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J ó z e f  K a r g u l

O  OŚWIATĘ  DOROSŁYCH  W  ŚWIECIE 
KULTURY  NEOLIBERALIZMU

Słowa kluczowe: kultura indywidualizmu, konsumpcjonizmu i pośpiechu, stan czy-
telnictwa, „wilfing”, doradcy, „poszukiwanie człowieka”, udostępnianie książki.

Streszczenie: W tekście autor stara się przekonać Czytelnika, że  takie cechy neo-
liberalnej kultury, jak indywidualizm, konsumpcjonizm, pośpiech,  w każdej dzie-
dzinie życia, wywierają piętno na edukacji – w tym edukacji dorosłych. Człowiek 
dorosły bardzo rzadko czyta, a jeśli już, to nie zawsze czyta ze zrozumieniem,  
w „sieci” poszukuje informacji, a nie wiedzy, ale  czasami nie wie, czego szuka, 
pojawia się zjawisko „wilfing.u.  Być może szuka „człowieka”. Udostępniając i upo-
wszechniając  książkę, można pomóc w „odnalezieniu człowieka”.

W tym tekście mam zamiar zasygnalizować pewne zjawisko kulturowe cha-
rakterystyczne dla współczesności prowadzące w rezultacie do atrofii edukacji  
dorosłych oraz zaproponować  poszukiwanie drogi wyjścia  z tej sytuacji.  

Na początku przypomnę banalną prawdę, znaną każdemu pedagogowi/andra-
gogowi, że schyłek wieku XX i początek XXI  to okres dynamicznych przemian 
społeczno-kulturowych wywołanych postępem technicznym w dziedzinie komu-
nikacji, które nie tylko odcisnęły wyraźne piętno, ale wręcz zrewolucjonizowały 
całą dziedzinę życia społecznego określaną mianem edukacji. 

Zmiany te są pochodną nałożenia się na siebie wielekroć opisywanych przez 
Zygmunta Baumana takich wymiarów ponowoczesności, jak kultura natych-
miastowości, indywidualizmu i konsumpcjonizmu, które są jej charakterystycz-
nymi rysami w sferze symbolicznej oraz manifestują się w zachowaniach ludzi. 
Te zmiany nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie ulegali mediom, wywierającym 
wyraźny wpływ na naszą codzienność. Wspomniane zmiany w edukacji nie są 
tylko naszą polską specjalnością, co więcej wiele z nich zaszło w naszym kraju 
na skutek importu praktycznych rozwiązań w tej dziedzinie życia społecznego  
z krajów bardziej rozwiniętych. Na przykład wielekroć opisywany  import struk-
tury kształcenia na szczeblu podstawowym i średnim, import systemu bolońskie-
go, a ostatnio import krajowych ram kwalifikacji. Rzecz oczywista, że taki import 
z natury rzeczy niesie  określone skutki – zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

Możemy się na przykład cieszyć, że nasi uczniowie szkół podstawowych  
w testach dorównują, a nawet przewyższają inne kraje europejskie, co jest 
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rezultatem pracy tysięcy nauczycieli wkładającej wiele trudu, aby do rozwiązy-
wania tych testów dzieci i młodzież przygotować.

Możemy się cieszyć  z wysokiego współczynnika  skolaryzacji – dane GUS 
pokazują jego wzrost z 12,9% w roku akademickim 1990/91 do 53,8% w roku 
akademickim 2010/11. 

Możemy się cieszyć, że w naszym kraju działa 470 uczelni wyższych – naj-
więcej w Europie, na których kształci się prawie 2 miliony studentów, co lokuje 
nas w światowej czołówce skolaryzacji.

Możemy się cieszyć, że według autorów „Diagnozy społecznej” (Czapiński, 
Panek, 2011) w roku 2011, 93,3%  osób w wieku 18 i więcej lat uczyło się w szko-
łach  lub uczelniach wyższych, to jest o 13,3% więcej niż w roku 2007. 

Można wpaść w zachwyt, że według  danych z Ministerstwa  Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego 80 wybitnych młodych uczonych wygrało granty i w roku 2013 
wyjedzie  na   pobyt studyjny w prestiżowych ośrodkach badawczych w USA.

Manipulując w ten sposób wskaźnikami statystycznymi dotyczącymi edu-
kacji, w tym edukacji dorosłych,  eksponując dokonania i niewątpliwe sukcesy 
naukowe polskich uczonych starszego i młodszego pokolenia, można dojść do 
wniosku, że – jest dobrze!

Ten obraz zostanie jednak znacznie zmącony, jeśli się przywoła inne badania 
i inne dane statystyczne, a także jeśli się posłucha i wczyta w wypowiedzi na-
uczycieli akademickich, poczyta wypowiedzi publicystów w prasie codziennej, 
przeanalizuje własne doświadczenia dydaktyczne. 

Rozpocznę znów od przytoczenia danych statystycznych, tym razem opu-
blikowanych na stronie Biblioteki Narodowej, która  sporządziła raport o stanie 
czytelnictwa. 

Okazuje się, że: Jakikolwiek kontakt z dowolną książką (także poradnikiem, 
albumem, książką umieszczoną w Internecie) zadeklarowało zaledwie 44% ba-
danych. To oznacza, że ponad połowa Polaków w 2010 roku nie miała żadnego  
kontaktu z książką. Po raz pierwszy zadano również pytanie o lekturę tekstu dłuż-
szego niż 3 strony maszynopisu w przeciągu ostatniego miesiąca (np. artykułu, 
opowiadania, także w Internecie). Aż 46% badanych Polaków w ciągu ostatnie-
go miesiąca nie przeczytało nie tylko książki, ale nawet dłuższego niż 3 strony 
artykułu. Tak uszczegółowione badanie pozwoliło także na odkrycie grupy 20%  
absolwentów wyższych uczelni oraz 27% uczniów i studentów nieczytających 
praktycznie nic. 

Im dalej, tym gorzej. Licealiści czytają mniej od gimnazjalistów, a studenci 
– mniej od licealistów. Wydawałoby się, że ta tendencja odwróci się wśród emery-
tów, którzy mają dużo czasu na czytanie. Tak jednak nie jest. Najniższe czytelnic-
two jest właśnie wśród emerytów i rencistów – mówił dr Tomasz Makowski, dyrek-
tor Biblioteki Narodowej. (…) Na początku lat 90. czytelnictwo w Polsce sięgało 
72%. Ten odsetek regularnie spadał, osiągając w 2008 roku najniższy poziom 
– 36%. Uważamy, że nie musimy czytać. Najgorsze jest jednak to, że przestajemy 
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się wstydzić, że nie czytamy – dodał dyrektor BN. (…) ponad 60%  Polaków nie 
miało w roku 2012 styczności z żadną książką. Do nieczytania nie wstydzą się już 
przyznawać nawet ludzie po studiach (Raport, 2011).

Nie dotarłem do ogólnopolskich danych z badań pokazujących, jaki odsetek 
deklarujących czytelnictwo czyta ze zrozumieniem. Być może jest tak,  jak poka-
zały badania przeprowadzone przez olsztyńską „Akademię Nauki” na grupie 100 
licealistów, że: Co drugi licealista nie rozumie czytanego tekstu. Druga połowa 
czyta wolniej niż statystyczny Europejczyk. Licealiści mają też niską samooce-
nę swoich umiejętności. W 10 stopniowej skali wystawali sobie słabe 4 (www.
efektywna.nauka). Być może jest tak, jak podał „Dziennik Zachodni”, że aż 77 
proc. dorosłych Polaków ma problemy ze zrozumieniem tekstów pisanych. Gospo-
dynie domowe nie są w stanie odczytać instrukcji obsługi pralki, klienci banków 
nie pojmują, o co chodzi w zapisach umowy kredytowej („Dziennik Zachodni” 
29.10.2010).

Doszło jednak do tego, że ludzie formalnie wysoko wykształceni w sen-
sie kulturowym niekoniecznie tworzą  już dzisiaj elity intelektualne kraju. Bę-
dzie jeszcze gorzej, bo studia wyższe nie mają uczyć myślenia i rozwijać zain-
teresowań, tylko przygotowywać do odpowiedzi na zapisane w KRK formułki.  
W tym miejscu muszę przytoczyć z własnego doświadczenia fakt, brzmiący jak 
anegdotka, ale anegdotką nie jest. Otóż prowadziłem zajęcia z doktorantami pod 
nazwą „studia literaturowe”. Na skutek bodaj zarządzeń ministerialnych nastąpiła 
zmiana programu i przy okazji nazwy tego przedmiotu na „analiza tekstów na-
ukowych”. Zapytałem więc kierownika studium, jakie ma plany, czy przewiduje 
mnie jako prowadzącego te zajęcia. Profesor odpowiedział: Oczywiście tak, mimo 
skarg na pana profesora części doktorantów, bo chciałbym, żeby tylko takie skargi 
do mnie wpływały. A jakież to skargi – pytam  drżącym głosem. A takie – mówi 
profesor, cytując doktorantów: Panie profesorze. Myśmy przyszli na studia dok-
toranckie, opłacając wysokie czesne, aby czegoś się nauczyć! A profesor Józef 
Kargul wymaga od nas myślenia!

Można stawiać rozmaite hipotezy dotyczące przyczyn tego stanu rzeczy  
i  głosić, że zamiast kształcenia mamy pogoń za informacjami przydatnymi tu 
i teraz. Owe informacje są  łatwo dostępne – wystarczy kliknąć w odpowiednie 
klawisze klawiatury komputera i mamy gotową „prezentację” maturalną, pracę 
licencjacką i magisterską, w której nawet „uwzględniono wymagania promotora”, 
takoż  i pracę doktorską, a habilitacyjnej na Słowacji nie trzeba nawet pisać. 

Można wzmocnić tę hipotezę, spoglądając na zjawisko nie tylko czytelnic-
twa, ale edukacji w ogóle z szerszej perspektywy. Na przykład czytanie książki, 
pisanie pracy wymaga zatrzymania uwagi, skupienia się na czas dłuższy nad na 
czymś jednym, a my żyjemy w kulturze pośpiechu. Życie wokół nas toczy się 
w coraz szybszym tempie. Świat coraz bardziej się spieszy, a my razem z nim. 
I na nic już nie ma czasu. Nie ma czasu przede wszystkim na to, co ważne. Nie 
ma czasu dla człowieka, dla piękna, dla Boga – takie zdania można przeczytać  
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w wypowiedziach publicystycznych. (Krajski, 2013) Zygmunt Bauman w jednym 
z rozdziałów  książki „Szanse etyki w zglobalizowanym świecie” (2007)  twier-
dzi, że to Stephen Bertman stworzył terminy „kultura teraźniejszości” i „kultu-
ra pośpiechu” w celu przedstawienia i opisania sposobów życia w naszym typie 
społeczeństwa, które jest społeczeństwem konsumentów – społeczeństwem kon-
sumpcji. Owo życie w płynnej nowoczesności bywa życiem pospiesznym, skła-
dającym się z  kolejnych chwil – punktów, a nie linearnym przechodzeniem od 
jednej sprawy do drugiej, którą zresztą dało się łatwo przewidzieć. A zatem czas  
nie ma natury linearnej, a pointylistyczną. 

W ten oto sposób została zakwestionowana ciągłość uczenia się jako jego 
cecha, a więc rola w nim doświadczenia, a przede wszystkim mozolnego studio-
wania z częstym wielokrotnym powracaniem i zgłębianiem tego, co już kiedyś 
było przedmiotem naszego  powierzchownego namysłu. Nie ma na to czasu.

Pojawiła się natomiast inna cecha – życie konsumenta charakteryzuje się 
tym, że trzeba się szybko uczyć i błyskawicznie zapominać. Zapominanie jest 
równie istotne, jak uczenie się, a może nawet o niego ważniejsze. 

Kolejna cecha to fakt, że  w społeczeństwie konsumpcji wiedza, a także poje-
dyncza wiadomość  jest takim samym towarem jak każdy inny, który ma jedynie 
wówczas wartość, jeśli jest użyteczny. O owej użyteczności przekonują nas mniej 
twórcy generujący nową  wiedzę, a więcej, a może nawet przede wszystkim jej 
dystrybutorzy, którzy reklamując ten produkt klientom, mówią, jak  go można 
spożytkować i wmawiają, jakie przyniesie korzyści, jeśli dokonany jego zakupu. 
Stąd też właściwie o zakupie tego produktu nie decyduje jego obiektywna wartość, 
ale przekonanie  o wartości konsumentów. Wiedzę w społeczeństwie konsumpcji 
spotyka podobny los jak wiele innych produktów, to znaczy równie szybko się 
starzeje, staje się nieprzydatna i konsument musi ją wyrzucić na śmietnik, bo jest 
– jak każdy inny produkt – przeterminowana. Innymi słowy dorosły użytkownik 
wiedzy, który ją zdobył w procesie uczenia się, musi zapomnieć to, czego się na-
uczył, bowiem pojawia się coś nowego, czego znów się trzeba nauczyć, żeby być 
na bieżąco. Stąd w kulturze pośpiechu pojawia się wymaganie od człowieka, aby 
realizował hasło  całożyciowej edukacji. 

Można w tym miejscu postawić kolejną hipotezę, że spośród setek tysięcy 
młodych ludzi studiujących w trybie niestacjonarnym, znaczący odsetek przede 
wszystkim poszukuje przydatnych, tu i teraz, informacji. Kierując się właśnie taką 
motywacją, tworzy „chmarę” osób studiujących, jeśli się posłużyć taką  metaforą. 
„Chmara” nie poszukuje wiedzy – poszukuje informacji1, może więc z powodze-
niem książkę odłożyć i zasiąść do komputera. Jak pisze Robert Siewiorek, trady-
cyjne książki preferują długie sekwencje myślowe, rozbudowane ciągi argumenta-
cyjne powoli prowadzące czytelników do wniosków, do których autor chciałby ich 
1 W literaturze przedmiotu odróżnia się wiedzę od informacji. Mnie najbardziej przekonuje okre-

ślenie sformułowane przez Marca Porata, które przytacza  Manuel Castells (Społeczeństwo sieci, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008). Informacją są dane, które zostały zorganizowa-
ne i zakomunikowane.
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doprowadzić. A w Internecie tak się nie da. Tu nie musimy już posłusznie podążać 
za autorem (…) Tak przekazywana i zdobywania  wiedza jest „wiedzą usiecio-
wioną” (networked knowledge), którą gromadzi się poprzez połączone ze sobą, 
zlinkowane we wszystkich możliwych kierunkach idee. Zamiast ciągu logicznie 
ułożonych faktów mamy skomplikowanie i chaos, które mają odpowiadać naturze 
współczesnego świata. Ten chaos przenika do naszej świadomości. Zmienia spo-
sób,  w jaki myślimy i czytamy. Bo elektronicznych książek, tak nasyconych linkami 
plików w Internecie, nie czytamy, lecz je wilfujemy. Słowo „wilfing” – akronim od 
wyrażenia – „What was I looking for?” – (czego ja właściwie szukałem?), określa 
typ aktywności umysłowej charakterystyczny dla naszego obcowania z kompute-
rem (2013, s. 31). Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że autorzy raportu „Mło-
dzi i media” opisują jeszcze inny sposób „bycia w sieci” i realizacji swoistego 
wzoru aktywności kulturalnej w wyniku obserwowanego zjawiska jej deinstytu-
cjonalizacji. Jest to samodzielne wyszukiwanie, przede wszystkim w sieci, inte-
resujących materiałów, gromadzenie i archiwizowanie materiałów dźwiękowych  
i ikonograficznych (bez refleksji na temat legalności tych zabiegów), „wrzucanie” 
w sieć pewnych pomysłów, własnych wytworów w celu uzyskania opinii o nich 
od zainteresowanych internautów. Mamy w tym przypadku do czynienia z prze-
nikaniem się aktywności edukacyjnej z twórczością oraz odpoczynku i rozrywki,  
a czasami wytężoną pracą umysłową.

Wracając do wilfujących, można sformułować  kolejną hipotezę, że tacy in-
ternauci,  żyjący w kulturze konsumpcji  i pośpiechu, poddający się jej regułom, 
– niezależnie od płci i wieku – odpowiadając sobie na pytanie: czego ja właściwie 
szukałem? – dochodzą do wniosku, że „szukali człowieka”, szukali osoby, z którą 
coś ich łączy, aby zaspokoić własną potrzebę afiliacji. Stąd taka popularność por-
tali społecznościowych. Szukają i – „lajkują na fejsie”, skrupulatnie licząc „lajki”. 
Nie zawsze jednak przynosi im to satysfakcję, ze względu na fakt, że ów kontakt  
z drugim jest „zapośredniczony” przez elektroniczne medium – komputer, tablet, 
telefon komórkowy, dzięki którym  wprawdzie można  „skypować”, „twitować”, 
mejlować, ale to nie jest kontakt face to face, który dla wielu ludzi w dalszym cią-
gu stanowi pożądaną i wysoko lokującą się w drabinie hierarchicznej – wartość, 
która ma swój humanistyczny wymiar, ma swój niezastąpiony urok. 

Żyjący w ponowoczesnym świecie człowiek, poszukując drugiego człowie-
ka  stwierdza, że rynek, który w kulturze konsumpcji zaspokaja niemal wszyst-
kie – nawet najbardziej wysublimowane potrzeby – przychodzi mu z pomocą, 
proponując – jak to pisze Alicja Kargulowa – „zakupioną  przyjaźń” (1996)  
i skierowuje go do doradców. Doradcy w kulturze konsumpcji są wszędzie. Jest 
doradca:  „podatkowy”, „finansowy”, „zawodowy”, „inwestycyjny”, „klienta”, 
„prawny” „szkolny”, „serwisu”, „rodzinny” itd., nie mówiąc o rzeszach dorad-
ców pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Innymi słowy 
doradcy specjalizują się niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego,  
a również oni sami korzystają z porad. Oczywiście – jak powszechnie wiadomo 
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– są doradcy profesjonalni i nieprofesjonalni, a w rolę tych ostatnich wcielamy 
się bardzo często. Wszystkich charakteryzuje jedna cecha – nie ponoszą odpowie-
dzialności za udzielane porady, a nawet czasami szkodzą klientowi, o czym już 
dawno pisałem (Kargul, 2004).

Nie zmienia to faktu, że popularność poradnictwa rośnie, a „populacja” do-
radców liczbowo się zwiększa. Można zaryzykować kolejną hipotezę, że jest to 
wynik sprzężenia, nałożenia się na siebie, odrzucenia książki lub w ogóle tekstu 
drukowanego przez znaczny odsetek konsumentów kultury, czytania bez zrozu-
mienia, „poszukiwania człowieka” – bądź „przyjaciela” – przez osoby bezradne, 
którym „bycie w sieci” przestało odpowiadać. W rezultacie tacy ludzie wpadają 
w pułapkę uzależnienia od doradców i od reklam oferujących doradcze usługi.

Zachodzi więc pytanie, jak wyjść z terroru mediów, terroru doradców, terroru 
facebooków, twitterów, blogów? Czy to jest możliwe? Jak uchronić elitę kultu-
ralną?

Odpowiadając na pytanie ostatnie, trzeba sobie uzmysłowić fakt, że społe-
czeństwo polskie jest w dalszym ciągu zróżnicowane. Te zróżnicowania opisała 
Barbara Fatyga (2009), konstruując typologię odbiorców działań edukacji kultu-
ralnej. Wyróżniając elitę kulturalną, stwierdziła, że wprawdzie jest to środowisko 
wewnętrznie pęknięte, przede wszystkim pokoleniowo, jednak widać w nim ukie-
runkowanie na tradycyjnie rozumianą kulturę wysoką oraz awangardę, szczegól-
nie młodszego pokolenia. Ważne jest jednak inne zjawisko, które podkreśla au-
torka: elita obsługuje się sama – zarówno wtedy, gdy reprodukuje światopoglądy  
i zachowania kulturalne, jak i wtedy, gdy je kontestuje. W pierwszym przypadku 
mowa o rodzinach, w których (...) na pewno na półkach stoją książki; w drugim  
o „nadnormalnych zboczeńcach”. 

Członkowie elity pierwszej kategorii zdaniem  autorki mają zapewniony tre-
ning rodzinny w pierwszym układzie kultury, są to bezpośrednie kontakty kul-
turowe face to face, drugim trudno przeszkodzić, by zrealizowali swą „wybitną 
indywidualność”. Można zatem przypuszczać, że w ramach „samoobsługi elity 
kulturalnej”, jeśli jej członkowie zaakceptują ofertę instytucji kulturalnej jako 
zgodną z ich mniemaniem o kulturze, to chętnie z niej skorzystają, realizując 
edukacyjny wzór uczestnictwa w kulturze (por. Kargul 2012)  Podobnie postąpią 
„nadnormalni zboczeńcy”..

Cytowana autorka wyróżnia kolejny typ – ludzi uzdolnionych. Jej zdaniem 
jest ich coraz więcej, ale quasi-systemowa edukacja kulturalna nie spełnia ich 
potrzeb, ponieważ piękny mit edukacyjny mówiący o odnajdywaniu i pomocy  
w rozwoju uzdolnionym wychowankom, uskrzydlający niegdyś wielu nauczycieli, 
dziś w oficjalnej edukacji nie jest podtrzymywany i coraz rzadziej praktykowany, 
przede wszystkim „z braku czasu” i „spętania instytucjonalnego” (Fatyga 2009, 
s. 45). Ludzie, których można zaliczyć do tego typu, z pewnością skorzystają  
z instytucjonalnych ofert edukacji kulturalnej zgodnych z ich oczekiwaniami.
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Barbara Fatyga, wyróżniając następny  typ odbiorców działań w zakresie 
edukacji kulturalnej – dzieci i młodzież, w której rodzice lokują swoje niezreali-
zowane aspiracje niezależnie od zdolności, wytrzymałości i talentu potomstwa, 
zarysowała przed nią (tą młodzieżą) ponurą wizję, że: Te przeinwestowane kul-
turalnie dzieci zwykle „urywają” się pod byle pretekstem spod kurateli edukato-
rów, nierzadko nabierając trwałego wstrętu do serwowanych im treści kultural-
nych (Fatyga 2009, s. 45). Można przypuszczać, że ci ludzie będą się błąkać po 
własnym życiorysie, trafiając do rozmaitych doradców, ulegać terrorowi reklam, 
facebooków, twitterów, „szukając człowieka” i być może go nie znajdą bez ucie-
kania się o pomoc do różnej kategorii doradców.  

Gorzej jest z ludźmi nazwanymi przez Fatygę „normalsami”. Zdaniem autor-
ki edukują ich przede wszystkim media i środowiska społeczne, do których należą 
i – jak pisze Tomasz  Szlendak: w ten sposób wykreowany zostaje człowiek do-
tknięty przypadłością okienkowego postrzegania świata, niezdolnością do skupie-
nia się, a dodatkowo pragnącego skumulowania wszelkich dostępnych rozrywek 
w jednym miejscu i w jednym, krótkim czasie (Szendlak 2010, s. 9).  

Alicja Czerkawska,  próbując skrótowo ogarnąć  zarysowaną tu sytuację uży-
ła takiej oto metafory do jej opisania: Jest to pośrednie zjawisko, między całkowitą 
ignorancją  z świadomością znaczenia wiedzy, coś między ciemnotą a jasnością 
umysłu, między nieuctwem a prawdziwym uczeniem się. Jakaś pomroczność in-
telektualna, wykształconych osób, charakteryzująca się błogą obojętnością, bez-
myślnością  i znikającą świadomością  znaczenia wiedzy. Być może powiązana jest 
także z pragnieniem  i osiąganiem stałej sfery komfortu (niwelowaniem wysiłku)2.

Co tym ludziom zaproponować? Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
we Wrocławiu stawia przede wszystkim na udostępnianie książki. W rozmowie  
z reporterką „Gazety Wyborczej”, wyrażając pogląd, że najtrudniej dotrzeć  
z książką  do młodzieży i do seniorów, mówi między innymi: Mamy zamiar posta-
wić kilka punktów bibliotecznych w miejscach publicznych. Będą to książkomaty, 
czyli szafy, z których będzie można wypożyczyć książkę, używając karty biblio-
tecznej. Nasze katalogi można już przeglądać na urządzeniach typu iPod i iPho-
ne. (…) Dla seniorów, ale także dla mieszkańców odległych od centrum osiedli 
Wrocławia przewidzieliśmy tzw. bibliobusy, czyli pojazdy dostarczające książki. 

Być może przyniesie to skutek w postaci zwiększenia liczby czytelników. 
Mnie z kolei przyszedł do głowy pomysł – chyba jednak nie do końca utopijny 
– aby powróć do dziewiętnastowiecznych praktyk i próbować organizować koła, 
zespoły, grupy głośnego czytania3. Tak rozwijane czytelnictwo mogłoby wywołać 
pozytywne emocje z kilku powodów: po pierwsze, być może ich uczestnicy „zna-
leźliby człowieka” i mogliby zaspokoić potrzebę afiliacji. Po drugie być może 
odkryliby wartość dłuższego skupienia uwagi na treści książki, uwalniając się od 
2 Jest to fragmentu „mejla” do mnie od dr Alicji Czerkawskiej, po zapoznaniu się z tekstem tej 

wypowiedzi, przysłanego 20.4.2013.  
3	 Takie	inicjatywy	są		realizowane	przez	rozmaite	wspólnoty	katolickie	i	szkolne	koła	Caritas.	In-
formacje	na	ten	temat	można	znaleźć	w	Internecie.		
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wilfowania. Po trzecie być może dostrzegliby urok  słowa drukowanego, które 
może wzbudzać refleksję nad światem, nad innymi ludźmi i nad samym sobą

W rezultacie bowiem chodzi oto, aby współczesny Polak nie realizował wzo-
ru – być może uznawanego w niektórych środowiskach – którego dr Alicja Czer-
kawska określiła metaforycznie symbolem NM i J – „Nie czytam, nie myślę  
i jestem”. 
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Adult education in the world of neoliberal culture

Key words: culture of individualism, consumerism and haste, the state of reader-
ship, “wilfing”, advisors,  „searching for a human being” , making a book available.

Summary: The author attempts to convince the reader that certain features of neo-
liberal culture such as individualism, consumerism or haste in every area of life 
make an impact on education, including adult education. Adults hardly ever read, 
and even if they read, they do not always understand what they read, while in the 
net they search for information rather than knowledge, and sometimes they do not 
know what they are looking for and “wilfing” occurs. Maybe they look for “a human 
being”. By making a book available and widespread, one can help to “find another 
human being”.
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