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cjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowa- 
nia się pedagogiki fenomenologicznej, Kraków 2011, ss. 182

Książka Autorów jest drugą ich wspólnie napisaną pozycją 
zwartą: w 2010 roku sumptem krakowskiego „Impulsu” ukazała się 
„Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impre
sje”. Tekst wieścił kolejną większą publikację Autorów i na takową nie 
przyszło długo czekać: „Fenom enologie...” nastąpiły w rok po 
„Świadomości...”, dziedzicząc niektóre jej zagadnienia i podejmując 
nowe problemy analizy. Zarówno „Świadomość ”, jak i „Fenome
nologie...” to teksty wpisujące się w nurt myślenia fenomenologicz
nego: ujmowanego dosyć szeroko, bo scalającego w obrębie jednej i 
tej samej książki ujęcia filozoficzne, pedagogiczne i socjologiczne. 
Trafnie więc zauważa się, że książki publikacyjnego duetu Kowalski - 
Falcman to prace o właściwościach multi- i interdyscyplinarności: 
amalgujące zapytania i perspektywy różnych dyscyplin nauki i filozofii, 
zmierzające do rozstrzygnięć pytań formułowanych przez wyodręb
niane dyscypliny partykularne, i wiążące aparaty pojęciowe i ujęcia 
tych dyscyplin dla rozwiązania wspólnych problemów. „Świado
m ość ” i „Fenom enologie...” — z uwagi na krótki interwał czasu
między tekstami i podobieństwo problemów, należałoby je analizować 
łącznie — proklamująw pedagogice nurt analizy fenomenologicznej.

Ukazany w „Fenomenologiach.. .” zasięg wywołań tekstów in
nych autorów imponuje. Autorzy z erudycją, którą pokazali już w 
„Świadomości...”, korzystają z rozległej gamy prac filozofów, peda
gogów i socjologów, wplatając w wywód pedagogiczny rzadko raczej 
widywane w niej nazwiska Merleu-Ponty’ego, Hildebrandta, Schelera, 
Ingardena, i dokładając swoją własną cegiełkę autorską do czynionych 
z poznawczą usługą dla nauk o wychowaniu analiz Heideggera, Ga-
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damera, etc. Część pierwsza książki, za którą odpowiedzialność autor
ską bierze w zupełności Falcman, to problemowa analiza amerykań
skich interpretatywistów: Goffmana, Garfinkla, oraz Schutza i Taylo
ra. Na kanwie prac wspominanych Autorów proklamuje Falcman ory
ginalne pojęcia moralnego przedstawienia (modyfikując na jego rzecz 
twierdzenia Goffmana z syntetyzującej pomysły Amerykanina „Anali
zy ramowej” : choć nie tylko, bo konstytuując moralność jako prze
strzeń analiz socjologicznych, sięga Falcman aż do „Człowieka...”, 
poprzedzającego „Analizę...” o bez mała parędziesiąt lat), modelu 
racjonalizacyjnego działań moralnych (dla którego rewitalizuje Falc
man Garfinkla z jego pomysłem modelu racjonalizacyjnego) zestawia
nej ze wstępnie uformowanym już w „Świadomości...” pojęciem 
świadomości aksjologicznej, reinterpretując budujące autorski projekt 
socjologii fenomenologicznej kluczowe pojęcia Husserla- 
fenomenologa filozoficznego. I tak, angażując się w terminologiczny 
spór o intencjonalność między Kołakowskim a Giddensem, godzi 
Falcman dwa, jego zdaniem, niejednakowe definicje i — choć z zauwa
żalną rezerwą — opowiada się za wykładnią podsuwaną przez brytyj
skiego socjologa. Inne innowacje pojęciowe, wprowadzane do nauki 
przez Falcmana, to reanimowanie Husserlowego pojęcia wariacji ima- 
ginacyjnej, które, wedle Falcmana, nadaje się na narzędzie rekonstru
owania wszystkich koniecznych elementów kompleksu znaczeń kon
stytuującego określoną przestrzeń symboliczną. To ujęcie nosi zna
miona strukturalno-funkcjonalnego: 1) Falcman zakłada wpierw struk
turalny model przestrzeni symbolicznej, 2) by wyłonić w toku anali
tycznej procedury podsystemy znaczeń (i wzorców działań) składające 
się sumarycznie na określoną przestrzeń symboliczną, 3) i wykazywać, 
że bez kolejno analizowanych składników kompleksu symbolicznego 
określona przestrzeń byłaby, bądź nie zadaną u wyjścia analizy prze
strzenią znaczeń i wzorców. Sam tę propozycję zestawia Falcman z 
koncepcją reguły konstytutywnej u Searle’a, interpretując ją  jako bliską 
własnemu ujęciu, bo wskazującą na niezbywalne podskładniki okre
ślonej całości symbolicznej. Intencja rekonstruowanych tutaj zdaw
kowo przetworzeń teoretycznych jest prosta do odczytania: Falcma- 
nowi zależy na odrestaurowaniu perspektywy esencjalnej w nowocze
snej pedagogice i socjologii, co wymusza na nim okazanie użyteczno
ści własnej perspektywy w kontekście konkurencyjnego ujęcia post- 
strukturalnego, które, wedle Falcmana, zupełnie niesłusznie zawłasz
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czyło sobie opinię jedynego nowoczesnego ujęcia współczesnej peda
gogiki i socjologii. W  intencji Falcmana leży więc odrobinę donkiszo- 
terskie (?), przynajmniej miejscami jednak mocno przekonywające, 
oryginalne już w skali całego wywodu argumentowanie za perspekty
wą esencjalną jako rozmyślnie konfrontowaną z poststrukturalną (do
wodem na rozmyślność konfrontacyjnego zestawienia perspektyw jest 
już we wstępie do książki krytyczne przywołany przez Autorów F o 
ucault). I Kowalski, i Falcman, można wiarygodnie domniemywać, 
odnoszą się z rezerwą do ujęć wytwarzanych przez poststrukturalizm 
(że napiszę w liczbie pojedynczej: można sądzić już po pisanych za 
Kowalskim i Falcmanem w liczbie mnogiej fenomenologiach, że pew
nie i poststrukturalizm ma szereg oblicz tak odmiennych sobie, iż 
każde z nich zasługiwałoby na autonomiczne „poststrukturalizm Fo- 
ucaulta”, „poststrukturalizm Rorthy’ego”, etc., z przymiotnikami głę
biej specyfikującymi wyodrębniane prądy myślowe): jednak ta ich nie
chęć poznawcza do postruktrualistów nie przechodzi w dyskusję nad 
moralnym złem mniej i bardziej pośrednich następstw poststrukturali- 
zmu. Co godne podkreślenia, Kowalski i Falcman niezwykle rzeczowo 
argumentują za własnym ujęciem, nie wdają się w tendencyjne wywo
łania teoretycznych konkurentów, są przekonujący w nieraz drobia
zgowych (jak u Kowalskiego, w analizie terminologicznej określonego 
miejsca z „Badań logicznych” Husserla) dowodzeniach własnej słusz
ności. Myśl domagająca się wyrażenia: mało w polskiej w pedagogice 
podjętych z taką dokładnością analityczną, zarazem, tak erudycyjnych 
i dobrze "zaopatrzonych’ argumentacyjnie tekstów na fundamentalne 
problemy, zwłaszcza desygnowane dla pedagogiki przez filozofię. 
Kowalski umiejscawia problemy częściowo zanalizowane przez Falc
mana oraz problemy nowe, które nie pojawiły się u niego, na płasz
czyźnie znacznie ogólniejszej, niż doraźna konceptualizacja badań. 
Zielonogórskiego teoretyka i filozofa wychowania interesuje więc, z 
jednej strony, rozstrzygnięcie (za pomocą rekonstrukcji poglądów cu
dzych i w toku własnych interpretacji) ważniejszych problemów fe
nomenologii Husserlowskiej jako jednej z teorii w nurcie fenomeno
logii filozoficznej, z drugiej, zaakomodowanie tych ustaleń do prze
strzeni rozstrzygnięć i nowych ofert teoretycznych pedagogiki. Co 
godzi się powtórzyć za Autorem, współczesne nauki o wychowaniu w 
Polsce z większą ochotą sięgają do ujęć wygenerowanych w pragmaty
zmie amerykańskim i poststrukturalizmie, rzadziej — do fenomenologii
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jako rezultatów analiz filozofów niemieckich. Najrzadsze zaś są, zda
niem Autora zielonogórskiego, takie przypadki teoretycznej aplikacji 
fenomenologii do pedagogiki, które nie służyłyby wyłącznie jej samej 
(i za cenę rezygnacji z rzetelniejszych analiz teoretycznych asymilowa- 
nego fragmentu konkretnej filozofii), lecz również miały inspirujący 
teoretycznie wpływ na filozofów: zatem, zgłaszały swój akces do de
baty toczonej w dyscyplinarnej przestrzeni filozofii przypominającej i 
"rozpracowującej’ na nowo swe dawne projekty. Kowalskiemu, jak się 
zdaje, udało się w rzetelnym i — powtórzę — w wielu miejscach drobia
zgowym (wykraczającym z zauważalnym naddatkiem poza standardo
wy zasięg zainteresowań pedagoga rozstrzygnięciami filozofii) włączyć 
się w nurt analizy historycznofilozoficznej ("przypomnieniowej’) i w 
wielu miejscach dokonać oryginalnych interpretacji krytycznych fe
nomenologii Husserlowskiej. Kowalski-pedagog spełnia więc studium 
wykraczające poza ciasne ramy filozoficznej narracji przypomnienio- 
wej i włącza się w nurt istotnej filozoficznie analizy intelektualnego 
dziedzictwa po Husserlu: analizując wiele prac Morawianina, przypi
sanych do różnych okresów jego twórczości. W  ten sposób „Badania 
logiczne” i „ Id ee...” zestawiane są z „Kryzysem ...”, późniejszą i 
skromniejszą w ambicjach pracą Husserla. Kowalski wywodzi z tego 
zestawienia oryginalny wniosek, że poznawcze ugruntowanie nauk 
zawarowywane a priori dla projektu fenomenologii u Husserla, było w 
istocie konsekwencją nieprzesądzonych z góry analiz tego Autora. 
Obiegowa utożsamianie fenomenologii z zadaniem instrumentalnym 
względem nauk, pomimo przymiotnika „filozoficzna” w Husserlow
skiej specyfikacji fenomenologii, jest więc nieuprawnione. „Kry
zy s...”, odtwarzając dalej za zielonogórskim Autorem, zawiera też 
parę autosymplifikacji Husserla: istotnych dla przełożenia jego roz
strzygnięć na teoretyczny i badawczy dyskurs pedagogiki.
Kowalski — jeszcze zanim o oczekiwaniach Autora względem miejsca i 
celów fenomenologii w naukach o wychowaniu — formułuje tezę o 
wielości projektów fenomenologicznych w przestrzeni teoretycznej 
zarówno filozofii, jak i socjologii. Do tezy uprawniałaby odmienność 
znaczeń instalowanych przez autorów kolejno wyłanianych fenome
nologii w istotnych rozstrzygnięciach teoretycznych projektów oraz 
fundamentalna różność samych celów tych projektów: różnica w tele- 
ologiach teorii uprzedzałaby więc bardziej doraźne "rozmijanie’ się 
znaczeń w porównywanych ze sobą fenomenologiach filozoficznych i
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socjologicznych. Kowalski argumentuje, że o ile fenomenologii autor
stwa Husserla przyświecały mocne ambicje ontologiczne, o tyle na
stępne fenomenologie ograniczały swe zainteresowania ontologią, po 
drugie zaś, wzbogacały się o pojęcia lepiej referujące perspektywę 
podmiotu doświadczającego świata. Wszak już w retoryce Heidegge- 
rowskiej pojawia się znane byàe-w-smeàe prowokujące do wprawdzie 
chybionych, zdaniem samego Heideggera, rozszyfrowań egzystencjal
nych. Nie inaczej w przypadku Merlau-Ponty’ego, również przywoły
wanego przez Kowalskiego. Jakkolwiek w „Fenomenologii percep
c ji . . .” pojawiają się u Francuza ważne dla projektu motywy ontolo
giczne oraz metafizyczne, trudne do rozłączenia z innym obszarami 
dyskusji teoretycznej Autora, takie pojęcie, jak choćby pole fenome
nalne, wedle Kowalskiego, modernizowałoby teleologicznie pierwot
nie niekonkluzywne z uwagi na cel analizy Husserlowskie. Gradacja, 
jaką wychwytuje Kowalski, jest następująca: od najbardziej ontolo- 
gicznej (i zdaniem kolejnych późniejszych fenomenologów, ‘przeesen- 
cjonalizowanej’) fenomenologii Husserla, po coraz uboższe w ambi
cjach projektu ontologicznego i analiz w przestrzeni ontologii feno
menologie uczniów i teoretycznych następców Morawianina. Skoro 
projekty Heideggera, Merlau-Ponty’ego, Schelera różnią się celowo- 
ściowo od oryginalnego wobec fenomenologii projektu Husserla, i 
skoro wytwarzają pojęcia pierwotnie niepojawiające się u Husserla, 
trafniej mówić o fenomenologiach w liczbie mnogiej, zamiast — wy
powiadając się w liczbie pojedynczej — sugerować faktycznie nieistnie
jący monolit teoretyczny. Sytuacja w socjologii jest ze względu na teo
retyczne idee fenomenologiczne nieco odmienna. Jak przesądza K o 
walski, związek treściowy między pomysłami oryginalnie wygenero
wanymi przez Husserla i innych filozofów zaliczanych do fenomeno
logii a rozstrzygnięciami socjologów jest mocno niedokładny. Trudno 
więc mówić o prostym przeniesieniu rozstrzygnięć filozofii fenome
nologicznych na grunt empirycznej socjologii. Interpretatywiści ame
rykańscy, przywoływani przy okazji omówienia implementacji teore
tycznych z filozofii do socjologii i przy tej okazji etykietowani wyma
gającym mocnych zastrzeżeń „fenomenologowie socjologiczni”, byli 
bardzo selektywni wobec teoretycznego dorobku Husserla. Ich postę
powanie wobec filozofii fenomenologicznych najtrafniej określić jako 
nieortodoksyjne i (oraz ponieważ) podyktowane skąpością oczekiwań 
poznawczych pracujących w rygorze metodologicznym nauki empi
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rycznej i w tym sensie konceptualizujących zawsze powierzchownie 
socjologów-badaczy. Myśl Kowalskiego jest zatem następującego ro
dzaju: paradoksem interpretatywistów amerykańskich jest to, że jak
kolwiek kwalifikowani są jako odstępcy od pozytywistycznego projek
tu socjologii, nie czyni ich to socjologami filozoficznymi. Jak pozyty
wiści, zajmują się oni problemami naskórkowymi względem ontolo- 
gicznych: co ugruntowuje rozstrzygnięcie, że socjologia niezależnie od 
teoretycznej „konfesji” (socjologia tradycyjna, fenomenologowie so
cjologiczni) nie zauważa ważnych problemów przynajmniej niektórych 
prądów filozofii. Wytwarza to odmienność pojęciową, w perspekty
wach poznawczych, a nawet w stylistykach narracji: prowadząc do 
wielu nieporozumień i wzajemnych oskarżeń: socjologów względem 
filozofów o spekulatywną i nieostrą narrację, filozofów wobec socjo
logów — o zajmowanie się błahostkami, kosztem dających głębszy 
obraz świata istotnych problemów.

Praca Kowalskiego i Falcmana jest interesującym, noszącym 
znamiona dużej oryginalności (w pełni autorskim) studium nad miej
scem i statusem fenomenologii w socjologii i naukach o wychowaniu. 
Tekst cechuje duża erudycyjność Autorów, łatwość pisarska, głębsze 
— filozoficzne — przemyślenie tematów analiz i ich uzgodnienie 
w spójnym zestawie zagadnień analizy. Znaczenie kwestii podejmo
wanych przez Kowalskiego i Falcmana jest podstawowe dla nauk spo
łecznych: ich tekst trzeba więc, stosownie do tej myśli, interpretować 
jako studium z filozofii nauk społecznych (do takiej interpretacji skła
niają już wstępne nawiązania Autorów do Krasnodębskiego i M o
krzyckiego). Można zapytać: czy książka Falcmana i Kowalskiego jest 
odpowiedzią na socjologiczną artykulację problemów fenomenologii 
u autorów, o których w zdaniu wyżej? Wszak Kowalski i Falcman po
dejmują niektóre wątki dawnych analiz Krasnodębskiego i Mokrzyc
kiego, w wielu sprawach zgadzając się z ich rozstrzygnięciami, w nie
których roszcząc sobie prawo do stanowisk odrębnych. W  tym samym 
punkcie, można by (i trzeba) dopytać, jaki jest status recenzowanej 
książki, ze względu na pedagogikę. Słowo „przesłanki”, pojawiającej 
się w podtytule pracy, należałoby bowiem, stosownie do jej zagadnień, 
reinterpretować. Instytucjonalizując fenomenologie w przestrzeni na
uk o wychowaniu, Autorzy nie korzystają bowiem z rozbudowanej 
aparatury pojęciowej fenomenologii w niektórych szkołach pedago
gicznych, lecz, niejako, zaczynają od nowa: sięgając do źródeł wszyst
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kich fenomenologii w naukach szczegółowych, w roli takich źródeł 
obsadzając rozstrzygnięcia Husserla. Nie chodziłoby zatem o rekon
strukcję fenomenologicznych ujęć w pedagogice: szkół i prądów teo- 
retyczno-badawczych już wytworzonych w jej przestrzeni dyscypli
narnej, ile krytyczną analizę wybranych teoretycznych rozwiązań Hus
serla, ze względu na możliwość ich zastosowania w teoretyczno- 
badawczym dyskursie socjologii i pedagogiki. Kowalski i Falcman „te
stują” więc autorsko wyselekcjonowane wątki z Husserla przy pomocy 
dyscyplinarnych filtrów pedagogiki i socjologii. Na tym jednakowoż 
nie koniec: analizy Kowalskiego i Falcmana podążają również w dru
gim ważnym dla dyscyplin wspominanych kierunku. W  tym drugim 
porządku analizy pedagogika i socjologia przechodzą z pozycji sta
tycznego punktu odniesienia (Autorzy nie pytają już: jaki pożytek dla 
[niepoddawanej rewizji] pedagogiki i socjologii ze strony fenomenolo
gii?) w przestrzeń wobec nich krytyczną: w której mogą być one po
tencjalnie modyfikowane, a to adekwatnie do krytyki filozoficznej. 
Kowalski pyta więc, jakie są osobliwości pojęć przekładanych z dys
kursu filozofii na język pedagogiki i socjologii: formułując tu postulat, 
aby takie przekłady spełniać z poszanowaniem autonomii filozofii. 
Tym tropem analiz poszedł już przed laty Mokrzycki. Kowalski odno
si się nieufnie do socjologicznego i pedagogicznego redukcjonizmu w 
translacjach pojęć filozoficznych, zarzucając im, że nie respektują kon
tekstu, w którym pojęcia przekładane istnieją oryginalnie. Translacja, 
która nie uwzględnia takiego kontekstu oraz nie respektuje celów 
przekładanego pojęcia w jego dyskursie macierzystym, jest nie tylko 
szczątkowa i tendencyjna, lecz również upozorowana: bardzo frag
mentaryczne idee, wyrywane z dyskursu filozofii, "wspomagają” eks
trapolacje pojęć już istniejących w systemach teoretycznych nauk. 
Wypełniają więc luki w zakresach znaczeń teoretycznych, wymusza
nych przez doraźne interesy nauki, „dokładając” się do pojęć, które 
były w niej obecne wcześniej. Taki przekład jest więc czysto pozorny: 
nie wnosi do nauk w zasadzie niczego. Kowalski formułuje tezę: spo
sób „zachowania” się teorii, która ma być nową przestrzenią teore
tyczną dla przekładanego pojęcia, jest najbardziej prawdopodobnym 
ze względu na korzyść nauki „zachowaniem” się teorii (ujmowanej 
jako określony kompleks znaczeń teoretycznych) wobec obcego jej, a 
pożądanego pojęcia filozofii. Taka „dyskusja” pedagogiki i socjologii z 
filozofią jest więc sztucznie upozorowanym dialogiem. W  istocie, to
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rejestr życzeń (jeśli nie żądań), które socjologia i nauki o wychowaniu 
zgłaszają pod adresem filozofii. „Dialog”, który odbywa się przy po
mocy rejestru życzeń, nie może być dla nauk stymulujący. Przeciwnie, 
nie jest on ożywczy dla teorii: które się nie rekombinują, nie wytwarza
ją  motywujących je do rozwoju pytań, które nie poddają się krytyce 
(choćby na chwilę uchylając ważność swoich rozstrzygnięć).
Innym punktem z odbywających się pod szyldem filozofii nauk o wy
chowaniu analiz Kowalskiego jest pytanie o naukowość pedagogiki. 
To pytanie stało się już kanoniczne dla niej, mnożąc wszak również 
niekonkluzywne spory. Kowalski nie pyta jednak o to, czy pedagogika 
jest, albo nie nauką, lecz czy adekwatne są same kryteria naukowości, 
z którymi miałaby się zmierzyć. Pytanie przenosi więc ciężar dyskusji 
z pedagogiki jako stającej w obliczu wyzwań naukowości, na wyzwa
nia, które, jak argumentuje Kowalski, są indoktrynowanym przez po
zytywizm wizerunkiem nauki. Przypomina się więc w tym miejscu, że 
kryteria naukowości nie są absolutne, lecz mają charakter konwencjo
nalny, i dopowiada, że ów obecnie utrzymujący się obraz nauki to re
fleks kryteriów pozytywistycznych. Krytyka tego modelu jest u K o 
walskiego następująca: jeśli, jak interpretował to już Mokrzycki, nazy
wane pozytywistycznymi kryteria naukowości socjologii to prędzej 
tendencyjne połączenie faktycznie istniejących wzorców nauk przy
rodniczych z wyobrażeniami na temat nieistniejących w praktyce przy
rodniczych procedur zdobywania wiedzy, model nauki na siłę „pod
powiadany” przez niektórych socjologii i naukom o wychowaniu trze
ba by określić jako wątpliwy. Kowalski dokłada do tej krytyki M o
krzyckiego cegiełkę własną: nie przesądzając o rozstrzygnięciu sporu 
o zasadną, albo i nie przestrzeń naukowego testu pedagogiki w obrę
bie częściowo zmitologizowanych wzorców pozytywistycznych, nad
mienia o problemie świadomości skontrastowanej z nieświadomością, 
jako źródłu wiarygodnych twierdzeń nauki. W  tym punkcie analiza 
Kowalskiego przypomina nieco dylemat „fakty” — „opinie o faktach 
u badanych”, gdzie do słowa „fakt” (sugerującego obiektywizm) 
w kontekście analiz już Ricoeura czy Habermasa trzeba by podcho
dzić z dużą rezerwą (rezerwa ta byłaby, być może, de facto unieważnie
niem zestawienia: bo wiele „faktów” analizowanych przez nauki spo
łeczne to po prostu interpretacje badanych dodatkowo filtrowane in
terpretacyjnie przez zajmującymi się nimi analityka społecznego). 
Kowalski, nawiązując do Levi-Straussa, pyta zaś przekornie: czy prze
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strzenią, źródłowopoznawczą, pedagogiki miałaby być tylko nieświa
domość, bo tylko ta, wedle Francuza, jest przestrzenią, informacji nie
zagrożonych subiektywnością, badanego podmiotu? Kowalski to pyta
nie rozstrzyga wbrew pierwotnym deklaracjom o ograniczeniu się tyl
ko do wyłonienia nowych przestrzeni analiz: akceptując świadomość 
jako możliwe źródło twierdzeń naukowych, podtrzymuje niepozyty- 
wistyczny wizerunek nauki.
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