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Od Redakcji1
Korzystaj¹c z zaproszenia Redakcji Societas/Comunitas, przedstawiamy
rezultat ponaddwuletniej pracy badawczej grona socjologów i pedagogów, któr¹
mo¿na by okreliæ jako wielokrotne oswajanie i minimalizowanie rozlicznych napiêæ wynikaj¹cych z odmiennych odniesieñ, lektur i stanowisk. Jeden
wymiar naszej wspólnej pracy samokszta³ceniowej odnosi³ siê do analizy dzie³a pónego Foucaulta i recepcji jego twórczoci z tego okresu. Drugim, jak¿e
wa¿nym, by³o znalezienie uwspólnionego stanowiska dla przedmiotu analizy,
czyli pedagogizacji ¿ycia spo³ecznego, a zw³aszcza jej postaci medialnej.
Ma³o znany w polskiej literaturze naukowej termin pedagogizacja odnosi
siê do ekspansji semantyk pedagogicznych w wielu sferach ¿ycia, a tak¿e do upowszechniania siê przekonania, ¿e przy pomocy prostych wskazówek obs³ugi
cz³owieka mo¿liwe stanie siê wyzwolenie i autonomia jednostki. Tym zagadnieniom powiêcone s¹ zawarte w tym tomie teksty. Nale¿y dodaæ, ¿e jest to pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu próba krytycznego ogl¹du zjawiska pedagogizacji ¿ycia spo³ecznego w perspektywie foucaultowskiej rz¹domylnoci.
Najogólniej mówi¹c, tematyka zgromadzonych tekstów odnosi siê do
zagadnienia spo³ecznego wytwarzania podmiotu, szeroko pojmowanej spo³ecznej pedagogii. Jego objanienie i ilustracje mo¿na znaleæ we wszystkich
tekstach zgromadzonych w czêci tematycznej tego zbioru, w tym tak¿e
w pierwszych, bezporednio omawiaj¹cych rozwój zjawiska pedagogizacji ¿ycia spo³ecznego, jego uwarunkowania i wyodrêbniane odmiany (pedagogizacja instytucjonalna oraz pedagogizacja neoliberalna), które  analizowane
z punktu widzenia nasycenia dyrektywnoci¹  mog¹ siê charakteryzowaæ
przep³ywem, przenikaniem i falowaniem. Procesualnoæ i przesuniêcia widoczne w tym zjawisku minimalizuj¹ wra¿enie prostego uporz¹dkowania
typologicznego i id¹c¹ za tym sk³onnoæ do opozycyjnego ujmowania odmian pedagogizacji ¿ycia spo³ecznego.
Inspiracj¹ do podjêcia tego badania by³o zaproszenie do wspó³pracy skierowane do pedagogów przez zespó³ socjologiczny. Jednym z pierwszych argumentów na rzecz wspólnej pracy by³o dostrze¿enie potê¿nej dynamiki zjawiska pedagogizacji w polskiej przestrzeni publicznej. P³aszczyznê rzeczow¹
dochodzenia do uwspólnionego stanowiska poprzez dyskusje stanowi³a seminaryjna i indywidualna analiza audycji radiowych i telewizyjnych, która
pozwoli³a na odkrywanie wspó³czesnych odmian pedagogizacji ¿ycia spo1
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³ecznego, ich meandrów, paradoksów, hybrydalnoci, rozproszenia i wszechobecnoci oraz powi¹zañ medialnego dyskursu pedagogizacyjnego z dyskursami instytucjonalnymi oraz profesjonalnymi.
Dostrze¿ona w tej analizie paradoksalnoæ wskazuje na doæ wyrane
objêcie relacjami w³adzy tych zbiorowoci, do których s¹ adresowane komunikaty  pomimo, a w du¿ej mierze za pomoc¹ retoryki emancypacyjnej,
umiejêtnie wykorzystuj¹cej fragmenty wiedzy naukowej i odniesienia do
dyskursu pedagogicznego. Widoczne sta³o siê, ¿e w emancypacyjnym dyskursie medialnym obietnica uw³asnowolnienia (empowerment) jednostki
przys³ania mechanizmy foucaultowskiego ujarzmienia (assujettissement).
Natomiast w analizach zwi¹zków dyskursów instytucjonalnych i profesjonalnych szczególne miejsce zajmuje stosunek elastycznej normalizacji do sztywnego normowania i obecnoæ obu tych wymiarów w praktyce spo³ecznej oraz
wynikaj¹cych z tego dylematów profesjonalnych.
Z tematyk¹ zeszytu integralnie zwi¹zana jest dyskusja redakcyjna na temat wychowania do obywatelskoci, do której zaprosilimy socjologów
i pedagogów zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem. Intencj¹ ukierunkowania
dyskusji na zagadnienia obywatelskoci, edukacji do przejawiania takiej postawy, by³o pokazanie rewersu medialnych dyskursów emancypacyjnych
mieszcz¹cych siê w zjawisku pedagogizacji ¿ycia spo³ecznego, które s¹ zorientowane na indywiduum, jednostkê, jej spe³nienie i zaspokojenie. Chodzi³o wiêc o zachêtê do analizy kontekstu spo³ecznego, uwarunkowañ i ewentualnych skutków wynikaj¹cych ze zderzenia powszechnej, rozproszonej,
neoliberalnej pedagogizacji ¿ycia spo³ecznego z intencjonalnym oddzia³ywaniem (wychowaniem) w kierunku kszta³towania postaw obywatelskich. Chodzi³o te¿ o co wiêcej ni¿ jedynie o ten casus; o podkrelenie dramaturgii
wyzwañ, jakie zwi¹zane s¹ z konfrontacj¹ stanowisk w³aciwych dla emancypacyjnych dyskursów (tak¿e medialnych), zawieraj¹cych wymóg indywidualizmu i wyj¹tkowoci, z tymi, które reprezentuj¹ osoby zajmuj¹ce siê nominalnie i profesjonalnie procesami oddzia³ywania wychowawczego
i kszta³towania jednostki ku obywatelskoci. Na tym polu pojawia siê zagro¿enie dla edukacji do obywatelskoci, co potwierdzaj¹ wypowiedzi uczestników dyskusji, zgodnych co do tego, ¿e niezbêdne jest pog³êbienie badañ
krytycznych nad edukacj¹ do obywatelskoci, równie¿ podejmowan¹ w perspektywie interdyscyplinarnej.
Niezale¿nie od problematyki tego zeszytu warto podkreliæ jego szczególn¹ cechê, któr¹ jest próba podjêcia pracy badawczej w zespole interdyscyplinarnym. Prezentowane tu analizy wypracowano w toku intensywnych
seminariów badawczych dwóch zespo³ów Uniwersytetu £ódzkiego: Zak³adu Badañ Komunikacji Spo³ecznej i Katedry Pedagogiki Spo³ecznej, trwaj¹10
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cych od stycznia 2011 do czerwca 2013. Czas od czerwca do listopada 2013 roku
wype³niony by³ prac¹ nad tekstami zgromadzonymi w tym tomie. Przebieg
i cele seminarium badawczego, w którym systematycznie uczestniczy³o trzynacie osób z obu wspomnianych placówek, ewoluowa³y. Odnosi³o siê to
miêdzy innymi do poszukiwania tych elementów przestrzeni badawczej, które
mog³y byæ wy³onione jako wspólne oraz do znalezienia podzielanej przez
wszystkich perspektywy odniesieñ.
Dla czêci pedagogicznej naszego seminarium oswajanie z myl¹ Foucaulta stanowi³o wyzwanie szczególnie trudne, ale i intryguj¹ce, zw³aszcza
z uwagi na Foucaultowsk¹ koncepcjê wytwarzania podmiotu. Spojrzenie
z zewn¹trz pozwoli³o tak¿e na zmianê wstêpnego, doæ schematycznie utrwalonego pogl¹du na zjawisko pedagogizacji (czyli na uprawiany w Polsce
w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku wariant pedagogizacji instytucjonalnej i dyrektywnej). Z pewnoci¹ pozosta³o jeszcze wiele pytañ bez odpowiedzi, ale zalet¹ sam¹ w sobie jest rozpoczêcie interdyscyplinarnej dyskusji na ten temat. Zapoznanie siê z bogat¹ literatur¹
postfoucaultowsk¹ pog³êbi³o tak¿e nasz¹ samowiadomoæ mo¿liwoci zastosowania myli Foucaulta do innych analiz zjawisk spo³ecznych. Zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e mo¿liwoæ zbli¿enia stanowisk w obu tych wymiarach dostrzeglimy i zinterioryzowalimy dopiero w toku pisania tekstów i pracy nad nimi.
Werbalizacja pomog³a w mentalnym przyswojeniu odmiennych perspektyw.
Zawarte w tym zeszycie teksty stanowi¹ zatem przyk³ad badañ interdyscyplinarnych. Interdyscyplinarnoæ, rozumiana jako przeciwstawienie pluridyscyplinarnoci, jest bardzo wymagaj¹c¹ cech¹ badañ spo³ecznych. Stosunkowo niewiele mamy przyk³adów tak prowadzonych badañ, które od
wszystkich zaanga¿owanych wymagaj¹ oddania pola, umiejêtnoci spojrzenia na w³asn¹ dyscyplinê z zewn¹trz, zdystansowania siê. Wymagaj¹ wiêc
uwa¿noci na Innego. Odnosimy wra¿enie, ¿e to siê nam czêciowo uda³o.
Ale oceni¹ to sami Czytelnicy. Zapraszamy do lektury!
Redaktorzy
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