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Streszczenie: Mamy do czynienia z zapaścią miejsc jako generatorów myślenia, przeżycia i prze-
miany. Zanika przestrzeń refleksyjności. Rozpadają się edukacyjne pola, w których naprawdę 
o coś chodzi, w których dochodzą do głosu pasje, kulturowe zainteresowania, intelektualne i emo-
cjonalne transformacje. Ani nasze szkoły, ani uniwersytety, ani kursy, ani wydawnictwa, ani tym 
bardziej sytuacje życia codziennego – poza wyjątkami – nie stanowią już miejsc uczenia się. An-
tropolog Marc Auge mówi o nie-miejscach. Życie nowoczesne toczy się w punktach tranzyto-
wych, w ośrodkach pobytu tymczasowego, w sieciach anonimowych gestów. Nawiązując do tej 
diagnozy, twierdzę, że przestrzenie edukacyjne – instytucjonalne i nieformalne – coraz częściej są 
już tylko punktami tranzytowymi, nie-miejscami, zapewniającymi konsumencką wygodę, anoni-
mowy i pożyteczny przepływ (informacji, certyfikatów), ale uniemożliwiającymi akty uczenia się. 
Coraz częściej zamiennie dochodzi do głosu banalny, opisowy, techniczny sens terminu uczenie się 
i  jego normatywne znaczenie. Nieprawdą jest, że nigdy nie jesteśmy poza uczeniem się. Cóż z tego, 
że ludzie mają coraz łatwiejszy dostęp do instytucji oświatowych i że mogą uczyć się z książek, 
telewizji, Internetu lub od przyjaciół, kiedy to najczęściej nie prowadzi do dojrzewania osobowego, 
a przeciwnie – pogłębia bezrefleksyjne tryby funkcjonowania? Zmistyfikowane jest hasło społeczeń-
stwa wiedzy. Trzeba naprawdę dokonać radykalnego uproszczenia – wygodnego dla biurokratów 
operujących statystykami, ale nie do przyjęcia dla uczonych starających się odróżnić pozór od praw-
dy – aby poznawczy stosunek do świata z dostępem do szerokich zasobów kulturowych (wiedzę) 
utożsamić z uzawodowieniem programów kształcenia (adaptacją do rynku pracy) i upowszechnie-
niem Internetu. Uczenie się, opuściwszy nie-miejsca, zagnieździło się w coraz rzadszych międzyprze-
strzeniach, zakamarkach wymagających nasłuchiwania, uważności i uśmiechu losu.  

 
 
 

Prolog: Nie-miejsca uczenia się 
 
Jeśli pomyśleć przestrzeń inaczej niż potocznie, czyli nie jako pustą scenę 

zdarzeń, lecz jako duchowo przeżywane miejsca, uczenie się umiera bezdomnie. 
Miejsce może być rozumiane nie tylko w znaczeniu zbiornika na rzeczy, geome-
trycznego wymiaru, pustki do wypełnienia, ale – w perspektywie postheidegge-
rowskiej – w sensie bytu duchowego ukonstytuowanego w procesie współistnie-
nia człowieka ze światem. Jak pisała Hanna Buczyńska-Garewicz: „Miejsca 
trzeba odczytywać. One dają do myślenia, a nie tylko dostarczają przyjemności. 
Jeśli są odczytane i zrozumiane – miejsca stają się znaczeniami, wytworami 
ducha; pozostawione w zapomnieniu, schodzą do pozycji rzeczy fizycznych, 
katedry stają się masą kamieni tylko” (Buczyńska-Garewicz 2006, s. 33).  
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Otóż, w moim przekonaniu, mamy do czynienia z zapaścią miejsc jako 
generatorów myślenia, przeżycia i przemiany. Zanika przestrzeń refleksyjno-
ści. Rozpadają się edukacyjne pola, w których naprawdę o coś ważnego chodzi, 
w których dochodzą do głosu pasje, kulturowe zainteresowania, intelektualne 
i emocjonalne transformacje. Ani nasze szkoły, ani uniwersytety, ani kursy, ani 
wydawnictwa, ani tym bardziej sytuacje życia codziennego – poza szczęśliwymi 
wyjątkami – nie stanowią już miejsc uczenia się. 

Antropolog Marc Auge pisał o nie-miejscach. Tradycyjna przestrzeń czło-
wieka składa się z tzw. miejsc antropologicznych, nasyconych znaczeniami 
i umożliwiających identyfikację tożsamościową. Miejsce antropologiczne to 
wyobrażenie, jakie ludzie tworzą na temat swojej relacji do terytorium, do bli-
skich i obcych; to punkty orientacyjne człowieka, odsyłające do jakiegoś wyda-
rzenia (które miało miejsce), mitu (więc związane z jakąś opowieścią) albo hi-
storii (ważne punkt historyczny). Jednak współcześnie – tłumaczył Auge – coraz 
częściej przebywamy w przestrzeni przejściowej. „Jeśli jakieś miejsce można 
definiować jako tożsamościowe, relacyjne i historyczne, to przestrzeń, której nie 
można zdefiniować ani jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani jako histo-
rycznej, definiuje nie-miejsce. […] hipernowoczesność wytwarza nie-miejsca, to 
znaczy przestrzenie same niebędące miejscami antropologicznymi […]” (Auge 
2010, s. 53). Życie nowoczesne toczy się na ścieżkach i w punktach tranzyto-
wych, w ośrodkach pobytu tymczasowego, w sieciach anonimowych gestów. 
Trasy powietrzne i kolejowe, autostrady, węzły komunikacyjne, porty lotnicze, 
dworce, hotele, obozy dla uchodźców, parki rozrywki, supermarkety, sieci ka-
blowe i bezprzewodowe – oto nie-miejsca świata w drodze, w tymczasowości, 
efemeryczności. Nawiązując do tej diagnozy, twierdzę, że przestrzenie eduka-
cyjne – zarówno oficjalne, instytucjonalne, jak i nieformalne – coraz częściej są 
już tylko punktami tranzytowymi, nie-miejscami, zapewniającymi konsumencką 
wygodę, anonimowy i, z punktu widzenia status quo, pożyteczny przepływ, ale 
uniemożliwiającymi akty uczenia się. 

 
Poza uczeniem się 

 
Kategoria uczenia się jest w ostatnich latach coraz częściej przywoływana. 

Na przykład Anthony Giddens i Mieczysław Malewski głoszą pogląd, że idea 
edukacji (jako przekazu wiedzy za pomocą instytucji) ustępuje miejsca pojęciu 
uczenia się (jako czerpania wiedzy z wielu źródeł). Uczenie się jest naturalną 
czynnością życiową, która nie zachodzi tylko w ramach instytucji oświatowych, 
ale w każdym wymiarze biografii. Malewski cytuje tutaj Alana Rogersa: „[…] 
nigdy nie jesteśmy poza uczeniem się” (Malewski 2010, s. 92). Uświadomienie 
sobie tego – przynajmniej przez andragogów – doprowadziło podobno w latach 
90. XX stulecia do zdecydowanej preferencji dla kategorii całożyciowego ucze-
nia się (lifelong learning). Edukacja jako uczenie się przestaje być wyodrębnio-
ną z życia aktywnością, a staje się integralną jego częścią jako refleksyjna inter-
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pretacja składników egzystencji w pracy, wśród najbliższych, w kontaktach to-
warzyskich, w stowarzyszeniach (Malewski 2010, s. 47, 57–58). 

Przyznaję, że mam wątpliwości co do trafności takiego obrazu. Wydaje mi 
się, że dochodzi tu do milczącego podmienienia znaczeń – zamiennie dochodzi 
do głosu banalny, opisowy, techniczny sens terminu uczenie się i jego norma-
tywny pedagogiczny sens, a w konsekwencji przemieszaniu ulega deskrypcja 
rzeczywistych praktyk społecznych i humanistycznego projektu. Nie sposób 
bowiem zaprzeczyć, że cokolwiek w życiu robimy, coś się w nas zmienia, cho-
ciażby tylko ilościowo (usłyszeliśmy nową informację, raz jeszcze utrwalająco 
wykonaliśmy jakąś czynność etc.) i bez względu na etyczną ocenę efektów 
(można minimalizowanie wysiłku poznawczego i pozorowanie kompetencji, 
jakich uczniowie nabywają w szkole, nazwać „autentycznym uczeniem się”) 
(por. Malewski 2010, s. 95); i rzeczywiście trudno upierać się, że dzieje się to 
tylko w szkole czy na kursie i jedynie w formalnie wyznaczonym czasie. Ale to 
jest sens trywialny, który nie pozwala nam zachować krytycznego dystansu do 
tego, co robimy i co nazywamy „uczeniem się”, nie pozwala uchwycić „jało-
wych trajektorii”, na których człowiek w gruncie rzeczy się nie zmienia. Z dużo 
większym pożytkiem możemy posługiwać się tą kategorią, jeśli uwzględnimy jej 
normatywny charakter, pozwalający różnicować postawy. Mieczysław Malew-
ski zdaje się mieć tego świadomość, kiedy pisze: „Całożyciowe uczenie się ma 
swoje rysy charakterystyczne – wymaga refleksyjności, autonomii, podmioto-
wości, autozarządzania. Postawy całożyciowego uczenia się nie można zredu-
kować do nabywania nowej wiedzy czy opanowywania nowych sprawności” 
(Malewski 2010, s. 206). Ale jeśli tak, to nieprawdą jest, że nigdy nie jesteśmy 
poza uczeniem się. Przeciwnie, nader często jesteśmy poza – ilekroć gubimy 
refleksyjność, autonomię, podmiotowość… Cóż z tego, że ludzie mają coraz 
łatwiejszy dostęp do instytucji oświatowych i że mogą uczyć się z książek, tele-
wizji, Internetu lub od przyjaciół, kiedy to najczęściej nie prowadzi do dojrze-
wania osobowego i nie pomaga w doczłowieczeniu własnego bycia? 

Bliska jest mi krytyka Lecha Witkowskiego, gdy ten pisze, że Giddens nie 
rozumie, jak pozorną receptą na upadek edukacji mogą być formy kształcenia 
poza salą szkolną (kursy, szkolenia, edukacja permanentna). To najczęściej nie-
stety oferta dostępna w trybie bezrefleksyjnym, przekaz technicznego instrukta-
żu i kulturowo bezwartościowej papki informacji. Wie to doskonale większość 
tych, którzy wysiadują – z powodu formalnych przymusów lub własnej płonnej 
nadziei – w salach konferencyjnych. Eksperyment myślowy, do jakiego nas 
Witkowski zachęca, jest porażający i przygnębiający, zważywszy nasze po-
wszechne doświadczenie: „Wyobraźmy sobie szkolenia i kursy przysposobienia, 
po których ludzie wychodzą bardziej wrażliwymi i etycznie dojrzałymi, i filozo-
ficznie oczytanymi, jednym słowem bardziej ludzcy” (Witkowski 2009, s. 106). 
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Zapaść przestrzeni uczenia się 
 
Implozja miejsc generujących ruch myślowy i egzystencjalną przemianę ma 

prawdopodobnie głębokie kulturowe podłoże, nie jest więc wynikiem wyłącznie 
indywidualnych zaniedbań, nawet jeśli w konkretnych przypadkach od nich 
najwięcej zależy. Jürgen Habermas opisywał zjawisko powstania i rozpadu prze-
strzeni publicznej w cywilizacji zachodniej. W XVIII wieku doszło dzięki upo-
wszechnieniu forów debaty (klubów, kawiarni, czasopism, gazet) do powstania 
sfery publicznej – to podkopało strukturę starego porządku feudalnego, legity-
mizowanego przez religię i zwyczaj, a nie przez dyskurs w ogniu starć i uzgod-
nień. Ale te same siły (m.in. gospodarka rynkowa), które stymulowały rozwój 
sfery publicznej, zaczęły prowadzić rychło do jej rozpadu – potrzebny rynkowi 
rozrost biurokracji, obejmujący coraz to nowe zakresy życia społecznego, spo-
wodował skurczenie domeny publicznej (problemy definiowane jako techniczne 
wymagają aktywności ekspertów, a nie szerokiej debaty) (por. Turner 2004, 
s. 648–649). Z diagnozą takiego rozpadu wspólnej przestrzeni, w której docho-
dzi do twórczej wymiany, mamy do czynienia, gdy czytamy Tadeusza Sławka, 
piszącego o uniwersytecie „milczących profesorów” i o powszechnej akademic-
kiej miałkości (a przecież – dodajmy – wszystko to w świecie coraz bogatszej 
oferty programowej, większej mobilności, precyzyjniejszych i obfitszych doku-
mentów): „[…] staliśmy się instytucją instruktorów, a profesorowie zamilkli nie 
tylko wobec studentów, lecz także wobec siebie samych i wobec uniwersytetu. 
[…] Z rzadka jedynie czytamy kogoś z nas wypowiadającego się publicznie 
w ważkiej kwestii, absorbującej społeczną uwagę. Publiczne dysputy intelektu-
alne wygasły. […] Akademia nie rozpoznaje już (lub rozpoznaje w znacznie 
słabszym stopniu) tego, co stanowi jedno z jej głównych zadań: jasnego uświa-
domienia sobie i adeptom, że umiejętności i wiedza fachowa wymagają gleby 
szerszej refleksji, która warunkuje ich rozwój” (Sławek 2002, s. 36–37). Z wa-
riantem tej samej diagnozy mamy do czynienia, gdy czytamy tezę Lecha Wit-
kowskiego o „końcu kultury uczenia się”. Sytuacje edukacyjne w masowej skali 
coraz mniej mają wspólnego z pasją poznawczą, kształtowaniem dojrzałości 
emocjonalnej, empatii, zdolności do głębokiego odnoszenia się do dziedzictwa 
kulturowego. Mamy nagminnie do czynienia z postawą niezdolności przejęcia 
się treściami kształcenia jako ważnymi samymi w sobie (wzmacnianą przez 
wybór z puli dydaktycznej, która nie porywa, nie daje perspektywy, nie moty-
wuje, nie przynosi nic istotnego egzystencjalnie). Pisał Witkowski: „Permanent-
na edukacja może permanentnie oduczać motywacji i potrzeby »uczenia się«, 
wyposażając jednostki w sprawność banalnego nawyku schematycznych, bezre-
fleksyjnych działań” (Witkowski 2009, s. 106).  
 

Mit społeczeństwa wiedzy 
 
Tymczasem – wbrew ważkim głosom o zaniku przestrzeni publicznej i końcu 

kultury uczenia się – nadzwyczaj popularne jest hasło „społeczeństwa wiedzy”. 
Masowa edukacja, globalny przyrost wyników badań, produkty technologiczne 
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„nasycone” wiedzą, pracownicy „przesiąknięci” kulturą innowacyjności – za po-
mocą takich zjawisk najczęściej charakteryzuje się społeczeństwo wiedzy (por. 
Janeczek 2010). Mieczysław Malewski pisał, że uczenie się wiąże się nie tyle ze 
zdobywaniem nowej wiedzy, ile ze „sposobem życia w społeczeństwie opartym 
na wiedzy” oraz pokazywał, w jaki sposób zmieniała się koncepcja „uczącego się 
społeczeństwa” – od idei równowagi między kwalifikacjami siły roboczej a po-
trzebami gospodarki, przez ideę demokratyzacji edukacji generującej równość 
szans, aż po koncept upowszechniania technologii informatycznych jako środka 
dostępu do szerokich zasobów wiedzy (Malewski 2010, s. 185–187).  

To, co budzi zastrzeżenia w tym sposobie myślenia, to niefrasobliwa ła-
twość łączenia powierzchownych wskaźników z kategorią wiedzy i budowanie 
na tym normatywnego – nobilitującego w powszechnym odbiorze – pojęcia 
„społeczeństwa wiedzy”. Tymczasem, jeżeli spojrzeć na rzecz odrobinę uważ-
niej, można dostrzec, że masowa edukacja może przynosić efekt antyintelektual-
ny i antyrozwojowy, jeśli sprowadza się do liczbowo uchwytnego „chodzenia do 
szkoły”, prześlizgiwania się przez formalne kryteria dydaktyczne, „kupowania” 
dyplomów etc.; że przyrost wiedzy może być pozorny, bo ilościowy tylko albo 
w niektórych dziedzinach zachodzący wyłącznie, czyli ze szkodą dla jakości 
wiedzy i humanizacji funkcjonowania człowieka; że życie w świecie złożonych 
przedmiotów technicznych wcale nie sprawia, że społeczeństwo operuje wiedzą, 
bo możemy coraz mniej wiedzieć o podstawach i uwarunkowaniach zjawisk nas 
otaczających, ograniczając się do poznawania specjalistycznych algorytmów 
działania lub wręcz pisania i wykonywania instrukcji; że pracodawcy wcale nie 
poszukują ludzi twórczych, tylko dyspozycyjnych i posłusznych, a jeśli nawet 
zwracają uwagę na predyspozycje do innowacyjności, to chodzi im o umiejęt-
ność wdrażania doraźnych pomysłów, o bezpośrednią zastosowalność, a nie 
skłonność do tworzenia oryginalnych idei, teorii i prowadzenia badań. Trzeba 
naprawdę dokonać radykalnego uproszczenia – wygodnego dla biurokratów 
operujących statystykami, ale nie do przyjęcia dla uczonych starających się od-
różnić pozór od prawdy – aby poznawczy stosunek do świata z dostępem do 
szerokich zasobów kulturowych utożsamić z uzawodowieniem programów 
kształcenia (adaptacją do rynku pracy) i upowszechnieniem Internetu.  

Miażdżącej krytyce mit społeczeństwa wiedzy poddał w ostatnim czasie 
Lech Witkowski, pokazując, że za „wiedzą” kryje się jedynie domaganie się 
użytkowej informacji (dlatego bardziej adekwatne byłoby hasło „społeczeństwa 
informacyjnego”). Pisał: „Społeczeństwo wiedzy tymczasem konsekwentnie 
degraduje wartość wiedzy jako medium rozwojowego, zastępując ją w działaniu 
edukacyjnym pochwałą konkretnych, praktycznych i zawodowych umiejętności, 
eliminując przez to wiedzę z trybów procesu kształcenia” (Witkowski 2009, 
s. 229). Wszak wiedza to nie tylko dostępne informacje, lecz kapitał zaplecza 
symbolicznego (od niego zależy ludzka wrażliwość, wyobraźnia, złożoność 
uzasadnień, zdolność samookreślenia). Co to za społeczeństwo wiedzy – sarka-
stycznie i ponuro pyta Witkowski – gdzie członków wdraża się do funkcjono-
wania bez kultury jako stylu życia w polu głębokiej refleksji, krytycznego pene-
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trowania kanonów znaczeń? Dziś wielu „studiujących” nie ma nawyków czyta-
nia, kupowania książek, dyskutowania, wartościowania wydarzeń kulturalnych, 
śledzenia jakiegoś wątku odpowiadającego zainteresowaniu lub pasji. Szkolna 
i uczelniana redukcja tekstów do testów to nie tylko kwestia litery, ale redukcja 
ducha (rozumienia jako sposobu istnienia i dostępności świata) (por. Witkowski 
2009, s. 284).  

Sprawa jest poważna. Nie chodzi o żaden elitarny resentyment, o nieule-
czalne niezadowolenie części intelektualistów, którzy w swoim sentymentalnym 
illusio chcieliby, aby było mądrzej, a tymczasem w masowej nauce i oświacie 
mądrzej nie sposób… Wydarzenia XX stulecia pokazały, że cała rzecz nie jest 
niewinna i że to, w jaki sposób pojmujemy „wiedzę” i „uczenie się” może mieć 
dramatyczne konsekwencje dla naszego życia. George Steiner uczulał: „Wiemy, 
że formalna doskonałość i ilościowe rozszerzenie edukacji nie muszą współgrać 
ze zwiększoną stabilnością społeczną i racjonalizmem politycznym. […] Teraz 
uświadamiamy sobie, że ekstrema zbiorowej histerii i dzikości nie wykluczają 
istnienia, a nawet dalszego rozwoju, instytucji, biurokracji i kodów profesjonal-
nych wysokiej kultury. Inaczej mówiąc, biblioteki, muzea, teatry, uniwersytety, 
ośrodki badawcze, w których i poprzez które przede wszystkim zachodzi prze-
kaz nauk humanistycznych i ścisłych, są w stanie rozkwitać w pobliżu obozów 
koncentracyjnych” (Steiner 1993, s. 88–89). Pojmowanie uczenia się poza wraż-
liwością, etycznością, wnikliwością oglądu, przemianą egzystencjalną może 
doprowadzić – w blasku najlepszych humanistycznych intencji – do budowy 
nieludzkiego świata.  

 
Przeciw redukcji kategorii uczenia się 

 
Dlatego tak istotne pedagogicznie i w ogóle humanistycznie jest wyjście 

poza potoczne wyobrażenie, że uczenie się to zdobywanie informacji i umiejęt-
ności. Gdy Georg Simmel opisywał kulturę przez pryzmat kultywacji, akcento-
wał jej właściwość dopełniania, rozwoju ukrytego potencjału. Pisał: „Dlatego 
nie jesteśmy kultywowani, bo to lub tamto wiemy lub potrafimy zrobić, dlatego 
specjalizacja, niezależnie od tego, jak wysoko zdoła ona wykształcić swoje 
obiektywne treści, nie jest jeszcze kulturą – ta powstaje dopiero wówczas, gdy te 
jednostronne perfekcyjności staną się częścią całościowego położenia duszy, 
gdy wybalansują niezgodności pośród jej elementów za sprawą tego, że podnio-
są je wszystkie na wyższy stopień, krótko, gdy dopomogą dopełnić to wszystko 
jako jedność” (Simmel 2007, s. 20). Uczenie się dokonuje się dopiero, gdy 
wkraczamy w tak pojętą przestrzeń kulturową, a więc gdy styl naszego ogólnego 
funkcjonowania – zwłaszcza etycznej wrażliwości i przenikliwości rozumienia – 
wznosi się na dotychczas niedostępny pułap.  

Jerome Bruner podkreślał banalną – ale w praktyce często ignorowaną – 
prawdę, że przedmiotem nauczania nie jest powierzchnia, lecz głębia: „Efektem 
spotkań edukacyjnych powinno być przede wszystkim rozumienie, a nie samo 
wykonanie. Rozumienie zaś polega na uchwyceniu miejsca danej idei lub faktu 
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w jakiejś bardziej ogólnej strukturze wiedzy” (Bruner 2006, s. 6). Wiedza ma 
charakter kontekstowy, dla jej jakości liczy się zdolność poruszania się między 
wątkami, symbolami, poziomami argumentacji (inter-tekstualność). Poza tym – 
uwzględniając lekcję przenikającego humanistykę zwrotu etycznego – wiedza to 
również zaangażowanie aksjologiczne, wyznaczające nasze postawy wobec sie-
bie i świata, chociażby przez uruchamianie tego, czym i na ile się interesujemy 
(inter-esse), a co z kolei pozostaje poza horyzontem naszej refleksyjności 
i współczucia. Nie jest więc uczeniem się – w głębokim pedagogicznym znacze-
niu, a nie w banalnym technicznym – otrzymanie lub wyszukanie informacji, 
jeśli nie będzie intrygująca, jeśli nie będzie ona odsyłała nas do innych miejsc 
w kulturze i jeśli nie będzie niosła z sobą niepokoju lub nadziei, innymi słowy, 
jeśli niczego nie zmieni w naszym Lebenswelt. Bez tych wymiarów dochodzimy 
do sytuacji, jaką opisywał Allan Bloom – dostępność klasyków jest większa niż 
kiedykolwiek i prawdopodobnie są oni naprawdę częściej czytani niż w czasach 
dawniejszych, ale problem w tym, że już nie poruszają niczyjej wyobraźni, ni-
czego nie mówią o sytuacji współczesnej rzeszom niezainteresowanych, wyko-
rzenionych, pośpiesznych czytelników (Bloom 1995, s. 7). Kiedy brakuje pytań 
i połączeń, śnieg milczenia zasypuje kulturę.  

 
Epilog: Nadzieja na mikroprzestrzenie 

 
Przestrzeń uczenia się to przestrzeń, w której stawką jest nasza tożsamość. 

Niestety, w miejscach tradycyjnie przeznaczonych do jej pogłębiania możemy 
rzadko liczyć na stymulację i odżywcze substancje, które pozwoliłyby testować, 
przepisywać, wzbogacać tę tożsamość, częściej napotykamy zbiory konwencji 
i techniczny instruktaż, zobojętniające, banalizujące, zacieśniające osobowość. 
Tym bardziej walczyć trzeba o świadomość, że uczenie się to nie wszystko, co 
robi się w szkołach, na uczelniach, na kursach albo z czasopismem w ręce, 
a jedynie egzystencjalny wysiłek przechodzenia na wyższy poziom rozwoju 
tożsamości. Uczymy się, jeśli zyskujemy dyspozycję orientacji na normy spo-
łeczne tam, gdzie wcześniej funkcjonowaliśmy anomijnie, kierując się tylko 
bezwolnym ciążeniem i własnym interesem (np. w motywacji zdobywania wie-
dzy), a przede wszystkim uczymy się, jeśli rozbudzamy dyspozycję bastiono-
burczego realizowania wartości tam, gdzie jesteśmy socjalizacyjnie zaadapto-
wani i wygodnie, lecz nietwórczo, spełniamy standardy. 

Można to wyrazić prościej i trafniej, tak jak zrobił to Leszek Kołakowski, 
przedstawiając dzieje dialektyki, a implicite kapitalnie charakteryzując uczenie 
się: „W tej wiedzy, która prawdziwie jest ważna, podmiot nie jest zwyczajnie 
pochłaniaczem informacji o realnościach całkiem względem niego zewnętrz-
nych; wchodzi raczej w intymne zespolenie z tym, co poznaje, a poznanie jego 
jest sposobem bycia lepszym, niż był” (Kołakowski 1988, s. 21). Istnieje jeszcze 
jedna bliska mi charakterystyka uczenia się. George Steiner pisał: „Zdolność do 
refleksji na rudymentarnym poziomie jest powszechna i można ją uznać za neu-
rofizjologiczny i ewolucyjny constans. Natomiast zdolność myślenia myśli war-
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tych myślenia, a tym bardziej – sformułowania i zachowania – to już rarytas” 
(Steiner 2007, s. 67). Uczenie się to myślenie i przeżywanie tego, co warto 
pomyśleć i przeżyć – oto najtrafniejsza i najlapidarniejsza formuła tej kategorii, 
jaką znam.  

A takie uczenie się jest zawsze możliwe, bo zależy od naszych przebudzeń, 
zachwytów, pragnień i pasji, chociaż dokonuje się zwykle – i to jest powód do 
niepokoju i smutku – jedynie w przestrzeniach nieoficjalnych, małych, kameral-
nych – w niszach, absydach, na wyspach, w międzyprzestrzeniach zakamarko-
wych, w miejscach wewnętrznych, wymagających nasłuchiwania, uważności 
i uśmiechu losu.  
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Implosion of learning spaces 
 

Key words: learning, non-places, end of learning culture, myth of a knowledge society, reflectivi-
ty, levels of identity development, ethical turnaround. 
 
We are dealing with a collapse of the role of places as generators for thought, experiences and 
changes. A reflective space is disappearing. Educational fields are crumbling, ones that have a real 
reason for existence, which give voice to passions, cultural interests, intellectual and emotional 
transformations. Neither schools, nor universities, courses, publications, even more so everyday 
life – with a few exceptions – constitute spaces of learning. The anthropologist Marc Auge talks 
about non-places. Contemporary life takes place in transitional places, temporary residences, 
networks of anonymous gestures. In reference to this diagnosis, I believe that educational spaces – 
institutional and informal – are more and more often only transit points, non-places, providing 
consumer comfort, anonymous and useful flow (of information, certificates), but rendering learn-
ing impossible. 
Instead, more often the banal, descriptive, technical sense of the term learning and its normative 
meaning are used. It is not true that we are never outside of learning. What good comes from 
easier access to educational institutions and the fact that people can learn from books, television, 
the Internet, as well as from friends, when most of the time all this does not lead to personal devel-
opment, quite the opposite – deepens non-reflective functioning modes? The term knowledge 
society is the subject of a mystification. One needs to radically simplify – something that is con-
venient for statistics wielding bureaucrats, but impossible for scientists trying to tell fact from 
fiction – and treat profession-oriented educational programs (adaptation to the job market) and the 
widespread access to the Internet as one with a cognitive approach towards wider cultural re-
sources (knowledge). 
Learning, having left non-spaces has found its place in the ever more rare interspaces, the nooks that 
require one to listen, be attentive and maybe have a bit of luck. 
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