 

wykorzystaniem równi pochyłej i różnych pól sił. Opracowano na przykład 

m.in. zadanie, w którym należało skorygować tor kulki staczającej się po równi 

pochyłej, manipulując w tym celu wiatrakiem i magnesem, przy czym kulki 

wykonane były z różnych materiałów – drewna, plastiku i metalu, co 

oczywiście decydowało o użyciu różnych sił. Stojący obok Galileusz udzielał 

ewentualnie wskazówek, a następowało to na skutek prób i błędów gracza oraz 

testowanego w oprogramowaniu i potencjalnie zaawansowanego systemu 

oceny poziomu kompetencji. 

W badawczych procedurach analizowano wpływ „nieinwazyjnego 

instruktażu” na proces uczenia się gracza. Nieinwazyjność instrukcji polegać 

miała na tym, że – w odróżnieniu od niemal wszystkich gier edukacyjnych – ich 

uzyskanie nie wymagało od gracza opuszczenia rozgrywanej sceny, instruktaż 

był w nią wkomponowany. Instrukcje następowały w wyniku działania 

diagnostycznej części modelu adaptacyjnego. Oceniano zatem wpływ instrukcji 
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potrzebnych vs. nadmiarowych, a jedną z badanych zmiennych był problem 

odpowiedniego poziomu trudności, zdolnego utrzymać uwagę i zaangażowanie 

gracza. 

Badano również szczegółowo rolę elementów procesu uczenia się 

zakładanych w stosowanym „Modelu ośmiu zdarzeń poznawczych” takich, jak 

imitacja, instruktaż, eksperyment, obserwacja, ćwiczenie, tworzenie, 

samoocena, analiza.  

Te i inne obserwacje wykonano wnikliwie i dostarczają one wniosków 

być może interesujących zarówno dla pedagogów, jak i kognitywistów. Z 

milczenia źródeł należy jednak wnosić, że nie były one w żadnym stopniu 

interesujące dla firm z rynku nowych mediów. I to nie jest wcale drobiazg… 

Wady ELEKTRY wynikają po części z przyjętych w projekcie założeń. 

Jednym z nich okazuje się niestety zakładana jako czynnik o zasadniczym 

znaczeniu zgodność z oficjalnym szkolnym programem. Trzeba by bowiem 

przede wszystkim wiedzieć, co może w nim być samo w sobie w jakimkolwiek 

stopniu rzeczywiście interesujące dla nastolatków, do których adresowano grę. 

Nie wydaje się, by manipulowanie latarką rzucającą cienie na ekran 

projekcyjny lub staczającymi się kulkami było jakoś szczególnie atrakcyjnie. W 

każdym razie ELEKTRA powieliła w ten sposób wady obu projektów 

opisanych poprzednio. Pozostaje po prostu „szkolna”. Edukacyjną zawartość 

projektu postanowiono w ELEKTRZE schować przed grającym uczniem. Nie 

tylko niezupełnie się to udało, ale też było założeniem budzącym dość 

zasadnicze wątpliwości. Wydaje się zatem, że błędem jest próba myślenia o 

tego rodzaju przedsięwzięciach bez ponownego przemyślenia, czego 

chcielibyśmy uczyć dzieci za pomocą wspaniałości nowych mediów. Nie każdy 

temat nadaje się na fascynującą opowieść, a dramatycznym pytaniem jest w tej 

sytuacji to, czy w szkolnych podręcznikach takie tematy w ogóle się zdarzają. 

Inną wadą projektu był… – jego specyficznie pojęty akademicki 

charakter i europejski rozmach. Otóż na przykład o tym, czy do wydawania 

głosowych poleceń dla gracza używać głosu męskiego, czy żeńskiego, 

zdecydowało długotrwałe i niezwykle kosztowne badanie z wykorzystaniem 

najbardziej zaawansowanych technik neuroobrazowania. Ustalono więc, że 

powinien to być głos żeński. To zaś od dawna jest znaną wszystkim regułą w 

grach komputerowych, podobnie jak regułą w filmach i zwłaszcza w 
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amerykańskich zwiastunach filmowych jest używanie głębokiego męskiego 

barytonu do roli narratora. Ściśle kontrolowane, rygorystycznie ustalane 

procedury badawcze pozwoliły z kolei ustalić, czy postacie zaludniające świat 

ELEKTRY powinny być ustylizowane jak w kreskówkach i symboliczne, czy 

może mają być fotorealistyczne. Znowu – przemysł mediów wie od dawna, że 

to zależy m.in. od wieku odbiorcy. Nastolatkowie wolą realizm – i to często 

silnie nacechowany seksualnie. Przemysł rozrywki zwykle w takich razach 

ucieka się do własnych badań, najczęściej fokusowych. Ich naukowa wartość 

jest oczywiście żadna, są to badania szybkie, tanie i łatwe do przeprowadzenia. 

Rezultaty dają być może dane niepewne, ale w przemyśle rozrywki na ich 

podstawie dokonuje się inwestycji i nie okazuje się to błędem.  

Ogromny wysiłek i lwią część wydatków pochłonęła zatem badawczo-

ewaluacyjna część projektu. Nie spełniono natomiast zakładanego warunku, by 

grę wykonać na najwyższym możliwym poziomie spotykanym w przemyśle 

rozrywki, a zakres testowalnego prototypu ograniczono skrajnie. 

Zupełnie niespełniony pozostaje jeden z istotnych celów ELEKTRY i 

powód interdyscyplinarnego kształtu realizującego go konsorcjum – projekt nie 

przyniósł żadnych rozpoznań atrakcyjności rynkowej edukacji w przemyśle 

gier. Znaczenie tej porażki jest większe niż tylko finansowe i ta uwaga odnosi 

się również do dysproporcji pomiędzy twórczą a badawczą częścią 

przedsięwzięcia. Cokolwiek nie powiedzieć o wartości badań kognitywistów, 

atrakcyjność gier komputerowych nie z nich wynika. Skuteczność tej lub innej 

techniki potwierdzają raczej udziały w rynku niż badania. Oczywiście można i 

prawdopodobnie należy szczegółowo oceniać poznawcze walory tego rodzaju 

rozwiązań, jednak badano je w stosunkowo niewielkim stopniu, a 

podstawowym pytaniem było i pozostaje, czy gra tego rodzaju jest w stanie 

wiązać uwagę uczniów. Najwyraźniej nie jest, skoro dla nikogo nie stanowi 

rynkowej wartości. W przemyśle rozrywki jest to, niestety, aż tak proste. I 

niekoniecznie ta prostota musi być wadą, choć nią często bywa. 
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W stronę konkretnych rozwiązań: 

treść programowej oferty i jej wartość  

według medialnych oraz edukacyjnych kryteriów 
 

Wady pokazanych wyżej przykładów prowadzą ponownie do wciąż 

tych samych pierwszych pytań i pierwszych spostrzeżeń. Do tego zatem, że to 

treść, którą chcemy oferować dzieciom ma zasadnicze znaczenie, niezależnie 

od faktu, że hasło edukacji w nowych mediach sugeruje myślenie raczej o 

formie. Oraz do pytania o to, czy istotnie treści edukacyjnie wartościowe da się 

„sprzedać na masowym rynku”. Zajrzyjmy, więc najpierw do szkolnych 

podręczników. 

Na przykład szkolne kursy fizyki zaczynają się na ogół od przeglądu 

jednostek w systemie SI. Jednostki – wiadomo – mają podstawowe znaczenie. 

Potem następuje najczęściej pojęcie tarcia i jest to materiał wyprzedzający 

wstęp do zasad dynamiki Newtona. Dowiadujemy się tu, że siła tarcia ciała 

przesuwającego się po płaskiej powierzchni jest iloczynem nacisku – a zatem 

tej składowej ciężaru ciała, która jest do tej powierzchni prostopadła – i 

czynnika określanego jako współczynnik tarcia. Brzmi dość naukowo, mamy 

naukowo brzmiący „współczynnik” (zamiast jakiegoś intuicyjnego i 

nieprecyzyjnego pojęcia w rodzaju „chropowatości” albo „lepkości) – i da się 

to wszystko nawet zapisać wzorem. A to ważne i z tego skrzętnie korzystamy, 

ponieważ za chwilę będziemy ten wzór wykorzystywać w szeregu „zadań z 

treścią”, o których jesteśmy przekonani, że są nie tylko kształcące, ale i „z 

codziennego życia wzięte”. Pomijając wszystko inne, ów wzór w ogromnej 

większości realnych sytuacji jest po prostu nieprawdziwy. Jedną z jego 

konsekwencji – zawsze podkreślanych na lekcjach fizyki – jest dziwny dla 

dzieci fakt, że tarcie nie zależy od powierzchni, którą stykają się dwa ocierające 

się o siebie ciała. Na szczęście tej szkolnej prawdy nie biorą sobie zanadto do 

serca na przykład konstruktorzy sportowych samochodów, których opony 

bywają monstrualnie szerokie właśnie po to, by większa powierzchnia tarcia 

zwiększyła ich przyczepność do toru.  

Użyteczność praktyczna tego wzoru jest dokładnie żadna. Podlegają mu 

zjawiska niemal wyłącznie wypreparowane z realności i spotykane w kolejnych 

szkolnych tematach, jak choćby w zadaniach z równią pochyłą. Rozwiązujemy 

Schematyzm 
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z realności 
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je również bez specjalnego celu – uczą one raczej wyłącznie schematyzmu, 

niczego nie pozwalając odkryć i same w sobie zawierają często kolejne błędy
40

. 

Ów sekwencyjny układ szkolnych programów nauk ścisłych, o którym wiemy z 

licznych zapewnień, że w nim jedno bezwzględnie wynika z drugiego, a 

wyjęcie pojedynczej cegiełki koniecznie spowoduje runięcie całego gmachu, 

okazuje się na wiele sposobów fikcją. Szkolne podstawy służą budowie 

wyłącznie szkolnej, sztucznej wiedzy. Prawdopodobnie dosłownie żadnego z 

jej elementów nie da się uznać za rzeczywiście niezbędnie potrzebny dla 

wykształcenia świadomego człowieka.  

Przede wszystkim jednak – jak właściwie zrobić atrakcyjną lekcję fizyki 

o jednostkach SI, tarciu, równi pochyłej? Ciekawą w jakimkolwiek stopniu? A 

to jest przecież wstęp – pierwszy kontakt dzieci z tym specyficznym dla wielu 

ludzi, a dla fizyków najpełniejszym sposobem wyjaśniania świata. Da się, 

owszem, wymyślić wiele sztuczek, które lekcję o tarciu uczyniłyby jakoś 

ciekawą, ale ani nie jest to proste, ani w żadnym stopniu naturalne, rozwijające 

i przede wszystkim potrzebne – bo właściwie po co taka lekcja komuś, kto 

zostanie kiedyś piekarzem albo poetą? Przecież mówimy o fizyce w szkole 

ogólnej. 

Wyniki badań ROSE  i PISA pokazują, że szkolne oceny oraz punkty 

zdobywane w testach w żaden sposób nie przekładają się na zainteresowania 

dyscyplinami naukowymi odpowiadającymi szkolnym przedmiotom. Wzorowa 

w testach PISA Finlandia mieści się w grupie krajów, w których odsetek 

uczniów uważających nauki ścisłe za ciekawe, ważne, warte studiowania, jest 

najniższy, podobnie jak w Polsce, która od niedawna w testach PISA radzi 

sobie równie świetnie
41

. Nie ma jednak dobrych danych pokazujących, z czego 

wynika trend, który da się wyczytać z wyników ROSE, a który polega na tym, 

że im bardziej rozwinięty jest kraj i im wyższe przeciętne wyniki osiągają 

uczniowie w szkołach, tym mniej interesują się naukami. Nie wiemy z tych 

badań niestety, dlaczego na przykład im więcej uczniów osiąga dobre stopnie z 

fizyki, tym mniej obchodzi ich pytanie, dlaczego gwiazdy świecą i jakim 

                                                        
40

  R. Feynman, Pan raczy żartować…, dz. cyt. 
41

 The ROSE Project. An Overview and Key Findings. 

http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview-

2010.pdf. W rzeczywistości podobne zjawiska da się odkryć również w danych PISA. 

Poza testami zbiera się w towarzyszących im kwestionariuszach także inne dane i część 

pytań z badań ROSE pojawia się też tutaj.  
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cudem – skoro jest ich aż tyle – niebo jest w nocy czarne, choć powinno być 

białe. 

Odpowiedzi należy oczywiście szukać w szkolnych podręcznikach i 

spotykanej tam nudzie trywialnych podstaw. Może bardziej niż szkolną klasę i 

oczywistości „podstaw wiedzy” warto wyobrazić sobie wycieczkę, wieczorne 

ognisko pod rozgwieżdżonym niebem i nie jakąś aż multimedialną prezentację, 

ale po prostu opowieść przy ognisku. Staromodnie transmisyjną. Taką, której 

dzieci będą słuchały, daj Boże, z otwartymi buziami, długo w noc – tak, że 

trzeba je będzie przeganiać do łóżek, bo one chciałyby jeszcze posłuchać. O 

czym mogłaby być taka opowieść? Trudna sprawa – jest ciemno, nawet 

rysowanie patykiem po piasku nie bardzo wchodzi w grę w takich 

okolicznościach.  

To może o tym, dlaczego czas płynie koniecznie w jedną stronę i czy 

nie mógłby zawrócić. Tęsknilibyśmy do tego, gdyby nam było wolno – biedne 

dzieci jeszcze nie wiedzą, że to nie wypada tak się rozmarzyć, więc może 

posłuchałyby chętnie, że z jednym niezbyt jasnym wyjątkiem wszystkie prawa 

fizyki są w czasie odwracalne i że kierunek czasu jest zasadniczo 

niewykrywalny, na przykład na filmie, który da się odtwarzać w obu 

kierunkach, że niemal każde zjawisko da się odwrócić, więc w zasadzie może i 

śmierć także, zasadniczo mogłoby się przecież tak zdarzyć, jeśli tylko śmierć 

jest przyrodniczym zjawiskiem, a nie Bożym wyrokiem. Albo może o tym, czy 

świat się kiedyś skończy. Albo może gdzie on się kończy i jeśli gdzieś jest kres, 

to co jest poza nim. Albo gdzie jest środek świata. Albo, czy istnieje 

przeznaczenie.  

Czasem prawdopodobnie warto byłoby wpleść w te opowieści historię 

na przykład Bolzmanna, który niedokładnie o odwracaniu śmierci opowiadał, 

ale który twierdził, że gdyby poczekać wystarczająco długo, to z filiżanki 

herbaty w końcu wyskoczyłaby sama z siebie kostka cukru, który był niej 

rozpuszczony. I że Bolzmann nawet szacował, jak długo trzeba by czekać i że 

go z tego powodu jego uczeni koledzy mieli za wariata. Albo, że wariatem 

niestety stał się Georg Cantor i być może był to skutek jego duchowych lotów 

w przestworzach zaludnionych zastępami anielskich miar nieskończoności. Bo 

ludzie są ciekawi. Ciekawe są ich pasje i perypetie nimi powodowane. Różne 

Opowieść  

przy ognisku 

 

Może o tym, dlaczego 

czas płynie w jedną 

stronę... 

Kostka cukru z 

filiżanki Bolzmanna... 



43 
 

klucze są tu możliwe – z pewnością nie szkolne jednak. Szukając tematów 

ciekawych należy trzymać się z dala od szkoły. 

Odwracając natomiast problem Parku Jurajskiego, można zapytać na 

przykład, co powoduje uczniowskie wybory dalszych ścieżek edukacyjnych. 

Czy chodzi o zainteresowania lub dobrze rozpoznane zdolności?  

Być może jest tak, że „humanistami” decydują się zostać ci, dla których 

matematyka w szkole jest koszmarem, natomiast kierunki ścisłe wybierają z 

kolei ci, którym ona sprawiała relatywnie mniejszy kłopot, a którzy za nic na 

świecie nie umieli powstrzymać się przed zaśnięciem w trakcie lektury Nocy i 

dni.  

Z powodu medialnych zaangażowań, przygotowując dane do pewnej 

telewizyjnej produkcji, przepytywałem kilka lat temu kilkudziesięciu 

naukowców, głównie ze słynnego Media Lab w MIT, chcąc się dowiedzieć, czy 

i na ile szkoła miała związek z ich naukowymi pasjami. Były to oczywiście 

informacje gromadzone po amatorsku. Zbierałem je w profesjonalnym celu, ale 

żadna naukowa metodologia nie była przy tym wymagana. Rezultat i tak okazał 

się wymowny. Nie znalazłem ani jednego przypadku szkolnej inspiracji 

późniejszych zainteresowań indagowanych uczonych.  

Moi respondenci jako źródło własnych pasji wymieniali na przykład 

Odyseję kosmiczną Kubricka, lekturę powieści Gibsona, który bywał wówczas 

zresztą częstym gościem Media Lab (koncept cyberprzestrzeni ze świata 

Neuromancera do dzisiaj na wiele sposobów inspiruje twórców 

komputerowych technologii), wymieniano również Lema, dwóch Polaków 

ciepło wspominało telewizyjną Sondę, a pewien Chińczyk – Ulicę Sezamkową. 

Charakterystyczne że wszyscy wymienili fabularne opowieści filmowe i 

literackie, a tylko nieliczni – filmy i książki popularnonaukowe czy wprost 

edukacyjne, jak właśnie Sonda, Ulica Sezamkowa, książki Hawkinga i 

podobne. O szkole i o żadnym szkolnym podręczniku nie zająknął się nikt. 

Większość respondentów pochodziła z uprzywilejowanych, inteligenckich 

środowisk – chodzili na ogół do bardzo dobrych szkół.  

Celem wspomnianej produkcji telewizyjnej miał być program, który 

inspirowałby zainteresowania, a wnioski z opisanego rozpoznania – na użytek 

telewizyjnego biznesu uznane za w pełni wystarczające – wskazywały, że 

scenariuszowych tematów i wątków nie należy szukać nigdzie w pobliżu 
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szkoły. Cytowane tu rozpoznanie jest jednak ograniczone. Nie każdy zostaje 

naukowcem – tego by tylko brakowało, żebyśmy wymyślali szkołę z takim 

założeniem. Jeśli więc interesują nas zjawiska dotyczące masowej populacji 

uczniów, to bardziej odpowiedni wydaje się przykład Parku Jurajskiego niż 

Odysei kosmicznej i on potencjalnie mówi najwięcej.  

Istnieją też przykłady inne niż te dwa filmy. Podobny uboczny „efekt 

edukacyjny” dał serial Doktor House, którego emisjom towarzyszyła sprzedaż 

książek w rodzaju The Medical Science of House, M.D. i wzrost sprzedaży 

książek poświęconych medycynie w ogóle. Był też serial Numb3rs, w którym 

matematyk rozwiązywał kryminalne zagadki i któremu oczywiście 

towarzyszyła książka The Numbers Behind Numb3rs. Niedawno w kinach 

pokazano Interstellar Nolana, w którym roli naukowego konsultanta podjął się 

wybitny i słynny Kip Thorne, a emisji filmu znów towarzyszyła dystrybucja 

książki – chodzi o Thorne’a The Science of Interstellar. Thorne zresztą – 

uczestnicząc w pracach nad scenariuszem i projektując graficzne obrazy 

egzotycznych obiektów kosmicznych – dokonał w pracy nad tym filmem kilku 

naukowych odkryć z prawdziwego zdarzenia, choć one nie były w żaden 

sposób przełomowe. Serial Doktor House nie edukował nikogo w medycznych 

zagadnieniach. Ale towarzysząca mu książka – owszem. Na tym oczywiście 

polega jeden z interesujących nas tutaj tropów. 

W medialnym biznesie tego rodzaju przypadki „sprzedaży wiązanej” 

bywają coraz bardziej doceniane i choć początkowo bywały zaledwie 

ubocznym efektem komercyjnych sukcesów filmowych, jak to się stało z 

samym Parkiem Jurajskim, przy okazji którego bodaj po raz pierwszy odkryto 

potencjał tego rodzaju rozwiązań, to dziś bywają już planowane, jak to z kolei 

było w przypadku Interstellara, któremu towarzyszy nawet edukacyjna strona 

w sieci, choć ona nie jest specjalnie udana
42

.  

Dobrze skonstruowana, „archetypiczna” fabuła, najlepiej z morałem i 

koniecznie z odwołaniem do świata wartości, przyciąga do kin i zapewnia 

sukces. Ale raczej jednorazowy, a da się osiągnąć więcej i wspomniane 

przypadki „sprzedaży wiązanej” są przykładem rosnącej wartości wykreowanej 

                                                        
42

 http://interstellar-education.com/ Byłoby to być może bardziej udane przedsięwzięcie, 

gdyby zamiast jawnie oferować edukację z zakresu fizyki, oferowało kontynuację 

przygód w rzeczywistości filmu i zrozumienie treści niektórych dialogów, albo przyczyn 

lub skutków niektórych pokazanych wydarzeń.  

Komercyjna 

i poznawcza  

wartość immersji 

 

Przykłady 

wykorzystania 

potencjału 
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rzeczywistości, „eksploracyjnego środowiska”, a nie tylko samego „dzieła”. 

Opowieść, którą żal porzucać, kiedy akcja już się rozwiąże w trzecim akcie 

według klasycznej, greckiej struktury, ma swoje cechy inne niż tylko 

intrygująca fabuła. Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie stworzył fantastyczny 

świat, który prawdopodobnie sam eskapistycznie wolał od rzeczywistego, i 

który miał takie właśnie walory. Tolkien umieszczał w swoich powieściach 

mapy fantastycznych krain, skomplikowaną genealogię starożytnych, 

fikcyjnych rodów i nawet język elfów, którego elementów przy odrobinie uporu 

i dociekliwości dało się nauczyć. Wśród fanów Tolkiena zdarzali się więc tacy, 

którzy w geografii, historii i języku stworzonego przezeń świata 

wyspecjalizowali się podobnie, jak dzieci w dinozaurach Spielberga. Podobny 

walor ma cykl powieści o Harrym Potterze, czy animowany film Jak 

wytresować smoka, który doczekał się równie fascynującej kontynuacji i całych 

serii książek o systematyce smoków. Zwiastuny trzeciej części komputerowej 

gry Wiedźmin podkreślają już wprost nie fabułę, czy nowe moce gracza i inne 

udoskonalenia, ale właśnie swobodę poruszania się po otwartych, 

fantastycznych, baśniowych przestrzeniach. James Cameron – zanim wystartuje 

produkcja kolejnych zapowiadanych części Avatara – pracuje właśnie nad 

czymś na wzór Tolkiena: opracowuje mianowicie wizję fizyki, biologii, 

ekosystemu, genealogii, historii, filozofii i religii pokazanej w filmie planety i 

zamieszkujących ją istot. Wszystko po to, by uwaga odbiorcy – dotychczas 

widza pojedynczego filmu – miała się czym żywić, kiedy akcja ulegnie 

rozwiązaniu, czarne charaktery zginą, a sprawiedliwość zwycięży. 

Dość wyjątkowym i wymownym przykładem jest na tym tle wspominana 

już 2001 Odyseja kosmiczna Stanley’a Kubricka. Wyjątkowość tego dzieła jest 

oczywiście wieloraka, ale tym, co warto podkreślić w kontekście immersji jest 

jej bardzo szczególna wartość intelektualna. Odyseja jest przy tym przykładem 

filmu, którego ludzcy bohaterowie mieli marginalne znaczenie jako czynnik 

przykuwający widzów do foteli i rozpalający ich wyobraźnię również po 

zakończeniu seansu. Można wiele mówić o rozmaitych warstwach tego 

niewątpliwie wybitnego filmu, ale postacią wiążącą w nim uwagę najbardziej 

był raczej bez wątpliwości superkomputer HAL 9000, a nie Dave Bauman, czy 

Frank Pool. Bogactwo i samowystarczalność filmowego świata nie była w 

żadnym razie celem artystycznego przedsięwzięcia Kubricka – chodziło w nim 

Życie po życiu 

“Odysei” Kubricka 
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o filozoficzną syntezę losów wszechświata i ludzkiej świadomości, o opowieść 

pełną religijnej symboliki. Prawdopodobnie zwykła warsztatowa rzetelność 

nakazująca dbałość o szczegóły dostarczyła widzom pretekstów do dociekań 

bardzo rozmaitych: od anegdotycznych drobiazgów, jak ustalanie nazwy 

elektronicznego koncernu IBM zakodowanej w imieniu HALa (słowo IBM 

powstaje po zastąpieniu liter słowa HAL następnymi w alfabecie) poprzez 

naturę inteligencji HALa, a na dociekaniach dotyczących boskiej inteligencji 

jako siły sprawczej ludzkiej historii kończąc. Z jakichś powodów narysowany z 

użyciem symbolicznych figur świat Odysei domagał się odcyfrowania.  

„Urodziny HALa” w 1997 roku (nie jest to jednoznacznie określona data 

– pochodzi z powieści Clarke’a, w filmie data była inna) przyniosły różnego 

rodzaju obchody, w tym konferencje (powtarzane zresztą kilkakrotnie) oraz 

naukowe publikacje z najbardziej znaną HAL’s Legacy Davida Storka z MIT
43

. 

Wizja HALa okazała się przypuszczalnie najbardziej płodnym w konsekwencje 

elementem filmowej historii. Clarke formułował ją na podstawie ówczesnych 

naukowych poglądów i prognoz, ale istniał i odwrotny wpływ i tu wyobraźnia 

widzów, w ich liczbie również czołowych naukowców epoki, żywiła się 

szczegółami filmu jeszcze długo po jego powstaniu. Zbierano je więc 

pieczołowicie i troskliwe. Na przykład partia szachów, którą HAL rozegrał z 

Frankiem, została zidentyfikowana jako klasyczna, publikowana szachowa 

rozgrywka. Odkryto nawet drobny błąd HALa w czasie tej skądinąd 

zwycięskiej partii. Przede wszystkim zaś ustalono ponad wątpliwość, że 

pozornie nieomylny HAL grał jak omylny człowiek, ryzykując w imię 

estetycznych wartości rozgrywki – co wydaje się dziś niezbędną cechą 

inteligencji odróżnianej od maszynowych algorytmów. Drobiazgowe analizy w 

tej sprawie prowadzili zarówno amatorzy, jak naukowcy klasy Murraya 

Campbella, jednego z twórców Deep Blue, który pokonał w szachach 

Kasparova
44

. 

Choć bogactwa filmowego świata Odysei nie zamierzono, a tym bardziej 

nie próbowano go spieniężyć, to ma ono znaczenie dla aktualności filmu po 

latach. Być może większe niż przesłanie dzieła i jego artystyczna wartość.  

                                                        
43

  D. Stork (red.) HAL’s Legacy: 2001’s Computer as Dream and Reality, The MIT 

Press, Cambridge – London, 1997.  
44

  M. Campbell, An Enjoyable Game: How HAL Plays Chess, w: D. Stork, HAL’s 

Legacy, dz. cyt., s. 75-100. 
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Okazuje się więc, że immersja staje się równie ważna, jak dobra akcja i 

chwytliwy morał – dotychczasowe warunki sukcesu, które w tej perspektywie 

stają się ledwie koniecznym pretekstem, by uruchomić multimedialne 

szaleństwo i fascynację sztucznie stworzonym światem i by jego rozmaite 

elementy dawało się na przykład sprzedawać, co przemysł rozrywki coraz 

silniej dostrzega. Istnieją w tym przemyśle całe klasy tego rodzaju przykładów i 

należą do nich zarówno książki towarzyszące filmom, jak i zabawki 

sprzedawane z hamburgerami w restauracjach McDonald’s. Immersja tak 

rozumiana tworzy niezbędne warunki, ale też potencjalnie znakomite okazje 

także edukacyjne, co dostrzeżono w omówionym już projekcie ELEKTRA, ale 

czego wykorzystać dotąd nie zdołano.  

Nie każdy szkolny temat nadaje się do tego rodzaju potraktowania. 

Istnieją jednak mocne, choć dotąd nieuświadamiane powody, by uznać, że 

temat nie do wykorzystania na przykład w filmie być może właśnie z tego 

powodu nie nadaje się do tego, by go proponować dzieciom do przemyślenia, 

poznania i zrozumienia. 

Jeśli szkoła w masowej skali ma zajmować uwagę uczniów wspólnymi 

mniej więcej zagadnieniami (ze wszystkimi zastrzeżeniami, dotyczącymi 

wartości indywidualnych wyborów i ludzkich praw dzieci do ich swobodnego 

podejmowania), to przemysł mediów zna sposoby osiągania tego celu. 

Owszem, istnieją rzeczy, które zajmują (prawie) wszystkich.  

Sens ma myślenie o „wielkich opowieściach”, które miałyby kulturowy 

wymiar i które mogłyby ogniskować ciekawość, organizować kierunki 

twórczych poszukiwań edukatorów i indywidualnych eksploracji poznających 

świat dzieci. Tak właśnie pomyślany jest projekt Archipelag. 

 

 

Cel projektu: sens nauk przyrodniczych  

w humanistycznym kształceniu ogólnym 

i zakres proponowany w projekcie 

 

Filozofię podejścia proponowanego w Archipelagu wyznaczają owe dwa 

teksty przywołane we wstępie tej książki, a zatem fragment wywodu Chantal 

Delsol oraz Platona opowieść o jaskini. Człowiek istnieje wyłącznie w kulturze, 

Istnieją sprawy, które 

interesują (prawie) 

wszystkich 

Filozoficzny fundament 

– Platon i Chantal 

Delsol 
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a ona rodzi się z pytań towarzyszących uświadomieniu sobie przez człowieka 

konieczności własnej śmierci, zatem skończoności i odrębności własnej 

egzystencji. Wśród wielu „gordyjskich węzłów, których nie zniosło żadne 

dzisiejsze wysublimowanie”, żadne nawet lądowania na Księżycu, zdobycze 

genetyki, żadna z wielkich teorii fizycznych, znajdują się oczywiście także 

pytania o świat i ludzkie w nim miejsce – nie tylko te o tożsamość, uniwersalne 

lub subiektywne wartości, doświadczenie egzystencji. Nauki są elementem 

kultury, to jasne. Zwłaszcza dzisiaj odważają się również formułować te same 

pytania, które od wieków należały do kanonu „gordyjskich węzłów”. Na ogół – 

kształceni tak, jak kształceni jesteśmy – nie wiemy, jak zaskakująco nauki 

ścisłe zbliżyły się do tych odwiecznych tajemnic, jak śmiałe i owocne bywają 

dzisiaj dociekania, czym na przykład jest czas, przeznaczenie, świadomość. 

Wydaje się nam, że może to być wyłącznie przedmiotem filozoficznego 

bajdurzenia bez żadnych gwarancji prawdy w morzu mglistych spekulacji. 

Platona opowieść o ułudzie cieni jaskini jest rzecz jasna prawdziwa. 

Realność świata przez nas widzianego jest w świetle tego, czego o świecie 

zdołaliśmy się dziś dowiedzieć, mniej więcej tak problematyczna, jak to opisuje 

platońska alegoria. Rozum więc, przełamujący ograniczenia oczywistości, do 

których przekonują nas zmysły, ma wyzwolicielski charakter. W życiu 

człowieka służy osiąganiu pełni – jeśli mi tu wolno użyć tak nieprzyzwoicie 

wielkich słów. Pełni nie tylko w osobistym wymiarze jednostkowym, ale nawet 

w perspektywie transcendencji, jeśli ktoś ma aż takie potrzeby.  

Niniejszy projekt w każdym razie widzi edukację w kategoriach rozwoju 

człowieka i jego stawania się – jako człowieka właśnie. Edukację chcemy więc 

zaproponować właśnie taką, jak w rzeczywistości wyglądało ludzkie poznanie. 

Jako zmaganie się z tymi tajemnicami, które są dla poznającego naprawdę 

ważne. Nauki nie trzeba więc dzieciom „uatrakcyjniać” na któryś z wielu 

modnych dziś sposobów. Ona najwyraźniej z jakichś względów była atrakcyjna 

dla uprawiających ją ludzi – i to dlatego ją uprawiali. Tę atrakcyjność trzeba 

umieć odnaleźć, jeśli się chce, żeby dostrzegły ją dzieci. Odnaleźć, a nie sklecić 

z „atrakcjonów”. Kultura i tradycja są tu interesujące oczywiście dlatego, że coś 

w końcu o świecie wiemy. Trudno byłoby odtworzyć to w indywidualnym 

ludzkim doświadczeniu, bo na to nie starczy ani jednostkowego życia 

człowieka, ani zdolności. Ale spojrzenie wstecz tradycji jest ważne również 

Rozwój człowieka 

wobec kultury 
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dlatego, że zwyczajnie pokazuje, czym zwykle interesowali się ludzie. Dość 

jest to przy tym zbieżne z prezentowanym tu wyżej przeglądem tego, co się 

„dobrze sprzedaje” na przykład w kinie.  

To specyficzne podejście, trzeba powiedzieć wyraźnie. Można je widzieć 

jako ograniczające – z całą tą proponowaną tu koncentracją na wielkich 

pytaniach filozoficznych. Istnieją przecież na przykład dzieci „z natury” 

zainteresowane majsterkowaniem, a w żadnym zauważalnym stopniu nie 

filozofowaniem. Da się tę skłonność rozwijać, budując na niej wiedzę i 

zainteresowania dziecka na bardzo zaawansowanym poziomie. Oczywiście 

należy tak postąpić, kiedy się ma do czynienia z tego rodzaju pasją. Nie to jest 

jednak przedmiotem zainteresowania w tym projekcie – i to nie dlatego, że po 

prostu ten projekt „jest nie o tym”. Dlatego natomiast, że nie o to chodzi w 

kształceniu ogólnym, by w nim budować konkretne kompetencje lub nawet ich 

przyzwoicie szeroką gamę. Nie o to też chodzi przede wszystkim, że nie da się 

dzisiaj wskazać zestawu takich kompetencji, który byłby na pewno konieczny i 

na pewno wystarczający – choć to jest przecież fakt. 

Podstawowym kryterium tu przyjmowanym w myśleniu o tym, co na 

przykład z matematyki powinno być elementem kształcenia ogólnego, jest 

odpowiedź na pytanie, co o matematyce – o ile w ogóle cokolwiek – powinien 

wiedzieć przyszły piekarz, albo przyszły poeta. A nie przyszły matematyk, albo 

przyszły inżynier, czy ekonomista. I czy chcemy, żeby obaj wiedzieli o niej coś 

wspólnego. To nie kształcenie matematyków, ekonomistów, piekarzy i poetów 

jest zadaniem edukacji ogólnej. Tym zadaniem jest raczej formacja człowieka i 

jego zanurzenie w kulturze, albo zdolność do życia tak, by się w niej nie 

zagubił. 

Jakkolwiek nowocześnie i wolnościowo potrafimy dzisiaj patrzeć na 

edukację w poszukiwaniu reformy, jesteśmy prawdopodobnie wciąż 

przekonani, że na przykład umiejętność liczenia należy do tych podstawowych 

umiejętności, w które każda szkoła zasługująca na swoją nazwę, powinna 

wyposażyć dziecko. I że tabliczka mnożenia jest tu niezbędnym elementem. Da 

się ją natomiast wyłącznie wkuć i trudno – dopust Boży – każdy przez to 

przejść musi. To podejście jest tu konsekwentnie i bardzo radykalnie 

kwestionowane. Bynajmniej nie dlatego, że każdy dysponuje dziś kalkulatorem 

i umiejętność rachowania „ręcznego” lub „pamięciowego” traci na znaczeniu, 

Kształcenie ogólne  

vs.  

konkretne 

kompetencje 

Mit umiejętności 

podstawowych 
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bo w rzeczywistości jednak nie traci. Chodzi raczej o to, że na przykład 

matematycy greccy w zasadzie nie umieli liczyć i – jeśliby mieli się zmierzyć w 

zawodach z dzisiejszym gimnazjalistą, który rzeczywiście umie to, czego 

żądają wymagania dzisiejszych programów – to z pewnością przegraliby z 

kretesem.  

I co to właściwie znaczy znać tabliczkę mnożenia? W systemie 

„sprawiedliwych” testów – zapewniających porównywalność wyników, więc 

zestandaryzowanych – mielibyśmy prawo oczekiwać definicji podającej 

maksymalny dopuszczalny czas odpowiedzi na pytanie, ile to 6 x 7, i 

maksymalny akceptowalny procent błędów. Nie chodzi tu o wypowiadanie 

złośliwości na temat „testomanii”. Okazuje się bowiem oczywiście, że ktoś, kto 

na to pytanie umie odpowiedzieć, wspomagając się przy tym jednak palcami i 

trudząc się chwilę, łatwiej z kolei odpowie, ile jest 13 x 14, niż ten, kto w 

ułamku sekundy wykrzyknie „42!” Tabliczkę mnożenia – zbędną dla Greków i 

im nieznaną, tak jak nieznane było im pojęcie zera i dziesiętny system 

pozycyjny – da się w rzeczywistości zrozumieć, a nie wkuć. Wie się wtedy 

rzeczy, które dla wszystkich, uczonych według szkolnej tradycji przymusu i 

pewności co do koniecznych podstaw wiedzy, wyglądają magicznie. Na 

przykład lista kolejnych wielokrotności dziewiątki zdradza zagadkowe 

symetrie: 

09 

18 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

81 

90. 

Nie tylko pojawiają się tu pary 09|90, 18|81, 27|72 itd., ale też każda 

suma cyfr wynosi tu 9. Dlaczego? Co więcej, wypisując tę listę, nie trzeba 

niczego liczyć, a tylko w miejscu dziesiątek wpisać ciąg od 0 do 9, a w miejscu 

jedności odwrotnie. Znów – jak to? Da się to bez trudu zrozumieć w wieku 7 
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lat, a przy tym rozumie się wtedy mnóstwo innych (czasem użytecznych, a 

czasem właśnie zgoła bezużytecznych, a tylko po prostu ładnych) własności 

dziesiętnego systemu liczbowego. Podobnie można się bawić z ogromną ilością 

innych symetrii zawartych w dziesiętnym systemie i tabliczce mnożenia, a 

zabawa tego rodzaju staje się tym ciekawsza, im bardziej wykraczamy poza 

standardowy zakres 10 x 10. W rzeczywistości trudno powiedzieć, że system 

dziesiętny zna i rozumie ktoś, kto nie wie, że 0,999… = 1 i nie wie, dlaczego 

właściwie. Albo czy ma to jakiś i jaki mianowicie związek z Zenona z Elei 

opowieścią o Achillesie, który nie może dobiec do mety, skoro zawsze będzie 

miał do pokonania najpierw połowę brakującego mu jeszcze dystansu. 

Wreszcie nie o to chodzi oczywiście, by z tego typu rzeczy uczynić 

obowiązkowe elementy nowego z kolei kanonu. Każdy tego rodzaju konkret, 

który da się wskazać, jest w zasadzie zbędny piekarzowi i poecie. Ale to są po 

prostu rzeczy interesujące. Ich odkrywanie może być źródłem radości – choć 

nie musi nim być dla każdego ani dla większości. Odkrycia prawd nawet tak w 

istocie trywialnych mówią odkrywającemu bardzo wiele przynajmniej o tym, 

kim jest sam i w jaki sposób myśli. 

Szef zespołu twórców obowiązującej obecnie w polskich szkołach 

podstawy programowej, matematyk prof. Zbigniew Marciniak, przemawiając w 

edukacyjnym panelu Kongresu Obywatelskiego w 2012 roku zdecydował się 

wystąpić w obronie „twardej wiedzy” wbrew pochwałom „miękkich 

kompetencji” wygłaszanym przez przedmówców
45

. Istotnie, również 

relacjonowane w tej książce postmodernistyczne ujęcia (zob. także s. ... tej 

książki) obok słusznie ogłaszanej dezaktualizacji wszelkich kanonów i 

kodeksów, stale podkreślają także relatywizację i niepewność wiedzy. 

Odmawia się więc szkole prawa „informowania” uczniów o tym, „jak jest 

naprawdę”, widząc w tym już nie tylko autorytarną uzurpację, wykluczającą 

podmiotowość poznania, ale po prostu fałsz. Temu rzeczywiście należy się 

przeciwstawić. Rzecz jednak w tym, że Zbigniew Marciniak użył 

charakterystycznego przykładu. Wspomniał mianowicie o formule na objętość 

kuli, którą ustalił jeszcze Archimedes i która przez 2,5 tys. lat pozostaje 

aktualna. To ważna prawda, jednak prof. Marciniak w bardzo 
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 Relacja wideo z panelu edukacyjnego -- https://vimeo.com/53253360. Prof. Marciniak 

występuje jako trzeci w 23. minucie nagrania.  

Mit o kompetencjach 

miękkich i twardych 

https://vimeo.com/53253360
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charakterystyczny sposób nie pomyślał nawet o tym, co Archimedesowe 

odkrycie o kuli oznacza. W średniowiecznych triviach formułę kuli poznawano 

wraz z rozumowaniem Archimedesa – natomiast szkoły XXI wieku podają 

dzieciom wzór 4/3 πr
3 

do bezrozumnego wkucia, koniecznie z wyjaśnieniem, że 

zrozumienie, skąd się ten wzór bierze i dlaczego jest prawdziwy, przekracza już 

ich możliwości pojmowania. 

Wzór ten – prawdopodobnie znamy go wszyscy, łącznie z tymi, którzy 

matematyki nie lubią i nie znają – bywa następnie „utrwalany” w serii zadań, w 

których używamy go w kilku typowych sytuacjach. Po co?  

Trudność w odpowiedzi napotkamy natychmiast nie tylko w stosunku do 

piekarza i poety, ale również w stosunku do matematyka i inżyniera. 

Profesjonaliści nie liczą w ten sposób objętości kul niemal nigdy – to się zdarza 

jedynie setkom tysięcy uczniów w każdym szkolnym roku liczących rozmaite 

wymyślone kule i ich na przykład ciężary. Każdy z tych uczniów i ogromna 

większość ich nauczycieli byłaby pewnie bezradna, mając do czynienia z kulą 

ściętą, choć jej objętość z rozumowania Archimedesa wynika natychmiast. Bo 

już wzoru na kulę ściętą „pani nam nie podała”. Jeśli coś we wzorze na kulę jest 

w jakikolwiek sposób naprawdę wartościowe, to oczywiście właśnie 

rozumowanie, na pewno nie sam wzór. Jest przygodą intelektualną. 

Wyzwaniem dla umysłu, choć w rzeczywistości, wbrew nauczycielskim 

zapewnieniom, rozumowanie Archimedesa jest zrozumiałe dla ucznia szkoły 

podstawowej. To, czego tu trzeba, to wyłącznie długotrwała koncentracja, bo 

rozumowanie jest momentami zawiłe. Trudno o nią u dzieci w tym wieku, bo 

przede wszystkim – kogo normalnego objętość kuli obchodzi na tyle, by ją 

przez dobrych kilka godzin rozważać w najwyższym skupieniu? Stać na to 

dziecko już w matematyce zakochane albo z kolei zdradzające autystyczne 

cechy, jak je zresztą demonstrował sam Archimedes, jeśli wierzyć zachowanym 

o nim anegdotom. Jest to rozumowanie piękne, rozwijające umysł, mówiące 

wiele o naturze myślenia, stawiające platońskie pytania o realność bytów 

idealnych, dostarczające istotnych intuicji o matematyce zaawansowanej – 

jeśliby ktoś chciał za nimi podążyć w tym akurat, specjalistycznym kierunku.  

Ale oczywiście, da się żyć również bez wzoru na kulę. Może bez tego 

wzoru przeżyć z pewnością zarówno piekarz, jak i poeta, a również inżynierom 

przydaje się on rzadko, podobnie jak ekonomistom. Niezbędnym elementem 

Żaden element szkolnej 

wiedzy nie jest  

w rzeczywistości 

niezbędny 
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ich rozwoju – a dotyczy to nawet matematyków – nie jest nawet sam wywód 

greckiego geniusza, choć on ma wartość największą. W rzeczywistości da się i 

powinno dokładnie w ten sam sposób zakwestionować sensowność każdego 

elementu szkolnego programu matematyki, choć byłoby błędem kasować je 

wszystkie jednocześnie, pomimo takich właśnie tęsknot u wielu z dzisiejszych 

reformatorów edukacji. 

Tabliczkę mnożenia, umiejętność liczenia procentów i być może kilka 

innych rzeczy da się mimo wszystko traktować jako ważne umiejętności 

narzędziowego typu, których opanowania należałoby oczekiwać od każdego i 

które poniekąd są niezależne od wykształcenia. Podobnie jest na przykład z 

językiem angielskim, który staje się dzisiaj coraz bardziej niezbędny. Angielski 

jednak nie jest elementem kształcenia humanistycznego o formacyjnym 

znaczeniu i nie jest tu rozważany, choć przypuszczalnie angielskiego powinna 

uczyć każda przyzwoita szkoła.  

Z narzędziowymi umiejętnościami rachunkowymi rzecz wygląda nieco 

inaczej niż z angielskim – zresztą można w tym języku zrealizować po prostu 

część projektowanych niżej materiałów, by i ten cel osiągnąć, co zawsze 

wydaje się lepszym pomysłem niż nauka angielskiego na specjalnych lekcjach. 

Tabliczki mnożenia i wszystkich innych rzeczy rzeczywiście potrzebnych 

dzieci nauczą się w każdym razie przy innych okazjach proponowanych w 

wartościowym programie. W naukach ścisłych to łatwe i naturalne. Przy tym 

owe potencjalnie żmudne, a konieczne elementy wiedzy i umiejętności, stają się 

łatwiejsze, kiedy ich konieczność służy subiektywnie ważnym celom 

studiującego – co samo w sobie uzasadnia przyjęcie odwrotnej niż typowa w 

szkole ścieżki. Zatem nie od trywialnych podstaw w stronę ciekawych wyzwań, 

ale od wyzwań do niezbędnych umiejętności podstawowych. W rzeczywistości, 

rozważając wspomniane tu przykładowo symetrie wielokrotności dziewiątki i 

innych liczb, dzieci nie tylko opanują tabliczkę mnożenia, ale posiądą zdolność 

i może w niektórych przypadkach nawet umiejętność liczenia w dowolnych, 

niedziesiętnych systemach liczbowych. Korzyść jest z tego oczywiście żadna – 

ale w istocie przyszłemu poecie lub piekarzowi przyda się ona równie mało, jak 

wzór na kulę, tarcie, umiejętność liczenia ruchu po równi pochyłej i pozostałe 

rzeczy, uchodzące dziś za do tego stopnia niezbędne, że aż uzasadniające 

kilkunastoletni przymus szkolny. 

Odwrócenie roli podstaw 

wiedzy w poznaniu 



54 
 

 

Skoro zaś już wiemy, co w programie szkoły nie ma sensu z pewnością i 

skoro wiemy, co gorsza, że w zasadzie sensu nie ma nic, bo wszystko da się 

wyrzucić, to oczywiście pozostaje dręczące pytanie, co – o ile cokolwiek – 

może i powinno jednak pozostać. 

Odpowiedź jest nawet bardziej kłopotliwa: pozostać powinno wszystko, 

czego ludzie zdołali się dowiedzieć o świecie. Jest z wielu względów wątpliwe, 

czy istnieje kanon, którego dałoby się „wymagać” od wszystkich 

„wykształconych” i nie widać dobrego celu dla tworzenia czegoś takiego. 

Natomiast dość oczywiste wydaje się – choć jest to oczywistość zapomniana – 

że zadaniem szkoły jest umożliwiać poznanie, a nie krępować je 

ograniczeniami przyjętych zestawów wymagań. Proponowany tu zakres 

przedmiotowy obejmuje więc fizykę newtonowską, relatywistyczną fizykę 

Einsteina (przynajmniej Szczególną, choć warto w tym samym zasobie 

umieścić również Ogólną Teorię Względności), fizykę kwantową oraz niektóre 

egzotyczne pomysły, jak teoria wielu światów Maxa Tegmarka, intuicje o teorii 

strun itd. Matematyka w projekcie obejmie logikę (wraz na przykład z 

twierdzeniem Gödla), geometrię euklidesową, jej algebraiczne odpowiedniki, 

więc również geometrię hiperprzestrzenną, topologię, algebrę, analizę 

matematyczną (z równaniami różniczkowymi), kombinatorykę, 

prawdopodobieństwo, statystykę, teorię chaosu, teorię złożoności i teorię 

informacji. Znajdą się w projekcie elementy biologii molekularnej i genetyki. 

Projekt przewiduje bogactwo odniesień filozoficznych, literackich i 

artystycznych. Zatem mnóstwo i o wiele więcej niż jakikolwiek dzisiejszy 

szkolny program. 

Rzecz jasna ten szeroki, bardzo trudny i ambitny zakres nie ma niczego 

wspólnego z zakresem wymagań stawianych uczniowi i jego oczekiwanym 

wykształceniem na poziomie konkretnego szkolnego etapu. Chodzi o 

stworzenie przestrzeni zapewniającej możliwość dowolnie zaawansowanej 

eksploracji w dowolnie wybranym kierunku. Projekt w proponowanej tu wersji 

jest adresowany do gimnazjalistów i licealistów, choć da się go adresować 

dowolnie i powinno to zostać zrobione, co również zostanie tu omówione 

szkicowo. Tylko niektórzy z odbiorców projektu dotrą w eksploracji jego 

zasobów względnie daleko w głąb wybranych i raczej zawsze pojedynczych 

Zakres 

przedmiotowy 
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zagadnień, choć da się liczyć na to, że ci zainteresowani na naukowym 

poziomie będą poznawali materiał względnie całościowo. Ważne jest jednak 

równocześnie to, by jak największa liczba z nich poznawała jak najszerszy 

zakres proponowanych zagadnień choćby w najogólniejszym, najbardziej 

popularnym zarysie.  

Trudno oczekiwać od szkolnych zespołów nauczycielskich kompetencji 

wystarczających w tak zarysowanym zakresie. Ale mamy dzisiaj sieć 2.0 i 

oferowane przez nią możliwości.  

Cały materiał dydaktyczny będzie rozpięty wzdłuż dwóch osi gradacji. Z 

jednej strony będzie więc oferował wybór i rozwój zainteresowań – od ujęć 

filozoficznych poprzez poglądowe popularne i popularnonaukowe prezentacje 

po coraz bardziej szczegółową wiedzę specjalistyczną. Z tej ostatniej korzystać 

zawsze będą nieliczni szczególnie zainteresowani, niemniej jest ważne, by 

również pozostali mieli szanse przynajmniej zetknąć się z poruszanymi tu 

zagadnieniami i nabrać o nich jakiegoś sensownego wyobrażenia. Z drugiej 

strony materiał umożliwi użytkownikowi sięganie do brakującej mu wiedzy 

podstawowej aż po poziom dostępny dla laika, który np. o fizyce i matematyce 

nie wie po prostu niczego. Na drugim końcu tej osi znajdzie się – jak na to 

wskazuje opis zakresu zagadnień – wiedza naprawdę zaawansowana, na 

wysokim, akademickim poziomie. Poza samym zamiarem zapewnienia 

swobody uczącemu się, tak ambitny i szeroki zakres ma również na uwadze 

potrzeby rozwoju kompetencji nauczycieli, którzy zechcieliby podjąć z 

uczniami wybrane przez nich tematy. 

Wszystkie te zagadnienia będą wywoływane ogólnymi problemami 

filozoficznymi, a proponowana narracja będzie podporządkowana 

poszukiwaniom odpowiedzi. To po to, by prowokować zainteresowanie u 

niekoniecznie zainteresowanych „z natury” oraz przede wszystkim po to, by 

nadać „wykładowi” ów ogólnokształcący, formacyjny, humanistyczny, 

kulturowy charakter. Przykładowe pytania – „węzły gordyjskie”: 

1. Czy świat jest chaosem, czy ma sens, istnieje w nim ład i na przykład 

cel? Czy świat jest deterministyczny, czy istnieje przeznaczenie? 

2. Czy świat naprawdę jest matematyzowalny i jaki jest ontologiczny (w 

sensie na przykład platońskiego realizmu) status matematyki i ogólniej 

– praw przyrody?  

Problemowe ujęcia 

filozoficzne – “węzły 

gordyjskie” 

Dwie osie gradacji 
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3. Czy może istnieć „wzór na wszechświat”, elementarne prawo 

przyrody, z którego wszystko wynika? 

4. Czy zmysły mówią prawdę? W jakiej naprawdę przestrzeni żyjemy i 

czy da się to stwierdzić? Na czym w rzeczywistości polega istnienie 

krzesła, na którym siedzę, materii, która je tworzy? Co istnieje 

naprawdę, a co tylko pozornie? 

5. Czym jest czas, dlaczego płynie w jedną stronę i czy tak być musi? 

Czy jest na pewno jednowymiarowy? Czy czas w ogóle istnieje, czy 

może jest tylko naszym sposobem istnienia?  

6. Czy świat ma początek? Czy został stworzony? Czy można uczciwie 

wierzyć w Boga? Czy świat się skończy? Co będzie potem? Czy ma 

kres i co jest poza nim? 

7. Czy da się stworzyć myślącą maszynę? Na czym polega ludzkie 

myślenie i świadomość? Czym jest życie i czym się różni od działania 

mechanizmów? Czy da się sztucznie stworzyć żyjący organizm? 

Przy tym powyższe pytania nie są i nie mają być rozłączne. Na przykład 

opowieść o myślącej maszynie może prowadzić przez z grubsza ten sam zestaw 

zagadnień, co ta o strzałce czasu i w obu przypadkach może (nie musi – to 

będzie zależeć od wyborów odbiorcy) objąć w zasadzie całą współczesną 

fizykę, spore obszary matematyki i oczywiście filozofii.  

By wreszcie posłużyć się przykładem wypróbowanym już wstępnie w serii 

zajęć matematycznych z uczniami szkół podstawowych
46

. Widoczny tu obraz 

Salvadora Dalego  Ukrzyżowanie może zostać użyty w charakterze jednej z 

filozoficznych dygresji przy kilku różnych tematach, a może też być punktem 

wyjścia do rozważania kilku różnych problemów na rozmaitych poziomach 

trudności i zaawansowania.  
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 P. Kasprzak, Skok w nadprzestrzeń, Blogi Osi Świata Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

https://osswiata.pl/program/kasprzak/strony/05-skok-w-nadprzestrzen.html. Tekst, 

element cyklu Arytmetyka liczb naturalnych (dz. cyt.), zawiera materiał proponowany 

nauczycielom szkół podstawowych, w którym geometria hiperprzestrzeni pojawia się 

jako konsekwencja analizy struktury dziesiętnego systemu liczbowego – co z kolei jest 

elementem nauczania początkowego.  

 nadprz 
Savador Dali  

i metafizyka 

matematyki – 

przykład 1. 

https://osswiata.pl/program/kasprzak/strony/05-skok-w-nadprzestrzen.html
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W każdym z wielu możliwych scenariuszy „użycia” obrazu da się w 

każdym razie pomyśleć dwa przeciwstawne kierunki prowadzenia opowieści. 

Można wyjść od zagadki znaczenia oglądanego dzieła, ale można też do niej 

dojść. Oczywiście „użycie” obrazu jest tu w istocie zawsze nadużyciem, 

ponieważ jest to niewątpliwie dzieło autonomiczne, o własnych celach, 

kontekstach i znaczeniach, których nie wolno ignorować ani traktować 

instrumentalnie i których świadomość trzeba mieć, kiedy się to prezentuje 

dzieciom – co już znacznie przekracza kompetencje niniejszego.  

Jednakże bez wątpliwości obraz przedstawia Chrystusa rozpiętego na 

rozwiniętej w trójwymiarową siatkę czterowymiarowej kostce, zastępującej tu 

krzyż. Da się więc podejrzewać – nieco w związku z platońskim mottem tu 

przywoływanym i wyrażonym alegorią jaskini – że Dali odcyfrowuje być może 

właściwą, „nadprzestrzenną”, jak zdecydował się to ująć, naturę 

nadprzyrodzonego bytu. Że zatem albo widzi naturę rzeczy poza dostępnym 

zmysłami cieniem, albo ten cień przedstawia, interpretując i ujawniając ukryte 

w nim znaczenia.  

Obraz może oczywiście być równie dobrze przypadkowym zaledwie 

efektem podobieństwa siatki hipersześcianu do krzyża. W zwykłym kaprysie 

mógł Dali domalować do niej „brakującego” Chrystusa, wiedząc przy tym, że 

Jego boskość może się symbolicznie wyrażać w hiperprzestrzeni, skoro ona jest 

„nie z tego świata” i dla człowieka niepojęta. Jednak na tym w oczywisty 

sposób matematycznie niestarannym i niepoprawnym obrazie owe wiszące w 

próżni gwoździe, jakby dopiero do Ukrzyżowania przygotowane i zawieszone 

w przestrzeni poza ciałem, nie kalecząc go (jeszcze?) – te gwoździe sugerują, 

że Dali mógł dobrze rozumieć matematyczny sens hiperprzestrzeni i posłużył 

Ryzykowna 

intepretacja Dalego 

dwa  

Wiele ścieżek i dwa 

przeciwstawne kierunki 

opowiadania 
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się nią świadomie, wyrażając przemyślaną gruntownie ideę bez żadnej 

efekciarskiej nonszalancji. Jest w nadprzestrzeni bowiem zawsze tak, że 

obiekty zawieszone w różnych jej miejscach, zajmą to samo miejsce w rzucie – 

bo on zawsze redukuje przynajmniej jeden z przestrzennych wymiarów. W 

cieniu – niechby i platońskim – obiekty odległe przestrzennie wzdłuż linii 

światła zlewają się w jedną płaską plamę cienia. Rzut czterowymiarowej bryły 

– jej cień niejako – jest zaś najczęściej trójwymiarowym obiektem, w którym 

punkty odległe wzdłuż czwartego wymiaru i linii rzutowania zbiegają się 

wszystkie w jeden. Może więc owe gwoździe hiperprzestrzennego Chrystusa 

przebiją Go właśnie wtedy, kiedy się On wcieli w trójwymiarową 

rzeczywistość? Intuicja stawałaby się wtedy zdumiewająca. Oto zstępujący na 

Ziemię Chrystus musi umrzeć wraz z własnym Wcieleniem – w trzech 

wymiarach może istnieć tylko ukrzyżowany, tylko takiego da się Go dotknąć i 

zobaczyć.  

Być może zaintrygowany tym przedstawieniem (lub jakimś innym) 

odbiorca zechciałby się dowiedzieć, dlaczego to rzut czteroprzestrzennej bryły 

jest trójwymiarowy, jak może wyglądać trójwymiarowy świat oglądany z 

czwartego wymiaru itd. – popularny wykład o cechach hiperprzestrzeni jest w 

dość oczywisty sposób sam w sobie ciekawy. Może się ta opowieść pojawić 

również przy okazji kosmologicznych rozważań o czasoprzestrzeni, ale może 

też – jak w cytowanym tu materiale – być dygresją na koniec rozważań o 

hiperprzestrzeni wywiedzionych wprost z elementarnej analizy struktury 

systemu liczb dla uczniów podstawówek.  

Do hiperprzestrzeni może bowiem prowadzić najzwyklejsza i bardzo 

podstawowa arytmetyka na poziomie nauczania początkowego. Modeli, o które 

tu chodzi, używa się powszechnie w metodzie Montessori. Liczby całkowite, 

wyobrażone w tej metodzie paciorkami, układają się w sznury zawierające 

dziesiątki. Dziesięć takich sznurów tworzy z kolei kwadrat zawierający setkę. Z 

kolei dziesięć setek ułożonych jedna nad drugą, utworzy kostkę tysiąca liczb. 

Manipulowanie tak skonstruowanymi obiektami daje w metodzie Montessori 

naturalne zrozumienie struktury systemu dziesiętnego, którego brak dziś często 

dorosłym, a daje się ten model znacznie rozszerzyć, by ułatwiał on liczenie, ale 

i poznanie natury sygnalizowanych tu wyżej symetrii. „Kosmiczne pytanie” 

jednak, odsyłające nas w nadprzestrzeń, polega na tym, jak wyobrazić sobie 

Wiele możliwych 
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dziesięć tysięcy. Trzymając się dotychczasowej logiki, potrzebujemy do tego 

bowiem właśnie czwartego wymiaru. Okazuje się, że jest to dziecięcej 

wyobraźni dostępne równie łatwo, jak sam system dziesiętny. Albo równie 

trudno, bo system dziesiętny w rzeczywistości nie jest ani naturalny, ani łatwy 

do zrozumienia. 

W projekcie Archipelagu – adresowanym do gimnazjalistów i licealistów 

– hiperprzestrzenie pojawią się przy kilku okazjach, a nauka liczenia 

paciorkami Montessori nie wydaje się celowa w przypadku gimnazjalistów. 

Użytkownicy projektu dostaną w nim do zabawy rodzaj gry z zestawem zadań 

do rozwikłania w czterowymiarowym labiryncie, którego logikę i geometrię 

trzeba będzie rozpoznać, poruszając się w nim wzdłuż wszystkich wymiarów, 

choć tylko trzy z nich będą widoczne, skoro tylko tak patrzeć umiemy. Tak 

skonstruowany czterowymiarowy labirynt będzie z pewnością sam w sobie na 

tyle atrakcyjny, by umożliwiać i prowokować poznanie. Niemniej obraz Dalego 

oraz starożytny tekst Platona pojawią się w nim koniecznie również obok wielu 

innych. 

Chodzi bowiem za każdym razem o to – i to jest istotne w 

proponowanym tu podejściu – by poznawaniu rzeczywistości matematycznych 

zagadnień towarzyszyła zawsze odleglejsza i głębsza perspektywa. By wobec 

tego dzieci rozważające tajemnicze symetrie zwykłych liczb dowiadywały się, 

że świat jest w ogóle pełen tego rodzaju symetrii i że one je właśnie poznają. 

Albo pełne symetrii są ich własne umysły wypełnione zaskakującymi 

konsekwencjami własnych pomysłów. Aż do takich metafizycznych być może 

konsekwencji, które się zawierają w obrazie Dalego i w tekście Platona.  

Z kolei odwrotny tok narracji – nie od trywialnych liczb do metafizycznej 

czteroprzestrzeni zatem, ale na odwrót: od Dalego w stronę rozumienia logiki 

ukrytej w nim matematyki – może się zatrzymać na popularnej historii 

wykorzystującej na przykład obrazy płaskich światów zamieszkanych przez 

płaskie istoty, pojawiające się w literaturze popularnonaukowej i również 

pięknej
47

. Nie każdy musi bowiem zejść na poziom znajomości geometrii wielu 

wymiarów, nieznanej dzisiaj przecież nikomu poza matematykami. W 

proponowanym tu projekcie chodzi jednak o to, by każdy miał szansę zetknąć 
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się z tymi zagadnieniami, poznając je w takim zarysie, który sam dla siebie 

uzna za stosowny i ciekawy, by zatem mógł dowiedzieć się – na tyle dokładnie, 

na ile sam zechce – „jaki jest świat naprawdę” i co o tym wiemy.  

Wspomniany tu został wyzwolicielski aspekt poznania według alegorii 

Platona. Kolejny przykład drobnego problemu pokaże tego rodzaju siłę rozumu, 

w którym myśl potrafi bez mała zmieniać fizyczną rzeczywistość. Widać to w 

takim klasycznym już, choć stosunkowo nowym „zadaniu z treścią”
48

.  

Pewien sadystyczny satrapa miał 100 więźniów. Zaproponował im zakład 

– wolność albo śmierć. W zamkniętym pomieszczeniu więzienia umieścił w 

rzędzie 100 jednakowych, nieoznaczonych pudeł. W każdym znalazła się jedna 

ze 100 kartek z imieniem i nazwiskiem więźnia – w każdym pudle inne w 

przypadkowym porządku. Więźniowie mieli wchodzić do pomieszczenia 

pojedynczo. Każdy mógł zajrzeć do maksymalnie 50 pudeł w poszukiwaniu 

kartki z własnym nazwiskiem. Jeśli trafił w tych 50 próbach, wygrywał. Kartki 

miały wracać do pudełek po każdej próbie, żaden ślad miał nie pozostać, 

więźniom nie wolno było porozumiewać w trakcie próby. I warunek – wszystko 

albo nic: albo wszyscy znajdują swoje kartki, albo wszyscy giną, jeśli 

ktokolwiek nie odnajdzie własnej.  

Prawdopodobieństwo sukcesu w takiej sytuacji wynosi dla każdego z 

więźniów osobno oczywiście 1/2. Ale więźniów jest 100, więc zakład dotyczy 

czegoś jak 100 rzutów monetą, z których każdy ma dać orła bez ani jednego 

wyjątku. Szansa wynosi więc 1/2x1/2x… (tak sto razy) … x1/2, a zatem 1/2
100

. 

A 2
100

 to gigantyczna liczba. Gdyby mieć tyle ziaren żwiru o średnicy 2 mm, to 

wszystkie razem miałyby objętość większą od Ziemi i mniej więcej tyle co ona 

by ważyły. Sprawa jest więc tak beznadziejna, jak trafienie na jedno właściwe 

ziarno spośród takiej masy. 

Więźniowie mimo to podejmują zakład. Ale proszą o 100 prób według 

powyższych reguł. Cała setka ma przejść przez pomieszczenie z pudłami nie 

raz, ale 100 razy. Satrapa uśmiecha się ze złośliwym politowaniem. Sprawdza 

w myślach własną kalkulację. Przy pojedynczej próbie setka więźniów przegra 

z prawdopodobieństwem równym 1 minus 1/2
100

. Liczba tak bliska jedności, że 

praktycznie jej równa. Przy stu próbach bliskie zeru prawdopodobieństwo 
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porażki musiałoby oznaczać sto kolejnych „reszek” w rzucie monetą – należy je 

więc podnieść do 100. potęgi. Zmaleje, owszem, ale i tak nieznacznie – i tak 

będzie to sytuacja, jak wtedy, powiedzmy, kiedy poszukujemy pojedynczego 

ziarenka na wszystkich plażach świata. Śmiejąc się w duchu okrutnie, satrapa 

wyraża więc zgodę – umowa stoi i makabryczna próba się rozpoczyna. Jeden ze 

strażników na polecenie satrapy przygotowuje komorę gazową – ma być 

przeszklona, bo satrapa chce popatrzeć na egzekucję. 

W rzeczywistości umowa oznacza jego porażkę. Więźniowie bowiem 

umawiają się na strategię, która, zachowując narzucony regulamin i wszystkie 

jego reguły, zmienia jednak całkowicie rzeczywistość – dokładniej mówiąc, 

przestrzeń możliwych zdarzeń. Numerują się kolejno od 1 do 100. Numerują 

też pudła – będą je po prostu odliczać od prawej do lewej. Więzień o numerze 

n1 rozpocznie poszukiwania od pudła n1. Znajdzie w niej nazwisko więźnia o 

jakimś numerze n2, skieruje się więc do pudła o tym numerze. Tam trafi na 

kartkę więźnia n3… Tak będzie postępował aż do sukcesu – jeśli on 

rzeczywiście nastąpi w 50 próbach. Da się pokazać – choć jest to trudne – że 

taka strategia zwiększa szansę przy przejściu 100 więźniów do poziomu ok. 0,3 

– a to już jest warte zainteresowania. Prawdopodobieństwo śmiertelnej porażki 

wynosi zatem 0,7 – to w dalszym ciągu sporo, ale prób jest 100, tyle 

wynegocjowano z satrapą, więc prawdopodobieństwo wyniesie teraz 0,7
100

. 

Choć to więcej niż 1/2
100

, to jednak wciąż tak bardzo mało, że w praktyce 

porażka nie ma szans się wydarzyć. 

Otóż wyjaśnienie, jak działa opisana strategia więźniów, choć jest trudne, 

to wystarcza za cały rachunek prawdopodobieństwa i kombinatorykę. Na 

poziomie naprawdę wysokim, bardzo przekraczającym to, co kiedykolwiek 

było w szkole. Przy okazji uczy ten problem kilku innych rzeczy – z wyższą 

analizą matematyczną włącznie, jeśli się na to uprzemy i zechcemy oszacować, 

do jakiej wielkości dąży prawdopodobieństwo wraz ze wzrostem liczby 

więźniów. Jeden problem wystarczy zamiast setek typowych zadań zwykle 

używanych do „opanowywania” tych działów matematyki. Przy okazji ten 

problem ma doniosłe implikacje właśnie „platońskie”: to jest przykład „słowa, 

które się staje ciałem”, albo „myśli, która zmienia rzeczywistość”. Rozważać da 

się go więc również w kontekście narodzin świata,  czy też jego Stworzenia, 
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jeśli ktoś tak woli, a wtedy Janowe „na początku było słowo” okaże się 

metaforą o dziwnie realnych własnościach.  

Opisana w zadaniu sytuacja stanie się w Archipelagu elementem 

„aranżacji” w jednym ze światów, a działanie opisanej tu strategii więźniów 

trzeba będzie zrozumieć. Problem na kilka sposobów wiąże się z kilkoma 

proponowanymi w projekcie głównymi zagadnieniami. Tego rodzaju modele 

mają się stać podstawową strategią użytkownika Archipelagu w poruszaniu się 

po jego zasobach wbrew chaosowi przeszkód oraz utworzą jedną z głównych 

osi intrygi tworzącej proponowaną dla projektu fabułę. Całość proponowanego 

materiału utworzy zatem w ten sposób taką właśnie nieco platońską 

perspektywę, w której logika nabierze realnych cech ontologicznych i będzie to 

czytelne dla odbiorcy w trakcie eksploracji. 

 

 

 

 

 

Powyższy rysunek przedstawia schemat mechanicznego dodawania w 

systemie dwójkowym. Maszyna „myśli”, choć o tym „nie wie”. Urządzenie da 

się wykonać na przykład z drewna i jest prymitywnym przykładem 

mechanicznego komputera, wykonującego proste logiczne operacje. 

Komputerowy model zostanie użyty w trakcie jednej z podróży Archipelagu i 

znów zrozumienie „myślenia” maszyny pokaże natychmiast unikalne cechy 

ludzkiej świadomości. To może być wstęp na przykład do twierdzenia Gödla i 

część narracji o sztucznym rozumie. 

Tożsamość 

rozumiejącego 

– przykład 3. 
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W okrągłych „komorach” urządzenia w stanie wyjściowym po lewej 

tkwią dwie kulki oznaczające jedynki. Jest to więc liczba 101 w systemie 

dwójkowym, inaczej mówiąc, 5. Od góry wpada jedna kulka – dodajemy więc 

jeden. Spadająca z góry kulka przestawi ruchomą dźwignię i tkwiąca w 

pierwszej komorze kulka wypadnie z urządzenia. Komora pozostanie pusta – ta 

sama dźwignia uniemożliwia bowiem lot wrzucanej kuli w dół. Może ona albo 

zostać uwięziona, jeśli komora jest pusta, albo skierowana do sąsiedniej 

komory z prawej. Skośny układ zapewnia kaskadowe działanie – taki, na 

przykład drewniany kalkulator doda do siebie liczby, które jest w stanie 

„zapisać” – tu są to liczby trzybitowe, a zatem przedział od 0 do 7 (bo 111 w 

systemie dwójkowym to właśnie 7). Tu wynikiem będzie liczba zapisana jako 

110, czyli 6. 

Maszyna może się pojawić jako pierwsza odpowiedź na pytanie, czy da 

się stworzyć sztuczny rozum. Jej dydaktyczne funkcje mogą być zresztą 

wielorakie, a arytmetyka systemu dwójkowego jest oczywistą pierwszą 

konsekwencją zabawy. Ważne jest jednak istnienie wszystkich trzech drobnych 

przykładów w ogólniejszych planach. Tematy te równie dobrze można uczniom 

po prostu wyłącznie „opowiedzieć”, a i tak ich ogólne pojęcie o świecie stanie 

się w wyniku tego opowiadania rozleglejsze i głębsze niż w wyniku całej serii 

zadań z równią pochyłą lub satelitą orbitującym wokół Ziemi.  

Oferować chcemy, jak widać,  głównie podróż w głąb proponowanych 

zagadnień, choć – jak to pokazały przykłady powyżej – możliwe jest obieranie 

różnych ścieżek i różnych kierunków, ale także poznawanie kolejnych 

zagadnień, jedno po drugim, na tym samym poziomie „specjalistycznego” 

zaawansowania. Rzecz jasna oglądanie tych samych problemów z różnych 

perspektyw jest w naukach ścisłych także możliwe i wartościowe, a chodzi w 

tym przecież nie tylko na przykład o wielość zastosowań twierdzenia 

Pitagorasa, ale również o wielość jego, by tak rzec, znaczeń. W tym również na 

przykład takich, że z jego pomocą da się stwierdzić, ile wymiarów ma 

przestrzeń, w której żyjemy.  

Sieć hiperłączy tu proponowana ma mieć wyraźną strukturę drzewa, w 

której nie wszystko łączy się dowolnie ze wszystkim, ale w której konteksty są 

zaprojektowane, choć da się w niej poruszać dowolnie.  

Podróż w głąb 

problemów 

i wokół nich 
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Niezwykle trudno odwołać się tu do istniejących przykładów, ponieważ 

tak skonstruowanych zasobów, czy nawet pojedynczych książek, o 

podręcznikach nie wspominając, po prostu brakuje. Można próbować 

wyobrazić sobie na przykład sfilmowaną w dokumentalnej konwencji wersję 

Krótkiej historii czasu Hawkinga, której towarzyszą inne materiały 

(niekoniecznie już w filmowej formie) wyjaśniające niejasne momenty książki, 

rozszerzające zawarte w niej informacje, umożliwiające ich zrozumienie i 

„opanowanie” – aż do możliwości samodzielnych obliczeń na przykład tempa 

parowania czarnych dziur przy założeniu, że oglądający taki film odbiorca nie 

ma żadnego przygotowania i omawianych zagadnień musi się uczyć „od 

podstaw”.  Generalnie popularnonaukowe książki, w których wstępie pisze się 

na ogół, że są zrozumiałe dla laika, w rzeczywistości zrozumiałe nie są. 

Domagają się wyjaśnień i rozszerzeń – książka musiałaby się jednak wtedy 

rozrastać do trudnych do wyobrażenia rozmiarów i byłaby nie do napisania dla 

pojedynczego autora. Zastosowanie hiperłączy daje tu możliwości, z których 

grzechem byłoby nie skorzystać.  

 

 

Konstrukcja i działanie projektu – hierarchia hiperłączy 

 

Poza podstawowymi założeniami dotyczącymi edukacyjnej filozofii 

projektu i jego zakładanej treści zasadą fundamentalną jest niewymuszona 

ciekawość i zainteresowanie odbiorcy. To z tych względów Archipelag będzie 

korzystał z doświadczeń mediów i przemysłu rozrywki oraz z arsenału 

stosowanego w nich marketingu. Z opisanego w tej książce kontekstu 

kulturowego oraz zaprezentowanego tu rozeznania wynika przede wszystkim 

konieczność jak najszerszej promocji wartości poznania i wykształcenia.  

Jednym z zasadniczych składników proponowanego zasobu są więc 

zaprojektowane z rozmachem największych produkcji materiały fabularne. 

Takie, które wytrzymają konkurencję z tymi przebojami przemysłu rozrywki, 

które skutecznie wiążą dzisiaj uwagę młodzieży. W paradoksalny zatem sposób 

osią projektu edukacyjnego ma być materiał, który nie ma żadnej jawnie 

edukacyjnej zawartości. 

Komercyjny film  
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Archipelag to więc po pierwsze tytuł filmu, skonstruowanego wprawdzie 

w specyficzny sposób, ale spełniającego przy tym normalne komercyjne 

kryteria obliczone na kasowy sukces. Ma przede wszystkim przyciągnąć 

widzów i wyznaczyć modę na Archipelag w sposób przypominający Park 

Jurajski. Kolejnym wzorcem, który należałoby tu przywołać, jest Odyseja 

kosmiczna – to ze względu na jej intelektualną zawartość i omówione już cechy 

specyficznej immersji o tych walorach. Z podobnych względów wzorcem może 

być również Primer Shane’a Carrutha, nagrodzony główną nagrodą za fabułę 

na festiwalu Sundance w 2004 roku. Ten skrajnie niskobudżetowy i skromnie 

zrealizowany film (akurat tych jego cech naśladować nie należy) okazał się 

frekwencyjnym sukcesem w skądinąd niszowej kategorii niezależnego kina o 

intelektualnych ambicjach, najwyraźniej z powodu zawiłości skomplikowanej i 

trudnej w odbiorze treści. Opowiadał o perypetiach i paradoksach podróży w 

czasie, tworząc rzeczywistość tak skomplikowaną i trudną do rozwikłania, że w 

rezultacie rosnące rzesze widzów oglądały go wielokrotnie, uważnie studiując 

strukturę akcji, by wyjaśnić jej paradoksalne zagadki, stawiające w istocie 

skrajne wyzwania wyobraźni widzów. Z podobnych względów 

konstrukcyjnych warta wspomnienia jest również Incepcja Christophera 

Nolana, której brawurowa akcja rozgrywa się z kolei w efektownie barwnej 

scenerii na różnych warstwach wielokrotnie zapętlonych snów w snach, co 

komplikowało wątki i skutecznie prowokowało wielokrotne, uważne oglądanie 

i tropienie znaczeń mnóstwa użytych w konstrukcji symboli. Ze względu na 

bogactwo i siłę oddziaływania stworzonego na potrzeby fabuły świata i siłę 

immersji warto z tej okazji wspomnieć Władcę pierścieni Tolkiena (raczej 

jednak tym razem książki, nie film) z rozległością stworzonych tu światów i 

bogactwem postaci, z kompletnością ich legend i tradycji, z wyrazistością 

wykreowanej geografii, historii, nawet biologii i z własną mitologią pełną 

archetypicznych figur. Z powodu magii cudownego świata na uwagę w 

charakterze wzorca zasługuje również Avatar Camerona.  

Większość wspomnianych tu tytułów, to jedne z bardziej kosztownych 

produkcji i studium wykonalności takiego projektu jest sprawą osobną.  

Pełnometrażowy Archipelag powinien być może mieć również swoje 

kinowe kontynuacje oraz bardziej rozbudowaną wersję serialową, która 

pozwoli rozbudować również ów wyobrażony świat, bo to on ma się stać 
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przedmiotem pożądania i wobec tego również eksploracji widzów, na 

podobieństwo fanów Tolkiena studiujących stworzony przezeń język elfów.  

Archipelag ma bowiem być równocześnie nazwą internetowego portalu, 

który zawrze w sobie jakąś wersję świata wyobrażonego w filmie, kontynuację 

filmowych historii, wyjaśnienia filmowej symboliki, zagadek, paradoksów, tła. 

Z funkcjonalnego punktu widzenia fabularny film ma przede wszystkim 

promować portal i powodować modę na korzystanie z niego. Świat Archipelagu 

będzie więc przedstawiony, jako rodzaj Ziemi Obiecanej, do której każdy 

chciałby dotrzeć, choć udać się to może po spełnieniu pewnych warunków.  

Z wykorzystaniem typowych sztuczek show-biznesowego marketingu 

film Archipelag wypromuje wzorce występujących w nim postaci, czyniąc je 

bohaterami zbiorowej wyobraźni nastolatków, skłonnych naśladować ich 

sposób bycia, język, sposób ubierania się, gusta muzyczne, ale również – cenić 

ich pasje, rozumieć ich poznawcze motywacje itd. W arsenale marketingowych 

sztuczek znajdzie się więc również dystrybucja filmowych gadżetów różnego 

rodzaju, choć pełnić tu one będą również bardziej przemyślane funkcje 

promocyjne i także poznawcze. 

Na przykład odbiorcy eksplorujący internetowy, wirtualny świat 

Archipelagu będą w nim uzyskiwać kolejne stopnie wtajemniczenia, a wraz z 

nimi – dostęp do widocznych na co dzień natychmiast gadżetów niedostępnych 

dla ogółu (na przykład w postaci biżuterii, elementów ubioru). W 

zamierzeniach leży tu więc nawet wywoływanie snobizmów, stymulowanie 

tworzenia się subkultur itd. W szczególności przy okazji również nawet sama 

matematyka będzie tu tworzyć język w intencji niezrozumiały dla 

niewtajemniczonych, a przez to atrakcyjny i wart poznania.  

Kolejnym promocyjnym celem projektowanych filmów będzie też 

stworzenie zainteresowania komercyjnych podmiotów, jak to się zdarza w 

przypadku dzisiejszych filmów, na podstawie których tworzy się komputerowe 

gry, wydaje książki, produkuje zabawki i produkty innego rodzaju. Tu jednak 

chodzić będzie przede wszystkim o to, by komercyjnie opłacało się tworzyć 

produkty o wartości edukacyjnej, jak to przypadkiem osiągał Spielberg swoim 

Parkiem Jurajskim.  

Osobną grupą zagadnień są tu też te związane z komunikacją pomiędzy 

użytkownikami sieci. Wiążą się one z możliwościami współpracy 

Edukacyjny portal 

Znaczenie i sposób 

promocji 

Kreacja popytu na 

edukację 

Komunikacja w sieci 2.0 
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użytkowników, zatem uczniów pomiędzy sobą, uczniów z nauczycielami, 

tutorami, czy wręcz „gwiazdami” spośród „wykładowców”, na przykład tych 

występujących w filmach. Monitorowanie postępów, zachowań użytkowników, 

korzystanie z możliwości analizy big data itd. to są rzeczy dość łatwo 

wyobrażalne i w niniejszym opisie zostaną pominięte. 

Ale oczywiście funkcje filmu nie ograniczają się do tak pojętych zadań 

promocyjnych. Poza wspomnianym już tworzeniem wyobrażonego świata, 

którego eksploracja uczy, film ma zawrzeć w sobie owe podstawowe, 

fundamentalnie ważne pytania, o których zadawanie przede wszystkim chodzi. 

Zakładamy mianowicie przede wszystkim, że pomimo ich doniosłości i 

atrakcyjności mamy w rzeczywistości do czynienia z odbiorcą, który nie jest w 

żadnym stopniu przygotowany do filozoficznego formułowania problemów, a 

nierzadko nie jest w ogóle świadomy ich istnienia. Fabuła, wiążąc uwagę i 

emocje widza, owe pytania postawi. 

Fabularny materiał filmowy po tradycyjnej dystrybucji w kinach i 

telewizji będzie następnie umieszczony w sieci, stanowiąc pierwszy dostępny 

zasób wirtualnego Archipelagu. Film będzie tam można obejrzeć uważnie i 

wielokrotnie, jak oglądany bywał wspomniany Primer czy Incepcja w 

poszukiwaniu ukrytych w detalach scen znaczeń i symboli, umożliwiających 

odgadnięcie, pełniejsze zrozumienie na przykład sensacyjnych wątków, czy 

filozoficznych przesłań lub zwykłych zagadek, jak to się zdarzało w opisanej 

partii szachów z Odysei kosmicznej. Konstrukcja filmu musi takich rzeczy 

zawierać dużo. W trakcie wielokrotnych odtworzeń wymienione wyżej 

kanoniczne filozoficzne pytania oraz w niektórych przypadkach drobniejsze 

szczegóły ujawnią się w postaci hiperłączy zapraszających do dalszych części 

zasobu. Wymienione wyżej siedem wielkich pytań, „gordyjskich węzłów”, 

według określenia Delsol, stanie się tematem co najmniej siedmiu dodatkowych 

filmów, do których odeśle sam Archipelag i które wyznaczą główną edukacyjną 

zawartość projektu. 

Byłyby to w niektórych przypadkach klasyczne filmy popularnonaukowe 

zrealizowane w dokumentalnej konwencji, choć wciąż z realizacyjnym 

rozmachem, jak choćby świetna seria The Fabric of the Cosmos zrealizowana 

Filozofia i poznawcze 

problemy w filmie 

Wlaściwy zasób  

edukacyjny 
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dla amerykańskiej telewizji publicznej
49

. Czasem – na przykład w przypadku 

pytań o rzeczywisty kształt przestrzeni świata – film fabularny odeśle wprost do 

wirtualnych komputerowych instalacji, w których dostępne będą wyobrażenia i 

symulacje różnych przestrzeni, na przykład wspomnianego już labiryntu 4D. 

Czasem wreszcie pokażemy rodzaje director’s cuts, czyli na przykład lubiane 

na ogół przez widzów kontynuacje scen uciętych w fabularnej wersji dla 

utrzymania tempa akcji i łatwości odbioru, dodatkowe sceny z filmu, sceny z 

planu filmowego zawierające opisy realizacji tricków i wyjaśnienia ich znaczeń 

itd. Istotne jest z punktu widzenia wciąż ważnej marketingowej skuteczności 

utrzymać stylistyczną, wizualną i również fabularną spójność tej warstwy 

materiałów z treścią wprowadzającej głównej fabuły, natomiast nie jest to 

niezbędne. 

Całość wirtualnego zasobu Archipelagu dostępnego w Internecie i za 

pośrednictwem sieci mobilnych miałaby umożliwiać odbiorcy rozwiązanie 

zagadek i wyzwań będących kontynuacją fabuły. W przykładowym zarysie 

scenariusza, którego fragmenty zostaną tu następnie przedstawione, chodzić 

będzie o odnalezienie i wyjaśnienie losu filmowego protagonisty i twórcy 

wirtualnego Archipelagu, rozwikłanie zagadek jego naukowych odkryć i 

technologicznych wynalazków, odcyfrowanie znaczenia filmowych legend, 

dopełnienie filmowej historii miłosnej, ujawnienie i rozbrojenie czarnych 

charakterów z filmu. Wszystkie zaś materiały edukacyjne, poczynając od 

wspomnianych głównych filmów popularnonaukowych, a na najzupełniej 

klasycznych edukacyjnych wykładach kończąc, będą umożliwiały realizację 

tych celów, co rzecz jasna stworzy dodatkową motywację w poznawaniu 

nierzadko trudnych zagadnień.  

Dostać się na „twardy ląd” Archipelagu oznaczałoby zawsze złamać jakiś 

kod, rozwiązać jakiś problem. Czasem trzeba by po prostu uważnej obserwacji 

treści filmu, czasem jej bardziej zaawansowanej analizy, czasem wreszcie 

rozwiązania jakiegoś poważniejszego problemu, choć oczywiście 

najpoważniejsze i najtrudniejsze wyzwania czekają odbiorcę „na lądzie”. 

Chodzi przecież o to, żeby nie wykluczać ponoszących porażki lub (bo) nie 

                                                        
49

 Zob. na przykład z tej serii The Illusion of Time 

(https://www.youtube.com/watch?v=fCAnNWqQFOQ), którego treść odpowiada zresztą 

niemal dokładnie temu, co należałoby w Archilepagu przedstawić w odpowiedzi na 

pytania o naturę czasu.  

https://www.youtube.com/watch?v=fCAnNWqQFOQ
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dość zainteresowanych, ale by również im oferować materiał przynajmniej 

poglądowy.  

 

 

„Zwiastun” „Archipelagu”:  

fragmenty i omówienie przykładowych scenariuszy 
 

Poniżej fragment „director’s cuts” – jednego z najprostszych 

popularnych materiałów edukacyjnych do umieszczenia w zasobach 

wirtualnego Archipelagu. Mimo stosunkowo krótkiej realizacji (ok. 10 minut) 

zakładamy jednak, że żaden z naszych odbiorców nie zechciałby tego obejrzeć 

bez fabularnego wprowadzenia. Tu wyprzedzimy kontekst fabularny, 

prezentując go w dalszej części. Dialog dwójki głównych bohaterów (właściwie 

zaś wykład) byłby nie do utrzymania w zwykłej konstrukcji filmu. 

Wykorzystanie hiperłączy i konwencja dodatkowego materiału pozwala go 

wykorzystać. Rozmowa dotyczy tego, jak to możliwe, że dwójka bohaterów 

widzi w snach dokładnie te same obrazy. 

 

SZACHY I DZIKIE GĘSI 

 
Scena jest kontynuacją głównego filmu, wywołaną „na 

żądanie”.  
 

Wnętrze. Pracownia Noego. Noc.  
Jota siedzi na kanapie z bosymi stopami podwiniętymi 

pod siebie. Trochę dziecinnie tuli poduszkę trzymaną 

na piersi i słucha uważnie.  

  

Noe 

Pisklęta tych gęsi mają dar rozpoznawania 

kształtów, który na pewno jest wrodzony, bo go 

obserwowano u ptaków hodowanych w inkubatorach. 
 
 

Stukając w ekran na biurku koło 

siebie uruchamia go, bierze rysik 

z blatu i szkicuje kształt lecącej 

gęsi widzianej od dołu. 
 
 
 
 

Przykładowy 

materiał 

popularyzatorski 
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Noe 

 Teraz – jeśli tu jest szyja, a tu ogon, to tak 

wygląda gęś. I jeśli taki kształt porusza się w 

tę stronę, pisklęta otwierają dzioby i wołają 

mamę do gniazda. Ale jeśli gęś poleci do tyłu… 

- pisklęta uciekają w popłochu, bo wtedy z 

krótkiego ogona zrobi się ostry dziób, skrzydła 

zmienią kształt, a szyja będzie teraz długim 

ogonem drapieżnika – sprytne, prawda? 

 

 Noe dłonią przesuwa swój rysunek po ekranie. 

 

Noe 

 Ludzie wykonali szereg testów z różnymi 

podobnymi kształtami i ptaki reagowały również 

na bardzo uproszczone geometryczne schematy. To 
jest jeden z modeli poznawczych znalezionych u 

zwierząt. Zwierzęta mają takich rzeczy więcej, 
ale to akurat jest na pewno wrodzone i to jest 

tu fascynujące. Bo to tkwi w genach, a geny nie 

przechowują cech nabytych. Niczego, czego się 

można nauczyć. Zwykle się mówi, że ewolucja 

sprzyja takim mechanizmom i to jest oczywiste. 

No, bo jasne, że ptaki, które potrafią w ten 

sposób reagować akurat w takiej sytuacji, mają 

tak znacznie większe szanse na przeżycie, że ta 

ich cecha musi się w krótkim czasie utrwalić. 

Dobór naturalny musiał tutaj działać z ogromną 

siłą. Tylko, że prawdziwe pytanie brzmi, skąd 

się w mózgach tych ptaków wziął akurat ten 

obraz? Wszystko, co wiemy, każe nam wierzyć, że 

to jest wynik przypadkowej mutacji. Jeśli się 

już taka mutacja pojawi, jest jasne, że się 

musi utrwalić, ale pojawić się może wyłącznie 

przypadkowo. 
 

Jota 

 Trudno uwierzyć w taki przypadek… 

 

Noe 

 Właśnie… Wierzysz w Boga? 

 

Jota 

 Nie wiem… 

 
Noe 

 Miałem zawsze podejrzenia, że coś wymusza takie 

przypadki. Niekoniecznie aż Stwórca, ale… To 

tylko takie… Nie wiem – raczej niejasne 

wątpliwości, choć bardzo bym chciał kiedyś 
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poznać choć przybliżony szacunek 

prawdopodobieństwa takiego układu genów, który 

zawiera w sobie taki obraz. Skoro to ma być 

tylko ślepy traf, to chciałbym wiedzieć, jak 

bardzo ślepy. Przypadkowy układ genów powoduje 

pojawienie się w mózgu żywej istoty obrazu. I 

ten obraz okazuje się prawdziwy. W mojej 

własnej głowie od zawsze istnieje obraz, który 

jak się okazuje i ty znasz. Pani, co las 

ożywiasz. Ze snów. 

 

Jota 

 Sny można wytłumaczyć w różny sposób. Jeśli są 

prawdziwe to da się to zrozumieć przecież.  
 

Noe 

 No właśnie – co to znaczy prawdziwe w dodatku? 

Zresztą… Bardzo wiele takich rzeczy wymaga 

wyjaśnienia. Ludzie uważają się za istoty 

rozumne. Nie bez racji, oczywiście. Ale  tak 

naprawdę bardzo niewiele przejawów ludzkiego 

myślenia polega na świadomym racjonalnym 

działaniu. Ogromna większość tego, co się 

dzieje w naszych mózgach nie ma niczego 

wspólnego z logiką. My raczej postępujemy 

zgodnie z modelami i obrazami, które są w nas 

niejako zastane, jak u tych gęsi.  
 

Noe mówi, a równocześnie uruchamia swój wielki ekran. 

Pojawia się na nim falujący ocean, a na mniejszym 

monitorze obok Noego – kropla, którą Noe bierze na 

palec i opuszcza do morza na ekranie, co powoduje 

wyłonienie się wyspy. Wyspa tym razem nie jest 

skalista. Widać znaną ze snu Joty plażę ze skrajem 

puszczy na skarpie. Jota przypatruje się temu 

poruszona – widać, że ten widok poznaje. 

 
Noe 

 Tkwią w nas od urodzenia, niektóre się rodzą 

wraz z doświadczeniem, inne się budzą razem z 

emocjami. Widzimy mnóstwo rzeczy, których w 

rzeczywistości nie ma. Nigdzie na świecie nie 

ma kół i trójkątów idealnych, jak je dawno temu 

opisał Euklides, a przecież większość z nas 

sądzi, że je widuje codziennie. Żyjemy i 

działamy dzięki takim złudzeniom. Patrzysz na 

punkty rozrzucone po mapie… 
 
 

Noe wstaje i gestem rzuca coś w stronę wielkiego 

ekranu. Na szkle pojawiają się rozrzucone punkty i 
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potem, kiedy Noe mówi o najkrótszej linii, na ekranie 

pojawiają się kombinacje dróg, rzędy liczb mierzących 

odległości i wreszcie najkrótsza linia. Przy tym 

ekran wygląda jakby był przezroczystą szybą – jazda 

kamery pokazuje teraz paralaksę między punktami na 

szkle, a pejzażem widocznym za nim.  

 

Noe 

 …i od razu widzisz najkrótszą linię, która je 
łączy – nie musisz sprawdzać po kolei 

wszystkich możliwych dróg. Może jednak jest tak, 
że mamy zdolność widzenia rzeczy, jakimi są w 

istocie? W istocie, mówię dużymi literami: W-

IS-TO-CIE. Może poznawcze modele i obrazy 

niejako w nas zaszyte i nie podlegające 

logicznej weryfikacji są jedynymi prawdziwymi 

obrazami świata?  
 

Jota 

 Instynkt? 

 

Noe 
 Może to i instynkt. Tylko czym on jest 

właściwie? Tak naprawdę to tylko uspokajająca 

nazwa na coś, czego nie umiemy wyjaśnić. 

 

Jota 

 A szachy - mówiłeś o szachach. 
  

Wielki ekran posłusznie gasi obraz wyspy i prezentuje 

szachownicę oraz pytanie „kto zaczyna?” 

 
Noe 

 Właśnie, szachy. Obraz linii, tej najkrótszej 

trasy mamy w genach. Jest jakiś mechanizm, 

który sprawia, że tak widzimy świat. I szachy 

mogą wyjaśnić, skąd takie coś się bierze. 

Szachy wymyślono dawno temu w Indiach. Jest 

taka anegdota, według niej miał je wymyślić 

wezyr i doradca jakiegoś szacha. Może to znasz? 

  

Jota kręci przecząco głową. 

 

Noe 
 Chciał się podlizać władcy. Zrobił to właśnie 

we wschodnim stylu. Takim wyszukanym. Stworzył 

dwór, a w nim cały skomplikowany układ 

zależności i rytuałów. Centralną postacią obok 

dostojnego władcy szachownicy był tu wielki 

wezyr, dzisiaj słusznie zastąpiony królową, 

posiadającą wiele potężnych mocy, zupełnie jak 
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ty, pani, co unicestwia węże... Anegdota mówi, 

że szach, zachwycony grą, zapytał wezyra, 

jakiej chce za nią zapłaty. I miał być ponoć 

poruszony niezwykłą skromnością sługi, który 

chciał w zamian jedynie zboża, dokładniej żyta. 

Poprosił o jedno ziarenko na pierwszym z 

sześćdziesięciu czterech pól szachownicy, dwa 

na drugim, cztery na kolejnym i tak dalej – za 

każdym razem na następnym polu miało być tych 

ziaren dwa razy więcej niż na poprzednim. 

Popatrz: z początku nie jest tego tak wiele. 
  

Noe wchodzi na wielką szachownicę i w nieco cudowny 

sposób wnętrze ekranu zamienia się w rzeczywistość 

wraz z obrazem szachownicy, z której znikają figury. 

Noe układa na nich ziarna, pojawiające się w jego 

dłoni nie wiadomo skąd. Obok na szkle ekranu 

pojawiają się wymieniane przez Noego liczby. Znów 

jazda kamery pokazuje paralaksę – Noe jest wewnątrz 

ekranu. Jota dostrzega to i patrzy niespokojnie, 

wyraźnie nie rozumiejąc, co jest rzeczywistością, a 

co projekcją. 

 
Noe 

 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024… – 

ale w miarę, jak zbliżasz się do ostatniego 

pola, liczba ziaren rośnie oszałamiająco. Szach 

nie mógł mieć tylu ziaren. 
  

Na szachownicy budzi się żywioł i nie tylko 

szachownica, ale cała potężna przestrzeń za szybą 

ekranu wypełnia się ziarnami – wygląda to, jak 

piaskowa burza na pustyni. Noe wychodzi przed ekran i 

po chwili widzimy, jak ziarna zasypują całą 

wewnętrzną stronę ekranu, którego obraz w ten sposób 

na powrót staje się płaski i zwyczajny. 
 

 Noe 
Byłoby ich w sumie prawie 18,5 tryliona. To się 

pisze jak 185 i siedemnaście zer. Wszystkie 

razem ważyłyby 75 miliardów ton. A to jest 

tyle, ile by dzisiaj trzeba było zbierać przez 
150 lat, gdyby obsiać żytem całą powierzchnię 

Ziemi, z oceanami włącznie. 
  

Noe wstaje i obraz na ekranie gaśnie, po czym pojawia 

się na nim obraz lotu nad falującymi łanami. 

 

 Noe 
Jeszcze nie wiesz, jak wielkie to są liczby. 

Gdybyś zechciała, licząc co sekundę, doliczyć 
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do tryliona, zajęłoby Ci to, pani, 32 miliardy 

lat. Za jakieś 5 miliardów lat wypali się i 

zgaśnie Słońce, Ziemia istnieje 4,5 miliarda 

lat, wszechświat - 13.  

  

Na ekranie zdjęcia kosmosu. Noe na chwilę przerywa, 

patrzy na nie. Odwraca się do Joty i uśmiecha się. 

Siada w swoim fotelu. 

 

 

Noe 

 Oczywiście chcę cię oszołomić tak wielkimi 

liczbami, moja pani. Pani pradawnego lasu. Ale 

szachy i tryliony przyszły mi do głowy z innego 

powodu. Z powodu tego lasu, który się nam śni, 

a mnie się śni na jawie. Patrz. 

 

  

Noe bierze kolejną kroplę z mniejszego monitora i 

ponownie wpuszcza ją w wielki ekran. Na ekranie 

pojawia się las jak ten ze snu Joty, ale nikogo w nim 

nie ma. 

 

Noe 

 Masz dwoje rodziców. Czworo dziadków, ośmioro 

pradziadków. Dziesięć pokoleń wstecz 

doliczyłabyś się 1024 przodków, których jedyną 

pozostałością jesteś dzisiaj ty. Jesteś dziś 

sensem życia 1024 ludzi sprzed 10 pokoleń, 

czyli sprzed jakichś 250 lat. W rzeczywistości 

jestem przekonany, że do stworzenia ciebie, 

pani, trzeba było czegoś znacznie więcej niż 

życia tylu ludzi. 

  

Jota 

(uśmiechając się) 

 Czarujesz… Ty jednak jesteś z sekty. 

 

Noe 

 Nie jestem. Za to w tym rachunku pokoleń jest 

pewien problem – może nawet już go widzisz. Bo 

64 pokolenia wstecz, czyli w roku mniej więcej 

400, byłoby już tych przodków tyle, co ziaren 

na szachownicy wezyra – 18,5 tryliona… W tym 

lesie by się musieli zmieścić. Na Ziemi nie 

było wtedy tylu ludzi – nigdy nas tylu nie 

będzie. A jeśli ten las, który oboje tak dobrze 

znamy, ma nie kilka, a kilkadziesiąt tysięcy 

lat? Wtedy tych przodków będzie więcej niż jest 

atomów we Wszechświecie. Jak to jest możliwe? 
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Jota 

 No… Jak? 

 

Noe 

 Tak, że 18,5 tryliona twoich prarodziców nie 

było i nie mogło być osiemnastoma i pół 

trylionami różnych ludzi. Twoi przodkowie są ze 

sobą wielokrotnie spokrewnieni i w twoim 

drzewie genealogicznym te same osoby występują 

na zdumiewająco wielu miejscach. Ja jestem 

wielokrotnie spokrewniony z tobą. Moi 

przodkowie powtarzają się w wielu miejscach 

twojej genealogii. Kiedy sobie spróbujesz 

wyobrazić, ile to trylion, uświadomisz sobie, 

jak mocne i jak splątane musi być to 

pokrewieństwo. I przy okazji to daje jakieś 

wyobrażenie o prawdopodobieństwie. Ilość 

kombinacji genów wzrasta bardzo gwałtownie wraz 

z długością łańcucha DNA. Szansa kombinacji 

takiej, jak u gęsi wydaje się niemal zerowa. 

Ale ilość naszych przodków wzrasta lawinowo, 

kiedy się cofamy wstecz drzewa genealogicznego. 

A każda para przodków oznacza pojawienie się 

nowej kombinacji. Porównanie tych dwóch 

rosnących potężnych liczb być może oznacza, że 

obraz w główkach gęsi po prosu musiał się 

pojawić. Twój obraz, który powstał w mojej 

głowie być może po prostu przypadkiem. I jest 

całkiem możliwe, że ty też ten obraz też znasz. 

Może się zdarzyć, że to jest ten sam obraz, nie 

tylko taki sam. On może być prawdziwy. 

 

Jota 

 Czyli tajemnica znika? 
 

Noe 
 Dlaczego znika? 
 

Jota 

 Wszystko wyjaśnione przecież. 
 

Noe 
 Zdecydowanie nie wszystko, pani. To jest ledwie 

początek pytań. A to, co opowiedziałem jest 

tylko pomysłem. Zresztą dlaczego to, co 

zrozumiałe, musi koniecznie tracić urok? 
 

Jota 

 Przestaje być zagadką. Nie trzeba Boga, żeby 

wszystko zrozumieć.  
 



76 
 

Noe 

 Dla mnie najbardziej tajemniczy jest fakt, że 

świat w ogóle da się zrozumieć. Dzisiaj  dobrze 

wiadomo, że o wiele łatwiej byłoby Bogu 

stworzyć świat niezrozumiały. Nie miałby sensu 

Bóg, który się pojawia tylko tam, gdzie czegoś 

nie rozumiemy. On może być niepojęty, ale 

dlaczego miałby być nielogiczny? Mnie się 

wydaje, że chaotyczny i nielogiczny jest raczej 

szatan. Zobacz zresztą. Nie jestem po prostu 

inną z 7 miliardów osób zamieszkujących świat. 

Mam w sobie część ciebie. To wiem na pewno, bo 

to wynika z rachunku o szachach… I niewiele 

mnie obchodzi, że wielu innych ludzi, o ile nie 

wszyscy z tych 7 miliardów, może o sobie 

powiedzieć dokładnie to samo – ja tylko 

tłumaczę coś, co bardzo namacalnie czuję: znam 

cię od milionów lat… Mimo, że żyję nieco 

krócej. Harmonia jest cudowniejsza niż chaos, 

pani… 
 

Ten wykład mógłby wprowadzać materiał o probabilistycznie widzianej 

genetyce. Może również stanowić część wprowadzenia do zagadki entropii i 

strzałki czasu, wątków stąd poprowadzonych da się wyobrazić sporo, choć to 

jest prościutki materiał (może nawet zbyt prosty, by się go dało wykorzystać na 

tym poziomie), w dodatku niezbyt ścisły w wyjaśnieniu ilości genetycznych 

mutacji, bo tych jest tyle, ile rzeczywistych przodków, a niewyliczonych 

szeregiem wykładniczym hipotetycznych miejsc w drzewie genetycznym.  

Zakładamy tu w każdym razie, że ten materiał, choć sam w sobie jest 

ciekawy, nie wywołałby „samoistnie” zainteresowania naszych odbiorców. Ma 

je natomiast wywołać fabularny kontekst, wiążący emocje widza. 

„Dydaktyczna” sztuczka wywołująca zaangażowanie jest tu prymitywnie 

prosta. Wykład jest dla widza poruszającą tajemnicą, ponieważ widz utożsamia 

się z pokazaną tu Jotą, której poruszenie i fascynację stale widzimy.  

Powyższy wykład ma tłumaczyć zagadkowy fakt „czytania snów” Joty 

przez Noego. Noe twierdzi, że to przypadek. Widz ogląda ten materiał nie dla 

niego samego – to, zakładamy, nie działa. Właśnie o to chodzi, żeby 

przyciągnąć do tego rodzaju tematów tych, którzy po nie sami z siebie nie 

sięgną. Kontekst jest zaś taki. 

 

Możliwe dydaktyczne 

wątki 

Fragmenty fabuły – sny 

i  rzeczywistość oraz 

przypadki 
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Wnętrze. Kuchnia Joty w mieszkaniu miejskiego 

budynku. Noc.  

Z kranu kapie woda. W chromowanej misce stojącej w 

zlewie widać niewyraźne odbicia. Kolejne sceny 

montowane w takt spadających kropel. Dźwięk kropel 

słyszalny przez cały czas. 

 

Wnętrze, sypialnia Joty. Noc.  

Dziewczyna śni niespokojny sen. Widać gwałtowne ruchy 

oczu pod zamkniętymi powiekami i gwałtowny oddech. 

 

Wnętrze. Pracownia Noego (bez okien).  

Noe zajęty komputerowym modelowaniem kropli wody, 

której siatka widoczna jest na jednym z wielu dużych 

monitorów w pomieszczeniu. Widać drgania siatki i 

zmieniające się liczby przy każdej z linii. Noe 

mamrocze szeptem do siebie. 

 

Noe 
Masz stopy całe poranione długim marszem. 

 

Wnętrze. Sypialnia Joty.  

Sen dziewczyny staje się coraz bardziej niespokojny. 

W lustrze wody w kuchni oraz na szybach okien w 

sypialni pojawiają się odbicia zarośli tropikalnego 

lasu. Woda z kranu ciągle kapie. Zbliżenia drgających 

przed opadnięciem kropli takie same jak w pracowni 

Noego. 

 

 Sen Joty - plener, tropikalny las, noc.  

Jota idzie przez gęsty las. Idzie boso, jakby w 

transie. Widać, jak kaleczy sobie stopy, widać krople 

krwi i wody, opadające z liści w ciemności lasu. W 

bliskich planach widać, jak przesłaniające jej drogę 

zarośla rozstępują się przed nią jak wodorosty w 

wodzie – w dalekich planach widać, jakby dziewczyna 

sunęła przez las. Z offu słychać szept Noego, 

opowiadającego sen dziewczyny. Sceny poprzecinane – 

raz jesteśmy w sypialni, raz w pracowni, raz we śnie 

dziewczyny. 

 

Noe (off, deklamując) 
Boże, szłaś tak przez całą noc i nie czułaś 

bólu. Szłaś boso przez swój las i nie patrzyłaś 

za siebie – gdybyś patrzyła, widziałabyś, jak w 

miejscach, gdzie stawiałaś stopy, na śladach 

twojej krwi wyrastają na suchym lądzie wodne 

lilie, jak w ciemności kapie z nich woda i jak 

wszystko wkoło od tej rosy krwawej zielenieje. 

Nikt nigdy tych twoich stóp pokaleczonych nie 

widział, bo one zawsze toną w zieleni. Ludzie 

Sen i rzeczywistość 

Proroctwo 



78 
 

mówią, że masz na nich skrzydła, że się na nich 

unosisz, kiedy tak nocą i za dnia przechadzasz 

się po swoim lesie. Nieprawda! Zdaje się jakbyś 

przez ten las płynęła, ale to krew i ból to 

sprawia, a nie skrzydła z opowieści ludzi, 

którzy nigdy nie widzieli cię inaczej, jak 

tylko patrząc pod światło. 

 
Dziewczyna dociera na skraj lasu - do skarpy nad 

brzegiem morza. Zsuwa się z niej i piaszczystą plażą 

dochodzi do morza. Jest pełnia i scenę oświetla ostre 

światło księżyca. Ze stopami w wodzie kładzie się 

tak, że jej głowa leży na piasku na brzegu. 

Pokaleczone stopy krwawią w wodzie. Świta. Przez cały 

czas widzimy równocześnie wodę kapiącą w kuchni, w 

której również powoli się rozjaśnia. Lustro wody 

odbija sceny ze snu. 

 

Wnętrze, sypialnia Joty. 

Widzimy chirurgiczne blizny na stopach dziewczyny. 

 

Wnętrze, pracownia Noego.  

Widzimy zapisaną ręcznie, nieco zmiętą kartkę 

przyszpiloną do ściany obok świętego obrazka. Z 

kartki da się przeczytać słowa, które przed chwilą 

słyszeliśmy. Noe jakby budzi się z transu. Dotyka 

wskazującym palcem nasady kropli na ekranie. Kropla z 

ekranu przechodzi na palec, Noe zbliża ją do oczu i 

obserwuje z satysfakcją. Na kropli nadal widać siatkę 

i zmieniające się liczby. Noe nieznacznie porusza 

dłonią, a kropla odrywa się od jego palca i spada do 

wnętrza jednego z ekranów. Widzimy tam opadającą falę 

przyboju, z której wyłania się niewielka skalista 

wysepka. Noe zauważa Bolka, który najwyraźniej wszedł 

niepostrzeżenie i widział scenę z kroplą. Noe jest 

niezadowolony w widoczny sposób. 

 

Bolek 

Czad, nie ma co… Sprzedaj to, mówię ci, zanim ci 
to wszystko spalę w cholerę. 

 
Bolek bawi się sporą srebrną bransoletą – 

wystylizowany Uroborus spłaszczony i wywinięty tworzy 

kształt wstęgi Möbiusa. 

 
Sieć 

Sekwencja szybkich ujęć. Szwenk po kablu 

komputerowym. Wlot kamery w gniazdo. Przyspieszony 

pasaż po kablu w ścianie. Zapalająca się dioda 

routera. Itd.  

 

Rzeczywistość 

Futurologiczna 

technologia 
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Wnętrze. Pokój Morfa. Dzień. 

Miga dioda karty sieciowej w komputerze i jest to 

dalszy ciąg poprzedniej sekwencji. Wiemy, że 

trafiliśmy tu „po kablu” z pracowni Noego. Morf 

ślęczy przy ekranie. Wstukuje jakieś wyjątkowo długie 

hasło i na ekranie kropla wody odkleja się od 

wewnętrznej strony szyby i spada do falującego morza. 

Wokół mnóstwo pustych kubków po kawie, opakowania po 

fast foodach itd. 

 

Morf 

(mruczy do siebie) 

A to, kurde, co? 

(słysząc hałas za drzwiami) 

Czarek, to ty? 

 

Wchodzi Czarek. 

 

Czarek 

Nie śpisz już, czy jeszcze? 

 

Morf 

Nie słyszałem jak wszedłeś. 

 

 

Wnętrze, sypialnia Joty. 

 

Jota 

Maja, to ty? 

 

Maja 

Nie śpisz? 

 

Jota 

Znów ten sen. 

(chwyta się za bolące stopy) 

 

Maja 

(siadając na brzegu łóżka) 

Boli? 
 

 

Wnętrze. Pokój Morfa.  

Czarek przysiada na brzegu drugiego krzesła, które 

również jest zastawione śmieciami. 

 

Czarek 

Morf, ja cię wczoraj zostawiłem w tym samym 

miejscu.  

 

Morf nie odpowiada. 

Haker 

Przypadek 
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Wnętrze, kuchnia Joty. 

Przez otwarte drzwi widać sypialnię, a w niej krawędź 

łóżka. Maja nastawia kawę w ekspresie. Chodzi 

nerwowo, wykonując jakieś nieme gestykulacje. 

 

Maja 

Woda ci kapie z kranu. 

 
Jota 

Dziwne… 

 
Maja patrzy w jej stronę i widzi, że Jota siedzi 

niebezpiecznie na parapecie otwartego okna. 

 
Wnętrze. Pokój Morfa. Dzień. 

Morf ślęczy przy komputerze. Na monitorze nadal 

faluje morze i Morf się w nie wpatruje niezrozumiale 

intensywnie. Na ekranie widać kroplę, jakby 

przyklejoną do szyby od wewnątrz. 

 

Morf 

Woda, kurde. 

 

Czarek 

Kurde, woda… I co? 

 

Morf 

No, kurde, popatrz. 

 

Morf myszą bierze z brzegu ekranu patyczek, przenosi 

go nad wodę i opuszcza. Patyczek wpada jak do 

prawdziwej wody i unosi się na powierzchni. 

 

Czarek 

I co? 

 

Morf 

Co i co? Stary, to jest, kurde, komputerowy 

model, kumasz? A patrz - działa, jak prawdziwa 

woda. Cokolwiek byś zrobił.  

 

Morf wpycha myszą patyczek pod wodę i widzimy, jak 

patyczek lekko wyskakuje i znowu unosi się na 

powierzchni. 

 

 

Czarek 

Pogięło cię, ja wiedziałem, że tak będzie. 

Jesteś, kurde, świr.  

Przypadek 



81 
 

 

Plener, ulica przed domem Joty, dzień.  

Na parking wchodzi Bolek. Starszy człowiek z miotłą 

zajęty sprzątaniem podwórka i parkingu. Obok ekipa 

śmieciarzy pakuje się ze śmiechem do wozu, 

pozostawiając na skraju parkingu sporą kupkę celowo 

rozsypanych śmieci.  

 

Śmieciarz 

(do człowieka z miotłą) 

Sorry, to nie nasz teren! 

 

Morf (Off) 

Ty nie rozumiesz. Ktoś tu w sieci spiął mnóstwo 

komputerów, żeby coś niby liczyć. Chyba setki 

tysięcy kompów, kumasz? Grzecznie pytał o 

zgodę, ale co chodzi, to już nie mówił. Jakieś 

badania niby. I ja się przyłączyłem. 

 

Człowiek z miotłą odprowadza śmieciarzy wzrokiem bez 

wyrazu. Przechodząc obok niego Bolek rzuca niedopałek 

papierosa wprost pod jego miotłę, podchodzi do 

samochodu (jakiś drogi model), wsiada, rusza, hamuje 

przed śmieciarką, pokazuje palcem „fucka” kierowcy, 

który również hamuje. Bolek odjeżdża z piskiem opon, 

wymuszając pierwszeństwo. Człowiek z miotłą pracuje i 

nie podnosi nawet głowy. 

 

 

Wnętrze. Pokój Morfa. Dzień. 

 

Morf 

Teraz się włamałem, żeby zobaczyć, co ja, 

kurde, liczę właściwie. I liczę, kurde, to… 

Przyjrzyj się, stary, nikt nigdy nie zrobił 

takiego modelu cieczy, a to to da się chyba 

nawet, kurde, zagotować. 

 

Czarek 

Ty! Ryby tu chociaż jakieś masz? 

 
Morf 

Cała sieć to teraz liczy, kumasz? Może milion 

maszyn w tej chwili. Patrz tu… 

 
Morf wskazuje czarne okno konsoli na ekranie – 

przesuwają się na nim szybko numery IP. 

 
Morf 

Chyba nie po to, żeby jakiś zasrany screen 

saver zrobić, nie? 

Chaos 

rzeczywistości 
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Wnętrze, sypialnia Joty. 

 
Jota 

Chodź, zobacz. 

 

Maja podchodzi z kuchni i dziewczyny widzą przez okno 

parę dzikich gęsi przechadzających się po parkingu. 

Widzimy, że to ten sam parking, który zamiatał 

człowiek z miotłą. Przez cały czas widzimy kroplę 

wody przylegającą do szyby okna.  

 

Jota 

Dzikie gęsi żyją w parach przez całe życie. 

Kiedy jedna ginie, druga zostaje samotna i 

często ginie również, wiesz? 

 

Maja 

Wiem. Szanuję i podziwiam.  

 
Przeciąg zatrzaskuje drzwi do kuchni tak, że wybija 

szybę. Teraz, kiedy drzwi się zamknęły, dostrzegamy 

monitor laptopa stojącego w przeciwległym kącie 

sypialni, obok drzwi. Na ekranie faluje ocean.  

 
Jota 

Dziwne… Coś się wydarzy. 

 

Maja 

(patrzy na odłamki szkła na podłodze) 

Lepiej to sprzątnę. Pokaleczysz się. 

(pochylona nad szkłem patrzy na bose stopy Joty z 

bliznami) 

 

Wnętrze, klub, noc (kilka scen dalej). 

Zatłoczony spory klub. Mnóstwo ludzi na parkiecie. 

Hałas, światła itd. Scena nieco apokaliptyczna. Przy 

barze Noe wpada na Jotę. Spotykają się po raz 

pierwszy. Noe, drgnąwszy na widok Joty, jakby ją 

poznawał, upuszcza zmiętą kartkę, którą trzyma w 

dłoni. Schyla się zmieszany, ale ktoś potrąca Jotę, 

która staje na kartce i Noe tę kartkę rozrywa. 

Jota 

Przepraszam… 

 

Noe 

Nic, nic… 

Przepraszam… 

(zaczyna pytająco i urywa) 

Przypadek 

Spotkanie bohaterów 
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Jota 

Tak? 

 
Maja 

Jota, wszystko ok? 

 

Noe 

(bezgłośnie powtarza) 

Jota? 

(na głos) 

Przepraszam… 
 

Noe zmieszany wychodzi, zostawiając na barze 

nietknięte jedzenie. Na blacie baru zostaje kartka, 

którą machinalnie odłożył. To kartka z tekstem, który 

już widzieliśmy. 

 

Maja 

W porządku? 

 

Jota nie odpowiada, zauważa kartkę, widzi, że jest 

rozdarta i machinalnie czyta z niej parę słów. 

Gwałtownym ruchem podnosi kartkę zszokowana. 

 
Wnętrze samochodu. Noc 

Noe za kierownicą jedzie, na skrzyżowaniu ostro 

hamuje przed czerwonym światłem. Oddycha głęboko i 

łapie się za głowę. 
 

Noe 

Jota… Najmniejsza z greckich liter.  

 
Plener, ulica. Noc 

Samochód Noego przed skrzyżowaniem. Zmieniają się 

światła, Noe rusza z opóźnieniem przynaglony 

klaksonem samochodu nadjeżdżającego z tyłu. Samochód 

wyprzedza go na skrzyżowaniu, jakiś młody człowiek 

przez okno pokazuje mu „fucka”.  
 
Wnętrze. Obszerna toaleta w klubie. 

Maja i Jota. Jota siedzi oniemiała na parapecie 

ślepego okna, Maja nie rozumiejąc czyta z kartki 

pozostawionej przez Noego. 

  

Maja 

Widzę cię teraz, jak schodzisz ze stromego, 

osypującego się piaszczystego zbocza, za którym 

ogromną czarną plamą kłębi się w nocy 

spiętrzony skraj twojego lasu. Białe plamy 

księżycowego blasku świecą na krawędziach tych 

Czytanie snów 
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fal czarnych. Z księżyca utkane są twoje 

warkocze, pani, i twoja suknia. 

 

Wnętrze samochodu. Noc 

Noe za kierownicą jedzie, z offu słychać głos Mai. 

 

Maja (off) 

Na nic nie patrzysz i tylko zsunąwszy się ze 

zbocza bardzo powoli idziesz. Niewidzącym 

wzrokiem wpatrzona w jakieś tam swoje sprawy. 

Bezgłośnie powtarzasz dziwne, sobie tylko znane 

słowa.  

 
Noe 

(do siebie) 

Niezmienna, aż się wszystko nie wypełni. 
 

Wnętrze. Toaleta w klubie. 

 

Maja 

Wzniesione ramię, dłoń bezwiednie dotyka głowy 

i dwoma długimi palcami obraca kosmyk srebra, 

co w marszu przez noc wysunął ci się z 

warkocza.  

 

Maja przerywa i zaskoczona patrzy na Jotę, która 

charakterystycznym dla siebie gestem dwoma palcami 

bawi się pasemkiem włosów. 

 
Maja 

 Powolnym jak litania rytmem kroków 

nieprzytomnych twój brzuch i biodra poruszają 

się w przód i w tył, a piach plaży otula i goi 

rany na stopach: krew krzepnie, kiedy idziesz. 

Koniec. To jakiś fragment czegoś. Jeśli ktoś 

lubi takie rzeczy… Trochę porno. Wzięło cię – 
co? 

 

 
 Wnętrze. Pracownia Noego. Noc. (kilka scen dalej) 

  

Noe siedzi w obrotowym fotelu na środku i obraca się 

za Jotą, która nieśmiało chodzi po wnętrzu, 

rozglądając się. Ogląda ekrany bez większego 

zainteresowania. Z większą uwagą zatrzymuje się przy 

książkach, ze zdziwieniem przygląda się ikonie na 

ścianie.  

 

 

Jota 

(tyłem do Noego patrząc na ikonę) 
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Kiedy staliśmy w drzwiach, zadzwoniła moja 

przyjaciółka. Z informacją, że jest pan w 

jakiejś sekcie i że to niebezpieczne. Kim pan 

jest właściwie? 

(odwraca się do niego) 

Dziwne słowa, ubiera się pan dziwnie, każe się 

pan nazywać Noe… Kim pan jest? 

 

 

Noe 

(uśmiecha się) 

A pani mimo to tu weszła… Imię dał mi ojciec. 

Był dziwakiem.  

(wstaje, podchodzi do półek z książkami) 

Jestem matematykiem i fizykiem… Wie pani, kiedy 

się ma takie imię, trudno grać z chłopakami w 

piłkę na podwórku. Więc to w jakimś sensie 

sekta...  
 

Noe podaje Jocie jedną z książek – ma jakiś popularny 

tytuł w stylu „Rozplatanie tęczy”. Z tyłu okładki 

zdjęcie Noego jako autora i notka biograficzna. Jota 

czyta tę notkę. 

 

 

Jota 

No, dobrze. Nagle od obcego człowieka dostaję 

kartkę z opisem własnego snu. Czytanie snów – 

sekta, nie sekta – to trochę dziwne, prawda? Tu 

piszą, że pan „bezlitośnie ujawnia fałsz 

przesądów, wyjaśnia ich pochodzenie i walczy o 

racjonalny obraz świata”. Ma pan może jakieś 

racjonalne wyjaśnienie tych czarów? 
… 

Pytam poważnie. Ani trochę nie kpię. 

 

Noe 

Dzikie gęsi. 

 

Jota porusza się gwałtownie. 

 

Noe 

Dzikie gęsi i szachy… 
 

 

Zakładamy, że w tym miejscu widz zechciałby wywołać ów dodatkowy 

materiał z wyjaśnieniem zagadki, które we właściwym filmie zostałoby jedynie 

zasygnalizowane.   
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Jednym z istotnych kluczy jest w prezentowanym pomyśle oniryczna 

atmosfera, widoczna tu w niektórych fragmentach. Dziwna rzeczywistość snu, 

złudzeń, wirtualnej rzeczywistości zdaje się odbiegać od „zwykłej 

rzeczywistości” i miesza się z nią. Mieszczą się w tej logice również np. 

przepowiednie i legendy – jest jednak jasne, że musi istnieć jakieś 

wytłumaczenie zagadkowych zjawisk. Spośród występujących postaci jedynie 

Noe i niektórzy z czarnych charakterów zdają się traktować ją naturalnie. 

Pozostali reagują lękiem, zaprzeczeniem, wyłącznie Morf wydaje się naturalnie 

zafascynowany. Zadaniem filmu jest tę rzeczywistość opisać, natomiast nie 

wyjaśnić do końca. Wyjaśnienie tej tajemnicy jest bowiem jednym z celów 

eksploracji wirtualnego świata Archipelagu.  

Pojawił się tu także na przykład szczegół w postaci bransoletki 

Uroborusa wywiniętej w kształt wstęgi Möbiusa. W filmie będzie to istotny 

motyw. Uroborus będzie często dwubarwny. Wewnątrz czerwony, na zewnątrz 

czarny. Topologicznie to nie jest możliwe, bo wstęga  Möbiusa ma jedną 

krawędź i jedną powierzchnię, więc gdzieś powinniśmy widzieć „szycie” 

dwóch barw, a w niektórych sytuacjach w filmie go nie widzimy. W onirycznej 

atmosferze, w której trudno rozróżnić sen od jawy i rzeczywistość wirtualną od 

prawdziwej, Uroborus będzie właśnie odróżniał te rzeczywistości. W 

sytuacjach realnych szew będzie widoczny. Uroborus może być przy okazji 

komercyjnym gadżetem stosowanym w opisanej wyżej promocji. Da się 

również stworzyć opatentowaną wersję ciekłokrystaliczną, która zmienia barwę 

zależnie od kąta patrzenia i Uroborus w rzeczywistości może zachowywać się 

jak obiekt ze snu – szew będzie zawsze ukryty. Z kolei motyw wody kapiącej z 

komputerowych ekranu może być użyty w wygaszaczach itd.  

Kolejne (niechronologicznie) fragmenty scenariusza: 

 

Plener. Uliczka w willowej dzielnicy na 

przedmieściach. Dzień. 

Bolek wysiada z samochodu. Zza samochodu po drugiej 

stronie ulicy wychodzi dwóch dresiarzy z kijami 

baseballowymi. Trzeci wychodzi z furtki, do której 

Bolek zmierzał. 

 

Dres III 

A wiadomości szef nie dostał. No i mu nerwy 

puszczają. 

Sen i rzeczywistość – 

tajemnica do 

rozwikłania 

Promocyjne gadżety i 

ich fabularne role 

Entropia – chaos 

brutalnej 

rzeczywistości 
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Bolek 

To ja może panów zostawię… 

 

Dres III 

Jacy my tam dla ciebie panowie, Bolek! 

(wskazując kluczyki od samochodu, które Bolek 

chowa do kieszeni) 

A, nie, nie - samochodzik to my sobie na chwilę 

pożyczymy. 

 

Bolek wzdychając oddaje kluczyki dresiarzowi. 

 

Dres I 

To wy z nim przodem, a ja za wami… 

 

Bolek patrzy na dresiarzy z rosnącym przerażeniem - 

dociera do niego, że na samochodzie się nie skończy. 

Dres III rzuca kluczyki Dresowi I. 

 

Dres III 

No, bo widzisz, Bolek, teraz jazda próbna 

będzie. 

 

Dres II łapie Bolka za kołnierz, wpychając go na 

tylne siedzenie własnego samochodu i sadowi się obok 

niego. 

 

Dres II 

Grzecznie, kurwa, siadamy. 

 

Samochody ruszają. Widać kroplę wody na lusterku 

samochodu. 

 

Wnętrze. Pokój Morfa. Dzień. 

Morf ślęczy przy komputerze. Na monitorze nadal 

faluje morze i Morf się w nie wpatruje niezrozumiale 

intensywnie. Na ekranie widać kroplę, jakby 

przyklejoną do szyby od wewnątrz. Morf porusza myszą 

komputera, kropla odkleja się i spada na pojawiającą 

się na ekranie falującą powierzchnię wody. 

  

Morf 

Woda, kurde, ciągle woda... Co jest? 

 

Plener nad jeziorkiem w lesie. 

Samochody z dresiarzami i Bolkiem zajeżdżają nad 

nieduży staw w lesie. 
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Wnętrze. Gabinet Profesora. Dzień.  

Profesor i Noe siedzą w fotelach przy niewielkim 

stoliku. Grają w szachy, rozmawiając. Żona Profesora 

stawia na stoliku ciasteczka i kawę. 

 

Profesor 

Praca naszego młodego przyjaciela jest bodaj 

najciekawszą, jaką zdarzyło mi się widzieć. 

Twoje ciasteczka nie zmarnują się przy takiej 

okazji, skarbie, dziękuję. 

 

Żona Profesora 

Zostawię was… 

 

Profesor 

Ależ nie, moja droga. Bez ciebie znowu 

przegram. On jest piekielnie bystry, błagam. 

 

Przeciąg powoduje zatrzaśnięcie drzwi. 

 

Plener nad jeziorkiem w lesie. 

Dres III zatrzaskuje drzwi samochodu Bolka. Po czym 

kijem baseballowym rozbija przednią szybę. W tle 

podtapianie Bolka. 

Bolek inkasuje cios w twarz. Scena katowania Bolka 

przeplata się następnie z dialogiem u Profesora. 

 
Wnętrze. Gabinet Profesora. 

 

Noe 

Pan profesor celowo zawyża zagrożenie, proszę 

Pani, i chyba wiem, dlaczego. Ale popełnia błąd 

- muza pańskiej żony, profesorze, może natchnąć 

również mnie. 

 

Żona Profesora 

(Uśmiecha się, odczytując pochlebstwo) 

Rzeczywiście bystry piekielnie… 

 

Profesor 

To nie muza, chłopcze - w żadnym razie. 

Zobaczysz, kiedy ci da mata. 

 

Kolejny potężny cios w scenie katowania Bolka. 

 

Noe 

Cóż… Zdaje się, strzeliłem gafę, nie ma sensu 

tego ukrywać. Zechce mi pani wybaczyć, mam 

nadzieję.  
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Odtąd to raczej Żona Profesora rozgrywa szachową 

partię. Należy tu powtórzyć jakąś elegancką, 

publikowaną klasyczną partię.  

 

Żona Profesora 

Intencje miał pan nienajgorsze. Wybaczam panu. 

Ale cóż to za pracą tak pan zaciekawił mojego 

drogiego staruszka?  

 

Noe 

Och, to bardzo zawiłe… 

 

Profesor 

Oj! Nie radzę panu z nią znowu zadzierać, 

chłopcze! 

 

Noe 

(Przestraszony teatralnie) 

Przepraszam stokrotnie… 

 

W trakcie wymiany grzeczności katowany Bolek zaczyna 

rzęzić. Część dialogu u Profesora z offu. 

 

Profesor 

Nasz niezbyt zręcznie uprzejmy gość, kochanie, 

zajął się modelowaniem złożonych chaotycznych 

układów. I wyobraź sobie, odkrył w nich 

zadziwiające własności. Nie myślałem, że w 

logice złożoności da się znaleźć coś aż tak 

nowego, ale mnie najbardziej ciekawią motywy 

pańskiego rozumowania. Pańskie inspiracje, że 

tak powiem.  

Cios w lesie. 

Świetny ruch, kochanie… 

 

Noe 

(zakłopotany sytuacją na szachownicy) 

To dla mnie kłopotliwy temat, profesorze. 

Inspiracje, o których pan prawdopodobnie mówi, 

były… No cóż - chyba niezbyt poważne. 

 

Profesor 

Ach tak, wyobraź sobie, nasz przyjaciel niezbyt 

wierzy w probabilistyczne wyjaśnienie strzałki 

czasu. 

 

Noe 

(półgłosem do siebie, przy czym nie jest jasne, 

czy mówi o szachach, czy o opinii Profesora) 

Ach, o to chodzi… 
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Noe chwyta jedną z figur i zawiesza ją nad polem, 

zastanawiając się nad kolejnym ruchem. 

 

Żona Profesora 

Rozumiem, że skoro mój mąż jest tak poruszony, 

to nie pisał pan o niskiej entropii młodego 

wszechświata, zasadzie antropicznej, ani o 

niczym podobnie nieciekawym. Co tu się 

wymyślić? 

 

Bolek jęczy i błaga o litość. 

 

Profesor 

Nie - on się uparł, przedstaw sobie, rybeńko, 

żeby rosnącą entropię uzasadnić mocniej niż 

prawdopodobieństwem. 

 

Noe decyduje się na ruch. Sprawia wrażenie, jakby 

rozmowa do niego nie docierała. 

 

Noe 

Poniekąd… 

 

Żona Profesora 

No, żartujecie sobie z kobiety. 

 

Wykonuje ruch, co wywołuje kolejny komentarz 

Profesora w stylu „chylę czoła”. 

 

Żona Profesora 

(jakby się denerwując w miarę przemowy) 

Chcecie powiedzieć, że znalazł pan powód, dla 

którego rośnie na świecie chaos, gasną gwiazdy 

i umierają ludzie, a wszechświat stygnie -- i 

to jest coś innego niż chaotyczne 

prawdopodobieństwo, tak?!  

 

Trzech dresów kopie leżącego Bolka, potem jeden z 

nich unosi go i widzimy jego zmasakrowaną twarz. Z 

offu słyszymy koniec kwestii Żony Profesora, co 

brzmi, jakby ostatnie pytanie zadawała katowanemu 

Bolkowi. 

 

Noe 

Nie, oczywiście nie. Znalazłem tylko model 

przestrzeni, nieco inny niż przestrzenie 

fazowe, które się na ogół rozważa, i w niej 

entropia wzrasta z natury tych przestrzeni. 

Oczywiście nie wiem niczego, co by mi pozwalało 

sądzić, że ten model opisuje cokolwiek w 

realnym świecie.  
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Kolejny cios w twarz Bolka. 

 

Profesor 

Ha! A swoje przestrzenie oparł na obserwacji 

ludzkich zbiorowości, wyobraź sobie. W dodatku 

- mam rację? - wykonał komputerową symulację 

modelu opartego na tych przestrzeniach. I ona 

podobno działa. Co pan takiego zrobił? 

 

Noe 

Wodę… Ocean, mówiąc dokładniej. 

 

Profesor 

No masz tobie! Ha! Ojciec dał mu biblijne imię 

- i widzisz? On ma religijne motywacje - to ci 

chcę właśnie powiedzieć. Jak Newton.  

Choć w szachach… Chyba ci tym razem nie poszło, 

chłopcze. 

 

Żona Profesora 

No tak, zostały panu dwa ruchy… Proszę 

wybaczyć, ale ja czegoś nie rozumiem w tych 

wszystkich fundamentalnych rzeczach. Świat 

przecież nie musi podlegać naszym schematom, 

nikt nam nie obiecywał, że w ogóle będzie 

logiczny. Bo co, jeśli nie jest? Jeśli nie ma 

sensu? Proszę powiedzieć, pan naprawdę myśli 

jak Newton? Że tu chodzi o myśl Stwórcy? 

 

Noe 

To trochę kłopotliwe pytania, proszę pani, 

zwłaszcza dla kogoś, kto właśnie tak sromotnie 

przegrał.  

Choć chyba jednak zostały mi cztery ruchy. 

 

Żona Profesora 

Cztery? Zobaczmy.  

 

Profesor 

Rzeczywiście cztery, kochanie. Spójrz… 

 

Żona Profesora 

Cztery. No, no… Zaraz, zaraz… 

Ludzkie zbiorowości, mówicie… Nietrudno 

zauważyć entropię, to akurat prawda… 

 

Tu z kolei w momencie gwałtownej przemowy żony profesora, kiedy 

pojawi się wątek entropii, emocjonalnie zderzony z ilustracją zjawiska w 

Dydaktyczne wątki 
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równoległej scenie, wywołany zostanie odpowiedni materiał i może to być ów 

wielki temat treściowo odpowiadający cytowanemu odcinkowi The Fabric of 

the Cosmos. W fabule dowiadujemy się zaś następnie o projekcie Archipelagu, 

który Noe buduje z wykorzystaniem swoich odkryć.  

W dalszym ciągu spotkania Noe w zapowiedzianych czterech ruchach 

jednak wygrywa partię i opowiada o tworzonym przez siebie Archipelagu. 

   Jeszcze kolejna scena.  

 

 

Plener. Przed wydziałem matematyki. Dzień. 

Maja parkuje skuter, nagle zauważa w oddali postać 

podobną do Noego. Zaczyna za nim iść.  

 
Sc.14 Plener. Uliczka między budynkami. Dzień. 

Postać skręca w wąska uliczkę między budynkami. Maja 

wchodzi do uliczki, ale nikogo nie widzi. Na końcu 

przejścia widać zakręt w lewo o dziewięćdziesiąt 

stopni. Maja idzie dalej, za zakrętem w przejściu 

leży przewrócony kosz na śmieci, uliczka jest 

zasypana odpadami. Z okna na piętrze słychać meski 

głos, krzyczy – „I wyłącz już babo ten telewizor. 

Zrobiłabyś coś w domu!”. Maja idzie dalej, do 

kolejnego załamania ulicy (znów w lewo, 90 stopni). 

Uliczka wygląda podobnie jak, ta do której weszła za 

pierwszym razem. Na jej końcu ponownie widzi zakręt 

90 stopni. Idzie dalej, za zakrętem widzi ten sam 

przewrócony kosz i śmieci. Z okna ponownie słyszy ten 

sam głos: „I wyłącz już babo ten telewizor. 

Zrobiłabyś coś w domu!”. Maja trochę przestraszona 

spogląda za siebie, wraca do zakrętu. Na końcu 

uliczki widzi parking, z którego przyszła. Jej droga 

powrotna okazała się krótsza o dwa załamania ulicy. 

 

Nieco później widzimy, jak widoczne zmieszanie Mai zauważa Jota. 

Pyta, czy coś się stało, ale Maja wymijająco zaprzecza. Widzimy potem, jak 

Maja wraca w to samo miejsce, staje u wlotu uliczki, wyraźnie waha się, po 

czym machając z rezygnacją ręką, zawraca, nie wchodząc i nie wyjaśniając 

zagadki. To reakcja typowa dla „normalnych” bohaterów tej historii. Filmowa 

przemiana Mai – inteligentnej i bardzo atrakcyjnej dziewczyny, wiodącej dotąd 

łatwe życie i znudzonej nim do granic depresji, wdającej się w sensacyjno-

miłosną intrygę w poszukiwaniu „czegoś wreszcie prawdziwego” – polega 

Czwarty wymiar? 
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właśnie na dostrzeżeniu, że prawda i sens tkwią być może w tajemnicach 

świata. 

Ten motyw – tego rodzaju sceny pojawią się zresztą wielokrotnie – 

posłużyłyby do uruchomienia podróży po czterowymiarowym labiryncie, 

zaoferowany zostałby również film pokazujący geometrię nadprzestrzeni itd. 

Ale rzecz jasna również psychologia człowieka cofającego się w obliczu 

zagadki jawnie przeczącej zdrowym zmysłom może wywołać ileś odniesień 

literackich, czy filozoficznych, włącznie znów z jaskinią Platona, która będzie 

zresztą elementem labiryntu.   

Powyższe fragmenty są jedynie przykładowymi ilustracjami pomysłu. 

W rzeczywistości, po pierwsze, powinien on zostać stworzony przez 

profesjonalnych twórców, poddających w dodatku swoje koncepcje normalnie 

stosowanym w tej branży procedurom weryfikacyjnym, zwykle powodującym, 

że finalny scenariusz bardzo znacznie odbiega od pierwotnej wersji. Po drugie, 

szczegółowy kształt fabuły powinien również zależeć w dużym stopniu od 

określenia zawartości następującej w kolejności warstwy materiałów, 

reprezentowanej siedmioma przytoczonymi wyżej zagadnieniami – a ich lista 

oraz sposób rozwinięcia powinny się również stać przedmiotem szczegółowych 

uzgodnień. 

Niemniej same podstawowe założenia fabuły wydają się warte 

przedyskutowania. Pojawiający się tu Noe niezupełnie jest głównym bohaterem 

filmu. Po pierwszym akcie znika w sensacyjnych i niewyjaśnionych 

okolicznościach ścigany przez konglomerat przestępczych mafii i służb 

specjalnych. 

Noe jest autorem odkryć, których rozmiar i sens będzie można 

poznawać w filmie i potem w zasobach wirtualnego Archipelagu i które staną 

się oczywiście przedmiotem pożądania niecnych sił, co tworzy sensacyjne 

wątki fabuły. Noe wynajduje więc m.in. sposób budowy tzw. assemblera, 

nanoskopowego molekularnego robota wzorowanego na futurologicznej wizji 

Erica Drexlera
50

. Wynalazek umożliwia tworzenie całych generacji 

                                                        
50

 K. E. Drexler, Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology, Anchor 

Books Editions 1986 – dostępna online wersja pdf: 

http://xaonon.dyndns.org/misc/engines_of_creation.pdf. Książka maluje perspektywy 

oszałamiające, a choć ich realność jest problematyczna, to wstęp do niej napisał Marvin 

Minsky z MIT, praca jest popularną lekturą naukowców i inżynierów z tej uczelni i 

Przykład i jego 

funkcje w opisie 

Warte uwagi 

założenia 

konstrukcyjne 

fabuły 

http://xaonon.dyndns.org/misc/engines_of_creation.pdf
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nanomaszyn. Potrafią one budować dowolnie zaprojektowane (zgodne wszakże 

zawsze z prawami natury) układy molekuł, manipulując pojedynczymi z nich 

na wzór molekularnej biologii komórkowej. Powstawać mogą w ten sposób 

maszyny o rozmiarach nieco przekraczających wirusy, zdolne wobec tego na 

przykład wnikać do pojedynczych komórek ciała i dokonywać w nich napraw 

uszkodzonych struktur, również struktur DNA, zapobiegając chorobom i nawet 

starzeniu się. Potrafią się między sobą komunikować, mają zdolności 

obliczeniowe, a w sieci tworzą gigantyczne superkomputery. Rzecz jasna, 

można z ich pomocą wykonać dowolne urządzenia, w tym na przykład 

odwrotne drzewa neutralizujące odpady, mogą produkować żywność z 

elementarnych składników, potrafią niemal wszystko, czego nie zakazuje 

natura. Stanowią w gruncie rzeczy sztuczne formy życia. Potrafią wreszcie 

wykonać z molekularną dokładnością kopie istniejących obiektów. Więc także 

być może żywych ludzi, co rodzi niebezpieczne i paradoksalne poznawczo 

problemy. Problemów jest zresztą oczywiście więcej. Nie wiemy, na ile 

zaawansowany użytek zdołał Noe uczynić ze swych nanomaszyn. Zawdzięczać 

im można część zdumiewających elementów komputerowego interfejsu, 

którego próbkę widzieliśmy w przytoczonych tu fragmentach. Nanoroboty 

odpowiadają więc za jakąś – pozostającą wszakże do odgadnięcia – część 

onirycznej atmosfery, przy czym nie jest jasne, co z niemożliwej rzeczywistości 

uderzających w niektórych scenach jest snem, magią lub mistyką, a co 

skutkiem zdumiewającej technologii. 

Noe jest oczywiście również odkrywcą poszukiwanej Teorii 

Wszystkiego oraz cokolwiek tajemniczej matematyki złożoności, która okazuje 

się jej elementem.  

Noe jest twórcą filmowego wirtualnego Archipelagu. Nie jest całkiem 

jasne, czy jest do element znanego nam oprogramowania sieciowych 

wirtualnych światów, czy też – i na ile – Archipelag Noego istnieje w jakimś 

sensie rzeczywiście, dzięki technologii, która naturę skutecznie miesza ze 

sztucznie generowanymi tworami i dzięki koncepcjom, które kwestionują 

realność czegokolwiek poza matematyką. Archipelag Noego zanurzony jest w 

                                                                                                                                          
pomimo kilku wątków, którym da się zarzucić szarlatanerię, przedstawia coś, co w 

zasadniczym zarysie przynajmniej nie jest wykluczone i jako takie może służyć za 

podstawę rzetelnej fantastyki naukowej.  
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oceanie, który symbolizuje i w jakimś ujawniającym się stopniowo sensie 

ucieleśnia bezmyślnie okrutny chaos ludzkiej zbiorowości. Same krainy 

Archipelagu są natomiast jakimś mitycznym rajskim ogrodem harmonii i sensu 

– wyraźnie skontrastowanym z przerysowanym do karykaturalnej postaci 

bezsensem i okrucieństwem realnego świata. 

Noe oczywiście obawia się możliwych złowrogich konsekwencji 

własnych odkryć. W końcu znika ścigany przez potężną mafię. Okoliczności 

nie są jasne, stopniowo jednak okazuje się, że Noego znaleźć można w 

wirtualnym świecie Archipelagu, gdzie istnieje podobnie jak rozumne 

konstrukty w cyberprzestrzeni kreowanej w Neuromancerze Gibsona. Pod 

wieloma znakami zapytania staje samo istnienie Noego. Nie wiadomo, czy 

istnieje fizycznie, czy jest tylko rodzajem matematycznego oprogramowania o 

wszystkich cechach ludzkiej inteligencji i osobowości, może przecież istnieć 

fizycznie jako produkt nanotechnologii – i to w wielu „kopiach”. Nie wiadomo 

też ostatecznie, czy kiedykolwiek realnie istniał biologicznie. I przede 

wszystkim nie wiadomo, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. Pojawią się 

również pytania, czy na pewno mamy do czynienia z postacią szlachetną i tak 

jednoznacznie dobrą, jak się wydaje początkowo, czy jednak jest to postać 

mroczna, złodziej snów i wszelkiego ludzkiego dobra – życia w ogóle, które 

potrzebne mu jest być może do własnego istnienia.  

Taka konstrukcja filmowej rzeczywistości ustanawia przede wszystkim 

wprost wszystkie ze sformułowanych tu „węzłów gordyjskich”, co ma 

zasadnicze znaczenie z punktu widzenia projektowanych edukacyjnych celów. 

Tworzy też potencjalnie szansę na stworzenie świata dowolnie fantastycznego 

zarówno w mrocznych, jak świetlanych odcieniach. I dowolnie bogatego, 

zależnie od wyobraźni i pracowitości zaangażowanych twórców. Jest tu miejsce 

na mitologię i baśń – dowolnie zresztą wyjaśnialną, o ile zechcemy wyjaśnień – 

skoro wszystko da się uzasadnić efektem nanomaszyn z jednej strony, a 

uzasadnianym matematycznie wpływem myśli na rzeczywistość z drugiej. 

Mitologia tych światów ma również zasadnicze znaczenie dla klasycznie 

humanistycznych elementów „programu”, o ile się takie pojawią, a ze wszech 

miar powinny z wielu dość jasnych względów. Możemy w urządzeniu świata 

widzieć na przykład ślady lektur protagonisty, możemy zaludnić te światy 

literackimi postaciami czy rzeczywistymi twórcami kultury. Jak widzieliśmy, 
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wszystko to ma zasadnicze znaczenie dla siły immersji projektowanego świata, 

jego atrakcyjności i siły oddziaływania na odbiorcę. Przy czym intensywny 

kontrast pomiędzy złym światem zastanym a idealną rzeczywistością 

harmonijnego Archipelagu ma dodatkowo wiązać odbiorcę z ideami tego 

świata, tworząc podstawy subkulturowej identyfikacji.  

Matematyczne pomysły Noego będą się realizować – ujawniając ukryte 

regularności chaosu – w jego sposobach walki z przeciwnikami. Do decyzji – z 

fabularnego punktu widzenia kluczowej – pozostaje, czy jakiś happy end lub 

inne rozwiązanie akcji ma nastąpić w filmie, czy ma raczej pozostać celem 

eksploracji wirtualnego Archipelagu, za czym wiele przemawia. W każdym 

przypadku w wirtualnym świecie kluczowym sposobem na sukces będą dla 

użytkownika takie rozumowania, w których wybór logicznego modelu zmienia 

rzeczywistość niemal fizycznie. Opisany uprzednio klasyczny problem stu 

więźniów znajdzie tu zastosowanie jako wzorzec. Przyjęta tu strategia – czysto 

konceptualny pomysł, nie zmieniający żadnej z reguł rzeczywistości – w istocie 

jednak radykalnie zmienia przestrzeń możliwych zdarzeń, odwracając 

prawdopodobieństwa i w ten właśnie sposób chaos świata oraz zanurzone w 

nim niecne siły powinny zostać przełamane.  

Pozostałe występujące w fabule postacie stworzą różnorodny zbiór 

właściwych bohaterów. Z nimi identyfikować się mógłby widz filmów i 

odbiorca projektu. Bohaterowie filmu mogą występować również w 

wirtualnych światach archipelagu. Spore znaczenie dla emocjonalnej siły fabuły 

miałby miał wątek miłosny – tu już zasygnalizowany pomiędzy Jotą i Noem. 

Noe jednak zniknie, dzięki czemu da się po fabularnym zamieszaniu rozkochać 

w Jocie na przykład Morfa. Sama Jota może się zresztą okazać postacią 

podobnie niewyjaśnioną i nawet ontologicznie niejednoznaczną, jak sam Noe. 

Kuszącą propozycją jest, by Jota okazała się istotą odwieczną, w rzeczywistości 

elementem świata odkrytego i odtworzonego przez Noego, rodzajem bogini 

nieświadomej własnej tożsamości i wydanej – jak Mesjasz – światu na ofiarę, 

którą składa z każdym krokiem postawionym w realnej przestrzeni.  

Kwestią decyzji jest, czy użytkownik wirtualnych światów Archipelagu 

powinien wcielać się w rolę któregoś z filmowych bohaterów, czy tylko 

powinien móc ich widzieć w kontynuacjach ich losów. Bohaterowie mają się 

różnić osobowością, wiedzą, doświadczeniem i motywacją. Połączy ich misja 
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odnalezienia Noego i dotarcia do jego tajemnic. Powody wszakże każdy z nich 

będzie miał inne. Z wymienionych tu postaci motywem Joty będzie rzecz jasna 

uczucie, ale i rodzaj uzależnienia od Noego, który umie wnikać w jej sny i 

leczyć jej koszmary, potrafi odczytać jej nieuświadomioną tożsamość. Morf to 

haker, którego motywacją jest czysta chęć poznania i dla niej nie cofnie się 

przed paktem z diabłem, z którego szponów będzie w stanie wydobyć go, rzecz 

prosta, wyłącznie miłość. Maja – imię po najmłodszej z Plejad, pięknej i 

zmiennej, czasem okrutnej – dołączy z chęci przeżycia wreszcie czegoś 

prawdziwego i będzie wiecznie konfrontowana z napawającymi ją lękiem 

niewyjaśnionymi, przeczącemu doświadczeniom tajemnicami. Każdego z tych i 

innych zamieszanych w historię bohaterów doświadczenie opisywanej historii 

zmieni na jego własny sposób. 

Wśród postaci należy oczywiście zadbać również o korzystanie z 

archetypicznych wzorców. Jest więc miejsce na figurę Judasza, na 

Prometeusza, jest w tej historii Dedal i Ikar, jest Tezeusz itd.  

 

 

Studium wykonalności – model biznesowy i jego wartość dla 

edukacji 
 

Zwykłe produkcje filmowe zarabiają na siebie dystrybucją w kinach, 

sprzedażą licencji telewizyjnej i (lub) udziałem w telewizyjnych reklamach. 

Dochodzą do tego ostatnio zyski z udziału w nowych mediach, w tym w 

kanałach internetowej transmisji i sprzedaży, co znów odbywa się na kilka 

sposobów. Z rynkowego punktu widzenia produkcja filmowa tego rodzaju 

oznacza w polskich warunkach zwiększenie kosztów wynikające z trzech 

zasadniczych czynników. Pierwszym jest konieczność dorównania 

międzynarodowym standardom w finansowaniu, skoro chodzi o dotrzymanie 

pola w konkurencji, w której uczestniczą produkcje międzynarodowe i 

zwłaszcza amerykańskie. Po drugie, filmów należy po prostu wyprodukować 

więcej. Do opisanej tu głównej fabuły dodać należałoby sporą ilość 

towarzyszących jej innych filmów (również kosztownych, bo stale 

wymagających wizualnego rozmachu) oraz oprogramowania. Wreszcie po 

trzecie, drobiazgowego opracowania z gwarancją rzetelności wymagają użyte 

Wysoki koszt 

przedsięwzięcia – 

tradycyjny rachunek 

w show-biznesie 
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we wszystkich warstwach materiałów koncepcje naukowe i matematyczne 

modele. To ostatnie zwłaszcza jest szczególnie trudnym zajęciem. Nieliczny 

zestaw pokazanych tu zadań i problemów zawiera problemy klasyczne. 

Oczekiwania, by ten lub inny projekt oferował oryginalne problemy, zagadki i 

modele, które równocześnie byłyby intrygujące, jest na ogół naiwne. Klasyczne 

problemy powstają bowiem w zasadzie wraz z historią matematyki i raczej nie 

dają się łatwo wymyślić na żądanie. Problem w tym przypadku jest niemal aż 

tak trudny. Do wykonania pozostają m.in. modele funkcjonowania wirtualnych 

światów oraz zwłaszcza matematyczna logika podstawowej sensacyjnej intrygi 

filmu, co jest zadaniem porównywalnym z opisanym tu wkładem Kipa 

Thorne’a w produkcję Interstellara. To oczywiście kosztuje.  

Jednakże z punktu widzenia samej produkcji filmowej, rzecz staje się 

równocześnie bezprecedensowo atrakcyjna. Film zyskuje mianowicie „drugie 

życie” w sieci, gdzie wpływy osiągane w reklamie i bezpośredniej sprzedaży 

stale rosną, tworząc zresztą dla tradycyjnych mediów coraz bardziej dolegliwą 

konkurencję.  Sieciowa eksploatacja tak pomyślanego materiału obliczona jest 

na lata bardzo intensywnych i częstych kontaktów, a odpowiednia promocja, 

niewymuszone zainteresowanie dzieci i sprzyjający klimat otoczenia tworzy 

potencjalnie rynek o niespotykanym w tradycyjnej branży zasięgu i dający się 

oszacować nie w oparciu o prognozy skuteczności kampanii reklamowych, a po 

prostu danych demograficznych.  Z punktu widzenia mediów te możliwości są 

nieporównywalne z niczym dotąd znanym.  

Wartość rynkowego rozwiązania z punktu widzenia edukacji ma tu 

znaczenie już dość gruntownie sprawozdane we wstępnej części opisu projektu. 

Warto jednak podkreślić, że w takim modelu wartości rynkowej nabiera 

zwłaszcza owo przedłużone sieciową eksploatacją życie materiałów filmowych, 

a ono zależy wprost od rzeczywistej edukacyjnej wartości projektu i jego 

poszczególnych części składowych. Mielibyśmy do czynienia z warunkami, w 

których – inaczej niż w rzeczywistości opisanej we wstępnej części 

opracowania – to istotna treść, a nie pusta tandeta byłaby warunkiem 

komercyjnego powodzenia medialnych projektów.  

Zwrócić uwagę należy również na otwierające się możliwości nowej 

roli resortów edukacji, których regulacyjna polityka zamiast nakazowej i 

właścicielskiej mogłaby się stawać coraz istotniejszym elementem i 

Edukacyjne “drugie 

życie” nieporównanie 

zwiększa rentowność 

Mechanizm, w którym 

wartość merytoryczna 

się opłaca 
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koncentrować się na działaniach wspólnych w obszarach kultury i edukacji, co 

skądinąd wydaje się koniecznym warunkiem dla jakichkolwiek nadziei na 

zmianę status quo. 

Projekt tej rangi i rozmiaru może i powinien mieć zresztą niezależną od 

struktur państwa radę programową o właścicielskich uprawnieniach. Poza 

oczywistym wpływem na kształt początkowych zasobów w tego rodzaju 

przedsięwzięciu, to właśnie ta rada decydowałaby o licencjach udzielanych na 

produkcję kolejnych zasobów portalu, wyznaczając ich edukacyjny charakter i 

tworząc popyt na edukację.  

Przedsięwzięcie jest, rzecz jasna, ogromne w każdych kategoriach, być 

może zresztą zwłaszcza kadrowych. Pod finansowym względem wydaje się, że 

z uwagi na wielkość koniecznych inwestycji docelowym modelem najbardziej 

tu odpowiednim byłby jakiś rodzaj partnerstwa prywatno-publicznego. 

W obecnej mgławicowej przecież fazie zaledwie wstępnej propozycji i 

ogólnego opisu projektu właściwe byłoby prawdopodobnie nadanie mu 

charakteru badawczo-wdrożeniowego. Szereg sygnalizowanych tu postulatów, 

tez i przewidywań ma lub może mieć charakter badawczych hipotez, których 

weryfikacja mogłaby się odbyć w ramach publicznie finansowanego projektu. 

Niezwykle ważne wydaje się jednak, by miał on wdrożeniowy charakter i by 

badane sfery objęły również prognozowanie wielkości rynków, studium 

wykonalności i analizy osiągalnych poziomów rentowności, czego zabrakło w 

omawianym tu projekcie ELEKTRA. 

W ramach tak pomyślanego projektu dałoby się stworzyć zarówno 

dojrzały i rozwinięty projekt zasobów początkowych, jak też potwierdzone 

testami i badaniami prototypy o ograniczonej funkcjonalności. Prototypy te 

dałoby się po prostu sprzedać inwestorom, z zastrzeżeniem postulowanej tu 

regulacyjnej roli eksperckiej rady projektu.  

 

 

Jeśli się uda... 
 

Realizacja tak pomyślanego przedsięwzięcia miałaby, rzecz jasna, wiele 

skutków, ale o nich oczywiście nie wydaje się sensownym w tym miejscu 

fantazjować. Warte podkreślenia wydają się natomiast dwie rzeczy. 
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Jak zostało to podkreślone, jest niezwykle ważne, żeby wszystkie 

zagadnienia zostały w proponowanym zasobie zaprezentowane według 

podwójnej gradacji: od poglądowych ujęć filozoficznych, popularnych i 

popularnonaukowych do pogłębionej „wiedzy szczegółowej”, która zwykle 

kojarzy się z edukacją, oraz od podstaw dla nieprzygotowanych w żadnym 

stopniu laików do zaawansowanej wiedzy na wysokim poziomie akademickim. 

Praca do wykonania jest gigantyczna – to jest zresztą jeden z powodów, 

dla których projekt zakłada rozproszoną grupę autorów i stworzenie dla nich 

raczej rynku, niż np. publicznego zlecenia, które zawierałoby szczegółowy 

plan, rozliczany następnie w trakcie i po realizacji. Powstała w efekcie „baza 

wiedzy” będzie w sporym stopniu – w zakresie materiałów „czysto 

edukacyjnych” – niezależna od projektowanych tu wątków fabularnych. 

Da się wtedy pomyśleć o innych kluczach fabularnych, w tym takich, 

które będą adresowane np. do młodszych grup dzieci. Na podstawie tej samej, 

wciąż rozwijanej bazy wiedzy da się projektować różnie pomyślane całe 

światy, konstruowane wg odmiennych założeń i adresowane inaczej.  

Np. taki warstwowy multiświat, tło dla kreskówek przeznaczonych dla 

uczniów szkół podstawowych. Jedną z warstw byłby w nim zwykły świat, jak 

nasz. Ziemia jednak jest planetą Układu Słonecznego. Niech on będzie atomem, 

Droga Mleczna niech będzie molekułą a cały nasz wszechświat obiektem 

świata wyższego poziomu. Z kolei niektóre elektrony naszych atomów niech 

będą zamieszkałe przez całe fascynujące cywilizacje. Ale niech oprócz tego 

istnieje również gradacja światów wieloprzestrzennych. Na płaskich 

powierzchniach w naszym otoczeniu znajdują się niewidoczne dla nas, bo 

nieskończenie cienkie światy zamieszkałe czasem przez rozumne istoty. Sami 

jesteśmy również płaską powierzchnią obiektu świata czterowymiarowego… 

Pewien genialny Płaszczak zamieszkujący jeden z płaskich światów odkrył całą 

złożoność Wieloprzestrzeni i znalazł sposób komunikacji z trójwymiarowymi 

ludźmi. Ludzki bohater filmu dostrzegł wysyłane przez Płaszczaka sygnały, 

podjął komunikację i tak zaczyna się przygoda.  

Sporą część materiału dydaktycznego potrzebnego w Archipelagu i na 

jego użytek stworzonego da się „podłączyć” również do takiej opowieści, a 

efekty – wiem z własnych doświadczeń – potrafią być zaskakujące. Choćby 

wspomniana geometria czteroprzestrzeni okazuje się być ciekawa i zrozumiała 
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maluchów – zarys 

przykładu 
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dla czwartoklasistów często łatwiej (efekt braku ograniczeń wyobraźni, jak 

można przypuszczać) niż dla starszych dzieci.  

W ten sposób – poza podróżowaniem po różnych dziedzinach nauki – 

dałoby się również od pojedynczego problemu „naukowego” docierać do 

bardzo różnych opowieści, zróżnicowanych co do poziomu wrażliwości i 

„dojrzałości” pytań filozoficznych, spotykać w sieci zróżnicowanych 

użytkowników, którzy „przychodziliby z różnych światów” itd.  

Patrząc z tej perspektywy da się widzieć w koniecznym tu do 

wykonania zasobie bazy wiedzy infrastrukturę, na gruncie której podobne 

projekty mogłyby się mnożyć już tym razem bez większego trudu, mniej więcej 

tak, jak normalne przedsięwzięcie medialne i show-biznesowe. Byłyby jednak 

zdecydowanie więcej warte i niekoniecznie destrukcyjne.  

Druga z zasługujących na uwagę konsekwencji wiąże się z wpływem 

takiego rozwiązania na rzeczywistość tej szkoły, którą znamy i której stanem 

jesteśmy – w gronie autorów tej książki – więcej niż zmartwieni. Powody 

naszej krytyki mają, jak widać, zdecydowanie fundamentalny charakter. Za 

błąd uważamy te cechy szkoły, które definiują jej podstawy.  Konsekwentne 

wnioski z tej krytyki natychmiast prowadzą do radykalizmów poza krawędzią 

niebezpiecznej utopii. Szkoła bez przymusu, bez ocen, zwłaszcza tych, które 

represyjnie służą utrzymaniu dyscypliny i egzekwowaniu posłuszeństwa, bez 

podziału na klasy, bez wymagań programowych, bez wyraźnie wyodrębnionych 

przedmiotów – to wszystko wygląda przecież na szaleństwo radykalnego 

anarchisty, a nie na propozycję w jakimkolwiek stopniu poważną.  

Projekt sformułowany w ten sposób, że stawia wyłącznie na autentyczne 

zainteresowania, godząc się z góry na ewentualność ich braku, realizowany 

byłby poza szkołą. Niczego od niej nie oczekuje i niczego w niej nie narusza. 

Jego ewentualne powodzenie w łatwy do wyobrażenia sposób jest jednak w 

stanie całkowicie odmienić szkolną rzeczywistość. 
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                               Adam Regiewicz 

Katedra: jeszcze inna możliwość „myślenia o tej 

całości”1  
W literaturze medioznawczej figura katedry stosowana bywała 

dotąd jako metafora zachodniego modelu wykształcenia sprzed ery 

mediów cyfrowych: starannego, spójnego, fundowanego na wyraziście 

określonych założeniach. Takie znaczenia na przykład wiąże z obrazem 

katedry w odniesieniu do edukacji wielokrotnie cytowany w naszej książce 

autor Płytkiego umysłu Nicholas Carr z powołaniem na esej dramaturga, 

Richarda Foremana
2
. Metafory tej używa także Lev Manovich, łącząc z 

nią ideę działań wymagających udziału wielu ludzi
3
. Czytelnicy i 

interpretatorzy stanowiska Manovicha dodają jednak, że zawsze przecież 

chodzi o działania na rzecz konstrukcji powstającej według uprzednio 

opracowanego planu, według wyrazistych reguł, w nastawieniu na 

oczywiste cele, gdy tymczasem współczesna nam sytuacja, związana z 

rozwojem mediów cyfrowych i funkcjonowaniem internetowego 

hipertekstu, zdaje się zaprzeczać możliwości kształcenia organizowanego 

odpowiednio do takiego wzorca
4
.  

Przedstawiana tu próba namysłu nad edukacją humanistyczną 

proponuje jednak ujęcie opozycyjne do referowanych stanowisk. Stosuje 

zatem pojęcie katedry w odniesieniu do modelu edukacyjnego możliwego 

współcześnie, więc z założeniem, że nie tylko nie należy on do 

przebrzmiałych, ale odwrotnie, że jest jak mało który – z gruntu 

nowoczesny i odpowiada istocie internetowego hipertekstu oraz 

współczesnym sposobom komunikacji człowieka ze światem.  

 

 

                                                 
1
 Cytat w tytule: W. Szymborska, Niebo z tomu Koniec i początek,  [w:] Tejże, Widok z 

ziarnkiem piasku, Poznań 1996, s. 141. 
2
 Richard Foreman używa pojęcia katedry właśnie w odniesieniu do charakterystyki 

wykształcenia przeciwstawnego do sieciowego modelu nowych mediów. Zob. N. Carr, 

Płytki umysł, dz.cyt., s. 241. 
3
 L. Manovich, Kim jest Autor? Modele autorstwa w nowych mediach, przeł. M. Filiciak, 

„Kultura Popularna” 2003, nr 1, s. 91-99. 
4
 M. Bogaczyk, Wszystko jest Tekstem? „Techsty”. Literatura i Nowe Media 2007, nr 3. 
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Katedra jako medium i model edukacji 

Wstępnie powiedzmy, że katedra wymaga ideowych założeń, 

planu, fundamentów, czasu, czegoś, co trwa i narasta, budowane jest z 

wysiłkiem, ale z głębokiej potrzeby, z respektem dla symboliki osi dół-

góra i, paradoksalnie, łączy wyliczone elementy charakterystyki z tym, co 

stanowi przestrzeń otwartą na wiele możliwości wypełniania jej, 

doświadczania i poznawania według zasad hipertekstowych
5
. 

Proponowana metafora w odniesieniu do edukacji sugeruje zatem takie 

rozwiązania edukacyjne, które – podkreślmy – nie odcinają od korzeni, ale 

równocześnie biorą pod uwagę aktualny kontekst kulturowy, jego 

wyznaczniki i konieczność działania zgodnie z wyznaczanymi przez nie 

regułami. Chodzi więc o katedrę pojmowaną nie jako konkretne medium 

edukacyjne, rodzaj Biblii pauperum, lecz o katedrę jako metaforę pewnego 

modelu edukacji właśnie.  

W odniesieniu do naszych tradycyjnych szkolnych programów 

‘języka polskiego’ da się rozważać wspomnianą wyżej konieczność 

pamięci o korzeniach na przykład podczas próby racjonalizowania faktu, 

że z całego dorobku literatury i kultury średniowiecza w zalecanym 

kanonie pojawia się zwykle jeden zaledwie tekst – Bogurodzica. Parę lat 

temu komentowałem tę kwestię w przekonaniu, że: 

Dopiero potraktowanie [tego tekstu] jako hipertekstu, który odnosi 

czytelnika do teologii, stamtąd do teocentryzmu, zjawisk społecznych, 

rycerstwa, etosu rycerskiego, mentalności średniowiecznej, ikonologii, 

korespondencji tekstu ze zjawiskami ikonicznymi, przenikania się tradycji 

zachodniej i wschodniej w tekście itd., usprawiedliwia takie działanie
6
. 

 

Po kilku latach od tego pierwszego kontekstowego modelu lektury, 

który wówczas proponowałem, jestem coraz bardziej przekonany do 

takiego właśnie sposobu czytania, który w punkcie wyjścia stawia tekst, 

skąd wychodzi się ku kon-tekstom, przyjmującym raz po raz cechy 

nowego, centralnego tekstu (model równorzędny) lub takich, które pełnią 

funkcję dookreślającą, uzupełniającą (model podrzędny/pomocniczy). 

Oczywiście sugerowany w powyższym przywołaniu model lektury 

                                                 
5
 Pierwszą próbę objaśnienia tego pomysłu zob. A. Regiewicz, Czytanie literatury metodą 

hiperłącza jako odpowiedź na wymagania nowej podstawy programowej, „Biuletyn 

Edukacyjny” SODN Częstochowa, 2011, nr 20 (26), s. 8-13. 
6
 Tamże. 
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wymaga zaangażowania i dziesiątków godzin lektury, rozmów, oglądania 

itd. Jednocześnie wydaje mi się, wzorem angielskich czy amerykańskich 

rozwiązań edukacyjnych, że czasem wystarczy dogłębnie czytać jeden 

tekst i poświęcić mu cały rok niż z rozbieganym wzrokiem pochłaniać 

kolejne lektury, z których nierzadko nic nie wynika. 

Przyglądając się mechanizmowi funkcjonowania hipertekstowości w 

nowych mediach, dostrzec w nim można analogie ze sposobem 

prezentowania wiedzy/informacji o świecie w kulturze średniowiecza, w 

której przenikają się, krzyżują i uzupełniają elementy różnych dyscyplin, a 

także form wyrazu: literatura, ikonografia, sztuka architektoniczna, 

matematyka i inne.  

Wsparcie dla takiego myślenia przynosi niedawno wydana po polsku 

książka Jaya Davida Boltera, który analizując współczesną multimedialną 

kulturę nowych mediów, dostrzega podobieństwo tej ostatniej ze 

średniowieczną katedrą ze względu potencjalność poznawczą (sytuację 

stwarzającą możliwość przekazu pewnego obrazu świata i zastanego stanu 

wiedzy o tym świecie, podlegającego wpływom, zmiennego i 

naznaczonego politycznością). Pisze on:  

Średniowieczna katedra wypełniona posągami i witrażami była nie tylko 

symbolem autorytetu chrześcijaństwa, ale i skarbnicą średniowiecznej 

moralności oraz wiedzy o świecie i ludzkiej kondycji. Katedra była 

biblioteką, której księgi odczytywali wierzący, krocząc nawami i 

podnosząc wzrok ku biblijnym scenom, wizerunkom świętych, alegoriom 

cnót i występków czy wizjom nieba i piekła
7
. 

 

Struktura mediów cyfrowych pozwala wrócić do przestrzennie 

rozlokowanej wiedzy/informacji, jaka była proponowana ludziom 

średniowiecza i  jaką mogli zdobywać, przyswajać oraz zapamiętywać, 

odczytując kamienną księgę. Jeśli „Księga zabiła katedrę”
8
, 

unieruchamiając odbiorcę i angażując jego wzrok, koncentrując na jednym 

                                                 
7
 J. D Bolter, Przestrzeń pisma, przeł. A. Małecka, M. Tabaczyński, Kraków 2014.  

8
 Tym sformułowaniem Viktor Hugo żegna się z katedrą jako encyklopedią: „kiedy 

porównamy myśl, która, chcąc wyrazić się w budowli, musi poruszyć cztery czy pięć 

innych sztuk i tony złota, i całą górę kamieni, i cały las belek, i cały lud robotników, 

kiedy ją porównamy z myślą, która staje się książką i której wystarczy trochę papieru, 

odrobina atramentu i pióro, czyż możemy się dziwić, że rozum ludzki porzucił 

architekturę dla druku? Przetnijcie znienacka pierwotne łożysko rzeki kanałem 

wykopanym poniżej jej poziomu, a rzeka porzuci swe dawne łożysko”. V. Hugo, Katedra 

Najświętszej Marii Panny, przeł. J. Tokarzewicz, Gdańsk 2001, s. 108. 
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tylko aspekcie wiedzy (czytaniu), to nowe media ponownie uruchamiają 

czytającego, czynią odbiorcę mobilnym, pozwalają mu przechodzić od 

leksji do leksji, nawigować, dokonywać wyboru. Podobnie, jak niegdyś 

katedra była znakiem świata, jego modelem wyrytym w kamieniu, tak 

obecnie sieć nowych mediów daje pewne wyobrażenie o konstrukcji 

rzeczywistości, coraz wyraźniej przypominającej kłącze czy labirynt. Tym 

samym mechanizm hipertekstowości uruchamia zapomnianą rolę tekstu 

jako uniwersalnego i duchowego interfejsu, przypominając o integralności 

wiedzy i duchowości.  

W tym znaczeniu interfejs byłby oferowanym przez kulturę i 

technikę miejscem stykowym człowieka (jego ciała eksplorującego 

przestrzeń w rytualnym zdarzeniu) i absolutu: sumy wiedzy i 

duchowości, ku której podąża czytelnik/użytkownik w akcie 

lektury/eksploracji
9
.  

 

Dlaczego jednak katedra, a nie sieć czy kłącze, które bardziej 

odpowiadają współczesnej wyobraźni i modelom świata? W zrozumieniu 

tej kwestii pomaga lektura George’a Weigla Katedra i sześcian
10

,  w której 

autor zwraca uwagę na niebezpieczeństwa konceptualizacji wiedzy w 

oparciu o encyklopedyczną strukturę reprezentowaną dziś w nowych 

mediach dzięki bazie danych. 

 Mimo zarysowanej zbieżności pomiędzy strukturą nowych 

mediów, które ponownie wprawiają w ruch użytkownika kultury, a katedrą 

jako metaforą wieloaspektowego modelu poznawczego, istnieje miedzy 

nimi wiele różnic, na które przynajmniej pokrótce trzeba zwrócić uwagę. Z 

pewnością proponowany niżej model, odwołujący się do przestrzenności, 

nie jest wielopoziomową bazą danych, zbudowaną na sposób 

encyklopedyczny, jak sugeruje konstrukcja nowych mediów. 

Niewątpliwie, media cyfrowe są kwintesencją oświeceniowego 

zwycięstwa encyklopedii nad narracją, gdzie realizuje się marzenie o 

zgromadzeniu i opisaniu wszystkiego, co dotąd wytworzono. W takim 

kształcie jednak ta katalogowa i uporządkowana struktura musi prowadzić 

                                                 
9
 M. Pisarski, Sztuka dawna w świetle sztuki cyfrowej: w stronę teorii kulturowych 

interfejsów  (zarys), [w:] Maszyny kruszenia słowa. Biuletyn konferencyjny, red. A. 

Regiewicz, Częstochowa 2014, s. 38. 
10

 G. Weigel, Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, przeł. I. 

i P. Zarębscy, Warszawa 2005. 
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do pewnych zniekształceń: uproszczeń, skrótów, redukcji znaczeń, które 

ustępują kodom i kluczom powiązań ustalonych zgodnie z narzuconymi 

przez obowiązujący system kulturowy wyborami i klasyfikacjami
11

. 

Encyklopedia, jak pokazują to właściwości nowych mediów, ma strukturę 

otwartą, asocjacyjną, podatną na rozszerzenia, ale jednocześnie 

fragmentaryczną, szczątkową, ograniczoną hasłowo – deskrypcyjnie do 

jednego zagadnienia. Przechodzenie od hasła do hasła dokonuje się w 

sposób asocjacyjny, nie zaś linearny, trudno tu o jakąś logikę powiązań 

informacji. W przeciwieństwie do struktury katedry, która ukazuje 

konkretny kształt wyrażający ideę, katalogowa budowa bazy danych, jej 

kłączowy charakter, nie przedstawia żadnej konstrukcji.  

  Sieć jest wypadkową napotkanych węzłów, przebyta droga 

błąkaniem się po labiryncie „atrakcjonów”, surfowanie zaś jest 

kolekcjonowaniem rozbitych fragmentów lustra rzeczywistości, z których 

trudno jednak zbudować jakieś jedno spójne odbicie. 

 Inna z przywołanych metafor – kula – odwołuje się do 

nieustannego przyrostu wiedzy, do koncepcji „bomby informacyjnej”, 

która rozrasta się we wszystkich kierunkach. Pojawiająca się przy okazji 

nowych mediów tożsamość sferyczna, budująca swoją osobowość, wiedzę 

o świecie na podstawie zainteresowania wszystkim, jest jednocześnie 

bardzo powierzchowna. Proces przyrostu wiedzy nie idzie w parze z 

wejściem w głąb, problematyzacją, refleksyjnością, mówiąc inaczej z 

przetwarzaniem tego, co już jest znane. Ponadto, kula niewątpliwie mająca 

swoje epicentrum, punkt wyjścia, rozrasta się we wszystkich kierunkach, 

nie czyniąc jednak powiązań pomiędzy elementami, które zawierają się w 

jej przestrzeni. Jedyną styczną pozostaje powierzchnia, która scala w jedną 

bryłę – sferyczną konstrukcję. Można zatem mówić, że nowe media, 

rozrastając się we wszystkich kierunkach, przypominają swoją strukturą 

taką właśnie kulę. W przeciwieństwie do konstrukcji katedry, kula nie ma 

celu, nie zmierza w określonym kierunku, ale rozrasta się poprzez przyrost 

na wszystkie strony. Ponadto, w katedrze jej elementy przestrzenne są ze 

                                                 
11

 Metaforę tę w odniesieniu do mediów i kultury współczesnej rozwija Piotr Kowalski 

(P. Kowalski, Encyklopedia i palimpsest, [w:] Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania 

kultury, red. P. Kowalski, Z. Libera,. Kraków 2006, s. 7-46). 
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sobą silnie powiązane, zarówno semantycznie, jak i strukturalnie, co 

nadaje jej konstrukcji określony sens.  

Tym samym model edukacji, która chciałaby obejmować pewien 

całokształt wiedzy celowo zorganizowanej w kształceniu ogólnym, może 

przypominać tak charakterystyczną dla nowych mediów i pociągającą 

strukturę sferyczną, która chce objąć wszystkie aspekty rzeczywistości, 

przede wszystkim jednak ma być wyrazem pewnego sposobu 

kształtowania człowieka, co już jest bliższe katedrze i jej sposobowi 

budowania narracji o świecie za pomocą architektury. W modelu tym 

najważniejsze wydaje się pytanie o cel, a zarazem o  sens czy ideę 

edukacji, a tym nadrzędnym wobec coraz większych kompetencji 

przyznawanych nowym mediom w transmisji danych (czy szerzej wiedzy), 

które oferują nieograniczone wręcz możliwości poznania, wydaje się nie 

kwestia kanonu (zwłaszcza pojmowanego jako lista lektur) czy dyscyplin 

kształcenia, ale przygotowanie do krytycznego samodzielnego 

rozpoznawania rzeczywistości, problemów swoich i świata, do 

samodzielnego ich interpretowania i w końcu do konceptualizowania 

poznanego. U podstaw takiego modelu leży przekonanie z zakresu 

antropologii filozoficznej: „człowiek potrzebuje sensu”
12

, dzięki któremu 

może interpretować i konceptualizować otaczającą go rzeczywistość. To 

fundament – idea projektu. Dopiero na takim założeniu trzeba zbudować 

filary, które uniosą pozostałe elementy. 

 Struktura kuli przypomina w nieco zmienionej formie za przyczyną 

przywołanej już książki George’a Weigla metaforę sześcianu. 

Amerykański publicysta, analizując sytuację cywilizacyjną Stanów 

Zjednoczonych i Europy, zwraca uwagę na towarzyszącą współczesnej 

kulturze Starego Kontynentu redukcję duchowości i spraw związanych z 

wartościami. Przeciwstawiając sobie dwie olbrzymie budowle Paryża: 

katedrę Notre-Dame i Wielki Łuk La Défense – ogromny otwarty 

                                                 
12

 Ta banalna z pozoru konkluzja, niczym mantra powtarzana przez Agnieszkę Kłakównę 

w dyskusjach prowadzonych wokół zagadnień edukacji, stała mi się bliska. Przekonującą 

wykładnię tego stwierdzenia daje Chantal Delsol, która analizując kulturowy przełom w 

życiu neandertalczyków polegający na wprowadzeniu obyczajów funeralnych, zwraca 

uwagę na fakt pojawienia się refleksji nad znaczeniem własnej egzystencji. Istota ludzka 

jest istotą, która ma pochodzenie, istotą, dla której początek musi zawierać jakiś sens” 

(Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, przeł. M. 

Kowalska, Kraków 2011, s. 21). Zob. s. ... tej książki 
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sześcian, autor zadaje pytanie o możliwości rozwoju kultury, w tym także 

ochrony dorobku i dziedzictwa cywilizacji (więc też znaczenia i roli 

edukacji). Bryła sześcianu, która może pomieścić w sobie całą katedrę 

Notre-Dame, wyraz zimnego racjonalistycznego spojrzenia na świat, jest 

symbolem nowoczesności, której rękojmię stanowi świeckość, rozumiana 

jako gwarancja humanizmu. Geometryczna konstrukcja sześcianu jest 

znakiem cyfrowej bazy danych, rozwoju wiedzy klasyfikowalnej, 

mierzalnej, porządkowanej w odpowiedni sposób. Nie ma tu jednak mowy 

o jakiejś koncepcji, o idei, która nadawałaby takiemu gromadzeniu wiedzy 

jakiś charakter, cel czy sens.  

 Katedra w przeciwieństwie do sześcianu „zna” swoje korzenie, jest 

umocowana w historii, nie żyje tylko teraźniejszością, dlatego opierając 

się na tych fundamentach, może wystrzeliwać w górę, szukać tego, co 

metafizyczne, duchowe, religijne, w konfrontacji z otaczającą 

rzeczywistością
13

.  

W proponowanym modelu edukacyjnym, projektowanym na 

kształt katedry, nie chodzi o to – powtórzmy – by wrócić do uczenia w 

kluczu religijnym, ale o zintegrowanie tego, co fizyczne, z tym, co 

duchowe. W pewnej mierze jest to propozycja powrotu do dziedzictwa, 

bez którego nie ma dziedziczenia
14

.  

 

Od katedry do hipertekstu – i z powrotem 

 Co w takim razie oferuje nam katedra – ta konkretna, 

architektoniczna konstrukcja? Zaprasza do wewnątrz, pozwalając zanurzyć 

się w swojej przestrzeni. Odwiedzający katedrę odczuwa zwykle swą 

małość wobec potęgi tego architektonicznego przedsięwzięcia, a jednak to 

nie poczucie małości jest kluczowe dla tego doświadczenia, ale możliwość 

osobistego obejścia naw, przejścia przez portyk, zatrzymania się przy 

                                                 
13

 Nie można sprowadzić świata jedynie do jego geograficznego wymiaru, obszaru 

połączonego szeregiem powiązań ekonomicznych, jak pokazują bowiem wciąż 

dokonujące się wydarzenia cywilizacyjne, to przede wszystkim kulturowe i historyczne 

relacje decydują o integralnym modelu kultury, którego narzędziem jest edukacja. Zob. 

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, [w:] Tegoż, Dzieła zebrane. Tom II – Adhortacje, 

Kraków 2006. 
14

 G. Steiner, Czym jest literatura porównawcza?, przeł. I. Hansz, „Przegląd  Polityczny” 

2009, nr 93, s. II. 
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naściennych napisach, śledzenia linii ostrołuków wznoszących się ku 

splotom na suficie, czy wreszcie chwytanie kolorowych refleksów witraży. 

Ta aktywna lektura tekstu katedry uruchamia w przechodniu pamięć, która 

sięga do wiedzy nabytej, do wiedzy intuicyjnej oraz tej, która jest mu 

oferowana przez znaki i symbole rozmieszczone w przestrzeni katedry, 

domagające się pewnego wysiłku, poznania, odkrycia tajemnicy.  

 Inna właściwość katedry to jej dychotomiczna relacja ze światem 

natury. Z jednej strony przestrzeń świątyni miała odzwierciedlać 

hierarchiczną strukturę wszechświata z porządkiem kosmologicznym 

włącznie, także tego niewidzialnego, w którym było miejsce dla nieba, z 

drugiej zaś przenosiła ze świata ziemskiego – trwałego i dotykalnego do 

rzeczywistości duchowej
15

. Trudno się zatem dziwić całej symbolice 

świątyni gotyckiej, którą wyrażała katedra. Symbolika ta była:  

prefiguracją rzeczywistości jedynie prawdziwej, która objawia się 

człowiekowi, kiedy przekroczy próg śmierci, zmartwychwstania i otwarcia 

się nieba w Dniu Sądu
16

. 

 

Jest oczywiste w tym kontekście, że proces odczytywania 

poszczególnych elementów architektonicznych był jednocześnie sposobem 

odzyskiwania świata w pamięci, próbą zrozumienia jego tajemnic i 

mechanizmów działania. Katedra jako „nowe niebieskie Jeruzalem” 

uwodziła przede wszystkim wzrok wieloma elementami ikonograficznymi 

o charakterze estetycznym. Kreowana przez Sugera – opata bazyliki Saint-

Denis – teologia światła i piękna usprawiedliwiała wprowadzanie do 

świątyni drogich kryształów, kamieni szlachetnych, kolorowych szkieł, 

witraży, przeźroczystych elementów, zdobień gzymsowych, które 

znajdowały swoje liturgiczne i mistyczne uzasadnienie. Kolory klejnotów i 

szkieł przenikały się ze złotem rytualnych zdobień, olśniewając obecnego 

w katedrze, ale i przyczyniając się do multiplikacji powidoków światła. 

Ważne w tym korowodzie efektów światła wydaje się nagromadzenie 

bardzo różnorodnych elementów, z których wyłaniała się fragmentaryczna 

                                                 
15

 Napięcie to wywiedzione zostało z traktatu Dionizego Aeropagity O hierarchii 

niebieskiej – O hierarchii kościelnej, którego myślą przewodnią było przekonanie o 

odbijaniu przez świat porządku niebiańskiego. 
16

 G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, przeł. K. Dolatowska, 

Warszawa 1997, s. 85. 
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treść nauk teologicznych. Ta multiplikacja przekazu korespondowała z 

różnorodnością formy: od ikonografii przez materię rzeźby do melodii 

gregorianki, towarzyszącej modlitwom, niosąc zazwyczaj podobną treść 

przekazu. A zatem, katedra proponowała swemu odbiorcy obraz świata, 

myśl na temat miejsca człowieka w świecie i jego znaczenie wobec Boga – 

pewien model kosmosu – rozproszony, udostępniony poprzez różne 

przekazy, o różnym stopniu skupienia uwagi: od fresków poprzez napisy 

aż do symboliki matematycznej czy kolorystycznej. 

Obiekt architektury gotyckiej, który dla ułatwienia został nazwany 

w opisie projektu katedrą, jest niezwykłym przykładem oddziaływania 

multisensorycznego na odbiorcę. Przechodzący przez tę sakralną 

przestrzeń mógł doświadczać nie tylko iluminacji światła, postrzegać 

powidoki wynikające z gry świateł kolorowych witraży, spoglądać na 

rozmieszczone na ścianach i przyporach obiektu elementy ikonograficzne, 

ale także mógł słyszeć śpiew dobywający się z chóru modlących się 

godzinkami duchownych, mógł dotykać faktury płaskorzeźb, 

miedziorytów, aksamitnych zasłon oddzielających poszczególne części 

naw lub kaplic, mógł odczuwać zapach zapalonego przy głównym ołtarzu 

kadzidła. Otwarta na wielość doznań zmysłowych przestrzeń budowała 

zatem różnosemiotyczny przekaz, na który składały się wymienione już 

zdobienia przyporowe, płaskorzeźby upamiętniające indywidualne 

historie, rzeźby świętych, krucyfiksy i przedstawienia pasyjne, obrazy z 

historiami świętych, ukazujące zazwyczaj sceny ewangeliczne bądź 

hagiograficzne z wątkami męczeństwa, a nade wszystko światło padające z 

wysokich okien, których ułożenie koncentrowało spojrzenie w miejscu 

przecięcia się nawy głównej i poprzecznej (z prezbiterium i transeptem) – 

a mowa tu tylko o kodzie wizualnym. Jeśli dodać do tego wspomniane 

elementy dźwiękowe, zapachowe, taktylne, objawi się nam bardzo złożona 

całość, przypominająca doznania oferowane przez nowe media 

współczesnemu odbiorcy kultury. Można powiedzieć, że w podobny 

Multisensoryczność  

w czytaniu katedry 
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sposób w mediach cyfrowych i katedrze nakładają się różne 

przedstawienia semiotyczne tych samych treści
17

. 

Ze wspomnianą wieloznaczeniowością przekazu wiąże się ściśle 

tak charakterystyczna dla obu kultur palimpsestowość, dająca możliwość 

nadpisywania tych samych lub podobnych znaczeń za pomocą innych 

kodów, innych środków wyrazu, innych form przekazów. Wybór formy i 

wyrazu zależy od zdolności czy umiejętności dekodowania lub aktywności 

odbiorcy, co wyraźnie daje się zauważyć tak w kulturze średniowiecznej 

(człowiek niepiśmienny mógł korzystać z Biblii pauperum, podobnie jak 

ten, co nie znał łaciny doświadczał w katedrze jedynie przeżycia 

estetycznego czy emocjonalnego, które odnosiło go do fundamentu, jakim 

była teologia chrześcijańska), jak i współczesnej – cyfrowej (warstwa 

przedstawień jest łatwo modyfikowalna, użytkownik może wyrażać 

podobne znaczenie, używając dowolnego kodu: ikonograficznego, 

dźwiękowego czy audiowizualnego). 

Już tylko tych kilka uwag pozwala na zasugerowanie analogii 

pomiędzy gotycką strukturą architektoniczną a konstrukcją nowych 

mediów
18

, którą można by w interesującym nas zagadnieniu – 

legitymizacji kultury za pomocą edukacji – sprowadzić do najbardziej 

widocznych tu podobieństw wyrażających się w hipertekstowej strukturze, 

immersji oraz transmedialności. Niewątpliwie kluczem do zrumienia tej 

struktury jest sieciowość, którą za Georgem Landowem można rozumieć 

wielorako: 

Przynajmniej cztery znaczenia słowa „sieć” pojawiają się w opisach 

istniejących i planowanych systemów hipertekstu. Po pierwsze, pojedyncze 

utwory drukowane przeniesione do hipertekstu przyjmują formę bloków, 

węzłów lub leksji połączonych siecią linków i ścieżek. Sieć, w tym 

znaczeniu, odnosi się do jednego rodzaju elektronicznie połączonych 

elektronicznych ekwiwalentów drukowanego tekstu. Po drugie, 

jakiekolwiek zgrupowanie leksji, czy to zebrane przez oryginalnego autora 

tekstu werbalnego, czy też kogoś innego łączącego teksty stworzone przez 

wielu autorów, również przyjmuje postać sieci; a zatem mianem sieci 

określane są w niektórych istniejących systemach zbiory dokumentów, 

których zmienne granice czynią z nich w pewien sposób hipertekstualny 

ekwiwalent dzieła, Po trzecie, pojęcie „sieci” odnosi się również do 

                                                 
17

 E. Szczęsna, Znak w cyfrowym świecie. Semiotyczne aspekty komunikacji 

komputerowej, [w:] Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, 

semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, s.272-283 
18

 O średniowieczności nowych mediów pisałem w artykule Od średniowiecza do nowych 

mediów i z powrotem, „Nowe Media” 2014, nr 2 (8), red. E. Mistewicz, s. 181-189. 
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elektronicznego systemu obejmującego dodatkowe komputery i kable 

połączeniowe, umożliwiające poszczególnym maszynom, stanowiskom 

komputerowym oraz interaktywnym witrynom dzielenie się informacjami. 

[…] Czwarte znaczenie sieci w kontekście hipertekstu zbliża się do jego 

znaczenia w odniesieniu do teorii krytycznej. Sieć w tym najpełniejszym 

znaczeniu odnosi się do sumy wszystkich tych terminów, dla których nie 

istnieje inne pojęcie, wobec czego obowiązują te istniejące, aż do chwili, 

kiedy nie znajdzie się coś lepszego bądź też jedno z nich nie nabierze 

pełniejszego znaczenia i akceptacji: „literatura”, „infoświat”, „docuverse”, 

w zasadzie wszystko zapisane w alfanumerycznym, jak i Derridiańskim 

znaczeniu. Przyszłe sieci rozległe, niezbędne dla ogromnych, 

międzyinstytutowych, międzywitrynowych systemów hipertekstu, 

zapoczątkują i uprzedmiotowią obecne sfery informacji, włączając w to 

sferę literatury. Innymi słowy, dostęp do informacji będzie wymagał 

dostępu do pewnej części sieci. Publikowanie w hipertekstualnym świecie 

wymaga dostępu, jakkolwiek ograniczonego, do sieci
19

.  

 

Przyjmując za Landowem różne znaczenia sieci, wskazujące na jej 

przestrzenny charakter, warto podkreślić sugerowaną przez samą tę 

konstrukcję metodę poruszania się po tekstach i ich hipertekstowej 

interpretacji, opartej na wielokrotności, wielopłaszczyznowości odczytań. 

Pozwala ona na realizację działań charakterystycznych dla nowej postawy 

audiowizualnej – zgodnie z właściwościami nowych mediów: czyni z 

użytkownika współtwórcę znaczeń, pozwala na indywidualizację procesu 

poznawania i uczenia się, daje możliwość głębokiego wchodzenia w 

analizę tekstu, przy jednoczesnym wykorzystaniu szerokiego spectrum 

odniesień – hiperłączy kontekstowych, niejednorodnych formalnie. 

Obcujący z przestrzenią wirtualną sieci użytkownik, którego 

równie dobrze można by nazwać turystą, flâneurem, poszukiwaczem 

przygód, detektywem, kroczącym ślad po śladzie i budującym sobie obraz 

świata na podstawie odkrywanych znaczeń, ma możliwość poruszania się 

w cyfrowej rzeczywistości w poszukiwaniu danych – treści 

zgromadzonych, zarchiwizowanych w węzłach. Zresztą, każda z tych figur 

ma swoje określone konotacje kulturowe wyznaczające jej określoną rolę.  

Pojęcie turysty – jak zauważa Dean MacCannell – w kulturze 

współczesnej ma dwa znaczenia
20

. Po pierwsze, odnosi się do 

pochłoniętych zwiedzaniem członków klasy średniej, rozproszonych po 

                                                 
19

 G.P. Landow, Hipertekst a teoria krytyczna, przeł. A. Piskorz, [w:] Ekrany 

piśmienności, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008, s. 227. 
20

 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. 

Wieczorkiewicz, Warszawa 2002. 
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całym świecie w poszukiwaniu doznań, po drugie, będzie oznaczać model 

człowieka nowoczesnego tęskniącego za naturalnością i autentycznością. 

Jeśli traktować turystę jako metaforę pewnego modelu życia, można 

zauważyć że jego doświadczenie kulturowe jest wejściem w świat 

rzekomy, udawany
21

. Jest ono namiastką prawdziwego życia, składającą 

się z nieprawdziwych atrakcji wygenerowanych na potrzeby sprzedaży 

„widoku”. Turysta przemieszcza się pomiędzy prawdziwymi atrakcjami i 

autentycznymi wartościami życia codziennego, ale chce uczynić je 

bardziej intensywnymi na wzór tych, które są mu sprzedawane przez 

urynkowioną kulturę masową.  W podobny sposób może turysta stać się 

figurą zdobywającego wiedzę, który podąża za tym, co atrakcyjne, nie zaś 

za tym, co autentyczne czy prawdziwe.  

Druga z przywołanych metafor – flâneura, także ma rodowód 

nowoczesny. Wywiedziona z refleksji Waltera Benjamina nad kulturą 

współczesną postawa charakteryzuje się nieustanną ruchliwością i 

migocącą feerią znaczeń
22

. Flâneur to typowy współczesny uczestnik 

wielkomiejskiego życia, rozpięty pomiędzy doświadczaniem życia – 

przestrzeni, czasu, wydarzeń a dystansem do tej rzeczywistości. 

Przestrzenią egzystencji flâneura jest ulica z jej wielobarwnością, 

złożonością przekazów, złożonych semantycznie i semiotycznie, a 

sposobem uczestniczenia w świecie – przechadzanie się. Autor Pasaży 

zauważa, że gdyby nie pasaże, przechadzanie się nigdy nie nabrałoby 

takiego znaczenia. Istotą bycia w świecie jest zatem ta niedookreślona 

postawa, zawieszona pomiędzy uwagą a rozproszeniem, pomiędzy 

wędrówką a zatrzymaniem. Flâneur zamieszkuje ulicę w takim stopniu, w 

jakim ulica z jej historią, zdarzeniami, osobami zamieszkuje jego. Stąd 

jego nieustanne przemieszczenia się między ulicami, architekturą miasta 

zawsze rodzi nowe wrażenia, odbija migocące znaczenia złapane w chwili.  

Wielka rozkosz dla prawdziwego flâneura i rozmiłowanego obserwatora: 

zamieszkać w mnogości, falowaniu, ruchu, w tym, co umyka, co jest 

                                                 
21

 Metaforę turysty rozwija Zygmunt Bauman, różnicując jego postawę od spacerowicza 

czy włóczęgi, które są także figurami tożsamości współczesnej. Z. Bauman, 

Ponowoczesne wzory osobowe, [w:] „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, s. 7-31. 
22

 W. Benjamin, Pasaże, przeł. I. Kania, Kraków 2005, s. 461-501.  
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nieskończone. Być poza domem, a przecież czuć się wszędzie u siebie, 

widzieć świat, być w środku świata i ukryciu zarazem
23

. 

 

Przechodząc ulicami, przystając przy witrynach sklepowych, 

mijając ludzi miasta, flâneur reaguje emocjonalnie, a to, co mija, zmienia 

się wraz z jego ruchem, zmianą nastawienia, subiektywnym odczuciem. 

Podobnie zachowuje się dziś użytkownik nowych mediów. 

A jednak nawigujący w przestrzeni cyfrowej użytkownik ma 

równie wiele wspólnego z figurą odkrywcy, którą można wywieść z XIX- 

wiecznej koncepcji bohatera. Postaci książek Coopera czy Twaina, będące 

podstawą amerykańskiej mitologii, w której zdobywanie i odkrywanie 

własnej tożsamości stały się wyznacznikiem nowej postawy
24

, dały asumpt 

do wykreowania nowego znaczenia ruchu i działania bohatera. Poruszanie 

się w przestrzeni (tak charakterystyczne dla dzisiejszej kultury cyfrowej 

czy gier wideo) jest nie tylko możliwością eksplorowania przestrzeni, 

zdobywania i poznawania, ale także sposobem odkrywania swojej własnej 

tożsamości, wiedzy o sobie.  

Kiedy mowa o oświeceniowym rodowodzie postaw czy modeli 

zachowań, jakie kultura proponuje dzisiejszemu uczestnikowi jej praktyk 

(szczególnie działań w zakresie edukacji), warto zwrócić uwagę na figurę 

detektywa. Postawa oparta na nowoczesnej ufności w wiedzę, zasadzająca 

się na fundamentach racjonalności, scjentyzmu i sceptycyzmu, dała 

podwaliny pod niezwykle atrakcyjną wizerunkowo i przeżywającą w 

ponowoczesnej kulturze podejrzliwości renesans postać detektywa. 

Poruszanie się detektywa w przestrzeni tajemnicy i jego rola przypomina 

nieco postawę odkrywcy, aczkolwiek w przeciwieństwie do tego 

pierwszego wydarzenie (w postaci zbrodni) zazwyczaj poznajemy na 

początku.  

Czyn tajemniczy jest czynem jawnym, odkrytym, czynem, który (w 

założeniu) już nie zagraża, ponieważ został zrealizowany. Nie wiemy 

jednakże, kto ten czyn popełnił, dlaczego i w jakim celu. Jest to tajemnica. 

Rodzi się napięcie, burzy równowagę i wymaga takiego przebiegu akcji, 

który wyjaśni tajemnicę i przywróci równowagę. Dominuje więc dążenie 

                                                 
23

 Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, [w:] Tegoż, Rozmaitości 

estetyczne, Gdańsk 2000, s. 317.  
24

 L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypriański, Warszawa 2006, s. 398 i 

nast. 
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do przekształcenia czynu tajemniczego w czyn wyjaśniony: należy wykryć 

sprawcę i wyjaśnić przyczynę jego działania
25

. 

 

Użytkownik nawigujący dziś po wydarzeniach kultury może zatem 

przybrać i taką postawę, w której podniecenie odkrywaniem tajemnic 

wiąże się z umiejętnościami dedukcyjnymi, analitycznymi oraz 

koniecznością sięgnięcia do erudycji. Z jednej strony zatem wymaga się 

od niego korzystania z faktów, konkretnych danych, „dowodów”, z drugiej 

zaś swobodnego narracyjnego wręcz podejścia, pozwalającego łączyć je w 

całą, spójną opowieść. Taka postawa jest niezwykle atrakcyjna dla 

współczesnego użytkownika, który zostaje zaproszony nie tylko do 

nawigowania i surfowania, ale i budowania opowieści poprzez 

odpowiednie zestawianie ze sobą informacji, tekstów, przekazów 

kulturowych. 

Każda z przywołanych figur oznacza kogoś, kto przeglądając, 

przeszukując, porządkując i łącząc informacje, odbywa podróż, a 

jednocześnie uruchamia proces odzyskiwania z pamięci wiedzy o świecie, 

odkrywania znaczeń w powiązaniu z intuicyjnym, szybkim myśleniem 

zintegrowanym z klikaniem, przechodzeniem od leksji do leksji, od węzła 

do węzła. Co więcej, odczytywanie zawartej w węzłach informacji wiąże 

się z dekodowaniem różnego typu przekazów – nie tylko tekstowych, ale i 

graficznych czy audiowizualnych, ukazując typową dla nowych mediów 

tendencję do budowania transmedialnego przekazu. Przekazy te nie są 

powiązane ze sobą w sposób linearny czy nawet w postaci 

matematycznego zbioru, ale są powiązane siecią asocjacji, z których każda 

może zostać uruchomiona niemal przypadkowo, czyniąc z odniesienia 

centrum toczącej się narracji.  

Trudno wyobrazić sobie takie rozwiązanie jako podstawę 

organizacji edukacji powszechnej
26

. Raz po raz przecież rozlegają się w 

związku z nowomedialną kulturą głosy na temat banalizacji treści, 

                                                 
25

 S. Lasić, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, przeł. M. 

Pertyńska, Warszawa 1976, s. 74. 
26

 Próbę taką podjął zespół pod kierownictwem Agnieszki Kłakówny w programie i cyklu 

podręczników To Lubię!, w których tekst główny był obudowany rozmaitymi 

kontekstami. Z powodu swej złożoności semantycznej i semiotycznej wprowadzone 

konteksty wymagały przeniesienia uwagi i skoncentrowania się na nich, przejmując 

miejsce centralne.  
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sekwencyjności, zbyt dużej wybiórczości, braku koncentracji, niemożności 

zatrzymania się na głębszej refleksji nad wybranym zagadnieniem. A 

jednak, jak dowodzi Marie Laure Ryan, odczytywanie hipertekstu wymaga 

od użytkownika dynamicznej aktywności mózgu, prowadzi on bowiem grę 

z tekstem, z wielogłosowej i dialogicznej struktury buduje interesującą 

siebie narrację, co można określić jako „majsterkowanie 

heterogenicznością”
27

. Jak zatem pogodzić rosnący dysonans pomiędzy 

możliwościami oferowanymi człowiekowi dziś przez media cyfrowe a 

rzeczywistością, w której powierzchnia wygrywa z głębią, „atrakcjony” z 

refleksją, rozrywka ze znaczeniem?  

Katedra jako metafora nowoczesnego modelu edukacji wydaje się 

godzić sprzeczności, które wynikają z wewnętrznego napięcia w nowych 

mediach: z jednej strony okazują się one bardzo obiecujące ze względu na 

możliwości organizacji sensownej edukacji, jakie wynikają z ich 

właściwości, a z drugiej, mogą przerażać konsekwencjami oddziaływania 

w kulturze – infantylizmem, powierzchownością, automatyzmem, 

fragmentarycznością itd. Katedra w swojej architektonicznej niezwykłości 

pozwala się czytać w ruchu, wymagając od użytkownika aktywności, 

działania, starania: tak na poziomie kinetycznym, jak i intelektualnym. 

Oferuje także transmedialną narrację, rozbitą pomiędzy różne typy 

przekazów, na poziomie lektury sprawiającą wrażenie nieco 

fragmentarycznej, ale poprzez bardzo czytelny fundament, nadający 

jednocześnie sens wszystkiemu, co znajduje się w jej wnętrzu, począwszy 

od struktury, kompozycji, a na rzygulcach fasadowych skończywszy. W 

przypadku katedry – średniowiecznej budowli – fundamentem tym była 

bardzo konkretna teologia chrześcijańska, we współczesnej kulturze 

można potraktować powyższe założenie jako metaforę ideologicznego 

światopoglądu, bez którego nie tylko nie istnieje żaden model edukacyjny, 

ale i kultura w ogóle. Tym samym fundament to zarazem kierunek i cel, 

jakie muszą być wzięte pod uwagę przy projektowaniu modelu edukacji.  

 

 

                                                 
27

 Podaję za:  techsty.art.pl/hipertekst/teoria/postmodernizm/posttabel.htm [dostęp: 

30.08.2011]. 
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Przedstawiane analizy projektujące sposób myślenia o modelu  

edukacji w nowej sytuacji kulturowej, wydają się tyleż zachęcające ze 

względu na niezwykłe możliwości oferowane użytkownikowi, co 

zatrważające, jeśli weźmie się pod uwagę kompetencje kulturowe, z jakimi 

profan w katedrze się pojawia. Przypomina cukrzyka na diecie, który nagle 

znalazł się w środku cukierni i kuszony jest go zapachem, widokiem, 

chrupkością niespotykanych słodkości (o ile w ogóle jest się w stanie 

zainteresować tymi wspaniałościami, w końcu widziało się niejedną 

katedrę, po której wałęsali się znudzeni i obojętni na wszystko turyści). 

Załóżmy jednak, że wszystko wydaje się powabne, zachęcające kształtami 

i smakiem, gotowe do spożycia. Co więcej, każda ze słodyczy jest na 

wyciągnięcie ręki, wystarczy sięgnąć. A jednak ten nadmiar budzi obawy, 

bo rosną wraz z nim oportunizm, banalizm, sztampowa mądrość, 

konsumpcyjna propaganda, sytość granicząca z obstrukcją itp. Dla 

własnego zdrowia i zdrowego rozsądku cukrzyk powinien raczej mieć 

dietetyka, katedra kustosza, a nowe media przewodnika.  

W tym miejscu najwyższy czas postawić pytanie o miejsce 

nauczyciela w proponowanym modelu edukacyjnym, już dawno bowiem 

stało się jasne, że dotychczasowe role odgrywane w szkole nie spełniają 

oczekiwań ani uczniów, ani rodziców, ani samego systemu. Nauczyciel 

przestał być autorytetem, jego wiedza została wystawiona na próbę – w 

sieci każdy uczeń może o wiele szybciej znaleźć odpowiednią informację, 

jego władza wobec narzędzi demokratyzacji szkoły także nie jest już tak 

wielka, jak kiedyś, a jego umiejętność korzystania z nowych technologii 

oraz możliwość wykorzystania ich w szkole bardzo często stanowią 

dodatkowy czynnik porażki w relacji z uczniami. 

Kiedy rozważam miejsce, rolę i znaczenie nauczyciela we 

współczesnym modelu edukacyjnym, nie potrafię uciec przed kulturowymi 

asocjacjami z Procesem Franza Kafki, Barbarzyńcą w ogrodzie Zbigniewa 

Herberta i Katedrą Tomasza Bagińskiego. Kiedy Józef K. wkracza do 

praskiej katedry, uderza go pustka i ogrom przestrzeni, w której 

przychodzi mu się poruszać. Takie doświadczenie przypomina sytuację 

turystów. Po pustych zazwyczaj, nieczynnych lub wyłączonych z porządku 

religijnego przestrzeniach tułają się zagubieni zwiedzający, raz po raz 

Rola nauczyciela 

Metafory obecności  

w katedrze – ‘Proces’ 

Franza Kafki  

Barbarzyńca  

w katedrze 

 



 17 

unoszący w górę głowy dla potwierdzenia ważkości tego 

architektonicznego tekstu. W powieści Kafki jest środek dnia, Józef K. 

siada w ławce i zaczyna kartkować album. Za chwilę wzrok odmawia mu 

posłuszeństwa, z oddali skrzy się trójkąt świec, płomienie oświetlają 

kolejno obrazy i schody prowadzące na chór, światło pada to na kolumny, 

to na marmurową balustradę. Spojrzenie Józefa K. przemieszcza się w ślad 

za coraz to nowymi bodźcami: balustrada, filary, ozdobne akanty, rycerz 

namalowany na Złożeniu do grobu.  Za wzrokiem podąża dotyk. Józef K. 

wkłada rękę w otwór i dotyka kamieni, przysuwa nogami dywanik, 

nasłuchuje kroków. Wobec tylu podniet zmysłowych trwoży go jednak 

„brak” – nieobecność tego, z powodu którego tu przyszedł. Z pewnym 

wyczekiwaniem spogląda ku tym, którzy pojawiają się w katedrze.  

Są to zaś z jednej strony figury charakterystyczne dla tego miejsca: 

modląca się kobieta w chuście, sługa kościelny (zakrystian) i kaznodzieja 

– z drugiej zaś, figury reprezentujące postawy i role, które można by 

czytać także w odniesieniu rozpatrywanego tu modelu edukacji.  

Postać starej kobiety, owiniętej w ciepłą chustę i modlącej się 

przed obrazem Matki Boskiej konotuje dość statyczną relację w modelu 

edukacyjnym, a jej postawa wyraża raczej nabożny stosunek do 

ukazywanej rzeczywistości. To typ profesora Bladaczki z 

Gombrowiczowskiej Ferdydurke, błagającego Miętusa, by ten przyjął „na 

wiarę”, iż „Słowacki wielkim poetą był”. Oczywiście, może urzekać w tej 

postawie osobista relacja z wybranym zagadnieniem, które nauczyciel 

przedstawia, ale doświadczenia oparte jedynie na afektach budzą 

nieufność chociażby ze względu na niemożność powtórzenia tych samych 

emocji.  

Druga figura – postać sługi kościelnego – konotuje postawę 

primum, non nocere! Nauczyciel w myśl wielu nowych tendencji 

pedagogicznych nie powinien przeszkadzać uczniowi w doświadczaniu 

świata. Wynika to z założenia, że uczeń w sposób intuicyjny, naturalny 

nabywa znajomości świata i że ta skłonność się w nim naturalnie rozwija. 

Nie szkodzić to usunąć się w cień. Czasem przyjmuje to postać skrajną 

ukrywania się za zadaniami, tekstami, technologiami, które same mają 

poprowadzić młodego człowieka. Jeśli przyjrzeć się postawie sługi 
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kościelnego z Procesu, to po katedrze snuje się on cicho, prawie 

niezauważalnie przemyka obok Józefa K., choć ten czuje jego obecność. 

W najmniej spodziewanym momencie wyłania się z ciemności i wskazuje 

na ambonę. Mimo poczucia wyższości nad sługą kościelnym, Józef K. 

czuje się lekko zatrwożony jego obecnością, znajomością miejsca, 

niezwykłością i tajemniczością, jego zachowanie ma w sobie bowiem coś 

niezrozumiałego. Podobną rolę przyjmuje obecnie nauczyciel, gdy w 

całym systemie staje się częścią oprzyrządowania, „narzędziem 

edukacyjnym” zaprojektowanym przez program szkolny. Bo program jakiś 

jest, ktoś go jednak obmyślił: zarówno ze względu na szkołę, jak i w 

sytuacji pozaszkolnego poznawania. Rola nauczyciela sprowadza się do 

przemykania między kolejnymi treściami, do cichej obecności w procesie 

poznawczym, z możliwością wyciągnięcia ręki w celu wskazania czegoś i 

potwierdzenia kiwaniem głową
28

.  

Trzecia z analizowanych przeze mnie figur wiąże się z postacią 

kaznodziei, która wydaje się najbliższa sytuacji szkolnej, obciążonej 

wielowiekową tradycją spod znaku „pójdź dziecię, ja cię uczyć każę”. Z 

jednej strony rola, jaka przypada księdzu w katedrze, wydaje się nie do 

przecenienia, wszak to dzięki jego alegorii Józef K. zaczyna rozumieć 

swoją egzystencjalną sytuacją, z drugiej zaś, postawa, zachowanie 

towarzyszące temu wydarzeniu odstręcza, budzi niesmak ze względu na 

konotacje więzienne, wyższość tak w postawie, jak i głosie, 

niezrozumiałość, a zarazem gniew towarzyszący całej sytuacji 

edukacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że kaznodzieja jest tym, który wie, a 

jednak system, jaki reprezentuje, budzi odrazę. Co więcej, w dobie 

natychmiastowego dostępu do wszelkich możliwych danych, nauczyciel-

kaznodzieja pozostaje ze zbiorem obiegowych sądów i opinii, które uznał 

za swoje, a których żaden uczeń już nie chce słuchać. 

Opisywana sytuacja przypomina inną, rozważaną w książce 

Przymus i wolność przez Agnieszkę Kłakównę w związku z fragmentem  

Wahadła Foucaulta Umberto Eco, w którym narrator zwiedza kościół 

Saint-Martin-des-Champs w Paryżu. Mieści się tam muzeum techniki. 

                                                 
28

 Por. F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, Warszawa 1995, s. 199. 

Przewodnik w katedrze  
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Jakiś inny zwiedzający, młodzieniec w okularach, akurat objaśnia 

dziewczynie, „co gorsza, bez okularów”
29

, wagę i doniosłość niezwykłego 

eksperymentu i wynalazku, jakim jest wahadło Foucaulta. Autorka 

komentarza skupia się na postawie tych dwojga bohaterów. Z jednej strony 

„uczony” i świadomy doniosłości wynalazku młodzieniec stara się 

zainteresować nim dziewczynę, z drugiej ta właśnie młoda kobieta, 

przyjmująca z lekceważeniem wyjaśnienia, choć wskazują one, jak 

podkreśla narrator „jedyny stały punkt w kosmosie, jedyną ucieczkę od 

przekleństwa panta rei”. Opisywana sytuacja staje się w cytowanej 

analizie metaforą sytuacji szkolnej: 

Po pierwsze. Pokazuje on [Eco – przyp. A.R.] dwie postawy wobec 

rzeczywistości. Jedna charakteryzuje się rzeczową, encyklopedyczną 

wiedzą, którą łatwo i pewnie daje się reprodukować. Druga – to postawa 

kompletnej ignorancji. Efekt tych postaw jest dokładnie taki sam. Oznacza 

mijanie, niezauważanie problemów, obojętność, która nie pozwala 

żadnemu z rozmówców postawić naprawdę istotnego pytania, nie pozwala 

też przeprowadzić naprawdę ważnej rozmowy, więc porozumiewać się. Są 

to właściwie postawy zamykające na świat. I równocześnie skrajne. Co 

bowiem może być pomiędzy. Mniej encyklopedycznej wiedzy i mniejsza 

ignorancja. Wiadomości, które się reprodukuje, same w sobie nie przydają 

się do budowania własnej wizji świata i dlatego wszystko jedno, czy się 

okulary nosi, czy nie. Konieczna jest bowiem jeszcze umiejętność i 

potrzeba korzystania z wiadomości. Po drugie. Tekst pokazuje dwie role: 

nauczyciela i ucznia. Młody człowiek jako nauczyciel udziela swej wiedzy, 

ale sam nie umie jej użyć w sposób istotny, bo nic go ona nie obchodzi i 

nie potrafi w związku z nią postawić zasadniczych pytań. Dziewczyna, 

która tu jest uczniem, pozostaje obojętna. Nauczyciel ponosi fiasko
30

. 

 

Przywołane metafory literackie ukazują problem, z którym boryka 

się współczesna szkoła – pewnej niespójności oczekiwań i ról wpisanych 

w kulturowe praktyki oraz role ucznia i nauczyciela.  

 Jaką zatem przyjąć strategię, aby Józef K mógł zrozumieć miejsce, 

w którym się znajduje? Czy ma rację Jan Hartman, kiedy próbuje wpisać 

nauczyciela w obowiązujący dziś system mediów cyfrowych i sprowadzić 

go do roli „żywej” instrukcji obsługi: 

Tak naprawdę, jedyne, co nam zostaje, to rola przewodnika po wybranych 

zasobach Internetu, zachęcającego do odwiedzenia tego czy owego miejsca 

i zatrzymania uwagi na czymś przez nieco dłuższą chwilę
31

. 

                                                 
29

 U. Eco, Wahadło Foucaulta, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1993, s. 11. 
30

 Z.A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej 

kompetencji. język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, 

Kraków 2003, s. 217-218. 
31

 J. Hartman, Drogie dzieci!, „Polityka” 2015, nr 37, s. 104. 
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Rola przewodnika wydaje się tyleż interesująca i właściwa, co 

zbytnio tu zawężona
32

. Przewodnik nie może być sprowadzany do funkcji 

wskaźnika znaczeń czy kustosza – mądrali, który będzie podkreślał, jak 

ważny jest ten eksponat (tekst), przed którym stoimy. Nie chodzi tu chyba 

ani o zachętę, ani o reklamę, ale o zaciekawienie opowieścią, danie szansy 

dotknięcia tego, co jest namiastką życia, prawdy, sensu. Przewodnik, 

mimo że posiada wiedzę, nie jest jedynym jej depozytariuszem, co w 

dobie nowych mediów i baz danych nieustannie aktualizowanych wydaje 

się oczywiste. Jego szansą natomiast jest narracja – umiejętność 

zbudowania opowieści, która z milionów odniesień i kontekstów ułoży 

spójną narrację egzystencjalną.  

Powyższa konstatacja przypomina postawę narratora zbioru esejów 

Zbigniewa Herberta, odkrywającego przed czytelnikiem tajemnice 

gotyckiej architektury, za którą skrywają się ludzkie namiętności, historia 

przypadków osobliwych – ta prywatna i wielka Historia znana z 

podręczników, filozofia i teologia, wiedza o sztukach artystycznych i 

literatura. Szkole chyba potrzeba dzisiaj takiego przewodnika, którego 

orężem jest nie tylko wiedza (bo ta nieustannie przyrasta), ale świadomość 

jej użycia oraz prze-życia. Myślę, że ten ostatni aspekt jest obecnie bardzo 

pożądany przez współczesnego użytkownika nowych mediów: przeżyć, 

doświadczyć, doznać. Potrzeba kogoś, kto będzie towarzyszył zwiedzaniu 

katedry i dostrzeże powiązania pomiędzy stałymi elementami 

architektonicznymi a nałożonymi niedawno zdobieniami, wypełnieniami 

nowych form i treści. Inaczej odwiedzający katedrę może nawet z 

zachwytem przejść po jej wnętrzu, ale nie rozpozna „znaków czasu”, nie 

zdenotuje kodów, nie odczyta treści tam zapisanych – przemierzy ją, 

                                                 
32

 Metafora przewodnika jest niestety obciążona dość negatywnymi skojarzeniami ze 

względu na odtwórczość, prezentyzm, powtarzalność i schematyczność pracy, może 

bliższa byłaby figura towarzysza, „starszego brata”, który wie i może pomóc, ale szanuje 

wolność ucznia. Ponadto, jak zauważa Agnieszka Kłakówna, rolę nauczyciela określa też 

konieczność usuwania się w cień, przyjmowanie decyzji ucznia o odejściu z wybranej 

drogi czy nawet wybór kierunku przeciwnego wobec zaproponowanego przez niego 

rozwiązania. A. Kłakówna, Przymus i wolność, dz.cyt., s. 83. 

„Barbarzyńca  

w ogrodzie”  

Zbigniewa Herberta 
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bazując jedynie na własnym zaciekawieniu i emocjach, jak bohater 

animowanej opowieści Tomka Bagińskiego
33

. 

Kim jest zatem dobry przewodnik? To z pewnością nie ten, co z 

pamięci wydobywa jedynie fakty i wskazując na co ważniejsze artefakty, 

zabrania ich dotykać. To raczej ktoś, kto będąc otwartym na gusta i 

oczekiwania zwiedzających, dostosowuje się do ich potrzeb i „wyciąga ze 

skarbca rzeczy stare i nowe”, raczej towarzysz podróży niż „Wujek Dobra 

Rada”. Przewodnik dopasowuje się do oczekiwań zwiedzających, wiedząc, 

że „przyswajanie wiedzy ma się odbywać w sposób właściwy rodzajowi 

przyswajanej wiedzy”
34

, ale powinien mieć też świadomość celu wizyty 

odwiedzających katedrę. Musi zaciekawić, łudzić „atrakcjonami”, ale 

jednocześnie odnosić się do filarów – sensów, bez których traci wszystko 

swoją zasadność. Taki właśnie powinien być nauczyciel w modelu 

edukacyjnym proponowanym w katedrze 2.0.  

Jego funkcja polegałaby na wprowadzeniu przez bramę/portal do 

wnętrza katedry/architektury cyfrowej
35

 poprzez wytworzenie sytuacji 

odbioru, który zatrzymuje na tekście czy to ze względu na atrakcyjność 

formy (wizualną) czy tematu, czy jakąkolwiek inną. Ten moment 

zatrzymania jest istotny, bowiem w tym miejscu rodzą się pytania, 

ujawniają konotacje, pozwalające na budowanie dalszych odniesień. Rola 

nauczyciela polegałaby także na tym, by dyskretnie nawigował 

indywidualnymi uczniowskimi „odkryciami” powiązań i pomagał im 

uświadamiać sobie istniejące już w kulturze konteksty. W tym celu warto 

wychodzić od autentycznych zainteresowań uczniów, nawet jeśli pod 

względem estetycznym czy tematycznym może budzić to nasze 

wątpliwości. Wychodzenie ze świata przeżyć i wartości uczniów daje 

możliwość wyzwolenia motywacji do odkrywania innych – głębszych, 

bardziej znaczących, silniej przemawiających tekstów kultury. Wreszcie, 

rolą nauczyciela jest stawianie w centrum tekstu (nawet najbardziej 

                                                 
33

 Katedra, reż. T. Bagiński, 2002. 
34

 G.D. Fenstermacher, J.F. Soltis, Style nauczania, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 

2000, s. 48.  
35

 Andrzej Głowacki zjawisko to określa mianem archetyptury, czyli połączenia tekstu, 

wizualności, przestrzenności i modalności tekstowej. Zob. http://projekt-

wbz.com.pl/a/225,archetyptura-estetyka-qr-kodu-artykul-andrzeja-glowackiego 

(18.01.2016).  

http://projekt-wbz.com.pl/a/225,archetyptura-estetyka-qr-kodu-artykul-andrzeja-glowackiego
http://projekt-wbz.com.pl/a/225,archetyptura-estetyka-qr-kodu-artykul-andrzeja-glowackiego
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banalnego) jako podstawy refleksji egzystencjalnej – nie da się ukryć, że 

zwykła piosenka disco polo może nieść ze sobą olbrzymi ładunek – jeśli 

nie intelektualny, to z pewnością emocjonalny, a poprzez to sięgać do 

kwestii filozoficznych, antropologicznych
36

. Postawienie pytania pozwala 

na formułowanie problemu, a ten prowadzi już do odwiecznych kategorii – 

archetypów, wyrażanych poprzez mity.  

Wydaje mi się, że już słyszę głosy oburzonych lub malkontentów, 

którzy w niniejszej koncepcji edukacji w czasach nowych mediów widzą 

zapowiedź „burzenia Bastylii”. Żeby jednak zrozumieć proponowaną 

zmianę, trzeba odwołać się do tego, co rozumiemy przez edukację 

humanistyczną (celowo używam określenia humanistyczna, zawężenie 

bowiem procesu edukacji kulturowej do ujęć, które wiążą się z 

polonistyką, jest sprzeczne nie tylko z całą koncepcją kultury mediów 

cyfrowych, otwartych na powiązania interdyscyplinowe, intertekstualne 

oraz intersemiotyczne, ale przede wszystkim z ideą specjalizacji, której 

polonistyka jest podporządkowana). Edukacji pojmowanej tak, jak tu 

przedstawiana, nie określają ani standardy egzaminacyjne, ani podstawa 

programowa, ani technologia
37

, lecz spojrzenie na język i jego pochodne 

(m.in. literaturę) jako sposób wyrażania siebie. 

Pamiętam pierwszą kartkę wysłaną przez mojego brata z Rzymu, 

który wylądował tam na studiach doktoranckich na początku lat 90. Swoje 

doświadczenie Wiecznego Miasta komentował następująco: „Kupa gruzu i 

puszek po piwie”. Dla mnie, mieszkającego na Śląsku, Rzym wydawał się 

wówczas miejscem mitycznym, naznaczonym kulturowo i cywilizacyjnie. 

Opisywana „kupa gruzu” – z perspektywy 1600 kilometrów – jawiła mi 

się jako ślad, znak wydarzeń, które odcisnęły się w historii Europy i 

znacząco wpłynęły na tożsamość kulturową. Zderzenie moich oczekiwań z 

                                                 
36

 Przekonałem się o tym jako student podczas zajęć z moim śp. prof. Stefanem 

Szymutką, który podczas ćwiczeń z analizy i interpretacji, próbując wytłumaczyć nam 

kategorię sztuczności, zderzał kryminał Raymonda Chandlera z rozkładówką Playboya, a 

kiedy indziej znowu zestawiał piosenki Shazzy z tekstami Martina Heideggera.  
37

 Mylą się Ci, którzy nadziei ratowania ‘edukacji polonistycznej’ (właśnie 

‘polonistycznej’, a nie ‘humanistycznej’) upatrują w funkcjonujących na rynku 

edukacyjnym propozycjach typu  prezentacje multimedialne, projektory, e-podręczniki, 

CD-romy, czy ogólnie cyfrowe gadżety. Są one bowiem silnie zawężane do specjalności, 

która nie pozwala budować edukacji kontekstowo. To wszystko protezy (zwykle 

oznaczające kalectwo), które zamiast zbliżać do literatury, raczej ucznia do niej 

dystansują. Zob uwagi na ten temat w Części I tej książki, s. ... . 
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wrażeniami odniesionymi przez mojego brata było tyleż druzgoczące, co 

pouczające. Zrozumiałem wówczas, że nie istnieje jakaś wspólna 

wrażliwość estetyczna, jednakowe rozpoznanie – każdy pochłania świat 

indywidualnie. Podobnie jest ze szkołą. 

Nie da się ukryć, że każdy ze względu na swoje doświadczenie 

szkoły ma zupełnie inny sposób myślenia o edukacji, podobnie jak za 

pojęciem „katedra” może ukrywać się całkiem odmienne rozumienie 

rzeczy: od obiektu architektonicznego, przez „kupę cegieł” aż po budowlę 

mistyczną. Kiedy myślę o katedrze jako o figurze edukacyjnej przychodzi 

mi do głowy przede wszystkim kierunek, który uświadamia, że edukacja 

powinna ku czemuś zmierzać. Szczególnie istotne wydaje się takie 

zastrzeżenie w dobie nowych mediów, kiedy nie wystarczy sprowadzić 

szkoły to depozytariusza wiedzy, ani do jej przekaźnika. A zatem 

koncentrowanie się edukacji na kwestii informacyjnej, za którą stoi 

pytanie „co” (w dramatycznie uproszczonej wersji na lekcji języka 

polskiego brzmi ono: Co autor miał na myśli? Co chciał nam powiedzieć?) 

wydaje się absolutnym nieporozumieniem. O ileż istotniejsze dla 

człowieka w obliczu wciąż zmieniającego się i przyrastającego zasobu 

wiedzy jest pytanie o sens – znaczenie: po co, dlaczego – o przyczynę i 

cel
38

.  

Wobec powyższego, z punktu widzenia edukacji humanistycznej 

spory o kanon  wywołane są zasadniczym nieporozumieniem. Zazwyczaj, 

kiedy pojawia się temat „kanonu” dyskusja zostaje sprowadzona na 

manowce ze względu na niezwykle wąskie rozumienie tego pojęcia jako 

„listy lektur” czy szerzej – „tekstów kultury”
39

. Z punktu widzenia nowej 

kultury mediów cyfrowych, taki spór wydaje się kompletnie bez sensu. 

Wciąż powstające dzieła literackie coraz bardziej spychają w otchłań 

nieobecności literackie dokonania poprzedników, a lista lektur wydłuża się 

z każdą kolejną propozycją rozszerzającą to, co „każdy wykształcony 
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człowiek przeczytać powinien”. Jest jednak drugie rozumienie pojęcia 

„kanon”. Należałoby je rozszerzyć o określenie „kulturowy”. Wskazuje 

ono na funkcjonowanie w kulturze pewnych filarów, słupów milowych, na 

których wspiera się cywilizacja. Nie w spisie lektur i reprodukowaniu ich 

treści tkwi możliwość wyjścia z obecnego kryzysu, ale w sposobie 

budowania pomostów pomiędzy tym, co teraźniejsze, co zajmuje umysły i 

ciekawość współczesnego ucznia a tym, co jest efektem dziedzictwa – 

owego kanonu kulturowego, którego w pewnym sensie depozytariuszem 

pozostaje nauczyciel – przewodnik. Jego rola nie ograniczałaby się tym 

samym do sprawdzania znajomości wyszukanych definicji, znajomości 

reguł gramatycznych, czy poprawności wpisywania utworu w 

odpowiednią epokę historycznoliteracką, ale do inspirowania ucznia do 

odkrywania, negocjowania i nadawania lekturze własnych znaczeń 

poprzez zderzanie jej z osobistym doświadczeniem, z tym, co aktualne. To 

zaś wymaga przede wszystkim kształcenie krytycznego myślenia, które 

pozwala czytać zawsze w perspektywie „ja”, a więc głęboko, 

egzystencjalnie, dyskursywnie. Uczyć literatury jako sposobu wyrażania 

siebie, a więc także dając możliwość kreatywnego podejścia. Język, a z 

nim literatura, jest sztuką – muzyką myśli, wyobraźni. Uprawiać tę sztukę  

znaczy aktywnie odkrywać, snuć przypuszczenia, żyć intuicją, korzystać z 

inspiracji, doznawać natchnień, przeżywać zmieszania – nie dlatego, że nie 

widzisz w tym wszystkim sensu, ale dlatego że sam ten sens określasz, a 

wciąż nie rozumiesz dokąd prowadzi tworzone przez ciebie dzieło […] 

znaczy mieć przełomowy pomysł, przeżywać męki twórcze i zgoła 

artystyczne frustracje, czuć podziw dla obezwładniającego piękna […] 

znaczy żyć, do cholery
40

. 

  

Trzeba nam wracać do podmiotu edukacji, który doświadcza 

lektury, przeżywa, poznaje, rozumie, a tym samym odkrywa w sobie 

całkiem zapomnianą, bywa, dziecięcą fascynację i zainteresowanie 

światem. W ten sposób wpisuje on lekturę w osobiste doświadczenie, 

konfrontując się z nią, formułując własne wnioski, budując argumentację, 

wreszcie kształcąc postawę elastycznego i krytycznego podejścia do 

zagadnień i tematów poważnych. Za takim podejście kryje się postulat, że 

człowiek winien być podmiotem działania, a nie jego przedmiotem – 

nawet jeśli byłby to przedmiot obowiązkowego programu szkoły. 
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Oczywiście wobec tak idealistycznego założenia musi rodzić się  

nieufność (pytanie) o sposób przełożenia tej fascynacji na praktykę. O to, 

jak fascynacje wyzwalać, zwłaszcza że wielość, nadmiar bodźców i 

danych, tempo ich pojawiania się, dążenie do potęgowania doznań 

znieczulają, uniemożliwiają nie tylko wzniosłość, ale jakiekolwiek głębsze 

przeżycie estetyczne czy emocjonalne. 

Takie podejście wymaga jednak całkowitej zmiany w relacji 

nauczyciel – uczeń, nie tylko ze względu na inny niż dotychczas sposób 

konceptualizacji świata, ale także z powodu całkowicie na nowo 

pomyślanych ról w spektaklu edukacji. Po pierwsze, trzeba by zwrócić 

nauczycielom autonomię, która pozwoli nie tylko na dowolność i 

opcjonalność lektur, ale da możliwość większego zaangażowania się w 

relację z uczniami. Oczywiście, mam świadomość, że o wiele łatwiej jest 

pozostawać jedynie biernym „kanałem transmisyjnym” z góry założonego 

programu szkolnego, ale dopiero personalizacja kształcenia może dać 

oczekiwany efekt, a o tej nie może być mowy przy odgórnym planowaniu 

podporządkowanemu standardom. Nie jest, naturalnie,  moją intencją 

obarczanie winą nauczycieli za obecny stan niewydolności kształcenia 

humanistycznego w szkołach. W pewnym sensie to system, w ramach 

którego funkcjonują, zdjął z nich ciężar odpowiedzialności za 

wykształcenie, zostawiając jedynie obowiązek pilnowania, by uczniowie 

osiągali dobre wyniki egzaminu. Tu nie ma mowy o pasji, jest raczej 

ćwiczenie, powtarzanie, trening, dryl. 

Warto przywołać w tym kontekście edukacyjnym słowo pasja
41

, 

które odnosi się zarówno do cierpienia (passio), jak i do silnego 

zaangażowania, także czegoś zmysłowego, pociągającego. W uczeniu 

bowiem nie chodzi o przekaz informacji, nie chodzi o stawanie na 

piedestale i wygłaszanie tyrad (ex cathedra), wymaganie metod i 

szlifowanie narzędzi, ale o bycie prawdziwym. Nauczanie – to słowo 
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określa relacje: ucznia skazuje na bierność, buduje mur – tu mistrz, a tu 

słuchacze. Sytuacja edukacyjna jednak to skomplikowana relacja między 

nauczycielem a uczniem, a nie zestaw metod aktywizujących, którymi 

można regulować wzajemne stosunki. Jestem przekonany, że 

instrumentalnie traktowana metodyka jest oszustwem, bo za nią kryje się 

przekonanie o możliwości mechanicznego traktowania ucznia. Nowa 

sytuacja wymaga czegoś całkowicie innego – autentyczności, 

spontaniczności i identyfikacji z tym, o czym się mówi własnym językiem, 

aktualizując, odnosząc do „tu i teraz”.  

A zatem nie „suchy” przekaz wiedzy, wykładanie reguł 

gramatycznych i sprawdzian ortograficzny jako rękojmia poprawnego 

posługiwania się językiem, ale raczej wykształcenie zdolności podzielenia 

się tym, co akurat fascynuje. Cytowany już Paul Lockhart pisze: 

potrzebny jest raczej cel, do którego chciałbyś pobiec. Dzieci mogą pisać 

wiersze i opowiadania, kiedy uczą się pisać. Opowiadanie sześciolatka jest 

cudowną rzeczą, a błędy ortograficzne nie ujmują tej cudowności niczego. 

Nawet bardzo małe dzieci mogą układać piosenki, nie mając pojęcia, w 

jakiej tonacji i metryce to robią
42

. 

 

Czy taka edukacja jest możliwa? Czy do pomyślenia jest szkoła z 

nauczycielami, którzy angażują się w relacje z uczniem, stawiając 

problemy do rozwiązania, konstruując przykłady, wskazując konteksty, 

dystansując się wobec nabytej wiedzy, poddając refleksji i krytyce to, „co 

powszechnie wiadomo”? Jeśli myśleć o takiej szkole, przykładając do niej 

obecną formę – to z pewnością nie, ale być może trzeba tę szkołę 

wymyślić na nowo. 

Zarysowana analogia między przestrzenną strukturą mediów 

cyfrowych a architekturą katedry, która ma pomóc w konstruowaniu nowej 

koncepcji edukacji, wymaga jednak pewnego dopowiedzenia. 

Niewątpliwie zaletą nowych mediów są wymieniane w książce 

właściwości: uruchamiające użytkownika, aktywizujące go, wymagające 

od niego działania, dzięki czemu może on wpisywać ową lekturę tekstów 

w swoje własne doświadczenie. Surfowanie ma jednak wpisaną w swą 

tożsamość pewną przygodność, przypadkowość napotkanych informacji 
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czy rozwiązań. Jak zatem pogodzić to intuicyjne dryfowanie po oceanie 

informacji z celowym działaniem edukacji? Czy próbować konstruować 

mapę, na której wyznaczy się punkty orientacyjne, morskie latarnie, 

pozwalające się orientować w rozległej przestrzeni wiedzy? Czy te słupy 

milowe to mają być pewne lektury, bez których człowiek jest nie tylko 

uboższy w pewne przeżycia, ale i bez których trudno mu budować 

wspólnotę kulturową opartą na podobnej tożsamości? A może raczej 

powinny to być fundamentalne dla współczesnej cywilizacji postawy, jak 

wolność, równość, solidarność i inne, wokół których należałoby budować 

edukację humanistyczną? 

Stawiane tu pytania o fundamentalną dla edukacji zasadę w 

kontekście katedry nie są bezpodstawne. Warto pamiętać, że budowa 

katedry zaczyna się od wyznaczanego na planie kształtu, odnoszącego się 

do głoszonej przez Kościół prawdy, w tym czasie szczególnie podkreślanej 

– do teologii krzyża. Nie chodzi bynajmniej, aby projektować edukację 

wyznaniową, ale o świadomość, że każda konceptualizacja świata za 

pomocą wiedzy oparta jest na jakiejś konstrukcji ideologicznej, którą 

warto na początku określić. W moim przekonaniu takim założeniem 

budowli, na jakiej powinna wznosić się edukacja, powinna być filozofia 

jako sztuka myślenia
43

. Nie chodzi jednak o wprowadzenie do szkół 

kolejnego obowiązkowego przedmiotu, ale pewną zasadę, która 

„usprawiedliwi” całą edukację, czym przesiąknięty będzie system. 

Fundament ten zasadza się na trzech kluczowych dla człowieka 

odwiecznych pytaniach: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd 

zmierzamy
44

.  

Można pytania te rozpatrywać w skali uniwersalnej, każde z nich 

bowiem w pewien sposób wyznacza kierunek refleksji nad sobą i 
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rzeczywistością. Stawiane zazwyczaj w centrum pytanie o własną 

tożsamość to jedno z pierwszych zadziwień sobą, przejawem rodzącej się 

świadomości. To „kim jestem” wiąże się zarazem z ontologią, jak i ze 

sposobem manifestowania siebie w świecie. Nic zatem dziwnego, że to 

wokół tego pytania skonstruowana jest cała sfera wiedzy obszaru 

humanistycznego
45

, ale i nauk pokrewnych wchodzących w zakres 

psychologii, socjologii oraz dyscyplin artystycznych, dających możliwość 

wyrażania siebie. Pytanie „skąd przychodzimy” odnosi człowieka do jego 

dziedzictwa, tak istotnego w dobie współczesnej, która cierpi na 

„zwiotczałe mięśnie pamięci”. Wraz z refleksją nad korzeniami kultury 

otwierają się drzwi przeszłości, która pozwala rozumieć, kim jesteśmy 

dziś. Pytanie ostatnie, dotyczące kierunku naszej egzystencji, można 

rozumieć z jednej strony bardzo scjentystycznie, wręcz technologicznie, 

wpisując człowieka w ruch cywilizacyjny, odkrycia naukowe, projekty 

kosmologiczne, a z drugiej metafizycznie czy wręcz religijnie, poprzez 

odniesienie do sfery duchowej, która daje odpowiedzi na pytania 

egzystencjalne w sposób pozaempiryczny.  

Postawione pytania mogą rodzić przekonanie, że konstruowany 

projekt przeznaczony jest dla wybitnych, zdolnych młodych ludzi, a nie 

dla przeciętnego „Kowalskiego”, w dodatku stojącego u progu edukacji. 

Nic bardziej mylnego. Pytania, które konstytuują filozofię i jej namysł nad 

rzeczywistością, przynależą raczej dzieciom niż dorosłym. To szkoła czy 

też wychowani w odpowiednim drylu rodzice skutecznie oduczają 

zadawania pytań, które w naturalny sposób rodzą się w ustach 

najmłodszych (każdy, kto spotkał się z kilkuletnim dzieckiem, nie może 

opędzić się od pytań stawianych z częstotliwością karabinu 

maszynowego). Co więcej, prymat pytania nad odpowiedzią jest w 

rzeczywistości drogą zdobycia wiedzy, wywołuje bowiem w człowiekowi 

pragnienie, a to jest motorem działania. Gdyby pozostać jedynie w sferze 

ugruntowanej wiedzy, sprowadzonej do encyklopedii, jak w przypadku 

oświeceniowego projektu edukacyjnego, uwaga towarzysząca zdobywaniu 
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wiedzy zacznie znacząco spadać. Tym bardziej ważne wydaje się zatem 

pobudzanie do zadawania pytań, które silniej wiążą człowieka z otaczającą 

go rzeczywistością.  

Jednocześnie warto zauważyć, że od wieków człowiek wciąż 

stawia te same pytania. Nie chodzi tu bowiem o jakieś szczegółowe 

kwestie, które można rozwiązać prostym „tak” lub „nie” albo odpowiedzią 

o charakterze technologicznym, ale o zagadnienia najbardziej źródłowe, 

związane z doświadczeniem tego, że jesteśmy, z czym wiążą się pytania: 

„dlaczego” i „po co”. Wobec tak postawionych pytań nie da się udzielić 

jednoznacznej i prostej odpowiedzi, ta bowiem zawsze zależna jest od 

kontekstu, zawsze aktualizuje się w teraźniejszości. Dlatego można 

rozumieć Barbarę Skargę, która mówiła, że fakt pytania jest aktem 

metafizycznym, bowiem jest zawsze otwarciem się w kierunku tego, co na 

horyzoncie naszego doświadczenia rzeczywistości. 

Prawdziwy problem to ten, który się nie kończy, generuje stale nowe […] 

gdy więc obserwujemy ten powrót do niektórych problemów, które mimo 

rozmaitych modyfikacji stale są ważne, gdy obserwujemy niemożność 

ludzkiego myślenia bez niektórych kategorii, takich chociażby jak byt, 

przestrzeń, czas, dzieje, sprzeczność, gdy badając najrozmaitsze epistemy, 

odkrywamy w nich od wieków te same wartości, rodzi się myśl, że być 

może mają one znaczenie głębsze […]
46

. 

 

Nic zatem dziwnego, że żadne z postawionych u zarania 

cywilizacji europejskiej pytań o byt, rzeczywistość, człowieka, Boga, 

poznanie, wartości, etykę, historię nie zostało rozstrzygnięte. Bo te pytanie 

konstytuują człowieka jako istotę myślącą, refleksyjną. 

 

Katedra: co to może znaczyć w dzisiejszej praktyce 

edukacyjnej? 

 
Przemierzając katedrę, bohater animowanej opowieści Tomasza 

Bagińskiego z podziwem spogląda na pnące się ku górze przypory, na 

których wznosi się kunsztowne sklepienie. Wiązania w górze rozgałęziają 

się we wszystkich kierunkach niczym nowomedialny hipertekst, a jednak 

są one silnie umocowane w kamiennych fundamentach. Nie można 
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opowiedzieć katedry bez strzelistych kolumn, podtrzymujących „niebo”, 

podobnie jak trudno wyobrazić sobie edukację bez odpowiednich filarów.  

Kiedy myślę o filarach, nie chodzi mi bynajmniej o jakieś sztywne 

przyporządkowanie tekstów czy pojęć, bez których cały proces nie ma 

szans powodzenia. Przychodzi mi raczej na myśl powieść Kena Folleta 

(Filary Ziemi), który za pomocą jednostkowych wydarzeń powstawania 

katedry ukazuje historię duchową średniowiecza. Na podstawie 

pojedynczych elementów rzeczywistości średniowiecznej konstruuje on 

rzeczywistość znaczącą i archetypiczną. W ten sposób myślę o filarach w 

kontekście projektu edukacyjnego – fundamentalne przypory to pewien 

fundament kulturowy – rodzaj archetypu, do którego mogą odnosić się 

poszczególne indywidualne przypadki, historie, przekazy i inne.  

W przypadku filarów nie chodzi o gotowe rozwiązania czy teksty, 

ale o konstrukcje, na których wspiera się kultura. Myślę o nich jak o 

„słupach milowych”, bez których trudno wytłumaczyć obecną cywilizację. 

Można na nie spojrzeć w perspektywie źródeł kulturowych – tradycji 

greckiej, rzymskiej i judeochrześcijańskiej, które – czy się komu podoba 

czy nie – wyznaczały przez co najmniej dwa i pół tysiąca lat kanon 

kulturowy, ale warto pamiętać, że kultury barbarzyńskie także odcisnęły 

swoje piętno na kształcie obecnej cywilizacji
47

. Sposób myślenia o świecie 

i człowieku wyznaczają zatem te cztery perspektywy, lecz nie chodzi o to, 

by każde działanie humanistyczne rozpoczynać „od Adama i Ewy”, ale by 

wchodząc w głąb przekazów współczesnych, popkulturowych, mieć punkt 

odniesienia, będący oparciem (może kontrapunktem) dla podejmowanej 

kwestii. I tak, kiedy serialowy Dr House z cynizmem stwierdza, że każdy 

kłamie, otwiera przed odbiorcą całe spectrum możliwych refleksji nad 

prawdą i fałszem, kłamstwem i jego stroną etyczną, dotyka problemu 

wolności, która czasem zmusza człowieka do ryzykowania życiem, by nie 

utracić czegoś innego
48

. Gregory House, adept szkoły cyników, wyznacza 

krąg dyskusji wokół zagadnień zasadzających się na filozoficznej kanwie 
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 Zob. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004. 
48

 Pomijam całe mnóstwo wątków serialu począwszy od nawiązań do scjentyzmu, kultu 

racjonalności, utylitaryzmu, a skończywszy na typowo oświeceniowych projektach nauki 

jako demaskowania postaw magicznych, za którymi człowiek ukrywa prawdę o sobie, 

bojąc się przyznać do tego, kim jest. 

      „Słupy milowe” 
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sięgającej nie tylko antyku, ale i następnych pokoleń. Ponadto, jako 

pragmatyk zmaga się z konsekwencjami kulturowymi i społecznymi 

pozostałych filarów cywilizacji euroatlantyckiej: religii i prawa, 

występując przeciw obu prządkom. 

Można jednak na te filary spojrzeć inaczej, nie tyle z perspektywy 

historii cywilizacji i europocentrycznie, ale przez pryzmat antropologii 

kultury: religii i mitów. Badania kulturoznawców pokazały, że każda 

kultura opiera się na fundamentach mitów, które dotykają spraw 

najistotniejszych dla danego kręgu kulturowego
49

. Co ciekawe, same 

segmenty składające się na pewien wzór kultury są niezmienne, jednak 

rozłożenie akcentów w każdej kulturze bywa inne ze względu na 

uwarunkowania geograficzne, klimatyczne, stosunki z sąsiednimi ludami 

itd. Ważkość tych przesunięć oraz ich sens wyjaśniają jednak mity danej 

kultury. To one określają model zachowań społecznych opartych na 

doświadczeniu pierwotnym, starając się oswoić otaczającą 

rzeczywistość
50

. Jako wyraz „przedstawień zbiorowych” mit konstytuuje 

tożsamość danej kultury, zatem wszystko, co pozostaje jej wytworem w 

pewien sposób do mitu sięga, z niego czerpie, nawiązuje lub go 

przekształca, kontynuuje. W ten sposób można myśleć także o cywilizacji 

europejskiej ukonstytuowanej na mitologii greckiej oraz 

judeochrześcijańskiej (w mniejszym stopniu różnego rodzaju mitologie 

słowiańskie, germańskie, skandynawskie, galijskie, których znaczenie w 

budowaniu tradycji kulturowej pozostało ze względu na zasięg działania 

kultury chrześcijańskiej niewielkie, aczkolwiek obecne). 

Przywołany wcześniej bohater serialu medycznego w 

charakterystyczny dla opowieści mitycznej sposób realizuje mit 

                                                 
49

 Przywołajmy tu choćby wybitną pracę Jamesa Frazera Złotą gałąź czy szczegółowe 

badania z zakresu antropologii religii Mircea Eliade oraz ustalenia amerykańskiej 

antropolożki Ruth Bededict. J. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, przeł. H. 

Krzeczkowski, Kraków 2012; M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, 

Warszawa 1998; M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno-religijnej, 

przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 2009; M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery 

religijnej, przeł. B. Baran, Warszawa 2008; R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. 

Prokopiuk, Warszawa 2002.  
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 Przykładem takiej realizacji jest program i podręczniki z serii To lubię!, w których 

arbitralność wyznaczania podejmowanych problemów niwelowana jest właśnie poprzez  

odesłania do mitycznych uwarunkowań analizowanych postaw i problemów, co pozwala 

ukazywać różne odcienie kulturowej „pracy nad mitem” (zob. H. Blumenberg, Praca nad 

mitem, przeł. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwoliński, Warszawa 2009).   
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bohaterski, podejmując rywalizację z „bogami” o życie człowieka. W 

konsekwencji – jak zauważa Joseph Campbell
51

 – prowadzi do złączenia 

indywidualnej historii z rzeczywistością transcendentną, wpisując się w 

odwieczną rywalizację dobra i zła, życia i śmierci, człowieka i boga 

przekraczając owe dychotomie, dokonując „połączenia” dwóch, 

zdawałoby się niesprowadzalnych do siebie, kategorii. Przykład Dra 

House’a nie jest odosobniony, bowiem każda opowieść dotyka zazwyczaj 

trzech kwestii: człowieka, kontekstu sytuacyjnego, czyli rzeczywistości, w 

jakiej się pojawia, oraz pewnego porządku normatywnego (prawnego lub 

transcendentnego), z którym musi się mierzyć. 

Wobec powyższego proponowałbym zbudowanie modelu 

edukacyjnego na trzech kręgach tematycznych, których granice 

wyznaczają główne narracje mityczne: kosmogoniczna, antropogoniczna i 

teogoniczna. Pierwsza pyta o to, co jest zewnętrzne wobec człowieka, ale 

ma na niego wpływ: o kosmos, naturę, przyrodę, żywioły, a także o 

biologię, geografię, fizykę i chemię. Drugi krąg skupia się na człowieku i 

jego tożsamości, pyta o genezę, ale i cel życia, wpisuje w kontekst 

rzeczywistości, wrzuca w wir świata i przygląda się reakcjom, pyta o 

umiejętność wyrażenia siebie i wszystkiego, co przeżywa. Z tej narracji 

wyłania się filologia, historia, nauki społeczne, filozofia i sztuka. Trzeci 

krąg odnosi do kwestii metafizycznych i odsyła do kategorii sacrum, 

poddaje refleksji potrzebę wpisania siebie w wymiar wieczności. Zadaje 

tym samym pytanie o ukrytą naturę świata, o jego podszewkę, z czego 

wyrasta teologia i matematyka. 

Nie da się ukryć, że narracja mityczna przenika każdą opowieść: 

począwszy od meczu futbolowego, a skończywszy na paradzie wojskowej, 

nie mówiąc już o tekstach i przekazach kulturowych tworzonych w sposób 

świadomy dla określonej publiczności: medialnej czy literackiej
52

. Sięga 

ona do owych segmentów – czy jak określiłby je Carl Gustaw Jung – 
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 J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem,, przeł. I . 

Kania, Kraków 1994. 
52

Joseph Campbell mówił w Potęga mitu swoim czasie, że odkąd w Ameryce z systemu 

edukacyjnego wykluczono zajmowanie się mitami, ludzie nie mają przestrzeni 

odniesienia dla swoich doświadczeń.  Bogactwo opowieści mitycznej stanowi bowiem jej 

nieustanna aktualność, dzięki której starodawne dzieje pozwalają odczytywać się 

personalnie – każdy z czytających może nadawać im własne znaczenie i  odnajdywać 

element wspólny we własnej historii (zob. Tamże, s. 20). 
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archetypów lub symboli, aby odpowiadać na zbiorowe zapotrzebowanie 

emocjonalno-psychologiczne czy po prostu, by wyrażać fantazje 

życzeniowe całych narodów lub społeczeństw. Korzysta tym samym z 

symboli, które są nośnikiem uniwersalnych znaczeń kulturowych, z 

drugiej zaś jako forma ekspresji czerpie z różnorakich kodów 

semiotycznych, aby ów symbol wyrazić. Owa otwartość symboli 

mitycznych, zarówno pod względem semantycznym, jak i struktury 

semiotycznej, koresponduje z polisemiotycznością i wieloraką funkcją 

przypory w architekturze gotyckiej. 

Przenosząc te właściwości na interesującą nas sytuację edukacyjną, 

można wyobrazić sobie, że otwieramy ją w sposób polisemiotyczny, to 

znaczy pozwalamy, aby interesujące nas zagadnienie czy problem były 

interpretowane w różnych kodach, przez różnego typu przekazy i z 

wykorzystaniem wielu doświadczeń zmysłowych – nie tylko poprzez 

tradycyjną lekturę tekstu. Któż powiedział, że prometejski bunt lub 

problem teodycei lepiej niż w Mickiewiczowskiej Improwizacji nie wyrazi 

piosenka Patrzysz a nie widzisz! zespołu Cowder, albo fragment filmu 

Forrest Gump, w którym porucznik Dan Taylor wypływa podczas burzy 

na jezioro? Przykłady można by mnożyć. Nie chodzi tu jednak o to, co w 

kluczu strukturalizmu zwykło się nazywać przekładem intertekstualnym 

(taki po prostu nie istnieje, każde zaadaptowanie jednego tekstu przez 

drugi wiąże się ze zmianą języka, kodu, znaczeń itd.), ale o asocjacyjność 

dawnych i aktualnych, tekstowych, ikonograficznych, muzycznych i 

medialnych reprezentacji składających się na mityczną opowieść, 

wyrażającą ważne dla danej kultury (tu europejskiej, specyficznie polskiej) 

kwestie, zagadnienia, tematy.  

Współczesny uczeń wchodzi do katedry edukacji niczym 

średniowieczny mieszkaniec Christianitas: łacina obiła mu się o uszy, ale 

do końca jej nie rozumie, bardziej przemawiają do niego obrazki, 

niezwykle sugestywne, wręcz hiperrealne, niepozostawiające wątpliwości 

co do przesłania i wpisujące się w ugruntowaną w komunikacji kulturowej 

ideologię, wreszcie ogrom tej przestrzeni urzeka go i pozwala dotknąć 

wszystkimi zmysłami elementów narracji, w którą sam jest wpisany – 

niczym bohater wspominanej już, animowanej powieści Tomka 

Polisemiotyczność / 

intertekstualność 

Bohater Bagińskiego  

w „Katedrze” 
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Bagińskiego Katedra. Bohater wrastający w strukturę świątyni, staje się 

kolejną przyporą zamieszkującą gotycką przestrzeń. Czy poprzez te 

symbole, elementy narracji audiowizualnej, medialnej, cyfrowej, dla niego 

tak czytelne, nie może dojść do prawd egzystencjalnych, odpowiadających 

na elementarne pytania o naturę ludzką, o miejsce człowieka w świecie, o 

sens?  

Jestem przekonany, że może to zrobić. Cała zaś sztuka – i poniekąd 

wyzwanie stawiane nauczycielowi – to „pouczyć spojrzenie” i zarysować 

możliwości czytania paralelnego i kontekstowego innych tekstów, 

uświęconych tradycją, które w nieco innej formie, innym językiem – 

innym kodem poruszają podobne problemy. Przecież pod House’ową 

prawdą Everybody lies podpisałby się zarówno Molier ze swoim 

Świętoszkiem jak i Porfiry Pietrowicz – sędzia śledczy policji 

petersburskiej, przesłuchujący Rodiona Raskolnikowa, i jeszcze wielu 

innych. Jak blisko bohaterom Gry o tron do postaci z dramatów Szekspira, 

jak podobne są funkcje współczesnych demotywatorów staropolskiej 

satyrze – przykłady można by mnożyć, nowe przekazy rodzą się bowiem 

nieustannie. Nie chodzi więc o to, by podawać gotowe rozwiązania, ale o 

wykształcenie takiej postawy, która będzie otwarta na uczniowską 

wrażliwość estetyczną, intelektualną gotowość interpretacyjną, poziom 

przygotowania kulturowego, na który składa się wiele rzeczy, począwszy 

od predyspozycji emocjonalno-psychologicznych, a skończywszy na 

środowisku rodzinnym. 

Przypory katedry – filary, o których mowa, są tymi miejscami, 

gdzie zarówno tradycja, jak i nowe teksty kultury, powstające w formach 

audiowizualnych czy innych formach mediów cyfrowych znajdują 

wspólne korzenie, źródło.   

Przypory kierują przechodnia ku sklepieniu katedry. Tam linie 

rozchodzą się dzięki gwieździstym rozgałęzieniom, które powstają przez 

wprowadzenie do tradycyjnych połączeń żebrowo-krzyżowych 

dodatkowych żeber dzielących wysklepki. Powstają w ten sposób o wiele 

bardziej skomplikowane układy, przypominające sieć, w których trudno 

 

 

Węzły -- miejsca 

wspólne 

„Pouczyć spojrzenie” 

Kto by się pod tym 

mógł podpisać... 

 

Dryfując wśród gwiazd... 
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dopatrzeć się podziału na przęsła
53

. Krzyżujące się ze sobą żebra tworzą 

siatkę figur o kształtach rombów, przecinających się wielokrotnie i 

dających możliwość krążenia po sieci sklepienia.  

Gotyckie rozwiązanie architektoniczne fantastycznie wpisuje się w 

hipertekstową strukturę nowych mediów, w którą wrzucony jest ich 

użytkownik, o czym była mowa już wcześniej. Zanurzeni w konstelacjach 

tekstów, przekazów, komunikatów, odbijamy się od węzła do węzła, od 

brzegu do brzegu, wyznaczając linię żeglugi tym, co interesujące, 

pociągające. Ciekawa wydaje się sytuacja współczesnej kultury, która 

pełna jest semiotycznych gestów sięgających tradycji kulturowej, symboli, 

ukrytych znaczeń mitycznych, rozwiązań narracyjnych sięgających do 

korzeni, a jednocześnie nieco łudzi użytkowników nadzieją, że ta 

powierzchnia wystarczy. Dlatego tak istotne jest, by teksty kultury 

medialnej, wyrastające z przeżywania codzienności, z doświadczenia 

estetyki popkulturowej, zanurzone w masowym przekazie, osadzać w 

fundamentach: czy to w narracjach mitycznych, czy to w pytaniach 

egzystencjalnych – odwiecznych i niezmiennych, czy wreszcie w 

konstrukcjach tożsamościowych budowanych na wyznacznikach danego 

kręgu cywilizacyjnego.  

Przekładając opisaną sytuację na konkretne rozwiązanie, można 

sobie wyobrazić dowolne miejsce kulturowe (piosenkę, motyw graficzny, 

komiks, film, teledysk czy wypowiedź medialną) jako punkt wyjścia. Idąc 

tropem Gillesa Deleuze, kłączowata struktura współczesnej kultury (czy 

sieciowa jak w mediach cyfrowych) ustanawia centrum w miejscu, gdzie 

znajduje się podmiot wydarzenia. A zatem, cała uwaga edukacji zostaje 

przeniesiona na sytuację, w której uczeń odnajduje się ze swoim 

rozumieniem świata, wyrażając się poprzez własną „bibliotekę” tekstów
54

.  

Wychodząc od takiej właśnie lektury – hipertekstowej, a co za tym 

idzie asocjacyjnej i silnie ukontekstowionej, można nawigować ku filarom, 

przystając przy kolejnych węzłach. Takie nieco sterowane surfowanie 

                                                 
53

 Zob. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. 
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buduje siatkę znaczeń, które dopiero w odniesieniu do przypory daje się 

określić się kulturowo.  

Posłużę się przykładem z mojego życia prywatnego. Nastoletni syn 

(gimnazjalista), zafascynowany muzyką, trafił na płytę zespołu Lao Che 

Gospel. Zachwycony kompozycjami, ale także warstwą słowną, 

nawiązującą do kultury biblijnej, pełną aluzji i kontekstów zaczął szukać 

innych wydawnictw tego zespołu. W ręce wpadła mu wcześniejsza płyta – 

Powstanie Warszawskie, która nie opuszczała odtwarzacza przez kilka 

tygodni. Po kilku dniach zaczął śpiewać te kompozycje, a wsłuchując się 

w teksty, zaczął interesować się wydarzeniami warszawskimi. W domu 

pojawiły się plakaty i koszulki odnoszące się do postaw patriotycznych, do 

polskiej tożsamości, wymusił wyjazd do Muzeum Powstania 

Warszawskiego i spędził tam kilka godzin, czytając ulotki, oglądając 

filmy, dotykając historii. Wreszcie, powtarzając uparcie teksty piosenek, 

zainteresował się poezją Kolumbów, która w jego przekonaniu zadaje 

podstawowe pytanie o konieczność wyboru między walką o życie a 

życiem. Jednocześnie, oglądając przekazy medialne dotyczące aneksji 

Krymu przez Rosję, był w stanie odnieść współczesną sytuację 

geopolityczną do wydarzeń historycznych. Ten ruch, towarzyszący 

lekturze na różnych poziomach, posługiwanie się wieloma kodami, 

odczytywania różnorodnych tekstów o różnej proweniencji, estetyce czy 

stopniu złożoności, pozwala jednak na silniejsze zaangażowanie czytelnika 

i związanie tekstu z egzystencją.  

Nie traktuję opisanej sytuacji nie przypadku odosobnionego czy 

indywidualnego, ale jako zdarzenie symptomatyczne – właściwe dla 

każdego użytkownika współczesnej kultury
55

. Oczywiście, mam 

świadomość, że punkt wyjścia wiele ułatwia, i czasem trudno dojść do 

filarów, mając do dyspozycji najnowszą piosenkę Justina Biebera. Bywa 

jednak, że nawet za banalnymi frazami czy prostymi historiami skrywa się 

prawdziwa głębia filozoficznego dyskursu. Nie trzeba zatem bać się 

dryfowania po oceanie tekstów i przekazów. Ważne, by mieć świadomość 

obecności słupów milowych, wyznaczających horyzont i drogę żeglugi. 
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Trudno wyobrazić sobie katedrę bez wieży wysokiej, strzelistej, 

wyrastającej ponad dach nawy głównej i transeptu (Wznoszę me oczy ku 

górom, Ps. 121). Wieża w architekturze gotyckiej ma swoje głębokie 

uzasadnienie teologiczne, jest aktem strzelistym – miejscem modlitwy, w 

którym ziemia styka się z niebem. Wraz z całą konstrukcją 

architektoniczną wyraża symbolicznie hierarchię niebieską, na szczycie 

której znajduje się Bóg, na dole zaś człowiek ze swymi cielesnymi i 

materialnymi przywiązaniami. Wieża porywa oczy człowieka ku górze, 

aby spoglądał nie na to, co ziemskie, ale na sprawy niebieskie – duchowe, 

wolne od grzechu i utrapienia. Dla człowieka średniowiecza wieża 

wyznaczała cel i kierunek życia, nadawała sens całej ludzkiej egzystencji. 

Tym samym jest to wyjątkowe miejsce spotkania człowieka z Bogiem. 

Opisana tu metafora przestrzeni ma swoje uzasadnienie także w 

sytuacji edukacyjnej. Każdy uczeń może być zaproszony do odkrycia tego 

miejsca spotkania – iluminacji, która zawsze odbywa się poprzez 

włączanie lektury w swoje osobiste doświadczenie. Rolą nauczyciela 

wydaje się zatem doprowadzenie do takiej sytuacji, w której uczeń będzie 

mógł nazwać to, co przeżywa, wpisać swoje życie w szerszy kontekst 

społeczny, filozoficzny, kulturowy, widzieć siebie jako członka część 

większej całości, na którą ma wpływ poprzez swoje wybory i działanie, 

gdzie będzie mógł w sposób świadomy podejmować refleksję nad 

rzeczywistością, która go otacza. I tak jak horyzont wieży pozostaje dla 

odwiedzającego katedrę czymś odległym i niedookreślonym, umykającym 

spojrzeniu, tak też dzieje się z edukacją, której kierunek jest co prawda 

wyznaczony, jednak często sam moment spotkania pozostaje nieuchwytny, 

rozmywa się po-między tekstami, niejako w drodze ku temu, co określono 

celem. 

Z łatwością można zauważyć, że proponowany model kształcenia 

ma konstrukcję rozgałęziającego się gwiazdozbioru, sieci, powiązanej za 

pomocą węzłów – miejsc wspólnych: kontekstu, kodu, tematu itd. Każdy 

węzeł odsyła do kolejnego, bo jego budowa ma zawsze budowę 

asocjacyjną, a jednak – co pokazuje konstrukcja gotycka – wyrasta z 

filaru. Jak zatem sprawić, by proces kształcenia nie był tylko dryfowaniem 

wśród gwiazd, kiedy każdy sygnał z tekstu wywołuje następny i kolejny, 

Moment odkrycia 

Relacje dół --góra... 

Konstrukcja 

rozgałęziającego się 

gwiazdozbioru 
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nieustannie wprawiając w ruch, bez możliwości zatrzymania się? Jak 

przechodzić przez katedrę, by jej doświadczenie nie skończyło się na 

oglądaniu polichromii – klikaniu, które zajmuje zmysły, ale nie angażuje 

podmiotowo?  

Wydaje się, że można to osiągnąć poprzez nieustanne stawianie 

pytań wobec tego, co się czyta, ogląda, przegląda, słucha, po czym się 

ślizga. Powtarzalność towarzysząca temu mechanizmowi wywołuje w 

człowieku poczucie nieufności, wywołuje stan podejrzenia do tego, co 

zewnętrzne. W finalnej perspektywie chodzi bowiem o wypracowanie 

takiego mechanizmu, który wywoła u uczniów stan nieustannej 

podejrzliwości wobec tekstu, że to, co czyta, ogląda, przegląda, ma pod 

„spodem” jakiś inny, ukryty fragment. Mówiąc Derridą, trzeba by 

przywołać w tym miejscu metaforę fałdy, za pomocą której odkrywa się 

niejasne znaczenia, zatarte ślady ścieżki. Takiej postawy oczywiście trzeba 

się nauczyć, a najlepszą drogą jest wzbudzanie podejrzliwości, wyczulanie 

na miejsca uruchamiające skojarzenia. Taki mechanizm będzie 

prowokował do czytania kontekstowego, budującego szeroką koalicję 

znaczeń, powiązań między tekstami (mówiąc za Bachtinem bibliotekę 

intertekstów), a zarazem czytania głębokiego poprzez problematyzowanie, 

stawianie pytań, podnoszenie kwestii antropologiczno-egzystencjalnych, 

które sytuują ucznia podmiotowo wobec poruszanych wątków i zagadnień. 

 Tworzenie takiego dystansu jest wreszcie potrzebne, by 

sformułować problem, spojrzeć na siebie z perspektywy czy w kontekście 

rzeczywistości, w jakiej znajduje się moje „ja”. Tym samym „zwiedzenie” 

katedry rozumiem jako proces godzący dwa kierunki działania: z jednej 

strony chodzi o poznawanie katedry jako palimpsestowego tekstu, 

poruszania się w granicach pewnego schematu – planu architektonicznego 

(tu: edukacyjnego), z drugiej zaś jako budowanie katedry w sobie, bowiem 

przechodząc przez nią, podlegam jej oddziaływaniu, jej fragmenty 

konstytuują moją tożsamość. 

Można zatem rozumieć tę sytuację edukacyjną tak, jak widzi ją 

cytowany już Nicholas Carr, charakteryzując ludzki mózg jako „ciągły 

Pytania, pytania..., 

ważne, zasadnicze 

pytania... 

Dystans  
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plac budowy”
56

. Zwiedzanie/poznawanie katedry trwa bowiem długo – 

dostrzeżenie jej skomplikowanej budowy, wszystkich zależności, 

przyglądanie się szczegółom, rozumienie poszczególnych inskrypcji czy 

form ikonograficznych wymaga czasu. Odwiedzanie katedry jest ponadto 

związane z przeżyciem, osobistym doświadczeniem, które zależy od 

emocji towarzyszących w danym momencie, od personalnego odbioru. 

Wchodząc do katedry zadzieramy głowę do góry. Jakiś wewnętrzny 

imperatyw każe nam wznosić oczy, nie zwracać uwagi na filary, ani tym 

bardziej na posadzkę. Nie znaczy to, że są one nieważne, nawet może 

najważniejsze, bez nich nie byłoby tej całej architektury, a jednak pociąga 

wzrok to, co atrakcyjne. Podobnie musi funkcjonować edukacja – 

zaczynać się od olśnienia, zachwytu, zadziwienia, by potem powoli 

odkrywać i dostrzegać źródła, czy fundamenty tych atrakcji. 

Wszystko zatem powinno zaczynać się jak u Hitchcocka – 

trzęsieniem ziemi, a potem napięcie powinno wzrastać, nie ma bowiem nic 

gorszego niż nuda w szkole. Jak pisał Marcel Proust:  

Umysł leniwy nie potrafi niczego wydobyć z absolutnej samotności, gdyż 

nie jest w stanie sam z siebie wstrząsnąć aktywnością twórczą. Jednak 

także najbardziej wzniosła rozmowa czy pouczające rady na nic się nie 

zdadzą, gdyż owa pierwotna aktywność nie wypływa z nich wprost, 

bezpośrednio. Trzeba więc uciec się do pomocy z zewnątrz, która 

jednocześnie zrodzi się w nas samych, do impulsu pochodzącego od 

innego ducha, odebranego jednak w łonie samotności. A tak właśnie brzmi 

definicja lektury
57

. 

 

Potrzeba zatem bodźców, które nie tylko zatrzymają uwagę, 

zaciekawią, ale i pobudzą do rozmowy o tym. Naturalną potrzebą 

człowieka (wydaje się, że młodzieży szczególnie) jest komentowanie tego, 

co dopiero się obejrzało, w czym się uczestniczyło. To najlepszy moment, 

by wychodzić do dalszych zagadnień. Człowiek pobudzony staje się 

otwarty na „podrzucane” mu skojarzenia.  

                                                 
56

Zob. N. Carr, Płytki umysł, dz.cyt., s. 53. Oznacza to w tym kontekście, że każdy uczy 

się sam i np. „zwiedzając katedrę”, więc uczestnicząc w tym, co inni mu proponują, 

tworzy sobie własny obraz  poznanego i przeżytego. 
57

 Cytuję za: M.P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001, s. 

33 i nast. 
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Jak pisałem, punktem wyjścia (a w zasadzie wejścia do katedry) 

może być wszystko, co nosi znamiona tekstu kultury
58

 a jest żywe, 

aktualne, cieszy się popularnością jako ostatnio emitowane przez grupę 

Allegro na kanale YouTube filmy krótkometrażowe, będące parafrazą 

znanych legend polskich. Jedną z nich chciałbym uczynić portami do 

wizyty w katedrze. 

Krótkometrażowa produkcja filmowa w reżyserii Tomasza 

Bagińskiego jest uwspółcześnioną wersją znanej legendy o mistrzu 

Twardowskim, który zawarł pakt z diabłem. Podobnie jak w 

późnośredniowiecznej rzeczywistości, tak i teraz z mocami zła paktuje 

przedstawiciel elity – jeden z najbogatszych Polaków, wielokrotnie 

wybierany przez magazyny społecznościowe i ekonomiczne „Człowiek 

Roku” – Twardowsky. Historia rozpoczyna się na stacji kosmicznej na 

księżycu, gdzie tytułowy bohater spędza czas, realizując swoje marzenia. 

Ponieważ czas ten mija w samotności, postanawia renegocjować umowę. 

Diabeł zjawia się w postaci pięknej i uwodzicielskiej kobiety, która ma 

zamiar wykorzystać samotność Twardowskiego. Dochodzi do próby sił 

między diabelską mocą a ludzkim sprytem. Tym razem z pomocą 

Polakowi przychodzi wiedza o astronomii (czas na ziemi płynie inaczej niż 

na księżycu) oraz najnowsza technologia mogąca powstrzymać 

ucieleśnionego demona. Z pomocą Twardowskiemu przychodzi już nie 

tylko zdrowy rozsądek, ale i nauka w powiązaniu z techniką, wspierana 

przez duże pieniądze. 

Krótka fabuła jest pełna aluzji i nawiązań, zarówno do utrwalonych 

tradycją tekstów kultury jak Legenda o Mistrzu Twardowskim, ballada 

Adama Mickiewicza Pani Twardowska czy powieść Józefa Ignacego 

Kraszewskiego Mistrz Twardowski oraz wiersze, opowiadania, opery, 

balety, jak i współczesnych intertekstów kultury popularnej: piosenki 

Elektrycznych Gitar Wszystko ch** lub Ja uwielbiam ją zespołu Weekend, 

czy przekazów medialnych: tygodnika „Wprost” lub znanej rozgłośni 

radiowej. Płaszczyzna odniesień jest tak bogata, że daje odbiorcy 

                                                 
58

 Zob. J. Ziomek, Symbol wśród tekstów kultury, w:  Problemy wiedzy o kulturze. Prace 

dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, 

Wrocław 1986, s. 67-83. 

Bagiński po raz drugi: 

Legendy Polskie. 
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satysfakcję z odnajdywania ukrytych znaczeń w kolejnych kadrach. U 

Bagińskiego każda scena pisana jest kodem w trybie symbolicznym, jak 

powiedziałby Umberto Eco. Pełno tu aluzji do filmów science fiction jak 

Obcy, Odyseja kosmiczna czy Armageddon, a także wydarzeń 

historycznych czy politycznych dzięki przedmiotom usytuowanym w 

osobistej przestrzeni bohatera.  

Ciekawszy wydaje się jednak sam mit paktu człowieka z diabłem, 

zakład o duszę, za którą człowiek otrzymuje pełnię: poznania, mocy, 

rozkoszy – tego wszystkiego, czego pragnie. To jedna z realizacji mitu 

faustycznego, który w tym miejscu otwiera możliwości interpretacyjnego. 

W zależności zatem od poziomu edukacyjnego można interpretować mit 

Fausta w odniesieniu do samego Goethego, jak i do jego późniejszych 

przekształceń literackich czy filmowych. Wątek ten uruchamia zarówno 

rolę marzeń, pragnień, wykraczania poza doczesność, jak i problem 

potrzeb psychologicznych, powiązanych z kwestiami etyki i moralności. 

Tak zarysowana tematyka otwiera przed programem niezliczone bogactwo 

tekstów i kontekstów, w tak popularnym obecnie duchu zwrotu 

afektywnego. Drugi kierunek interpretacyjny, który wydaje mi się równie 

interesujący dla modelu edukacyjnego to motyw diabła, a zatem  

spersonifikowanego zła, który w filmie przybiera powierzchowność 

kobiecą. Rozmowa Twardowskiego z diabłem (właściwie diablicą) 

przywołuje scenę kuszenia w Raju – odwołuje się do uwodzenia, a zatem 

napięcia między pragnieniem czy nawet pożądaniem a niespełnieniem, 

które w kulturowych przedstawieniach jest licznie reprezentowane (liczne 

reprezentacje malarskie, filmowe, literackie). Ponadto utożsamienie sił zła 

z kobiecością jest równie kulturowo obciążone i otwiera cała gamę postaci 

kobiecych naznaczonych złem: od demonicznej Lilith po serialową Lizzie 

Borden
59

. Ta demoniczna kobiecość daje się zauważyć w zarówno w 

historii kultury, w literackich wizerunkach kobiet, w ikonografii 

inspirowanej pismami patrystycznymi, filozofią Nietzschego (choćby 

prowokacyjne wezwanie: Idziesz do kobiety nie zapomnij bicza), 

                                                 
59

 Postać Lizzie Borden to bohaterka filmu i miniserialu z 2015 r. (Lizzie Borden Took an 

Ax) opowiadającego losy młodej dziewczyny, która najpierw morduje swoich rodziców a 

następnie rozprawia się z kolejnymi osobami zagrażającymi jej nietykalności. 
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psychologią Freuda i jego koncepcją źródła kobiecej historii; wreszcie 

może stać początkiem dyskusji na temat krytyki feministycznej. Trzeci 

wątek zarysowany w tym krótkim filmie Bagińskiego dotyczy nauki i 

technologii podniesionej do rangi sacrum – to w rzeczywistości wiedza 

Twardowskiego na temat różnicy w upływie czasu i zastosowana technika 

budowania zapory ciśnieniowej w stacji kosmicznej wzbogacanej srebrem 

(tu aż się prosi o analizę symboliki kulturowej) pozwalają oszukać diabła. 

Temat ten pozwala na wprowadzenia rozważań na temat mitu nauki i 

wiedzy, a zatem koncepcji nowoczesności, mającej rodowód 

oświeceniowy. Jeśli nałożyć na tę interpretację kategorię ekonomii, 

wówczas otwiera się całe spectrum zagadnień z zakresu użyteczności, 

wartości pieniądza, etyki biznesu, ekonomii i kultury (szczególnie w 

kontekście wybrzmiewającego na początku hitu Elektrycznych Gitar pod 

prowokacyjnym tytułem Wszystko Ch** i rysunku genitaliów kreślonego 

księżycowym łazikiem). 

Skupienie uwagi na drobnym szczególe wywołuje skojarzenia 

pozwalające na lekturę filmu w pewnej perspektywie kulturowej – 

bogatszej niż sugerowałby tylko sam przekaz, pogłębionej o konteksty 

wywiedzione z tradycji. Z drugiej strony, przywoływane wątki mają 

prowadzić do problemów i kategorii egzystencjalnych, pytających o 

podstawy ontologiczne, odsłaniać fundamenty istnienia, takie jak dobro i 

zło, prawda i kłamstwo, wolność i niewola itd. Każda z tych 

fundamentalnych kwestii wpleciona jest w narracje mityczną, którą wraz  

z uczniami odkrywamy i do której powracamy przy okazji prowadzonych 

ścieżek (leksji) edukacyjnych. Wynika z tego kolejna uwaga, dotycząca 

roli nauczyciela jako przewodnika czy doświadczonego towarzysza w 

podróży przez katedrę, a mianowicie konieczność przyjęcia postawy 

asocjacyjnej, dzięki której będzie mógł on proponować w zestawieniu z 

tym, co popularne i aktualne – elementy tradycyjne, czy te, które należy 

uznać za konieczne w koncepcji kształcenia. Wydaje się, że kluczową 

kompetencją nauczyciela jest w tym wypadku także retoryczność, a więc 

zdolność do wyszukiwania zbieżności, umiejętność interpretacji otwartej, 

poszukującej „przyłączy” kulturowych oraz uzasadniającej takie 

połączenia. I to oznacza na koniec rodzaj marzenia o nowym wcieleniu 

Niewidoczny plan 

architekta  
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mistrza, mistrza epoki cyfrowej, który nie tylko sam widzi kulturowe 

„przyłącza”, ale potrafi także innym pomóc w ich odnajdywaniu. 

Marzenie? 
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