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FENOMEN KSZTAŁCENIA.  
SZKIC O KONSTRUKTYWIZMIE

Idea konstruktywizmu ma bardzo długi rodowód. Sięga kultury starożytnej Grecji. 
Ma proweniencję sokratejską. Współczesny namysł nad konstruktywizmem nie po-
winien więc odcinać się od swych antycznych korzeni, gdyż to właśnie wówczas po-
wstawały problemy, które po dziś dzień nurtują pedagogów. Od Sokratesa zaczyna 
też swój wykład o konstruktywizmie Stefan Mieszalski (2000). Nie tu miejsce jed-
nak, by ów wywód referować. Zatrzymajmy się natomiast nad postacią samego So-
kratesa. Otóż życie i myśl tego wielkiego miłośnika dyskusji zdają się stanowić jedno. 
Możemy innymi słowy powiedzieć, iż poglądy Sokratesa są nierozerwalnie związane 
z jego egzystencją. Ateński myśliciel do końca życia pozostał bowiem wierny swoim 
ideałom, temu wszystkiemu, co głosił i czego nauczał. Dlatego jego filozofia ma cha-
rakter mądrościowy, jest nieustającym poszukiwaniem wiedzy o człowieku i otacza-
jącym go świecie, przede wszystkim jest zaś poszukiwaniem Prawdy. 

Oto swoisty dla konstruktywizmu moment. Sokrates dowodził, że cała wiedza 
o świecie tkwi już w samym człowieku, że zawiera się w jego bycie i że wystarczy ją 
tylko „wydobyć na światło dzienne”. Tym samym, wnosi mędrzec, pochylając się nad 
„fenomenem ludzkim”, bliżej poznajemy problemy nie tylko natury epistemicznej 
czy ontologicznej, ale także etycznej i dydaktycznej. Mówi się zresztą, za Cyceronem, 
że Sokrates sprowadził filozofię „z nieba na ziemię”, „do miast i domostw”, że spra-
wy egzystencji postawił w centrum swoich dociekań, uznając je za fundamentalne 
i pierwsze. Ale jak tę wiedzę, która tkwi w człowieku, wydobyć? Jak ją wyłuszczyć? 
Sokrates powie, że odkrywamy ją poprzez przypomnienie: „pytasz mnie, czy potrafię 
się nauczyć czegoś – ja, który mówię, że nie istnieje uczenie się, tylko przypomina-
nie” (Platon, 1959, 82a). Nie uczymy się więc, tylko przypominamy, a przypominamy 
sobie to, co już wiemy. Lub lepiej – uczymy się właśnie poprzez przypominanie. Po-
przez konstrukcję wiedzy zatem. Konstruowanie wiedzy jest więc swoiście ludzkim 
sposobem egzystowania i odnoszenia się do świata. Dlatego bodaj najważniejszym 
warunkiem poznawania jest świadomość własnej niewiedzy – wiedza o wiedzy staje 
się zarazem wiedzą o własnej niewiedzy.
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Fenomen dydaktyczny Sokratesa zamknąć można tedy w jego słynnej maksymie: 
„wiem, że nic nie wiem”. Grecki mędrzec jako pierwszy zdał sobie sprawę, iż nic tak 
naprawdę nie wie, że wiedzy o świecie (czy jakimkolwiek bycie wewnątrzświatowym) 
posiąść ostatecznie niepodobna; że za każdym razem, na każdym polu dociekań, po-
zostanie człowiek niezadowolony z racji braku jasnych i wyraźnych twierdzeń, braku 
„punktu archimedesowego”. Sokrates – w czym upatrywać można leitmotiv dzisiej-
szego konstruktywizmu – uświadomił więc sobie kruchość, niepewność ludzkiej my-
śli. Ale zarazem jej potęgę. Irena Krońska zauważa: „on jeden wie, że nic nie wie, 
jest swej niewiedzy świadom, podczas gdy inni, naprawdę nic nie wiedząc, roją sobie 
i udają przed światem, że coś wiedzą” (Krońska, 1983, s. 84)1. Jeżeli bowiem można 
się czegoś nauczyć, to tylko uświadomienia sobie własnej niewiedzy. I to jest cel, to 
jest sokratejska misja. 

Dzięki świadomości – której niemałe znaczenie przydawali po Kartezjuszu zarów-
no fenomenolodzy, jak i egzystencjaliści – jesteśmy pewni zarówno swojej wiedzy, 
jak i niewiedzy. A poczucie braku na gruncie wiedzy nie jest bynajmniej ujmujące – 
świadczy o myśleniu. Zdaniem Sokratesa należy więc podjąć próbę refleksji o człowie-
ku (także autorefleksji, gdyż reflektowanie nad sobą samym wpisuje się w szeroki 
horyzont poznawania) i istnieniu oraz – w duchu konstruktywizmu – niestrudzenie 
zgłębiać nurtujące kwestie, pamiętając przy tym, iż błąd jest przywilejem filozofów, 
a tylko głupcy nigdy się nie mylą. John Stuart Mill, główny przedstawiciel etycznego 
i politycznego utylitaryzmu, powie nawet, iż lepiej być niezadowolonym Sokratesem 
niż zadowolonym głupcem (zob. Mill, 1959, s. 18). Ma rację. 

Nie chodzi bynajmniej o prezentację poglądów Sokratesa z zakresu myśli pedago-
gicznej. To, co zostało powyżej nakreślone, w zupełności wystarcza, by uchwycić ideę 
konstruktywizmu. Dla porządku wypada dodać, iż podobne „zalążki” tej perspekty-
wy (samo)kształcenia widoczne są także u Protagorasa (jego słynne zdanie, że „czło-
wiek jest miarą wszechrzeczy”, można odczytać nie tylko jako zwrot antropologiczny 
i relatywistyczny w filozofii, ale także – jeśli idzie o wymiar epistemiczny – jako kon-
struktywistyczny właśnie), Epikteta („człowiek podlega nie rzeczom, ale poglądom 
na ich temat”), Giambattisty Vico („wiedzieć, to znaczy czynić”, a więc wiedzę kon-
struować), czy samego Immanuela Kanta, który w Krytyce czystego rozumu stwierdza, 
że „umysł nie jest pasywny jak wosk, ale jest aktywnym organem, który przekształca 
chaotyczną wielorakość doświadczeń w uporządkowane jednostki myśli”. Kant – do-
powiedzmy – odwrócił bowiem dotychczasowe myślenie o ludzkim poznaniu, przeto 
mówi się o jego „przewrocie kopernikańskim” w epistemologii (na marginesie do-
dajmy, że Kant – formułując imperatyw kategoryczny jako pryncypialną maksymę, 
zasadę ludzkiego postępowania – dokonał również „przewrotu kopernikańskiego” 
w filozofii moralności). To podmiot konstytuuje (konstruuje!) przedmiot. Jak pisze 
niemiecki filozof: „dotychczas przyjmowano, że wszelkie nasze poznanie musi się 
dostosowywać do przedmiotów. Lecz wszelkie próby, by o nich przy pomocy pojęć 

1 „Im więcej wiem, tym więcej nie wiem. Tego powinna uczyć każda dobra szkoła” – powie 
parafrazując Ateńczyka Jurij Łotman. Sokrates natomiast konstruował wiedzę o świecie za pomocą 
metody elenktycznej i majeutycznej. Ta pierwsza polegała na obalaniu fałszywej wiedzy rozmówcy 
poprzez sprowadzenie jego rozumowań do absurdu – celem jest zdemaskowanie pozorów wiedzy 
i  oczyszczenie umysłu. Metoda majeutyczna z  kolei opierała się na naprowadzaniu (za pomocą 
indukcji czy analogii) rozmówcy do prawdziwej wiedzy, by mógł on ją samodzielnie skonstruować, 
„urodzić”. 
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orzec coś, co by rozszerzyło poznanie nasze, obracały się przy tym założeniu wniwecz. 
Spróbujmy więc raz, czy się nam lepiej nie powiedzie przy rozwiązywaniu zadań me-
tafizyki, jeżeli przyjmiemy, że to przedmioty muszą się dostosowywać do naszego po-
znania” (Kant, 2001, s. 36). Widzimy więc – jakkolwiek zamarkowany przez Kanta 
– typowy dla konstruktywizmu sposób docierania do wiedzy, budowania jej gmachu 
poprzez akty percepcji samoświadomego indywiduum. 

Jak powyższe rozważania mają się do współczesnej kondycji uniwersytetu? Czy 
rzeczywiście konstruktywizm stanowi obiecującą perspektywę nauczania? Jak dale-
ko odeszliśmy dziś od sposobu kształcenia swoistego dla Akademii Platona czy Li-
keionu Arystotelesa? Jakie konsekwencje wiążą się z porzuceniem idei universitas? 
Czy możemy jeszcze mówić o  wspólnocie nauczających i  uczących się (universitas 
studiorem et studentium)? 

To tylko nieliczne nasuwające się na myśl pytania. Stefan Mieszalski w swym ar-
tykule przytacza sytuację, w której uczeń, próbując zachować „dziecięce zdziwienie”, 
zapytał nauczycielkę o  wyjaśnienie pewnego istotnego „drobiazgu”. Ten przykład 
(a dokładnie zachowanie nauczycielki) pokazuje, jak w większości szkoły radzą sobie 
z „niewygodnymi” pytaniami uczniów, których traktuje się nie jako konstruktorów 
wiedzy, a tym samym (współ)konstruktorów rzeczywistości, lecz tylko jako jej od-
biorców. Pytania uczniów spychane są przeważnie na margines, by nie zaburzały 
toku prowadzonej przez nauczyciela lekcji. Zdecydowanie za mało czasu – w naszym 
przekonaniu – poświęca się więc w  szkołach na dyskusje, które przecież także są 
potrzebne w procesie nauczania, które ucząc, rozwijają nie tylko wiedzę teoretyczną, 
ale i praktyczną umiejętność argumentowania, przede wszystkim zaś rozbudzają cie-
kawość, pasję poznawczą i zainteresowania „młodych odkrywców”. Znacząco zatem 
poszerzają horyzonty intelektualne uczniów. Dyskusja (przypomnijmy: dia-logos – 
dialog, roz-mowa, dialogowanie), w świetle powyższego, kształtuje umysł dziecka 
zdecydowanie bardziej niźli zapamiętywanie definicji i późniejsze ich wierne repro-
dukowanie (w przypadku „mechanizmu” zapamiętaj – odtwórz umysł upodabnia się 
do lustra, odbija, ale nie generuje żadnych nowych treści). Jeśli bowiem uczeń sam 
skonstruuje potrzebną mu wiedzę, w której poszczególne „elementy” będą wzglę-
dem siebie komplementarne, to wówczas będzie bogatszy nie tylko o tę wiedzę, którą 
właśnie skonstruował, do której właśnie samodzielnie doszedł, ale i o nieredukowal-
ne doświadczenie poznawczej euforii, tak bliskiej przecież Sokratesowi.

A jak kształcenie „wygląda” na uniwersytecie? W miejscu, w którym wznoszenie 
gmachu wiedzy w oparciu o niezależną i wolną myśl powinno być rzeczą pryncypial-
ną? Czy dostojeństwo uniwersytetu jest jeszcze sprawą „naszych czasów”? W 1933 roku 
Kazimierz Twardowski, podczas wykładu z okazji otrzymania doktoratu honoris causa 
Uniwersytetu Poznańskiego, mówił: „nie należy zadania wychowawczego Uniwer-
sytetu upatrywać w tem, by urabiał duszę młodzieży na pewną modłę społeczną lub 
polityczną, by rozwijał w niej pewien kierunek i pewien sposób ustosunkowania się 
do praktycznych celów życiowych. Te zadania wychowawcze spełniać winny – o ile 
w ogóle mają być spełniane – czynniki inne. Działanie Uniwersytetu polega na bu-
dzeniu i pogłębianiu w młodych umysłach zrozumienia olbrzymiej doniosłości, któ-
rą posiada dla ludzkości prawda obiektywna i praca koło jej zdobywania; młodzież 
powinna zapragnąć jak najwyższego współdziałania w  tem zdobywaniu, powinna 
nauczyć się unikania wszystkiego, co może prawdę obiektywną zaciemniać, a pra-
cę koło jej zdobywania utrudniać. (…) W  ten sposób pojęta praca wychowawcza 
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profesora i docenta Uniwersytetu nie jest dla niego czemś obcem i  zewnętrznem, 
lecz zlewa się z  jego pracą nauczycielską, polegającą na wyrobieniu w studentach 
umiejętności myślenia i badania naukowego” (Twardowski, 2008, s. 15-16). Zauwa-
żamy, iż postulowana przez Twardowskiego wizja uniwersytetu konstytuowana jest 
przede wszystkim zasadą universitas. U  jej podstaw leży przekonanie o wspólnocie 
nauczających i uczących się (istotne znaczenie w integracji wiedzy odgrywa relacja 
mistrz – uczeń – zob. Gutowski, 2008, s. 105-115), przekonanie o jedności wolnego 
od upolitycznienia nauczania i opartego na humanistycznych wartościach wycho-
wania, a także misja poszerzania zarówno wiedzy teoretycznej, jak i kształtowania 
umiejętności samodzielnego jej budowania (konstruowania) przez studentów w do-
chodzeniu do Prawdy. Mamy więc do czynienia ze swoistą koincydencją, szczególną 
jednością zachodzącą pomiędzy logosem a ethosem, prawdą a dobrem, „niebem gwiaź-
dzistym” a „prawem moralnym”. Czy jednak możemy dziś mówić o takiej jedności? 
Czy głoszona przez Kazimierza Twardowskiego idea uniwersytetu przetrwała próbę 
czasu? 

Wydaje się, że współcześnie uniwersytety zatraciły w  większości rangę daw-
niejszych akademii. Zostały niejako zdegradowane do rangi „nieco lepszych” szkół 
średnich, gdyż kształcenie w nich stosunkowo rzadko opiera się jeszcze na modelu 
konstruktywistycznym. Same uczelnie nie są już wszechnicami, coraz częściej zaś 
przybierają postać przedsiębiorstw, które corocznie zdają się dążyć jedynie do tego 
(przedkładając ilość nad jakość oraz prześcigając się w tworzeniu nowych i „mod-
nych” kierunków), by „wypuścić” z dyplomem (rzec by można „wyprodukować”) 
możliwie największą liczbę absolwentów (zob. Łazuga, 2008, s. 173-179).

Warto przywołać słowa Jana Henryka Newmana, podług którego główne zada-
nie uniwersytetu powinna stanowić właśnie dydaktyka (i to pojmowana na sposób 
konstruowania wiedzy), a nie badania naukowe, które nierzadko dzisiaj „rozprasza-
ją” proces uniwersyteckiego kształcenia. Proces dydaktyczny, powiada myśliciel, nie 
może być też w żaden sposób ograniczany, skrajany do wcześniej „odgórnie” założo-
nych celów. Newman będzie tedy polemizował ze wszystkimi, którzy koniecznie chcą 
nauczanie czemuś podporządkować, dla których przekazywanie wiedzy wyprzedza 
jej samodzielne budowanie (zob. Newman, 1990). Jak współczesne kształcenie dale-
kie jest od swych antycznych ideałów, przypomina również Wilhelm von Humboldt, 
który pisał, że „właściwością wyższych instytucji naukowych jest to, że traktują one 
zawsze naukę jako nie całkiem jeszcze rozwiązany problem i dlatego wciąż znajdują 
się w stadium badań, podczas gdy szkoła ma tylko do czynienia z gotową i skończoną 
wiedzą i zajmuje się nauczaniem” (Humboldt, 1989, s. 241). Humboldt podtrzymuje 
zatem ideę jedności nauczania i badania (Einheit der Forschung und Lehre), opowia-
dając się tym samym za „powrotem do Greków”. Proces dydaktyczny, mówiąc zaś 
językiem czołowego dwudziestowiecznego hermeneuty Hansa-Georga Gadamera, 
powinien opierać się na dialektyce pytania i odpowiedzi, gdyż tylko wówczas możli-
wa jest swobodna konstrukcja wiedzy, jej re-konstrukcja i de-konstrukcja w sytuacji 
dialogicznej. Słowem, konstrukcja wiedzy ma poprzedzać jej przekazywanie.

Przywołajmy raz jeszcze przykład ucznia pytającego o pewien „istotny drobiazg”. 
Nauczycielka, pozbawiając go samodzielnego „odkrycia naukowego”, pogwałciła 
hermeneutyczną „zasadę”, wedle której nauka nie stanowi zamkniętej struktury 
wiedzy, którą należy przyswoić, lecz jest raczej otwartym zbiorem problemów, które 
nieustannie podlegają interpretacjom oraz wymagają od podmiotu „świeżego” spoj-
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rzenia, rzec by można, swoistej aktywności konstrukcyjnej. Wydaje się, nawiązując do 
artykułu Stefana Mieszalskiego, iż podobnie rzecz wygląda w przypadku osoby gra-
jącej z komputerem w szachy. Gracz podczas trwania partii stale znajduje się w „sy-
tuacji hermeneutycznej”, gdyż podejmowane przezeń wybory – ruchy (posunięcia) 
pionków czy figur na szachownicy – zorientowane są na świadomą realizację obranej 
strategii gry. Co istotne, nie jest ona jednak nigdy „raz na zawsze dana”, ostatecznie 
i apriorycznie ugruntowana, lecz trzeba ją za każdym razem, po każdym kolejnym 
posunięciu komputera, aktualizować. Strategia zatem podlega modyfikacjom gracza. 
Przy tym pamiętać należy, i szachista powinien zdawać sobie z tego sprawę, iż każ-
dy dokonany ruch pociąga za sobą określoną liczbę kolejnych (których kombinacja 
decyduje o sukcesie partii), zależnych (a raczej ściśle związanych) od pierwotnego 
wyboru gracza. Poproszenie natomiast komputera o podpowiedź radykalnie zmienia 
obraz gry. Wówczas bowiem zaburzony zostaje „projekt gry” w umyśle gracza, który 
od chwili uzyskania podpowiedzi próbuje „dopasować” swoje myślenie do maszyny 
liczącej, wyzbywając się (a raczej zrzekając) autonomicznej refleksji nad konkretną 
sytuacją na szachownicy. Szachista, który opiera się wyłącznie na własnym umyśle, 
nie szukając podpowiedzi czy gotowych rozstrzygnięć, podobny jest więc do pytają-
cego o „znaczące drobiazgi” ucznia budującego swój gamach wiedzy. Podobny jest 
także do Sokratesa pytającego o źródła ludzkiego poznania. Gracz, podejmując ten 
czy ów ruch, decydując się na to czy inne posunięcie, nadaje zarazem swym poszcze-
gólnym posunięciom sens, niejako je ożywia, tworząc określoną sytuację mentalną. 
Jego umysł – poprzez świadomość podjętych wyborów oraz możliwych wynikających 
z nich konsekwencji – konstruuje potrzebną wiedzę, rozstrzygając ipso facto o prze-
biegu całej partii. Warto podkreślić, iż z punktu widzenia konstruktywizmu nawet 
przegrana partia szachowa jest cennym doświadczeniem dydaktycznym.

Cóż tedy wynika z powyższych rozważań? Okazuje się, że konstruktywizm z pew-
nością stanowić może obiecującą perspektywę kształcenia – i to kształcenia zarówno 
uczniów, jak i  samych nauczycieli. Otwiera bowiem nowe możliwości poznawcze, 
nie ogranicza się do „utartych” schematów myślenia, lecz myślenie kultywuje i bro-
ni niezależności reflektującego podmiotu. Broni autonomii ego cogito. Nie lęka się 
dylematów, nie stroni od polemik i stale dąży – w duchu sokratejskiej dialektyki – 
do konfrontowania przeciwstawnych względem siebie stanowisk. Wytyczając nowe 
ścieżki interpretacyjne, przyczynia się do poszerzania wiedzy w interesującym pod-
miot zakresie. Rozbudza jego ciekawość i pasję poznawczą. Słowem, konstruktywizm 
głosi przede wszystkim potrzebę aktywizacji uczniów i studentów (a także nauczy-
cieli, gdyż wymaga od nich dydaktycznej kreatywności) na drodze ich naukowych 
poszukiwań. Dlatego konstatuje Mieszalski: „aktywne uczenie się nie polega tu na 
odbieraniu wiedzy z otoczenia, lecz na konstruowaniu jej przez uczący się podmiot”. 

Należy zastanowić się, mając na względzie podstawowe założenia konstrukty-
wizmu, od czego powinno rozpocząć się budowanie teorii dydaktycznej – od ucze-
nia się, czy raczej od nauczania? Czy uczenie się należy podporządkować nauczaniu, 
czy – wprost przeciwnie – nauczanie uczeniu się? Wydaje się, iż obydwa te procesy 
jeśli nawet nie zachodzą jednocześnie, to jednak są ze sobą bardzo ściśle związane, 
uzupełniając się wzajemnie. Uczenie się i nauczanie konstytuują zatem dialektycz-
ny proces kształcenia. Jedno bowiem zależy od drugiego, drugie zaś od pierwszego. 
Nauczanie wyzwala uczenie się (i zarazem go nie ogranicza), a uczenie się implikuje 
aktywne nauczanie. W modelu konstruktywistycznym idzie więc o to, by „uczniowie 
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ucząc się, uczyli się uczyć”. A jakie jest więc zadanie nauczyciela? Otóż powinien on 
szczególnie skupić się na aktywizowaniu młodzieży, motywowaniu i zachęcaniu jej 
do wyrażania własnych odczuć, opinii i wrażeń na określony temat. Powinien tak 
prowadzić zajęcia, by dać podopiecznym możliwość samodzielnego konstruowania 
wiedzy. Powinien więc pełnić rolę spolegliwego opiekuna, który koordynując, czuwa-
jąc nad tokiem lekcji, nie narzuca własnego stanowiska. Nawiązując do sokratejskiej 
maieutyki można zaś powiedzieć, że nauczyciel powinien być niejako akuszerem, 
pomagającym uczniom „urodzić wiedzę”. Jak ważna jest owa swoboda poznawcza 
uczniów (np. edukacja przez zabawę) i ich samodzielność w konstruowaniu wiedzy 
i dochodzeniu do prawd naukowych, nie będziemy wszakże tu pisać (zob. Sajdak, 
2008; Muszyński, 1977; Okoń, 1973; Dylak, 2000; Kruszewski, 1976). Wynika to 
w jakiś sposób z poczynionych wcześniej refleksji. Warto jednak wspomnieć choć na-
zwisko Marii Montessori, której myśl pedagogiczna w pełni zdaje się wpisywać w po-
stulaty konstruktywistycznego modelu kształcenia. Także Barbara Stein (2003, s. 42) 
zauważa: „nauczyciel musi być w stanie wycofać się na drugi plan i ograniczyć swoją 
władzę oraz własne wyobrażenia o celach działania. Dziecku trudno jest podjąć ja-
kąś decyzję zgodnie z własnymi wyobrażeniami, jeśli czuje, że nauczycielka właściwie 
oczekuje od niego czegoś innego, niż ono samo chciałoby wybrać”. Jeśli jednakże, 
z różnych względów, szkoła – jak pisał np. Humboldt – może co niektórym wyda-
wać się nieodpowiednim miejscem na kultywowanie kształcenia zgodnie z modelem 
konstruktywistycznym, to z pewnością miejscem takim powinien być uniwersytet.

A jak proces kształcenia przebiega dziś na uniwersytecie? Sprawa jest na tyle zło-
żona, że wymaga zapewne osobnego szkicu, by nie popaść w zdania generalizujące. 
Możemy powiedzieć jedynie, że uniwersytet – by przestał być traktowany (postrzega-
ny) jako „przedłużenie” szkoły średniej, a takie tendencje współcześnie obserwujemy 
– potrzebuje odnowy. Odnowy, można przypuszczać, w duchu konstruktywizmu. Być 
może wówczas wyłuszczy się jego dostojeństwo, o którym mówił Kazimierz Twardowski. 

Wskażmy więc wybrane filozoficzne intuicje i  „tropy” myślenia konstruktywi-
stycznego. Że człowiek sam – jako samoświadomy podmiot – tworzy (konstruuje 
właśnie) własną wiedzę i na jej podstawie buduje wizję świata, pisał już pod koniec 
dziewiętnastego wieku Fryderyk Nietzsche. W Wiedzy radosnej czytamy: „urządzili-
śmy sobie świat tak, żebyśmy w nim żyć mogli – ustanowiliśmy sobie ciała, linie, 
płaszczyzny, przyczyny i skutki, ruch i spoczynek, kształt i treść: bez tych artykułów 
wiary nikt by z nas teraz nie zniósł życia! Lecz nie są one przez to jeszcze niczym do-
wiedzionym! Życie nie jest żadnym argumentem; między warunkami życia mógłby 
się znajdować błąd!” (Nietzsche, 2003, s. 108)2. Nietzsche proponował zatem „łama-
nie starych tablic”, a jego antysystemowość myślenia jakże bliska jest konstruktywi-
stycznemu modelowi kształcenia. Autor Tako rzecze Zaratustra był więc przekonany, 
że „stare prawdy” („utarte” schematy uczenia się i postępowania) kamienują drogę 
przed nowym poznaniem (owym „dziecięcym zdziwieniem”), świeższym i niezapo-
średniczonym przez skostniałą naukę. „Naszej kulturze – konstatuje w innym miejscu 
– nic bardziej nie szkodzi niż nadmiar zarozumiałych wałkoni i fragmentarycznych 
humanitas; nasze uniwersytety mimowolnie są cieplarnią, w której lęgnie się tego 

2 Nietzsche kontestował tezę, że zjawiska i rzeczy posiadają jakąkolwiek własność samą w sobie, 
że zachodzą i  istnieją w  pełni autonomicznie względem poznającego i  oceniającego podmiotu. 
Zdaniem filologa klasycznego to właśnie podmiot nadaje interpretacje i konstruuje znaczenia. 
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rodzaju zmizernienie instynktów ducha (Instinkt-Verkümmerung der Geistes)” (Nietz-
sche, 2000, s. 65). Uniwersytet powinien tedy za wszelką cenę bronić samodzielności 
myślenia. W nim też należy upatrywać wartość samą w sobie. Ale to myślenie nie 
powinno sprowadzać się (czy lepiej: ograniczać) do uzyskania przez studenta specja-
listycznej wiedzy w danym zakresie czy dążyć do znajomości ostatecznych wyjaśnień 
wszystkich możliwych problemów (to cel drugorzędny), lecz służyć konstruowaniu 
tych wyjaśnień i  wiedzy o  nich. Rezultatem myślenia, powtórzmy za Karlem Ja-
spersem, „nie jest jakiś ostateczny pogląd, który daje się w danej chwili wyrazić, ale 
raczej myślowe dokonanie, w którym ulega przeobrażeniu cała nasza świadomość” 
(Jaspers, 1991, s. 129). Oto słowa, które mógłby wypowiedzieć każdy zwolennik kon-
struktywizmu w nauczaniu, a także każdy dydaktyk, któremu nie idzie tylko o „fa-
brykację” wiedzy, o  przekazywanie wiedzy „o  czymś”, lecz o  świadome działanie, 
aktywność – jak napisze Paul Ricoeur – „nieustający wysiłek interpretacji działania 
i siebie samego [w którym to wysiłku – M.B.] trwa poszukiwanie zgodności między 
tym, co wydaje się nam najlepsze dla całokształtu naszego życia, a preferencyjnymi 
wyborami, które rządzą naszymi praktykami” (Ricoeur, 2003, s. 297). Uniwersytet, 
o ile to możliwe, powinien więc także uwzględniać w procesie dydaktycznym „do-
świadczenia egzystencjalne” studentów („nie wystarczy powiedzieć: bądź rozumny, 
lecz: bądź rozumny w oparciu o egzystencję” – Jaspers, 1991, s. 141), w każdym razie 
zaś nie powinien ich marginalizować, gdyż one również mogą stanowić (i z pewno-
ścią stanowią) cenne źródło wiedzy na temat otaczającego świata.

Tym sposobem wracamy do początku naszych rozważań. Wracamy do Sokrate-
sa i  jego filozofii mądrościowej. Filozofii mądrościowej jako najdoskonalszej formy 
wiedzy. A  mądrość (phronesis) tym różni się od wiedzy (logos), że – przewyższając 
ją – sytuuje się u kresu człowieczej drogi zmierzającej ku Prawdzie. Jest nawet sa-
mym jej kresem. Stanowi niejako ostatnie ogniwo ludzkich możliwości poznawczych 
(bo filozofia to właśnie „umiłowanie mądrości”). Mądrość jest tedy nie tylko wiedzą 
teoretyczną (wiedzą „że” – której uczymy się w szkole), ale także praktyczną (wie-
dzą „jak” – związaną z „rozeznaniem się” w świecie) polegającą w dużym stopniu 
na radzeniu sobie w „sytuacji problemowej” (zob. Ryle, 2002)3. Możemy więc po-
wiedzieć, że mądrość polega właśnie na konstruowaniu wiedzy, samodzielnym jej 
wytwarzaniu, wreszcie na działaniu podług „wiedzy egzystencjalnie doświadczo-
nej”, której nie sposób nauczyć się w szkole, a która w pełni objawia się wyłącznie 
w duchu sokratejskim. Jeżeli zatem zadaniem szkoły jest przede wszystkim uczyć 
wiedzy teoretycznej (wiedzy „że”), to jednak misją uniwersytetu powinno już być 
kształtowanie umiejętności jej konstruowania (wiedzy „jak”), rozbudzanie pasji po-
znawczych studentów oraz kształtowanie ich postaw i osobowości. Szczególnie zaś 
i nade wszystko – dążenie do mądrości, która zdaje się celem samym w sobie. Niech 
podsumowaniem tego wątku będą – jakże gorzkie na temat kondycji współczesnego 
uniwersytetu – przytoczone słowa jednej z  bohaterek wykreowanych przez bodaj 
najsłynniejszego dwudziestowiecznego amerykańskiego pisarza Jeromego Davida 
Salingera: „czasem myślę, że właśnie wiedza, rozumie się wiedza, gromadzona dla 

3 Mówiąc zaś językiem ontologii fundamentalnej Martina Heideggera, Dasein (w uproszczeniu: 
egzystującemu złowiekowi) nie chodzi o to, by znać świat, lecz znać się na świecie, albowiem predykaty 
działania (Heideggerowska „poręczność”) poprzedzają predykaty własności (Heideggerowska 
„obecność”). Praktyka (wiedza „jak” w rozumieniu Ryle’a) zatem wyprzedza teorię (wiedzę „że”), 
konstruuje ją i modyfikuje.



140

niej samej, jest jeszcze bardziej szkodliwa niż wszystko inne. W każdym razie naj-
trudniej ją usprawiedliwić. (…) Może nie czułabym się tak okropnie przygnębiona, 
gdyby chociaż od czasu do czasu, chociaż jeden jedyny raz w ciągu roku ktoś przy-
najmniej z grzeczności i mimochodem napomknął, że wiedza powinna prowadzić do 
mądrości i że jeśli tego nie robi, jest tylko obrzydliwą stratą czasu. Ale nie. Nigdy nie 
usłyszysz w uniwersyteckim środowisku ani słówka na ten temat, ani wzmianki, że 
wiedza powinna być środkiem do celu, a celem jest mądrość” (Salinger, 1981, s. 183). 
Aktualność tej konstatacji pozostawiam jednak indywidualnej ocenie Czytelnika. 

W świetle poczynionych rozważań wydaje się, że konstruktywizm stanowi obie-
cującą perspektywę kształcenia (zarówno studentów, jak i  nauczycieli). Może bo-
wiem przyczynić się do duchowej odnowy uniwersytetu w myśl sokratejskiej dia-
lektyki, co z pewnością podniesie pamięć o  jego dostojeństwie. Warto podkreślić, że 
„w  strukturę uniwersytetu jest niejako wpisana jego autoreformowalność. Polega 
ona na możliwości korygowania własnych programów badawczych i dydaktycznych, 
projektowania nowych, a nawet – jeśli wymaga tego postęp wiedzy w określonych 
dziedzinach – powoływania nieznanych dotąd kierunków badania i  nauczania” 
(Stróżewski, 2008, s. 24-25). Konstruktywizm jest właśnie taką propozycją.
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Fenomen kształcenia. Szkic o konstruktywizmie

Artykuł podejmuje – z punktu widzenia filozofii – najważniejsze, jak się zdaje, wątki konstruktywi-
stycznej teorii nauczania. Przedmiotem namysłu czyni więc to, co konstruktywizm może wnieść do 
refleksji pedagogicznej oraz to, co interesującego proponuje, mówiąc o ludzkim poznaniu i jego ogra-
niczeniach. Zwrócona zostaje uwaga, iż swoiste dla konstruktywizmu idee sięgają kultury starożytnej 
Grecji i wiążą się z postacią i działalnością Sokratesa, według którego cała wiedza o świecie tkwi już 
w samym człowieku i wymaga tylko „wydobycia na światło dzienne”. Przypomnienie jawi się zatem 
jako warunek uczenia się. W dalszych fragmentach tekstu mowa jest o kondycji współczesnego uni-
wersytetu i o próbach jego odnowienia w duchu konstruktywistycznego modelu kształcenia. 

Słowa kluczowe: dydaktyka, konstruktywizm, edukacja 

Constructivism – the phenomenon of education

The article is about philosophical point of view on constructivism as a  theory of education. Con-
structivism, as a  theory of education, is a part of pedagogical meaning of human cognition. The 
main idea of constructivism comes from the old Greek philosophy, particularly from Socrates and his 
philosophical thought concerning human knowledge of the world. The following parts of the article 
describe the concepts of teaching in modern universities, as well as the attempts of introducing con-
structivism as a spirit of education. 

Key words: theory of teaching, constructivism, education
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