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Pedagogika miejsca – kultura lokalna  

a kszta towanie si  to samo ci  

wspó czesnego cz owieka 

Wprowadzenie 

Pomi dzy pedagogik  jako dyscyplin  naukow  a antropologicznie rozu-
mianym miejscem istnieje dialektyczny zwi zek, który wynika chocia by z pro-
stego faktu, e wszelkie procesy edukacyjne w sposób konieczny zachodz  
„gdzie ”, ulokowane s  w konkretnej przestrzeni. Zainteresowanie przestrzen-
nym kontekstem wychowania wydaje si  zatem rzecz  oczywist , jednak bar-
dziej dog bna analiza tej problematyki na gruncie pedagogiki, uczynienie  
z miejsca autonomicznej kategorii badawczej nale y do zagadnie  podejmowa-
nych stosunkowo rzadko. Propozycje terminologiczne dotycz ce najwa niej-
szych kwestii w tym zakresie sformu owa a w obszarze pedagogiki spo ecznej 
Maria Mendel z Uniwersytetu Gda skiego, która prowadzi badania nad relacj  
podmiot – miejsce1. 

Autorka wychodzi z za o enia, e pedagogiczna refleksja wokó  miejsca 
winna si  rozwija  paralelnie z my l  filozoficzn , bowiem o interesuj cym pe-
dagogów miejscu mo na powiedzie , e jest „pedagogiczne i filozoficzne jedno-
cze nie”2. Filozofia dostarcza w tym dualistycznym uk adzie podstawy teore-
tycznej: znacze  i poj , bazuj c na oczywistym egzystencjalnym zwi zku, jaki 
zachodzi pomi dzy cz owiekiem i jego otoczeniem. Pedagogika za  jawi si  jako 
realizator zmian, nadaj c do wiadczalny sens terminom, umo liwiaj c ich egzy-
stowanie w ramach spo ecznego praxis. Jak si  wydaje, nie sposób pomin   
w zg bianiu tej problematyki tak e dorobku antropologii kulturowej, która z ko-

                                                      
1  Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wroc aw 2006.  
2  M. Mendel, Wst p [do:] tam e, s. 9. 
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lei wskazuje na donios e znaczenie miejsca w procesie formowania si  kultur 
ludzkich. Interdyscyplinarne uj cie pozwala na namys , który czy ekspozycj  
miejsca, jego g bok  rol  i znaczenie w ludzkim yciu ze stanowiskiem, e 
mo na i nale y traktowa  je jako obszar interwencji, aktywno ci, interpretacji, 
co jest cech  procesów edukacyjnych. 

Pedagogiczne i filozoficzne miejsce zawsze jest znacz ce, co oznacza, e nie 
stanowi ono wy cznie fizycznego otoczenia, swoistego pojemnika, w którym 
rozgrywaj  si  procesy yciowe, ale wyposa one jest w g bszy, retoryczny 
sens. Znaczenie nadaje miejscu cz owiek w toku do wiadcze  indywidualnych  
i spo ecznych. Zw aszcza na tych ostatnich koncentruje si  dzisiaj refleksja ba-
dawcza, bowiem, jak zauwa a Tomasz Szkudlarek, miejsca wci  traktowane s  
jak terytoria, w zwi zku z czym podlegaj  okupowaniu, zajmowaniu, zagrabia-
niu, bywaj  przedmiotem sporów i konfliktów zbrojnych3. Miejsca to domeny 
symboliczne, jak z kolei ujmuje to zagadnienie Lech Nijakowski, panowanie nad 
nimi stanowi pal c  nieustannie kwesti  to samo ci etnicznych i narodowych4. 
Dlatego w a nie naukowa koncentracja na miejscu, pozwalaj ca zg bi  jego ro-
l  w procesach wychowania, wydaje si  kwesti  dla pedagogiki niezmiernie 
istotn . 

1. Miejsce antropologiczne 

Przywi zanie do miejsca, o czym przekonuje tradycyjna antropologia, jest 
jedn  z prymarnych ludzkich cech. Cz owiek od zarania dziejów wyró nia bo-
wiem w bezgranicznej i niesko czonej przestrzeni obszar w asny, bezpieczny  
i niepodwa alny – swoje miejsce, swój dom. Tu  za nim rozci ga si  zawsze 
mniejszy lub wi kszy obszar swojsko ci, której fizyczne granice konsoliduj  
znaki kulturowe wyznaczaj ce symboliczn  przynale no  do okre lonej wspól-
noty. Jednak zaciszne bezpiecze stwo domowych pieleszy, czego dowodzi filo-
zofia egzystencjalna, nie wystarcza cz owiekowi w osi gni ciu tego, co nazwa  
by mo na „pe ni  ycia”. Uwodzi go wolno ci  niespokojna przestrze  rozpo-
cieraj ca si  poza w asnymi granicami. Potrzeba zadomowienia, zakorzenienia 

i – z drugiej strony – pragnienie niezale no ci i wolno ci wyboru stanowi  dwa 
wymiary ludzkiego my lenia o wiecie. Znawca problematyki miejsca Yi Fu- 
-Tuan odró nia na tej podstawie „miejsce” od „przestrzeni”5. Temu pierwszemu 
obszarowi przypisuje cechy przywi zania do mitycznie pewnej i trwa ej przysta-

                                                      
3  T. Szkudlarek, Miejsce, przemieszczenie, to samo , [w:] Pami , miejsce, obecno . Wspó -

czesne refleksje nad kultur  i ich implikacje pedagogiczne, red. J.P. Hudzik, J. Mizi ska, Lu-
blin 1997, s. 150. 

4  L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 
Warszawa 2006. 

5  Zob. Y. Fu-Tuan, Przestrze  i miejsce, Warszawa 1987. 
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ni domu i tego, co go bezpo rednio i po rednio otacza, a co sk ada si  razem na 
takie poj cia, jak: „gniazdo rodzinne”, „ojczyste strony”, stanowi ce zarazem 
punkt odniesienia to samo ci indywidualnej i kulturowej. Przestrze  za  traktuje 
badacz jako teren chaotyczny i niepewny, ale te  stanowi cy symbol wolno ci, 
przygodno ci, za którymi cz owiek skrycie t skni. 

Zdefiniowane przez Tuana miejsce jest zapewne zbie ne semantycznie z ob-
szarem, który mia  na my li Martin Heidegger, kiedy pisa  w swoim s ynnym 
eseju Budowa , mieszka , my le : „przestrze  musi by  przyznana, uj ta w swe 
granice […] skupiona przez jakie  miejsce”6. By  cz owiekiem, jak dowodzi  fi-
lozof, znaczy: „mieszka ” i „budowa ”, czyli integrowa  przestrze , otacza  
granicami, czyni c j  „swoj ”, dalej – wznosi  siedziby, wyposa a  w symbole, 
jednocze nie zachowuj c troskliwie naturalnie dany potencja . 

2.  Fenomenologia miejsca 

Jednak e pomimo tego, i  niew tpliwie my l Heideggerowska, tak ewident-
nie umieszczaj ca cz owieka w „czworok cie” przestrzeni, patronowa  mo e 
idei zamieszkiwania i zakorzenienia, nie znaczy to, e jedyny sens egzystencji 
upatruje w fundamentalnie rozumianym miejscu. Przeciwnie, wielokrotnie 
wskazuje, e w korelacji cz owiek/miejsce idzie nie tyle o fizyczny kontakt  
z okre lonym terytorium, co o wydobycie na jaw w toku budowania/zamieszki- 
wania konstruktywnej refleksji. Refleksyjno  za  prowadzi  ma do ujmowania 
miejsca jako fenomenu, który konstytuuje bycie (w j zyku Heideggera: „bycie- 
-w- wiecie”), jednak czyni to w sposób z o ony7. Cz owiek mo e przyk adowo 
definiowa  siebie poprzez miejsce, niekoniecznie stale w nim bytuj c. Mo liwa 
jest tak e sytuacja odwrotna – zamieszkiwanie nie musi oznacza  samorzutnej 
identyfikacji. Dzi ki miejscu, w którym yje cz owiek, nie tyle nabywana jest 
przez niego jaka  stabilna i pewna forma egzystencji, a raczej poprzez miejsce 
podmiot nieustannie staje si  sob , w czaj c si  w uczestnictwo w z o onej 
grze znacze . „Znacz ce” obejmuje tu przy tym zarówno dzia ania cz owieka, 
jak i istotne w a ciwo ci samego miejsca wyposa onego w moc wp ywania na 
swoich mieszka ców. 

Z ontologii fenomenologicznej Heideggera wywodzi Maria Mendel przeko-
nuj ce twierdzenie, e najistotniejsz  bodaj cech  miejsca, godn  szczególnego 
eksponowania badawczego dzisiaj, jest jego dualny charakter bycia zamkni tym 
i otwartym zarazem. Znaczy to, e miejsce winno by  postrzegane jako posiada-
j ce pozornie wykluczaj ce si  cechy – zarówno siedziby, jak i wolnej prze-
strzeni. Bycie pomi dzy tymi dwoma wymiarami ludzkiego bytowania: miej-

                                                      
6  M. Heidegger, Budowa , mieszka , my le . Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 326. 
7  Ten e, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 76 i nn. 
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scem i przestrzeni  zdaje si  by  bowiem nie tylko kluczowym rysem egzysten-
cji zapisanym w j zyku filozofii, ale piln  potrzeb  i wymogiem wspó czesnego 
coraz bardziej wielokulturowego, hybrydycznego wiata. Z jednej strony zagro-
ony jest on przez ekspansywnie unifikuj ce si y globalizacji, z drugiej za  ogar-

ni ty permanentnym l kiem przed wszelkimi formami ksenofobii, szowinizmu  
i partykularyzmu. A zatem wypada si  zgodzi  z konkluzj  Marii Mendel: „zako-
rzenienie, chcia oby si  powiedzie : tak, lecz jego zamykaj cy charakter: nie”8. 

Kolejnym za o eniem fenomenologii miejsca jest przekonanie o jego rela-
cyjnym, dialogicznym charakterze. Mo na stwierdzi , e istot  uk adu cz o-
wiek/miejsce nie jest bierna przynale no , lecz relacja, obejmuj ca dialogiczn  
wzajemno  obydwu aktywnych ogniw, w której zarówno podmiot, jak i jego 
otoczenie stanowi  zwi zek partnerski. Wynika st d, i  „mo emy czyni  miejsca 
takimi, jakimi pragniemy, by by y, ale i one mog  robi  z nami to samo. Kreu-
jemy ich znaczenia i one kreuj  nas”9. Je li by chcie  prze o y  to na grunt teorii 
wychowania, musieliby my ponownie uciec si  do metafor i stwierdzi , e w ta-
kim razie miejsce jest istotne nie tylko dlatego, e wychowujemy w/dla/poprzez 
nie, wykorzystuj c zbiór warto ci w nim uobecnionych, ale jest wa ne, ponie-
wa  ono wychowuje nas.  

Wzajemno  owa ma daleko id ce konsekwencje. Oznacza po pierwsze, e 
konieczno ci  jest wyzbycie si  w kontakcie cz owieka z miejscem tendencji do 
przyznawania sobie prawa w asno ci, supremacji. Po wtóre uznanie, e miejsce 
jest fenomenem radykalnie wykraczaj cym poza ekonomiczne, urbanistyczne, 
ideologiczne, imperialistyczne czy inne formy my lenia o nim. Oferuje cz owie-
kowi szeroki wachlarz mo liwo ci interpretacyjnych, w zamian wymaga jednak 
koniecznego szacunku. W efekcie nieodzowne wydaje si  uznanie faktu, e  
w ka dym momencie istnienia miejsce niejako „przekracza” mnie i nie jestem  
w mocy „opanowa ” go, ujarzmi , przenikn  do ko ca. Jako zamieszkuj cy  
w danym miejscu nigdy te  nie jestem w nim sam, na równych prawach egzystu-
j  w nim zarówno ludzie, jak i materialne przedmioty, nade wszystko za  jest 
ono obszarem wyposa onym w historyczne znaki zamieszkiwania w nim „kie-
dy ” – „innych”, którzy pozostawili w nim duchowe i materialne lady domaga-
j ce si  powa ania.  

3.  Pedagogika miejsca 

W takim duchu najogólniej rozwijana jest „pedagogika miejsca”. Zarazem 
jest ona i nie jest deterministyczna. Zak ada bowiem z jednej strony obligatoryj-
nie wychowuj c  rol  miejsca, które w ró ny sposób warunkuje procesy w nim 

                                                      
8  M. Mendel, Kategoria miejsca w pedagogice, [w:] Pedagogika miejsca…, s. 25. 
9  Tam e, s. 32. 



 Pedagogika miejsca… 183 

si  dokonuj ce, niejako „formuje” wychowanka, z drugiej – jego zdolno  wy-
wo ywania refleksji, pobudzania aktywno ci i krytycznego my lenia. Miejsce 
traktowane jest w tym nurcie, jak konkretyzuje to Maria Mendel, jako potencjal-
nie no na kategoria, mog ca stymulowa  i wspiera  wzory my lenia pedago-
gicznego10. Fascynuje mo liwo ciami twórczej interpretacji i reinterpretacji,  
i jako takie stanowi  mo e ród o licznych pedagogicznych inspiracji. 

Z tych przes anek wynikaj  okre lone postulaty metodologiczne. Pedagogika 
miejsca, bazuj c na dualnym zwi zku cz owieka ze wiatem, z konieczno ci eg-
zystowa  musi w trudnym obszarze „pomi dzy”. Pomi dzy postulowan  „otwar-
to ci ” miejsca i jego naturalnymi tendencjami izolacyjnymi, pomi dzy filozo-
ficzno ci  buduj c  teorie i pedagogiczno ci  domagaj c  si  konkretnych dzia-
a , wreszcie pomi dzy artyku owanymi za jego po rednictwem ludzkimi pra-

gnieniami wolno ci z jednej i potrzebami bezpiecze stwa z drugiej strony. Sto-
j c w obliczu ogranicze , wynikaj cych z w asnej dyscypliny, zmuszona jest 
pedagogika ta nieustannie pertraktowa  po ród konstytutywnej dla siebie autory-
tarno ci i dyskursywno ci wspó czesnego wiata, co oznacza, i  z jednej strony 
musi formu owa  czytelny, klarowny przekaz tre ci, z drugiej uczy  wychowan-
ków s uchania wielu j zyków. 

4.  To samo  i miejsce w skali „mikro” 

Badacze podejmuj cy interdyscyplinarnie problem miejsca zgodni s  co do 
tego, i  nieuchronnie tematyka ta wi e si  z to samo ci  cz owieka. W tym 
miejscu nale y podkre li , e punktem wyj cia dla sformu owania istoty zainte-
resowa  subdyscypliny pedagogicznej zwanej pedagogik  miejsca jest po pierw-
sze odej cie od koncepcji wychowania utrzymanej w duchu modernizmu. Pro-
jekty pedagogiczne ubieg ych dwóch stuleci utrzymane w klimacie o wiecenio-
wego post pu i racjonalno ci opiera y si  bowiem z jednej strony na traktowaniu 
to samo ci w sposób stabilny, niezmienny, co prowadzi o do wniosku, i  cz o-
wieka mo na i nale y autokratycznie, w aspekcie dokonanym – ukszta towa .  
Z drugiej, oddala y wychowanka od naturalnej, antropologicznej przestrzeni lo-
kalnego wiata, oferuj c w zamian, jako bardziej autentyczn  i istotn , prze-
strze  ogólnoludzkich warto ci nauki i kultury, w któr , drog  edukacji, mo e 
on si  zag bi . Wskazuje na ten fakt Astrid M czkowska, pisz c, i  narracje 
pedagogiki tradycyjnej podporz dkowane by y mitowi „ziemi obiecanej”, która 
przes ania a uznanie donios o ci dla procesów edukacyjnych miejsca „doczesne-
go”, realnego, bliskiego wychowankom. „W rozlicznych […] wizjach – nale -
cych na przyk ad do dorobku takich pedagogów jak Herbart, Hahn, Nawroczy -
ski czy Suchodolski – twierdzi autorka – edukowa  znaczy tyle, co wykorzeni , 

                                                      
10  Tam e, s. 22. 
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a nast pnie zakorzeni  ponownie, w lepszej jednak glebie, u y nianej uniwer-
salnymi warto ciami kultury”11. 

Pedagogika miejsca pragnie zamiast tego wydoby  na wiat o dzienne geo-
graficzno-kulturowy aspekt ycia ludzkiego, na powrót „zlokalizowa ” cz owie-
ka w bliskim mu rodowisku i w czy  ten lokalny kontekst do procesów kon-
struowania to samo ci, z koniecznym zastrze eniem jednak, i  nie mo e to by  
ju  to samo  spójna i jedyna. Tre ciowo bliska jest tym samym zagadnieniom 
podejmowanym przez pedagogik  regionaln . Ta ostatnia jest bowiem koncep-
cj  „podkre laj c  dydaktyczne znaczenie lokalnego dziedzictwa kulturowego 
jako niezb dnego elementu to samo ci jednostkowej i spo ecznej […]; sprzyja 
zakorzenieniu w tak zwanej «ma ej ojczy nie»”12. Obydwie subdyscypliny zdaj  
si  egzystowa  na pograniczu teorii wychowania, pedagogiki spo ecznej i antropo-
logii kulturowej. Jako g ówne za o enia w procesach edukacyjnych przyjmuj  
one: powrót do róde , nabywanie kompetencji regionalnych, kszta towanie po-
staw ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, przekazywanie wiedzy z zakresu 
warto ci rdzennych: j zyka, norm, obyczajów, obrz dów, rytua ów, mentalno ci. 
Pomys y edukacyjne wynikaj  w nich nie tyle z pragnienia wsparcia si  na warto-
ciach wynikaj cych z zasiedzia o ci terytorialnej, ale z dowarto ciowania wi zi 

ze wiatem pierwotnego zakorzenienia, traktowanej jako zagubiona w nowocze-
sno ci, podstawowa ludzka potrzeba i zarazem warunek spe nionej egzystencji. 

Semantycznie kategoria „miejsca” bliska jest poj ciu „regionu”. Wspólno-
towa karta regionalizacji definiuje ten ostatni nast puj co: „przez region rozu-
mie si  terytorium, które z geograficznego punktu widzenia stanowi wyra n  ca-
o  […], a którego ludno  charakteryzuj  okre lone wspólne elementy, przy 

czym chcia aby ona utrwali  i rozwin  pewne wynikaj ce z nich w a ciwo ci, 
aby pobudza  post p kulturalny, spo eczny i gospodarczy”13. Region ma wi c 
znaczenie fizyczne – terytorialne, administracyjne i symboliczne – buduje wi zi 
spo eczne i wzory interakcji. Odpowiednio do tego regionalizm wi e si  z „oj-
cowizn ”, „krajowo ci ”, „ma  ojczyzn ” – poj ciami, w których wyra a si  
obszar zawsze mniejszy ni  „ojczyzna narodowa” czy „pa stwo”, lecz równie 
silnie nacechowany emocjonalnie. Ideowo jest on ruchem spo ecznym d cym 
do zachowania lub reaktywowania kulturowych odr bno ci danego regionu, kul-
tywowania rdzennych warto ci, propagowania historycznej, geograficznej, eko-
nomicznej wiedzy o nim.  

Tre ci edukacji regionalnej w dzia aniach pedagogicznych Jerzy Nikitoro-
wicz wi e z naturalnymi w a ciwo ciami rodowiska, takimi jak krajobraz, 
ukszta towanie terenu, oraz cechami kulturowymi – architektur , zabytkami kul-
tury materialnej i duchowej, folklorem, gwar , sztuk  ludow , przekazem mi -

                                                      
11  A. M czkowska, Locus educandi. Wokó  problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej, [w:] 

Pedagogika miejsca…, s. 38–39. 
12  Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. liwerski, Warszawa 2000, s. 56. 
13  Cyt. za: J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i mi dzykulturowa, Warszawa 2009, s. 214. 
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dzypokoleniowym, mitem, obyczajowo ci . Jako g ówne cele edukacji regional-
nej wskazuje on wyposa anie wychowanków w wiedz , wdra anie do podej-
mowania celowych dzia a  na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowe-
go, kszta towanie postaw umi owania „ojczyzny prywatnej”, dowarto ciowanie 
j zyka – gwary lub lokalnego dialektu i uznanie go za równouprawniony z j zy-
kiem narodowym. Za najwa niejsze formy komunikacji w ramach tej e edukacji 
uznaje autor uczestnictwo w spotkaniach z lud mi i prowadzenie dialogu, korzy-
stanie z przekazu pisemnego – literatury, czasopism, dzienników, organizowanie 
k cików kultury, izb tradycji, sal dziedzictwa kulturowego, konkursów piewa-
czych, turniejów wiedzy o regionie, wystaw o tematyce regionalnej i podejmo-
wanie innych podobnych dzia a  konsoliduj cych instytucje o wiatowe i kultu-
ralne z lokalnym rodowiskiem14. 

Jakkolwiek wida  wyra nie, e „miejsce” traktowane jest w powy szych 
koncepcjach wieloznacznie, mo e bowiem oznacza  dzielnic , wspólnot  s -
siedzk /parafialn , miejscowo , miasto albo te  szerzej, wi za  si  z etniczno-
ci  i obejmowa  ca y region geograficzno-kulturowy, zawsze jednak jego zna-

czenie bliskie jest idei mikro wiata, lokalno ci uj tej w form  pierwotnego zako-
rzenienia. Lokalno  ta, jak zauwa a Astrid M czkowska: „jest […] traktowana 
jako yciodajna przestrze  kultury, dostarczaj ca to samo ciowej oferty zamiesz-
kuj cym j  podmiotom. Lokalno  jest przesycona znaczeniem, wytwarzaj cym 
podstaw  mi dzyludzkich wi zi, opartych na poczuciu wspólnotowo ci”15.  

5.  Od miejsca do nie-miejsca 

Podobnie traktowane jest miejsce w tradycyjnej antropologii, której przedmiotem 
jest opis kultur pierwotnych. Zwi zek z miejscem traktowany jest w niej jako jedno  
z podstawowych zachowa  cz owieka obecnych na rudymentarnym poziomie kultu-
ry. Urodzi  si  w jakim  miejscu – oznacza definiowa  siebie przez zwi zek z po-
rz dkiem znacze  w nim wytwarzanych, uczestniczy  w rezonuj cej w nim tradycji, 
orientowa  si  w jego topografii, zna  histori  i geografi . „By  sk d ” znamionuje 
tutaj tak e respektowa  wpisane w „swoje miejsce” sacrum. Uk ad przestrzenny, sta-
nowi c punkt, w którym zarazem skumulowane s  najwa niejsze lokalne warto ci, 
wyznacza to samo  jednostki i grupy. W granicach miejsca konstytuuje si  wspól-
nota zintegrowana obyczajem, j zykiem, histori , narracj  o pocz tkach.  

Tak rozumiane miejsce wyzwala pokus  opisywania go w kategoriach ca o-
ciowo ci, kompletno ci, co próbowa a czyni  antropologia strukturalna, selek-

cjonuj c w miejscach ich cechy specyficzne. Jakkolwiek sama metoda tak zwa-
nej „obserwacji uczestnicz cej”, pozwalaj cej na rzetelny, obiektywny opis kul-

                                                      
14  Tam e, s. 218–219. 
15  A. M czkowska, dz. cyt., s. 44. 
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tury budzi dzi  w ród antropologów powa ne w tpliwo ci, trzeba przyzna , i  
odnalezienie owych zamkni tych enklaw, które niegdy  s u y y badaczom tere-
nowym do prowadzenia dzia alno ci, nale y uzna  za w tpliwe. Wspó cze nie 
mamy do czynienia z niespotykanym wcze niej rozszczelnieniem kulturowych 
granic, przenikaniem si  wzorów i norm na skutek niezwyk ej w dziejach mo-
bilno ci przestrzennej ludzi. W efekcie mówi si  dzisiaj o zaniku miejsca antro-
pologicznego lub te  o utracie kulturowego autentyku, którego ród o zosta o 
zm cone16. Swoistego braku „miejsca” do wiadczaj  zarówno antropolodzy, jak 
i bohaterowie ich narracji – tubylcy, których los wydziedziczy  z miejsc, wyko-
rzeni , zamieniaj c trwa  kondycj  osadników w przygodn  tu aczk  emigrantów. 

Mobilno  przestrzenna, migracje, rozprzestrzenianie si  globalnych rynków  
i ekspansja mediów wizualnych – zjawiska, które nale  do najcz ciej opisywa-
nych aspektów dzisiejszej rzeczywisto ci spo ecznej, powo uj  ca kiem inn  ni  
przedstawiona powy ej kategori  „miejsca”. Niektórzy badacze, dla podkre lenia jej 
nieprzystawalno ci do dawnych struktur, nazywaj  j  „nie-miejscem”17. Marc Auge 
formu uje przyk adowo tez , e stan hipernowoczesno ci, w którym si  aktualnie 
znajdujemy, ustanawia typ przestrzeni ca kowicie opozycyjnej wobec miejsca an-
tropologicznego. Nie jest ona ani to samo ciowa, ani relacyjna, ani historyczna. Re-
prezentuj  j  negatywy tradycyjnych miejsc, swoiste pustostany wiadcz ce o nie-
obecno ci miejsca w nim samym, przypominaj ce palimpsesty, w które nieustannie 
wpisuje si  coraz to nowa gra znacze . Archetypem nie-miejsca jest wed ug autora 
przygodna, przej ciowa przestrze  podró nego, w której realizuj  si  do wiadczenia 
chwilowe, przypadkowe, tranzytowe, synchroniczne, b d ce zaprzeczeniem wszel-
kiej stabilno ci i historyczno ci. Przynale  do tej kategorii dworce kolejowe, porty 
lotnicze, autostrady, supermarkety, stacje metra, pokoje hotelowe. Nie tworz  one 
to samo ci ani nie buduj  tkanki spo ecznej, niezdolne s  bowiem wytwarza  jakie-
kolwiek wi zi, jak pisze Auge, zamiast tego produkuj  samotnie dryfuj c  umow-
no , ewokuj c  indywidualistyczn , niepewn , przygodn  kondycj  wspó czesne-
go cz owieka. Pozbawiony jest on stabilnej to samo ci, niegdy  nabywanej w miej-
scu wraz z urodzeniem. Teraz w ci gu ycia zmuszony jest sam j  konstruowa ,  
a nieraz wielokrotnie zmienia . 

6. Powrót do róde ? 

Miejsca, zamieniaj c si  w nie-miejsca, zdaj  si  wi c traci  swoje funda-
mentalne znaczenie dla formowania ludzkich to samo ci i – jak przekonuj  ba-
dacze – proces ten jawi si  jako nieodwo alny. Jednak nie nale y zapomina , e 
procesy globalizacji powo uj  nie tylko tendencje od rodkowe, ale tak e od-
                                                      
16  J. Clifford, K opoty z kultur . Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000. 
17  M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesno ci, Warszawa 2010,  

s. 51–80. 



 Pedagogika miejsca… 187 

wrotne sk onno ci – do rodkowe. W sytuacji, kiedy dost pili my, za spraw  
nowych mediów, mo liwo ci pokonania dystansu przestrzennego do tego stop-
nia, i  nie ma dzisiaj chyba na wiecie takiego miejsca, które nie by oby sfoto-
grafowane, sfilmowane, nagrane, skopiowane i udost pnione szerokim rzeszom 
masowych odbiorców, w tej mozaice osi galnych wizualnie szczegó ów pochodz -
cych z wszelkich mo liwych miejsc zaczyna nas przewrotnie interesowa  tylko 
szczegó  miejsca w asnego. Jak pisa  Tomasz Szkudlarek: „to redukcja mozaiki do 
elementu, holograficzna koncentracja wiata do jednego punktu na mapie”18. 

W sytuacji uniformizacji wiata, jaka dokonuje si  na skutek procesów glo-
balnych, id cej w parze ze stopniowym wyczerpywaniem si  idei pa stwa naro-
dowego19, koncepcje powrotu do róde  mog  wydawa  si  wyj tkowo atrakcyj-
ne. Miejsce lokalne jawi  si  w nich mo e jako alternatywa to samo ciowa za-
równo wzgl dem rozmywaj cej wszystko globalizacji, jak i kolonizuj cych stra-
tegii kultur narodowych. Czy jednak w istocie mo na dzisiaj jeszcze stosowa   
w pedagogice strategie to samo ciowe w oparciu o lokalno  pojmowan  antro-
pologicznie? Czy nie jest to propozycja z gruntu utopijna?  

Z ca  pewno ci  mimo wszystko warto, cho by po to, by przeciwstawia  
si  destruuj cej kultur  ekspansji nie-miejsc. B dem by oby jednak podejmo-
wanie prób uczynienia z refleksji o „swoim” wiecie jakichkolwiek projektów 
hermetycznych, ekskluzywnych. Rewitalizacja to samo ci utraconych w toku 
procesów nowoczesno ci nie mo e i  w parze z realizacj  nostalgicznego pra-
gnienia powrotu do tradycji i umacniania si  w wierze, e taki powrót na daw-
nych zasadach w ogóle jest mo liwy. Oznacza oby to nie tylko wskrzeszanie 
niebezpiecznych etnocentryzmów, prowadz cych nieraz w przesz o ci do krwa-
wych pogromów, ale wr cz ho dowanie to samo ciowej utopii. Trwa a i mocna 
struktura to samo ci, która znalaz a swoje odzwierciedlenie w paradygmacie 
modernistycznym i cz sto stanowi a wynik ró nych form kulturowej przemocy, 
ust puje bowiem dzisiaj miejsca, o czym nie wolno zapomina , formom to sa-
mo ci przej ciowej, kruchej, w najlepszym razie mozaikowej – opartej na wybo-
rach yciowych, zwi zanej z pe nieniem ró nych ról spo ecznych. Punktem od-
niesienia dla niej s  ju  nie tyle fizyczne, realne miejsca, co ich symboliczne, 
oparte na wyobra eniach odpowiedniki i/lub zbiorowo ci uformowane wirtualnie. 

7.  Locus educandi – zarys mo liwo ci 

Jakie zatem konsekwencje wynikaj  z tak nakre lonej sytuacji dla pedagogi-
ki, która pragnie skoncentrowa  si  na miejscu i poprzez miejsce skutecznie  

                                                      
18  T. Szkudlarek, dz. cyt., s. 152. 
19  Szerzej pisa am o tym w artykule: Ojczyzna zaczyna si  w domu. Przestrzenne punkty odniesie-

nia dla m odego cz owieka w perspektywie to samo ci l skiej, [w:] Pedagogika, red. E. Gol-
bik, M. apot, Gliwice 2011, s. 62–72. 
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i roztropnie wychowywa ? Przede wszystkim musi ona, jak postuluj  jej propa-
gatorzy, w centrum uwa nej refleksji postawi  „miejsce”, które nie mo e by  
traktowane jako raz na zawsze okre lona stabilna forma, pole skupionej pewno-
ci i jednoznaczno ci, lecz jako fenomen otwarty semantycznie, dialogiczny,  

w którym ka dorazowo podmiot odnajdywa  mo e swoj  to samo  w ruchu,  
w toku interakcji. Ów proces twórczego poszukiwania siebie, stanowi cy w filo-
zofii egzystencjalnej sens ycia, w adnym razie nie powinien przys ania  war-
to ci samego miejsca, niepoddaj cego si  imperialistycznym praktykom za-
w aszczania, przypominaj cego nieustannie o obecno ci w nim zarówno ladów 
przesz o ci, jak i ró nych j zyków wszystkich tych, którzy teraz i kiedy  wcho-
dz  i wchodzili z nim w narracyjne relacje. 

Warto w tym miejscu wróci  do ontologii Heideggerowskiej, w której nie-
zwykle trafnie podkre la si  dualno  ludzkiej egzystencji rozpi tej pomi dzy 
zakorzenieniem a bezdomno ci . Wpisuje ona w miejsce nieustaj cy ruch, dy-
namik , które nie pozwalaj  na bezwarunkowe zatracenie si  w „swojsko ci”,  
a zamiast tego wywo uj  postaw  „trwogi”. L k prowadzi do odczytywania 
wiata w kategoriach nico ci, niepoj to ci, bezdomno ci. Naturaln  kolej  ycia 

cz owiek godzi si  jednak z losem, przera enie ust puje i egzystencjalna trwoga 
zostaje przyt umiona pragnieniem powrotu do powszednio ci, zag bienia si   
z trosk  w otaczaj c  codzienno . Wedle tej teorii w równej mierze nas, jako 
ludzi, okre laj  pozornie wykluczaj ce si  pragnienia bycia w drodze, wolno ci, 
ucieczki od prozaicznego ycia, jak i bycia w domu, bezpiecze stwa, pewno ci. 
W tej ambiwalencji naprzemiennego zakorzenienia/bezdomno ci i wynikaj cych 
z niej postaw troski/trwogi widzi Astrid M czkowska impuls dla przemy lenia 
problemu wychowania dzisiaj. Jej zdaniem rol  pedagogiki jest zarówno tro-
skliwe „zakorzenianie” wychowanków w ich „ma ych” wiatach, budowanie lo-
kalnych to samo ci, jak i trwo liwe pokonywanie granic, empatyczne otwiera-
nie si  na to, co odmienne20. 

Nasuwa si  zatem konkluzja, co do której zgodziliby si  chyba wszyscy 
przywo ywani przeze mnie badacze, i  pedagogika, któr  chcieliby my nazywa  
„pedagogik  miejsca”, musi by  z konieczno ci terenem dialogu edukacyjnego, 
który umacniaj c to samo  jednostki poprzez poznanie swego otoczenia i naj-
bli szej kultury, b dzie uczy  dostrzega  i szanowa  „inno ” oraz sk ania  do 
poszukiwania sposobów wzajemnej komunikacji. Nabywanie wiedzy o „swoim” 
nie mo e bowiem prowadzi  do wy czaj cej, hermetycznej nobilitacji „swoj-
sko ci” definiowanej przez przeciwstawienie jej „obco ci”. Przeciwnie – kon-
struowanie w asnej to samo ci, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, dokonuj ce 
si  w toku rozwijania aktywno ci poznawczej, dzia a , inicjatyw, warunkowane 
jest wr cz podejmowaniem dialogu z innymi. Dzi ki procesom komunikacji 
jednostka kszta tuje umiej tno ci tworzenia w asnego obrazu z perspektywy in-

                                                      
20  A. M czkowska, dz. cyt, s. 45–46. 
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nych, uczy si  refleksyjnego wychodzenia „poza siebie”. Postulowan  praktyk  
edukacyjn  jest wi c kszta cenie kompetencji w zakresie kultury i j zyka w a-
snej grupy przy jednoczesnym uczestnictwie w grupie spo ecznej wi kszo ci 
(pa stwowej, narodowej, europejskiej), a tak e w ród rozmaitych „innych” eg-
zystuj cych we wspó czesnych, coraz bardziej wielokulturowych, spo ecze -
stwach. Wed ug Jerzego Nikitorowicza „najwa niejsze jest ukazanie procesu 
uwra liwiania na inno  i ró nice kulturowe, do wiadczanie ich i tym samym 
ustawiczne kreowanie i wzbogacanie to samo ciowe”21. 

Temu twórczemu zadaniu nie mog  sprosta  projekty szkolne oparte na mo-
nologowym, transmisyjnym typie wiedzy, ograniczaj cym aktywno  jednostki  
i przypisuj cym jej g ównie recepcyjn  postaw . Konieczne jest pobudzanie re-
fleksyjno ci wychowanków, sk anianie ich do aktywno ci wiatopogl dowej; 
tak e osadzenie podejmowanych dzia a  wychowawczych w konkretnych, bli-
skich dziecku sytuacjach, umo liwiaj cych nabywanie przez niego wiedzy opar-
tej na do wiadczeniu. Niezb dne jest, jak to ujmuje Nikitorowicz: „uruchomie-
nie trybu narracyjnego poprzez formu owanie problemów w zakresie My – ro-
dzinne, lokalne, parafialne, Ja i My klasowe, szkolne, religijne, narodowe…”22, 
który ujawnia wielog osowo  relacji z miejscem, a zarazem wpisuje m odego 
cz owieka w ró ne konstelacje to samo ciowe. Tak zorientowane praktyki edu-
kacyjne mog  pomóc znie  ci ar totalizuj cych narracji i ods ania  w miejscu 
p aszczyzny przenikaj cych si  dyskursywnie j zyków, które mog  dzisiaj, po 
latach zaborczych praktyk dominacji, ugodowo wspó istnie  i negocjowa  po-
mi dzy sob  znaczenia. Kszta cenie umiej tno ci dialogicznego wspó - ycia, 
wspó -tworzenia, wspó -my lenia i wspó -odczuwania jawi si  bowiem jako 
najpilniej po dany cel wychowawczy, umo liwiaj cy refleksj  o miejscu poj-
mowanym jako locus educandi. 

Summary 

Pedagogy of the Place –  

the Local Culture in Case of Modern Human’s Identity Formation 

This paper is devoted to scratching problems, which are undertaken by one of trends in the 
modern pedagogy – pedagogy of place. Anthropologically considered local place evoking a cultur-
al identity is included here in the perspective of a post-modern transformation, which leads to  
a change of traditional places’ status, their hybridization, lass and disappearance. The subject of 
researching interest is a problem concerning the construction of young people identity on the basis 
of locality. This process, in the light of pedagogy of place, appears to be important, it must be real-
ized with respecting some necessary postulates. 

 

                                                      
21  J. Nikitorowicz, dz. cyt., s. 226. 
22  Tam e, s. 225. 


