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Słowo wstępne

Lech Witkowski w monumentalnym dziele Humanistyka stosowana. 
Wirtuozeria, pasje, inicjacje przyznaje, że wartość edukacji i pedagogiki 
jest mierzalna, choć ich probierz nie jest najłatwiejszym narzędziem 
w  obsłudze1. Według badacza, fundamentem edukacji powinna być praca 
nad nadzieją, co oznacza wysiłek otwierania sobie szans na to, co jeszcze 
nie zaistniało. I choć otwarcie na to, co nieoczekiwane, wcale nie musi 
być scenariuszem biograficznym człowieka, to już z pewnością pozostaje 
wyzwaniem dla edukacji oraz nauczyciela.

Wsłuchując się w ten imperatyw, przedstawiamy teksty zarówno mło‑
dych oraz bardzo młodych badaczy, jak i nauczycieli, którzy podejmują 
trud wypatrywania szansy na nowe interpretacje, różne punkty widzenia, 
ożywcze zdziwienie wywołane kanoniczymi, a tym samym, wydawałoby 
się, że znanymi, tekstami. Autorów tekstów − filozofów, kulturoznawców, 
literaturoznawców, językoznawców i nauczycieli — z pewnością łączy jedno: 
postawa „wypatrywania” praktykująca nadzieję na szansę „nowego”. Warto 
w tym miejscu przytoczyć słowa Henryka Elzenberga przypominającego, że 

W filozofii nie o to chodzi, aby osiągnąć wynik określony i ostateczny; 
raczej o coś wręcz przeciwnego: żeby wbrew jednostronnym naciskom, 
specyficznym dla każdej epoki, wszystkie rozsądne możliwości rozumie‑
nia świata pozostawić otwarte. Człowiek, by się nie udusić, potrzebuje 
tych na wszystkie strony wolnych perspektyw2. 

1 L. Witkowski: Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje spo‑
łeczne versus ekologia kultury. Kraków 2018, s. 91. 

2 H. Elzenberg: Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1994, 
s.  364. 
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Jesteśmy przekonane, że edukacja również. 
I właśnie taką wielość perspektyw prezentujemy w niniejszym tomie. 

Autorzy tekstów, poza odkrywaniem nowego poziomu doświadczania 
świata, niejednokrotnie w swoich rozważaniach dzielą się z czytelnikiem 
własnymi mapami współczesności. Tego rodzaju mapowanie rzeczywisto‑
ści jest zaproszeniem do dyskusji o wartościach na styku kilku przestrzeni: 
języka, literatury, filozofii i edukacji, dodajmy — zaproszeniem do wspól‑
nego „wypatrywania”. Szeroka gama perspektyw zaproponowanych przez 
Autorów nie tylko daje Czytelnikowi szansę na otwarcie się na nowe, ale 
przede wszystkim pozwala również na przyjęcie postawy poszukująco‑py‑
tającej. Pozwólmy więc sobie na ten intelektualny luksus, nieekonomiczne 
marnotrawstwo czasu, ignorowanie efektu i zawierzmy Autorom, którzy 
zdają się przekonywać, że radość czekania czy poszukiwania polega nie na 
odnajdywaniu, lecz właśnie szukaniu i wypatrywaniu. Może wtedy Czytel‑
nik zaproszony do labiryntu sensów odważy się podjąć próbę uchwycenia 
„niepojętego” we własnym doświadczaniu świata. 

Czyż nie w zaproszeniu do myślenia przejawia się praca nad nadzieją 
— według Witkowskiego, fundamentem edukacji? Taki wysiłek ma wiele 
wspólnego z wypatrywaniem, a ich wspólnym mianownikiem jest właśnie 
gotowość na to, co jeszcze nie zaistniało.

Redaktorki
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