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Dedykuję Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu jako Twórcy alternatywnych  

 światów dla pedagogiki w Polsce 
 

Prolegomena  

Propozycja zajęć dydaktycznych i prezentowane zadania dla stu-
dentów dotyczą głównie problematyki złożonych i dynamicznych związków 
kultury i pedagogiki. Jest to perspektywa poznawcza/badawcza, która w 
moim przekonaniu, stanowi integralną i integrującą przestrzeń dla rozwija-
nia teorii wychowania i myśli pedagogicznej. Przedstawiam więc materiały 
do pracy dydaktycznej (karty pracy, załączniki, wypisy) w zakresie krytycz-
nego wykorzystywania humanistyki oraz twórczego wyzyskiwania z kultury 
tropów, myśli, idei, problemów do refleksji nad wychowaniem i dalej nad 
dyskursem pedagogiki. Kultura, jako pamięć symboliczna tekstów i huma-
nistyka, jako autorefleksja kultury to teoretyczne odniesienie dla problemów 
pedagogicznych, a zarazem szalenie inspirujące zaplecze do ćwiczeń 
zarówno wyobraźni humanistycznej jak i wrażliwości myślenia pedagogicz-
nego. 

Uzasadnieniem kulturowej perspektywy poznawczej dla rozwijania 
dyskursu pedagogicznego jest metodologiczna odpowiedź na kilka 
głównych (paradygmatycznych) tendencji, a w szczególności na: 
− postulat integralności badawczej i „specjalizacji wyższego rzędu” 
− dwoistość jako paradygmat poznawczy  
− dyskurs zmącony i pakt poznawczy  
− uwzględnienie fazy postkonwencjonalnej integralności współczesnej, 

hybrydalnej kultury, o porowatych granicach i wyraźnie wyłaniających 
się w poznaniu ontologii i epistemologii przestrzeni „między”  

− zmianę statusu ontologicznego relacji: fragment wobec całości 
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Pedagogice potrzebna jest świadomość funkcjonowania jako praktyki 
kulturowej, wymagającej refleksji metahumanistycznej oraz podjęcie uczenia 
się w poprzek podziałów dyscyplinarnych, dla wypracowania wyższego po-
ziomu zarazem specjalizacji edukacji, jak i integracji, w trosce o jakość 
człowieczeństwa i jego osadzenia w kulturze. Kultura ujmowana w planie 
teoretycznie i ontycznie integralnym oraz integrującym epistemologicznie, 
zawiera złożoną wewnętrznie, dynamiczną wiedzę, posiadającą nośność 
pedagogiczną, czyli zawierającą wartości poznawcze dla rozwoju pedagogiki, 
jako nauki o rozwoju człowieka.  

Większość zadań tu zaprojektowanych i zaprezentowanych wymusza 
postawę poznawczą (badawczą), którą nazywam przeszukiwaniem humanistyki 
dla pedagogiki. Realizacja zadań wymaga więc uruchomienia strategii kry-
tycznego i refleksyjnego czytania dla pedagogiki tekstów z przestrzeni całej 
kultury, strategii uwzględniającej zarazem hermeneutyczne poszanowanie 
sensu i znaczenia tekstu, heurystykę możliwych odczytań i wielość interpre-
tacji, jak również interes poznawczy pedagogiki, otwierającej się na kanon 
(integralnej i integrującej poznanie) humanistyki. W ten sposób pedagogika 
ma szansę realizować postulat „specjalizacji wyższego rzędu” T. 
Kotarbińskiego, jako dziedziny wiedzy jednocześnie „chłonnej i generatyw-
nej”, „metodycznie organizującej znawstwo całej rzeczywistości”, aby „pra-
cy pedagogicznej nie fuszerować skutkiem zawężonego sprawowania zawo-
du”, otwartej na konflikt idei, aporie, dychotomie, ambiwalencję poznawczą. 
W realizacji poniżej przedstawionych zadań chodzi więc o refleksję 
pedagogiczną otwartą na integralność poznania i badania oraz refleksję 
występującą przeciw zamykaniu się w dyskursywnym getcie badawczym 
wyznaczonym przez dominujący dyskurs pedagogiczny (por. 
„przygnębiający ekskluzywizm specjalizacji”, T. Kotarbiński). Relacja peda-
gogiki i kultury tworzy układ złożony wewnętrznie o przenikających się 
dynamizmach, dających się opisać nie tylko w linearnej narracji, ale także w 
trybie naprzemiennej dynamiki stabilizacji rozwoju i eksplozji informacyj-
nych w miejscach największego skupienia sensów i znaczeń w tekstach kul-
tury, na „liniach przecięć semantycznych” (J. Łotman) czy w „krótkich 
spięciach” (S. Žižek). Celowe poszukiwanie odpowiedzi rozwiązania zadań 
badawczych musi być dodatkowo uzupełnione o inny tryb badania tekstów 
kulturowych, w których polifoniczne granie głosów, hybrydyzacja kon-
strukcji podmiotu i przedmiotu badań, a także wewnętrzne dychotomie 
sytuacji poznawczych, nie dają się bezproblemowo przewidzieć i uchwycić. 
Czasami wymaga to przechwycenia nagle pojawiającego się olśnienia czy 
dostrzeżenia fragmentu „apelującego do naszej uwagi” czy 
„przemawiającego do wyobraźni”. Taki tryb wyczulenia badawczego 
zawierający potencjalnie przydatne jakości poznawcze dla badania szerokie-
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go kontekstu badań pedagogicznych (zysk symboliczny) jest przeszukiwa-
niem i próbą koincydencji wobec (p)oszukiwania.  

Przeszukiwanie humanistyki, jak każde wykorzystywanie „archiwum kul-
tury”, wyzyskiwanie kultury symbolicznej,  można realizować za pomocą 
metodycznego eklektyzmu (P. Sztompka), który jest świadomym, kontrolo-
wanym, zamierzonym wykorzystaniem komplementarnych idei 
pochodzących z różnych nurtów (P. Sztompka, 2007, s. 20). Eklektyzm jest 
heterogeniczną, wieloaspektową, wielowymiarową i transgraniczną 
aktywnością badawczą, z jednej strony wyznaczoną przez czujność 
samokrytyczną, a z drugiej erudycją odważnego umysłu, który z oporem 
przebija się przez eleganckie (estetyczne), poprawne (doktrynerskie) i jedy-
nie słuszne teorie, porzucając ich jednorodny przedmiot badań i ścisłe pro-
cedury metodologiczne na rzecz przeszukiwania humanistyki jako autoref-
leksji kultury człowieka oraz wychwytywania, wyławiania i uważnego tro-
pienia znaków i śladów pełnej psyche człowieka w kapitale symbolicznym 
pobłyskującym i prześwitującym we fragmentach i cząstkach emanujących z 
całości. Metodyczny eklektyzm i przeszukiwanie humanistyki to czynności 
badawcze skierowane zarówno na kanon humanistyczny, ale także 
wymuszające pracę „profesjonalnego grzebacza” (K. Miklaszewski), „zbie-
racza ułomków” (W. Benjamin), przeszukiwania rumowisk, gruzowisk, od-
padów kultury i eksperymentowanie z fragmentami.     

Realizacja zadań jest zaproponowana w stylistyce techniki kolażowej 
lub mini-eseistycznej, zarówno w zakresie języka polecenia, jak i możliwości 
odpowiedzi. Wartość i funkcja kolażu dla pedagogiki będą tu analizowane 
jako przemieszanego i przemieszczanego procesu i wytworu, wzajemnie zwrotnie 
stymulującego/stymulowanego, rozpiętego między mikroklimatem 
wewnętrznym człowieka i przestrzenią kultury dyskursywnej języka pedago-
giki. Kolaż tworzy nowo-twory intelektualne, nośniki wizualno–
przestrzenne w zależności od preferencji i zdolności poznawczych odbiorcy. 
Możliwość wyrażania współczesnych treści w alternatywnej estetyce tworzy 
zmienny obraz kulturowy, z którego „prześwitów” wyłania się wizerunek 
współczesnej i nowoczesnej pedagogiki, odbicie kulturowego przełożenia 
na jej „pomieszany” logos, który nie jest zwykłym chaosem czy 
nieodpowiedzialną „mieszaniną” fragmentów historii myśli pedagogicznej, 
jej tradycji i współczesnych sporów o jej wizerunek i granice. Kolaż zrywa z 
kanonizowanymi wzorami spójności tekstu, jego czytelności, porządku i 
wartości. Jako forma rzuca nowe wyzwanie, odbierając wygodę linearności, 
jest perspektywą dla aktywności, która jest jednocześnie metodą działania, 
procesem poznania i wytworem (produktem) tej metody. „Światło” w typo-
graficznym zorganizowaniu zadrukowanej dynamicznie strony daje szansę 
nie tylko na własne notatki podczas czytania czy oglądania kolażu. W dydak-
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tycznym wykorzystaniu kolażu, jako narzędzia poznawczego puste miejsca 
na stronie to szansa na wolne imaginacje, relacjonowane ustnie w najroz-
maitszych postaciach (prowadzenie techniki zbiorowych skojarzeń czy 
techniki baśni). Dynamiczna typografia, jako projekt twórczości znakowania 
i ruchliwość przestrzeni tekstu, to paradoksalnie odwrócenie relacji hierar-
chii wiedzy i wolne miejsce dla stymulacji wszystkich zmysłów i animacji 
różnych obszarów wiedzy. 

Na koniec tego wprowadzenia wyjaśnienia wymaga kategoria oporu w 
tytule wprowadzenia do tego materiału, a odnoszącego się do języków kul-
tury. Życiodajność kultury rozstrzyga się na pograniczach, w przestrzeniach 
ontologii „między”, w przebłyskach, prześwitach, prześlizgiwaniu pojęć (K. 
Mannheim), promieniowaniu sensów z zaplecza symbolicznego pojęć i ka-
tegorii kultury. Język stawia opór (M. Heidegger), który wyobraźnia huma-
nistyczna ( w tym pedagogiczna) oraz wrażliwość na kulturę i człowieka 
może przekroczyć. I to jest tematem poniżej zaproponowanych ćwiczeń 
wyobraźni i wrażliwości pedagogicznej. 

 
Uwagi dodatkowe 

 
− Do każdego zadania jest odpowiedni załącznik, w którym uściślam po-

lecenia do zadania, podsuwam pomysły realizacji, daję wykaz potrzebnej 
bibliografii, załączam wypisy z literatury spoza kanonu, która nie zawsze 
jest w zasięgu studentów.  

− Przy opracowaniu zadań korzystam z książek własnego autorstwa i bib-
liografii zawierającej literaturę podstawową i do nich stosownie 
odsyłam, kiedy zadanie tego wymaga. Bibliografia pomocna do realizacji 
wszystkich zadań jest zebrana na końcu tego materiału.  

− Wypisy z literatury mają celowo usunięty adres bibliograficzny. Służą 
refleksji przy realizacji zadania. Pozostawiam tylko ślad w postaci naz-
wiska autora. Jest to zabieg mający na celu zachętę Studentów do sa-
modzielnego studiowania dzieł tych autorów, bez sugerowania ich ran-
kingu czy szczególnych preferencji. 
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Załącznik do karty pracy nr 1 
Tytuł zadania nr 1 

 
Studencki Mini-Max, czyli pedagogiczny skaner (kopalni) kul-

tury (do rzetelnego uzupełnienia) 
 

Wprowadzenie 
 
Zadanie nawiązuje do formuły badawczej „przeszukiwania humanis-

tyki” dla pedagogiki. Jest to strategia pedagogicznego czytania tekstów kul-
tury a zarazem próba otwarcia na teksty kultury, które są nośne pedagogicz-
nie, przedstawiają częściowo zasłoniętą problematykę pedagogiczną, ale 
stanowią źródło inspiracji dla dyskursu pedagogicznego. Zadanie dotyczy w 
szczególności zagadnień:  
− wieloparadygmatyczności, integralności badawczej,   
− projektu pedagogiki (z wnętrza) kultury i wizji kulturowej pedagogiki   
− postulatu „dohumanizowania” pedagogiki  
− kultury symbolicznej dla pedagogiki 

 
Polecenie 

 
Studencki mini-max to próba przeszukiwania (skanowania) światów 

humanistyki (kopalni kultury) w celu wydobywania z nich tropów, idei, 
pomysłów, pojęć, kategorii ważnych dla problematyki pedagogicznej. Zada-
niem dla Studentów jest uzupełnienie/zapełnienie poniżej zaproponowanej 
karty pracy swoimi pomysłami, komentarzami, znalezionymi cytatami, 
wskazówkami bibliograficznymi, wyimkami z odnalezionych lub odkrytych 
na nowo tekstów, zasłyszanymi konceptami, wnioskami, pytaniami etc... 
Szczególnego uwzględnienia wymaga wskazanie na ranking rozmaitości 
kulturalnych ważnych dla problematyki pedagogicznej, rozsypany (po hu-
manistyce) słowniczek wymagający rewizji i rewaloryzacji. Istotne jest odna-
lezienie inspiracji pedagogicznych przechwyconych z różnych wątków hu-
manistyki, przeplotów tekstów kulturowych, zakątków myśli humanistycz-
nej, ponad podziałami na dziedziny kultury. Rezultatem wymiernym pracy 
ma być studencki kulturowy mini-max, czyli zapiski/wypisy/notatki z czy-
tania ważnych dla Studentów tekstów kultury, które rozwijając projekt kul-
turowej pedagogiki realizują postulat „dohumanizowania” pedagogiki i ideę 
wieloparadygmatyczności. Indywidualny wybór Studenta tropów i kluczo-
wych idei pochodzących z przeszukiwania (kopalni) kultury dla potrzeb 
dyskursu pedagogicznego to spodziewany efekt tego mini-max zadania. 
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Ćwiczenie zbiera więc studenckie tropy kulturowe inspirujące ich do 
pogłębiania i rozszerzania myślenia o problematyce pedagogicznej.  

 
Dodatkowe wskazówki 

 
− Teksty kultury do analizy i refleksji pedagogicznej pozostają wyborem 

Studenta. Do wykorzystania pozostają: literatura naukowa z przestrzeni 
całej humanistyki i spoza humanistyki, proza, poezja, (auto)biografie, 
portale internetowe (czaty, blogi, e-maile, fora dyskusyjne), filmy, spek-
takle, widowiska, koncerty, graffiti, prasa, muzyka, teksty piosenek etc. 

− Nagłówki pól tekstowych i podziały typograficzne na prezentowanym 
poniżej projekcie karty pracy można: zmienić dowolnie, wycinać, 
przeklejać, pola tekstowe zastępować własnymi tytułami i przestrzen-
nymi pomysłami ich prezentowania;  

− Można wykreślać niektóre propozycje lub można dopełniać ich treść 
(np. uważne spojrzenie na…; uważne spojrzenie należy do…..),  

− Matryca zaproponowana poniżej ma formułę na tyle ogólną i pojemną, 
że nadaje się do wielokrotnego powielania przy innych lekturach i 
przeszukiwaniu (skanowaniu) jako rusztowanie kategorialne, 
strukturyzujące pole problemowe a jednocześnie ułatwiające szybki 
dostęp do istotnych treści.   

− Wskazane jest uzupełnianie „starych” notatek, rewaloryzowanie ich 
treści, rewizja pojęć i kategorii, wykreślanie i dopisywanie dodatkowych 
uwag, aby rozwijać swoją wrażliwość pedagogiczna i wyobraźnię 
kulturową.  

− Można zbierać pakiety mini-maxów, aby ich zestaw stanowił mini-notatki 
z kultury dotyczące maximum problematyki pedagogicznej, ważnej i 
wymagającej odpowiedzialnego zapamiętania.  

− Matryca mini-max może służyć jako stały komponent w sporządzaniu 
notatek z lektur.  

 
Zaawansowane studia do zadania nr 1 

 
1. Przygotujcie Państwo katalog lub mapę pojęć i kategorii filozofii edu-

kacji (wraz z rekonstrukcją teoretyczną) wyłonionych według Waszego 
uznania z przestrzeni (całej) humanistyki. Praca polega na zestawieniu 
humanistycznych idei istotnych w (studenckim) myśleniu o edukacji i 
procesie wychowania, a składających się na wizję nowej Paideii. Jest to 
próba Waszych twórczych reinterpretacji tradycji (twierdzeń i tez), rea-
nimacji (marginesów pedagogiki), rekonstrukcji nieobecności pedago-
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gicznych, rewitalizacji zapomnianych lub przemilczanych fragmentów 
naukowego doświadczenia (np. życia symbolicznego człowieka, mistyki 
sacrum). Przyjrzyjcie się Państwo Waszej pracy. Jakie są Wasze propo-
zycje problemów otwartych dla pedagogów, wskażcie możliwości koo-
peracji pedagogiki z innymi obszarami humanistyki, kooperacji 
integrującej wiedzę o człowieku. Wykreślcie Państwo mapę powiązań 
dyskursywnych między tymi kategoriami i pojęciami, obszarami i teks-
tami, aby Wasza praca była dynamicznym splotem ukazującym możliwe 
drogi rozwoju dyskursu pedagogicznego. Proszę zwrócić uwagę na 
powiązania (merytoryczne, metodologiczne) z teoriami pozapedago-
gicznymi, wspólnymi polami kultury, sposobami i możliwościami wy-
korzystania naukowych zdobyczy innych teorii, innych dyscyplin (np. re-
ligioznawstwa, literaturoznawstwa, teatrologii, poznania literackiego, mi-
toznawstwa porównawczego, psychoanalizy, socjologii i filozofii kul-
tury, etnologii itp.). Przyjemności szukania! 

2. Pozostając w stylistyce i kompozycji zadania przeszukiwania przestrzeni 
kultury dla dynamizowania dyskursu pedagogiki spróbujcie Państwo 
dokonać strukturyzacji pola problemowego do zagadnień i pytań zapro-
ponowanych poniżej. Mają one inny poziom ogólności oraz 
zróżnicowaną zawartość jeśli chodzi o podpowiedzi, sugestie co do rea-
lizacji zadania. Pozostają więc ćwiczeniami podwójnie otwartymi (dy-
wergencyjnymi), gdzie zarówno dane sytuacji problemowej (na wejściu), 
jak i spodziewane rezultaty rozwiązania tego problemu poznawczego 
(na wyjściu) są nieokreślone. Materiał wykorzystajcie z polotem: 
− Dobra (nad)obecność pisarzy popularnych w myśleniu o kondycji 

człowieka…. Dlaczego lubimy Pielgrzym-ować w Zmierzch-u? 
− Cóż pedagogice po Noblistach w czas medialny?  
− Felietonistyka Młodych, czy warto przeszkadzać (w) socjalizacji? 
− Po-waga losu w sztuce. Laboratorium egzystencji czy cela epistemologiczna?  
− Psychoanaliza urojeń pedagogicznych, czyli czego studenci…. nie 

chcą od pedagogów?  
− Fragmenty przestrzeni kultury sprawiających przyjemność, o wza-

jemnych sympatiach pedagogiki i ……? 
 

Zróbcie z tym, co uważacie (zaplanujcie publikację, seminarium, 
dyskusję albo tylko odpowiedzcie na pytania). Zachęcam gorąco, bo to się 
już kiedyś studentom udało!    
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Ważne fragmenty – pomocnicze wypisy z literatury do realizacji 
zadania nr 1 

 
„Niepokój budzą również pewne podziały i zespoły, które stały się 

dla nas czymś powszednim. Czy można przyjąć bez zastrzeżeń rozróżnienia 
pomiędzy wielkimi typami dyskursu – czy też między formami i rodzajami – 
przeciwstawiające sobie nawzajem naukę, literaturę, filozofię, religię, 
historię, fikcję itd. oraz czyniące z tych dziedzin wielkie jednostki histo-
ryczne? Nie jesteśmy pewni  stosowania tych rozróżnień w naszym świecie 
dyskursu, dzisiaj.” (M. Foucault)  

 
„Według artykułu Diderota Eklektyzm, eklektyk to taki filozof, który 

porzuca ‘powszechną jednomyślność’, ‘nie uznaje żadnego mistrza’, pragnie 
‘patrzeć na wszystko własnymi oczami’ i woli raczej wątpić, niż przyjmować 
na wiarę cudzą tezę. Eklektyk, zdaniem Diderota, jest więc bliski sceptyko-
wi, a różni się od niego tym, że podczas gdy sceptyk wątpi we wszystko, 
eklektyk uznaje tylko niektóre prawdy. Od synkretysty, zniewolonego przez 
wszystkie systemy, różni się tym, że nie należy do żadnego. Eklektyk jest 
zatem przeciwnikiem systemów. Mówienie o Diderocie jak o eklektyku w 
dzisiejszym, banalnym rozumieniu tego terminu prowadzi więc do niepotr-
zebnej deprecjacji filozofa, co daje znać o sobie w późniejszym fragmencie 
traktującym jego poglądy jako przejaw zwykłego mechanicznego eklektyz-
mu.” (Z. Drozdowicz) 

 
„Dziedzina kultury nie ma wewnętrznego terytorium; cała sytuuje się 

na granicach. Granice przebiegają wszędzie, przecinają każdy jej punkt, 
systemowa jedność kultury wnika, w atomy życia kulturalnego, niby słońce 
odbija się w każdej jego kropli. Życie kulturalnego aktu w istocie dokonuje 
się na granicach: w tym tkwi powaga i znaczenie tego aktu.” (M. Bachtin) 

 
„Zgodne jest to z moim przekonaniem o pedagogice jako dyscyplinie 

jednocześnie ośrodkowej w humanistyce (wszystkie bowiem drogi teore-
tyczne humanistyki przecinają się w tym miejscu refleksji nad jakością pers-
wazji kulturowej, jak też pedagogika musi pozostać na wszystkie te drogi 
otwarta i czerpać z nich inspirację), jak i metahumanistycznej, poddającej 
oglądowi swoje i cudze intencje humanizmu.” (L. Witkowski) 

 
„Postęp w teorii osiąga zawsze dzięki ścieraniu się różnych paradyg-

matów. Lepiej jest w toku naukowej, rzetelnej dyskusji porównać 
poszczególne teorie, czyli – by […] przywołać Mannheima – 'przeliczyć 
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różne perspektywy', niż zanurzyć się w jednej z nich, łudząc się w zadufa-
niu, że wszystko da się w jej obrębie wyjaśnić” (B. Śliwerski). 

„Współcześnie, czystość metodologiczna jest dość trudna do ustale-
nia, a może już i zbędna, ze względu na przedmiotową interdyscyplinarność, 
która wymusza sięganie po różne sposoby poznawania jakiegoś zjawiska 
(fenomenu)” (K. Ablewicz). 

 
„Kultura jako całość może być rozpatrywana jako tekst. Należy jed-

nak z całą mocą podkreślić, iż jest to niezwykle złożony tekst, rozpadający 
się na hierarchię 'tekstów w tekście' i tworzący skomplikowane sploty 
tekstów. Ponieważ samo słowo 'tekst' zawiera w sobie etymologię splotu, 
możemy powiedzieć, iż dzięki takiej interpretacji przywracamy pojęciu 
'tekst' jego pierwotne znaczenie.” (J. Łotman)  

 
„Adeptów (…) trzeba wychować i trzeba też wychowywać wycho-

wawców. Do tego konieczna jest paideia – jest ona jak powiada Werner 
Jaeger, autor fundamentalnego dzieła pod tym samym tytułem – trudna do 
zdefiniowania, bo przekracza utrwalone przez nas podziały: literatury, 
filozofii, pedagogiki, kultury.” (A. Mencwel) 

 
„W tej sytuacji o wiele bardziej obiecującą perspektywę ukazują, jak 

się zdaje, badania nie inter-, lecz transdyscyplinowe: zmierzają one, z jed-
nej strony, do identyfikacji powinowactw przedmiotowo- problemowych 
idących w poprzek (poniżej, powyżej) istniejących granic dyscyplinowych, z 
drugiej zaś – do uchwycenia historycznych procesów kształtowania i trans-
formacji sztuk i nauk; procesów prowadzących współcześnie do powolnego 
wyłaniania się zarówno zarysów nowych dyscyplin, jak do stopniowej re-
konfiguracji dyscyplinowych podziałów całego pola humanistycznej 
wiedzy.” (R. Nycz) 

 
„Trzeba zaznaczyć, że podejście pedagogiczne cechuje komplemen-

tarna perspektywa antropologiczno-humanistyczno-proosobowa, prorozwo-
jowa, prospektywna. Pojawiają się tu, oprócz opisu, wyjaśniania i rozumie-
nia, także takie aspekty analizy, jak: kwestia ideałów i celów, normatywność i 
wartościowanie, optyka osobowa i humanistyczna użyteczność, dyrektywy i 
projektowanie. Podstawą takiej metodologii jest humanizm jako kategoria 
dyskursywna w pedagogice, jednak mieszcząca się w ramach ogólnie 
określonej postawy ‘służenia dobru człowieka.” (D. Kubinowski). 

 
„Przedstawiciele poszczególnych podejść do wychowania toczą ze 

sobą spór o swoje miejsce w centrum, o uprzywilejowaną epistemologicznie 
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pozycję, zaś ci, którzy dokonują po jakimś czasie ich rekonstrukcji, tworzą je 
po pewnym sensie na nowo, bowiem wpisują w nie współczesny punkt 
widzenia, który może uwzględnić przecież jakąś część minionej perspektywy 
poznawczej, ale zarazem przewartościowuje ją przez nową inspirację.” (B. 
Śliwerski) 

Karta pracy nr 1 (zadanie nr 1) 
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Załącznik do karty pracy nr 2 
Tytuł zadania nr 2 

 
Z prądem (pedagogiki), ale pod prąd martwego języka 

(ćwiczenie wrażliwości czytania, czyli rozumienie i interpretacja 
między hermeneutyką a pedagogiczną heurystyką)  

 
Wprowadzenie 

 
Zadanie nawiązuje do ćwiczenia krytycznego i refleksyjnego czytania 

tekstów oraz do rozwijania dyspozycji „czujnej uważności”, czyli dynamicz-
nej, twórczej koncentracji na słowa, pojęcia, sformułowania przebiegające w 
myślobiegu kulturowym. 

Polecenie 
 
Zadaniem studentów jest odnaleźć w literaturze (nie tylko pedago-

gicznej) jak najwięcej zdań, cytatów, urywków, maksym, fragmentów, 
sformułowań, które w ich przekonaniu stanowią martwy język (dla) pedago-
giki, źródło nadużyć pedagogicznych, złudzeń teoretycznych, fikcji w 
dyskursie pedagogicznym. Ważne jest odszukanie w literaturze zdań, 
wyimków, fragmentów tekstów, które wymagają rewizji, rewaloryzacji, rea-
nimacji, ponownego przemyślenia, uzupełnienia nową treścią. W pracy ba-
dawczej studenta powinien zostać zdemistyfikowany martwy język pedago-
giki, który nie tylko nie niesie żadnych inspiracji, ale stanowi przejaw 
dyskursywnej przemocy, nosi symptomy fundamentalizmu, oznaki skost-
nienia poznawczego, stereotypu pedagogicznego. Mapa labiryntu, jako kul-
turowy symbol poznawczej aktywności stanowi tu schemat do uzupełnienia, 
ma posłużyć do posegregowania, kategoryzacji i umiejscowienia (w centrum 
lub na peryferiach) tych odnalezionych fragmentów, cytatów czy 
sformułowań. Spróbujcie Państwo, uporządkować Wasze znaleziska na 
ścieżkach labiryntu, oznaczyć prawdopodobne drogi myśli stereotypów, ich 
możliwy zasięg, dopowiedzieć konsekwencje braku odpowiedzialnego czy-
tania, wyznaczyć najbardziej niebezpieczne tendencje.   

Dodatkowa wskazówka 
 
Zadanie jest sygnowane zasadą „no logo”, czyli nie podajemy naz-

wisk ani szczegółowych cytacji. Celem jest uwrażliwienie na tekst i 
umiejętność wydobywania na jaw przemocy dyskursywnej prześlizgującej się 
w tekstach, a nie deprecjonowanie autorów. 
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Ważne fragmenty – pomocnicze wypisy z literatury 
 
„Fundamentalizm w humanistyce, a szczególnie w pedagogice jest 

groźny, kiedy głosząc swoje twierdzenia i prawa jako jedynie prawdziwe czy 
jedynie słuszne, najlepsze – często konfrontacyjne, przeciwko innemu – 
uważa, iż nie ma potrzeby dopuszczania do głosu innych szkół naukowych, 
a jego tezy mają obowiązywać wszystkich, bez względu na ich akceptację. 
Odbiera tym samym innym prawo do ich własnych generalizacji wiedzy czy 
teorii, nie dopuszcza nowych perspektyw badawczych, a tym samym hamuje 
rozwój nauki.” (B. Śliwerski) 

 
„Należałoby opowiedzieć się za budowaniem tzw. syntez nieabso-

lutnych i to z ambicjami na ich względną pozaczasowość, a będących 
syntezą policentrycznych prądów i kierunków myśli, których celem nie 
byłoby zintegrowanie czy zrównanie ich sobą w jakąś jedną całość, 
metanarrację, ale stworzenie swoistego metafizycznego forum do 
współgrania systemu różnic?” (B. Śliwerski) 

  
„Za przedmiot studiów kulturowych można by z grubsza uznać relację 
pomiędzy słowem a światem. Rozumiem oba te terminy w ich najszers-
zym znaczeniu, w którym słowo obejmuje wszelkie formy stekstualizowanej 
ekspresji, a świat może oznaczać wszystko: od środków produkcji i organi-
zacji środowisk życiowych po omawiane tutaj zglobalizowane stosunki kul-
turowej reprodukcji.” (A. Appadurai) 

 „(…) to oznacza moje zobowiązanie do podejmowania wysiłku 
wyrażającego się konsekwentną strategią lektury penetrującej, swoiście 
interesownej badawczo i poszukującej życiodajnych impulsów, z jednej 
strony, a atutów  podporządkowanych myśleniu pedagogicznemu i jego 
dylematom, z drugiej.” (L. Witkowski)  

 
„Metoda polega na tym, że bierze się jakiś znany utwór bez 

odwoływania się do autora czy do jego innych utworów analizuje się 
zwrotka po zwrotce, wiersz po wierszu, wytłacza, wyszarpuje, wyciska 
wszystkie kropelki znaczeń z kolejnych strof i wierszy poematu. Powiedzieć 
by można, że stosuje się do krytyki maszynkę do wyciskania soku. (T. S. 
Eliot) 

 
„Nie mam w zasadzie nic przeciwko temu, gdy nazywa się to, co robię 

dialektyczną hermeneutyką.” (H.–G. Gadamer) 
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„Często interpretacja prowadzi wręcz do krytycznej rekonstrukcji 
tekstu. Jeśli wyjaśni się wewnętrzny związek tekstu i interpretacji, osiągnie 
się wówczas pewną korzyść metodyczną. Wynika ona z obserwacji poczy-
nionych odnośnie do języka i polega na założeniu, że tekst musi być rozu-
miany jako pojęcie hermeneutyczne. Chodzi o to, że na tekst nie spogląda 
się z perspektywy gramatyki i lingwistyki, to znaczy nie traktuje się go jak 
produkt, którego powstawanie czyni się przedmiotem analizy z zamiarem 
wyjaśnienia mechanizmu funkcjonowania języka jako takiego, niezależnie od 
wszelkich przekazywanych treści. Z punktu widzenia hermeneutycznego – 
który jest punktem widzenia każdego czytelnika – tekst jest tylko wytworem 
pośrednim, pewną fazą w procesie porozumienia, która jako taka 
uwzględnia oczywiście także pewną abstrakcję, mianowicie jej 
wyodrębnienie oraz utrwalenie jako fazy właśnie.” (H. G. Gadamer)  

 
„Będziemy więc starali się czytać tekst narracyjny (opowiadanie) tak 

wolno, jak to tylko możliwe, zatrzymując się tak często, jak to konieczne 
(wygoda stanowi podstawowy wymiar naszej pracy), próbując w sposób swobod-
ny odkryć i sklasyfikować nie tyle wszystkie sensy tekstu (byłoby to 
niemożliwe, gdyż tekst otwarty jest w nieskończoność: żaden czytelnik, 
żaden podmiot, żadna nauka nie mogą powstrzymać tekstu), ile formy, ko-
dy, dzięki którym owe sensy są możliwe. Zamierzamy więc ukazać aleje sen-
su. Celem naszym nie jest odnalezienie konkretnego sensu ani nawet jakiegoś 
sensu.” (R. Barthes) 

 
„Związek między tekstem a interpretacją będący tematem niniejszego 

studium, ujawnia się więc tutaj w pewnej szczególnej formie, którą Ricoeur 
nazywa hermeneutyką podejrzeń – hermeneutic of suspicion. Błędem jest jednak 
uprzywilejowanie przypadków zakłóconego zrozumienia jako normalnego 
przypadku rozumienia tekstu.” (H. G. Gadamer)  

 
„Odrzucanie priorytetu (i nakazu) mądrości nie oznacza jeszcze wcale 

kultu głupoty. Mądrość pozostaje niejako na marginesie jako automatycznie 
aktywizujące się narzędzie. To odrzucenie jest po prostu rezygnacją z 
'mądrości' jako celu, odsunięcie jej z centralnego miejsca... Wyzwalam jed-
nak myślenie niewymuszone, myślenie, które bez nakazanego lęku i obrzyd-
zenia przysłuchuje się również 'głupim' myślom – i nagle odkrywam ich 
przez wieki nie zauważoną prawdę i poznaję ich rodowody.” (K. Lupa)  
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Karta pracy nr 2 (zadanie nr 2) 
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Załącznik do karty pracy nr 3 
Tytuł zadania nr 3 

 
Prozą ponazywane (możliwe) światy naszych uczennic. 

O wydobywaniu utraconego bieguna miłości, macierzyństwa i 
małżeństwa 

 
Wprowadzenie 

 
Zadanie nawiązuje do potrzeby i konieczności wykorzystania w peda-

gogice refleksji gender i krytyki feministycznej oraz poznania literackiego 
wspomagającego myślenie pedagogiczne. Zadanie w szczególności dotyczy 
zagadnień obejmujących: 
− naturalne mity o kulturze i kulturowe mity o naturze;  
− mity rodzicielskie: Jak bronić „złe” dzieci przed „dobrymi” rodzicami?; 
− kwestie przemocy symbolicznej;  
− poznania literackiego. 

Ćwiczenie - pozostając w kompozycji kolażu – nawiązuje do stylistyki 
„art-pedagogiki”, która pozwala na wykorzystanie w aktywności twórczej 
wielu zmysłów i dróg kojarzeń treści ważnych dla pedagogiki. W kolażach 
wykorzystano efekt zestawienia obrazów, grafik, nagłówków gazet i cytatów 
z prozy E. Jelinek i A. Janko odnoszących się do problematyki kobiet, kwes-
tii przemocy, egzystencji dzieci, reprodukcji kulturowej. Jest to również 
próba integrowania różnych dróg (kanałów) poznania i wykorzystania alter-
natywnych języków kultury dla pedagogiki (sztuka, proza), w tym różnych 
dróg przejść poznawczych (interfejsów symbolicznych). Jest to także próba 
wyjścia naprzeciw studentom, którzy przejawiają w pracy różne warianty 
inteligencji wielorakich z modelu H. Gardnera, również zarówno lingwis-
tyczne jak i wizualno-przestrzenne. 

 
Polecenie 

 
Zadanie Studentów polega na uzupełnieniu kolaży, wypełnieniu wol-

nych (pustych) miejsc własnymi komentarzami, uwagami, skojarzeniami. 
Można odpowiedzieć na pytania, które się napotka lub odważyć się na post-
awienie swoich pytań. Ważne jest wykorzystanie efektu „tekstualizacji mar-
ginesów”, czyli dopełnienie przesłania kolażu treścią na marginesie i jego 
przedłużeniach, tam, gdzie kończy się kartka, gdzie na złączeniu skrawków 
treści generuje się nowa przestrzeń rozważań. Można dołączyć dodatkowe 
kartki, można zakleić miejsca, które nie korespondują z Waszym myśleniem. 
Obowiązuje przestrzenny pluralizm, złamanie linearności druku w celu za-
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prezentowania nowej struktury problematyzowania treści pedagogicznych z 
wykorzystaniem tropów całej kultury. Chodzi głównie o efekt pracy 
twórczej, uwzględniający nowy typ złożoności poznawczej i niekonwencjo-
nalnego porządku myśli, którego nie wolno kojarzyć z chaosem i 
dowolnością. Uzupełnianie kolaży można traktować jak organizację 
własnych przeżyć i alternatywny tryb ich zapisu. Ważne jest aby wypełnić 
treścią przestrzenie między przyklejonymi skrawkami, aby zapełnić puste 
przestrzenie własnymi skojarzeniami, komentarzami, pytaniami. Celem jest 
zwiększenie przepustowości myśli, wiedzy, skojarzeń.      

 
Dodatkowe wskazówki 

 
− Zadanie jest uporządkowane w kilka sekwencji. Każda karta pracy w 

zadaniu nr 3 jest zaznaczona kolejnym numerem (3-7). 
− Karty pracy w zadaniu nr 3 mają zintegrowany zestaw wypisów i 

bibliografię. 
 

Zaawansowane studia do zadania nr 3 
 

1. Z mitów kulturowych (naturalizowanych), mądrości transmitowanych z 
przestrzeni doksa, z innych opowieści, ceremoniałów społecznych, 
rytuałów edukacyjnych i innych obszarów konstruowania i reproduko-
wania mitów proszę wybrać trzy, które mają – w Państwa przekonaniu – 
największy wpływ na mistyfikowanie przestrzeni edukacji i dyskursu pe-
dagogicznego. Jakie są możliwości rewindykacji, rewitalizacji i ponow-
nego przemyślenia wiedzy, którą ukrywają lub zniekształcają?  

 
2. Jak rozumieć tezę P. Bourdieu o transformacji arbitraryzmów kultu-

rowych w fenomeny natury? Jak scharakteryzować walkę o prawo-
mocny sposób „produkcji” kulturowej generujący rytuał gry społeczno-
kulturowej, w której samo zainteresowanie dla gry, jej stawki, czy wa-
runki odtwarzania, wartość zysków i strat są uwikłane w specyficzną 
formę illusio? Czym jest podtrzymywana motywacja do gry? Zbiorowa 
wiara w grę, rytualne traktowanie jej „na serio” to zmowa podmiotów w 
illusio jak powiada P. Bourdieu. Skoro każde pole tworzy swą 
specyficzną formę illusio (illusio ekonomiczna, illusio akademicka, illusio 
artystyczna) w sensie poważnej, zaangażowanej inwestycji w grę to 
należy zastanowić się, jakie dynamiczne pola społeczno-kulturowe 
podtrzymują ową motywację do gry, wiarę w grę, czy 
zaangażowanie powagi w grę (inwestycję symboliczną).  
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3. Fikcja jest realnym lub/i możliwym światem człowieka, często uprzed-
nio ukonstytuowanym w podmiocie konstruującym przedmiot fikcji. 
Można nawet założyć, że fikcja prawdopodobnie jest wysłowieniem 
pewnego przeżycia, doświadczenia pisarza. Jest konsekwencją „opraco-
wywania” świata. Czy w istocie świat stworzony w dziele może być ko-
mentarzem do rzeczywistości? W jakim jednak sensie możemy mówić, 
że rzeczywistość jest fikcją? I dlaczego trzeba fikcji, aby zbliżyć się do 
rzeczywistości? 

 
Ważne fragmenty – pomocnicze wypisy z literatury  

 
„Musicie więc dokonywać cięć, a następnie umieć łączyć ze sobą 

różne fragmenty.”(J. Grotowski) 
 
„Czytelnicy książek (…) rozporządzają w stopniu poszerzonym lub 

skoncentrowanym wspólną nam wszystkich funkcją. Czytanie liter na stro-
nie to tylko jedna z jej wielu postaci” (A. Manguel) 

 
„Być może naszemu umysłowi łatwiej jest dokonywać integracji 

danych naraz, przez jednoczesne patrzenie, słuchanie i działanie, niż 
oddzielać od siebie, sortować i przechowywać wyspecjalizowane okruchy 
informacji.”  (D. de Kerckhove) 

  
„W kolażu literackim technika cytowania i zestawiania nie uznaje 

różnic ani granic między literaturą, a rzeczywistością, sztuką oraz życiem, 
pomiędzy światem a tekstem. Nie znaczy to jednak, że świat należy tu 
rozumieć jako tekst lub tekst jako świat. Kolaż z każdą dziedziną 
nawiązuje dialog i każdą z nich zmusza do podjęcia dialogu; do rozpoz-
nania siebie na nowo w obliczu agresywnej rozmowy z innym.” (A. Kar-
powicz) 

 
„Jestem wielkim zwolennikiem cytatów i myślę, że wart uwagi jest 

pogląd Waltera Benjamina, iż księga cytatów byłaby najdoskonalszą książką. 
Kiedy zgłębiamy jakąś dziedzinę wiedzy, dostrzegamy, że została już na jej 
temat napisana masa książek. W każdej książce jest co najmniej jedna 
fascynująca myśl. Normalny czytelnik nie będzie do tej myśli docierał, bo 
tych książek nie przeczyta. Uważam, ze obowiązkiem człowieka, który 
poświęcił się jakiejś dziedzinie jest wynajdywanie tych pereł. Normalnie 
są one zagubione gdzieś w masie trzystu stron druku, a wydobyte – 
odżywają, nabierają blasku.” (R. Kapuściński)  
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„Artysta, podobnie jak ‘nur’ (tak określa się biedaka, żyjącego z do-
brodziejstwa odpadów), ze śmietnika nigdy nie zrezygnuje. Będzie w nim 
grzebał codziennie i uporczywie i zawsze coś ciekawego znajdzie. 
Zwłaszcza że prawdziwy śmietnik, obok materii prawie całkowicie zużytej, 
zawiera wiele elementów przedwcześnie i pochopnie wyrzuconych. Co 
więcej: ‘profesjonalny grzebacz’ wybiera sobie odpowiednie śmietniki, 
dobrze ‘rokujące’, czyli śmietniki idei, śmietniki stylów i konwencji, 
śmietniki formy, a także wszelkie wysypiska medialne.” (K. Miklaszewski) 

 
„Oto pobrano wycinki i dokonano idealnej transplantacji, cząstki 

różnego pochodzenia, przynależne pierwotnie do różnych światów, zostały 
przyswojone przez żywy organizm, nie są już osobne i nieciągłe względem 
siebie.(…). Związane przez dynamikę procesu życiowego są jak fale jednego 
nurtu, uderzenia pulsu jednego życia, nieodłączne od niego i dlatego nie-
rozdzielne.” (G. Simmel) 

  
„Przecież jesteśmy tylko fragmentami spełniającej się sytuacji.” (K. 

Lupa)  
 
„Przychodzi taki dzień, w którym czujemy potrzebę poluzowania teo-

rii, przemieszczenia dyskursu, idiolektu, który się powtarza i nabiera 
zwartości, aby doznał wstrząsu przez jego kwestionowanie.” (R. Barthes)  

 
„Opis realności wychowania, jako procesu dziejącego się zawsze 

pomiędzy osobami, procesu relacyjnego i nigdy nie dającego się sprowadzić 
do jakiegoś jednego wymiaru dającego się łatwo przeciwstawić innym wy-
miarom, wymaga innego języka. Wymaga języka operującego kategoriami 
niedualnymi, pojęciami jednoczącymi, a nie oddzielającymi poszczególne 
aspekty świata: pojęciami procesualnymi, oddającymi dynamiczną 
zmienność relacji edukacyjnych, nie zamykających ich w zamrożonych, usz-
tywnionych hipostazach nadających cechy stałości temu, co chwiejne i stale 
zmienne” (T. Szkudlarek) 

 
„Przechwytywanie jest płynnym językiem antyideologii. Przejawia się 

w komunikacji świadomej tego, że sama w sobie nie zawiera żadnej gwa-
rancji, zwłaszcza ostatecznej. Przechwytywanie jest właśnie tym językiem, 
którego nie można potwierdzić przez odwołanie się do dawnych czy meta-
krytycznych twierdzeń. Przeciwnie, to jego wewnętrzna spójność i prak-
tyczna skuteczność pozwalają wyłuskać jądro prawdy zawarte w dawnych 
twierdzeniach. Przechwytywanie opiera się tylko na własnej prawdzie jako 
krytyce teraźniejszej.” (G. Debord) 
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„Dlatego akt zestawiania różnych językowych ready made’ów, miesza-

nia ich ze sobą, eksperymentowania oraz rozbijania, będący operacją na 
materialnej warstwie wypowiedzi, pociąga za sobą poważne konsek-
wencje semantyczne i mentalne. Jest to wydzieranie słów, wypowiedzi z 
utartych klas i kategorii, w jakich zwykliśmy je porządkować. Mamy do czy-
nienia z próbą budowania alternatywnego porządku oraz sposobu 
myślenia.” (A. Karpowicz) 

 
„Na 'marginesie' epistemologicznym znajdują się też rozległe obszary 

pedagogii dyskretnych, implicite, to znaczy takich, których autorzy wyt-
worzyli dzieła, które można pośredni, za nich odczytać jako pedagogie, 
choć sami siebie, ani swych dzieł za pedagogię nie uznawali.” (Z. 
Kwieciński) 

 
„priorytetowa staje się tu odpowiednia umiejętność patrzenia i 

opisywania zjawisk, które można nazwać wychowawczymi lub patolo-
gicznymi – właśnie z punktu widzenia procesu wychowania jako naturalno – 
kulturowego fenomenu ludzkiego życia.” (K. Ablewicz)  

 
„Pole badań humanisty kończy się tam, gdzie znikają ślady aktywnej 

roli człowieka w tworzeniu i utrzymywaniu rzeczywistości, gdzie 
rzeczywistość przedstawia się badaczowi jako powstała bez czynnego 
udziału ludzi i trwająca niezależnie od niego.” (F. Znaniecki, 2001, s. 261). 

 
„Całość działa na czytelnika w sposób szczególny, by nie rzec – ta-

jemniczy, czasem odczuwa on to oddziaływanie nawet nie umiejąc go 
dokładnie określić, stąd też wypływają jego miłe lub niemiłe doznania, jego 
współuczestnictwo lub niechęć. Natomiast fragmenty, które wyróżnia, 
właściwie należą do niego, bo wyrażają to, co mu osobiście odpowiada. Dla-
tego też artysta, który się oczywiście musi trudzić nad formą i sensem 
całości, musi czuć się szczęśliwy, kiedy poszczególne ustępy, tyle 
wymagające pracy, publiczność przyjmuje życzliwie i z aprobatą.” (W. 
Goethe)  

 
„Wszystkie cykle prozatorskie, zbudowane z fragmentów i 

strzępów, posiadają ramę konstrukcyjną, w obręb której próbuje się 
wmontować rozmaite, gotowe elementy. Istnieje rusztowanie, szkielet, 
który jest wielowarstwowo obudowany snami, zdarzeniami rzeczywistymi, 
wspomnieniami. Najłatwiej wyobrazić sobie tę konstrukcję w postaci jakie-
gokolwiek modelu przestrzennego, wielowymiarowego; w postaci bryły 
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przestrzennej rozrastającej się w obrębie ramy czy nawet próbującą ową 
ramę rozsadzić, sprawić, by pękła od nadmiaru podsłuchanych dialogów, 
sytuacji, myśli, zdarzeń i wyrażeń; by pękła pod naporem obfitości świata.” 
(A. Karpowicz) 

 
„[powieść] staje się dostępna przed wszystkim dla pewnych wartości 

poznawczych. Wtedy jest żywotna, jeśli czytelnik poprzez pryzmat danych 
powieści pragnie jeszcze poznawać przedstawione w nich warunki życia. 
Pragnie zaś poznawać, kiedy czuje się z nimi związany, jeżeli nie 
bezpośrednio, to tak, że rozwój, który doprowadził do współczesnych mu 
stosunków, jest dla niego rozwojem ważnym i interesującym. W tym sensie 
proza przekazuje i kontynuuje treści społeczne silniej niż jakikolwiek 
inny gatunek literacki. W tym to wreszcie sensie proza jest gatunkiem 
poznawczym, a przy procesie poznawania tylko dla specjalisty ciekawy 
bywa instrument poznawaniu służący.” (K. Wyka)  

 
„Łatwo więc zrozumieć, dlaczego fikcja tak bardzo nas fascynuje. 

Stwarza bowiem możliwość nieograniczonego wykorzystania naszych 
umiejętności postrzegania świata i rekonstruowania przeszłości. Fikcja 
pełni tę samą funkcje co gry. Bawiąc się, dzieci uczą się żyć, ponieważ 
symulują sytuację, w których mogą znaleźć się w swoim dorosłym 
życiu. I poprzez fikcję my, dorośli, ćwiczymy naszą umiejętność or-
ganizowania naszego minionego i obecnego doświadczenia.” (U. 
Eco)  

 
Spojrzenie historyczne pozwoli dostrzec, że literatura nie tylko inspi-

ruje nowe tematy filozoficzne, ale także wchodzi w związki z postawami 
życiowymi: można tu wskazać na relacje między wielojęzycznością i proce-
sami demokratyzacji społeczeństw, między interpretacją przekonań w kate-
goriach światów alternatywnych i tolerancją; na ujęcie narracji jako sposo-
bu rozumienia świata; dyskursu autoreferencjalnego i groteski jako prób 
rozwiązania paradoksu kłamcy; literackiej mimesis i roli fikcji w badaniach 
naukowych. Sytuacja ta zbliża podjęte badania do antropologii” (Z. Mito-
sek) 

 
„Czytelnik w rzeczywistości zmusza tekst do ujawnienia potencjalnej 

wielości swoich powiązań. Powiązania te są wytworem umysłu czytelnika, 
który pracuje na podstawie surowego materiału samego tekstu, choć nie są 
tekstem – tekst bowiem składa się ze zdań, oświadczeń, informacji itd. To 
wzajemne oddziaływanie nie zachodzi oczywiście w samym tekście, może 
natomiast pojawić się dzięki procesowi czytania…” (U. Eco) 
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