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Wstęp 

Biografia edukacyjna jest przykładem biografii tematycznej, będącej częścią 
biografii kompletnej, która jest skoncentrowana na pamięci wydarzeń o znaczeniu 
edukacyjnym, doświadczonych przez jednostkę na przestrzeni jej całego życia 
lub wybranych jego etapów. Wydarzenia te mogą łączyć się z udziałem w insty-
tucjach edukacyjnych, ale mogą także wiązać się z szeroko pojmowanym uczest-
nictwem w życiu, wykraczając tym samym poza umiejscowienie w szkole i w in-
nych instytucjach edukacyjnych. Efekty edukacyjne mogą być odnajdowane także 
w innych, nie typowo edukacyjnych okolicznościach życia doświadczanego przez 
jednostkę. Biografia edukacyjna w takim znaczeniu jest pamięcią procesów ucze-
nia się realizowanych „w nurcie życia”. Indywidualna biografia edukacyjna łączy 
w sobie jednostkowe doświadczenie życia i uczenia się, najczęściej pozostające 
ze sobą w silnym powiązaniu.

Biografia edukacyjna to niewątpliwie kluczowy obszar andragogicznych ba-
dań biograficznych. Współczesna andragogika bowiem kieruje swe poszukiwania 
badawcze na szeroko pojmowane „pole” edukacji człowieka dorosłego. Rozpo-
znaje więc także edukację zawartą w pamięci biograficznej dorosłych. Pamięć 
biograficzna skrywa szczególny obraz doświadczeń edukacyjnych dorosłych  
– obraz subiektywny, niekiedy w narracjach badanych tylko nieznacznie łączony 
z formalnymi i faktograficznymi ramami społeczno-kulturowymi, jednak w isto-
cie bardzo silnie od nich uzależniony. Poznanie tego obrazu wiele mówi o jednost-
kowym, osobistym i niepowtarzalnym doświadczaniu egzystencji, o zmieniającej 
się tożsamości człowieka i jego zmaganiu się z losem. Pozwala na zbliżanie się do 
(z)rozumienia jednostkowego człowieczego losu, ale i też losu pokoleń i całych 
społeczności. Może pomagać w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania syste-
mu edukacji, by stawał się bardziej przyjazny dla pojedynczego człowieka. Może 
też wspierać człowieka dorosłego w rozwoju w nawiązaniu do rozpoznanego 
edukacyjnego kontekstu jego życia. Wiedza pozyskana poprzez badanie biografii 
edukacyjnych jest więc dla andragogów nie do przecenienia, tak z naukowego 
punktu widzenia, jako wiedza o człowieku, jego egzystencji i procesach uczenia 
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się, ale także z praktycznego punktu widzenia jako wiedza przydatna w edukacyj-
nej pracy z doświadczającym życia i uczącym się dorosłym. 

Biografie edukacyjne to wciąż otwarty temat andragogicznych badań biogra-
ficznych. Choć w ostatnich latach powstało w kraju kilka znaczących prac w tym 
zakresie, w tym prac doktorskich, widoczna jest nadal potrzeba zgłębiania tego 
zagadnienia właśnie poprzez wnikliwsze studia nad biografiami. Temu celowi słu-
żą badania kierowane przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uni-
wersytetu Łódzkiego, skoncentrowane wokół tematu: „Biografia i badanie biogra-
fii”, skupiające badaczy z całego kraju, nie tylko andragogów. 

Poniższa publikacja, trzeci tom z serii: „Biografia i badanie biografii” prezentu-
je dotychczasowe wyniki badań z lat 2011–2013, skoncentrowane wokół rozpozna-
wania biografii edukacyjnych. Tom ten, zapewne nie ostatni z zakresu rozważań nad 
biografiami edukacyjnymi, wyraźnie wskazuje na złożoność i wielowymiarowość 
tego zagadnienia i zarazem kategorii poznawczej andragogiki, a także pedagogiki. 
Pokazuje także na trudność domknięcia problemu badawczego, jakim jest biografia 
edukacyjna w bardziej precyzyjnych badawczych rozstrzygnięciach. Na tym eta-
pie badań nie chodziło jednak o jednoznaczne rozstrzygnięcia, ale odsłony, obra-
zy, detale i epizody edukacji wyrażone w pojedynczych jednostkowych narracjach. 
Przedstawionych Czytelnikowi 16 autorskich tekstów sugeruje odczytanie przed-
stawionych treści w pięciu odsłonach – w pięciu kontekstach oglądu biografii z jej 
aspektem edukacyjnym. Zaproponowane odsłony są umowne, a przejście z jednej 
do drugiej – możliwe. Tak jak w życiu ludzkim, tak i w biografii doświadczenia się 
zazębiają, przenikają, są jednym lub/i drugim w zależności od sytuacji ich odczyty-
wania. Odczytywanie to może być czasowe, zmienne i może wynikać z priorytetów 
poznawczych badacza, tak jak i prezentacja edukacyjnych narracji biograficznych 
może wynikać z czasowej potrzeby i możliwości badanego.

W poniższym tomie poznajemy więc, na wybranych przykładach, instytu-
cjonalny, w szczególności szkolny kontekst biografii edukacyjnych. Dostrzega-
my silnie obciążający i oddziałujący na dalsze życie wpływ edukacji szkolnej, 
w szczególności szczebla podstawowego i średniego (Elżbieta Dubas). Biografie 
edukacyjne uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku (a więc instytucji eduka-
cji osób w wieku starszym) ukazane są w zakresie ich aktywności edukacyjnej, 
realizowanej jako kompensacja lub kontynuacja rozwoju, ze wskazaniem na za-
zębianie się tych aspektów rozwoju (Magdalena Wnuk-Olenicz). 

Kontekst zawodowy biografii edukacyjnych ukazuje wnikliwa analiza bio-
grafii edukacyjnych i zawodowych menedżerów, obrazująca ich innowacyjne 
kompetencje i twórczą postawę, nieodzowne w tego typu pracy zawodowej (Do-
rota Nawrat). Kontekst ten uwidoczniony jest także w badaniach biograficznych 
rozwoju zawodowego i całożyciowego uczenia się nauczycieli plastyki i zarazem 
twórców (Beata Kunat). 

Kontekst Innego w biografiach edukacyjnych przywołany jest w tym tomie 
przez odniesienia do biografii wielkich postaci historycznych – Juliusz Cezar 
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(Agnieszka Teresa Tys), postaci ze świata polskiej nauki i kultury – Stefan Swie-
żawski (Krzysztof Kamiński), Jerzy Stempowski, Józef Czapski, Czesław Miłosz 
(Dorota Sieroń-Galusek) i poszukiwanie w tych biografiach wątków edukacyj-
nych oraz edukacyjnego przesłania dla współczesnych. Kontekst Innego jest wi-
doczny także i w innych opracowaniach zawartych w tym tomie (Dubas, Kunat).

Kolejny kontekst biografii edukacyjnych stanowią odniesienia egzysten-
cjalne, częste w tej książce, co nie dziwi, gdyż biografia chyba najczęściej od-
zwierciedla właśnie egzystencjalne troski człowieka –  cierpienie i stratę (Urszula 
Tabor), chorobę (Joanna Żeromska-Charlińska) oraz śmierć (Olga Czerniawska), 
a także poszukiwanie edukacyjnego wymiaru trajektorii cierpienia (Emilia Mazu-
rek, Anna Gutowska). 

Dwa teksty, wyraźniej niż inne, uwypuklają kontekst autokreacji (Kamila 
Lasocińska) i autoterapii (Magdalena Hasiuk) zawarty w narracji i refleksji auto-
biograficznej. Opracowanie zawiera także swoistą zapowiedź nowego – wirtual-
nej biografii (Paulina Wawer), którą niewątpliwie można uznać za wyzwanie dla 
badaczy biografii, ale także pedagogów – teoretyków i praktyków.

Pragnę w tym miejscu podziękować Autorom tego tomu za ich twórczy 
wkład w rozwój badań nad biografiami edukacyjnymi. Dziękuję także Recen-
zentce tomu, Pani prof. dr hab. Hannie Solarczyk-Szwec za opracowanie recen-
zji wydawniczej, a Pani dr Joannie Stelmaszczyk za współredakcję książki oraz 
wieloletnią, realizowaną z pełnym oddaniem organizację Łódzkich Konferencji 
Biograficznych.

Opracowanie nie kończy refleksji nad fenomenem biografii edukacyjnej. 
Zaledwie otwiera dyskusję skoncentrowaną wokół edukacji zawartej w biografii 
i związanej z biografią. Ukazuje wybrane odsłony badanego zjawiska. Należy 
mieć nadzieję, że w przyszłości ujawni ogólniejsze konstatacje o biografii eduka-
cyjnej. Życzę inspirującej lektury.

 Elżbieta Dubas





Elżbieta Dubas* 

„Ja przez całe życie nie przeczytałem książki ...”
Nietypowa biografia edukacyjna – uczenie się „poza” 

książką 

Streszczenie: Tekst ukazuje analizę biografii edukacyjnej na przykładzie wywiadu z 46-let-
nim mężczyzną. Analiza ta ujawnia instytucjonalny przebieg edukacji (edukację formalną – szkol-
ną) oraz edukację nieformalną, ze szczególnym uwzględnieniem roli Innego w procesie uczenia 
się, szczególnie w dorosłości i na tle pracy zawodowej. Poza typowością tej biografii widoczna jest 
także jej nietypowość, związana z chorobą i niepełnosprawnością oraz wynikającymi z nich trud-
nościami w nauce szkolnej. Analiza powyższej biografii edukacyjnej potwierdza wiele teorii doty-
czących uczenia się dorosłych oraz tez z zakresu koncepcji biograficzności. Analizowana biografia 
edukacyjna jest też kanwą dla refleksji nad funkcjonowaniem systemu edukacji. 

Słowa kluczowe: nietypowa biografia edukacyjna, badania biograficzne.

„I haven’t read a single book in my whole life…”
Untypical educational biography – learning „outside” a book 

Summary: The text shows the analysis of educational biography illustrated with an example 
of an interview with a 46-year-old man. This analysis has revealed an institutional path of education 
(formal, school education) and informal education, with particular consideration of the role of the 
Other in learning process, especially in Adulthood and at work. Apart from the typical nature of this 
biography one can also see its untypical nature, connected with illness and disability and the dif-
ficulties in school learning resulting from them. The analysis of this educational biography confirms 
many adult learning theories and theses of biographicity concept. The analysed educational biography 
is the basis for reflection on the functioning of educational system too.

Keywords: untypical educational biography, biographical studies.

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Spo-
łecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48, edubas@uni.lodz.pl 



Elżbieta Dubas12

Wprowadzenie 

Tym, co skłoniło mnie do poznania biografii Tomka, było wypowiedziane 
przez niego podczas jednego z naszych koleżeńskich spotkań zdanie: „Nie prze-
czytałem żadnej książki”. Zaskoczyło mnie ono, bo oto rozmawiałam z człowie-
kiem bardzo inteligentnie łączącym różne elementy wiedzy formalnej i życiowej 
w ocenie otaczającej rzeczywistości, w tym relacji międzyludzkich. Jak to możli-
we zdobywać wiedzę „poza” książką, gdy edukacja szkolna, dodajmy, oparta wła-
śnie na książce, której winien był podlegać Narrator, była obowiązkowa i wszech-
obecna? Co w takim razie, jeśli nie książka, spowodowało, że system jego wiedzy 
i sądów był tak dojrzały?

Rozmowa z Tomkiem wiele wyjaśnia. Ukazuje ona bieg biografii edukacyj-
nej, którą niewątpliwie ze względu na odmienność realizacji procesu uczenia się 
można zaliczyć do biografii nietypowych. Dostarcza ona też wielu impulsów do 
krytycznej refleksji nad złożonym fenomenem uczenia się współczesnego czło-
wieka, nad funkcjonowaniem obowiązkowego systemu edukacji szkolnej oraz 
systemu kształcenia dorosłych. Niewątpliwie skłania do przemyśleń nad ludzkim 
jednostkowym życiem i jego uzależnieniem od zewnętrznych uwarunkowań oraz 
wewnętrznego samosterowania przez świadomy podmiot. I wiele uczy...

Przedstawienie postaci Narratora 

Tomek, lat 46, wykształcenie średnie pomaturalne, rozwiedziony (od miesią-
ca, przy stażu małżeńskim 25 lat), dwóch synów – w wieku 24 i 9 lat. Od 20 lat 
jest masażystą i aktualnie prowadzi w tym zakresie prywatną praktykę. Sytuacja 
materialna dobra, stan zdrowia dobry. Niedowidzący. Zainteresowania sportem  
– kolarstwem. Katolik niepraktykujący. 

Wywiad został przeprowadzony 19 stycznia 2011 r., autoryzowany i jego 
analiza poddana walidacji przed złożeniem opracowania do publikacji 23 lutego 
2014 r.

Wypowiedzi centralne w narracji Tomka
„Ciężkie to moje dzieciństwo”
„Pomyłka lekarzy kosztowała mnie całe życie”
„Człowiek jest tym, co spotkało mnie w życiu najpiękniejszego”
Wypowiedzi kluczowe dla biografii edukacyjnej
„Edukacja – nieustanna trauma”
„Chodziłem do sześciu podstawówek”
„Ja przez całe życie nie przeczytałem książki”
„To była moja największa szkoła (dom pomocy społecznej)”
„Wstyd mi było, że może jestem niedouczony”
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„Wspólnie, ja i moi klienci, dokonaliśmy czegoś ważnego”
„Pasożytuję na ich (klientów) wiedzy”
„Żebym mógł od innych czerpać, muszę być przygotowany”
„Włączam w klientów moją wiedzę”
„Gdybym urodził się jeszcze raz, postawiłbym na naukę”
Centralne wypowiedzi charakteryzujące los Narratora są zespolone z kluczo-

wymi stwierdzeniami opisującymi jego biografię edukacyjną. Przebieg edukacji 
w naturalny sposób został włączony w bieg życia.

Fakty biograficzne
W analizowanej narracji fakty biograficzne są nieliczne i podawane w sposób 

ogólny. Służą zakotwiczeniu opowiadanej biografii, zakreślając ramy czasowo-
-instytucjonalne biegu życia Narratora. Należą do nich:

• II klasa szkoły podstawowej – 22 pozycja w dzienniku: nauczycielka za-
uważa, że Narrator nie umie czytać.

• III klasa szkoły podstawowej – choroba; Narrator przez rok przebywa 
w szpitalu w Łodzi, a jest mieszkańcem Grudziądza.

• Uczęszczanie do sześciu szkół podstawowych (zmiany szkół).
• 22 lata – 6 stycznia podjęcie pracy, 18 stycznia – zawarcie związku mał-

żeńskiego.
• 9 miesięcy pracy w dps.
• 3 lata pracy w przychodni dla rencistów i emerytów.
• Praca w „Centrum Zdrowia Matki Polki”.
• 6 lat temu operacja oczu (w wieku 40 lat).
• Aktualnie masuje 20 osób, niektórych już 15–18 lat.
Wskazane dane obiektywne łączą się głównie z pracą zawodową Narratora, 

ale także, choć rzadziej, z chorobą i życiem rodzinnym. Mają związek z drogą 
edukacyjną, szczególnie z jej trudnym początkiem, uwikłanym w chorobę. Po-
dane fakty biograficzne najogólniej odpowiadają narracji odzwierciedlającej trzy 
linie biografii Narratora: zawodową, choroby i edukacji, choć zaznaczają również 
linię małżeństwa.

Ważne wydarzenia życiowe 
W biografii Narratora daje się ustalić kilka ważnych wydarzeń życiowych. 

Należy do nich: wybór kształcenia zawodowego (rehabilitant-masażysta), wyma-
gający nauczyciel anatomii w szkole pomaturalnej, praca w dps, opinia dyrekto-
ra dps, podjęcie pracy zawodowej i założenie rodziny w wieku 22 lat. Niektóre 
spośród ważnych wydarzeń życiowych mają charakter wydarzeń krytycznych. Są 
to: choroba w trzeciej klasie szkoły podstawowej i roczny pobyt w szpitalu oraz 
zaległości w nauce, niepełnosprawność, traumatyczny samodzielny wysiłek edu-
kacyjny w szkole pomaturalnej, relegowanie ze szkoły pomaturalnej, negatywne 
doświadczenia w pracy w sanatorium („nowobogaccy” i strata kontaktu z żoną 
i synem). Wydarzenia te bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z biografią eduka-
cyjną Narratora, rozumianą w kontekście formalnym, ale także i nieformalnym. 
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Podobnie też epizody biograficzne, na które wskazuje Narrator, a są nimi np. te-
sty z biologii, które pozwoliły mu wykazać się wiedzą z przedmiotu przy braku 
umiejętności pisania, aparat fotograficzny i fotografowanie przez klienta-profe-
sora podczas wspólnej wycieczki do lasu i stąd refleksja, że profesorowie mają 
zainteresowania w ramach „sposobu na życie”, także są silnie powiązane z drogą 
edukacyjną Narratora.

Struktury procesowe biografii 

W analizowanej narracji można odnaleźć liczne struktury procesowe, wska-
zywane w koncepcjach dotyczących badań biograficznych (Schütze, Alheit, 
Bron). Należą do nich:

• biograficzne schematy działania – plan przebiegu życia uporządkowany 
biegiem faz życiowych – szczególnie zaakcentowane dzieciństwo i dorosłość;

• instytucjonalne wzorce przebiegu życia – wyraźnie wyznaczone przez 
strukturę systemu oświaty w Polsce w latach edukacji Narratora, oraz miejsca 
realizacji pracy zawodowej; 

• linie biograficzne: edukacyjna, powiązana z zawodową i choroby/zdrowia  
– niepełnosprawności/sprawności;

• trajektoria choroby i niepełnosprawności (choroba oczu, dysleksja, niedo-
widzenie), trajektoria edukacji formalnej (brak umiejętności czytania i pisania, 
niskie oceny, nieuczenie się, doświadczenie traumy);

• Floating (zawieszenie) – klasa IV–VIII; Narrator stwierdza: „nic nie robi-
łem”. Uciekał w chorobę, cwaniactwo, w klasie VIII nosił do szkoły jeden zeszyt 
i długopis, nie miał teczki. Było to wynikiem choroby i trudności w nauce, ale 
również braku właściwej pracy pedagogicznej z uczniem potrzebującym szcze-
gólnego wsparcia;

• przełomy biograficzne – praca w dps, operacja oczu;
• metamorfoza (przemiana) – po pracy w dps: podniesienie samooceny, po-

czątek procesu rozwoju, przemiany świadomości, „wspinam się”. Po operacji 
oczu w wieku 40 lat – wzrost wiary w siebie, zmiany w pracy zawodowej, ucze-
nie się;

• pasaż (tranzycja) – uświadomione przejście w dorosłe życie: podjęcie roli 
zawodowej i rodzinnej w wieku 22 lat. 

Wskazana tranzycja, dotycząca przejścia w dorosłe życie poprzez podjęcie 
pracy zawodowej i zawarcie małżeństwa (założenie rodziny), jest typową dla 
społeczeństwa tradycyjnego, silnie uwarunkowaną socjalizacyjnie i uświadomio-
ną dorastającym członkom społeczeństwa jako norma społeczna. Narrator odno-
tował jej obecność w swoim doświadczeniu życiowym. Biograficzne schematy 
działania, wskazane przez Narratora, są silnie powiązane z instytucjonalnymi 
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wzorcami przebiegu życia. Narrator ujawnia linearne spostrzeganie biegu życia, 
poczynając od dzieciństwa poprzez młodość do dorosłości. 

 
Osoba Narratora. Narrator jako badany 

Analizowana narracja ujawniła bezpośrednio lub pośrednio dobre i złe stro-
ny (cechy) Narratora. Dowiadujemy się, że „w dzieciństwie miał bardzo dobrą 
pamięć”. Jako osobę dorastającą i dorosłą cechuje go chęć poszerzania wiedzy 
i odnalezienia „sposobu” na życie, chęć rozwijania się i doświadczenie poczucia 
rozwoju. Jest wysoko oceniany w pracy zawodowej. Lubi pracę z ludźmi. Chce 
być i jest przydatny (pomocny) innym. Lubi się dzielić swoją wiedzą i doświad-
czeniem zawodowym oraz wywiedzionym z realizowanych zainteresowań:

Czuję się potrzebny. Lubię ludzi, lubię prace z nimi. Myślę, że też wiele da-
wałem od siebie innym, że byłem też dla innych, choć żona miała pretensje, że 
nie dla niej.

Jest osobą o wysokim stopniu samoświadomości. Umie stawiać sobie cele 
rozwojowe. Potrafi skutecznie uczyć się od Innych. Złe strony Narratora umiej-
scowione są w jego przeszłości. Należy do nich ucieczka w chorobę, cwaniactwo 
na tle choroby, nicnierobienie w szkole z powodu choroby.

Narrator prezentuje osobowość narracyjną, „opowiadalną”. Narrację pro-
wadził sam, na kanwie pytania narracyjnego: Jak wyglądało uczenie się w Twoim 
życiu? Mówił dużo i z łatwością, a równocześnie w sposób zwięzły. Nie wymagał 
dodatkowych pytań. 

Narrację prowadził w sposób uporządkowany i przemyślany, co może świad-
czyć o czynionym dotychczas namyśle nad własną biografią ([…] gdy dojrzewa-
łem. Mam świadomość momentów przełomowych. Cofając się pamięcią, wiem, 
że nie zawsze żyłem pełnią życia). (Należy nadmienić, że temat rozmowy został 
zapowiedziany dwa tygodnie przed rozmową.) Narracja ujawniła wyraźnie upo-
rządkowaną refleksję autobiograficzną i wysoką kompetencję biograficzną 
Narratora, w tym umiejętność oceny i interpretacji własnych doświadczeń biogra-
ficznych. Dokonana przez Narratora ocena przeszłości łączona jest z perspektywą 
teraźniejszości i przyszłości. Tym samym analizowana narracja biograficzna łą-
czy wszystkie trzy wymiary czasu życia człowieka.

Biografia edukacyjna – analiza narracji 

Główne trzy linie biografii ujawnione w narracji dotyczącej biografii eduka-
cyjnej silnie się ze sobą łączą. Z racji na przedmiot wywiadu, jaki stanowiło roz-
poznanie nietypowej biografii edukacyjnej, linia edukacyjna jest linią wiodącą, 
lecz silnie powiązaną z linią zawodową i linią choroby/niepełnosprawności.
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Linia zawodowa zawiera ciąg wydarzeń o różnym ładunku emocjonalnym, 
jednak ze zdecydowaną przewagą ocen pozytywnych. Po pierwszym roku szkoły 
pomaturalnej Narrator jest relegowany i podejmuje pracę jako masażysta w dps, 
gdzie pracuje przez 9 miesięcy (+)1. Po ukończeniu szkoły maturalnej pracuje 
przez trzy lata w przychodni zdrowia dla emerytów i rencistów jako masażysta 
(0). Potem zatrudnia się w „Centrum Zdrowia Matki Polki”, gdzie jest ratow-
nikiem, instruktorem pływania i rehabilitantem (–). Następnie podejmuje pracę 
w sanatorium za granicą (–). Kolejne miejsce pracy to fitness klub (+), a od 20 lat 
realizuje prywatną praktykę jako masażysta (+). Linia zawodowa jest szczególnie 
ważna w życiu Narratora. To w obszarze pracy „był oceniany dobrze” w prze-
ciwieństwie do ocen formułowanych w szkole. Praca zawodowa była i jest ob-
szarem jego rozwoju i uczenia się. Dostarczała i dostarcza zadowolenia. Daje 
poczucie spełnienia w zawodzie i osiągnięcia oczekiwanej pozycji zawodowej. 
Świadczą o tym poniższe wypowiedzi Narratora:

Poszedłem do pracy po pierwszym roku. Miałem ukończony masaż klasycz-
ny. Zostałem zatrudniony w dps. To była moja największa szkoła2. Przyjęto mnie 
serdecznie, interesowano się mną, czekali na mnie [...] Nagle z osoby, która miała 
same problemy, stałem się potrzebny. Wracając do szkoły, miałem już doświad-
czenie, technikę masażu, inni tego nie mieli. Nie byłem już najgorszy. Byłem naj-
lepszy. Miałem zaświadczenie z pracy, że jestem dobrym pracownikiem. Dyrektor 
dps, którego masowałem, stwierdził, że byłem najlepszym masażystą, jaki go ma-
sował na przestrzeni 20 lat [...] To znaczyło dla mnie bardzo wiele.

Byłem źle oceniany w szkole. Potem dopiero w pracy byłem oceniany dobrze.
Momentem przełomowym w moim uczeniu się było 9 miesięcy pracy w dps.
Zrealizowałem się zawodowo, mam pozycję zawodową, mogę to rozszerzać 

dla własnej przyjemności.
Przyszłość – rozwój zawodowy cały czas.
Linia choroby/zdrowia – niesprawności/sprawności obejmuje doświadczenia 

o zmiennym w biegu życia ładunku emocjonalnym – negatywnym, poczynając od 
dzieciństwa i pozytywnym w dorosłości: chorobę (w III klasie szkoły podstawo-
wej) i roczny pobyt w szpitalu (–), złą diagnozę lekarską i złe korygowanie wzro-
ku (–), w konsekwencji niepowodzenia szkolne (–) i brak sukcesów życiowych 
oraz poczucie niedowartościowania (–), operację oczu (zeza) w wieku 40 lat, co 
satysfakcjonująco poprawia widzenie (+), korektę widzenia według własnego 
rozwiązania (+), uzyskanie prawa jazdy (+), realizację nowego „sprawnego” sty-
lu życia (+), pozytywne zmiany w aktywności zawodowej (+), zaawansowaną 
aktywność fizyczno-sportową (+), progres – uwierzyłem w siebie (+). Linia cho-
roby i niepełnosprawności, która traumatycznie obciążała Narratora aż do 40 roku 
życia, przerodziła się, przy jego silnym świadomym zaangażowaniu, jego wytę-

1  Znaki +, –, 0 oznaczają ładunek emocji związany z treściami wypowiedzi Narratora – odpo-
wiednio: dodatni, ujemny, obojętny emocjonalnie.

2  Pogrubiona kursywa – podkreślenie Badacza, uwypuklające wagę wypowiedzi.
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żonej aktywności fizycznej i refleksyjnemu podejściu do swego stanu zdrowia, 
w linię zdrowia i sprawności. Daje to wyraz edukacji rozumianej jako praca nad 
sobą w sytuacji trudnych doświadczeń życiowych, pozwalającej na przełamanie  
i wyjście z trajektorii cierpienia:

Zmieniłem się. 6 lat temu jeździłem do pracy rowerem, masowałem na dy-
wanie. Dziś jest inaczej. Przełomem była operacja oczu. Skoro zacząłem dobrze 
widzieć, to pomyślałem, że mogę mieć prawo jazdy. Ukończyłem je i mogę teraz 
jeździć samochodem. Nadal mam legitymację inwalidy – niedowidzący, ona mi się 
nawet przydaje;

W moim życiu nastąpił progres, bo uwierzyłem w siebie, że mogę coś zrobić. 
Praca nad sobą zawsze będzie opłacalna, rozwinie nas, zajmie nas. Będziemy 
coraz bardziej świadomi;

To przypadek, że zostałem masażystą. Odnalazłem się też w sporcie, a lekarze 
mi zabraniali. Pasjonowałem się sportem, rozwojem fizycznym. Późno dorasta-
łem, dopiero w 8 klasie. Już ćwiczyłem w szkole średniej. Zrozumiałem, że trzeba 
postawić na życie w sprawności, a nie asekurować się. Chciałem być taki jak 
inni, sprawny.

Linia edukacyjna
Linia edukacyjna Narratora obejmuje dwa tory: linię edukacji formalnej 

(szkolnej) i linię edukacji nieformalnej (pozainstytucjonalnej, „na tle życia”). 
Linia edukacji pozaformalnej (zinstytucjonalizowanej pozaszkolnej) w narracji 
Narratora jest nieobecna. Linia edukacji formalnej jest wyraźna, powiązana z ty-
pem szkół, do których Narrator uczęszczał. 

a)  Edukacja formalna Narratora obejmuje:
szkołę podstawową – klasa I: Narrator wspomina, że czytał z pamięci, miałem 

dobrą pamięć (+); klasa II – trudności w nauce, trudności z czytaniem (–); klasa 
III – choroba, rok pobytu w szpitalu (–), klasa IV–VII – indywidualne nauczanie 
(+, –), klasa VIII – nauka w szkole po długiej przerwie (nie uczył się, nosił tylko 
jeden zeszyt i długopis, brak wymagań ze strony nauczycieli, co było tłumaczone 
chorobą, złe oceny, obce środowisko) (–), uczęszczanie do sześciu szkół podsta-
wowych ze względu na chorobę i wynikające z niej trudności w nauce (–):

Początek edukacji. Dzieciństwo. Miałem problemy z nauką w szkole podsta-
wowej. Zawsze miałem jako dziecko bardzo dobrą pamięć. Nikt się nie zreflek-
tował, że nie umiem czytać, bo czytałem z pamięci. Dopiero w drugiej klasie na-
uczycielka zauważyła, że nie umiem czytać. W dzienniku byłem dwudziesty drugi, 
nazywałem się na O., zanim do mnie doszło, to zdążyłem nauczyć się czytanki 
z tego jak wcześniej czytali koledzy. Tak było w pierwszej klasie. W drugiej czy-
tanki były już dłuższe, trudniej było zapamiętać. W drugiej klasie już nie lubiłem 
chodzić do szkoły, bo słabo się uczyłem, dostawałem same złe oceny. W trzeciej 
klasie – choroba, jeden rok byłem w szpitalu. Straciłem przytomność. Objawy 
wskazywały, że coś jest nie tak. Byłem w szpitalu w Łodzi, a mieszkałem w Gru-
dziądzu. Były duże zaległości w nauce;
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Mama wywalczyła indywidualne nauczanie. Jakaś pani przychodziła raz w ty-
godniu, ale to było mało. Dopiero w VIII klasie poszedłem do szkoły, wspólnej klasy, 
po długiej przerwie, nikogo nie znałem. To co robiłem, to była ucieczka w chorobę. 
Nauczyłem się cwaniactwa, że mogę się nie uczyć, bo byłem chory, długo w szpitalu 
[...]. Zdaję sobie dziś sprawę, że robiłem sobie krzywdę... Do końca podstawówki 
miałem tylko jeden zeszyt i długopis. Nie miałem teczki. Tak przychodziłem do szko-
ły – tylko z jednym zeszytem. Nie wiem, jak to mogło być możliwe. Jakoś nikt mi nie 
zwracał uwagi. Może wykorzystywałem swoją sytuację, podpierałem się tym, co 
mama mówiła w szkole o moim zdrowiu. Tak myśleli o mnie nauczyciele [...]; 

Chodziłem do sześciu podstawówek. Zmieniałem szkołę – mama mnie przepi-
sywała do innej, gdy nauczyciele się zorientowali, że mam zaburzenia. Nie chcia-
łem być poniewierany, ośmieszany, wstydziłem się; chciałem tego uniknąć.

szkołę średnią – dla pracujących, niski poziom, minimalne wymagania (–), 
diagnoza dysleksji (–), matura ustna z powodu dysleksji (+), oceny słabe – dosta-
teczne (–), wyjątek – oceny bardzo dobre z biologii i matura z biologii na 4 (+), to 
skłoniło Narratora do wyboru (za namową mamy) szkoły pomaturalnej (masażu) 
na podbudowie biologii (+):

Poszedłem do szkoły dla pracujących, bo nie pisałem. Wtedy pomyślano, że 
pewnie jestem dyslektykiem, bo nie pisałem. Wykonano diagnozę i okazało się, że 
nim jestem. Byłem zwolniony z egzaminów pisemnych. W szkole był niski poziom 
nauczania. Zajęcia były dwa razy w tygodniu po 5 godzin. Maturę zdawałem ust-
nie, wszystko na trójczyny, tylko z biologii miałem 4;

Nauczyciel z biologii robił testy, zaznaczałem tylko krzyżykiem, to umiałem. 
Przez rok dostawałem z biologii tylko 5. To było satysfakcjonujące. To zachęciło 
do wyboru szkoły z biologią. Mama podpowiedziała, że może jak mam dobre oce-
ny z biologii, to szkoła masażu. Nie piszę, nie czytam, tam też nie będą czytać [...].

szkołę pomaturalną – wysoki poziom, wymagający wykładowca anatomii 
z uczelni medycznej (+, –), duży traumatyczny wysiłek edukacyjny, inni czytali 
– narrator nie (–), relegowanie po pierwszym roku z powodu wykonania masażu 
bez dyplomu (–), powrót do szkoły po roku na skutek odwołania do minister-
stwa, pozytywne spostrzeganie Narratora w szkole w kontekście już zdobytego 
doświadczenia zawodowego (+):

Nie piszę, nie czytam, tam też nie będą czytać [...], ale okazało się, że inni nie-
dowidzący jednak czytali. Mieli szkła powiększające, nagrywali na kasety i słu-
chali, czytali pismem Brailʼa, a ja nic [...];

W tej szkole wymagania były duże. Anatomia była na wysokim poziomie. Wy-
kładowca był ze szkoły medycznej. To wymagało wysiłku. Traumatyczne to było, 
wszystko musiałem sam... Szkołę dwuletnią kończyłem 3 i pół roku, samodzielnie, 
bez pomocy. Pani dyrektor i psycholog były przeciwko mnie, vice dyrektor i pe-
dagog były ze mną. Po pierwszym roku byłem relegowany ze szkoły, choć zdałem 
wszystkie egzaminy. Po pierwszym roku na obozie zdecydowałem się kogoś maso-
wać – tak się niby nie powinno, bez dyplomu.



„Ja przez całe życie nie przeczytałem książki...” 19

Linia edukacji formalnej Narratora jest więc silnie uwarunkowana i powią-
zana z linią choroby/niepełnosprawności. To zdecydowało o doświadczeniu edu-
kacji szkolnej jako traumy. Jednak doświadczenie traumy było potęgowane także 
nieumiejętnym podejściem pedagogicznym nauczycieli, polegającym na minima-
lizacji wymagań i braku motywowania do uczenia się pomimo trudności (o czym 
później): 

To co robiłem to była ucieczka w chorobę. Nauczyłem się cwaniactwa, że 
mogę się nie uczyć, bo byłem chory, długo w szpitalu... Zdaję sobie dziś sprawę, że 
robiłem sobie krzywdę... Do końca podstawówki miałem tylko jeden zeszyt i dłu-
gopis. Nie miałem teczki; 

Tak przychodziłem do szkoły – tylko z jednym zeszytem. Nie wiem, jak to mo-
gło być możliwe; 

Jakoś nikt mi nie zwracał uwagi. Może wykorzystywałem swoją sytuację, 
podpierałem się tym, co mama mówiła w szkole o moim zdrowiu. Tak myśleli 
o mnie nauczyciele...;

Z drugiej strony, nauczyciele też nie mieli łatwo: duże klasy – nas było 33, 
szkoła była nowa, na nowym osiedlu. Nie było im łatwo tego ogarnąć;

Uciekałem w ulgowe życie, bo byłem chory itd. Robiłem sobie krzywdę. Dziś 
nie lubię takich ludzi. Widzę, że społeczeństwo jest pełne takich pseudoinwalidów. 
Cwaniactwo nie jest niczym dobrym. Dziś to tak widzę i potępiam.

b) Edukacja nieformalna, o której mówi Narrator, to uczenie się powiązane 
z pracą zawodową w relacjach z Innymi. Początek tej edukacji ma miejsce, gdy 
Narrator, relegowany ze szkoły pomaturalnej po pierwszej klasie za wykonany 
bez uprawnień masaż, podejmuje pracę w dps. Narrator stwierdza: 

Poszedłem do pracy po pierwszym roku. Miałem ukończony masaż klasycz-
ny. Zostałem zatrudniony w dps. To była moja największa szkoła. Przyjęto mnie 
serdecznie, interesowano się mną, czekali na mnie... Nagle z osoby, która miała 
same problemy, stałem się potrzebny. Wstyd mi było, że może jestem niedouczo-
ny. Wytworzyła się relacja, że warto się uczyć. Pracowałem tam 9 miesięcy. Się-
gałem do wiedzy, którą zdobyłem wcześniej. 

Dominujący wątek narracji dotyczący edukacji nieformalnej to Inni jako na-
uczyciele. Na początku były to osoby starsze – klienci dps, potem klienci przy-
chodni zdrowia – emeryci i renciści, akceptujący Narratora i zadowoleni z jego 
usług (+):

Już tam, w dps, otworzyły się możliwości chłonięcia wiedzy od ludzi star-
szych. To była kopalnia wiedzy. Każdy chciał coś powiedzieć, choć nikt nie chciał 
ich słuchać. Podsumowywali swoje życia. Też prowadziłem wywiady z osobami 
starszymi w dps. Jedna z pań powiedziała: «Ja byłam praczką» – miała 98 lat, 
a ja 22 lata. Inny pan walczył w Mandżurii w 1904 roku. Każdy z tych ludzi był 
gdzieś umiejscowiony, a ja nie wiedziałem, gdzie jest Mandżuria, nawet gdzie 
jest Kalisz. Bo nie uczyłem się. Z tych rozmów była satysfakcja dla obu stron. 
Większość rozmów wpłynęła na mój rozwój. Po szkole poszedłem pracować do 
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przychodni, gdzie przychodzili emeryci i renciści. Nie miałem młodych pacjentów. 
Tam pracowałem 3 lata;

później osoby dorosłe, które szybko dorobiły się znacznych pieniędzy, tzw. 
„nowobogaccy” (–):

 Potem wyjechałem do sanatorium. Pojechałem tam dorobić się fortuny. Tam 
były wielkie pieniądze. Jednak to było coś dużego za coś małego. Pieniądze za stratę 
kontaktu z żoną i dzieckiem. Od tego czasu mam paniczny strach przed wyjazdem za 
granicę, bo zawsze jest coś za coś. Ja tam bardzo dobrze zarabiałem, pracowałem 
dwa tygodnie ciurkiem, ale nie mogłem ich wydać. Nie miałem kiedy. Cały czas praco-
wałem. Nigdy nie goniłem za pieniędzmi. Nie wyczułem relacji pieniądz – wydawanie; 

Tam spotkałem innych ludzi – ludzi sukcesu. Ale tych tzw. nowobogackich. 
To był ten czas. SPA wymagało dużo pieniędzy. Oni mieli te pieniądze. Zarabiali 
dużo pieniędzy. Jednak płacili bardzo dużą cenę za duże pieniądze. Byli zapasie-
ni, zestresowani. Przyjeżdżali z wielkimi nadziejami, że w ciągu dwóch tygodni 
zrobię z osoby wystruganej z kartofla gwiazdę. Może dziś są inni, wygładzili się... 
Nie miałem o czym z nimi rozmawiać, byłem przygnębiony tym. Nie byli dla mnie 
wzorem. Nie miałem gdzie wydać zarobionych pieniędzy...;

następnie osoby wykształcone, świadomie dbające o siebie (lekarze, na-
uczyciele) (+): 

Potem pracowałem w fitness klubie, gdzie przychodzą ludzie, którzy dbają 
o siebie systematycznie. Regularnie dbają o swoje ciało. Chciałem mieć z takimi 
ludźmi do czynienia. Osiągnęli sukces nie dzięki prostym rozwiązaniom. Byli to 
lekarze, nauczyciele... Mieli sposób na siebie. Musiałem się podciągnąć intelek-
tualnie. Opowiadali, gdzie wyjeżdżali... Ja wtedy nie wiedziałem, gdzie są Alpy, 
różne wyspy, stolice. Inne kultury poznałem z tych opowiadań. Przyglądałem się 
ludziom: widziałem, że dbają o siebie, o swoje rodziny, mają jakiś grafik zajęć, 
są poukładani. To mi się zaczęło podobać, bo tak powinno się żyć. Planowanie, 
stawianie sobie poprzeczki – to jest ważne. Tego nie uczą w szkołach. Może uczą, 
ale ja tego nie załapałem. Stawianie sobie wyzwań, to kolejne szczeble drabiny. 
Każdy następny szczebel drabiny to ten, na którym się potem stoi. Czułem, że się 
wspinam: gdy pomagam ludziom, mogę dokonywać wyborów...;

a ostatnio osoby wykształcone i o wysokiej pozycji społecznej (lekarze, 
biznesmeni, profesorowie) (+):

Dziś masuję 20 osób regularnie, co tydzień. Niektórych już od 15–18 lat. 
Niektóre kontakty stają się przyjacielskimi. Dziś mam kilku biznesmenów, którzy 
przetrwali ciężkie czasy i przeżyli selekcję biznesową. Masuję lekarzy, profesorów 
medycyny i innych – socjologii, ekonomii. Znam 7 profesorów. Nie każdy ma taką 
możliwość. Czasem spędzamy wspólnie czas – wycieczki rowerowe, kije. Dowia-
duję się o ich zainteresowaniach i widzę, że poza pracą mają także zaintereso-
wania, np. fotografowanie, piszą poezje. A przecież nie wszyscy ludzie potrafią się 
sobą zajmować...
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Narrator także, choć rzadziej, spostrzega Innych jako uczniów. Dotyczy to 
dzieci, z którymi pracował w Centrum Zdrowia Matki Polki jako rehabilitant, 
ratownik i instruktor pływania, oraz dorosłych klientów – osób masowanych, któ-
rym przekazuje swoją wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia:

Zatrudniłem się więc w „Matce Polce”. Tu pracowałem jako ratownik, in-
struktor pływania, rehabilitant, bo takie też miałem uprawnienia. Niczego się tu 
nie nauczyłem. Miałem kontakt tylko z dziećmi. To ja nauczałem. Zatęskniłem za 
relacją z ludźmi. Wróciłem do masażu...;

Ja uczę moich klientów nowych zachowań. Np. znalazłem formę wysiłku fi-
zycznego dla kobiety z problemami wzroku, wpłynąłem na zmianę jej odżywiania. 
Dziś je 4, kiedyś 2 posiłki, liczy kalorie. Wie, że można wydać pieniądze na coś 
dobrego dla siebie, np. na rower, fitness-club. To, że całe życie trenowałem, prze-
kazałem to innym. Wtłaczam w klientów moją wiedzę. Przekazałem to, co było 
moim konikiem (aktywność fizyczna, sport, dbałość o sylwetkę, wiedza o dietach, 
trening fizyczny);

Świadomość jest ważna. Ludzie popełniają wiele błędów. Podpowiadam im, 
co mogą zrobić dla siebie. Wysiłek fizyczny nie musi być od razu na poziomie 
profesjonalnym. Może to być 15 minut spaceru, ale dla tej osoby na tym pozio-
mie wystarczy. Przekazuję im, że przy diecie, wysiłku fizycznym nie musi człowiek 
cierpieć.

Relacja pierwsza (uczenie się od Innych) często łączy się z drugą (uczenie 
Innych). W pewnym stopniu więc wytworzyła się wzajemność relacji edukacyj-
nej Inni – Narrator. Cecha szczególna nieformalnej edukacji Narratora to duże 
zapotrzebowanie na uczenie się od Innych. Przepływ wiedzy i jej zdobywanie ma 
miejsce w relacji zawodowej, w relacji nadrzędności (Narrator w roli masażysty) 
i podrzędności zarazem (niedouczony Narrator wobec wykształconych i mających 
sposób na siebie, samoświadomych klientów). Ważny aspekt edukacji dorosłych, 
uwidoczniony w tej narracji, to próba zachowania podmiotowości, godności 
i znaczenia Osoby w relacji edukacyjnej uczeń – nauczyciel, bez względu na zaj-
mowaną pozycję nadrzędności lub podrzędności w tej relacji.

Warto zwrócić uwagę na brak zainteresowania relacją edukacyjną z dziećmi. 
Bycie w roli nauczyciela wobec dzieci Narratora niczego nie nauczyło, ta 

relacja nie zaspokajała jego oczekiwań poznawczych. Wyraźnym było bowiem 
jego zapotrzebowanie na wiedzę ogólną i specjalistyczną, wiedzę o kulturze, spe-
cjalistyczne doświadczenia zawodowe i nade wszystko wiedzę o życiu – „sposób 
na siebie”, sposób na życie; dzieci nie dysponowały przecież taką wiedzą.

Podsumowując, można przyjąć, że rozwój edukacyjny i zarazem osobowo-
ściowy, uświadomiony przez Narratora, jest wyraźnie widoczny od momentu 
podjęcia pracy w dps i dynamicznie trwa nadal. Można też przyjąć, że praca w dps 
rozpoczęła przełamywanie traumy edukacji szkolnej. Natomiast kontakt z dobrze 
wykształconymi klientami, którzy osiągnęli sukces, był przyczyną wyraźnej prze-
miany (metamorfozy) świadomości Narratora. Inni więc, i to w sposób bardzo po-
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zytywny, odmienili sposób spostrzegania siebie przez Narratora i wyzwolili nowe 
potrzeby samorozwoju. Świadczą o tym następujące wypowiedzi:

Człowiek jest tym, co spotkało mnie w życiu najpiękniejszego. Człowiek no-
wopoznany jest dla mnie wartością. Nie spocznę, zanim ich nie zgłębię. Byłem 
ciekaw życia moich klientów, ich sposobu na życie. Pasożytuję na ich wiedzy. 
Mam kontakt z taką liczbą ludzi, z takim ich przekrojem. Spotkałem setki ludzi;

Czułem, że się wspinam: gdy pomagam ludziom, mogę dokonywać wyborów...;
Miałem utrudniony start, trudne dzieciństwo. Tak i tak jestem zadowolony. 

Oglądając się za siebie, widzę, że się rozwinąłem, że nie zmarnowałem szansy. 
Koledzy ze szkoły, którzy nie mieli problemów, a nie osiągnęli tyle co ja. Wspól-
nie, ja i moi klienci, dokonaliśmy czegoś ważnego.

Główne konteksty narracji biograficznej – synteza 

Analizując narrację biograficzną Narratora, daje się zauważyć kilka ważnych 
jej zakresów, stanowiących zarazem istotne rysy tej biografii, silnie powiązane 
z biografią edukacyjną. Poniżej zostaną one przywołane i uwypuklone.

Inny, z którym jako klientem spotyka się Narrator-masażysta w swej pracy 
zawodowej. Inny występuje tu głównie w roli nauczyciela, ale także, choć rza-
dziej, w roli ucznia. Inny pokazuje, że warto mieć „sposób na siebie”, by osiągnąć 
życiowy sukces. Wspiera rozwój intelektualny oraz mądrościowy Narratora. Uru-
chamia jego potrzeby samorozwoju oraz zmienia i poszerza pole jego samoświa-
domości. Mobilizuje do aktywności edukacyjnej rozumianej szeroko. Wyzwala 
również chęć dzielenia się posiadaną przez siebie wiedzą i potrzebę wspomagania 
Innych w procesie realizacji zdrowego stylu życia. Relacja edukacyjna z Innym 
ma cechy wzajemności (Dubas, 2010, 2011).

Narrator wyraźnie podkreśla znaczenie praktyki (pracy zawodowej) w pro-
cesie uczenia się. Praktyczne działanie (po raz pierwszy w dps) pozwoliło na 
zmianę motywacji uczenia się i przyczyniło się do wzrostu poczucia własnej war-
tości. Doświadczenia zawodowe odegrały wiodącą rolę w procesie jego rozwoju 
intelektualnego i mądrościowego. Tak ważny dla Narratora kontakt z Innym (opi-
sany wyżej) też dzieje się na płaszczyźnie praktycznej – zawodowej. Wreszcie, 
Narrator stwierdza, że edukacja powinna przygotowywać do rynku pracy. Można 
więc i w tym wymiarze odnaleźć jej praktyczny wymiar. Idąc za tokiem myśle-
nia i doświadczeń Narratora, trzeba przyjąć, że nawet przy trudnościach ucznia 
w procesie edukacji szkolnej, szkoła powinna go przygotować do działań prak-
tycznych, powiązanych z zawodem i rynkiem pracy. Narrator podkreśla także, że 
inność to trudność, ale także i wartość: 

Niechęć do uczenia się powodowana była zaburzeniami zdrowotnymi: brak 
korelacji oko - mózg - ręka, zaburzenia wzroku, lateralizacji, astygmatyzm. Można 
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się wtedy też nauczyć, ale z innym podejściem. Np. w szkołach europejskich niko-
go nie interesuje, jakim jest się uczniem, tylko jak człowiek odnajdzie się na rynku 
pracy. Naciski na drodze powodują wielkie stresy, urazy, traumatyczne przeżycia. 
Inność powodowała nieakceptowanie, ale inność może być podstawą sukcesu.

Niezwykle ważnym jest też aspekt gerontologiczny analizowanej narra-
cji. Wczesne, w młodym wieku, pozytywne doświadczenia wyniesione z relacji 
z osobami starszymi, zmieniają traumę edukacji szkolnej. Praca przez 9 miesię-
cy w dps, po relegowaniu ze szkoły pomaturalnej, to bycie życzliwie przyjętym 
przez swych starszych klientów, co musiało być dla Narratora pozytywnym do-
świadczeniem w kontekście nieprzyjemnych styczności z nauczycielami w szko-
le. Starsi klienci ujawniali też chęć opowiadania o sobie i potrzebę bycia wysłu-
chanymi. Słuchanie zaś bogatych opowieści biograficznych tych osób wzbudziło 
u Narratora potrzebę wiedzy o życiu i chęć zbudowania własnego systemu wiedzy 
i sposobu na życie. Uświadomiło niedostatek posiadanej wiedzy w porównaniu 
z doświadczeniami starszych klientów.

Wreszcie, kluczowa dla tej analizy rola książki i czytania w procesie eduka-
cji. Narrator stwierdza, że nie przeczytał jednej książki. Nieczytanie książek wy-
nikało nie tylko z powodu trudności z czytaniem, związanych z niedowidzeniem 
oraz dysleksją, lecz też niechęci do przyjmowania jednego punktu widzenia, jaki, 
zdaniem Narratora, prezentuje pojedynczy autor książki. Czytelnictwo artykułów 
zaś pozwala na wypracowywanie własnego stanowiska, dlatego Narrator czyta 
wiele takich tekstów:

Nie przeczytałem jednej książki, ale za to czytałem setki artykułów, krótkich 
tekstów. Książka jest tendencyjna, artykuły pisane są przez różnych autorów. Moż-
na porównywać i wypracowywać swoje stanowisko...

Również w celu poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej Narrator czyta 
informacje w Internecie. Zdiagnozowana dysleksja, która utrudniała naukę czy-
tania w pierwszych latach edukacji szkolnej, do dziś pozostawiła niechęć do czy-
tania książek. W szkole pomaturalnej okazało się jednak, że inni niedowidzący 
czytali, gdyż zamiast pozostawać biernymi, szukali odmiennych, niż wzrokowy, 
sposobów czytania. Jedyna przeczytana przez Narratora książka, a właściwie stu-
diowana przez ponad dwa lata (z dużym mozołem) to biblia. Lektura tej mądro-
ściowej księgi uporządkowała Narratorowi wiedzę o życiu, a jej treści były zgod-
ne z jego doświadczeniami i podane w przystępnej dla niego formie:

Ja przez całe życie nie przeczytałem książki. Jedną książkę jednak przeczy-
tałem. To była biblia. Czytałem ją dwa i pół roku. Chciałem coś zmęczyć. To była 
przystępna forma, w wierszach. Czytałem kilka wierszy na dzień. Zaznaczałem do 
którego miejsca. Studiowałem ten fragment. Wyciągałem z niej mądrość życio-
wą, z przypowieści. Po biblii już nie przeczytałem innej książki, bo ona zawiera 
wszystkie mądrości. Tak się uważa, że biblia to księga, która naucza, uczyła mą-
drości. Biblia była zgodna z moimi doświadczeniami. Biblia mówiła o tym, co ja 
czułem. W życiu wszystko powinno być poszufladkowane. Biblia to było ułożenie 
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w tej szufladzie. Ja te pojęcia miałem w bałaganie. Biblia je ułożyła. Człowiek po-
winien wiedzieć do czegoś przykleić. Ale... jestem daleki od szufladkowania ludzi. 
Każdy jest indywidualnością. Chodzi tu o ogólne szufladki: geografia, muzyka..., 
ale lubię też wiedzę ogólną.

Analiza narracji potwierdziła więc znaczenie wczesnych doświadczeń eduka-
cyjnych i ich wpływ na dalszą drogę edukacyjną. Ukazała, jak trudno jest zmienić 
wcześniejsze doświadczenia edukacyjne, wcześniejsze nawyki i sposoby uczenia 
się. Jak trudno nadrobić braki edukacji z okresu dzieciństwa. Wskazała też, że 
możliwym jest zdobywanie wiedzy innymi drogami niźli poprzez czytelnictwo 
książek, choć wymaga to znacznego zaangażowania świadomego i pragnącego 
swego rozwoju podmiotu.

Próby podsumowania opowiedzianej biografii edukacyjnej 

Edukacja w biegu życiu Narratora. Analiza materiału biograficznego ujawnia 
skrajnie odmienne znaczenie edukacji w perspektywie czasowej. 

Przeszłość. Edukacja – nieustanna trauma to doświadczenie przeszłości. Tak 
negatywna ocena własnej drogi edukacyjnej w jej formalnym przebiegu odno-
si się do edukacji właściwie we wszystkich typach szkół, do których Narrator 
uczęszczał. Szczególnie traumatyczne doświadczenia mają miejsce w szkole pod-
stawowej, gdy Narratora zaskakuje choroba. Żyje on z nią i jej następstwem w po-
staci niepełnosprawności przez wiele kolejnych lat życia. Dźwiga ciężar swojej 
trajektorii cierpienia, a system edukacji szkolnej właściwie nie pomaga mu jej 
przełamać. Przełom życiowy, który rozpoczyna proces wychodzenia z tej trajek-
torii i zmianę stosunku do edukacji, jest związany z pierwszą podjętą przez Nar-
ratora pracą w dps: Momentem przełomowym w moim uczeniu się było 9 miesięcy 
pracy w dps. Tam zaczyna uczyć się inaczej, z doświadczenia Innych, w atmosfe-
rze akceptacji i życzliwości, z poczuciem swej podmiotowości.

a) Teraźniejszość. Edukacja dziś, praktykowana jako nieformalne uczenie 
się, jest dla Narratora wartością: Edukacja otwiera drzwi. [...] Im człowiek bar-
dziej wykształcony, tym mniej w nim uporu. Zauważyłem, że profesorowie odbie-
rają życie z umiarem, nie wygłaszają skrajnych opinii (choć może się to czasem 
zdarzyć). Nauka przynosi wyważenie, umiar między jedną a drugą stroną. Uczy 
słuchać.

Dostarcza wiedzy potrzebnej w życiu, w relacjach międzyludzkich i zdoby-
wana jest dla przyjemności. Pozwala się rozwijać. Mając taką świadomość, dba 
o edukację swych dzieci:

Gdybym się urodził jeszcze raz, postawiłbym na naukę. W tej chwili dbam 
o edukację dzieci, dbam, by starszy syn studiował, młodszemu zapewniam odpo-
wiednie warunki edukacji. Edukacja otwiera drzwi, możemy pójść dalej.
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Dziś główne źródło wiedzy dla Narratora to inny człowiek i rozmowa, a tak-
że korzystanie z Internetu i czytanie tekstów źródłowych:

Źródło wiedzy – inny człowiek, rozmowa z nim. Ja cytuje moich klientów;
Dziś uczenie się dla mnie to poszukiwanie wiedzy potrzebnej w życiu, w kon-

taktach międzyludzkich. Np. chcę wiedzieć, gdzie są Malediwy, bo o nich ktoś 
mi opowiadał. Jest teraz Internet, zaglądam do Internetu, można się dowiedzieć, 
żeby sobie wstydu nie robić w kontaktach z innymi ludźmi. Żebym mógł od innych 
czerpać, muszę być przygotowany;

Dziś uczenie się dla mnie to czytanie tekstów źródłowych.
b) Przyszłość. W przestrzeni przyszłości odzwierciedla się takie samo spo-

strzeganie edukacji jak w teraźniejszości. Plany edukacyjne są formułowane 
ogólnie i dotyczą pozyskiwania wiedzy zawodowej i tzw. abstrakcyjnej (bo nie 
wyjeżdżam za granicę, więc to jest abstrakcja, o czym się dowiaduję), tzn. poza-
zawodowej, teoretycznej, poprzez rozmowy z Innymi, w szczególności z klien-
tami. Ważna jest wiedza codzienna, przydatna oraz kultura bycia na co dzień: 
Obycie na co dzień. Wiedza, jaka jest potrzebna. Zwroty grzecznościowe. Uczenie 
się sprzyja wypracowaniu wyważonego stanowiska, wiąże się z brakiem uporu, 
umiejętnością słuchania. Z uczeniem się wiąże się praca nad sobą, rozumiana jako 
poszerzanie świadomości. 

Podsumowując, należy podkreślić widoczną przemianę postawy Narratora 
wobec uczenia się (z negatywnej na pozytywną), która została zapoczątkowana 
pracą w dps. Narrator odchodzi od łączenia edukacji z wiedzą książkową, a odno-
si ją do wiedzy przydatnej w życiu, w szczególności w pracy zawodowej i rela-
cjach międzyludzkich, w kulturze życia codziennego. Głównym źródłem wiedzy 
jest Inny z bogactwem jego doświadczenia. Aktualnie stosowane metody uczenia 
się to rozmowa z klientami podczas wykonywanej pracy zawodowej. W procesie 
uczenia się wykorzystywany jest także Internet. 

Ze zmianą stosunku do edukacji wiąże się też przełamywanie trajektorii cier-
pienia. Uczenie się, praktykowane jako aktywność rozwojowa samoświadome-
go podmiotu, można więc uznać za dominujący czynnik pozwalający na wyjście 
z trajektorii cierpienia (por. Mazurek, 2013).

Poszukiwanie, rozwój, zmiana. Narrator niewątpliwie jawi się jako osoba 
doskonaląca się, podejmująca pracę nad sobą, poszukująca nowej wiedzy i no-
wego sposobu życia. Jego rozwój to stawanie się coraz bardziej świadomym. 
Ważną rolę w tym procesie odgrywają osoby uznane przez Narratora za wzory 
osobowe. Są nimi ci, którzy znaleźli sposób na siebie, odnieśli sukces zawodo-
wy i życiowy, posiedli system spójnej wiedzy, którą umiejętnie wykorzystują 
w życiu codziennym. Edukacja Narratora silnie wiąże się więc z procesem jego 
rozwoju.

Można więc, na podstawie doświadczeń ujawnionych w narracji, ustalić 
swoisty edukacyjny łańcuch samorozwoju Narratora. Elementy tego łańcucha 
stanowią: 1) ocena/pochwała/uznanie, 2) wzbudzenie wiary w siebie, 3) wzrost 
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motywacji uczenia się (chęć uczenia się uświadamiająca jego potrzebę), 4) zmia-
na samoświadomości (chcę się uczyć, mogę się uczyć, 5) obecność stymulatorów 
uczenia się (szczególnie innych ludzi), 6) aktywność edukacyjna (oczekiwana 
i realizowana), 7) wyraźna zmiana sposobu na siebie w obszarze samoświadomo-
ści, 8) zmiana stylu życia (z większym udziałem świadomych i cenionych wybo-
rów), 9) zmiana jakości życia (życie pełniejsze), 10) permanentne nastawienie na 
osiąganie wyższej jakości życia.

Niewątpliwie też można mówić o ukonstytuowaniu się, poczynając od pracy 
w dps, nowej filozofii życia Narratora, w której znaczące miejsce zajmuje edu-
kacja: jako wartość wybierana i realizowana, a także przekazywana Innym (np. 
swoim dzieciom).

Wnioski i postulaty dotyczące edukacji 

Analiza powyższej biografii edukacyjnej nasuwa wiele wniosków oraz wyni-
kających z nich postulatów pedagogicznych.

Warto podkreślić znaczenie właściwej diagnozy lekarskiej i pedagogicznej 
dla doświadczeń edukacyjnych dziecka. Zła diagnoza skutkuje negatywnymi do-
świadczeniami edukacyjnymi w szkole, a potem w dorosłym życiu:

Lekarze przepisywali mi okulary, których nie mogłem nosić. Dobre okulary 
byłyby podstawą. Inne korygowanie oczu. Teraz jest dobrze, bo sam sobie wy-
myśliłem okulary jako rehabilitant. Skonsultowałem z lekarką, pytam się, czy tak 
może być. Lekarz mówi, tak, może tak być. Pomyłka lekarzy kosztowała mnie całe 
życie. 6 lat temu miałem operację zeza. Okazało się, że widzę dobrze. [...] Ostatnio 
byłem w kinie 3D i okazało się, że widzę trzy wymiary, tak mi się wydaje, że to były 
trzy wymiary. A lekarze mówili mi, że nie mam widzenia obuocznego. Muszę iść 
z tym do lekarza...

Znaczenie wymagań edukacyjnych wobec ucznia jest bardzo istotne: brak 
wymagań demotywuje, nie rozwija aktywności edukacyjnej. Wymagania do-
stosowane do możliwości skłaniają do wysiłku edukacyjnego i pozwalają na 
opanowanie umiejętności edukacyjnych potrzebnych w późniejszym życiu. Mi-
nimalizacja wymagań szkolnych nie stymuluje rozwoju ucznia. Jest to wiedza 
powszechnie znana pedagogom, niestety, nie zawsze stosowana, choć z różnych 
powodów.

Indywidualizacja procesu kształcenia jako podstawowa zasada edukacji jest 
więc szczególnie ważną zasadą w odniesieniu do uczniów z trudnościami. Wobec 
tych uczniów jeszcze większego znaczenia nabiera empatia, zrozumienie, pod-
miotowe traktowanie, przyjazna atmosfera w szkole. Warto jednak zwrócić uwagę 
na utrudnienia w stosowaniu zasady indywidualizacji przez nauczycieli z powodu 
zbyt liczebnych klas w szkolnictwie publicznym. W praktyce powszechnej eduka-
cji systemowe rozwiązania w tym względzie nie są/nie były zgodne z podstawami 
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teoretyczno-metodycznymi procesu kształcenia i wychowania, co ma/miało swe 
negatywne odbicie w karierach edukacyjnych i życiowych uczniów. 

Bardzo ważną funkcję w procesie kształcenia (o czym powszechnie wiado-
mo) pełni ocena szkolna: pozytywna – motywuje, negatywna – często demoty-
wuje i wiąże się ona bezpośrednio z motywacją do uczenia się. Ocena szkol-
na silnie wpływa na ogólną samoocenę ucznia. Niskie oceny szkolne powodują 
brak wiary w siebie i niską samoocenę. Oceny szkolne wiążą się też z procesem 
rozwoju ucznia. Niskie oceny szkolne rodzą w uczniu brak wiary w siebie, a to 
skutkuje brakiem motywacji do uczenia się i przeradza się również w niechęć 
do podejmowania innego wysiłku rozwojowego. Wciąż otwartym więc pytaniem 
jest: Jak oceniać, by motywować do rozwoju? Ocenianie uczniów, tak w zakresie 
osiągnięć dydaktycznych, jak i wychowawczych powinno być szczególnie wywa-
żone. Oceny te, formułowane przez pedagogów, często jednoznacznie decydują 
o dalszym losie ucznia. Równocześnie brakuje odpowiedzialności osób profesjo-
nalnie wspierających rozwój ucznia za jego los – jego przyszłość. Nie bez powo-
du Narrator mówi o ocenie w następującym kontekście: Edukacja – nieustanna 
trauma. Byłem źle oceniany w szkole. Potem dopiero w pracy byłem oceniany 
dobrze.

Kolejną, również oczywistą dla pedagogów, kwestią jest konieczność wią-
zania w edukacji szkolnej teorii z praktyką. Praktyczne ukierunkowanie edukacji 
szkolnej to bardzo istotna zasada kształcenia w przypadku uczniów specjalnej 
troski, szczególnie z trudnościami w obszarze funkcji psychicznych, uniemożli-
wiających abstrakcyjne poznawanie. Szczególnie ważne, gdy utrudnione jest lub 
blokowane uczenie się na bazie umiejętności czytania i pisania. Jak nauczyciel 
powinien pracować z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu, by mimo to 
przygotowywać go do uczestnictwa w dojrzałym życiu? Kształcenie też powinno 
być pojmowane jako przygotowanie do rynku pracy. To rynek pracy ostatecznie 
weryfikuje efekty kształcenia. W znacznej mierze określa społeczną przydatność 
człowieka, a przez to jego osobisty sukces zawodowy. Czego więc należy uczyć 
w szkole i w jaki sposób? Trzeba też podkreślić niedostatek edukacji życiowej 
w systemie kształcenia formalnego. Edukacja życiowa, rozumiana jako przyspo-
sobienie do odnajdowania się w życiu: w relacjach międzyludzkich, w panującej 
kulturze itp., to bardzo ważny aspekt społeczno-kulturowego funkcjonowania 
człowieka.

Pozyskiwanie wiedzy jako systemu informacji, przekonań, sądów i postaw 
jest powolnym procesem trwającym latami. Pozyskiwaniu wiedzy nie służy po-
śpiech. Sprzyja mu poszerzająca się świadomość i samoświadomość. Niewątpli-
wie system wiedzy i samowiedzy dojrzewa w dorosłości. Kształcenie formalne 
w dzieciństwie i młodości dostarcza bazy dla dalszego rozwoju owego systemu 
wiedzy. Do tej wiedzy, odpowiednio posegmentowanej, może być dołączana na-
stępna. Wiedza szkolna, pod wpływem dalszego uczenia się człowieka dorosłe-
go, powinna rozwinąć się w system wiedzy mądrościowej. Jakże często brakuje 
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nauczycielom świadomości, że edukacja szkolna jest podłożem dla przyszłych 
powodzeń lub niepowodzeń edukacyjnych i życiowych ich uczniów.

Należy też uwypuklić niską ocenę funkcjonowania szkoły średniej dla pra-
cujących – za mało zajęć i niski poziom kształcenia. System kształcenia dla 
pracujących nie powinien zakładać minimalnych wymagań programowych. Bo-
wiem na tym szczeblu edukacji może mieć miejsce rozbudzenie (i kompensa-
cja) potrzeb edukacyjnych już bardziej świadomego, a dotychczas zaniedbanego 
edukacyjnie podmiotu. Szkolnictwo dla pracujących może stanowić (i często 
stanowi) drugą szansę rozwojową. W zminimalizowanej postaci takiej szansy 
jednak nie stwarza.

Odniesienia do teorii andragogicznej 
 
Analizowana narracja potwierdza wiele założeń podstawowych koncepcji 

i teorii z zakresu edukacji dorosłych i biograficzności (por. Malewski, 1998, 2010; 
Alheit, 2011; Bron, 2006, 2009).

Warto wskazać na praktyczne funkcje, jakie pełni uczenie się w życiu czło-
wieka dorosłego. Pozyskiwana wiedza i umiejętności są przydatne w pracy zawo-
dowej oraz w sytuacjach codziennych. Owa praktyczność jest także powiązana 
z funkcją społeczną wiedzy, która jest realizowana, by odnajdować się w społe-
czeństwie, w relacjach z innymi. Funkcja intelektualna wiedzy jest funkcją dodat-
kową – człowiek dorosły uczy się, by więcej wiedzieć, by nie być niedouczonym. 
Nasilenie powyższych funkcji, a w szczególności funkcji praktycznej uczenia się, 
powiązanych silnie z motywacją uczenia się jest typowe dla człowieka dorosłego, 
co potwierdzają liczne badania, a także analizowany przypadek (Knowles i in., 
2009).

Trzeba też, na kanwie tego wywiadu, silniej akcentować uczenie się prak-
tyczne jako uczenie się powiązane z pracą zawodową, poczynając od kształcenia 
formalnego. Uczenie się ukierunkowane na zawód winno być odpowiedzią na 
potrzeby dynamicznego rynku pracy, co szczególnie ważne w czasach szybkich 
zmian społecznych i ekonomicznych. Zapoczątkowane w edukacji obowiązkowej 
winno być profesjonalnie kontynuowane w edukacji dorosłych. 

Nie można też bagatelizować znaczenia uczenia się w codzienności. W przy-
padku Narratora chodzi w nim o: obycie na co dzień. Wiedza, jaka jest potrzebna. 
Zwroty grzecznościowe... Dorosłemu jest więc potrzebna wiedza w sytuacjach co-
dziennych i proces edukacji dorosłych winien bardziej rozpoznawać te potrzeby 
wiedzy u dorosłych oraz stwarzać warunki jego realizacji, także poprzez edukację 
nieformalną.

Wreszcie, omówiona narracja jednoznacznie wskazuje, że uczenie się czło-
wieka dorosłego jest przede wszystko nieformalnym uczeniem się. Ma ono miej-
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sce w relacjach z innymi ludźmi, szczególnie na bazie styczności zawodowych. 
Także realizowane jest przy użyciu nowoczesnych mediów – Internetu. Wyda-
je się, że powyższe wskazania obejmują główne obszary współczesnej edukacji 
dorosłych, w przypadku etapu dorosłości pełnej (środkowej). Warto podkreślić 
„moc” rozwojową takiej edukacji, rozumianą jako kontynuację rozwoju zapocząt-
kowanego w mniej lub bardziej udany sposób w dzieciństwie. Edukacja niefor-
malna przyczynia się do dojrzewania osobowego dorosłego już człowieka – do 
stawania się bardziej dorosłym mimo bycia już dorosłym.

Wreszcie, nieformalne uczenie się bywa uczeniem się transformatywnym  
– przemieniającym osobowość, schematy i perspektywy poznawcze już dorosłe-
go człowieka. Niewątpliwie w tym procesie, obok obecności znaczących Innych, 
odmieniających widzenie świata, niezwykle ważna jest świadomość i motywacja 
do zmian położenia życiowego u samego uczącego się podmiotu. Uczenie się 
transformatywne silnie wiąże się też z potrzebą wyjścia z trajektorii cierpienia, 
w której jednostka pozostawała przez dłuższy czas.

Kończąc, należy też uwypuklić, na przykładzie Narratora, obecność biogra-
ficznego uczenia się, realizowanego na bazie przypominanych wcześniejszych 
doświadczeń życiowych. Charakterystyczne dla uczenia się w dorosłości są: 
świadomy namysł nad autobiografią, krytyczna ocena i bilansowanie własnych 
wcześniejszych doświadczeń, próba planowania dalszego, bardziej pozytywnego 
życia, odnajdowanie wiedzy biograficznej, która pozwala na uruchomienie no-
wych sposobów uczenia się i prowadzi do oczekiwanych zmian. Doświadczenia 
Narratora, zawarte w jego narracji, potwierdzają wiele tez ujętych w koncepcji 
biograficzności Petera Alheita. Uwypuklają m.in. silne doświadczenie edukacji 
szkolnej wpływającej na dalszy bieg życia jednostki. Wskazują na obecność inne-
go niż kształcenie formalne, uczenia się w dorosłości jako czynnika modyfikują-
cego osobowość i styl życia. Pokazują rolę instytucji społecznych (edukacyjnych, 
zawodowych) wyznaczających biograficzne ramy dla jednostkowego biegu życia 
(Alheit, 2011).

Uczenie się człowieka dorosłego jest procesem powolnym, rozłożonym 
w czasie (life long learning) (Narrator stwierdza: Niczego nie zrobi się szybko. [...] 
To tak jak z moimi klientami – w dwa tygodnie nie zrobi się gwiazdy z osoby za-
niedbanej przez lata. Tak samo z wiedzą...). Uczenie się jest procesem poszerzania 
świadomości i samoświadomości (Narrator stwierdza: Świadomość jest ważna), 
co skutkuje odnajdowaniem nowego, bardziej satysfakcjonującego sposobu ży-
cia. Proces zmian następuje wskutek odnajdowania nowych wartości, które moż-
na uznać za nadające życiu sens. Proces uczenia się jest procesem wyraźnie we-
wnętrznie sterowanym, choć silnie bazującym na zewnętrznych okolicznościach 
(styczności z Innymi, wzory osobowe, rozmowy). Celem procesu uczenia się jest 
coraz bardziej świadoma i coraz bardziej pełna tożsamość, gwarantująca realiza-
cję bardziej pomyślnego, pełnego (szczęśliwego) życia. Uczenie się w dorosłości 
to więc skuteczny środek w dążeniu do bardziej dojrzałego życia. 
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Zakończenie 

Zanalizowana narracja biograficzna ukazuje, o czym wspomniano też wcze-
śniej, typowe łączenie dwóch zasadniczych struktur procesowych biografii: bio-
graficznych schematów działania z instytucjonalnymi wzorcami przebiegu życia 
(Schütze). Bieg faz życia nałożony został na bieg edukacji formalnej oraz dwie 
podstawowe role życiowe: ucznia i pracownika, a także została zaznaczona rola 
syna/męża/rodzica, choć nie była ona przedmiotem wnikliwszej analizy. Z tej 
perspektywy analizowana narracja ujawnia typową biografię, odzwierciedlającą 
obowiązujące tradycyjne standardy życia społecznego, wyznaczające powszech-
ne przebiegi jednostkowego życia. Jednak indywidualne doświadczenia życiowe 
Narratora wskazują też na jej nietypowość. Wynika ona z faktu doświadczania 
choroby i niepełnosprawności, i w tym kontekście zindywidualizowanego proce-
su edukacji (uczenia się poza książką). Nietypowość tej biografii umiejscowiona 
jest więc wewnątrz typowych struktur procesowych biografii. Nietypowość jed-
nostki (choroba, niepełnosprawność) „wtłaczane są” przez społeczeństwo w typo-
we struktury biograficzne, nieumiejętnie i bez pozytywnego dla jednostki skutku. 
Nietypowość w typowej strukturze biografii wydaje się być najpowszechniejszą 
odmianą zindywidualizowania doświadczenia biograficznego w nowoczesnych 
społeczeństwach. 

Przedstawiona i poddana analizie biografia edukacyjna to niewątpliwie „po-
liczek” wymierzony służbie zdrowia i systemowi edukacji. To niezwykle nie-
chlubna ocena systemu edukacji formalnej (na wszystkich poziomach, w których 
uczestniczył Narrator: podstawowym, średnim dla pracujących i także częściowo 
pomaturalnym). To wskazanie na ewidentny brak szacunku dla człowieka i jego 
jednostkowego losu, mimo górnolotnych haseł, obecnych w oświacie i w służ-
bie zdrowia. Badanie powyższej biografii edukacyjnej odsłoniło tę bardzo gorzką 
prawdę o tych instytucjach i nasuwa pytanie: Ile osób „zawdzięcza” podobny los 
tym instytucjom? Dlaczego nikt za to nie ponosi odpowiedzialności? Edukacja – 
nieustanna trauma – czy tak być musi? Czy pomyłka lekarzy musi kosztować całe 
życie? Co robić, by nie doprowadzać do takich sytuacji?

W przedstawionej biografii jest jednak aspekt niezwykle pozytywny, po-
twierdzający tezy andragogicznej auksologii. Jest nim potencjał rozwojowy 
drzemiący w człowieku, nawet jeśli wydawałoby się, że jest on go pozbawiony. 
To siła rozwoju, która podsycana pozytywnym wsparciem społecznym i uzna-
nymi przez jednostkę wartościami, wzbudza działania transgresyjne. To ludzka 
potrzeba stawania się, dążenia wzwyż i siła samosterowności, która dojrzewa 
i rozwija się także, a często dopiero w dorosłości. Człowiek dorosły, nawet 
mimo negatywnych doświadczeń dzieciństwa i młodości, może być autorem 
swego lepszego losu, jeśli odczuje taką potrzebę i wykaże zaangażowanie 
w jej realizację.
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Autobiografia jako autokreacja. Twórcze aspekty procesu 
myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych 

Streszczenie: W swoim artykule zakładam, że aktywność autobiograficzna jest formą auto-
kreacji. Wspomaganie myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych może wpływać na kształ-
towanie postaw twórczych wobec codziennych zadań i problemów. Elementy twórczości są obecne 
w aktywności autobiograficznej ze względu na możliwość różnych interpretacji tych samych wy-
darzeń życiowych. Te odmienne i różnorodne interpretacje mają charakter plastyczny i pomagają 
osobie w przekraczaniu własnych schematów myślowych. Ponadto proces konstruowania własnej 
historii życia opiera się na wykorzystywaniu „fantazji biograficznej” i elementów fikcji. Pozwala to 
na odnajdywanie różnych perspektyw własnej opowieści. Podczas procesu rekonstruowania historii 
życia jednostka kreuje własną tożsamość narracyjną, zakładając zmiany obrazu samej siebie zacho-
dzące w czasie. Refleksyjny projekt własnej przyszłości oraz celów i zadań życiowych jest ostatnim 
ważnym czynnikiem decydującym o znaczeniu twórczości w doświadczeniach autobiograficznych. 
Jednostka kształtuje ten projekt dzięki refleksji i podsumowaniu własnych przeszłych doświadczeń 
i poprzez określanie poziomu swojego zadowolenia z życia.

Słowa kluczowe: autokreacja, twórczość, transgresja, projektowanie przyszłości, narracyjna 
tożsamość, wielość interpretacji, kryzysy, zmiany, rozwój osobisty.

Autobiography as self-creation. The creative aspects 
of autobiographical thinking in adults education 

Summary: In my article I assume that autobiographical activity is a form of self-creation. 
Improving autobiographical thinking in adult education may influence the shaping of their creative 
attitudes towards everyday tasks and problems. Creative elements are present in autobiographical 
activities because of the possibility of different interpretations of the same life events. These differ-
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ing and diverse interpretations are malleable and can help a person to cross their own schemas in 
thinking. Moreover, a process of constructing one’s own life story is based on the use of „biographi-
cal fantasy” and elements of fiction. That allows you to identify the different perspectives of self 
story. During the life story reconstruction process an individual creates their own narrative identity 
that assumes the possibility of changes of a personal image over time. A reflective project of one’s 
own future and future life goals and objectives is the last important factor determining the impor-
tance of creativity in the autobiographical experiences of a person. An individual forms this project 
due to reflection and summary of their past experiences, as well as through determining/defining the 
level of the satisfaction with life. 

Keywords: auto creation, creativity, transgression, project of future, narrative identity, reflec-
tivity, multiple interpretation, crisis, changes, personal development.

Przedmiotem moich zainteresowań jest poszukiwanie związków pomiędzy 
działalnością biograficzną i myśleniem autobiograficznym a kształtowaniem po-
staw twórczych i rolą twórczości w edukacji osób dorosłych. Zakładam, że kształ-
cenie biograficzne powinno uwzględniać rozwój twórczy osoby, wspomagać jej 
możliwości radzenia sobie w sytuacjach zmiany, kryzysu, momentach przełomu. 
Elementy twórczości przejawiają się w myśleniu autobiograficznym w różnych 
ujęciach. Uznaję, że przede wszystkim aktywność twórcza ujawnia się poprzez:

– możliwość różnych interpretacji wydarzeń życiowych (plastyczność inter-
pretacji) i przekraczanie własnych schematów myślowych; 

– konstruowanie własnej opowieści o życiu, które łączy się z wykorzysta-
niem elementów fikcji i „fantazji biograficznej”, pozwala zobaczyć swoją historię 
z innej perspektywy (np. poprzez odwoływanie do metafor pomagających uchwy-
cić ogólny sens opowieści, poszukiwać nowych znaczeń, patrzeć wieloaspektowo 
na wydarzenia); 

– kształtowanie narracyjnej tożsamości (zmieniającej się w czasie) i własne-
go obrazu „ja”;

– refleksyjne projektowanie wizji własnej przyszłości i określanie zadań do 
realizacji.

W artykule podkreślam, że aktywność biograficzna jest formą autokreacji, 
gdyż poprzez interpretację wydarzeń życiowych człowiek określa samego siebie, 
nadaje sens swoim przeszłym doświadczeniom, konstruuje i rekonstruuje plany, 
projekty i cele związane z oczekiwaną przyszłością. 

Działania autobiograficzne łączą się z porządkowaniem zdarzeń i wspo-
mnień z przeszłości, dokonywaniem pewnych podsumowań, bilansowaniem. Nie 
jest to jednak proces ukierunkowany tylko na rejestrowanie obiektywnych fak-
tów z życia, ale ujawnia osobiste interpretacje zdarzeń. Te interpretacje stanowią 
przedmiot analizy w badaniach biograficznych (za: Lalak, 2010). Przedstawianie 
własnej historii łączy się często ze zmianą swoich wyobrażeń o własnym życiu 
i odkrywaniem nowych możliwych sposobów wyjaśnienia tych samych sytuacji 
z życia. Wspominanie nie jest procesem biernego odtwarzania, ale raczej łączy się 
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z wyborem tego, co istotne, tworzeniem pewnej wizji własnej przeszłości. Aktyw-
ność autobiograficzna traktowana może być jako autokreacja, zawiera bowiem 
elementy twórcze. Wiąże się z refleksyjnym odniesieniem się do przeszłości, 
określaniem własnego „ja”, projektowaniem przyszłości i planowaniem nowych 
zadań. Zakłada odnajdywanie nowych punktów widzenia, gdyż rekonstruowanie 
opowieści o życiu, a także badanie biografii nie muszą być realizowane według 
pewnego przyjętego schematu, ale są odniesieniem do osobistego projektu życia 
danej osoby, zmieniającym się pod wpływem nieoczekiwanych zdarzeń i momen-
tów przełomowych. 

Momenty przełomowe są inaczej momentami granicznymi, które wymagają 
wychodzenia poza własną rutynę, adaptację w sytuacji zmiany. Łączą się z po-
trzebą przekształceń w sposobie myślenia i działania, poszukiwaniem nowych 
wartości i zadań. W sytuacjach przemian życiowych znaczenia nabiera rozwijanie 
postawy twórczej, zakładającej elastyczność osoby w różnych okolicznościach. 
Większa elastyczność, jak pisze Bauman, stanowi sposób na niepewność wynika-
jącą z życia w nieprzewidywalnym świecie (Bauman, 2007, s. 20). Łączy się ona 
z refleksyjnością i kreatywnością, otwartością na ryzyko, ale także z gotowością 
na ponoszenie strat. Refleksja i autorefleksja z kolei umożliwia autokreację, mo-
dyfikację sztywnych przekonań, przekraczanie samego siebie w działaniu, uświa-
damia nowe możliwości rozwoju. Wyjątkowość współczesnych autobiografii po-
lega zatem na ujawnianiu tego, co indywidualne i cenne w życiu jednostki, na 
docieraniu do jej twórczych możliwości i zasobów autokreacyjnych.

Znaczenie twórczości i autokreacji w indywidualnej biografii 

Zachodnia tradycja antropologii filozoficznej od dawna podkreśla ludzką 
zdolność do autokreacji, czyli „nadawania sobie kształtu”. Ujawnia się to zwłasz-
cza w egzystencjalnym nurcie myślenia o człowieku, gdzie jest on ujmowany 
raczej jako proces niż substancja. Natomiast psychologia narracyjna opisuje do-
świadczenia własnego istnienia jako procesu, posługując się metaforami podró-
ży czy wędrówki. Nieodłącznym elementem jest zmiana samego siebie zacho-
dząca w czasie (Sikora, 2008, s. 103). Autokreacje wiążą się, zdaniem Schulza, 
z samorozwojem. Człowiek nie jest twórczy jako profesjonalny artysta, ale jako 
osoba, jako indywidualne „ja”. Tworzywem staje się całe życie człowieka i jego 
osobowość (Schulz, 1990, s. 42). Człowiek tworzy idealny obraz samego siebie, 
a następnie realizuje go przez całe życie. Autokreacja obejmuje całokształt za-
dań człowieka, określanie siebie i kierowanie biegiem swojego życia (za: Szmidt, 
2007, s. 131).

Twórczość jest pojęciem zbliżonym do autokreacji, choć nie można tych ter-
minów utożsamiać. Twórczość, zdaniem Suchodolskiego, może wyrastać z prze-
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szłości jako jej dopełnienie albo nowa interpretacja (Suchodolski, 1976). Czło-
wiek jest zatem twórczy, gdy nie ogranicza się do powtarzania, naśladownictwa, 
formułuje swój własny obraz rzeczywistości (Szmidt, 2007, s. 60). Twórczość 
wyraża się w stylu życia człowieka, jest też kategorią życia trudnego, wiąże się 
z ryzykiem, niepewnością, wychodzeniem poza oczekiwania społeczne (Sucho-
dolski, 1983, s. 164–165). Każde działanie człowieka wykraczające poza prostą 
recepcję jest twórczością (Kukiełczyńska, 2000, s. 53). Twórczość zapobiega kry-
zysom egzystencjalnym (Szmidt, 2007, s. 79). Z względu na to, że pozwala ona 
na aktualizację zainteresowań i zdolności umożliwia człowiekowi spełnianie się 
w codziennych działaniach. Helena Radlińska stwierdza, że każdy jest współtwór-
cą życia, twórcą nowych wartości. Człowiek musi się zdobyć na najtrudniejszą 
ze sztuk, sztukę kształtowania życia. Twórczość odnosi się zatem nie tylko do 
wybitnych działań, ale także do aktywności codziennej (Radlińska, 1961, s. 366). 

Należy podkreślić, że twórczość jest zjawiskiem niejednoznacznym, wie-
loaspektowym, jej granice są nieostre (Kozłowski, 1998, s. 60–61). Może się 
przejawiać w różnych sferach życia. Wiąże się z wytwarzaniem dzieł, ale także 
z aktywnością codzienną, dotyczy nieszablonowego stosunku do zdarzeń i do-
świadczeń, kształtowania określonego stylu życia. Ujawnia się poprzez otwar-
tość, ciekawość, oryginalność, nonkonformizm, niekonwencjonalne podejściem 
do problemów (poziom osobowy, personalny), a na poziomie przedmiotowym 
łączy się przede wszystkim z nowością i oryginalnością. Twórczość wyrażana jest 
w nowych koncepcjach, pomysłach, ideach czy postawach. Dotyczy kontekstu 
społeczno-kulturowego jak i aspektu podmiotowego (Kozłowski, 1998). Wiąże 
się ze zmianą, wprowadzaniem nowych wartości, przekształcaniem tego, co już 
powstało.

Roman Schulz stwierdza, że w społeczeństwie nowoczesnym twórczość zy-
skuje ważną rangę i znaczenie, odnosi się do aspektu pracy, życia, jak również 
wpływa na ludzi, zmieniając ich działania i osobowość. W każdej dziedzinie życia 
ludzkiego następuje przyspieszenie rozwoju aktywności twórczej. Społeczeństwa 
nowoczesne stwarzają coraz lepsze warunki sprzyjające rozwijaniu postaw i zacho-
wań twórczych (Schulz, 1990). Aktywność twórcza ulega jednak coraz większemu 
zróżnicowaniu: odnosi się do pracy, sztuki, kultury, ale także przejawia się w dąże-
niach autokreacyjnych zmieniających się ludzi (za: Szmidt, 2007, s. 129). 

Autokreacja łączy się zatem z możliwościami osoby wpływania na to, kim się 
jest, to forma sterowania własnym rozwojem. Może polegać na tworzeniu pew-
nych wyobrażeń na swój temat, koncepcji siebie, ale także na przekraczaniu 
własnych granic (Kozielecki, 1976). Człowiek bowiem nie zadawala się tym, 
kim jest, chce wiedzieć więcej, umieć więcej, rozumieć pełniej sens swojego ży-
cia. W związku z tym kształtuje projekty osobiste i zadania pozwalające mu na 
własny rozwój. Twórczość rozumiana jako autokreacja pozwala na optymalizację 
jakości życia, gdyż umożliwia przezwyciężanie przeszkód na drodze do samore-
alizacji (Konieczna, 2004, s. 26).
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Wedle psychologii humanistycznej twórczość stanowi podstawę samoreali-
zacji, wpływa na harmonijny rozwój człowieka. Twórczość jest wartością na-
dającą życiu sens, gdyż wzbogaca i intensyfikuje rozwój jednostki. Twórczość 
postrzega się jako otwartą postawę wobec świata i nowych doświadczeń, ale rów-
nież jako styl życia wyrażający się w spontanicznej ekspresji. W związku z tym 
wartościowe staje się przede wszystkim autentyczne i spełnione życie, pozytyw-
ne relacje z innymi, umiejętność realizowania stawianych sobie celów i zadań. 
Dzięki ekspresji własnej w procesie twórczym człowiek dojrzewa i realizuje sie-
bie. Głównym źródłem twórczości, zdaniem Abrahama Maslowa, są tendencje 
człowieka do samourzeczywistnienia się i pełnego rozwijania własnych możli-
wości (Maslow, 2006). Twórczość zdaniem Rogersa wynika z tendencji do sa-
morealizacji, do stawania się tym, czym człowiek może być. Akt twórczy jest 
naturalnym zachowaniem człowieka, pojawiającym się wówczas, gdy człowiek 
jest otwarty na wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenia (Rogers, 1961,  
s. 347–359). Aspekt autokreacji ujawnia się zatem w kontekście doświadczeń ży-
ciowych. Z perspektywy psychologii humanistycznej istotne są codzienne dzia-
łania człowieka, jego wybory i decyzje i to, kim on się staje. Postawa twórcza to 
zatem szczególna postawa otwartości wobec ludzi, życia i wobec siebie takiego, 
jakim się jest naprawdę (Fromm, 1959, s. 44–54). Twórczość wiąże się z auten-
tycznością, wyrażającą się w akceptacji samego siebie i dzięki temu umożliwia 
kształtowanie swojego życia niezależnie od narzucanych społecznie schematów. 
Autentyczne i spełnione życie jest wyrazem twórczych możliwości człowieka.

Potrzeba przekraczania siebie a dezintegracja pozytywna 

Maslow uważał, że przełamywanie granic swoich możliwości jest ważną 
cechą natury ludzkiej. Samorealizacja łączy się zatem z potrzebą transgresji. 
Człowiek przekracza siebie, aby być sobą, by lepiej się samorealizować (Maslow, 
1971). Według Kozieleckiego znaczenie w aktywności człowieka mają działania 
przekraczające dotychczasowe granice osiągnięć, są to transgresje o charakterze 
ekspansywnym i twórczym. Transgresja łączy się z twórczością, człowiek, wykra-
czając poza typowe granice działania, kształtuje nowe struktury lub niszczy to, co 
było już ustabilizowane (Kozielecki, 1997, s. 43–60). Transgresje to zajmowanie 
nowych terytoriów, konstruowanie wynalazków, łamanie stereotypów, zmagania 
o prawa człowieka, samokształcenie i wyzwalanie się z ograniczeń narzucanych 
przez kulturę, osobowość czy cywilizację (Kozielecki, 2001). Działania transgre-
syjne wiążą się z rozwojem i zmianą, z doskonaleniem, ale także z burzeniem 
pewnych fundamentalnych zasad czy zwyczajów. Transgresje o charakterze twór-
czym wzbogacają codzienne działania, istotne są w sytuacjach przełomowych. 
Należy zaznaczyć, że twórczość łączy z przekształcaniem tego, co już powsta-
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ło, ale także oznacza zmianę siebie lub wizji swojego życia zarówno w aspekcie 
interpretowania przeszłości, jak i określania przyszłych zadań i planów. Dzięki 
działaniom transgresyjnym możliwe staje się ponowne określenie siebie, zauwa-
żenie nowych perspektyw w swoim życiu i czerpanie satysfakcji z podejmowa-
nych aktywności. 

Elementy transgresji związanej z oddziaływaniem człowieka na siebie i wła-
sną biografię odnajdujemy w teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego, 
który podkreśla znaczenie twórczości dla rozwoju człowieka w ciągu życia. Dla 
Dąbrowskiego twórczość jest rezultatem i wyrazem poszukiwań wewnętrznych 
człowieka. Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada, że człowiek rozwija się pod 
wpływem okresowych załamań wewnętrznych. Kryzysy czy wstrząsy życiowe 
są czynnikami związanymi z postawą twórczą. Występująca w życiu jednostki 
czasowa dysharmonia, niepewność i niestabilność psychiczna czy emocjonalna 
stanowi potencjał rozwojowy. Dzięki tym procesom może dojść do ponownego 
scalenia wewnętrznego osoby, czyli do integracji na wyższym poziomie funkcjo-
nowania, nazywanej przez autora integracją wtórną. Biografia osoby naznaczo-
na jest zatem momentami napięć i dylematów wewnętrznych. Rozwój człowieka 
jest wieloetapowy: poprzez marzenia, projektowanie, planowanie, wahania i kon-
flikty aktywizują się czynniki twórcze (Dąbrowski, 1975, s. 24–27). 

Przekraczanie samego siebie, działania transgresyjne w koncepcji Dąbrow-
skiego dotyczą przede wszystkim wielopłaszczyznowego rozwoju człowieka 
poprzez wielopoziomową dezintegrację, ale także przekraczanie cyklu biolo-
gicznego. Transgresja jest związana ze świadomością doskonalenia siebie, możli-
wością samowychowania i autoterapii (Limont, 2010, s. 33). Łączy się z procesem 
dezintegracji i z dążeniem ku celom odległym, wartościom uniwersalnym, inte-
gracji wtórnej, zachodzącej na wysokim poziomie funkcjonowania poznawczego. 

Momenty załamań, wahania nastroju, konflikty wewnętrzne związane są 
z poszukiwaniem sensu własnej egzystencji, potrzebą realizacji wyższych warto-
ści, z dezintegracją, która może (ale nie musi) mieć charakter rozwojowy. Rozwój 
osoby wymaga uzyskiwania autonomii, poszerzania samoświadomości, refleksji 
i empatii, ale także realizacji uzdolnień i zainteresowań. Łączy się z przechodze-
niem przez kolejne etapy rozwoju, nie polega jednak na podporządkowaniu fazo-
wości życia, wyrażającej biologiczne uwarunkowania człowieka (Limont, 2010, 
s. 45). Należy również podkreślić, że wielopoziomowa spontaniczna dezintegra-
cja jest przeciwstawiana dezintegracji jednopoziomowej, która nie ma charakteru 
rozwojowego i nie prowadzi do integracji wtórnej, ale raczej do zaburzeń psy-
chicznych. 

Wkraczanie na kolejne poziomy nie jest zatem uwarunkowane biologicznie, 
automatyczne ani sekwencyjne. Dąbrowski odróżnia pojęcie fazy od poziomu 
rozwoju. Fazy rozwojowe dotyczą wszystkich ludzi, urzeczywistniają rozwojo-
we uniwersalia. Poziomy dotyczą konkretnych osób i są wyrazem ich indywidu-
alnej normy (Tylikowska, 2000, s. 240–241). Proces kształtowania tożsamości, 
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określania samego siebie jest wielopoziomowy, znaczenie mają doświadczenia 
wewnętrzne osoby i jej gotowość wyzwalania się zarówno od ograniczeń doty-
czących determinizmu biologicznego, jak i uwarunkowań społecznych.

Od automatyzmu do świadomego działania, od prymitywizmu do działania skomplikowane-
go, od determinizmu biologicznego do autodeterminizmu moralnego, od egocentryzmu do 
alterocentryzmu, od poddawania się wychowaniu do samowychowania, od życia odruchowe-
go do życia świadomego, od zachowania stabilnego, zdeterminowanego biologicznie i przez 
czynniki zewnętrzne, do zmienności rozwojowej w kierunku zasadniczej stabilizacji jakości 
centralnych samouświadomionych, samowybranych, samopotwierdzonych i samowychowu-
jących się (Dąbrowski, 1989, s. 56).

Ważną cechą przedstawionych koncepcji jest przekonanie, iż twórczość sta-
nowi rezultat dążeń tkwiących w jednostce, które sprzyjają jej wewnętrznemu 
wzrostowi. Momenty przełomowe mogą przyczyniać się do podejmowania zadań 
będących wyzwaniem i mających charakter twórczy, wykraczających poza do-
tychczasowy biograficzny schemat i rutynę.

Możliwość różnorodnych interpretacji historii życia 
jako aktywność twórcza 

Rekonstruowanie historii życia przez osobę to nie tylko porządkowanie prze-
szłości, ale także zalążek przyszłych przeżyć, odkrywanie nowych możliwości 
i znaczeń, tworzenie „ja” przyszłego (Giddens, 2001), to interpretacja zakładająca 
autokreację. Przekraczanie siebie może ujawniać się w stawaniu się świadomym 
własnych schematów, które towarzyszą interpretacji zdarzeń i w intencjonalnym 
ich przekształcaniu, co umożliwia głębszą analizę i badanie zmieniających się 
sposobów kształtowania narracji biograficznych. 

Rekonstruowanie opowieści o życiu ma na celu uczenie się, zdobywanie wie-
dzy o sobie samym, przekraczanie własnych barier, odkrywanie nowych możli-
wości rozwoju. Bruner stwierdza, że istnieje zależność między życiem i narracją 
(za: Lalak, 2010, s. 158). Narracje, czyli opowiadania o własnych doświadcze-
niach i przeżyciach, pozwalają nadawać im porządek, strukturę umożliwiającą 
postrzeganie życia jako opowieści (Bruner, 1986; Howard, 1991; McAdams, 
1999; Sarbin, 1986). Narracyjność wiąże się z interpretacją zdarzeń i pozwala 
na ich głębsze pojmowanie. Aktywności autobiograficznej towarzyszy zatem po-
trzeba opowiadania, tworzenia opowieści o sobie i własnych doświadczeniach. 
Poprzez rekonstrukcję własnej historii człowiek doświadcza zdarzeń życiowych 
jako uczestnik i jako obserwator (Trzebiński, 2002, s. 27). Pozwala mu to na re-
fleksyjne rozumienie procesów i sytuacji życiowych. Opowiadanie własnej hi-
storii innym zmienia schemat interpretacyjny, możliwe staje się zobaczenie jej 
inaczej, odkrywanie nowych reguł interpretacji (Trzebiński, 2002, s. 30). Moż-
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na zatem znaleźć wewnętrzny sens i znaczenie zdarzeń życiowych w kontek-
ście całożyciowego rozwoju. Ponadto rekonstruowanie własnej historii łączy się 
z samookreśleniem, narracyjnym ujęciem tożsamości, które zakłada, że jest ona 
otwarta i niedokończona, rozwija się w czasie wraz z doświadczeniami jednostki. 
Wydarzenia interpretowane różnie na różnych etapach życia nabierają nowych 
znaczeń i wartości (Keupp, 1999; Straub, 1998). Jednostka, która poprzez osobi-
stą narrację może uwolnić się od kolektywnych wzorów „normalnego życia” czy 
„normalnej biografii”, staje się twórcą swojego życia (Beck, 2002).

Dzięki procesowi samointerpretacji pojawia się zatem możliwość odejścia 
człowieka od biografii normalnej do biografii z wyboru i kreatywne określanie 
swojego dalszego życia. Opowiadając o sobie samych kształtujemy naszą rzeczy-
wistość i nas samych, nadajemy znaczenie faktom z naszego życia, odkrywany 
nowe wątki, zdarzenia wyjątkowe (Dryll, Cierpka, 2011, s. 28). Narracje pozwa-
lają zdystansować się do problemów życia codziennego. Tworzenie autobiografii, 
zdaniem Duccia Demetrio, polega na tym również, że człowiek opowiadający 
o sobie wykorzystuje elementy fantazji i fikcji, w ten sposób również kształtuje 
określony wizerunek samego siebie (Demetrio, 2000, s. 34–42).

Znaczenie metafory w twórczym interpretowaniu zdarzeń 
życiowych 

Analiza i badanie biografii może mieć charakter twórczy poprzez odniesienie 
się do metafor w procesie analizy zdarzeń życiowych. 

Interpretacja biografii poprzez przywołanie „metafory podróży” podkre-
śla różnorodność sposobów opowiadania o życiu, a także rozwojowy charakter 
działań autobiograficznych i ich znaczenie autokreacyjne. Opowiadanie o życiu 
może zatem zostać potraktowane jako metafora podróży, która oznacza potrze-
bę poszukiwań, zmiany, odkrywania siebie, przechodzenia przełomów, kryzysów 
i przeszkód, które człowiek musi pokonać. Sam Keen podkreśla znaczenie „prze-
budzenia” człowieka ku życiu wewnętrznemu, w łączności z tym, co transcen-
dentne. Człowiek jego zdaniem musi wyruszyć w „podróż do wewnątrz”. Autor 
używa tego metaforycznego określenia ukazującego znaczenie samopoznania na 
głębszym poziomie. „Podróż” ta wiąże się z przekraczaniem wyobrażeń o sobie 
i zmianą przekonań. Człowiek musi porzucić to, co stare, a także stwarza pozory 
bezpieczeństwa i odszukać nowe źródła życia, dzięki czemu wejdzie w bogatszą 
sytuację egzystencjalną i uzyska dojrzałość. Aspekt transgresji w tym ujęciu do-
tyczy wewnętrznych przełomów dokonujących się w człowieku, który dzięki tej 
„wewnętrznej podróży” porzuca iluzje, pozory i osobiste mity. Tworzy siebie, 
dochodząc do zgody z samym sobą, rezygnując z naśladowania innych i kon-
formistycznego dopasowywania się do zewnętrznych okoliczności (Opoczyńska, 
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1999, s. 141). Autokreacja łączy się z rozwojem i uzyskiwaniem dojrzałości, 
gotowością osoby do porzucania naśladownictwa, poszukiwaniem własnej, nie-
zależnej od oczekiwań zewnętrznych drogi życia. Odnajdywanie samego siebie, 
transgresja ku życiu wewnętrznemu, jest możliwa dzięki rozpoznaniu przez 
osobę opowieści, którymi żyli jej przodkowie i jak zostały one przekazane kolej-
nym pokoleniom. Sam Keen nazywa je osobistymi mitami. Mity, jakimi człowiek 
nieświadomie żyje, ograniczają jego wolność, stają się dla niego „gettem” bądź 
„więzieniem”. Sprowadzają się one do utartych i nieświadomych schematów 
myślenia, odczuwania, postrzegania i działania. Czynią człowieka „ucieleśnio-
ną funkcją”, ma być on kimś określonym i nikim więcej, w pewien oczywisty 
sposób widzieć świat (Opoczyńska, 1999, s. 142). Odnajdywanie własnej dro-
gi życia wymaga zatem zrozumienia schematów, którymi do tej pory dany czło-
wiek żył i jego bliscy, które określały wzory jego działania. Uświadomienie sobie 
tych przekazów i przekonań pozwala na ich przekraczanie i zachowanie dystansu 
wobec oczekiwań innych ludzi i narzucanych przez nich różnych „powinności”. 
„Mityczna podróż” do wewnątrz jest rozumiana jako ponowne uporządkowanie 
własnej przeszłości, wgląd, samorozumienie i reorganizacja doświadczenia, rein-
terpretacja własnej historii. Istotne w tym procesie jest odwoływanie się do kon-
tekstu całego życia, pozwalające na integralność zdarzeń, uczenie się z własnych 
doświadczeń (Opoczyńska, 1999).

Sam Keen sugeruje również, aby każda z opowieści, jaką człowiek snuje była 
opowiadana na wiele sposobów (Opoczyńska, 1999, s. 145–148). Umożliwia to 
zmianę perspektywy minionych zdarzeń i zrozumienie ich złożoności. Odchodze-
nie od wcześniej wybranego schematu opowiadania zawiera elementy twórcze, jest 
poszukiwaniem własnej niepowtarzalności, rozwija własną autonomię i poczucie 
wpływu na swoje życie. Uczy także elastyczności, wspomaga otwartość osoby na 
nowe doświadczenia, na rozumienie siebie i innych na głębszym poziomie. 

Inną metaforą ujawniającą twórczy charakter opowieści o życiu i zawie-
rającą elementy autokreacji jest metafora książki. Opowieść o życiu według  
McAdamsa może być konstruowana jako książka, może mieć tytuł i rozdziały, 
a sam opowiadający traktowany jest jako autor książki o sobie. Sama forma me-
tafory odwołuje do procesu twórczego, zawiera w sobie analogię do działania 
literackiego i aktywności pisarza. Życie ludzkie według Paula Ricoeura jest ni-
czym tekst literacki (za: Cieciuch, 2011, s. 127). Autor historii decyduje o tym, 
jak chce przedstawić siebie innym, zakłada się też pewną dowolność i otwartość 
tego zadania. Twórczy charakter tego procesu podkreśla możliwość różnorodne-
go przedstawiania tych samych historii dla różnych odbiorców lub na różnych 
etapach swojego życia (Tokarska, 1999, s. 172–174). Ludzie według McAdamsa 
poprzez narrację odnajdują w życiu sens i zachowują własną tożsamość (Tokar-
ska, 1999, s. 182). Metafora książki pozwala na wieloaspektowe ujmowanie hi-
storii swojego życia, pozwala zauważać jego unikalność i wyjątkowość. Metafora 
książki według Urszuli Tokarskiej stanowi też bodziec narracyjny dla autora 
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opowieści, pozwala mu na zrozumienie głównego przesłania i posiadanej filozofii 
życiowej, odgrywanych w życiu ról i uwarunkowań rozwoju. Metafora ta po-
zwala na dokonywanie twórczych przekształceń odnośnie do własnej opowieści 
(Tokarska, 1999, s. 177). Ważne staje się poszukiwanie różnych wzorców, według 
których interpretuje się zazwyczaj doświadczenia życiowe. Metafora książki jest 
też zabiegiem technicznym, pozwalającym na uruchomienie wyobraźni, uchwy-
cenie istoty samego siebie, zobaczenie siebie inaczej i odkrywanie wyjątkowości 
własnego życia. Metafora książki jest powiązana z określaniem własnej tożsa-
mości, natomiast kryzysy tożsamości znajdują odbicie w potrzebie dokonywania 
rewizji własnych opowieści. Człowiek, konstruując opowieść o sobie, nie tylko 
ustosunkowuje się do treści, które wypowiada, ale także charakteryzuje siebie 
jako podmiot narracji, określa swoje cechy, kreuje obraz siebie jako bohatera 
tworzonej przez siebie historii życia (Tokarska, 1999, s. 181–186). 

Projektowanie przyszłości – znaczenie projektów osobistych 
 
Opowiadanie historii życia pomaga w pogłębianiu autorefleksji i precyzowa-

niu własnych myśli. Urszula Tokarska uznaje, że porządkowanie doświadczeń 
spełnia rolę psychoprofilaktyki egzystencjalnej. Pozwala również na określenie 
indywidualnych strategii życia i rozwoju (Tokarska, 2011, s. 224). Podnoszenie 
jakości życia następuje poprzez zrozumienie siebie i swoich uwarunkowań roz-
wojowych. Człowiek podejmujący autorefleksję nad różnymi obszarami autobio-
grafii konfrontuje się z własnym doświadczeniem, ale również rozwija w sobie 
potrzebę odnajdywania nowych znaczeń i wartości (Tokarska, 2011, s. 225). Eli-
sabeth Kübler-Ross stwierdza, że: „Każda trudność jest szansą. Szansą, aby się 
wewnętrznie rozwijać” (Kübler-Ross, 2005, s. 37). Narracja zatem jest nie tylko 
sposobem, w jaki rozumiemy rzeczywistość, ale raczej w jaki tworzymy swój 
własny obraz świata (Tokarska, 2011, s. 209). 

Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego dotyczą pojawiania się 
nowych możliwości życia, szans czy wyborów, jak kariera, wykształcenie, eduka-
cja (Giddens, 2001). Twórczość może mieć zatem znaczenie w samym procesie 
interpretacji historii życia, zakładając różne ujęcia tych samych zdarzeń i możli-
wość różnorodnego konstruowania opowieści o życiu. Ten proces ma także zna-
czenie w realizacji projektów osobistych, ukierunkowanych na działania zwią-
zane z przyszłością, poprzez aktywne odniesienie do przeszłych zdarzeń osoba 
uczy się elastyczności, otwartości pozwalającej na aktywne kształtowanie swoich 
planów, projektów, nowych zadań. 

Projekty osobiste przyczyniają się do poprawy funkcjonowania człowieka, 
mają na celu zmianę i rozwój (Sikora, 2005, s. 75). Projekty osobiste to nie tyle to, 
co ludzie robią, ale nad czym pracują. W każdym momencie życia osoba jest za-
angażowana w pewną liczbę projektów, które mogą być w różnej fazie realizacji. 
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Stanowią one sposób organizacji życia, ale jednocześnie powinny uwzględniać 
zmiany zachodzące w środowisku (Sikora, 2005, s. 73–87). Ważne znaczenie ma 
poczucie osoby, że jest twórcą tych projektów, że ma swój własny udział w ich 
modyfikacji i może wpływać na własne życie i jego przebieg. 

Twórczość pomaga w głębszym i pełniejszym przeżywaniu świata, w do-
świadczaniu życia całym sobą – przez intelekt, emocje, wyobrażenia, intuicję, 
ale także i marzenia. Rozwój osoby wymaga wychodzenia poza automatyczne, 
stereotypowe formy zachowania, uzyskania samoświadomości, poczucia autenty-
zmu, spójności autobiograficznej. Człowiek wielokrotnie staje przed wyzwaniem 
dotyczącym przekonstruowania wcześniejszych zamierzeń związanych z oczeki-
waną przyszłością, ale także przed zadaniem nieustannego samookreślania się 
w nowych, nieprzewidzianych warunkach. Poprzez kształtowanie własnej historii 
życia i pracy metodą biograficzną ujawniają się możliwości twórcze człowieka. 
Refleksja nad własną autobiografią pozwala jednostce na odtworzenie własnej hi-
storii i na osiągnięcie integracji wewnętrznej. Ważna staje się zamierzona analiza 
własnej biografii, kształtująca krytyczne odniesienie do tego, z czym się człowiek 
spotyka na co dzień, jak również umożliwiająca pewną selekcję, czy wybór kie-
runków działania, zaangażowania i rodzajów aktywności. Praca nad autobiografią 
opiera się na określaniu własnego pomysłu na to, jak chce się żyć, wymaga doko-
nywania wyboru wartości i celów spośród wielu możliwych opcji. Opowiadanie 
własnej historii zmienia schemat interpretacyjny, możliwe staje się zobaczenie jej 
inaczej, dokonuje się redefinicji historii (Trzebiński, 2002, s. 30). 

Przypominanie minionych zdarzeń opiera się na refleksjach dotyczących te-
raźniejszości, dokonujemy pewnego oglądu życia, kierując się tym, co jest ważne 
teraz. Demetrio stwierdza, że zajmowanie się autobiografią to odnoszenie się do 
minionych chwil z uwzględnieniem obecnych przeżyć i doświadczeń. Dlatego też 
myślenie autobiograficzne może wpływać na proces określania zamierzeń zwią-
zanych z przyszłością. Dzięki wskrzeszaniu minionego czasu człowiek otwiera 
się bardziej na otaczający świat, na inne możliwości działania i aktywności (De-
metrio, 2000, s. 18). Moment rozpoczęcia opowiadania o sobie można traktować 
zatem jako nowy etap życia. Tworzenie biografii wiąże się również z dojrzało-
ścią. Przejawia się ona jako możliwość dokonywania przemyśleń i zachowania 
dystansu do pewnych iluzji, własnych wyobrażeń, prowadzi do pewnego pojed-
nania z samym sobą (Demetrio, 2000, s. 21–22). 

Podsumowanie 

Opowiadanie o życiu, rekonstrukcja własnej biografii zakłada zatem proces 
autokreacji, kształtowania siebie, ale także ciągłego poszukiwania, odkrywania no-
wych wartości i znaczeń. Kształtowanie opowieści, a także jej przekształcanie będące 
efektem refleksji, może być jednym ze sposobów przyczyniających się do rozwoju 
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osobowego człowieka w ciągu życia, pozwala na twórcze kształtowanie własnego 
życia i spełnienie. Przekraczanie dotychczasowych sposobów doświadczania świata, 
przełamywanie sztywnych wzorów interpretacyjnych umożliwia bowiem pomyślne 
przechodzenie przez kryzysy i momenty przełomowe. Pozwala na wielopoziomowy 
rozwój osoby, integrację wewnętrzną i uzyskiwanie poczucia spójności. 

Badanie twórczości w biografii może zakładać analizę wytworów badanej 
osoby (efektów), na przykład działań artystycznych, naukowych, ale także odno-
sić się do analizy opowieści o życiu w kontekście aktywności codziennej, a także 
w aspekcie podmiotowym odnosić się do autokreacji. Badanie biografii odno-
szące się do działań autokreacyjnych pozwala uchwycić to, co w danej historii 
życia jest wyjątkowe, w jaki sposób osoba kształtuje siebie, swój styl życia, ale 
także jak przekracza własne ograniczenia, jak zmienia się jej koncepcja siebie pod 
wpływem różnorodnych doświadczeń życiowych. Badanie biografii pod kątem 
działań autokreacyjnych powinno uwzględniać również dążenia badanych osób 
do spełniania się, samorealizacji, ujawniania posiadanych zdolności i rozwija-
nia zainteresowań. Badanie biografii mające na celu analizę procesu autokreacji 
wymaga uwzględnienia momentów granicznych, przełomowych, które zmienia-
ją dotychczasowe drogi życia osób badanych, ale także pozwalają na pełniejsze 
odkrywanie nowych kierunków działania, nadawanie innych znaczeń własnym 
doświadczeniom życiowym, porzucanie utrwalonych nawyków postrzegania zda-
rzeń, przekraczanie siebie (transgresję). 

Rekonstrukcja życia w badaniu biograficznym wiąże się także z możliwością 
przekształcania opowiadanej historii życia przez osoby badane, poszukiwaniem 
nowych ujęć interpretacyjnych, nowych sposobów prowadzenia narracji biogra-
ficznej. Sam proces analizy biografii może wydobywać elementy twórcze życia 
osoby, ale także sam w sobie być wyzwaniem autokreacyjnym i twórczym dla 
respondenta. Rekonstrukcja historii życia w badaniu biograficznym może ujaw-
niać lub inicjować twórcze podejście do własnych doświadczeń poprzez poszu-
kiwanie różnych znaczeń, interpretacji i sposobów opowiadania o tych samych 
wydarzeniach życia. W przełamywaniu schematów interpretacyjnych pomocne 
może być wykorzystanie metafory czy innych metod inspirujących nowe ujęcie 
własnej opowieści i ujawniające wieloaspektowy charakter doświadczeń życio-
wych. Przykładem jest Narracyjna GRA (auto)BIOGRAFICZNA „W osiemdzie-
siąt historii do-o-KOŁA ŻYCIA” autorstwa Urszuli Tokarskiej, która może służyć 
jako narzędzie dydaktyczne, ale także ma zastosowanie w badaniach biograficz-
nych (Tokarska, 2011, s. 219–239). Ważne znaczenie autokreacyjne ma analiza 
momentów przełomu jako możliwości zmiany, transgresji, przekraczania siebie. 
W badaniach biograficznych mogą zostać uwzględnione też aspekty dotyczące 
wyobrażanej przyszłości, stanowiące inspirację dla projektu osobistego i nowych 
zadań. Refleksja ta może być wywołana poprzez pytania odwołujące się do pla-
nów lub marzeń związanych z przyszłością respondentów w kontekście dokona-
nej przez nich analizy biograficznej (por. Lasocińska, 2011). 
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Ujawnianie twórczych aspektów działań autobiograficznych, mających cha-
rakter autokreacji, warte jest rozważenia w kontekście badań biograficznych, ale 
także działań dydaktycznych. Szczególną funkcję spełnia warsztat autobiograficz-
ny, który może zawierać elementy warsztatu twórczości i wspomagać potrzebę 
własnego rozwoju i autokreacji wśród osób dorosłych (Lasocińska, Wawrzyniak, 
2013). Opowieść biograficzna może być rekonstruowana, w sposób tradycyjny 
opierać się głównie na słowie, ale także być wzbogacana obrazem, dźwiękiem, 
filmem lub obecnie coraz częściej jako metodę opowiadania stosuje się narracje 
cyfrowe (inaczej Digital Storytelling), które pozwalają na twórczy i innowacyjny 
przekaz treści, a także dają możliwość różnorodnego kontaktu z ich odbiorcami 
poprzez zastosowanie różnych narzędzi multimedialnych i możliwość udostęp-
niania w Internecie (www.tstory.eu). Cyfrowe opowieści wymagają od autora 
uważnej selekcji dobieranych treści i wykorzystania narzędzi multimedialnych 
tak, aby zachęcić odbiorców historii do dialogu, refleksji, uczenia się na bazie 
innowacyjnie rekonstruowanych materiałów autobiograficznych. 
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Żyjemy w świecie zmian – technologie w ciągu ostatnich lat całkowicie 
zmieniły nasze życie. Najpierw były tylko narzędziami, które wykorzystywali-
śmy, potem zaczęły zmieniać przestrzeń społeczną i… nas. Co dzisiaj znaczy je-
stem? Jestem fizycznie tu i teraz, ale jednocześnie jestem wielowymiarowo w In-
ternecie, w sieci. Jestem jednocześnie w świecie rzeczywistym – offline i świecie 
wirtualnym – online. Ponowoczesność przyzwyczaiła nas do ciągłych, nieocze-
kiwanych zmian, którym towarzyszy „lęk przed tym, aby nie dać się zaskoczyć, 
by nadążyć za szybkim biegiem wydarzeń, by nie zostać w tyle” (Bauman, 2005,  
s. 6), do tego, że tożsamość staje się naszym indywidualnym projektem, „jeste-
śmy nie tym, czym jesteśmy, ale tym co z siebie zrobimy” (Giddens, 2010, s. 107). 
Nieustannie więc konstruujemy naszą tożsamość i określamy, definiujemy siebie 
– zmagamy się z pytaniami, kim jesteśmy?, co jest dla nas ważne?, jak żyć? Jest 
to ciągły proces konstrukcji, gdzie jesteśmy jednocześnie podmiotem – ja działam 
i przedmiotem działania. W ten sposób również sami wybieramy i aktywnie two-
rzymy swoją biografię, uczymy się poprzez swoją biografię. Czy i jak wpływają 
na to nowe technologie i Internet? Żyjemy w społeczeństwie sieciowym. Jeszcze 
kilkanaście lat temu nie przewidywaliśmy, że Internet tak zmieni nasz świat. Jego 
siłę rażenia Don Tapscott porównuje do wynalezionej w XV w. prasy drukarskiej 
Gutenberga. Początek druku to początek nowej epoki w dziejach świata – dys-
trybucja słowa pisanego na dużą skalę umożliwiła rozwój nauki i sztuki. Wiedza 
stawała się coraz ważniejsza, a szerszy dostęp do niej zmienił społeczeństwa i ich 
strukturę (Tapscott, Williams, 2011, s. 28–29). Ludzie ruszyli w świat, odkryli 
nowe kontynenty, dokonali rewolucji, zmienili prawa i porządek społeczny. Inter-
net, tak jak prasa Gutenberga, zmienia, resetuje całkowicie świat (ibidem, s. 9). 
Żyjemy w rewolucyjnych czasach. „Internet przeobraża sposób, w jaki się komu-
nikujemy, toteż ma głęboki wpływ na nasze życie. Jednocześnie sami powoduje-
my przekształcenia Internetu przez to, w jaki sposób z niego korzystamy. Z tego 
oddziaływania wyłania się nowy wzorzec społeczno-techniczny” (Castells, 2003, 
s. 15). Jesteśmy społeczeństwem sieciowym – jednostkami intensywnie komu-
nikującymi się w płaskiej sieci, tworzącymi tam wspólnoty poza czasem i prze-
strzenią – poza konkretnym miejscem (van Dijk, 2010, s. 36). W takiej różnorod-
nej, a jednocześnie zindywidualizowanej przestrzeni wirtualnej, nie otrzymujemy 
miejsca i uwagi „z nadania”, musimy innych sobą zainteresować i nieustannie być 
obecni, dynamicznie uczestniczyć w tych relacjach, aby nas… widziano i nie za-
pomniano (van Dijk nazywa to niską inkluzywnością). Takie możliwości – aktyw-
ności sieciowe anonsujące obecność szeroko otworzyły się wraz z WEB 2.0, czyli 
zmianą filozofii sieci USERS ADD VALUE (http://oreilly.com/pub/...) i nowymi 
dostępnymi narzędziami. Najważniejsze cechy WEB 2.0 to: interakcja i integra-
cja, personalizacja, dostępność – dla i z całego świata oraz rola użytkownika – on 
tworzy treść w sieci. Konstruowanie tożsamości wraz z WEB 2.0 skomplikowało 
się – jest już nie tylko procesem ciągłym, ale zyskało wielowymiarowość i imma-
nentny dualizm off/online.
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Cyfrowi tubylcy 

WEB 2.0 aktywnie wykorzystali młodzi ludzie – bycie on-line jest dla nich 
oczywiste, potrzeby społeczne zaspokajają na social media, prywatne zaczyna się 
dla nich równać publiczne, ważny jest fun, zabawa i grywalizacja. Marc Prensky 
młodych ludzi, którzy urodzili się po 1983 r., dorastali otoczeni nowymi tech-
nologiami i dla których jest to wręcz środowisko naturalne, nazwał „cyfrowymi 
tubylcami” (http://www.marcprensky.com/...). W Polsce w zeszłym roku ukazał 
się Manifest Dzieci Sieci świetnie opisujący i diagnozujący tę fundamentalną 
różnicę w percepcji sieci, nowych mediów i technologii: „Dorastaliśmy z siecią 
i w sieci. To nas odróżnia, to czyni nieoczywistą z waszej perspektywy, ale istotną 
różnicę: my nie «surfujemy», a sieć nie jest dla nas «miejscem» czy «wirtualną 
przestrzenią». Sieć nie jest dla nas czymś zewnętrznym wobec rzeczywistości, 
ale jej równoprawnym elementem: niewidoczną, ale stale obecną warstwą 
przenikającą się z przestrzenią fizyczną” (http://bendyk.blog.polityka.pl/...). Ci 
młodzi ludzie nie wyobrażają sobie życia bez sieci i urządzeń mobilnych. Jeden ze 
studentów Collegium Civitas scharakteryzował ich, jednocześnie definiując dwa 
przedmioty konstytuujące w świecie to pokolenie: „to ludzie, którzy nie znają 
świata bez telefonów komórkowych i szybkiego internetu. To osoby, dla których 
pojęcie «analogowy» praktycznie nie istnieje”1. Telefon komórkowy i szybki in-
ternet – klucze do świata, gdzie czują się wolni i w obronie którego potrafią się 
zorganizować i o niego walczyć – widzieliśmy to w zeszłym roku w trakcie fali 
demonstracji przeciwko ACTA, gdy młodzi ludzie zjednoczeni ponad podziała-
mi wspólnie protestowali: „Była radykalna lewica i radykalna prawica, Krytyka 
Polityczna i sympatycy Janusza Korwin-Mikkego, anarchiści ze Związku Syn-
dykalistów i kibice Legii z szalikami, wszechpolacy i liberałowie” (http://wiado-
mosci.gazeta.pl/wiadomosci/...). Gdy dwa lata temu zaproponowałam studentom 
temat pracy pisemnej „Jak net-generation zmieni organizacje w biznesie, w ngo’s, 
w edukacji, w administracji?” studenci dali mi do zrozumienia, że źle sformuło-
wałam temat, powinien brzemieć – „jak zmieniają”, to już nie jest przyszłość, tyl-
ko czas teraźniejszy, to się dzieje! Według badań Cisco 77% młodych pracowni-
ków posiada więcej niż jedno urządzenie umożliwiające pozostawanie w ciągłym 
kontakcie – kilka telefonów, laptop albo tablet, laptop, smartfon, 33% tej grupy 
używa w codziennej pracy większości tych urządzeń, prawie połowa – 49% wo-
lałaby zgubić portfel niż smartfona (http://www.cisco.com/...). Obserwujemy to 
również na zajęciach – studenci natychmiast smartfonami sprawdzają informacje 
i dane, które podajemy, dostęp do plików, które polecamy, a gdy nie zaangażuje-
my ich w zajęcia uciekają w smartfony i netbooki – fizycznie są z nami na zaję-
ciach, ale psychicznie w sieci, najczęściej na Facebooku. Zmienia się paradygmat 

1 W artykule cytuję wypowiedzi z prac studentów Collegium Civitas przygotowanych 
w semestrze jesiennym 2012/2013.



Paulina Wawer50

– i dla wykładowców, i dla systemu edukacji i dla samych studentów. Wymaga 
to odpowiednich badań i analiz, w tym artykule chcę jedynie pokazać, że młodzi 
dorośli są „cyfrowymi tubylcami” i przenikanie się światów on i offline jest dla 
nich naturalne. Są jednocześnie i tu i tam. Nieustannie. W czasie rzeczywistym.

Dzielę się, więc jestem 

Naukowcy badający od kilkunastu lat nowe technologie i nowe media za-
uważyli interakcję, ich wpływ na nas. Prof. Sherry Turkle z Massachuset Institut 
of Technology twierdzi, że „[…] te małe urządzenia, jakie większość z nas przy 
sobie nosi, mają tak potężną władzę, że wpływają nie tylko na to, co robimy, 
ale również kim jesteśmy” (http://www.ted.com/talks/...). Nasze telefony, smart-
fony zaczęły wpływać na naszą tożsamość – gdy chwilę pozostajemy w ciszy, 
bez działania, sięgamy po nie, aby się dzielić, aby być (Banasiak-Parzych, 2013,  
s. 33–34). To dzielenie się jest tworzeniem narracji, opowiadaniem na bieżąco 
naszego życia. Krótko i bardzo szkicowo prześledzę, gdzie i jak to robimy w sieci.

Blogi i mikroblogi 

Słowo blog powstało z połączenia słów web (sieć) i log (dziennik). Pierw-
szy raz użyto go w 1997 r. (Rettenberg, 2012, s. 35). W Polsce blogi pojawiły 
się na początku XXI w. – związane jest to ze startem działania serwisu www.
blog.pl (Potrykus-Woźniak, 2010, s. 12–17). Blog jest rodzajem internetowego 
dziennika, często uzupełnianym, wpisy w nim są datowane, a jego cechą charak-
terystyczną jest tzw. odwrócony porządek chronologiczny. „Dzielić się” w nim 
możemy tekstem, zdjęciami, grafiką, multimediami, hiperłączami. Blogi są bez-
płatne, powszechnie dostępne, bardzo proste w obsłudze. Dla wielu blogujących 
stają się publiczną formą autorefleksji, lustrem (Rettenberg, 2012, s. 145). Co 
ważne, odbiorcy bloga mogą go komentować – na bieżąco komentują tożsamość 
blogującego. Możemy postawić hipotezę, że pośrednio na nią wpływają – komen-
tarze są pewną formą informacji zwrotnej, mogą pokazać inny punkt widzenia 
i odbiór społeczny – wsparcie lub naganę. Blogi są dostępną dla wszystkich fo-
tografią naszego życia. Obecnie coraz bardziej popularne staje się „ćwierkanie”, 
„dzielenie się” w bardzo krótkich, skondensowanych informacjach, np. na Twit-
terze, zawierających tylko 140 znaków, a od lutego 2013 r. jeszcze mniej, bo sto 
kilkanaście. Mikroblogi bardzo dobrze obsługuje się z poziomu telefonów komór-
kowych, smartfonów. Są to nowe media – interaktywne, dynamiczne – możemy 
z nich korzystać wszędzie, natychmiast – w czasie rzeczywistym (Levinson, 2010,  
s. 11–14) Co więcej, korzystanie z nich staje się oczywiste – coraz częściej stu-
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denci pytają mnie, czy mam mikrobloga na Twitterze, mam nadzieję, że w ten 
sposób też chcą się uczyć. Eryk Mistewicz (2012, s. 84) twierdzi wręcz „Twitter, 
tu są już wszyscy!”

Media społecznościowe 

Social media, nazywane w języku polskim „mediami społecznymi” lub „me-
diami społecznościowymi”, to stosunkowo nowe zjawiska – nie są jeszcze zdefi-
niowane w internetowym Słowniku Języka Polskiego (http://sjp.pwn.pl/...; http://
sjp.pwn.pl/...).

Media społecznościowe to społeczne środki przekazu. Każdy może w nich 
publikować w czasie rzeczywistym (tworzenie i publikowanie w tym samym cza-
sie) treści, które mogą być modyfikowane w nieskończoność zarówno przez twór-
cę danej treści, jak również, przez użytkowników, którzy przez ten proces stają 
się współtworzącymi. Interakcja sieciowa jest podstawowym warunkiem upo-
wszechniania się treści (http://networkeddigital.com/...). Media społecznościowe 
pozwalają nam m.in. stworzyć profil, sieć społeczną i dzielić się swoim życiem, 
a jednocześnie uczestniczyć w sieciach innych i być z nimi w aktywnej interakcji. 
W mediach społecznościowych tworzymy „płynną” biografię – podajemy swoje 
dane – imię, nazwisko, często email, numer telefonu, pokazujemy prywatność 
– wybierając statusy komunikujemy światu, na jakim etapie jest nasz związek, 
opisujemy i komentujemy wydarzenia, w których uczestniczymy, piszemy o part-
nerach, dzieciach, rodzinie, przyjaciołach, znajomych, „wrzucamy” (kluczowe 
słowo) zdjęcia, polecamy wzajemnie różne rzeczy. Nasza indywidualna sieć staje 
się interaktywnym uczestnikiem naszego życia. 

Studenci Collegium Civitas, analizując swoją obecność w sieci, tak m.in. opi-
sywali obecność i aktywność w mediach społecznościowych: 

– [...] co do samego FB, to korzystam z niego wielopłaszczyznowo, po pierw-
sze mam swój profil, dużo znajomych (rzeczywistych, nie zapraszam wirtualnie). 
Jest ich ponad tysiąc ponieważ wielokrotnie zmieniałam miejsce zamieszkania 
[...], pracowałam w korporacji itd., a i teraz w związku z dużą aktywnością spo-
łeczną spotykam coraz więcej nowych ludzi;

– [...] Na FB staram się na bieżąco pokazywać siebie jako osobę aktywną, 
zaangażowaną w działania społeczności lokalnej;

– [...] za pomocą FB prowadzę „normalne socialmediowe” życie towarzy-
skie, więc jest też sporo trochę uczłowieczającej wizerunek działacza prywaty 
oraz trochę dzieci i rodziny, ale to zdecydowanie rzadziej;

– [...] dodatkowym zastosowaniem fejsbooka są grupy i strony które prowa-
dzę/współprowadzę (zakładane w celu promowania jakichś lokalnych miejsc [...] 
czy idei [...], a nawet potrzeb.
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W mediach społecznościowych, na portalach społecznościowych jest już 
ponad 70% młodych dorosłych Polaków (Raport WORLD INTERNET PRO-
JEKT…) i myślę, że to już nie jest tylko moda czy styl życia, ale samo życie. 
Sherry Turkle mocno akcentuje, że „[...] używamy technologii do określenia sie-
bie poprzez udostępnianie naszych myśli i emocji. Dotąd kierował nami impuls 
«Mam takie odczucie, chcę nawiązać połączenie», teraz brzmi on: «Chcę to po-
czuć, muszę wysłać tekst»” (Banasiak-Parzych, 2013, s. 34).

Dzielenie się sobą i zdobywanie uwagi w Internecie nie jest tylko opowiada-
niem swojej biografii. Coraz częściej staje się kreowaniem wizerunku i przedsta-
wianiem siebie takim, jakim chcemy się wydawać innym, lub nawet życzeniowo 
– kim chcemy być. Niepokoiło to już u zarania Internetu, czyli kilkanaście lat 
temu, Stanisława Lema, który mówił „[...] myślę o grze o odgrywaniu ról w in-
ternetowych kontaktach z innymi ludźmi [...]. Tam można powiedzieć wszystko 
– jak w utworach literackich” (Fiałkowski, 2000, s. 164–165). Sieć pozwala nam 
na eksperymenty z tożsamością, a nawet pozwala nam na ich polifonię. Jest to 
sprzężenie zwrotne i sieć ma całkiem realny wpływ na naszą tożsamość – Sher-
ry Turkle przytacza przykład jednego z badanych nastolatków „przytłaczała go 
myśl, że jego zachowanie w sieci wpływa na sposób, w jaki jest postrzegany w re-
alu. Brad stara się być bardziej «sobą» na portalu społecznościowym, ale to trudne 
– nie potrafi oprzeć się pokusie prezentowania siebie tak, by wywoływać większe 
wrażenie” (Banasiak-Parzych, 2013, s. 35).

Wyszukuję, więc jestem  

Kluczem do sieciowego środowiska, w którym informacji przybywa, użytkow-
nicy masowo tworzą i publikują treści w astronomicznym tempie, stają się wyszu-
kiwarki. Termin wyszukiwarka ma już swoją definicję w Słowniku Języka Polskie-
go – jest to „program komputerowy służący do wyszukiwania danych określonego 
typu” (http://sjp.pwn.pl/...) lub „system wyszukiwania informacji, który umożliwia 
znalezienie rozproszonych tekstów cyfrowych na podstawie słów kluczowych” 
(Halavis, 2012, s. 20). Wyszukiwarkom zadajemy pytania: zawodowe, ale przede 
wszystkim prywatne – pytamy o wszystko: zakupy, sport, wakacje, choroby, leki. 
Przed wyszukiwarkami nie mamy żadnych tajemnic, znają nasze najskrytsze ma-
rzenia, obawy, plany, wiedzą o nas wszystko. Pytamy je o wszystko i one wiedzą 
o nas więcej niż nasi bliscy, lekarze, terapeuci, prawnicy, doradcy finansowi i podat-
kowi. Battelle uważa je za „najpotężniejszy dyskretny miernik zbiorowych pragnień 
jednostki, jaki kiedykolwiek był znany społeczeństwu” (ibidem, s. 179). Doskonale 
nas znając, personalizują wyszukiwanie – przewidują i proponują słowa kluczowe 
już po wpisanych pierwszych literach i za pomocą algorytmów indywidualizują wy-
szukiwanie. Każdy z nas otrzyma takie wyniki wyszukiwania, jakie według wyszu-
kiwarki będą dla niego najbardziej optymalne. Dostęp do informacji, w tym również 
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wiedza, przestały być uniwersalne. Każdy z nas po wpisaniu słowa kluczowego 
w wyszukiwarce ma szansę otrzymać inne wyniki.

Wyszukiwarki archiwizują również wyniki naszych wyszukiwań – każdy 
z nas ma w Google swój profil użytkownika z indywidulną historią. Poznając taki 
profil, można dotrzeć do naszych tajemnic i sekretów (ibidem, s. 180). Nasze wy-
szukiwania mogą być widoczne dla innych – w 2006 r. America Online udostępni-
ła anonimowo losowo wybrane wyszukiwania ponad 65 000 osób. Okazało się, że 
listy wyszukiwań, nawet bez udostępnionych danych, pozwalały na identyfikację 
konkretnych osób2. Jedna z takich zidentyfikowanych przez „New York Times” 
osób, po przejrzeniu historii swoich wyszukiwani, westchnęła: „O mój Boże, to 
całe moje życie osobiste. Nie miałam pojęcia, że ktoś zagląda mi przez ramię” 
(ibidem, s. 179). W zeszłym roku Google zmienił politykę prywatności i obecnie 
integruje dane użytkowników z różnych należących do siebie platform – np. na 
zdjęciach z serwisu Flikr mogą zostać zidentyfikowane i opisane występujące tam 
osoby. „W bliskiej przyszłości znaczna część tego procesu może nabrać charakte-
ru rutynowego, w trakcie którego zdjęcia i filmy wideo będą automatycznie opa-
trywane etykietkami, na które złożą nazwiska rozpoznanych twarzy, wraz z nie-
uniknionymi błędami, które ów proceder ze sobą przyniesie” (ibidem, s. 177).

Gdy poruszamy się w sieci, odwiedzając różne strony, system produkuje dane 
na nasz temat – oczywiście Google ma dostęp do takich informacji. W tym celu 
wykorzystuje Google Analitics – bezpłatne narzędzie do analizy ruchu na stronie, 
z którego korzysta wielu właścicieli witryn. Nasze życie staje się przeźroczyste – 
zanika granica między życiem prywatnym i publicznym. W sieci rejestrowane są 
nasze zachowania – historia wyszukiwania, ślady wędrówek w sieci. One również 
tworzą naszą tożsamość i biografię w sieci. „Google [...] będzie wiedział o nas 
więcej, więcej, niż ktokolwiek inny, nie wyłączając nas samych” (ibidem, s. 182).

Tożsamość sieciowa 

Nasza tożsamość w sieci jest tworzona, generowana, edytowana – składają 
się na nią m.in. takie elementy, jak:

1) autonarracja prywatna i profesjonalna, zawodowa – wszystko to co 
sami lokujemy w sieci – nasze strony www, blogi, mikroblogi, profile w mediach 
społecznościowych, nasze wpisy i komentarze na stronach, profilach innych, 
udziały w grupach dyskusyjnych;

2) narracja innych prywatna i profesjonalna, zawodowa – wszystko to 
co inni lokują w sieci i co wiąże się z nami lub z działaniami, w których w jakiś 
sposób partycypujemy lub jesteśmy w nich identyfikowani we wszystkich płasz-
czyznach życia – prywatnie i profesjonalnie;

2  Po opublikowaniu tej listy wybuchł skandal i po 3 dniach lista została usunięta z sieci. 
Pozostały w sieci jej kopie, jak np. www.aolstalker.com [dostęp 10.02.2013].
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3) historia „wyszukiwań” danego użytkownika;
4) sieciowe „ślady” – historia wędrówek w sieci danego użytkownika. 
Dwa pierwsze elementy są powszechnie dostępne dla sieci – wystarczy 

wpisać imię i nazwisko w wyszukiwarkę oraz świadomie tworzone przez ludzi. 
Dwie kolejne składowe nie są powszechnie dostępne, jednak zostają w sieci jak 
trwały ślad na temat użytkownika i mogą być udostępniane policji, służbom wy-
wiadowczym itd. Są również tworzone przez maszyny archiwizujące, dokumen-
tujące i integrujące naszą obecność w sieci. Jak widać, nasza tożsamość siecio-
wa nie zależy tylko od nas, ale również od wielu użytkowników netu, których 
nawet nie znamy, i od urządzeń, maszyn działających zgodnie z algorytmami. 
Przemieszczając się transgresyjnie z on do off i z off do online, zapominamy, że 
nie są to identyczne światy. Komunikację w świecie offline nadal jeszcze cechu-
je ulotność, brak śladu materialnego interakcji. Sieć nie posiada tej właściwości  
– „nie koncentrujemy się zwykle na trwałości naszych postów, klipów, które za-
mieszczamy w YouTube, czy profili na Facebooku i MySpace. Zapominamy, że 
użytkownicy Internetu mogą wszelkie tego typu treści czytać i oglądać długo po 
tym, kiedy zamieścimy je w Internecie” (Levinson, 2010, s. 205). Aktywności 
online będą nadal dostępne po wielu latach, każdy będzie miał do nich dostęp  
– w tej chwili korzystają już z tej możliwości np. rekruterzy (http://weblog.in-
fopraca.pl/...), renomowane światowe uniwersytety takie jak Harvard (http://wy-
borcza.biz/biznes/...). Nasza aktywność internetowa z przeszłości będzie realnie, 
silnie i zaskakująco wpływać na nasze życie offline, na naszą biografię. Tożsa-
mość off i online coraz bardziej się przenikają i wzajemnie na siebie wpływają. 
Nie możemy zostawić już przeszłości. Kiedyś zmieniając środowisko – szkołę, 
miejsce zamieszkania, rozpoczynając naukę na uniwersytecie, mogliśmy określić 
się „na nowo”, zostawić coś i zmienić. Teraz nasza tożsamość z przeszłości offline 
jest nadal tożsamością z teraźniejszości online w tzw. czasie rzeczywistym.

Uczenie się biograficzne w wikiświecie 

Społeczeństwo sieciowe i wikiświat – świat, gdzie tożsamość i biografia są 
tworzone nie tylko przez podmiot, ale też przez inne znane lub nieznane podmio-
ty oraz przedmioty – maszyny, stawia przed nami nowe perspektywy badawcze 
i nowe możliwości metodologiczne.

Nie możemy dopuścić do tego, żeby w badaniach naukowych było tak, jak 
w polskiej szkole, która jest „offline, a uczniowie są online” (Śliwerski, 2012,  
s. 24). Wypierając ten dualizm off i online, badamy tylko część tożsamości i część 
biografii, wyzwaniem, a zarazem nową perspektywą staje się holistyczne podej-
ście do człowieka off i online. Sieć będzie miała również wielki wpływ na me-
todologię badań społecznych – otwiera nam nowe obszary badawcze i pozwala 
stworzyć nowe narzędzia i procedury badawcze.
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Wyzwania edukacyjne 

Społeczeństwo sieciowe, gdzie pamięć jest wieczna, stawia przed nami także 
nowe wyzwania edukacyjne – uczenia świadomość biografii online, monitoro-
wanie jej, dostrzeganie jej silnej interakcji z biografią offline. Bardzo poważnym 
zagadnieniem staje się świadomość tego zjawiska i wiedza o nim na wszyst-
kich poziomach edukacji – w tej chwili już dzieci dwuletnie bawią się tabletami 
i smartfonami, a 9-latki intensywnie komentują zdjęcia na FB. Według mnie jest 
to jedna z ważnych e-kompetencji jutra – zagadnienie publiczne/prywatne, sze-
rzej prywatność w sieci i tworzenie tożsamości oraz biografii. „Mój wizerunek 
w sieci” był to temat jednej z prac jaką przygotowywali studenci Collegium Ci-
vitas i okazało się, że temat jest trudny, niewiele osób się zmierzyło z tą formą 
autorefleksji. Ci, którzy ją podjęli pisali:

– [...] staram się być na tyle otwarta na ile to możliwe, ale korzystam z roz-
różnienia na posty prywatne i publiczne;

– [...] moje ponad 1000 znajomych mam podzielone na grupy bliższych, dal-
szych znajomych, znajomych z poszczególnych kręgów zainteresowań, z firm, ze 
szkół, z miast;

– [...] jeśli publikuję coś zupełnie prywatnego ograniczam do najbliższych 
znajomych;

– [...] usuwam wulgaryzmy;
– [...] nie ma mnie na social media i jest to mój świadomy wybór – chcę chro-

nić swoją prywatność;
– [...] podsumowując, teoretycznie korzystam z wielu narzędzi, ale wiele muszę 

dopracować, doszlifować i uspójnić w związku ze zmianą obszaru zainteresowań. 
Okazało się, że studenci, pisząc tę pracę, uświadamiali sobie i werbalizowali 

swoją politykę obecności w sieci, zobaczyli ją kompleksowo – nie tylko jako 
konkretne działania, ale jako długofalowe wyzwanie ze zmieniającymi się kon-
kretnymi celami dotyczącymi ich tożsamości i biografii.

W sieci jest coraz większa ilości informacji na nasz temat, zmieniają się 
również sposoby ich pozyskiwania z sieci globalnej – na ostatnich targach kom-
puterowych Cebit rozwój usług związanych z korzystaniem z BIG DATE, ol-
brzymią liczbą sieciowych danych, był jednym z najgorętszych tematów (http://
www.itworldcanada.com/...). Albert-Laszlo Barabasi, jeden z najwybitniejszych 
badaczy wszelkiego rodzaju sieci, uważa, że „[...] znajomość faktów historycz-
nych umożliwia nie tylko identyfikację tożsamości. W połączeniu z danymi geo-
lokalizacyjnymi, gromadzonymi przez operatorów sieci komórkowych, a także 
coraz chętniej przez dostawców usług internetowych, umożliwiają one obliczenie 
entropii każdego węzła w sieci. Innymi słowy, na podstawie tych danych można 
określić poziom przewidywalności każdej osoby, co z kolei umożliwia tworzenie 
modeli predykcyjnych. Już nie tylko nie sposób ukryć przeszłości, lecz także co-
raz trudniej jest zachować w sekrecie własną przyszłość” (Halavis, 2012, s. 9–10). 
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Szczególnie w tym kontekście gwałtownie rośnie waga wiedzy, świadomości 
oraz odpowiedzialności w zakresie zamieszczania informacji o sobie, obecności 
w różnych sieciach i portalach – ma to bowiem znaczenie dla całości opisu osoby, 
predykcji trajektorii jej zachowań i życia offline. Uczenie się biograficzne w wi-
kiświecie jest nieustanną pracą nad tożsamością i biografią online. Uczenie się 
staje się płynną konstruktywistyczną metarefleksją: „refleksją w działaniu, reflek-
sją nad działaniem, refleksją dla działania”. Tworzeniem wiedzy przez działający 
podmiot (Gołębniak, 2005, s. 233).

Aneks 

Dualizm on/offline świata jest nowym zjawiskiem, ale poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytania definiujące naszą tożsamość towarzyszą nam od tysięcy lat. 
„Słynna wskazówka delfickiego Appolina brzmiała «Poznaj samego siebie!» So-
krates zaś twierdził, że «znać siebie» to nie tylko znać swoje imię, lecz, że idzie 
tu o istotną wartość człowieka, o jego czynną i myślną sprawność, o pożytek jaki 
on przedstawia dla swojego człowieczeństwa. Tak pojęta «znajomość siebie», 
czyli «swojej mocy» stanowi źródło szczęścia i powodzenia, podobnie jak jej 
brak stanowi źródło nieszczęścia i niepowodzenia ludzkiego” (Krokiewicz, 2000,  
s. 19). Czy poznawanie samego siebie, uczenie się poprzez biografię jest możliwe 
w świecie 2.0? Zdecydowanie tak – pokazał to Steve Jobs w trakcie swojego słyn-
nego wykładu na Uniwersytecie Stanford w 2005 r. (http://www.youtube.com/
watch?...). Jobs opowiada 3 historie ze swojego życia, tak naprawdę opowiada 
o swoim uczeniu się z biografii, dzieli się sobą offline – mówiąc o kaligrafii, która 
doprowadziła go do projektu pierwszego Maca, o pasji, stracie i nowym początku 
oraz o swojej chorobie nowotworowej i śmierci. „Chciałbym opowiedzieć wam 
dziś trzy historie ze swojego życia. Tylko tyle nic wielkiego. Po prostu trzy 
opowiastki”. To narracja o uczeniu się ze swojej biografii, Jobs, dzieląc się nią, 
uczy innych. Te „opowiastki”, mające już kilkadziesiąt milionów odsłon na You 
Tubie, są uważane za jeden z ważniejszych dokumentów sieci 2.0.

Literatura 

Banasiak-Parzych B., 2013, W sieci samotności, „Charaktery”, nr 3, s. 32–35.
Bauman Z., 2005, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Castells M., 2003, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom 

Wydawniczy Rebis, Poznań.
Castells M., 2010, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Dijk J. van, 2010, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Fiałkowski S., 2000, Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fialkowski, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków.



Tożsamość i uczenie się biograficzne w wikiświecie 57

Giddens A., 2010, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gołębniak B. D., 2005, Refleksja nad refleksją prezentowaną w projektach, [w:] B. D. Gołębniak 

(red.), Uczenie się metodą projektów, WSiP, Warszawa.
Halavis A., 2012, Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa.
Jobs S., 2012, Credo, „Nowe Media”, nr 2, s. 10–15.
Krokiewicz A., 2000, Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, ALETHEIA, Warszawa.
Levinson P., 2010, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Mistewicz E., 2012, Twitter, tu są już wszyscy!, „Nowe Media, nr 2, s. 84–85. 
Potrykus-Woźniak P., 2010, Blog, [w:] Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Bielsko-Biała. 
Retteberg J. W., 2012, Blogowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Śliwerski B., 2012, Edukacja radarowa, „Edukacja i Dialog” 2012, nr 7–8.
Tapscott D., Williams A. D., 2011, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wydawnictwo Studio 

Emka, Warszawa.

Strony internetowe

http://www.aolstalker.com/ [dostęp 10.02.2013].
Raport WORLD INTERNET PROJEKT POLAND 2012, http://blog.orange.pl/uploads/media/

wip_2012_pl.pdf; http://bendyk.blog.polityka.pl/ bunt-sieci-2/bunt-sieci-manifesty/
http://networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/ [dostęp 12.02.2013].
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 [dostęp 12.02.2013].
http://sjp.pwn.pl/szukaj/media%20społecznościowe [dostęp 12.02.2013].
http://sjp.pwn.pl/szukaj/sieci%20społecznościowe [dostęp12.02.2013].
http://sjp.pwn.pl/szukaj/wyszukiwarka [dostęp 12.02.2013].
http://weblog.infopraca.pl/2010/05/z-jakich-zrodel-korzystaja-rekruterzy-sprawdzajac-kandydata-

w-internecie/= [dostęp 12.02.2013].
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,11024769,Warszawiacy_wyszli_na_ulice__

Tlum_przeciw_ACTA.html [dostęp 10.02.2013].
http://wyborcza.biz/biznes/2029020,101562,9182240.html [dostęp 12.02.2013].
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_

c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html [dostęp 01.02.2013].
http://www.itworldcanada.com/news/big-data-becomes-the-big-topic-at-cebit-2012/145024 [dostęp 

13.02.2012].
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 Immi-

grants%20-%20Part1.pdf [dostęp 10.02.2013].
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA – wykład Steva Jobsa na Uniwesytecie Stanford 

[dostęp 10.02.2013].
http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together.html [dostęp 10.02.2013].





Dorota Nawrat*

Sylwetka innowacyjnego menedżera w oparciu 
o biografie edukacyjne menedżerów

Streszczenie: W artykule zaprezentowano fragmenty biografii edukacyjnych innowacyjnych 
menedżerów. Tę grupę zawodową charakteryzuje duża różnorodność doświadczeń edukacyjnych 
i zawodowych. Biografie edukacyjne innowacyjnych menedżerów pozwoliły odkryć najistotniejsze 
punkty zwrotne ich karier edukacyjnych oraz wyodrębnić te czynniki o charakterze edukacyjnym, 
które znacząco wpłynęły na kształtowanie kompetencji innowacyjnych. Analizie poddano zarówno 
wpływ edukacji formalnej, pozaformalnej, jak i nieformalnej. Badania jakościowe odnoszą się do 
subiektywnej rzeczywistości, pozwalają odkryć jednostkowe, unikatowe aspekty edukacji reprezen-
tantów tej zróżnicowanej grupy zawodowej. 

Słowa kluczowe: innowacyjny menedżer, edukacja w miejscu pracy, klimat organizacyjny, 
klimat innowacyjny, kompetencje menedżerskie, biografia edukacyjna, biografie menedżerów.

The profile of the innovative manager based on educational 
biographies of the managers 

Summary: This article presents the studies of educational biographies of the innovative mana-
gers. This professional group has a large variety of educational and professional experiences. Educa-
tional biographies of the innovative managers have revealed the most important turning points in their 
educational careers and allowed to select those educational factors, which significantly influenced 
the course of their innovative competences. I have analyzed both the impact of formal education and 
non-formal as well as informal. Qualitative researches have proved subjective, however, revealed the 
individual, unique aspects of education and career, representative for this different professional groups.

Keywords: innovative competences of manager, education in the workplace, organizational cli-
mate, the climate for innovation, managers skills, educational biography, biographies of managers.

* Społeczna Akademia Nauk, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, Łódź, ul. Sienkiewicza 9; 
nawratd@wp.pl 



Dorota Nawrat60

Wprowadzenie 

Praca zawodowa pochłania z reguły ponad połowę życia dorosłego człowie-
ka, jego czasu, zaangażowania, energii życiowej, uwagi. Wykonywany zawód 
kształtuje tożsamość społeczną jednostki, wpływa na jej status w społeczeństwie, 
postawy życiowe, światopogląd, jakość życia – także członków rodziny. Jest to 
obszar życia, który wymaga dużych inwestycji osobistych, a jednocześnie wzbu-
dza najwięcej oczekiwań, zarówno finansowych, jak i pozamaterialnych. Kariera 
i rozwój zawodowy motywują do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifika-
cji. W dobie budowania społeczeństwa wiedzy, rozwoju kapitału intelektualnego 
i realizacji strategii uczenia się przez całe życie środowisko pracy pełni również 
funkcje: edukacyjną i kulturotwórczą, gdyż praca zawodowa nierozerwalnie spla-
ta się w różnych wymiarach i zakresach z szeroko rozumianą edukacją: formalną, 
pozaformalną i nieformalną. 

Jedną z grup zawodowych zorientowanych na permanentne uczenie się są 
menedżerowie. Wynika to z roli i funkcji menedżera, który musi nie tylko stale 
aktualizować wiedzę i umiejętności profesjonalne powiązane z daną branżą, ale 
także rozwijać i doskonalić kompetencje ponadprofesjonalne, niezbędne w peł-
nieniu zadań menedżerskich w turbulentnym otoczeniu rynkowym. Dynamika 
rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata, stale rosnąca konkurencyjność 
i wynikający z nich nacisk na przyspieszanie wzrostu gospodarczego powodują, 
że w zawodzie menedżera niezbędne stały się te kompetencje, które umożliwiają 
efektywne działanie w sytuacji zmiany, niepewności, ryzyka i różnorodności. Są 
to czasy dla innowacyjnych menedżerów. 

Menedżerowie stanowią swoistą grupę zawodową, interesującą z punktu 
widzenia badań biograficznych, ze względu na olbrzymie zróżnicowanie przeja-
wiające się między innymi: w rozmaitych profilach wykształcenia menedżerów, 
przebiegu ich karier edukacyjnych i zawodowych, jak również w wielorakości 
i dynamice pełnionych ról i zadań zawodowych. O wyjątkowości tej grupy stano-
wi także czynnik odniesionego sukcesu zawodowego, jak również cechy osobo-
we menedżerów, które predestynują do wyboru takiego typu kariery zawodowej. 
W niniejszej pracy prezentuję fragmenty biografii edukacyjnych menedżerów. 
Ukazuję te wątki biograficzne, które wpłynęły na kształtowanie się kompetencji 
innowacyjnych badanych. 

Przedstawione badania stanowią część większego projektu badawczego o cha-
rakterze ilościowo-jakościowym, prowadzonego w 7 polskich przedsiębiorstwach. 
W czterech z nich realizowany był program doskonalenia kompetencji menedżer-
skich noszący nazwę: „Zarządzanie innowacyjne” oraz program zarządczy skie-
rowany na podnoszenie innowacyjności w tych organizacjach. Instytucje te to: 
zakłady usługowe i produkcyjne, wyższa uczelnia oraz firma szkoleniowa. Pozo-
stałe trzy firmy nieobjęte tym programem to: hurtownia farmaceutyczna, bank oraz 
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spółka produkcyjna. Badaniem objęto w sumie 93 menedżerów i 381 pracowników 
tych przedsiębiorstw. Przedmiotem badań w obrębie całego projektu były między 
innymi: postawy twórcze pracowników i menedżerów, kompetencje innowacyjne 
menedżerów oraz klimat organizacyjny i innowacyjny. Badania prowadzone były 
w dwóch etapach: pierwszy stanowiły badania ilościowe, drugi zaś służył pogłę-
bieniu badanych zjawisk – były to badania biograficzne. W II etapie uczestniczyło  
15 menedżerów, którzy brali już udział we wcześniejszym (I) etapie. 

W niniejszej publikacji prezentuję niewielkie fragmenty badań. Przedsta-
wiam wybrane wątki biograficzne problemowo, odnosząc się do wyodrębnionych 
kategorii analitycznych, a nie opisując historii poszczególnych osób. Szczegó-
ły metodologiczne badań ograniczyłam do niezbędnego minimum, omawiając 
w dwóch pierwszych rozdziałach wybrane konteksty teoretyczne, stanowiące 
podwaliny badań.

1. Organizacyjne konteksty twórczości i innowacji 

Innowacyjność to niezbędna cecha współczesnych przedsiębiorstw, która 
jest ujmowana jako zdolność organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania 
i upowszechniania innowacji. Stanowi ona wyzwanie w zarządzaniu przedsię-
biorstwem. Wynika to z faktu konkurencyjności na rynku, gdzie szansę rozwoju 
mają te organizacje, które w sposób innowacyjny wprowadzają nowe produkty, 
udoskonalają procesy i są gotowe na zmiany. „Innowacyjność powinna stać się 
dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, wpisaną trwale w jej system 
zarządzania i kulturę” (Pomykalski, 2001, s. 18). Konkurencyjność na świecie 
stale rośnie, zatem gospodarki państw lub wspólnot, jak również poszczególne 
przedsiębiorstwa muszą nieustannie uczyć się, rozwijać i udoskonalać zarówno 
produkty, jak i sposób działania. Przykładem jest Unia Europejska, która przezna-
cza ogromne środki na dofinansowanie programów wspierania innowacyjności 
we wszystkich sektorach gospodarki na poziomach centralnym i regionalnym, zaś 
rok 2009 ogłosiła międzynarodowym rokiem kreatywności i innowacji. Podno-
szenie innowacyjności ma więc znaczenie zarówno w skali mikro (jednostka–
przedsiębiorstwo), jak i makro (państwo–Europa–świat), stała się ona cenioną 
i pożądaną wartością we współczesnym świecie.

Innowacyjność jako pojęcie wiąże się i przepląta znaczeniowo w języku po-
tocznym z terminami: kreatywność, twórczość czy niekiedy transgresja. W zakre-
sie nauk o organizacji i zarządzaniu częściej używa się terminów: „kreatywność”, 
„innowacyjność”, „innowacja”, rzadziej mówi się o „twórczości”. Terminy te, 
choć niekiedy bywają używane zamiennie, przez badaczy przedmiotu są różni-
cowane znaczeniowo (Karwowski, 2009; West, 2000). Dlatego krótko omawiam 
powiązania i różnice semantyczne pomiędzy nimi. 
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Twórczość jest kategorią bardzo szeroką i definiowaną w wieloraki sposób, 
w zależności od domeny, podejścia, dyscypliny, obiektu (dzieło, proces, dorobek) 
lub specyficznych kryteriów wartościowania. W kontekście organizacyjnym tak-
że używa się pojęcia twórczość: np. twórcze zarządzanie (Proctor, 2001; Nęcka, 
2001; Sloane, 2005 i in.), twórczy klimat pracy czy kompetencje twórcze, jed-
nak stosunkowo rzadko. Sformułowano kilkaset definicji samego pojęcia oraz 
wiele typologii cech charakteryzujących osoby twórcze, które nierzadko są ze 
sobą sprzeczne (Davis, 1999, za: Szmidt, 2007 i in.). Badacze zwracają uwagę na 
nowość jako specyficzną cechę twórczości zarówno w odniesieniu do wytworu, 
idei, procesu, jak też sposobu postrzegania rzeczywistości. Twórczość rozumia-
na jest jako specyficzna aktywność człowieka, rodzaj działania lub proces, które 
prowadzą do powstania oryginalnego produktu symbolicznego lub materialnego, 
„nowego i wartościowego dla pewnej grupy osób” (Nęcka, 2001, s. 13), uznane-
go za „użyteczny, nowy, nienotowany […] dotąd nieznany, a zarazem społecznie 
wartościowy” (Pietrasiński, 1969, s. 6–10), w określonym czasie, w sensie obiek-
tywnym lub subiektywnym. Odnosi się również do specyficznych właściwości 
osoby-twórcy, jego: osobowości, umiejętności, zdolności (np. do wszelkiego ro-
dzaju kompetencji), wytworów, pomysłów, które są nowe lub nowatorskie i nie 
były uprzednio znane osobie wytwarzającej (Popek, 2001), sposobu myślenia, 
wyobraźni czy też postawy twórczej (Amabile, 1983). Csikszalmychalyi (1996) 
wyodrębnił 10 przeciwstawnych grup cech, które posiadają osoby twórcze, łą-
cząc je i balansując pomiędzy nimi, lub posiadają cechy skrajnie przeciwstawne. 
W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się egalitarnemu podejściu do 
twórczości, czego odzwierciedleniem jest popularność koncepcji „twórczości co-
dziennej” – everyday creativity (red. Runco, Richards, 1998, za: Schmidt, 2001a). 
Termin ten odnosi się zarówno do osobowości twórczej, jak i do twórczych wy-
tworów (produktów, idei, zachowań), związanych z codzienną aktywnością czło-
wieka w pracy i w czasie wolnym (Richards, 1999). Wytwory te mogą charak-
teryzować się zarówno oryginalnością (zawierającą nowość i niezwykłość), jak 
i pewnym znaczeniem dla innych osób. Twórczość codzienna dotyczy bardziej 
procesu tworzenia niż jego wytworów i jest własnością niemal wszystkich ludzi, 
którzy poszukują zadań rozwojowych i sensu życia. Związana jest z motywacją do 
wzrostu i rozwoju oraz zdolnością człowieka do pokonywania trudności. Mimo, 
że pozostaje często niezauważona i niedoceniona (nienagrodzona), pomaga osią-
gnąć dobrostan psychiczny i służy zdrowiu psychicznemu, dzięki niej umacniają 
się siły fizyczne i psychiczne, a twórca może stawić czoło przeciwnościom losu 
i rozwijać stałą tendencję do samorealizacji (Schmidt, 2001). Ta koncepcja poka-
zuje, że twórczość towarzyszy ludziom na co dzień, w życiu codziennym i zawo-
dowym. Małe, ale odkrywcze pomysły, drobne udoskonalenie czegoś czy nowe 
spojrzenie na „stary” problem może być źródłem innowacji – także w procesie 
pracy. 
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W odniesieniu do organizacji najczęściej używany jest termin innowacja, 
odnoszący się do zmiany organizacyjnej lub rozwoju organizacji (Penc, 1999,  
s. 141), adaptowania nowych lub sprawdzonych rozwiązań, postępu, wynalazczo-
ści (np.: nowości techniczne, nowe technologie lub pierwsze praktyczne wyko-
rzystanie wynalazku), wdrażania nowych produktów oraz ich udoskonalania lub 
modyfikowania. Innowacją może być pomysł istniejący od dawna, ale stanowiący 
innowację dla osoby (grupy osób), która go postrzega jako nowy, lub znalezie-
nie i „urynkowienie” już istniejącego pomysłu. „Innowacja to każda świadoma, 
funkcjonalna, pozytywna i postępowa zmiana materialnych i niematerialnych 
elementów (parametrów) jednostki organizacyjnej, tj. każda zmiana sprzyjająca 
jej rozwojowi, wzrostowi oraz zwiększeniu efektywności” (Perlaki, za: J. Penc, 
1999, s. 142). Łacińskie słowo innovatio oznacza „odnawianie”, zaś innowacja 
to „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość nowator-
stwo, reforma” (Słownik Języka Polskiego, 1978, s. 254). Cechą innowacji, po-
dobnie jak twórczości, jest jej „nowość”, jednak zasadniczą różnicą pomiędzy 
tymi pojęciami jest celowość. W przypadku innowacji jej głównym celem jest 
zmiana na „lepsze”, udoskonalenie, modernizacja, wzrost efektywności czy ren-
towności prowadzące do wdrożenia zmian, udoskonalenia, modernizacji. Innowa-
cja zawsze ma wymiar praktyczny, jest celowa i musi przynieść konkretne, mie-
rzalne korzyści. Realizowana jest w sposób systematyczny poprzez precyzyjnie 
zaplanowane działania (zawiera harmonogram zadań, kosztorys, szacunek ryzyk 
itp.) oraz sprecyzowane, mierzalne w określony sposób rezultaty. W kontekstach 
organizacyjnych kompetencje pracownika mają zawsze odniesienie do strategii 
przedsiębiorstwa, zatem bardziej zasadne jest stosowanie określenia „innowacyj-
ny” w stosunku do działalności człowieka na rzecz organizacji. Twórczość jako 
postawa człowieka i jego potencjał osobowy może stanowić natomiast źródło in-
nowacji. Innowacyjność to kompetencja człowieka do wdrażania twórczych po-
mysłów w określonej rzeczywistości. 

Innym popularnym, wydaje się wręcz, że uniwersalnym w potocznym rozu-
mieniu pojęciem, stosowanym powszechnie w kontekstach organizacyjnych jest 
kreatywność. Słowo powstało na skutek spolszczenia angielskiego słowa creati-
vity (kreatywność, twórczość)1. Rozumiane jest ono głównie jako cecha indywi-
dualna osoby, potencjał osobowy, kojarzony z takimi cechami, jak dynamiczność, 
aktywność, sumienność (Karwowski, 2009, s. 38) oraz przedsiębiorczość i pomy-
słowość. Potocznie termin „kreatywny” w odniesieniu do określenia potencjału 
osobowego człowieka synonimicznie zastępowany bywa terminem „twórczy” 
(badania Karwowskiego, 2009), co jest dość mylące, gdyż zakres znaczeniowy 
pojęcia „kreatywność” jest znacznie węższy i mniej pojemny. 

1  Słowa bliskoznaczne do ang. creativeness – kreatywność, pomysłowość, zdolność (ability 
to…) do tworzenia, kreowania; create – tworzyć, ustanawiać, wprowadzać w życie (źródło: www.
ling.pl [dostęp 30.06.2012]).
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Kategorią powiązaną z omawianymi wcześniej, pojawiającą się w kontekstach 
organizacyjnych jest transgresja. Organizacje transgresyjne to organizacje twórcze, 
czyli takie, które muszą być zdolne do przekraczania własnych granic. Wyróżniają 
je następujące cechy i wartości kulturowe: proaktywność, podmiotowość, równość, 
wspólnotowość, transfer wiedzy oraz wysoka tolerancja niepewności (Sułkowski, 
2002, Mesjasz, 2006). Twórcze aspekty przejawiają się w tym, że organizacja taka 
inicjuje i realizuje samoistnie działania innowacyjne i ekspansywne, które powodu-
ją, że organizacja rozwija się, przekraczając swoje dotychczasowe granice i obszary 
funkcjonowania, dzięki czemu tworzy nowe wartości oraz realizuje nowe interesy. 
Organizacja transgresyjna nastawiona jest na uczenie się i rozwój. Niektóre wła-
ściwości organizacji transgresyjnej korespondują z cechami organizacji uczącej się 
zdefiniowanymi przez A. Sajkiewicz (2002, s. 69) jako:

• postrzeganie procesów jako problemów wymagających ciągłego rozwiązy-
wania,

• podejmowanie ryzykownych i odpowiedzialnych zadań,
• umiejętność uczenia się na podstawie doświadczenia,
• przyswajanie zewnętrznych wzorców rozwiązań i ich adaptacja do lokal-

nych warunków,
• wewnętrzna popularyzacja wiedzy o planowanych przedsięwzięciach 

w otwartym systemie informacyjnym.
Nie ulega wątpliwości, że bez względu na przyjęte kategorie pojęciowe nowo-

czesne, uczące się organizacje potrzebują twórczych, kreatywnych i innowacyjnych 
pracowników oraz efektywnie zarządzających tymi kompetencjami menedżerów. 

2. Innowacyjne kompetencje menedżerskie 

Sylwetka, osobowość, kompetencje współczesnego menedżera są proble-
matyką bardzo szeroką, badaną z perspektywy nauk o zarządzaniu, psychologii, 
socjologii, filozofii i pedagogiki. W nowych typach organizacji, o którym była 
wcześniej mowa, nie wystarczy, że menedżer sam jest innowacyjny. Jego zada-
niem jest kierować nie tylko procesami innowacyjnymi, ale także potencjałem 
pracowników w tym zakresie. Oznacza to umiejętności w zakresie szacowania 
potencjału twórczego i innowacyjnego, stymulowania pracowników do pożą-
danych zachowań, motywowania w trudnym procesie wdrażania innowacji lub 
zmian oraz wspierania w trudnościach i pomoc w twórczym rozwiązywaniu pro-
blemów. Wdrażanie innowacji jest z natury swej związane z pewnym ryzykiem, 
niepewnością, mierzeniem się z nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które mogą 
wystąpić lub nie. Przed współczesnym menedżerem stawiane są więc wysokie 
wymagania. W rozdziale tym prezentuję, jak definiowane są kompetencje zawo-
dowe, w tym menedżerskie, przez badaczy zjawisk. 
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2.1. Różne ujęcia kompetencji zawodowych 

Kompetencje są pojęciem bardzo szerokim i w ostatnim czasie poddawanym 
głębokiej analizie i dyskusji. Kompetencje człowieka najczęściej rozumiane są 
jako umiejętność, zdolność lub gotowość do wykonywania określonych czynno-
ści. Przez Radę Europy określane zostały jako: „połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw odpowiednich do sytuacji” Dziennik Urzędowy UE…), a kompetencje 
kluczowe to te, „których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwo-
ju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnie-
nia” (ibidem). W Polskiej Ramie Kwalifikacji kompetencje zdefiniowano jako: 
„wszystko to, co dana osoba wie, rozumie i potrafi wykonać, czyli jej skumulo-
wane efekty uczenia się” (IBE, 2012) 

Realizacja postulatów strategii uczenia się przez całe życie oznacza ciągłe 
doskonalenie kompetencji zawodowych i podnoszenia kwalifikacji. Polityka ta 
jest silnie promowana przez Unię Europejską zarówno w kontekście budowania 
kapitału intelektualnego i wzmacniania konkurencyjności państw Europy, jak 
również w obliczu obecnych i przyszłych zmian w stanie i strukturze rynku pracy, 
które nie są optymistyczne. Kompetencje zawodowe stały się więc przedmiotem 
uwagi, są diagnozowane, opisywane, klasyfikowane, a przedsiębiorstwa starają 
się jak najefektywniej zarządzać nimi. Są one z reguły definiowane komplekso-
wo, jako całokształt wiedzy, umiejętności, uzdolnień, stylów działania, osobowo-
ści, postaw, wyznawanych zasad i wartości, zainteresowań oraz tych cech, które 
– używane i rozwijane w procesie pracy – prowadzą do osiągnięcia rezultatów 
zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa (Rostowski, Sien-
kiewicz, 2003). Autorzy ci, jak wielu innych badaczy organizacji, podkreślają, 
że posiadane przez pracowników kompetencje powinny stanowić nie tylko wy-
mierną korzyść dla organizacji z punktu widzenia jej zamierzeń strategicznych, 
ale przede wszystkim mają być motorem rozwoju zarówno organizacyjnego, jak 
i jednostkowego. Inni zwracają uwagą na ich potencjalność: kompetencje to „dys-
pozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zada-
nia zawodowe na odpowiednim poziomie” (Filipowicz, 2004, s. 17). Jak również 
stwierdzają, że jest to „zdolność pracownika do działania prowadzącego do osią-
gnięcia zamierzonego celu w danych warunkach za pomocą określonych środ-
ków […] ogół wiedzy, umiejętności, doświadczeń, postaw i gotowość pracownika 
do działania w danych warunkach, a więc także zdolność przystosowania się do 
tych zmieniających się warunków” (Thierry, Sauret, 1994, s. 6, za: Król, 2006,  
s. 81). Kompetencje zawodowe stanowią z jednej strony indywidualny zasób osoby  
– pracownika – aktywnego uczestnika rynku pracy, z drugiej zaś traktowane są 
jako zasoby intelektualne organizacji, gdyż na jej gruncie zyskują one lub tracą 
swoją wartość – realizują się zatem i rozwijają w konkretnych uwarunkowaniach 
organizacyjnych.
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2.2. Kompetencje menedżerskie 

Istnieje wiele klasyfikacji kompetencji zawodowych, a w każdej z nich wyróż-
nia się kompetencje menedżerskie. Stanowią one bowiem jeden z istotniejszych 
zasobów każdego przedsiębiorstwa, są jego wyróżnikiem na rynku, najcenniejszą 
wartością niematerialną firmy oraz czynnikiem tworzącym trwałą przewagę kon-
kurencyjną. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele typologii kompetencji 
menedżerskich. Jedną z najbardziej „klasycznych” jest koncepcja Katza i Kahna 
(1979), którzy podzielili kompetencje na trzy podgrupy: koncepcyjne, techniczne 
i interpersonalne (społeczne). Badacze ci uważają sprawności konceptualne za 
kluczowe na stanowisku menedżerskim, ponieważ pomagają one w postrzeganiu 
organizacji jako całości, w widzeniu zależności pomiędzy poszczególnymi dzia-
łaniami oraz między zmiennym otoczeniem a organizacją. Ponadto im wyższy 
szczebel zarządzania, tym są one cenniejsze; niezbędne są bowiem w kreowaniu 
wizji, planowaniu strategii i innowacji. Im niższy szczebel zarządzania, tym istot-
niejsze są kompetencje techniczne (w tym zawodowe – branżowe, organizacyj-
ne, administracyjne). Kompetencje interpersonalne są uważane za „uniwersalne”, 
ważne na każdym poziomie kierowania ludźmi, a znaczenie ich stale rośnie. Za-
licza się do nich między innymi: umiejętność komunikowania się, delegowania 
zadań, motywowania, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej i budowania 
zespołu oraz umiejętność zdobywania władzy i wpływu (Rakowska, Sitko-Lutek, 
2000). 

Współcześni badacze wskazują także na wiele innych subkompetencji, np. 
diagnostyczne2, trenerskie3, osobiste (intrapersonalne). Ranga tej ostatniej grupy 
kompetencji znacznie wzrosła w ostatnich latach, gdy zauważono, że w nich wła-
śnie tkwią te właściwości, które decydują o możliwościach nabywania pozosta-
łych. Do kompetencji osobistych zalicza się gotowość do uczenia się, wysoką mo-
tywację wewnętrzną, samoświadomość (rozumianą jako umiejętność zwiększania 
efektywności własnej osoby, kreowanie siebie i swojego rozwoju, zarządzanie 
sobą), radzenie sobie ze stresem i psychologicznymi kosztami pracy, zarządza-
nie czasem, umiejętność ustalania priorytetów i wartościowania, kulturę osobistą 
i etyczną (Rakowska, 2000; Sitko-Lutek, 2004; Mesjasz, 2006 i in.). Obecnie ni-
kogo już nie dziwi, że ta grupa kompetencji jest przedmiotem szczególnej uwagi 
we wszystkich procesach personalnych w przedsiębiorstwie. Badacze Whetten 
i Cameron (za: Potocki, 2005, s. 236) opracowali koncepcję dziewięciu kluczo-

2  Kompetencje szczególne przydatne w diagnozowaniu potencjału ludzkiego, pomocne na 
każdym etapie i szczeblu zarządzania, zarówno na etapie rekrutacji, jak i kierowania zespołem, 
oceniania, motywowania, istotne w zarządzaniu konfliktem, zarządzaniu zmianą, kreatywnością 
i innowacją (Penc, 1998).

3  Według M. Morawskiego (2004, s. 118) kompetencje trenerskie są niezbędne w rozwoju 
uczących się organizacji – pomocne są w budowaniu zaufania i tworzeniu nieformalnych, sieciowych 
wspólnot.
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wych kompetencji menedżerskich, koncentrując się przede wszystkim na dwóch 
grupach umiejętności: osobistych (twórcze rozwiązywanie problemów, kierowa-
nie stresem, doskonalenie samoświadomości) i interpersonalnych (ustanowienie 
wspierającej komunikacji, zdobywanie wiedzy i wpływu, kierowanie konfliktami, 
skuteczne delegowanie, motywowanie innych, grupowe podejmowanie decyzji). 
Kompetencje związane ze społecznymi wymiarami pracy menedżera, jego po-
dejściem do świata, do ludzi i problemów można określić mianem kompetencji 
humanistycznych4. Zwiększają one efektywność realizacji zadań menedżerskich, 
sprzyjają rozwojowi i uczeniu się pracowników oraz organizacji, jednocześnie 
„humanizując” środowisko pracy. 

Kompetencje menedżerskie doczekały się niezliczonych typologii i klasyfika-
cji w oparciu o liczne badania prowadzone w ostatnich latach. Niektóre przedsię-
biorstwa prowadzą własne analizy w tym zakresie, opracowując listy kluczowych 
kompetencji, na czele których usytuowane są te, kierowane w stronę menedżerów. 

2.3. Kompetencje innowacyjnego menedżera 

Kompetencje twórcze i innowacyjne menedżerów zaliczane są często do 
tzw. kompetencji „miękkich” (Nęcka, 1991; Szmidt, 1998; Penc, 1999; Szopiń-
ski, 2004 i in.). Jak wspomniane było wcześniej, rośnie „zapotrzebowanie” na 
te właśnie kompetencje. Badania w tym zakresie podejmowane były od wielu 
lat, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie innowacyjność była i jest jedną 
z istotniejszych cech menedżerów i organizacji. Termin „kompetencja innowa-
cyjna” pojawił się na gruncie psychologii i nauk o zarządzaniu. Zofia Ratajczak 
(1980) określiła kompetencję innowacyjną człowieka jako taką, która umożliwia 
mu „twórcze operowanie własnymi nawykami i cechami własnej osobowości” 
(Ratajczak, 1980, s. 11). Autorka upatrywała przejawów tej kompetencji w trzech 
wymiarach funkcjonowania człowieka w organizacji: człowiek w sytuacji inno-
wacyjnej to ten, kto tworzy nowe rzeczy lub uczestniczy w ich wytwarzaniu, ten 
kto uczy się nowych rzeczy oraz ten, kto aktywnie oddziałuje na innych na rzecz 
przyswojenia przez nich nowości, wytrwale pokonując trudności i rozwiązując 
zaistniałe problemy (Ratajczak, 1980, s. 10–12). Z. Pietrasiński (1971) natomiast 
przyjął, że istotą kompetencji innowacyjnej jest „stosunkowo najbardziej bezpo-
średnie przygotowanie do wprowadzania innowacji oparte na przyswojeniu do-
świadczeń praktycznych i odpowiedniej wiedzy naukowej. Treść przygotowania 
obejmuje zarówno fazę kreatywną, jak i fazę organizacyjno-wdrożeniową” (Pie-
trasiński, 1971, s. 62). Badacz ten zwrócił uwagę na znaczącą rolę rzetelnego 
przygotowania projektu innowacyjnego, stworzenie odpowiednich warunków do 

4  Model humanistycznych kompetencji menedżerskich opracowany przez D. Nawrat (2009) 
zawiera 3 grupy subkompetencji: intrapersonalne, interpersonalne i twórcze. 
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wdrożenia innowacji oraz istotne znaczenie wiedzy, jaką o procesie innowacji 
powinien mieć menedżer. Takie rozumienie kompetencji innowacyjnej aktualne 
jest także i dziś.

Jak podkreślałam wcześniej, w przyjętym przeze mnie założeniu kompeten-
cje innowacyjne powiązane są z postawą twórczą. Dlatego odnoszę się do tego 
zagadnienia, ponadto w badaniach własnych wykorzystałam kwestionariusz do 
badania postaw twórczych KAHN autorstwa S. Popka (2001), chcąc oszacować 
potencjał twórczy (poprzez badanie nasilenia postawy twórczej) badanych pra-
cowników i menedżerów. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce de-
finicji postawy twórczej jest ta sformułowana przez S. Popka (2000, 2001), rozu-
miana jako: „ukształtowana (genetycznie i poprzez indywidualne doświadczenie) 
właściwość poznawcza i charakterologiczna, wykazująca tendencję, nastawienie 
lub gotowość do przekształcania świata rzeczy, zjawisk, a także własnej osobo-
wości. Jest to więc aktywny stosunek człowieka do świata i życia, wyrażający 
się w potrzebie poznawania, przeżywania i świadomego (co do celu, a nie proce-
su) przetwarzania zastanej rzeczywistości i własnego «ja»” (Popek, 1988, s. 27). 
W praktyce organizacyjnej kompetencje twórcze oznaczają umiejętność ciągłego 
uczenia się nowych wartości i wzorców działania oraz nowych sposobów pozy-
skiwania i transferu wiedzy (Morawski, 2004, s. 118). Badacze E. Steiner i R. We-
ber (1993) przypisują dominującą rolę twórczym umiejętnościom menedżerów, 
zaliczając do nich:

– umiejętność generowania dużej liczby pomysłów w krótkim czasie,
– ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań,
– oryginalność tworzenia nowatorskich powiązań i pomysłów,
– umiejętność wybrania optymalnego rozwiązania,
– wytrwałość w pokonywaniu trudności,
– motywacja jako problem i wyzwanie,
– energiczność i operatywność,
– konsekwencja, systematyczność, odwaga,
– tolerancja i poszanowanie odmiennych poglądów,
– unikanie przedwczesnego zajmowania stanowiska w sprawie,
– otwartość na krytykę,
– relatywistyczne spojrzenie na rzeczywistość,
– niezależność sądów. 
Jednym z badaczy, uznających twórczość za źródło innowacji, jest Józef Ko-

zielecki, który postrzega „człowieka innowacyjnego” jako osobowość wielowy-
miarową, człowieka-sprawcę, przeciwstawiając mu człowieka-odbiorcę (Kozie-
lecki, 1987, s. 5). „Człowiek innowacyjny spostrzega otocznie nie jako trwałą 
i harmonijną strukturę, do której można się przystosować, ale jako zbiór pytań, 
na które trzeba odpowiedzieć, jako obszary niepewności poznawczej i praktycz-
nej, które trzeba zredukować, i jako wielorakie trudności, które trzeba racjonalnie 
pokonać” (Kozielecki, 1987, s. 8). Jednocześnie autor ten zwraca uwagę na moż-
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liwości kształtowania kompetencji innowacyjnych człowieka: „fundamentalne 
znaczenie ma fakt, że człowiek, który przeszedł trening nauczania innowacyjnego 
ma znacznie mniejsze trudności w przystosowaniu się do przyszłego świata i kre-
owaniu go niż człowiek oświecony. Ten pierwszy nie przeżywa szoków przy-
szłości na każdym zakręcie historii. Rzadziej doznaje zaburzeń emocjonalnych. 
Rzadziej przeżywa depresje i akty rozpaczy. Przyszłość staje się dla niego szansą, 
a nie «ścianą płaczu». Słowem, wydaje się lepiej przygotowany do zmiennych 
kolei ludzkiego losu” (Kozielecki, 1987, s. 11). Tezę tę potwierdzają współcze-
sne badania (Mesjasz, Nawrat, 2006), które dowiodły, że twórczy menedżerowie 
lepiej „bilansują” psychologiczne koszty pracy. Ponadto przeprowadzone przeze 
mnie badania postrzegania klimatu organizacyjnego i innowacyjnego w przedsię-
biorstwach pokazały, że badani o wysokim nasileniu postawy twórczej postrzegali 
klimat5 jako bardziej innowacyjny, bardziej satysfakcjonujący i dostrzegali moż-
liwości rozwoju także tam, gdzie osoby o niższym nasileniu postawy twórczej ich 
nie dostrzegały. Można więc przyjąć, że postawa twórcza predestynuje do zacho-
wań innowacyjnych, takich jak samoistne poszukiwanie i dostrzeganie możliwo-
ści do rozwoju nawet tam, gdzie inni ich nie widzą. Wyniki badań pokazały także 
pewną zależność: badani z wykształceniem humanistycznym wykazywali wyższe 
nasilenie postawy twórczej. Nasuwa się więc pytanie: czy kształcenie humani-
styczne kształtuje postawy twórcze, czy też osoby twórcze wybierają ten rodzaj 
kształcenia? Wyniki te dotyczyły zarówno pracowników, jak i menedżerów, choć 
ci ostatni wykazali ogólnie wysokie nasilenie postawy twórczej. Szczególnie jed-
nak wysokie było wśród menedżerów z wykształceniem humanistycznym, gdzie 
100% badanych posiadało wysokie nasilenie postawy twórczej. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt znaczenia tej grupy kompeten-
cji. Menedżerowie o wysokim nasileniu postawy twórczej są bardziej wrażliwi 
na przejawy takiej postawy u swoich pracowników, bo, mówiąc najprościej, po 
prostu potrafią je dostrzec. Ponadto doceniają i kreują innowacyjny klimat pracy, 
poszukują wartości dodanych w twórczych pomysłach i zachowaniach pracow-
ników (źródło: badania własne). Menedżerowie o niskim nasileniu twórczości 
mogą nieintencjonalnie hamować twórczy potencjał pracowników – mogą go 
w ogóle nie zauważyć lub niewłaściwie ocenić, a w konsekwencji, nie będą mogli 
go właściwie spożytkować. Zasoby ludzkie, w przeciwieństwie do zasobów na-
turalnych, które wyczerpują się w miarę ich wydobywania, podlegają zmianom 
jakościowym: potencjał kreatywny pracowników może być rozwijany lub – jeśli 
jest niewykorzystywany – ulega atrofii (Dobrołowicz, 2007). Badania pokazują 
(Mesjasz, Nawrat, 2006), że potencjał twórczy pracowników jest przez nich wy-
korzystywany w tych organizacjach, które stwarzają warunki sprzyjające rozwo-

5  Klimat organizacyjny badany był Kwestionariuszem do Badania Klimatu Organizacyjnego 
L. Rosenstiela, zaś klimat innowacyjny Kwestionariuszem do Badania Klimatu Innowacyjnego 
S. G. Scotteʼa, R. A. Bruceʼa (1994), tłumaczonym i adaptowanym przez A. Paszkowską-Rogacz 
(1999), za zgodą.
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jowi i innowacjom (klimat innowacyjny). Organizacje, które nie stwarzają takich 
warunków, muszą liczyć się z tym, że pracownicy blokują swoje twórcze zasoby, 
co wpływa hamująco na ich rozwój, powodując wzrost ponoszonych przez nich 
psychologicznych kosztów pracy (Mesjasz, 2006). Szczególnie dotyczy to osób 
najbardziej twórczych, które albo odchodzą z takich organizacji albo deprecjonu-
ją własny potencjał, co staje się źródłem frustracji, demotywacji i w konsekwen-
cji wypalenia zawodowego. Termin „potencjał” (z łac. potentia – możliwość, 
siła) oznacza dynamiczny zasób możliwości, mocy, zdolności, sprawności, co 
wskazuje, że jest to rodzaj energii, którą można i należy wydobywać, rozwijać 
i wzmacniać (Dobrołowicz, 2007). Organizacje, by sprostać wymaganiom współ-
czesności, muszą więc postawić na te kompetencje menedżerskie, które zapewnią 
przedsiębiorstwu rozwój w obecnych i nieprzewidywalnych, przyszłych okolicz-
nościach rynkowych. 

3. Innowacyjny menedżer w świetle badań biograficznych 

Do podjęcia omawianej tu problematyki badawczej skłoniły mnie, obok za-
interesowań badawczych, także własne doświadczenia zawodowe. Prowadziłam 
szkolenia i treningi z zakresu innowacyjności dla menedżerów (także w programie 
„Zarządzanie innowacyjne”), jak również zajmowałam się współtworzeniem strate-
gii personalnych skierowanych na podnoszenie innowacyjności menedżerów dla 40 
firm. Dlatego też jednym z celów podjęcia badań był cel utylitarny: rezultaty badań 
mogą zostać zaimplementowane do praktyki edukacyjnej lub/i zarządczej. 

Złożoność problematyki badawczej skłoniła mnie do poszukiwania metody 
umożliwiającej pogłębioną penetrację badanych zjawisk, stąd wybór metody bio-
graficznej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za użyciem tej metody 
jest przyjęcie założenia, że menedżerowie są grupą osób o wysokim stopniu sa-
moświadomości i posiadającą wysoką zdolność do artykulacji badanych proble-
mów, co jest jednym z warunków stosowania tej metody (Pilch, Bauman, 2001,  
s. 279). Badania biograficzne pozwoliły mi poznać – poprzez osobiste narracje 
menedżerów – ich indywidualne rozumienia doświadczeń edukacyjnych oraz 
tych czynników, które wpłynęły na kształtowanie kompetencji innowacyjnych 
oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego. 

3.1. Biografia edukacyjna dorosłego 

Przedmiotem zainteresowania w badaniach biograficznych jest przebieg życia 
danej jednostki ukazujący pewien obszar aktywności, np. życie zawodowe, prze-
bieg edukacji. Bada się również te momenty, które są związane z ważnymi wy-
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darzeniami życiowymi, zmianą ról czy pozycji społecznych. Biografie mogą być 
więc tematem samym w sobie lub środkiem do rozwiązania innych problemów 
i pytań badawczych. Przedmiot zainteresowania w badaniach biograficznych sta-
nowi indywidualna i symboliczna interpretacja rzeczywistości. Wyrażane treści 
są relatywne: to opowiadający przypisuje swoim wspomnieniom znaczenia, któ-
rych wcześniej nie miały, sam je interpretuje. Opis życia nie ogranicza się jedynie 
do przedstawienia obiektywnych faktów, ale na ich postrzeganie wpływ ma wiele 
czynników i kontekstów, np. społeczny i kulturowy (Giza, 1991, s. 108). Badania 
biograficzne pozwalają na analizę zagadnień dotyczącą zarówno poszczególnych 
osób, jak i zarazem zjawisk treściowo i znaczeniowo złożonych. Nie istnieje bo-
wiem żaden obiektywny, przedmiotowy wymiar rzeczywistości społecznej; pew-
ne jej obszary możemy poznać jedynie poprzez ukazanie ich osobistego wymiaru 
(Pilch, Bauman, 2001). Subiektywna perspektywa uwzględniająca własny punkt 
widzenia badanych staje się niezbędna w konstruowaniu uogólnień teoretycznych 
(Włodarek, Ziółkowski, 1990).

Szerokie podejście do pojęcia „edukacja” przyjęłam za perspektywą andra-
gogiczną, która pozwala wyodrębnić, na tle ogólnej biografii jednostki, biogra-
fię edukacyjną człowieka dorosłego zarówno na płaszczyźnie edukacji formal-
nej, nieformalnej, jak i pozaformalnej (Dubas, 2005, Kargul, 2001), związanej 
z uczestniczeniem w danym środowisku, społeczności, organizacji (Malewski, 
2002). Edukację rozumiem więc jako proces uczenia się realizowany pod wpły-
wem zewnętrznego w stosunku do jednostki oddziaływania, tj. ukierunkowanego 
kształcenia i wychowania – realizowanego w systemie oświaty – oraz poprzez 
uczestnictwo w kształceniu nieformalnym, jak również jako wynik podejmowa-
nia samokształcenia, samowychowania i uczenia się we wszystkich wymiarach 
aktywności człowieka i w ciągu całego jego życia. Schulze wymienia następujące 
typy uczenia się, biorąc pod uwagę całokształt życia człowieka:

1) samodzielne organizowanie – uczenie się z doświadczenia;
2) dyskontynuowane – uczenie się przy okazji;
3) ekologiczne – uczenie się w środowisku życia;
4) irytacyjne – uczenie się w sprzecznościach i przełomach;
5) symbolizowane – uczenie się na scenach, przypowieściach, sentencjach;
6) afektywne – uczenie się z przeżyć;
7) reflektowane (rozważane) – uczenie się w opisie (Schulze, 1985, za: Nittel, 

1991, s. 102).
Szerokie ujęcie edukacji dorosłych obejmuje także uwarunkowania zarów-

no wewnętrzne, jak i zewnętrzne procesu uczenia się – środowisko edukacyjne. 
Szerokie ujęcie środowiska edukacyjnego dorosłego oznacza otoczenie zewnętrz-
ne w stosunku do człowieka oraz jego wewnętrzną strukturę (cechy i wszystkie 
aspekty człowieka jako osoby) (Janowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 2007, 
s. 20). Obydwa te czynniki współdziałają ze sobą i wpływają na aktywność podej-
mowaną przez jednostkę. Środowisko zewnętrzne, według tych badaczy, to śro-
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dowisko bezpośrednie, w którym funkcjonuje w sposób „fizyczny”, jak również 
środowisko pośrednie (np. media, sztuka, kultura, technika, nauka itp.). Według 
wspomnianych autorów środowisko to tworzy przestrzeń życiową człowieka, 
która zmienia się wraz z pełnieniem przez niego różnorodnych ról społecznych, 
zawodowych, obywatelskich. Pełnienie różnorodnych ról natomiast powoduje 
wchodzenie w różne sytuacje i środowiska, z których jedne są sprzyjające dla 
rozwoju, a inne nie. Człowiek dorosły, który ponosi odpowiedzialność za samego 
siebie, toczy nieustanną „grę” zarówno z otoczeniem, jak z samym sobą. W toku 
tej gry kształtuje się jego środowisko edukacyjne. Tak rozumiane środowisko 
edukacyjne dorosłego człowieka implikuje możliwość i potrzebę uwzględnienia 
i podkreślenia doniosłości różnorodnych środowisk edukacyjnych, jakie stanowią 
środowisko rodzinne, lokalne, zawodowe, edukacyjne instytucji oświatowych 
i pozaoświatowych, także wojsko, więzienie itp. (Janowski, Przyszczypkowski, 
Skrzypczak, 2007, s. 19–23).

Zagadnienia związane z edukacyjnymi aspektami biografii człowieka doro-
słego ściśle łączą się z kontekstami zawodowymi. Biografia zawodowa stanowi 
– w świetle pedagogiki pracy – odrębną kategorię pojęciową umożliwiającą bada-
nie procesów i zjawisk związanych z pracą człowieka. Biografia życia człowieka 
traktowana jest jako historia życia osoby w określonych warunkach społecznych, 
musi uwzględniać zatem zarówno aspekt subiektywno-przeżyciowy, jak i obiek-
tywno-historyczny (Piorunek, 2006). Stanowi sekwencyjną i komplementarną 
całość, w której przeszłość – teraźniejszość – przyszłość są współpowiązane ze 
sobą. Przeszłość odzwierciedla się w teraźniejszości i podejmowanych aktual-
nie decyzjach oraz projektowaniu przyszłości. Rozwój człowieka w ciągu życia 
jest wypadkową interakcji między zdarzeniami życiowymi związanymi z wie-
kiem (poszczególnych faz życia) a sytuacją społeczno-historyczną. Bieg życia, 
biografia zawodowa, zadania życiowe i doświadczenia biograficzne przeplatają 
się z drogą edukacyjną i kształtują całościową ludzką biografię. Sfera zawodo-
wa, obok relacji rodzinnych, definiuje także interakcje człowieka ze światem ze-
wnętrznym (Piorunek, 2006). 

Z biografią zawodową związany jest także aspekt kariery i rozwoju zawo-
dowego. Kariera zawodowa może być rozumiana jako biografia zawodowa, jako 
wspinanie się poprzez szereg pozycji zawodowych ułożonych w hierarchii piono-
wej, z których każda znajduje się wyżej od poprzednich w odczuciu społecznym, 
opartym na miarach prestiżu społecznego, bogactwa, sławy lub jako sekwencja 
ról i pozycji zawodowych obejmowanych przez jednostkę w różnych fazach cy-
klu życia. Rozwój zawodowy również można rozpatrywać jako biografię zawo-
dową jednostki. Według T. Nowackiego stanowi on drogę rozwoju zawodowego 
jednostki od fazy zaznajamiania z obszarami ludzkiej działalności gospodarczej 
i kulturalnej, poprzez fazę przygotowania ogólnozawodowego, do okresu przygo-
towania zawodowego, po którym następują okresy rozwoju zawodowego, awan-
sów i osiągnięć, aż do zakończenia pracy zawodowej (Nowacki, 2004). Faza ta 
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nie kończy jednak aktywności pracowniczej. Fazy rozwoju zawodowego zależą 
w znacznym stopniu od instytucji społecznych określających aktywność jednostki 
i od jej udziału w procesach kształcenia i procesach pracy. Jest to proces rośnię-
cia i uczenia się, któremu podporządkowane są wszelkie przejawy zachowania 
zawodowego, stopniowy wzrost i zmiany zdolności jednostki do określonych ro-
dzajów zachowania zawodowego oraz powiększanie jej repertuaru zachowań za-
wodowych (Podolska-Filipowicz, 1996). Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie 
aspekty rozwojowe, które mogą być odniesione do pracy. Jest procesem doskona-
lenia siebie w wymiarze ogólnym i zawodowym, postrzeganym jako nabywanie 
coraz to nowych dyspozycji zawodowych, umożliwiających rozwiązywanie coraz 
bardziej złożonych problemów w trakcie wykonywania pracy zawodowej (Wołk, 
2005). 

O rozwoju zawodowym człowieka decydują dwie grupy czynników (uwa-
runkowań):

– wewnętrzne (podmiotowe) – związane z człowiekiem, jego indywidualny-
mi cechami (np. uwarunkowania biologiczne, fizyczne, psychiczne); 

– zewnętrzne (przedmiotowe) – znajdujące się poza człowiekiem, sytuacyjne 
np. uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, techniczne, kulturowe, społeczne, 
polityczne i pedagogiczne (Czarnecki, Karaś, 1996).

Biografie edukacyjne menedżerów splatają się z ich biografiami zawodowy-
mi – przebiegiem kariery zawodowej i rozwojem zawodowym. 

3.2. Aspekty metodologiczne badań 

Problemy badawcze 
Formułując problemy badawcze, pytania i dyspozycje do wywiadów, przyję-

łam opisane wcześniej, szerokie rozumienie edukacji i czynników edukacyjnych. 
Uwzględniłam więc typy edukacji: formalną, nieformalną i pozaformalną. Czyn-
niki o charakterze edukacyjnym ujęłam jako doświadczenia związane z edukacją 
szkolną, pozaszkolną i posiadanym wykształceniem, ale także te związane z ucze-
niem się poprzez funkcjonowanie w określonym środowisku społecznym, zawo-
dowym, jak również z uwarunkowaniami osobistymi badanych. Zgodnie jednak 
z przyjętą metodologią badań biograficznych, rozumienie takich pojęć, jak: „edu-
kacja”, „czynniki edukacyjne”, „doświadczenia edukacyjne” i „kompetencje in-
nowacyjne” pozostawiłam jako kategorię otwartą – do indywidualnej interpretacji 
badanych. Sformułowałam otwarte pytania badawcze, nie przyjmując hipotez, nie 
czyniąc założeń odnośnie do spodziewanych wyników. Wyodrębniłam natomiast 
kategorie, które posłużyły mi do pogrupowania problemów badawczych, a na-
stępnie do interpretacji zebranego materiału biograficznego. Poniżej przedsta-
wiam kategorie oraz problemy ujęte w formie otwartych pytań badawczych. 
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Problem główny: 
Jakie uwarunkowania edukacyjne wpłynęły na kształtowanie postaw inno-

wacyjnych menedżerów?
Problemy szczegółowe:
1. Jak badani menedżerowie interpretują swoją edukację? 
2. Jakie czynniki charakteryzują ich edukację? Które z tych czynników uwa-

żają za szczególnie ważne i dlaczego?
3. Jakie doświadczenia edukacyjne posiadają badani menedżerowie? 
4. Jakie czynniki edukacyjne występują w ich środowisku pracy? 
5. Jakie komponenty są charakterystyczne dla kompetencji innowacyjnych 

menedżera? 
6. Jakie czynniki edukacyjne wpłynęły na kompetencje innowacyjne mene-

dżerów? 
7. Jak menedżerowie postrzegają swoją edukację do twórczości i innowacji?
Metody i techniki badawcze 
Zastosowałam metodę biograficzną (metodę opowiadanego życia)6, technikę 

wywiadu narracyjnego (według założeń koncepcyjnych F. Schutze) oraz dwa na-
rzędzia: dyspozycje do jakościowego wywiadu narracyjnego oraz zmodyfikowany 
graficzny diagram koła wywodzący się z metody Koła Shalita, które zastosowa-
łam jako narzędzie wspomagające technikę wywiadu. Nie zastosowałam metody 
Koła Shalita w jego pełnej wersji (jako metody badawczej), lecz wykorzystałam 
jedynie jej elementy jako narzędzie uzupełniające i wzbogacające technikę wy-
wiadu. Narzędzie to pomogło badanym wyodrębnić i porangować czynniki cha-
rakterystyczne dla ich edukacji. Graficzna forma koła pozwala na obiektywizację 
procesu doboru i selekcjonowania poszczególnych czynników przez badanych 
oraz umożliwia porządkowanie pojęć i koncentrację na wybranych indywidualnie 
aspektach. Technika ta ułatwiła badanym podjęcie refleksji nad zagadnieniami, 
jak również pozwoliła na wprowadzenie dodatkowych danych do analizy. Techni-
kę zastosowałam zgodnie z zaleceniami metodycznymi Shalita poprzez postawie-
nie badanemu pytania otwartego i możliwość swobodnej interpretacji zarówno 
pytania, jak i sposobu wykorzystania danego narzędzia (koła graficznego). 

Kategorie analityczne
Kategorie analityczne wyłaniałam, analizując uzyskane informacje dotyczą-

ce nie tylko przebiegu ich edukacji czy kariery zawodowej, ale także dane o prze-
konaniach, postawach, sposobach wartościowania, percepcji siebie i otaczającej 
rzeczywistości. Zdobyta wiedza była współtworzona i konstytuowana przez bada-
nych. Zebrane dane narracyjno-biograficzne interpretowałam, poddając je analizie 
rekonstrukcyjnej, która wykroczyła poza bezpośredniość wypowiedzi badanych 
menedżerów. W celu odtworzenia struktur generujących indywidualne znaczenia 

6  Metoda opowiadanego życia (life story method) to metoda, w której relacja badanej osoby 
odnosi się bezpośrednio do doświadczeń życiowych związanych z tymi aspektami życia, które chce 
zinterpretować badacz (Giza, 1991, s. 108).
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i sensy nadawane przez moich rozmówców, w odniesieniu do własnej biogra-
fii utworzyłam kategorie, które posłużyły mi do analizy danych i formułowania 
wniosków. W toku analizy zebranych danych odkrywałam te wątki w narracjach 
menedżerów, które posłużyły mi do sformułowania kategorii analitycznych. Wy-
odrębniłam trzy główne kategorie analityczne oraz podkategorie: 

I. Doświadczenia edukacyjne menedżerów:
1. Rozumienie edukacji w interpretacji badanych,
2. Czynniki charakteryzujące edukację badanych,
3. Doświadczenia w drodze edukacyjnej: 
– Wydarzenia przełomowe,
– Wyzwania, 
– Motywacje,
– Niezależność i poczucie autonomii,
– Osoby znaczące.
II. Edukacja w środowisku pracy:
1. Czynniki charakteryzujące edukację w środowisku pracy,
2. Percepcja kultury i klimatu organizacyjnego z perspektywy menedżerów,
3. Edukacja przez uczestnictwo w programie Zarządzanie Innowacyjne.
III. Kształtowanie kompetencji innowacyjnych menedżerów:
1. Sylwetka innowacyjnego menedżera w interpretacji badanych,
2. Edukacja do twórczości i innowacji.
W analizie i interpretacji materiału empirycznego dokonuję analizy subiek-

tywnej zawierającej jednak pewne obiektywne aspekty wynikające z wiedzy 
o badanych: np. poziom i rodzaj posiadanego wykształcenia, pełnione stanowisko 
i miejsce pracy, uczestnictwo bądź nie w programie „Zarządzanie innowacyjne”. 
W interpretacji wywiadów przyjmuję podejście ad hoc (Kvale, 2004, s. 195) bę-
dące podejściem eklektycznym, w którym można wykorzystać różnorakie podej-
ścia do tekstu wywiadu7. 

Dobór próby i charakterystyki menedżerów
Spośród grupy menedżerów uczestniczących w I etapie badań wyłoniłam 15 

osób, z którymi przeprowadziłam wywiady. Dobór celowy, który zastosowałam, 
polegał na przyjęciu czterech kryteriów doboru:

– różne miejsca pracy,
– innowacyjność menedżerów (I etap badań),
– uczestnictwo lub nieuczestniczenie w programie „Zarządzanie Innowacyj-

ne”,
– chęć udziału w badaniu. 

7  Podejście to umożliwia powiązanie zarówno metody analizy tekstów, jak i metod ilościo-
wych po to, by wydobyć sens różnych partii materiału. W ramach tego podejścia analizuję dane, 
wykorzystując kategoryzację sensów, która polega na zakodowaniu wywiadu na kategorie. W myśl 
tego podejścia (za: Kvale, 2004, s. 195) niektóre dłuższe wypowiedzi redukuję do prostszych kate-
gorii, takich jak „plus” lub „minus”, wskazujących na pojawianie się lub nie fenomenu. Można rów-
nież zredukować wypowiedzi do pojedynczej skali od 1 do 5, aby np. wskazać natężenie fenomenu. 
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Wśród badanych menedżerów 6 osób stanowiły te nieuczestniczące w pro-
gramie „Zarządzanie innowacyjne” oraz 9 osób w nim uczestniczących. W ba-
daniu wzięło udział 11 mężczyzn i 4 kobiety, wiek badanych kształtował się po-
między 25 a 58 rokiem życia, wszystkie osoby posiadały wyższe wykształcenie. 
W kategorii rodzaj wykształcenia 8 osób posiadało wykształcenie ekonomiczne,  
6 humanistyczne oraz 1 osoba wykształcenie techniczne. 

3.3. Biografie innowacyjnych menedżerów 

Analiza biografii edukacyjnych menedżerów pozwoliła mi poznać ich in-
dywidualne biografie edukacyjne. W toku narracji menedżerowie opowiadali 
o sobie, o tym, co jest dla nich ważne, interesujące, o spotkaniach i relacjach 
z ważnymi dla nich ludźmi, o przełomowych wydarzeniach, które wpłynęły na 
ich edukację, rozwój, innowacyjność. Nadawali wspominanym wydarzeniom 
znaczenia i jakości. Uzupełnianie graficznego koła pomogło moim rozmówcom 
wyodrębnić i powartościować ważne dla nich obszary edukacji i czynniki eduka-
cyjne oraz określić emocjonalny i wartościujący do nich stosunek. W niniejszym 
tekście przedstawiam tylko wybrane konteksty biograficzne, odnosząc je – użytek 
tej pracy – do problemów badawczych i wyodrębnionych kategorii analitycznych. 
Nie ukazuję tu indywidualnych biografii poszczególnych menedżerów.

3.3.1. Interpretacja własnej edukacji 

Badani rozumieją swoją edukację bardzo szeroko, jako niezwykle ważną, 
nieodłączną sferę życia, która tak ściśle splata się ze wszystkimi innymi obszara-
mi życia, że niekiedy trudno im było oddzielić ją jako odrębną kategorię. Wskazu-
ją na to przykładowe wypowiedzi: życie to edukacja (Bernard K.), praca to edu-
kacja (Marek N.). Można zauważyć, że biografie edukacyjne menedżerów mają 
charakter „linii renesansowej” (Dubas, 2005), obejmującej wiele zakresów ich 
aktywności życiowej. Opisane na kołach graficznych obszary charakteryzujące 
edukację badanych ukazują szeroki wachlarz czynników: podmiotowe, społecz-
ne, rodzinne i zawodowe. Wyodrębniając i rangując czynniki edukacyjne na kole 
graficznym, za najważniejsze (oznaczone rangą 1) menedżerowie uznali: podno-
szenie kwalifikacji, wykształcenie, rodzina-status, praktyczne wykorzystanie wie-
dzy, wiedza zdobywana jednocześnie z praktyką, chęć sprostania wymaganiom 
firmy, otwartość na przemyślenia, myślenie, chęć pogłębiania wiedzy, nowość, 
nowe wyzwania, praca, wiedza ogólna, łatwość uczenia się, filozofia życia, zna-
jomość psychologii. Spośród wymienionych jedne wskazują na praktyczne po-
dejście do edukacji: np. jako drogi do uzyskania wyższego statusu społecznego, 
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inne na traktowanie jej jako narzędzia do rozwijania i poznawania siebie oraz ota-
czającego świata lub jako sposób na realizowanie ambicji. Edukacja to, według 
kilkorga badanych, także postawa życiowa manifestująca się przez gotowość do 
permanentnego uczenia się i rozwoju: czerpania wiedzy i doświadczeń z każdej 
sytuacji i wydarzenia, z własnych sukcesów i porażek, a także od innych ludzi. 
Tę postawę można określić jako kompetencję edukacyjną (Dubas, 2005), która 
jest wrażliwa na kształcenie i rozwój, i tak też postrzegana jest przez badanych. 
Znamienny w wypowiedziach większości rozmówców był początkowy brak sko-
jarzeń ze szkołą. Pojęcie „edukacja” interpretowane było w pierwszych wypowie-
dziach najczęściej jako: rozwój, poznawanie, doświadczanie życia, świata i sie-
bie lub jako narzędzie do zdobycia pracy czy awansu. Edukacja rozumiana jako 
„wykształcenie” opisywana była przez większość badanych dopiero w dalszych 
fazach wypowiedzi, choć wyraziście podkreślane było znaczenie i waga tego ob-
szaru życia. Taka kolejność skojarzeń i wypowiedzi wynika z wysokiej rangi edu-
kacji nieformalnej nadawanej przez badanych, a szczególnie takim jej aspektom, 
jak: uczenie się przez doświadczenie, przez wykonywanie zadań zawodowych, 
rozwiązywanie problemów i konfliktów, pracę w określonym środowisku, po-
dejmowanie wyzwań. Zdaniem większości badanych taki rodzaj uczenia się był 
jednym z głównych źródeł kształcenia i rozwijania ich kompetencji menedżer-
skich. Jest on, zdaniem badanych, silnie uwarunkowany podmiotowo i wynika 
z określonej postawy wobec edukacji, życia, a także siebie. Postawa ta jest jednak 
kształtowana poprzez czynniki zewnętrzne: np. rozdaje wykonywanych zadań, 
posiadany zakres odpowiedzialności, pracę w określonym klimacie. Opowiadając 
o swojej edukacji, badani wskazali na wszystkie typy uczenia się (por. Schulze, 
1985, za: Nittel, 1991), co świadczy o wysoko rozwiniętych kompetencjach edu-
kacyjnych badanych. W narracjach biografie edukacyjne przeplatały się z biogra-
fią zawodową. Według badanych, to zadania zawodowe wyznaczają ich aktualną 
ścieżkę edukacyjną, która pełni w tym układzie funkcję podrzędną: uczą się tego, 
co w danym momencie jest im potrzebne do lepszego wykonywania zadań. Edu-
kacja jest więc wynikiem rozwoju zawodowego badanych (por. Nowacki, 2004). 
Istotnym obszarem edukacji menedżerskiej wskazanym przez badanych jest także 
edukacja pozaformalna (kursy, szkolenia), która zapewnia szybki i stosunkowo 
łatwy dostęp do wiedzy. Z perspektywy zawodu menedżera badani uznali, że to, 
czego nauczyli się „w szkole” (także studia wyższe), poza wiedzą ogólną, stano-
wi bazę merytoryczną pomocną w wykonywaniu zadań profesjonalnych głównie 
dla osób z wykształceniem ekonomicznym bądź technicznym, które wykorzy-
stują nabytą wiedzą bezpośrednio. „Bycia” menedżerem nie nauczyli się jednak 
w procesie kształcenia formalnego. Wyjątek stanowią tu trzy osoby spośród ba-
danych, które twierdzą, że używają wyuczonych na studiach umiejętności. Są to 
absolwenci: pedagogiki (wydział nauk o wychowaniu, obecnie dyrektor banku, 
Dawid O.) oraz etnologii i antropologii kulturowej (Marek N., obecnie prezes 
firmy szkoleniowej, oraz Dariusz K. menedżer Działu ds. Edukacji). Pomimo to 
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studia wyższe mają dla badanych ogromną wartość: poszerzyły zakres posiada-
nej wiedzy i umiejętności, horyzonty i światopoglądy, otworzyły na nowe moż-
liwości, rozwinęły relacje interpersonalne poprzez uczestnictwo w społeczności 
akademickiej. Pęd do wiedzy jest jednak, według większości badanych, cechą, 
którą nabyli już wcześniej, w dzieciństwie. Studia umocniły tylko ich postawy 
edukacyjne. Dla kilkorga (3 osoby) badanych okres studiów stanowił także „po-
letko doświadczalne” przygotowujące do pełnienia funkcji menedżerskich po-
przez aktywną działalność w samorządzie studenckim. Dla większości badanych 
podjęcie studiów było czymś oczywistym, naturalną drogą do osiągnięcia czegoś 
w życiu, sukcesu, samodzielności. Świadczy to wysokich aspiracjach edukacyj-
nych badanych, ukształtowanych przez rodzinę, środowisko, w którym dorastali, 
a także wynikających z ich predyspozycji podmiotowych (zdolności poznawcze, 
intelektualne). Studia wyższe tylko częściowo rozwinęły potrzeby edukacyjne ba-
danych, rozwija je, ich zdaniem, przede wszystkim praca, a także, według dwojga 
badanych – życie w określonym środowisku i społeczeństwie. Badani menedże-
rowie są ludźmi o dużych potrzebach edukacyjnych, co świadczy o ich wysokiej 
świadomości edukacyjnej. Szkoła (edukacja formalna) rozwinęła w badanych: 
umiejętność uczenia się, myślenia, zapamiętywania, rozwiązywania problemów 
oraz poszerzyła horyzonty i rozbudziła ciekawość poznawczą. Dostarczyła także 
kwalifikacje, które otworzyły drogę do awansu społecznego i dalszej edukacji. 

3.3.2. Istotne doświadczenia edukacyjne  

Chcąc uzyskać odpowiedź na to pytanie badawcze, poprosiłam menedżerów 
o zrelacjonowanie przebiegu swojej ścieżki edukacyjnej i wyeksponowanie naj-
ważniejszych ich zdaniem doświadczeń. Opowiadając o swoich doświadczeniach 
edukacyjnych, związanych ze zdobywaniem wykształcenia, badani wskazywali 
na istotną rolę ich indywidualnych cech, predyspozycji i postaw, które wpływały 
na przebieg uczenia się i zdobywania wykształcenia. Jako główne badani wy-
mienili: wytrwałość, wysiłek, systematyczność, poświęcenie, upór, otwartość na 
przemyślenia i poglądy innych ludzi, zdolność szybkiego uczenia się, dobrą pa-
mięć, umiejętność kojarzenia, „wielofunkcyjność”. Te podmiotowe uwarunkowa-
nia do uczenia się badani, jak twierdzą, posiadali już we wczesnym dzieciństwie, 
niektóre z nich zostały ukształtowane przez rodziców, inne stanowią, ich zdaniem, 
cechy wrodzone. Można zauważyć, że niektóre z wymienionych cech charakte-
ryzują także postawę twórczą (zob. Nęcka, 2001; Popek, 2001.), co wskazuje na 
predyspozycje twórcze badanych osób.

Większość menedżerów wskazała na znaczenie silnie rozwiniętej wewnętrz-
nej motywacji do rozwoju i uczenia się, przejawiającej się jako: pęd do wiedzy, 
chęć uzupełniania informacji, chęć podążania za galopującymi zmianami, chęć 
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rozwoju, chęć pokonywania trudności i podejmowania wyzwań, chęć wybicia się. 
Według pięciorga badanych to rodzice, a zwłaszcza matki, zaszczepili w nich tę 
wewnętrzną motywację poprzez: zachęcanie i motywowanie do nauki, podno-
szenie poprzeczki i dawanie wsparcia. Środowisko rodzinne odegrało rolę także 
w kształtowaniu postaw twórczych poprzez stymulowanie do poznawania otacza-
jącego świata, rozwijania siebie, odpowiedzialności (por. Amabile, 1983; Soło-
wiej, 1987; Csikszentmihalyi, 1966). Te początkowe ambicje rodziców stopnio-
wo przekształciły się w postawę edukacyjną. Kilkoro badanych wspominało, że 
w pewnym momencie zdali sobie sprawę, że uczą się dla siebie, swojego rozwoju 
i przyszłości, co jedna z badanych (Mariola W. – prezes firmy produkcyjnej) okre-
śliła jako „sprzężenie zwrotne”: jedno jest zależne od drugiego: czym bardziej 
się rozwijam, tym większą mam potrzebę uczyć się kolejnych rzeczy. Motywacja 
wewnętrzna odgrywa także ważną rolę w twórczym rozwoju jednostki: z jednej 
strony stymuluje do twórczości, z drugiej ją generuje (zob. Amabile, 1983). Takie 
stwierdzenia jak: motywuje mnie to co mnie otacza i tak naprawdę ludzie (Bożena 
O.) czy: uczę się aby lepiej zrozumieć, to co mnie otacza – świadczą o postawach 
otwartych i ciekawości poznawczej, które także charakteryzują ludzi twórczych. 
Szkoła, zdaniem badanych, w niewielkim stopniu rozwijała wewnętrzną motywa-
cję do uczenia się, która wynikała raczej z ciekawości poznawczej lub stymulacji 
rodziny niż działań dydaktyczno-wychowawczych pedagogów. Niektórzy bada-
ni przedstawiali rolę motywacji zewnętrznej do uczenia się w kontekście spo-
łecznym jako przejawiającej się w chęci wybicia się, polepszenia statusu rodziny 
(w przypadku studiów wyższych), ambicji by być kimś. Według Grzegorza T. 
jego proces uczenia się to jest stałe balansowanie pomiędzy „chcę” a „muszę”, 
a te dwa rodzaje motywacji przeplatają się. Dla trojga badanych czynnikiem mo-
tywującym jest także rywalizacja i chęć liderowania. Rozwinięta wewnętrzna mo-
tywacja do uczenia się i rozwoju charakteryzująca badanych menedżerów wiąże 
się z samorealizacją, a więc twórczością bez dzieła, skierowaną na samego siebie: 
przekształcaniem i kreowaniem siebie. Rys samorealizacji widoczny jest w bio-
grafiach niemal wszystkich badanych, co także wskazuje na postawy twórcze.

Ważne doświadczenia w edukacyjnych biografiach badanych związane są 
z momentami przełomowymi, którymi były między innymi: zmiana szkoły, wy-
jazd do szkoły średniej do innego miasta, wyjazdy zarobkowe za granicę w szkole 
średniej, matura, wybory kierunków kształcenia, podjęcie pierwszej pracy, praca, 
a także porażki i sukcesy. Dwie osoby wskazały na podjęcie studiów po wielu 
latach przerwy w nauce jako momentu przełomowego (momentem przełomowym 
był wstyd, że dorosły facet nie ma wyższego wykształcenia (Bernard K., menedżer 
w firmie farmaceutycznej)). Charakterystyczne dla wypowiedzi badanych jest 
poszukiwanie momentów przełomowych raczej w sobie niż w wydarzeniach ze-
wnętrznych, co badani określali jako momenty, w których dokonywała się w nich 
wewnętrzna przemiana. Badani określali te sytuacje jako: przełamywanie barier 
wewnętrznych, usamodzielnienie, wzięcie odpowiedzialności, podjęcie wyzwa-
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nia; poczucie, że pewne rzeczy zależą ode mnie. Te wewnętrzne przemiany zwią-
zane były z przewartościowaniem, odkryciem nowych możliwości, spojrzeniem 
z innej perspektywy, uświadomieniem własnej autonomii, poczuciem samodziel-
ności za siebie i swoje życie – nie zawsze powiązane były z jakimś konkretnym 
wydarzeniem. Odegrały one, zdaniem badanych, istotną rolę w kształtowaniu ich 
postaw, tożsamości, osobowości. Doświadczanie przełomu wewnętrznego zwią-
zane jest z transgresją i twórczością. Jak pisze J. Kozielecki, ludzie dążący do 
ciągłego przekraczania granic własnych osiągnięć, koncentrujący swoją uwagę na 
przyszłości i wykazujący większą tolerancję wobec ryzyka stosują heurystyczne 
strategie wyboru i charakteryzują się silną autonomią (Kozielecki, 1987, s. 150). 
Dla takich osób środowiskiem sprzyjającym działaniom transgresyjnym i twór-
czym jest wolność i możliwość swobody wyboru. Znaczenie tych warunków jako 
stymulujących postawy twórcze wielokrotnie było podkreślane przez badanych. 
Ponieważ momenty przełomowe są sytuacjami granicznymi (zob. Kozielecki, 
1987), które wiążą się z przewartościowaniem, a więc zaadaptowaniem nowej 
struktury wartości i przekraczaniem aktualnie posiadanych dyspozycji, stanowią 
sytuacje edukacyjne, w których jednostka uczy się wartościować i działać w nowy 
dla siebie sposób. 

Związane z momentami przełomowymi doświadczenie poczucia niezależno-
ści i autonomii stanowiło ważną kategorię w biografiach edukacyjnych moich roz-
mówców. Prawie wszyscy badani (poza trzema osobami) akcentowali wpływ tego 
doświadczenia na przebieg dalszej edukacji i motywacje do uczenia się, a także 
na przebieg kariery zawodowej i kształtowanie postawy innowacyjnej. Pierwsze 
odczucie niezależności pojawiło się w różnych okolicznościach i okresach ich 
życia (np. swobodne wakacje u babci na wsi, samodzielny wybór szkoły średniej, 
studiów czy kierunku dalszego kształcenia). Jedna z badanych tak opisuje to do-
świadczenie: był taki moment, kiedy miałam 11–12 lat, kiedy rodzice nie kontro-
lowali tego co robię i ja sama zaczęłam narzucać sobie pory wstawania i powrotu 
do domu. To była dla mnie szkoła przetrwania […]. Ale od tej pory mam w sobie 
to poczucie niezależności i wiem, że sama o sobie decyduję (Anna B.). 

Niektórzy badani podkreślili, że od momentu pojawienia się tego doświad-
czenia – poczucia własnej niezależności – czują się osobami samodzielnymi i sa-
moodpowiedzialnymi. Pięcioro badanych uważa, że poczucie niezależności to-
warzyszyło im od wczesnego dzieciństwa (przedszkole, szkoła podstawowa), co 
przejawiało się np. w chęci liderowania, wyrażaniu swojego zdania. Szkoła jednak 
nie tolerowała niezależności, co w przypadku trojga badanych objawiało się bun-
tem i konfliktami z kadrą nauczycielską. W odniesieniu do pracy – niezależność 
i wolność stanowią dla badanych wyjątkowo cenione wartości, które warunkują 
zarówno uczenie się, jak i twórczość. Liczne badania nad twórczością wskazują, 
że niezależność i autonomia są jednymi z kluczowych warunków twórczości, jak 
również są istotne we wdrażaniu innowacji. Są także warunkiem działań transgre-
syjnych, jak pisze J. Kozielecki: „transgresja to zrealizowana wolność, a wolność 
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to zrealizowana transgresja” (Kozielecki, 1987, s. 284). Wyniki I etapu badań (ba-
dania ilościowe) ujawniły, że menedżerowie przejawiają znacznie wyższy poziom 
nonkonformizmu niż pozostali pracownicy. Można zatem przyjąć, że czynnik ten 
jest jednym z komponentów kompetencji innowacyjnej. 

Z kategorią autonomii wiąże się także kolejna: wyzwania. Jest ona istotna dla 
badanych i silnie wiąże się ze zmianą, innowacjami, a także z motywacją. Wy-
zwania, zdaniem większości badanych, stanowią integralną część ich codziennej 
pracy, kilka osób stwierdziło, że praca sama w sobie stanowi dla nich wyzwanie, 
zarówno ta aktualna, jak i podjęcie pierwszej pracy, jej poszukiwanie. W drodze 
edukacyjnej wyzwania stanowiły dla badanych największą motywację do poko-
nywania trudności, rozwoju i dalszej edukacji. Wyzwania rozumiane były także 
jako cele do spełnienia, których osiągnięcie daje dużo radości i satysfakcji. Ba-
dani z dumą opowiadali o podjętych wyzwaniach, pokonywanych trudnościach, 
mierzeniu się ze swoimi lękami i słabościami. Wyzwania wiążą się także, zda-
niem badanych, z odpowiedzialnością: im wyższe poczucie odpowiedzialności, 
tym większa motywacja do podejmowania wyzwań. Postawy otwarte wobec po-
dejmowania wyzwań jeszcze raz wskazują na inklinacje w kierunku osobowości 
transgresyjnej badanych. Dzięki działaniom transgresyjnym, jakie stanowią wy-
zwania, jednostka może powiększać swoje terytorium, wzbogacać doświadcze-
nie, poszerzać granice wolności, a także zwiększać swoją kontrolę nad zespołami 
ludzkimi (Kozielecki, 1987, s. 60). Pokonywanie wyzwań może więc wskazywać 
drogę rozwoju człowieka. Podejmowanie wyzwań jest także przejawem posta-
wy twórczej, która według S. Popka manifestuje się między innymi „gotowością 
do przekształcania świata, zjawisk, rzeczy, własnej osobowości” (Popek, 2000, 
s. 27). Ten rodzaj zachowań wiąże się zarówno z komponentem działaniowym, 
jak i motywacyjnym postawy twórczej i wyraża jej aktywny stosunek do świata. 
Wyzwania są kategorią zachowań heurystycznych, a więc opierają się na prze-
twarzaniu informacji z wykorzystaniem myślenia dywergencyjnego, wyobraźni 
i intuicji (Popek, 2001). Pokonywanie wyzwań jest także powiązane z postawą 
innowacyjną – każda innowacja ze względu na swoją nowość jest wyzwaniem, 
a jej wdrażanie powoduje często konieczność pokonywania nieprzewidzianych 
trudności i rozwiązywania niestandardowych problemów. Pokonywanie wyzwań 
stanowiło jeden z istotnych czynników edukacyjnych w kształtowaniu postaw in-
nowacyjnych badanych menedżerów, co było podkreślane przez badanych.

Wpływ na edukację i rozwój badanych miały także autorytety (osoby znaczą-
ce), nie dotyczy to jednak wszystkich. Znamienne w wypowiedziach kilkorga me-
nedżerów było postrzeganie autorytetu niezogniskowanego w jednej konkretnej 
osobie, lecz rozumianego jako cechy, postawy, umiejętności czy osiągnięcia róż-
nych ludzi. Wśród konkretnych osób badani uznawali za autorytety tych, którzy 
pokazali im drogę do niezależności, autonomii, pomogli w budowaniu ich własnej 
tożsamości. Byli to, w przypadku kilkorga badanych, rodzice, którzy ukształto-
wali w nich aspiracje i samodzielność, a także inne osoby, od których badani 
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mogli uczyć się tego, czego sami potrzebowali do dalszego rozwoju i edukacji. 
Zaledwie dwoje badanych wskazało na nauczycieli, u których cenili podmioto-
we podejście do ucznia i nauczenie samodzielnego myślenia. Młody menedżer  
(Marcin C.) stwierdził, że autorytetami są dla niego jego podwładni, bo od nich 
się uczy. Kilkoro badanych wskazało także na znaczącą rolę przełożonego, który 
pełni rolę mentora: poprzez swoją osobowość, osiągnięcia, styl relacji, innowa-
cyjne podejście do zarządzania: fascynuje mnie jego innowacyjność (Mariola W.). 
Z punktu widzenia stanowiska menedżerskiego mentoring może stanowić ważny 
czynnik edukacyjny – menedżer zawsze bowiem jest osobą, która świadomie lub 
nie – modeluje zachowania innych uczestników organizacji. Z tej perspektywy 
warunkiem kształtowania klimatu innowacyjnego w organizacji są właśnie posta-
wy innowacyjne menedżerów. Wyniki I etapu badań pokazały, że klimat innowa-
cyjny nie zależy od postaw twórczych pracowników, lecz właśnie menedżerów, 
którzy ten klimat kształtują. Także w badaniach nad twórczością często podejmo-
wany bywa problem modelowania i mentoringu (Amabile, 1983b; Stasiakiewicz, 
1999; Sołowiej, 1997 i in.). Badacze zwracają uwagę na kreatogenną rolę między 
innymi takich czynników w relacji mentor–podopieczny, jak: podmiotowe trakto-
wanie, zachęcanie do niezależności, wysokie wymagania i pokazanie możliwości 
ich realizacji, entuzjazm, partnerskie relacje i satysfakcjonujący kontakt interper-
sonalny (za: Stasiakiewicz, 1999, s. 123).

3.3.3. Czynniki o charakterze edukacyjnym w środowisku pracy 

Wykonywany zawód oraz środowisko pracy mają dla wszystkich badanych 
wymiar edukacyjny, zwłaszcza w kształtowaniu ich kompetencji menedżerskich 
i innowacyjnych. Dla ponad połowy menedżerów pojęcia „praca” i „edukacja” są 
wręcz tożsame. Niektórzy zauważają jednak, że edukacyjne oddziaływanie śro-
dowiska pracy jest w dużym stopniu uwarunkowane podmiotowo: to jednostka 
sama decyduje, ile czerpie z danego środowiska i napotykanych sytuacji oraz czy 
to, co zyskuje ma dla niej charakter edukacyjny i w jakim stopniu. Obok istotnych 
uwarunkowań podmiotowych, badani wskazali na edukacyjny charakter takich 
wymiarów organizacji, jak: specyfika firmy, styl zarządzania, kultura i klimat pra-
cy, nastawienie wobec innowacji i zmian. Ważny jest także rodzaj i zakres pełnio-
nych zadań menedżerskich, bowiem ogromne znaczenie w kształtowaniu postaw 
innowacyjnych odgrywa, zdaniem badanych, uczenie się poprzez rozwiązywanie 
problemów i zadań zawodowych. Zwraca uwagę, że wszyscy badani wskazali na 
znaczącą rolę edukacji nieformalnej i pozaformalnej w kształtowaniu ich kom-
petencji menedżerskich. Oto najważniejsze czynniki edukacyjne wskazane przez 
menedżerów w miejscu pracy (zanotowane przez rozmówców na graficznym dia-
gramie koła):
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– nauka przez podejmowanie decyzji i analizę ich efektów,
– docenienie innowacyjnego podejścia do zarządzania,
– umiejętność budowania relacji z ludźmi,
– nowe spojrzenia,
– styl zarządzania,
– przestrzeń,
– wolność,
– zdobywanie nowych doświadczeń,
– wiedza,
– moja 7-letnia praca w banku na pewno spowodowała rozwój w sferze za-

wodowej. Uczestniczę w wokandach sądowych, na przesłuchaniach. Jestem za 
stary na to, aby skończyć prawo,

– kreatywność,
– podwyższanie bieżących kwalifikacji,
– doświadczenie zawodowe,
– wybór przyszłego zajęcia,
– wypracowanie pewnego modelu strategii działania.
Menedżerowie uczestniczący w programie „Zarządzanie innowacyjne” bar-

dzo cenią sobie innowacyjny model zarządzania i kreowane w ramach niego war-
tości, zwłaszcza takie jak: wolność, zespołowość, elastyczność i otwartość. Ela-
styczna struktura organizacyjna oraz zmienność w pełnieniu ról organizacyjnych 
powoduje stały proces uczenia się. Charakterystyczną cechą tej organizacji jest 
także stałe wprowadzanie zmian i innowacji, które także wpływają na koniecz-
ność rozwijania coraz to nowych kompetencji, a także konieczność podejmowa-
nia wyzwań. Oprócz czynników wymienionych na kole graficznym, a determinu-
jących ich uczenie się w organizacji, badani wskazali także na: 

– możliwość doświadczania powiązaną z własną otwartością, refleksyjnością 
i chęcią uczenia poprzez obserwację swoich działań,

– uczenie się poprzez współpracę i współdziałanie, pracę zespołową i grupo-
we rozwiązywanie problemów, 

– uczenie się poprzez budowanie relacji,
– zarządzanie ludźmi, 
– różnorodność zadań i problemów,
– samodzielność i odpowiedzialność,
– podejmowanie wyzwań i ryzyk, 
– doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia i studia podyplomowe).
Charakterystyczne dla wypowiedzi tej grupy menedżerów jest wielokrotne 

podkreślanie wagi w procesie uczenia się takich wartości, jak: wolność, nieza-
leżność, samodzielność. Te czynniki stymulują, ich zdaniem, wewnętrzną mo-
tywację, odwagę do podejmowania wyzwań i ryzyk, do stosowania rozwiązań 
niestandardowych oraz samoodpowiedzialności. Badani zauważają także, że wy-
stępowanie tych czynników powinno być powiązane z wyzwaniami i stymulacją 
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w kierunku przekraczania granic i barier stawianych przez najwyższy szczebel 
zarządu organizacji. Organizacja, chcąc promować działania innowacyjne i trans-
gresyjne, musi więc kłaść nacisk na kreowanie kultury i klimatu innowacyjnego. 
Według badanych uczestniczących w programie „Zarządzanie innowacyjne”, ich 
organizacja sprzyja kształtowaniu postaw innowacyjnych.

Natomiast menedżerowie nieuczestniczący w w/w programie podkreślili 
ważność takich czynników, jak: wiedza, dokształcanie (kursy, szkolenia), uczenie 
się przez doświadczanie możliwość podwyższania kwalifikacji. Wyżej porango-
wali praktyczne wymiary sukcesu zawodowego, takie jak: pozycja i prestiż spo-
łeczny, bycie w określonym środowisku (Bożena O.), korzyści materialne i ma-
terialne (Bernard K., Barbara S.). Równie wysoko menedżerowie Ci cenią sobie 
także: satysfakcję, kreatywność, samokształcenie. Jedna osoba z tej grupy wska-
zała na uczenie się poprzez współpracę i umiejętność pracy w zespole jako drugi 
co do ważności czynnik edukacyjny. Pan Dawid O., menedżer sprawujący od 7 lat 
stanowisko dyrektorskie w banku, twierdzi, że najwięcej nauczył się, zmieniając 
branże (handel, gastronomia, krawiectwo, kwiaciarstwo, obecnie: windykacja). 
Rozwiązując problemy zawodowe, korzysta ze swoich bogatych doświadczeń, 
które pozwalają mu na szerokie spojrzenie i wykorzystanie różnych możliwości. 
Pokazuje to raz jeszcze renesansową linię kariery i ścieżki edukacyjnej. 

Porównując obie grupy, można zauważyć, że menedżerowie uczestniczący 
w programie raczej dostrzegają wartości edukacyjne w pokonywaniu wyzwań 
o charakterze wewnętrznym (pokonywanie własnych barier, przekraczanie siebie) 
niż kierują się tylko chęcią osiągnięcia sukcesu w wymiarze społecznym, choć to 
też ma dla nich znaczenie. 

3.3.4. Kompetencje innowacyjne 

Kolejna faza wywiadu dotyczyła kompetencji innowacyjnych (choć przebieg 
każdej rozmowy był inny). Prosiłam badanych, by ustosunkowali się do pytania: 
czy uważasz się za innowacyjnego menedżera?, a następnie: jakie cechy charak-
teryzują innowacyjnego menedżera?

W odniesieniu do pierwszego pytania troje z rozmówców wyraziło swoje 
wątpliwości. Pani Bożena O. na przykład nie uważa się za menedżera innowacyj-
nego, lecz przedsiębiorczego i sprytnego, co w jej rozumieniu jest czym innym 
niż innowacyjność, która jej zdaniem wiąże się z byciem kimś wybitnym, twór-
czym. Pani kierownik posiada jednak w środowisku opinię osoby innowacyjnej 
właśnie z powodu swojej wyjątkowej przebojowości i skuteczności w działaniu. 
Potrafi ona, zdaniem współpracowników, pokonać wszystkie przeszkody, zawsze 
osiąga cel. Te opinie świadczą o takim właśnie potocznym rozumieniu kompeten-
cji innowacyjnych menedżera. 
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Pan Bernard K. także postrzegany jako innowacyjny menedżer uważa na-
tomiast, że: Każda innowacyjność opiera się na pieniądzach. Ja nazywam to 
zmianami, a nie innowacyjnością. To musi wynikać ze strategii, z programów 
rozwojowych. Dla mnie to ulepszanie procedur, wprowadzanie nowego sposobu 
zarządzania. Ulepszanie, zmiany, polepszanie – a nie innowacje. Większość rzeczy 
to tylko ulepszanie. Innowacyjne zarządzanie to wprowadzanie nowych trendów. 
Ja jestem kreatywny, umiem sobie radzić w każdych warunkach, ale zarządzanie 
innowacyjne to coś więcej, mogę powiedzieć, że po części jestem innowacyjnym 
menedżerem. 

Innowacyjny menedżer, zdaniem pana Bernarda K., powinien jedynie: reali-
zować misje i strategie. Wypełniać rzetelnie obowiązki, aby satysfakcja z jego pra-
cy przełożyła się na personel. Robić „swoje” dobrze, dla firmy, dla pracowników. 

Także pani Bożena O. miała wątpliwości nad odpowiedzią: Nie wiem czy 
takie osoby istnieją. Człowiek nie jest w stanie umieć wszystkiego. Zawsze jest 
coś kosztem czegoś. Jeśli coś zyskujesz, to coś innego zostaje ci w tym momencie 
zabrane. Np. jesteśmy albo umysłem humanistycznym albo ekonomicznym. Należy 
się wyspecjalizować w danym kierunku. Najlepiej jest jak zespół realizuje razem 
pewne cele, każdy jest innym specjalistą w tym zespole oraz wspierają się nawza-
jem. Innowacyjność to siła tkwiąca w takim zespole. 

Kolejna wypowiedź świadczy o pewnej trudności w samoocenie: Mnie jest to 
trudno ocenić, bo jest mowa o mnie. Staram się nie budować swojego autorytetu 
na pozycji, tylko traktować ludzi, z którymi pracuję jako partnerów. Nie wykorzy-
stuję pozycji w pracy do budowania autorytetu. Staram się budować ten autorytet 
na tym jaki jestem, w jaki sposób podejmuję decyzje, jakie one mają efekty.

Pozostali menedżerowie uważają się jednak za innowacyjnych menedże-
rów. Podkreślali, że innowacyjny menedżer powinien być twórczy, kreatyw-
ny. Pytani jednak o twórczość w zarządzaniu, zdecydowanie chętniej używali 
pojęcia „innowacyjność”. Wypowiedź pani Marioli W. jest przykładem takiej 
opinii: W zarządzaniu trudno mówić o twórczości, twórczość jest mi obca. Coś 
powstaje z niczego. Innowacyjność to ulepszanie, jest baza, z której się wycho-
dzi, modyfikuje. Ja wolę bardziej słowo innowacyjność. Ja jestem innowacyj-
na. Widzę to po swoich znajomych, mam potwierdzenie z otoczenia, że inaczej 
podchodzę do tematu. Innowacyjność to przebojowość, zdolność rozwiązywanie 
problemów w inny sposób.

Pozostali menedżerowie innowacyjnego menedżera scharakteryzowali w na-
stępujący sposób:

Innowacyjny manager to ktoś otwarty, przebojowy. Wszystko musi być pod-
parte jakąś wiedzą. Dla mnie ważne jest także doświadczenie, nie ten co ma piękne 
CV. Ludzie, którzy wiedzą czego chcą i widać to zawzięcie. Potrafią obejść prze-
szkodę, z pomysłami, radzący sobie z problemami. Aby się przebić w mojej firmie 
trzeba mieć to coś, to zawzięcie. Jeszcze lepiej jeżeli jest to oparte na wiedzy na 
dany temat. To jest właśnie kreatywny manager czyli ktoś przebojowy. Ważna jest 
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także komunikatywność ale to się wiąże z przebojowością. Jeżeli ktoś nie będzie 
komunikatywny, to nie będzie przebojowy. Ważna jest ta komunikacja, umiejęt-
ność negocjowania, otwartość, umiejętność kadzenia (Dawid O.).

To osoba, która podąża za zmianami, która sama potrafi się w nich odnaleźć 
i potrafi odnaleźć w nich inne osoby. Trzeba podążać za tym wszystkim, chcieć 
te zmiany wprowadzać w życie. Ciągle się tym interesować i być na bieżąco. Nie 
można teraz czegoś poznawać po wierzchu. Nie wiem czy można się tego nauczyć. 
To raczej z samego siebie wypływa. Chcę i po prostu to robię. Trzeba znać pewne 
procedury w pracy i posiadać pewną wiedzę wzorcową. Teraz na zmiany nie ma 
dużo czasu, trzeba za nimi szybko podążać (Sławomira W.).

To taki, który nie poprzestaje na tym co ma, że coś osiągnął. Szuka nowych 
pól do zagospodarowania. Cały czas ulepsza i zmienia czynności, procedury, któ-
re wykonywał do tej pory. Poszukuje cały czas nowych rozwiązań nie poprzestaje 
na tym co ma, na jednym rozwiązaniu tego samego problemu. Szuka korzystniej-
szych rozwiązań dla siebie, innych ludzi, organizacji (Marek N.).

Poszukujący, ktoś kto rozwiązuje problemy nie w sposób standardowy. Nie 
poszukuje w książce jak rozwiązać dany problem, ale korzysta z wiedzy i nagina tą 
wiedzę do swojego miejsca pracy, do konkretnego problemu, by w sposób bardzo 
aktywny wykorzystywać to (Grzegorz T.).

Otwarty, konsultuje ważne decyzje z zespołem/działem, jest otwarty na propo-
zycje pracowników, umie dyskutować i nie zamyka się tylko na swoje poglądy, do-
brze przygotowany merytorycznie. To osoba opanowana, umiejąca podejmować 
decyzje słuszne w jego mniemaniu, wystrzegać się decyzji stronniczych, decyzja 
nie może krzywdzić innych osób. To osoba kreatywna, która umie sama coś wytwo-
rzyć, z kilku wersji czy propozycji stworzyć jedną. Daje podwładnym możliwość 
popełnienia błędu, ponieważ różni ludzie, w różny sposób się uczą i w różnym 
czasie, pracownik może podjąć w danym momencie złą decyzję, błędną. Innowa-
cyjny menadżer powinien być dobrym obserwatorem, łatwo nawiązywać kontakty 
z innymi ludźmi, być otwarty na ludzkie aspekty życia, ponieważ zawsze może 
się coś wydarzyć. Powinien pomagać pracownikom w rozwiązywaniu problemów, 
wspierać ich: jeśli sam nie dasz rady to ja ci pomogę. Menadżer powinien umieć 
rozmawiać zarówno ze sprzątaczką jak i z prezydentem. Umieć szybko podejmo-
wać decyzje, szybko reagować. Potrafi brać odpowiedzialność za swoje decyzje, 
za podwładnych i śledzić ich rozwój: czy zwiększają swój potencjał, czy nadają 
się na dane stanowisko. Pracownicy powinni wiedzieć, że każdy robi coś swojego 
a jednocześnie działają wspólnie, czyli wytwarzanie poczucia wspólnoty i jedno-
cześnie świadomości ważności pojedynczego działania. Jeśli buduje się zespół to 
nie może być tak, że jedna osoba jest wyalienowana, jest dobrze kiedy jest jakaś 
zdrowa rywalizacja, to ludzie zupełnie inaczej ze sobą współdziałają (Dariusz K.).

Wykazuje się tymi cechami co każdy menadżer. Powinien wiedzieć czym się 
zajmuje jego dział, jego podwładni po to, aby go odpowiednio przydzielić pracę. 
Kultura osobista, powinien mieć rozwinięte takie planingowe, strategiczne cechy, 
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a innowacyjny powinien być w momencie rozwiązywanie konfliktowych sytuacji. 
Do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje genetyczne (Robert G.).

Powinien mieć umiejętność szerokiego spojrzenia na problemy z bardzo róż-
nych stron, świadomość spojrzenia z różnych płaszczyzn – ekonomicznej, ducho-
wej, ludzkiej. Dostosowuje narzędzia pracy, strukturę firmy do potrzeb. Ma świa-
domość efektów tego co chce osiągnąć, jest wizjonerem, buduje drogę dojścia do 
tego celu. Korzysta z możliwości, zasobów i wiedzy innych osób. Rozwija się cały 
czas, także duchowo. Otwiera się na inne kultury i doświadczenia innych osób 
(Adrian L.).

Otwarty na wszelkie pomysły. Człowiek lubiący zmiany. Te nowe pomysły 
niosą zmiany. W tym momencie coś jest nie do wykonania ale za jakiś czas tak. 
Tolerancja na zmianę tak otwartość na zmianę (Patryk W.).

Badani bardzo różnie definiowali „innowacyjnego menedżera”, określając 
go jako dobrego menedżera, który rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, osobę 
twórczo rozwiązującą problemy i konflikty, osobę wyjątkową – twórcę, wizjo-
nera, który wprowadza nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu. Postrzeganie 
kompetencji innowacyjnych było więc bardzo szeroko i różnorodnie rozumiane 
przez badanych. Niektóre cechy charakteryzujące innowacyjnego menedżera 
wskazali niemal wszyscy badani, są to: otwartość, szerokie spojrzenie na proble-
my, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, podążanie 
za zmianami, kreatywność. Innowacyjny menedżer to, zdaniem większości ba-
danych, człowiek przebojowy, ciągle poszukujący, ciągle wprowadzający zmia-
ny i udoskonalenia, komunikatywny i łatwo nawiązujący kontakty z ludźmi, 
umiejący inspirować podwładnych, słuchać ich opinii i dostrzegać dobre pomy-
sły. Niektórzy wspominają także o umiejętności samodzielnego konstruowania, 
udoskonalania narzędzi zarządczych. Troje badanych zwróciło uwagę na rozwój 
osobisty: innowacyjny menedżer świadomie rozwija swoją osobowość, poznaje 
siebie, pracuje nad swoimi słabymi stronami. Pan Adrian L. zauważył, że jest to 
osoba, która rozwija się duchowo, co rozumie jako: zwrócenie uwagi nie tylko 
na czynniki typowo zawodowe ale na spojrzenie w głąb siebie, na spojrzenie na 
drugiego człowieka jako na osobę posiadającą cechy duchowe. U nas w firmie 
kładzie się nacisk na indywidualny rozwój pracownika. Rozwój duchowy to są 
wartości. Podjęcie decyzji poprzez wartości ekonomiczne przynosi efekty du-
chowe dla każdego. Zaangażowanie w nowe projekty z innymi krajami przynosi 
ogromny rozwój duchowy.

Jednocześnie innowacyjny menedżer powinien posiadać typowe cechy „dobre-
go menedżera”: wysoką motywację, umiejętność szybkiego reagowania na nową 
sytuację, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, zorientowanie na osiąganie 
celów. Cechami wyróżniającymi innowacyjnego menedżera jest także zdaniem 
badanych: umiejętność szybkiego reagowania na nową sytuację, zorientowanie na 
ludzi, posiadanie „miękkich” umiejętności w zarządzaniu ludźmi, w budowaniu ze-
społu i relacji, wydobywaniu i wykorzystywaniu potencjału ludzkiego.
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Moi rozmówcy w dużym stopniu utożsamiali się z prezentowanymi przez 
siebie sylwetkami innowacyjnego menedżera, opisując „model” nawiązywa-
li często do swoich doświadczeń, posiadanych cech i umiejętności, sukcesów 
bądź porażek. Trudność w zdefiniowaniu innowacyjności polega na tym, że to, 
co jedni nazywają innowacjami lub nawet twórczością, dla innych są to jedynie 
drobne usprawnienia, udoskonalenia (Bernard K., Bożena O., Barbara K.). Można 
przyjąć, że ta kategoria wymyka się sztywnej obiektywizacji, jest subiektywna 
i zależna od perspektywy opowiadającego. Tę prawidłowość zauważyłam już, 
prowadząc szkolenia dla menedżerów: w pewnym momencie okazywało się, że 
każdy uczestnik co innego rozumie pod hasłem „innowacja”. Stąd ważne jest do-
precyzowanie pojęć. 

Dla uczytelnienia przygotowałam „model” innowacyjnych kompetencji me-
nedżerskich, opracowując wyciąg z wypowiedzi, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Innowacyjne kompetencje menedżerskie

Kompetencje 
intrapersonalne 

•	 otwarty, 
•	 przebojowy, 
•	 przedsiębiorczy, 
•	 sprytny,
•	 świadomie rozwija swoją osobowość,
•	 poznaje siebie,
•	 pracuje nad swoimi słabymi stronami,
•	 wybitny, twórczy,
•	 wypełnia rzetelnie obowiązki,
•	 opanowany, 
•	 umie podejmować decyzje słuszne w jego mniemaniu, wystrzega się de-

cyzji stronniczych, decyzja nie może krzywdzić innych osób,
•	 ma świadomość efektów tego, co chce osiągnąć,
•	 buduje drogę dojścia do tego celu,
•	 rozwija się duchowo (w sferze wartości).

Kompetencje 
interpersonalne

•	 komunikatywny i łatwo nawiązujący kontakty z ludźmi,
•	 dobry obserwator,
•	 zorientowany na ludzi,
•	 posiada „miękkie” umiejętności w zarządzaniu ludźmi, w budowaniu ze-

społu i relacji, wydobywaniu i wykorzystywaniu potencjału ludzkiego,
•	 umie inspirować podwładnych, słuchać ich opinii i dostrzegać dobre po-

mysły,
•	 posiada umiejętność negocjowania, 
•	 otwarty,
•	 korzysta z możliwości, zasobów i wiedzy innych osób,
•	 konsultuje ważne decyzje z zespołem/działem, jest otwarty na propo-

zycje pracowników, umie dyskutować i nie zamyka się tylko na swoje 
poglądy,

•	 otwarty na ludzkie aspekty życia, ponieważ zawsze może się coś wyda-
rzyć,
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Kompetencje 
interpersonalne

•	 daje podwładnym możliwość popełnienia błędu, ponieważ różni ludzie, 
w różny sposób się uczą i w różnym czasie, pracownik może podjąć w da-
nym momencie złą decyzję, błędną,

•	 pomaga pracownikom w rozwiązywaniu problemów, wspiera ich,
•	 umie rozmawiać zarówno ze sprzątaczką, jak i z prezydentem,
•	 bierze odpowiedzialność za podwładnych,
•	 śledzi rozwój podwładnych: czy zwiększają swój potencjał, czy nadają 

się na dane stanowisko,
•	 umie wytwarzać poczucie wspólnoty i jednocześnie świadomość ważno-

ści pojedynczego działania,
•	 jeśli buduje się zespół to nie może być tak, że jedna osoba jest wyalieno-

wana, jest dobrze, kiedy jest jakaś zdrowa rywalizacja, to ludzie zupełnie 
inaczej ze sobą współdziałają,

•	 otwarty na inne kultury i doświadczenia innych osób.

Kompetencje 
twórcze

•	 ma szerokie spojrzenie na problemy, 
•	 posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, 
•	 podąża za zmianami, 
•	 kreatywny,
•	 wizjoner, który wprowadza nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu,
•	 posiada umiejętność szybkiego reagowania na nową sytuację,
•	 szuka korzystniejszych rozwiązań dla siebie, innych ludzi, organizacji,
•	 nie poprzestaje na jednym rozwiązaniu tego samego problemu,
•	 rozwiązuje problemy nie w sposób standardowy,
•	 nie poprzestaje na tym, co ma, co osiągnął. Szuka nowych pól do zago-

spodarowania,
•	 korzysta z wiedzy i nagina tę wiedzę do swojego miejsca pracy, do kon-

kretnego problemu, by w sposób bardzo aktywny wykorzystywać ją,
•	 ciągle poszukujący, 
•	 umie sam coś wytworzyć, z kilku wersji czy propozycji stworzyć jedną,
•	 posiada umiejętność szerokiego spojrzenia na problemy z bardzo róż-

nych stron, świadomość spojrzenia z różnych płaszczyzn – ekonomicz-
nej, duchowej, ludzkiej,

•	 otwarty na wszelkie pomysły, 
•	 lubi zmiany,
•	 ma nowe pomysły, które niosą zmiany,
•	 wykazuje tolerancję i otwartość na zmianę.

Innowacyjne 
umiejętności 
zarządcze

•	 posiada umiejętność samodzielnego konstruowania i udoskonalania na-
rzędzi zarządczych,

•	 skutecznie realizuje misje i strategie,
•	 wprowadza nowy sposób zarządzania,
•	 dostosowuje narzędzia pracy, strukturę firmy do potrzeb,
•	 cały czas ulepsza i zmienia czynności, procedury,

Cechy „dobrego 
menedżera”

•	 wysoka motywacja,
•	 umiejętność szybkiego reagowania na nową sytuację, 
•	 umiejętność podejmowania trudnych decyzji,
•	 zorientowanie na osiąganie celów,
•	 dobrze przygotowany merytorycznie,
•	 bierze odpowiedzialność za swoje decyzje,



Dorota Nawrat90

Cechy „dobrego 
menedżera”

•	 szybko podejmuje decyzje, szybko reaguje,
•	 wie, czym się zajmuje jego dział, jego podwładni po to, aby odpowied-

nio przydzielić pracę,
•	 kultura osobista,
•	 rozwinięte cechy planingowe, strategiczne.

Źródło: badania własne (Nawrat, 2009).

3.3.5. Edukacja do twórczości i innowacji  

W ostatniej fazie wywiadu poprosiłam badanych, by opowiedzieli: w jaki 
sposób edukacja ukształtowała ich postawy innowacyjne?

Według badanych na kształtowanie postaw innowacyjnych wpłynęło i wpły-
wa wiele czynników, które wzajemnie się przeplatają i łączą. Kluczowe, zdaniem 
badanych, są uwarunkowania podmiotowe (predyspozycje, cechy, zdolności, 
temperament), na co wskazywali we wcześniejszych wypowiedziach. Drugim, 
równie ważnym czynnikiem jest wpływ środowiska zawodowego – który uznali 
za niezwykle ważny. Te dwa czynniki muszą się jednak uzupełniać. Nawet wy-
bitny menedżer czy pracownik może nie wykorzystywać swoich zdolności w nie-
sprzyjających warunkach. Ta perspektywa przedstawiona przez badanych zgod-
na jest ze społeczno-osobowościowym podejściem do kształtowania postawy 
twórczej. Pozostałe uwarunkowania sprzyjające ich rozwojowi twórczemu i po-
stawom innowacyjnym to czynniki: rodzinne, edukacyjne (edukacja formalna), 
środowiskowe (społeczne), zawodowe (organizacyjne). Wszystkie obszary zda-
niem badanych odgrywają istotną rolę. Duże znaczenie miała edukacja nieformal-
na i pozaformalna, która, zdaniem wielu badanych, stanowiła podłoże głównie 
podmiotowe, wynikała bowiem z już ukształtowanej postawy przejawiającej się 
chęcią, ciekawością, otwartością, refleksyjnością, umiejętnością łączenia różnych 
elementów. Stosunkowo najmniej uwagi poświęcili badani opisywaniu uwarun-
kowań środowiskowych (społecznych, ale nie zawodowych), w związku z tym 
pomijam ten obszar w analizie.

Uwarunkowania rodzinne
Pewien wpływ na rozwój postaw innowacyjnych u większości badanych 

osób miała rodzina, zapewniając im we wczesnym okresie rozwoju (dzieciństwo, 
szkoła podstawowa) odpowiednią stymulację przy jednoczesnym wsparciu i da-
waniu odpowiedniej przestrzeni niezależności i samodzielności. Wpływ rodziny 
objawiał się: 

• pokazywaniem różnych możliwości,
• rozwijaniem ciekawości poznawczej, 
• stymulowaniem do odwagi w samodzielnym podejmowaniu decyzji,
• rozwijaniem ambicji i motywacji do uczenia się. 
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Charakterystyczne dla wypowiedzi badanych jest doświadczenie poczucia 
wolności i samodzielności, czyli pewnego obszaru wolności doświadczonego 
w dzieciństwie. Ten obszar przez kilkoro badanych wskazywany był wcześniej 
jako ważne doświadczenie edukacyjne. Ten większy lub mniejszy obszar wolno-
ści pozwolił badanym podjąć pierwszą odpowiedzialność za siebie, co zaprocen-
towało zwiększeniem samodzielności i poczucia niezależności, kształtowaniem 
własnej autonomii. Przestrzeń samodzielności pozwoliła badanym lepiej poznać 
siebie, odkryć słabe i mocne strony.

Uwarunkowania podmiotowe
Niektórzy badani opowiadali o posiadanych już w dzieciństwie wewnętrz-

nych predyspozycjach, które przyczyniły się do późniejszego wyboru zawodu 
menedżera, a jednocześnie do kształtowania postawy innowacyjnej. Wymienili 
następujące dyspozycje: 

– chęć liderowania, 
– zdolności przywódcze, 
– charyzma, 
– postawa poszukującą, 
– wczesna samodzielność, 
– potrzeba niezależności i wolności osobistej,
– silna wewnętrzna motywacja do uczenia się i odniesienia sukcesu,
– wysokie aspiracje, 
– chęć wybicia się,
– umiejętność stawiania sobie celów, 
– wytrwałość w dążeniu do celu, 
– wysoka tolerancja na zamiany, 
– podejmowanie wyzwań, 
– odporność na porażki czy raczej korzystanie z nich (uczenie się na błędach). 
Oto wybrany przykład wypowiedzi: Już jako dziecko miałem w swojej pod-

świadomości, że to bardzo fajnie jest jak inni cię słuchają. I uświadomiłem sobie, 
że będę dobrym menadżerem (Bernard K.).

Powyżej wymienione dyspozycje umożliwiły badanym w okresie szkolnym 
uczenie się nowych umiejętności związanych ze społecznym funkcjonowaniem 
i radzeniem sobie w różnych sytuacjach. Większość badanych podjęła pierwsze sa-
modzielne decyzje edukacyjne, a nawet życiowe w wieku od 12 do 15 lat (wybór 
zawodu, szkoły średniej, decyzja o nauce w innym mieście). Jest to wynik połącze-
nia czynnika podmiotowego ze sprzyjającymi uwarunkowaniami rodzinnymi. Ba-
dani wcześnie także wykazywali się zaradnością, przebojowością, odwagą (szkoła 
podstawowa, średnia). Oto przykład: Jako dziecko mając 15 lat byłem sam zagrani-
cą na handlu. W wieku 12 lat jeździłem autostopem wokół Polski (Dawid O.). 

Rozwój jednych dyspozycji stymulował rozwój innych i nabywanie nowych 
umiejętności. Wielość i różnorodność doświadczeń multiplikowała się, powodu-
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jąc coraz większą paletę możliwości: w zakresie działania, podejmowania decy-
zji, rozwiązywania problemów.

Cechy, które pomogły w kształtowaniu postawy innowacyjnej w opinii pani 
Marioli W. to: przebojowość, łatwość nawiązywania kontaktów, pęd do wiedzy, 
szukanie wyzwań, nowych możliwości. Wrażliwość, egzaltacja, nie mam pokero-
wej twarzy. Płakałam nawet przy szefie. Uważam to za dobre, ale w życiu zawodo-
wym mi to utrudnia pewne sprawy.

Siedmioro spośród badanych sprawowało różne funkcje społeczne w toku 
edukacji szkolnej (gospodarz klasy, grupowy, inne). Te funkcje społeczne rozwi-
jały, zdaniem badanych, umiejętności związane z zarządzaniem ludźmi, budowa-
niem relacji, współpracą i współdziałaniem, oto przykład: Zawsze lubiłem być or-
ganizatorem. Lepiej się czułem w funkcji organizatora niż osoby organizowanej. 
Uważałem, że jeżeli w wielu sytuacjach ja się za coś wezmę to będę miał nad tym 
kontrolę i zostanie to wykonane (Marek N.).

Ponadto większość badanych realizowała równolegle z nauką szkolną swoje 
zainteresowania pozaszkolne (sport, gra w zespole muzycznym, harcerstwo, inne). 

Uwarunkowania edukacyjne (edukacja formalna)
Zastanawiająca jest stosunkowo mała rola kształcenia formalnego w kształ-

towaniu postaw innowacyjnych badanych, według ich opinii. W ocenie menedże-
rów edukacja odegrała bardzo znaczącą rolę w ich życiu i karierze zawodowej 
– umożliwiła zdobycie wiedzy i kwalifikacji, rozwinęła myślenie, pamięć, umie-
jętności analityczne, ambicje i chęci do nauki, stosunkowo małą jednak w kształ-
towaniu postaw innowacyjnych. Badani wskazali niewiele znaczących wydarzeń 
szkolnych i stosunkowo niewiele autorytetów w postaci nauczycieli stymulują-
cych twórczość i innowacyjność. 

W obszarze edukacji formalnej najwięcej doświadczeń przyczyniających się 
do rozwoju postaw innowacyjnych wskazali badani z wyższym wykształceniem 
humanistycznym. Ich zdaniem studia te otworzyły ich na drugiego człowieka, 
na różnorodność (zwłaszcza etnologia, antropologia kulturowa), dały podstawo-
we narzędzia i umiejętności istotne w pracy menedżera, takie jak: narzędzia sku-
tecznej komunikacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, negocjacje, wiedza 
o człowieku i jego zachowaniach (pedagogika, nauki o wychowaniu Dawid O.). 
Przykładowa wypowiedź: ja skończyłem etnologię, antropologię kulturową, to się 
wiązało z wyjazdami, z wywiadami z nowym ludźmi, tutaj zdobyłem umiejętności 
w nawiązywaniu kontaktów, zawsze byłem osobą otwartą, ale przy odbywaniu 
praktyk, nabrałem takiej umiejętności, wyjeżdżając na praktyki staraliśmy się, 
aby wybrać ciekawe miejsca daleko dostępne, przeprowadzałem mnóstwo wywia-
dów z ludźmi, to były sprecyzowane bardzo tematy, odległe od tego o czym teraz 
rozmawiamy, ale bardzo się przy tym dużo nauczyłem (Dariusz K.).

Edukacja szkolna jeszcze raz została uznana przez badanych jako „trampoli-
na” do dalszego rozwoju i kariery, ale nie jako źródło edukacyjnych doświadczeń, 
zwłaszcza tych kształtujących innowacyjność.



Sylwetka innowacyjnego menedżera... 93

Uwarunkowania organizacyjne
Charakterystyczny dla badanych (z wyjątkiem jednej osoby) jest wczesny 

start zawodowy: bezpośrednio po maturze, na pierwszych latach studiów lub na-
wet wcześniej (Dawid O.). Podjęcie pracy przyspieszyło dojrzewanie do dorosło-
ści. Łączenie pracy i studiów spowodowało konieczność efektywniejszej organi-
zacji czasu i łączenia różnych obowiązków, co w pewnym stopniu przygotowało 
badanych do pełnienia funkcji menedżerskich, które wymagają między innymi 
właśnie takich kompetencji, oraz rozwinęło cechy twórcze związane z łączeniem 
różnych obszarów.

Środowiskiem, które najsilniej przyczyniło się, w opinii badanych, do for-
mowania ich postaw innowacyjnych jest praca zawodowa, a szczególnie pełnio-
na funkcja menedżerska. Wszyscy badani podkreślają, że w pracy nauczyli się 
najwięcej z tego, co jest im obecnie potrzebne do właściwego jej realizowania, 
szczególnie w zakresie praktycznych umiejętności, a także w zakresie innowacyj-
ności. Praca menedżera wymusza postawę innowacyjną, jak twierdzili niektórzy. 
Jeden z badanych zauważył, że obecnie nie można nie być innowacyjnym me-
nedżerem, gdyż w ten zawód w dzisiejszych czasach innowacyjność musi być 
wpisana. Związek pomiędzy funkcjonowaniem w innowacyjnej firmie a kształto-
waniem innowacyjnej postawy tak opisał pan Adrian L.: Ja się tego wcześniej nie 
nauczyłem, trzeba posiadać pewne cechy osobowościowe, które się ma albo się 
nie ma. Trzeba być człowiekiem świadomym, gdyż dopiero wówczas można roz-
wijać pewne cechy osobowościowe. Świadomość to jest możliwość zrozumienia 
pewnych mechanizmów, dotknięcie tego prawdziwego zrozumienia, a nie naucze-
nia się czegoś. W tej firmie można nauczyć się bycia innowacyjnym menadżerem, 
uczestnicząc w kulturze tej firmie, pracując tutaj oraz uczestnicząc w różnego ro-
dzaju szkoleniach. 

Z tej wypowiedzi wynika, że kluczowe znaczenie w kształtowaniu postawy 
innowacyjnej ma sprzężenie dwóch kluczowych czynników: z jednej strony orga-
nizacja, z drugiej zaś posiadanie pewnych cech osobowościowych. 

Pan Piotr Z. uważa, że czynnikiem kształtującym jego innowacyjność są co-
dzienne zadania i sytuacje firmowe: Ja się stykam z problemami natury prawnej, jak 
dojdzie do jakiegoś konfliktu to ja się muszę z tym zmierzyć, razem z radcą praw-
nym, muszę podjąć decyzję czy to rozwiązanie jest dobre. Firma jest takim miejscem, 
gdzie mogę korzystać, eksperymentować. To kształtuje moją postawę innowacyjną, 
a nie sucha wiedza. Praca to taka forma edukacji, możliwość ćwiczenia. Nie ma jej 
się zawsze. Można ją mieć, gdy się ma odpowiednią postawę (Piotr Z.).

Kilkoro innych badanych ma podobne stanowisko. Pan Marek N. twierdzi, że 
praca menedżera niesie ze sobą każdego dnia cały szereg „ćwiczeń” i „treningów” 
twórczości i innowacyjności Oto przykładowe sytuacje „treningowe” wybrane 
z wypowiedzi badanych:

– podciągnięcie planu,
– odnalezienie czegoś, wykonanie sprawy trudnej, która była do wykonania,
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– rozwiązanie konfliktu,
– negocjacje z klientem,
– przygotowanie planu strategicznego,
– projekt nowego kierunku działań,
– podział odpowiedzialności, 
– podążanie za tym, co się dzieje, 
– motywowanie podwładnych, 
– decyzje i wybory, 
– zdobycie informacji, 
– uzyskanie wzrostu sprzedaży.
Zdaniem badanych to organizacja kształci innowacyjnego menedżera po-

przez stwarzanie odpowiednich warunków, klimat pracy sprzyjający innowacyj-
nym postawom.

Badani zdecydowanie wzbogaciliby proces edukacji do innowacji o następu-
jące elementy: 

– planowanie ścieżek rozwoju,
– umiejętności interpersonalne: negocjacje, kontakt z ludźmi, zauważanie 

drugiego człowieka i jego potrzeb, współpraca i komunikacja na wyższym po-
ziomie, praca zespołowa, rozmowa i słuchanie, dzielenie się odpowiedzialnością,

– umiejętność rozwijania wewnętrznej motywacji, określania priorytetów,
– budowanie i wzmacnianie siebie, 
– kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
– umiejętność podążania za tym, co się dzieje,
– otwartość,
– umiejętność szerokiego spojrzenia na problemy z różnych stron i płasz-

czyzn (ekonomicznej, duchowej, ludzkiej),
– umiejętność dostosowania narzędzi pracy i struktury firmy do potrzeb,
– umiejętność budowania wizji i drogi dojścia do celu,
– korzystanie z możliwości, zasobów i wiedzy innych ludzi,
– rozwój duchowy,
– otwieranie się na inne kultury i doświadczenia innych,
– podróże,
– zmiany klimatu i otoczenia. 
Zdaniem badanych, aby formować postawy innowacyjne w procesie kształ-

cenia formalnego, należałoby poszerzyć programy i treści kształcenia, a także 
podejście do wychowanka i skierować je w stronę raczej kształcenia postaw 
i cech osobowych niż nabywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności intelektual-
nych. Postawa innowacyjna jest związana, zdaniem badanych, z otwieraniem 
się na „nowe”, na odmienność drugiego człowieka, z poszukiwaniem własnej 
tożsamości i autonomii, podejściem niestandardowym, przekraczaniem granic, 
elastycznością. Edukacja formalna w większości przypadków nie zapewniła 
możliwości wykształcenia tych kluczowych dla innowacyjności cech i umie-
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jętności. Wyjątek stanowią dwie osoby, które wskazały na proinnowacyjne od-
działywanie studiów wyższych, ale jak już wspomniałam, byli to absolwenci 
kierunków humanistycznych.

Podsumowanie  

Biografie edukacyjne menedżerów ukazują indywidualne, niepowtarzalne 
narracje poszczególnych osób, a jednocześnie wskazują na wspólne rozumienia 
i oczekiwania kierowane wobec edukacji. Zbieżne dla przedstawionych narracji 
jest postrzeganie edukacji w szerokiej perspektywie, jako procesu całożyciowego 
i związanego ze wszystkimi obszarami aktywności człowieka. Analiza narracji 
skłania do refleksji – co jest, a co powinno być przedmiotem edukacji szkolnej? 
Czy edukacja ta sprzyja kształtowaniu kompetencji innowacyjnych, a jeśli nie  
– dlaczego? Innowacyjność – definiowana przez menedżerów bardzo różnorodnie 
– przez wszystkich uznana jest jako ważny lub nawet kluczowy czynnik zarzą-
dzania i radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Znamienne jest, 
że kompetencje innowacyjne badanych menedżerów kształtowały się w wyniku 
różnorodnych czynników – wydawać by się mogło pozaedukacyjnych – w powią-
zaniu z określonymi cechami osobowości. Badani wskazywali między innymi na: 
uwarunkowania rodzinne, możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, motywo-
wanie do rozwoju i osiągania celów, działalność społeczną i relacje rówieśnicze, 
wczesną samodzielność i podjęcie pracy, duże pole wolności i odpowiedzialność 
za nie, rolę środowiska pracy i zadań zawodowych wyzwalających innowacyj-
ność, tolerancję na różnorodność kształtowaną na przykład podczas podróży czy 
poznawania innych kultur. 

Badania pokazały, jak ważne miejsce w procesie całożyciowego uczenia się 
odgrywa praca zawodowa oraz środowisko pracy, które może stymulować innowa-
cyjność lub ją hamować. Style kierowania realizowane przez menedżerów, relacje 
pomiędzy członkami organizacji oraz rodzaje zadań i sposoby rozwiązywania pro-
blemów kształtują klimat do uczenia się i innowacji. Środowisko pracy może więc 
stanowić ważny ośrodek uczenia się i kształtowania kompetencji innowacyjnych. 
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„Całożyciowe uczenie się” pedagogów-artystów 
na tle ich autobiografii zawodowych 

Streszczenie: Artykuł nawiązuje do fragmentu badań autobiograficznych dotyczących specy-
fiki rozwoju zawodowego pedagogów–nauczycieli plastyki, którzy łączą pracę pedagogiczną z wła-
sną twórczością artystyczną. W pierwszej części zaprezentowane są niektóre elementy procedury 
badawczej: przedmiot badań, charakterystyka terenu badań i próby badawczej, a także analiza zasto-
sowanej metody autobiograficznej oraz techniki wywiadu narracyjnego. Znaczna część wystąpienia 
poświęcona jest prezentacji wyników badań dotyczących całożyciowego uczenia się pedagogów-
-artystów. Na zakończenie przedstawione są konkluzje wynikające z badań.
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The lifelong learning of educators-artists 
On background their professional autobiographies 

Summary: The article refers to aspects of autobiographical research relating to the specific of 
the professional development of educators – fine art teachersʼ who combine their own artistic work 
with their pedagogical work. In the first part of article various elements of the research are presented 
including the object of analysis, characterisation of the environment of investigations and an inve-
stigative test. A characteristic analysis, as applied in the autobiographical method, was carried out 
as well as the technique of a narrative interview. Furthermore, an evaluation of the autobiographical 
material is also presented. A large part of the article is devoted to the presentation of the research 
results relating to the specific of the teacherʼs professional development. The last part of the article 
includes the research conclusions.
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Wprowadzenie 

Na jakość życia człowieka, na rozwijanie jego potrzeb intelektualnych i es-
tetycznych znaczący wpływ ma właściwie przeprowadzona na etapie szkolnym 
edukacja plastyczna. Raport Arts and Cultural Education At School In Europe 
wskazuje na jej niski status oraz zjawisko deprecjonowania przedmiotów arty-
stycznych (2009, s. 76–79)1. Badania także dowodzą, że w procesie edukacji pla-
stycznej dzieci i młodzieży ważną rolę odgrywa kompetentny nauczyciel plastyki 
– profesjonalista, który ze względu na przemiany społeczno-kulturowe, zmiany 
zachodzące w sztuce stoi przed koniecznością ciągłego rozwoju zawodowego 
(Popek, 1998, s. 41). W związku z brakiem zwartych opracowań teoretycznych 
oraz badań empirycznych dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki 
dostrzegłam potrzebę podjęcia analiz w obrębie tej problematyki. Założyłam, że 
szersza debata i refleksja nad tą profesją może być skuteczną drogą prowadzącą 
do zwiększenia jakości i rangi szkolnej edukacji plastycznej.

Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań własnych 

Przedmiotem badań uczyniłam rozwój zawodowy nauczycieli plastyki. Przy-
jęłam holistyczne ujęcie procesu rozwoju zawodowego nauczycieli jako ich „ca-
łożyciowego uczenia się” autorstwa Christophera Daya (2004, 2008). Rozwój 
zawodowy nauczycieli plastyki traktuję całościowo jako dynamiczny i wieloeta-
powy proces, stanowiący transformację ich doświadczeń związanych z całożycio-
wym uczeniem się oraz ustawicznym „stawaniem się” usytuowanym w szerokim 
kontekście społecznym. Jako podstawę teoretyczną przyjęłam również koncepcję 
pedeutologiczną pedagoga-artysty/twórcy opracowaną przez Stefana Szumana, 
zgodnie z którą nauczyciel z zakresu edukacji artystycznej powinien mieć profesjo-
nalne przygotowanie zarówno artystyczne, jak i pedagogiczne oraz sam być artystą/
twórcą (Szuman, za: Tytko, 2009, s. 308). Z tej koncepcji wynika, że o wysokiej 
randze przedmiotu plastyka decyduje w sposób znaczący nauczyciel plastyki-twór-
ca/artysta, autentyczny, otwarty, bezpośredni w stosunku do młodzieży, animator 
i przewodnik po wielowymiarowych drogach sztuki, motywujący dzieci i młodzież 
do podejmowania twórczych działań plastycznych. Nauczyciele plastyki, którzy łą-
czą pracę pedagogiczną z własną twórczością artystyczną, poprzez osobistą pasję 
i przykład, kreatywną postawę i zaangażowanie, wspierają aktywność plastyczną 
uczniów, a także stymulują ich rozwój osobowy i artystyczny. Kierując się tymi 
przesłankami, w swoich badaniach skoncentrowałam się na indywidualnych dro-
gach zawodowych nauczycieli plastyki – pedagogów, a zarazem artystów.

1  Badania porównawcze dotyczące szkolnej edukacji artystycznej i kulturalnej 30 krajów 
odnoszące się do roku szkolnego 2007–2008. 
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Uznałam, że dla rozpoznania procesu rozwoju zawodowego rozumianego jako 
całożyciowe uczenie się istotne jest zaprezentowanie tego zjawiska z perspektywy 
badanych. W związku z tym poznałam autobiografie pedagogów-artystów, których 
dobrałam w sposób celowy spośród wszystkich nauczycieli plastyki miasta Białe-
gostoku i powiatu białostockiego. Byli to liderzy wyróżniający się na tle grupy spe-
cjalistycznym przygotowaniem plastyczno-pedagogicznym, wieloletnim doświad-
czeniem w pracy na stanowisku nauczyciela plastyki oraz uprawiający twórczość 
plastyczną. Do badań dobrałam ich, współpracując z instytucjami kulturalno-oświa-
towymi miasta Białegostoku i powiatu. Celowy dobór próby badawczej wzbogaci-
łam doborem na zasadzie kuli śnieżnej, polegającym na wzajemnym typowaniu się 
badanych (Babbie, 2007, s. 205–206). W ten sposób do badań zakwalifikowałam 
14 pedagogów-artystów. Poznałam ich subiektywne przeżycia, odczucia i doświad-
czenia, dotyczące procesu ich rozwoju zawodowego rozumianego jako całożyciowe 
uczenie się. 

W badaniach przyjęłam biograficzną perspektywę metodologiczną (Urba-
niak-Zając, 2011) wynikającą z humanistycznego paradygmatu nauk społecznych 
(Dróżka, 1997, s. 23–24), gdyż interesowało mnie uchwycenie procesu rozwo-
ju zawodowego pedagogów-artystów poprzez odwoływanie się do subiektywnej 
perspektywy indywidualnego podmiotu, do jego interpretacji. Zdecydowałam się 
na prowadzenie badań biograficznych, gdyż dzięki nim można poznać specyfikę 
określonych grup społecznych (Urbaniak-Zając, 2005, s. 119), szczególne zaś jed-
nostek, których historie życia są na tyle znaczące, że można poprzez nie dowie-
dzieć się czegoś ważnego o człowieku i o świecie. Sytuując swoje przedsięwzię-
cie badawcze w nurcie biograficznym, miałam świadomość funkcjonowania jego 
różnych strategii i podejść teoretyczno-metodologicznych. Uznałam, że charakter 
celów i problematyki uzasadnia zastosowanie metody autobiograficznej stanowią-
cej pewną część metody biograficznej (Dróżka, 2009, s. 60). Autobiografię, zgod-
nie z ujęciem Danuty Lalak, rozumiem jako biografię podmiotową, w której bada-
ny jest równocześnie podmiotem opisywanych wydarzeń (Lalak, 2010, s. 106)2. 
Mając na uwadze to, że przebieg życia człowieka można poznawać komplek-
sowo lub poprzez jego fragmenty strukturalizowane w oparciu o różne kryteria, 
uzyskałam typ relacji autobiograficznych określanych przez Normana Denzina 
jako biografia tematyczna (Denzin, 1990, s. 67). Zakres tematyczny autobiografii 
ograniczyłam do życia zawodowego. Szukając odpowiedniej techniki badawczej, 
wyszłam z założenia, że podejście jakościowe do autobiografii wymaga badania 
ludzkiego doświadczenia w jego naturalnym otoczeniu i kontekście biograficz-
nym oraz bezpośredniego dostępu do rzeczywistości społecznej (Dróżka, 2009,  
s. 60). Odwołując się do koncepcji Fritza Schütze, jako technikę gromadzenia materiału 
empirycznego zastosowałam wywiad narracyjny (Schütze, za: Urbaniak-Zając, 1999,  

2  Danuta Lalak w klasyfikacji biografii rozumianej jako opis życia wyróżnia biografię 
podmiotową jako opis własnego życia (autobiografia) obok biografii przedmiotowej (opis cudzego 
życia – biografia) (Lalak, 2010, s. 106).



Beata Kunat102

s. 29)3. Założyłam, że poprzez wywiad narracyjny uda się zrekonstruować do-
świadczenia życia zawodowego pedagogów-artystów, gdyż on w szczególny spo-
sób nadaje się do ujawnienia procesualności zjawisk społecznych (Jakob, 2001, 
s. 112). Narzędziem, które wykorzystałam, prowadząc wywiad narracyjny, był 
jego scenariusz zawierający pytanie główne, inicjujące swobodną narrację, oraz 
pytania uzupełniające.

Badania autobiograficzne realizowałam w trzech fazach: przygotowawczej, 
badań wstępnych i właściwych. W przygotowywaniu się do prowadzenia wy-
wiadów narracyjnych kierowałam się zaproponowanymi przez Petera Alheita 
zasadami: dokładnego przygotowania się do wywiadu; przeprowadzania wy-
wiadu z ludźmi, którzy naprawdę interesują badacza ze względu na osobę lub 
specyficzny problem badawczy; otwartego celu wywiadu; niespieszenia się 
i okazywania zainteresowania; nieingerowania w opowieść; unikania w począt-
kowej fazie wywiadu pytań „dlaczego?, po co?”; pozostawienia szczegółowych 
pytań na koniec wywiadu (Alheit, 2002, s. 103–111). Badania właściwe reali-
zowałam w latach 2010/2011. Korzystając z opracowanych przez F. Schütze 
etapów wywiadu narracyjnego: fazy otwartego opowiadania, fazy pytań uzupeł-
niających i fazy bilansowania (Schütze, za: Krüger, 2001, s. 85), wyłoniłam pięć 
faz prowadzenia narracji: wprowadzenie do wywiadu; stymulacji do opowia-
dania narracji; otwartego opowiadania; pytań uzupełniających i bilansujących 
oraz zakończenia wywiadu. 

Po uzyskaniu materiału autobiograficznego, dzięki wywiadom narracyjnym 
dokonałam jakościowej analizy danych w kilku etapach: transkrypcji wywiadów; 
właściwej analizy danych (grupowanie i porządkowanie zebranych materiałów); 
opisu i prezentacji badanego zjawiska. 

Analiza wyników badań własnych 

Rekonstrukcja przebiegu życia zawodowego pedagogów-artystów wska-
zała na specyficzne wydarzenia i sytuacje znaczące w procesie ich całożycio-
wego uczenia się. Analiza wertykalna autobiografii pozwoliła na uchwycenie 
indywidualnych dróg ich życia zawodowego, a w konsekwencji na pokazanie 
procesu ich rozwoju zawodowego jako transformacji doświadczeń, wydarzeń, 
zjawisk, powiązanych z życiem osobistym i rodzinnym oraz szerszym kontek-
stem społeczno-kulturowym i polityczno-ekonomicznym. Analiza porównaw-

3  W literaturze metodologicznej wywiad narracyjny jest traktowany jako technika badawcza 
(wyłącznie jako sposób gromadzenia danych) lub metoda (koncepcja) badawcza (procedura badań 
narracyjnych), której przysługuje odpowiedni sposób gromadzenia i analizy materiału: formalna 
analiza tekstu, opis strukturalny, analityczna abstrakcja, analiza wiedzy, kontrastowe porównywanie, 
budowanie modelu teoretycznego (Urbaniak-Zając, 1999, s. 29; Jakob, 2001, s. 112).



„Całożyciowe uczenie się” pedagogów-artystów… 103

cza (horyzontalna) autobiografii badanych dowiodła, że proces ich uczenia 
się zawodowego związany jest z różnymi ich doświadczeniami i zdarzeniami 
zachodzącymi na przestrzeni czasu. W rozwoju zawodowym pedagogów-arty-
stów można wyróżnić kilka następujących po sobie etapów związanych z per-
manentnym uczeniem się: kształcenie wstępne i przygotowanie zawodowe; roz-
poczynanie kariery zawodowej; dochodzenie do autonomii i profesjonalizmu 
zawodowego. W obrębie etapów rozwoju zawodowego można zidentyfikować 
potrzebę pedagogów-artystów nieustannego uczenia się od innych oraz uczenia 
się z innymi. 

„Uczenie się od innych”, „uczenie się z innymi” na etapie kształcenia 
wstępnego

Z analizy materiału autobiograficznego wynika, że kształcenie wstępne było 
dla pedagogów-artystów etapem intensywnej pracy nad sobą. Uwidaczniają się 
dwa wyraźne trendy interpretowania przez badanych znaczenia etapu kształcenia 
wstępnego i przygotowania zawodowego w procesie ich rozwoju zawodowego. 
Po pierwsze – traktowanie okresu studiów jako czasu formalnego przygotowania 
do zawodu i po drugie – jako procesu podmiotowego stawania się człowiekiem, 
czasu dojrzewania osobowego oraz kształtowania się tożsamości zawodowej. 
Studia były okresem uświadomienia sobie, że praca pedagogiczna wymaga usta-
wicznego uczenia się. Zdaniem badanych był to czas dowartościowywania się; 
rodzenia się poczucia własnej wyjątkowości oraz „rozwijania skrzydeł” na wielu 
płaszczyznach. Kształcenie wstępne związane było z permanentnym uczeniem 
się poprzez podmiotową wymianę doświadczeń, której sprzyjał klimat uczelni ar-
tystyczno-pedagogicznych. Partnerskie interakcje z wykładowcami wpływały na 
kształtowanie się pozytywnego wizerunku relacji uczeń – nauczyciel. Kontakty 
z rówieśnikami oparte na wzajemnej współpracy budowały atmosferę przyjaźni 
i szacunku. Etap kształcenia wstępnego przyczyniał się do kreowania postawy 
twórczej badanych wobec świata oraz otwierania się na życie artystyczno-kul-
turalne. Specyficzną cechą etapu kształcenia wstępnego nauczycieli plastyki jest 
to, że jego jakość zależy od modelu przygotowania zawodowego realizowanego 
w różnych instytucjach kształcących nauczycieli. Kształcenie wstępne na kie-
runku wychowanie plastyczne, w odczuciach badanych, przygotowywało ich do 
bycia nauczycielami plastyki – kompetentnymi specjalistami. Absolwenci szkół 
wyższych artystycznych w swoich przyszłych planach zawodowych często nie 
uwzględniali profesji nauczycielskiej, więc nie przywiązywali wagi do zdobywa-
nia przygotowania pedagogiczno-psychologicznego. Zwracali oni uwagę na spe-
cyficzny problem rozdźwięku pomiędzy przygotowaniem teoretycznym a prak-
tyką. Pedagodzy doceniają kształcenie wstępne uzyskane podczas dwuletnich 
studiów nauczycielskich. Twierdzą, że zdobyli wówczas solidne przygotowanie 
metodyczne. Uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania plastyki na studiach pody-
plomowych z zakresu sztuki spotykało się z dezaprobatą badanych.
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Uczenie się w pierwszych latach pracy zawodowej
Etap rozpoczynania kariery zawodowej związany jest z rodzeniem się iden-

tyfikacji zawodowej, odkrywaniem możliwości realizowania się w zawodzie na-
uczyciela. Z materiału narracyjnego wynika, że często jest on potwierdzeniem, że 
chcą oni wykonywać profesję nauczycielską z powołania, gdyż zawód nauczyciela 
(pomimo wcześniejszej ich niechęci do niego) stawał się pasją i misją. Swoiste do-
świadczenia, wydarzenia, sytuacje i odczucia nauczycieli plastyki świadczą o tym, 
że etap rozpoczynania kariery zawodowej odegrał ogromną rolę w procesie ich 
adaptacji zawodowej. Fakt rozpoczynania pracy w szkole w charakterze pedagoga-
-artysty-plastyka sprawiał, że nigdy nie czuli się oni nauczycielami początkującym. 
Dlatego możemy mówić o ich szybkiej adaptacji zawodowej (Tabor, 2008, s. 103). 
Do czynników sprzyjających adaptacji młodych, początkujących nauczycieli nale-
ży ich wysokie poczucie wartości, indywidualizm i autonomia oraz doświadczenia 
twórcze na płaszczyźnie artystycznej. Na etapie rozpoczynania kariery zawodowej 
przez badanych ważnym zjawiskiem było zdobywanie autorytetu w środowisku 
pracy. Pierwsze sukcesy ich uczniów (np. w wojewódzkich, ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konkursach plastycznych) służyły kreowaniu się w środowisku 
pozytywnego ich wizerunku jako nauczycieli plastyki. Fakt bycia artystą i własne 
osiągnięcia twórcze były dobrym źródłem ich wysokiej oceny i szacunku w środo-
wisku szkolnym. Materiał narracyjny ujawnia tendencję związku pomiędzy prze-
biegiem pierwszych lat pracy zawodowej nauczycieli plastyki a poziomem i jako-
ścią ich kształcenia wstępnego. Zauważają oni rozdźwięk między teorią i praktyką. 
Po ukończeniu wyższych uczelni artystyczno-pedagogicznych narratorzy odczuwa-
li braki przygotowania teoretycznego, szczególne w zakresie rozwiązywania pro-
blemów wychowawczych. Często wyobrażenia i oczekiwania nauczycieli na temat 
pracy zawodowej, ukształtowane podczas studiów, były niezgodne z tym, czego 
doświadczyli podczas pierwszego kontaktu z praktyką. W związku z tym można 
mówić o odczuwaniu przez badanych szoku zawodowego (Dróżka, 2000). Efek-
tem opisanego zjawiska w przypadku tych nauczycieli było wypracowanie wła-
snej strategii twórczego działania poprzez intensywne zdobywanie różnorodnych 
doświadczeń oraz zaangażowanie w realizację nowatorskich pomysłów (projekty, 
wystawy, konkursy, nowe metody pracy). Rozpoczynanie kariery zawodowej przez 
nauczycieli plastyki to okres zdobywania nowych doświadczeń oraz ich zaangażo-
wania. Analizując doświadczenia pedagogów-artystów w kontekście ujęcia rozwo-
ju zawodowego Henryki Kwiatkowskiej, zauważa się, że „wrastanie” nauczycieli 
w role zawodowe świadczy o ich twórczej adaptacji (Kwiatkowska, 1993, s. 73). 
Odwołując się natomiast do teorii rozwoju zawodowego M. Hubermana, można 
stwierdzić, że badani w pierwszych latach pracy byli bardziej nastawieni na „od-
krywanie” i eksperymentowanie niż „przetrwanie” (Huberman, 1995). Wynikało to 
z tego, że równocześnie rozpoczynali pracę w zawodzie nauczyciela i realizowali 
się na płaszczyźnie artystycznej. Wysokie poczucie własnej wartości jako nauczy-
cieli i artystów mobilizowało ich do autonomicznych, nowatorskich poszukiwań. 
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Specyficzne zjawisko pojawiające się w pierwszych latach pracy nauczycieli pla-
styki to adaptacja i identyfikacja zawodowa, która uzależniona była głównie od 
ich cech osobowości. Czynnikami ułatwiającymi adaptację zawodową badanych 
przeze mnie nauczycieli były ich predyspozycje, zainteresowania, zdolności. Duże 
znaczenie w stawaniu się nauczycielami plastyki w pierwszych latach pracy mają 
sukcesy zawodowe. Z analizy wypowiedzi narratorów wynika, że ich sukcesy są 
dostrzegane na zewnątrz (konkursy, pozytywne relacje z uczniami, atmosfera pod-
czas zajęć) oraz mają wymiar odczuć wewnętrznych (samooceny). Satysfakcję 
zawodową dawały badanym pozytywne zmiany postaw uczniów wobec edukacji 
plastycznej. Materiał narracyjny wskazuje również na charakterystyczne uwarun-
kowania rozwoju zawodowego badanych w pierwszych latach pracy. Do czynni-
ków stymulujących ten proces należą: własne predyspozycje i zdolności, pierwsze 
sukcesy zawodowe oraz wsparcie ze strony innych młodych nauczycieli, doradcy 
metodycznego (specjalisty) czy doradcza funkcja czasopisma Plastyka w Szkole. 
Charakterystyczne typy trudności w pierwszych latach pracy to: braki wynikające 
z kształcenia wstępnego (pedagogiczno-psychologicznego); rozdźwięk między teo-
rią i praktyką; niezadowalające warunki organizacyjno-materialne szkoły; brak sta-
bilizacji zawodowej (konieczność realizacji etatu w kilku placówkach); brak wspar-
cia ze strony dyrekcji i starszego grona pedagogicznego; niski prestiż przedmiotu 
plastyka w szkole. 

Autonomia i profesjonalizm zawodowy jako efekt ustawicznego 
doskonalenia i samokształcenia 

Analizując wypowiedzi badanych z perspektywy koncepcji dyscyplin orga-
nizacji uczącej się Petera Senge’a (Senge, 1998, s. 21–23), można stwierdzić, 
że etap dochodzenia nauczycieli plastyki do autonomii i profesjonalizmu zawo-
dowego związany jest ze wzrastającym poczuciem ich mistrzostwa osobistego, 
z dojrzałym zaangażowaniem, utożsamianiem się z zawodem, internalizacją jego 
norm i wartości oraz wzmacnianiem ich relacji z uczniami i współpracownika-
mi. Momentem przełomowym w pracy zawodowej nauczycieli było zrodzenie się 
ich poczucia autonomii zawodowej, gdy zaczęli odpowiedzialnie, samodzielnie 
i świadomie podejmować decyzje w kwestii własnego rozwoju zawodowego oraz 
prowadzić autorefleksję nad własną praktyką zawodową. Odwołując się do typów 
tożsamości zawodowej nauczycieli H. Kwiatkowskiej, można stwierdzić, że dzia-
łania nauczycieli plastyki świadczą o ich tożsamości osiągniętej (Kwiatkowska, 
2005; 2008, s. 233–234). Specyficzne drogi dochodzenia do profesjonalizmu za-
wodowego badanych to permanentne samokształcenie i intensywne doskonalenie 
zawodowe w różnych dziedzinach (twórczości własnej, upowszechniania sztuki, 
nauk psychologicznych i pedagogicznych, historii sztuki, filozofii oraz projektów 
unijnych); dokonywanie innowacji pedagogicznych (projekty, plenery, warsztaty, 
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wystawy, konkursy, festyny). Zaangażowanie nauczycieli plastyki w proces sa-
mokształcenia i doskonalenia zawodowego wynikające z ich wewnętrznej potrze-
by, świadomości i odpowiedzialności zawodowej oraz ich twórcze poszukiwania 
związane z przekraczaniem i zastępowaniem przepisu roli tożsamością osobową 
świadczą o tym, że znaleźli się oni, zgodnie z teorią rozwoju zawodowego Ro-
berta Kwaśnicy, w stadium postkonwencjonalnym (Kwaśnica, 1993, s. 101–103; 
2006, s. 306). Nauczyciele posiadają własną koncepcję rozumienia rzeczywi-
stości edukacyjnej. Dokonują krytycznej analizy działań pedagogicznych, są sa-
modzielni w myśleniu oraz otwarci na poszerzanie wiedzy, wypracowanie twór-
czych strategii działania. Analiza materiału narracyjnego w kontekście koncepcji 
Schöna wskazuje na to, że praca zawodowa pedagogów-artystów nosi znamiona 
„refleksyjnej praktyki” (Schön, za: Dylak 1996; Czerepaniak-Walczak 1997). Do-
konują oni bowiem pogłębionej refleksji zarówno w działaniu oraz refleksji nad 
działaniem pedagogicznym. Badani cechują się otwartością na różne stanowiska 
oraz odpowiedzialnością w zakresie przewidywania i analizowania konsekwencji 
własnych działań edukacyjno-artystycznych.

Konkluzje 

Proces całożyciowego uczenia się zawodowego pedagogów-artystów jest 
sprzężeniem uwarunkowań wewnętrznych/podmiotowych oraz zewnętrznych/
środowiskowych. Analiza materiału empirycznego dowodzi, że to „czynnik ludz-
ki” – osobowość i predyspozycje nauczycieli, uczniowie, inni nauczyciele, rodzi-
na sprzyjają temu procesowi. Utrudnienia w tym względzie tkwią głównie w ze-
wnętrznym, przedmiotowo-strukturalnym szerokim kontekście funkcjonowania 
zawodowego tych nauczycieli. Do uwarunkowań zewnętrznych, stanowiących 
barierę procesu ich uczenia się na różnych etapach życia zawodowego, należą 
m.in.: niski prestiż edukacji plastycznej w świadomości społecznej; zmiany roz-
porządzeń i przepisów prawa oświatowego, głównie wprowadzenie przedmiotu 
sztuka i konsekwencje z tym związane; niedostateczne warunki organizacyjne 
szkoły; dodatkowe zadania i obowiązki głównie związane z realizacją etatu pla-
styki w kilku placówkach; słaba baza materialna szkoły; brak wykwalifikowanego 
doradcy metodycznego nauczycieli plastyki. 

Pedagodzy-artyści formują wiele potrzeb w zakresie tworzenia optymalnych 
warunków ich rozwoju zawodowego. Potrzebują głównie stabilizacji zawodowej, 
zwiększenia prestiżu edukacji plastycznej w szkole, stabilnej polityki oświatowej 
w tym zakresie oraz wsparcia ze strony różnych podmiotów. 

Na podstawie analizy wyników badań własnych oraz wybranych koncepcji 
teoretycznych4 opracowałam projekt wspierania całożyciowego procesu rozwo-

4  Teoretyczne podstawy projektu: Koncepcja wsparcia jako spirali życzliwości S. Kawuli; 
Koncepcja rozwoju profesjonalnego J. Butler; Koncepcja rozwoju profesjonalnego SMART  
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ju zawodowego nauczycieli plastyki (zbieżny z formułowanymi przez nich po-
trzebami i oczekiwaniami w tym zakresie). Obejmuje on szczegółowy model 
sieci wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki zawierający: źródła 
wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli; obszary ich wspierania (działania 
dowartościowujące, regulowanie sfery emocjonalnej, czynności instrumentalno-
-praktyczne o charakterze strukturalno-materialnym, inicjatywy komunikacyjno-
-informacyjne) oraz zakładane efekty działań podejmowanych na rzecz wspie-
rania rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki. Podstawowym celem projektu 
jest tworzenie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju zawodowego 
pedagogów-artystów stosownie do ich potrzeb w tym zakresie; rozbudowywanie 
sprzężonej wewnątrzszkolnej i zewnętrznej sieci ich wsparcia, promowanie kul-
tury współpracy i partnerstwa opartej na spontanicznych, dobrowolnych relacjach 
w ramach profesjonalnej grupy odniesienia (grona pedagogicznego, dyrekcji), na 
współpracy z rodzicami uczniów, doradztwem metodycznym, środowiskiem ar-
tystycznym, samorządem lokalnym oraz z instytucjami kształcącymi nauczycieli.

Wsparcie rozwoju zawodowego pedagogów-artystów może być zatem rozpa-
trywane w kontekście idei organizacji uczącej się ukazującej nowe perspektywy 
teoretyczne i praktyczne procesów uczenia się, doskonalenia i rozwoju wobec 
nowych wyzwań cywilizacyjnych (Dróżka, 2004, s. 33). Szkoła jako organiza-
cja ucząca się akcentuje takie zjawiska, jak: uczenie się zespołowe oparte na 
doświadczeniu i autorefleksji; prowadzenie badań samokształceniowych; zaan-
gażowanie; wypracowywanie oryginalnych strategii działania pedagogicznego; 
partnerstwo; współpraca; otwarta komunikacja; wiązanie rozwoju osobistego na-
uczycieli z rozwojem szkoły jako organizacji (ibidem, s. 35). Uczące się organi-
zacje zdolne są do samopoznania, rozumienia swoich problemów i doskonalenia 
się (Potulicka, 2005, s. 273). Podstawowym warunkiem sprzyjającym rozwojowi 
zawodowemu pedagogów-artystów jest szkoła postrzegana jako miejsce i prze-
strzeń ich indywidualnego i zespołowego uczenia się (Michalak, 2009, s. 22–33). 
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Aktywność edukacyjna uczestników UTW 
jako kompensacja i/lub kontynuacja rozwoju 

na przykładzie wybranych biografii edukacyjnych1

Streszczenie: W artykule autorka przedstawia kompetencyjny model starości jako optymalny 
dla osób starszych. Stawia pytanie, czy udział w ofercie Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala na 
zdobywanie kompetencji, które wymienia literatura gerontologiczna. W dalszej części autorka pre-
zentuje możliwe typy aktywności edukacyjnej charakteryzujące słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Z realizowanych badań wynika, że aktywność ta może przybierać formy: kompensacji roz-
woju oraz kontynuacji rozwoju. Należy zaznaczyć, że obie funkcje wzajemnie się uzupełniają i nie 
wykluczają się. Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność edukacyjna w okresie starości 
pozwala człowiekowi na niezależność, harmonię wewnętrzną, lepszą jakość życia, pozwala żyć 
twórczo, działać na rzecz otoczenia, służąc mu swoimi kompetencjami i doświadczeniem.

Słowa klucze: starość, model kompetencyjny starości, kontynuacja rozwoju, kompensacja 
rozwoju, Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywność edukacyjna, aktywność. 

Educational activity participants UTW as compensation and/or 
continuation of development, based on selected educational biography

Summary: In this article the author presents the competence theory, as optimal for the elderly. 
Asks the question of whether participation in the offer of the University of the Third Age allows for 
the achievement of competencies, which lists gerontological literature. In the next part the author 

1  Artykuł przygotowany został na podstawie badań realizowanych do pracy doktorskiej nt. 
Drogi edukacyjne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Ferenz.
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presents possible types of educational activity characterized by students of the University of the 
Third Age. From the research shows that this activity may take the form: the development of com-
pensation and continuing development. It should be noted that both functions are complementary 
and not mutually exclusive. The study shows that educational activity in old age allows people to 
independence, inner harmony, better quality of life, can live creatively, work for the environment, 
serving their competence and experience.

Keywords: old age, competence theory, the continuation of the development, compensation 
development, University of the Third Age, educational activity, activity.

Gdy cel znajduje się w nieskończoności, to i droga  
do niego wiodąca nie może być wyraźnie wytoczona.

Antoni Kępiński

Starzenie się jest zjawiskiem niezwykle zindywidualizowanym, zależnym od 
wielu czynników. Dlatego przystosowanie do tego okresu życia jest niezwykle 
ważne, choć niełatwe/złożone, bo związane z pojawiającymi się deficytami, utra-
tami, obniżaniem się sprawności psychofizycznej. W literaturze psychologicznej, 
socjologicznej czy pedagogicznej opisane są różnorodne teorie, mające na celu 
wyjaśnienie przystosowania do starości2. Ogólnie rzecz biorąc, odwołują się one 
do trzech klasycznych teorii: teorii wycofania się, teorii stresu starości i teorii 
aktywności3. Pierwsza mówi o naturalnej i ważnej funkcjonalnie potrzebie roz-
wojowej człowieka starszego, jaką jest wyłączenie się z życia społecznego. Druga 
podkreśla konieczność dostosowania się osoby do swoich możliwości oraz wyma-
gań związanych ze zmieniającymi się warunkami społecznymi, ekonomicznymi, 
cywilizacyjnymi, które działają jak stresory. W teorii aktywności wskazuje się na 
możliwość podtrzymywania aktywności człowieka starszego w różnych obsza-
rach życia (Steuden, 2011, s. 71–72). Od lat 90. XX w. znaczenia zaczęła nabierać 
właśnie teoria aktywności, zakładająca udział osób starszych w organizacji życia 
społecznego, kulturalnego i rodzinnego4. Chodzi tu o aktywność różnego typu: in-
telektualną, społeczną, obywatelską, kulturalną, religijną, fizyczną, domowo-ro-
dzinną, zawodową, towarzyską, klubową, twórczą, osobistą, krajoznawczą, hob-

2  W literaturze mówi się także o adaptacji do starości, które polega na wypracowaniu stylu 
życia odpowiadającego nowym wyzwaniom, zgodnego z możliwościami i cechami osobowości 
(Straś-Romanowska).

3  Obok wymienionych teorii funkcjonują inne, łączące elementy różnych koncepcji: teoria 
selektywnej optymalizacji Paula Baltesa i współpracowników, koncepcja oscylacji pomiędzy asy-
milacją i akomodacją Jochena Barandtstadtera i współpracowników, teoria społeczno-emocjonalnej 
selektywności Laury Carstensen i współpracowników, teoria gerotranscendencji Larsa Tornstama 
(Steuden, s. 72).

4  Współcześnie gerontolodzy uważają aktywność za synonim życia.
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bystyczną, opiekuńczą, zawodową, wreszcie wolontariat. Aktywność człowieka 
starszego jest wskaźnikiem jego jakości życia. Aby godnie żyć, trzeba być aktyw-
nym, w innym przypadku życie przekształca się jedynie w trwanie. Wśród geron-
tologów uznanie zyskał kompetencyjny model starości, uznający osoby starsze 
odpowiedzialnymi za nabywanie umiejętności sprostania życiowym trudnościom 
i radzenia sobie na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy, a także za pełnienie 
ról społecznych przypadających na ten okres życia. Model ten proponuje nabywa-
nie umiejętności zmagania się z zadaniami rozwojowymi poprzez: ciągłe uczenie 
się lepszego rozumienia siebie i innych, pozyskiwanie wiedzy dotyczącej procesu 
starzenia się i starości, pozytywne relacje z innymi ludźmi, uczenie się zdolności 
planowania wydarzeń i ich kontroli (Szwarc, 1988, s. 103–110). Innymi słowy 
należy zdobywać kompetencje, które umożliwią rozwiązywanie problemów, któ-
re przynosi życie. Człowiek rozwojowy to ten, który rozwiązuje swoje problemy, 
zdobywając w różny sposób na ten temat wiedzę, budując własne kompetencje. 
Można powiedzieć, że kompetencja to zdolność człowieka do przyjęcia odpo-
wiedzialności za swoje życie i samodzielne jego kształtowanie (ibidem, s. 13). 
Okazuje się, że dotychczasowe kompetencje stają się niewystarczające. Edukacja 
do starości powinna odbywać się na przestrzeni życia człowieka5. Zagadnienie 
kompetencji należy rozpatrywać w trzech wymiarach: 

a) fizycznym (kompetencja sprowadza się do stanu zdrowia, zdolności fi-
zycznej, braku zapotrzebowania na pomoc i opiekę). Człowiek musi nauczyć się 
żyć z określoną chorobą, nabytym inwalidztwem, dbać o sprawność fizyczną;

b) poznawczym (kompetencja sprowadza się do inteligencji, pamięci, zdol-
ności uczenia się i rozwiązywania problemów): ćwiczenia umysłu, pamięci (wy-
siłek intelektualny);

c) społecznym (kompetencja sprowadza się do radzenia sobie ze środowi-
skiem społecznym): zaangażowanie w życie społeczności lokalnej, znalezienie 
grupy rówieśniczej, wolontariat itp. (Halicki, 2000, s. 12).

Nasuwa się pytanie, czy udział w UTW, jako kolejny etap drogi edukacyjnej, 
jaki wybiera sobie osoba w późnej dorosłości, pozwala na zdobywanie owych 
kompetencji? Czy podejmowana przez słuchaczy aktywność fizyczna, eduka-
cyjna, społeczna, kulturalna itp. jest swego rodzaju programem rozwoju, a więc 
nabywaniem kompetencji fizycznych, poznawczych, społecznych, kulturalnych? 
O. Czerniawska proponuje uczenie się starszego człowieka traktować jako styl 
życia, który zakłada otwartość, gotowość na zmiany, aktywność, reinterpretację 
przeszłości, własnych doświadczeń, wędrowanie drogą życia z otwartymi oczami, 
wrażliwe i świadome wobec siebie i innych (Czerniawska, 1996). Niewątpliwie 
proponowany styl życia należy uznać za optymalny wobec postulatu zdobywania 
kompetencji życiowych. Dziś wszystko wokół zmienia się bardzo szybko, osoby 

5  Wychowanie do starości jest postulatem formułowanym przez pedagogikę społeczną (A. Ka-
miński, H. Radlińska). Warto wspomnieć o innym – wychowanie w starości. Dzisiaj wobec prognoz 
demograficznych wydaje się niezwykle zasadny.
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starsze muszą nadążyć za zmianami, bowiem pojawiają się nowe przyczyny wy-
kluczenia społecznego. Zmienia się model rodziny, wobec czego nawiązywanie 
międzypokoleniowych relacji wydaje się być niezwykle ważne. W Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku ludzie starsi mogą wybierać, decydując się na aktywność zrze-
szeniową. Grupa ta była moją grupą badawczą. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, 
że człowiek starszy może mieć swój własny, indywidualny plan rozwoju, par-
tycypacji w życiu społecznym. Dobrym przykładem będą stulatkowie, których 
biografie edukacyjne miałam możliwość poznawać podczas projektu „Wrocław 
dziękuje stulatkom”6.

Analiza biografii edukacyjnych7 pozwoliła mi wyróżnić rodzaje/typy aktyw-
ności edukacyjnej charakteryzujące narratorów (można to również ująć w katego-
riach funkcji, jakie wobec słuchaczy pełni ta placówka):

1. Aktywność edukacyjna jako kompensacja rozwoju, dopełnienie prze-
bytej drogi edukacyjnej (np. realizacją marzeń o studiowaniu z okresu młodości), 
pokonywanie kryzysów rozwojowych (E. Erikson – integralność ego vs. rozpacz), 
momentów krytycznych w życiu (np. śmierć współmałżonka), pomoc w akcepta-
cji i rozwiązywaniu problemów, jakie przynosi życie (np. przejście na emeryturę, 
wdowieństwo, kryzys „pustego gniazda” po raz drugi, słabnąca sprawność fizycz-
na, poczucie osamotnienia itp.) – przykład Teresy i Antoniny;

2. Aktywność edukacyjna jako kontynuacja rozwoju, aktualizacja i rekon-
strukcja wiedzy życia, kontynuacja pasji poznawczej, dbanie o sprawność inte-
lektualną, fizyczną, pokonywanie stresu starości, zmiany struktur poznawczych 
(archaicznych, nieadekwatnych do współczesności), zdobywanie nowych kompe-
tencji (komputerowych, językowych, społecznych, kulturowych) – przykład Zofii 
i Marii.

Kompensacja jest mechanizmem obronnym człowieka opisanym i analizo-
wanym w literaturze psychologicznej. W. Okoń w Słowniku Pedagogicznym de-
finiuje kompensację jako wyrównywanie braków w pewnej sferze działalności 
jednostki przez nasilenie się aktywności i zaangażowanie tejże jednostki w innej 
sferze. Dobitniej w tej kwestii wypowiada się Józef Rembowski, gdy opowiada 
się zdecydowanie za teorią aktywności w gerontologii, stwierdza: „Aktywność 
jest potrzebą psychiczną i społeczną w każdym wieku, nie wyłączając późnych 
lat życia człowieka. Tak więc ludzie starzy są zadowoleni z siebie, jeśli w ich za-
chowaniu ujawnia się działanie zastępcze po utracie roli pierwotnej”. To wyjaśnia 
istotę funkcji kompensacyjnej rozwoju.

Czym jest rozwój człowieka w późnej dorosłości? Na pewno nie jest syno-
nimem uczenia się. W przypadku człowieka dojrzałego jest często reedukacją, 

6  Zainteresowanych odsyłam do tekstu Wnuk-Olenicz, 2010. 
7  W latach 2009–2011 w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej zrealizowałam dwadzie-

ścia wywiadów swobodnych z elementami narracji ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
z Wrocławia, Jeleniej Góry oraz Brzegu. Wybrane fragmenty biografii edukacyjnych są próbą ana-
lizy zrealizowanych wywiadów.
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pozbywaniem się pewnych przyzwyczajeń, postaw, schematów działania, które 
nie sprzyjają dobremu samopoczuciu i są nieadekwatne do zmieniającej się rze-
czywistości. Warto ów rozwój odnosić do trzech wymiarów:

1) sprawności umysłowej, inaczej intelektualnej;
2) rozwoju duchowego, osobistego związanego z psychologicznym wymia-

rem człowieka;
3) zdobywania nowych kompetencji niezbędnych w pokonywaniu kryzysów 

rozwojowych charakterystycznych dla omawianego okresu życia.
Rozwój i edukację w okresie późnej dorosłości należy także odnieść do po-

rządkowania wiedzy życia, wiedzy biograficznej, którą ludzie starsi noszą w sobie, 
do budowania pozytywnego bilansu życia. Nie powinny one skupiać się wyłącz-
nie na aktualizowaniu braków, które mogą prowadzić do obniżenia samooceny. 
Obok działań edukacyjnych o charakterze kompensacyjnym muszą pojawiać się 
takie, które będą umiejętnie wykorzystywały kompetencje, mądrość życiową oraz 
biografię osób starszych, np. warsztaty biograficzne, andragogiczne. 

Dobrym przykładem ilustrującym aktywność edukacyjną jako kompensa-
cję rozwoju będzie biografia edukacyjna Teresy urodzonej w 1939 r., obecnej 
liderki Wrocławskiego UTW. Po nieudanym starcie do liceum ogólnokształcą-
cego podjęła naukę w technikum geodezyjnym, która trwała dwa lata. Szkoła 
nie spełniała jej oczekiwań, dlatego zmieniła ją na technikum ekonomiczne. Po 
zakończeniu edukacji w technikum ekonomicznym rozpoczęła pracę w Magazy-
nach Kolejowych PKP (16 lat pracy), a potem w Dyrekcji Kolejowej (21 lat), 
gdzie pracowała do emerytury. Obecnie mieszka z mężem i dorosłym synem we 
Wrocławiu. W UTW uczestniczy od 11 lat.

O Uniwersytecie Trzeciego Wieku dowiedziała się od siostry, która obejrza-
ła reportaż w telewizji. Dodatkowo koleżanki mówiły, że jest taka placówka we 
Wrocławiu. Siostra przekonała narratorkę: Zobacz, już jesteśmy po pracy, dzie-
ci odchowane, możemy coś dla siebie zrobić. Bardzo żałuje, że nie udało jej się 
podjąć studiów w okresie młodości: Widzi Pani, Marysia starsza ode mnie i ma 
skończone studia, a ja młodsza i niestety. Siostra pomogła dzieciom w wychowa-
niu wnuków, kiedy podrosły i poszły do szkoły, uznała, że czas zrobić coś dla sie-
bie: I chciała, żebym ja też miała jakąś odskocznię. Narratorka pojechała z dzieć-
mi nad morze na wakacje, a siostra stała w kolejce dwa dni, żeby się dostać do 
UTW. Działo się to w roku 2001: I zostałyśmy przyjęte dzięki temu, że na parterze 
otworzyli drugą aulę placówki, w której powtarzane były wykłady, realizowane 
w dużej auli. Myśmy były na liście rezerwowej. Sto osób przyjęli na warunkową 
listę i myśmy się załapały. Od samego początku narratorka brała czynny udział 
niemal w pełnej ofercie programowej: Zaczęłam działać w sekcji wzajemnej po-
mocy, potem w sekcji kulturalnej, chciałam mieć jak najwięcej zajęć, wszystko 
mnie interesowało. Do każdej pracy, gdzie była potrzeba to ja się zgłaszałam. 
Odżyła pasja fotograficzna, którą rozbudził wcześniej w technikum nauczyciel 
fizyki. W domu nie było aparatu, ale mąż miał sprzęt fotograficzny: […] wywo-
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ływało się w domu, to nie tak jak teraz, że zrobisz i niesiesz do fotografa. Mąż 
cały sprzęt miał. W wannie wywoływaliśmy, także to była i jego i moja pasja. Do 
dzisiaj mamy ten stary sprzęt. Syn też pasjonuje się fotografią. Też zawsze dobry 
aparat chciał mieć, to kupowało się. Odeszła pani, która dotychczas zajmowała 
się fotografowaniem, reportażami, prowadziła sekcję fotograficzną: […] ja po-
myślałam, to ja spróbuję. Miałam swój aparat, bo nie chciałam z tego korzystać, 
tu są przecież i aparat i kamera, ale ja wolę mieć swój sprzęt. I ja pomyślałam, 
to ja się tym trochę zajmę i zobaczę jak to mi wyjdzie. Fotografowałam wszyst-
kie uroczystości, wydarzenia, spotkania, zdjęcia były wykorzystywane do kronik. 
Uniwersytet jest dla narratorki bardzo ważny, ma tutaj swoje zajęcia, obowiązki, 
pomaga przy redagowaniu „Kuriera UTW”, czuje się potrzebna. Stara się godzić 
swoją aktywność w UTW z obowiązkami domowymi, choć podkreśla, że udało 
jej się od nich w dużym stopniu uwolnić: Ile można w domu pracować, niech inni 
w domu też mają zajęcie, prawda. Szczególnie mąż. A to, co do mnie należy to ja 
zrobię, pranie, prasowanie, gotowanie. Mąż robi opłaty, zakupy, teraz ma zajęcie, 
on nie wiedział gdzie się robi opłaty, on nigdy wcześniej tego nie robił. On dużo 
czyta, czego ja nie mogę o sobie powiedzieć, bo jak ja przychodzę zmęczona, to 
jak się położę, to przeczytam dwie, trzy kartki i śpię. Chociaż przed tą konferencją 
ostatnią (z okazji 35-lecia), ale ja się tak zawzięłam, chyba pięć książek przeczy-
tałam. Dostałam od siostry, bo Marysia dużo czyta i zainteresowała mnie. Ale nie 
kładłam się do łóżka, tylko siedziałam w fotelu i czytałam. Zapytana o korzyści, 
jakie daje jej przynależność do tej placówki, mówi: Mam takie wrażenie, że od 
kiedy tutaj chodzę, to moje życie nabrało jakiegoś innego wymiaru, że ja mam 
coś dla siebie. Bardzo cieszą ją podróże, o których zawsze marzyła, na które nie 
było wcześniej czasu i możliwości: […] zaczęły się wyjazdy. Zaczęło się od tego, 
że zwiedziłam Kraków, Warszawę, w Muzeum Powstania byliśmy, i w Zakopanem 
byliśmy, wszystko dzięki Uniwersytetowi. Byliśmy w Dreźnie, a później z projektu 
to byłam w Grodnie, dwa razy we Lwowie i w Paryżu i teraz Madryt czeka znowu. 
I w przyszłym roku jedziemy do Turcji, tam się kończy projekt. Mąż był bardzo 
przeciwny, jak się dowiedział, że lecimy samolotem. Ja mówię: „Słuchaj w życiu 
nie leciałam samolotem, to widocznie tak musi być, nie martw się, każdy ma za-
pisane, co ma być”. 

Jeszcze inne wymiary tej funkcji prezentuje sobą droga edukacyjna Antoniny 
urodzonej w 1936 r. (realizacja marzeń o studiowaniu z okresu młodości, funkcja 
zastępcza po utracie roli pierwotnej – kontynuacja aktywności zawodowej, służy 
swoim mistrzostwem w zawodzie). Na naukę w okresie dzieciństwa i młodości 
nie mogła poświęcać zbyt wiele czasu, z uwagi na liczne obowiązki w domu. 
Bardzo dużo pomagała mamie, ojciec był mocno schorowany. Ukończyła techni-
kum ekonomiczne, potem pracowała w księgowości. Obecnie mieszka sama we 
Wrocławiu, jest po rozwodzie. W UTW uczestniczy od siedmiu lat. 

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku trafiła przez koleżankę z pracy, która 
wcześniej odeszła na emeryturę i już należała do społeczności UTW. Wiele opo-
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wiadała narratorce o swojej aktywności w placówce, o zaletach, jakich doznaje 
z przynależności do placówki. Bardzo ją zachęcała. Narratorka zaraz po przejściu 
na emeryturę zajęła się chorą mamą, zamieszkała z nią, opiekowała się: Kiedy 
mama zmarła, to ja sobie przypomniałam o UTW. Zadzwoniłam do Ani i popro-
siłam ją, żeby mi powiedziała, jak mogę się tutaj dostać. Przyszłam, nie licząc 
bardzo, że będę przyjęta. Przecież jest rozmowa kwalifikacyjna. Zresztą nie byłam 
w 100% przekonana, że ja chcę tu być. Długie lata byłam sama, ale nie byłam 
nigdy samotna. Ja całe życie czytam, albo się czymś interesuję, ja nie potrafiłam 
usiąść w oknie i narzekać, że to i tamto. Ja nie odczuwałam samotności. Zawsze 
się udzielałam społecznie. W stanie wojennym dużo pomagałam. Zawsze znaj-
dowałam sobie zajęcie, nie czułam się zmęczona, narzekająca, to nie mój cha-
rakter. Ale przyjęli mnie i znalazłam się w UTW. Jestem tu siódmy rok. Jak tu 
przyszłam tylko Anię znałam, ale później poznałam inne osoby. Pani Antonina 
w UTW niejako kontynuuje swoją aktywność zawodową, która daje jej wiele ra-
dości i satysfakcji: Usłyszałam jak przewodnicząca Zarządu mówiła przed wykła-
dem poniedziałkowym, że potrzebują kogoś do księgowości, zapraszała z sali do 
współpracy, a ja siedzę i myślę, przecież mogłabym pomóc, ale czy ja dam radę? 
Przeżywałam strasznie czy się zgłosić, w końcu rozsądek zwyciężył, myślę sobie, 
pani prosi, żeby pomóc, trzeba pomóc. Pani odesłała mnie do osoby, która trochę 
prowadziła te papiery, i tak zostałam i znów się udzielam. 

O swoim udziale w społeczności UTW mówi: Uniwersytet daje mi obowią-
zek, czegoś się podjęłam, ten obowiązek, że ja muszę wstać, ja mam zaplano-
wany czas, ja muszę wyjść, mnie czekają poniedziałkowe zajęcia. Ja całe życie 
żyłam w kompleksach, a z tego Pani Madziu człowiek się już nie wyleczy. Teraz 
jak patrzę na młodych to inny mam ogląd, widzę, na co trzeba zwracać uwagę. Ale 
nie mam pretensji do moich rodziców, żyli w innym świecie, w innych warunkach. 
W Uniwersytecie narratorka nawiązała się wiele przyjaźni, panie wzajemnie się 
odwiedzają, troszczą się o siebie. Kontynuuje aktywność zawodową, pełni bardzo 
ważną funkcję w placówce. Bardzo sobie ceni, że jest studentką Uniwersytetu. 

Aktywność edukacyjną jako kontynuację rozwoju prezentuje sobą Zofia 
urodzona w 1923 r., która sformułowała dwa motta życiowe: Ja zawsze uwa-
żałam, że ja się ciągle chcę uczyć, że ja jestem entuzjastką nauki; Człowiek 
powinien pilnować się, żeby być strawnym dla innych. Jeszcze przed wojną 
ukończyła gimnazjum i zrobiła tzw. „małą maturę” na tajnych kompletach. 
Po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym, znając trzy języki obce, 
marzyła o studiowaniu handlu zagranicznego (brała także pod uwagę histo-
rię, medycynę i stomatologię). W 1945 r. rozpoczęła studia w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Kiedy odchowała córki rozpoczęła pracę zawodową. 
Najpierw kilka lat pracowała w Fabryce Maszyn Papierniczych jako zastępca 
głównego księgowego, a potem jako główna księgowa najpierw Dolnośląskich 
Zakładów Wyrobów Papierowych, a potem w Karkonoskich Zakładach Papier-
niczych. Tu pracowała do emerytury, ostatnie trzy lata pełniła obowiązki za-
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stępcy dyrektora ds. ekonomicznych. Obecnie mieszka sama w Cieplicach, jest 
wdową. W UTW jest słuchaczką od dziewięciu lat, za namową przyjaciółki: 
Szukałam sobie zajęcia, dalszego rozwoju, sportu. Tu to wszystko znalazłam: 
na basen chodzę raz w tygodniu, na Tai-Chi, na gimnastykę, na wykłady, na 
język angielski. Bardzo przyjemnie. Uniwersytet nie zmusza do wszystkiego to 
jest bardzo ważne, człowiek bierze udział w tym, w czym chce, nic nie musi, to 
jest bardzo ważne. Bardzo przeżyła śmierć męża, byli ze sobą mocno związani, 
czasowo straciła radość życia: Córki mi mówiły, że nie można było się ze mną 
dogadać, że nie wychodziłam z domu, że nie dbałam o siebie, ale to UTW mnie 
wyciągnął z tego. Rozpoczęła też przygodę z kabaretem, który bardzo prężnie 
działa w Karkonoskim UTW, pod nazwą „Bella mafia”: Kiedy Danusia (szefo-
wa kabaretu) zaczęła organizować kabaret, to ja powiedziałam, że mam takie 
rzeczy, skecze różne, piosenki przedwojenne, nadające się do kabaretu i ona 
mnie w ten sposób zwerbowała. Wystąpiłam gościnnie a potem to się zaczęło. 
Nigdy wcześniej takich rzeczy nie robiłam, chociaż jak chodziłam do gimnazjum 
to mieliśmy drzwi w drzwi takich sąsiadów, mieli córkę i syna i jak do nas przy-
chodzili to odstawialiśmy filmy, przedstawienia, taka była zabawa. O przyna-
leżności do wspólnoty UTW mówi: Dużo przyjemności czerpiemy z obcowania 
z innymi. Wszyscy się lubimy i wszyscy jesteśmy dla siebie mili. 

Narratorka jest osobą aktywną, także poza UTW: Co dwa lata jeżdżę na zjaz-
dy, przyjeżdżają tam ludzie z całego świata. Ludzie, którzy nie wrócili do Polski 
komunistycznej, zostali w Anglii, w Stanach. Mam kontakt z tymi osobami. Je-
stem członkiem Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych Osadników, ojciec miał pod 
Grodnem osadę, pięknie położoną nad dopływem Niemna, 3 km do Niemna, tam 
spędzaliśmy całe wakacje.

Nie boi się nowości, zresztą nigdy nie miała do nich lęku: przejęła prowadze-
nie domowego budżetu po mężu, opanowała obsługę komputera, opłaca rachunki 
przez Internet, ma kontakt mailowy z wnuczką, która przebywa w Stanach. Dla 
rozrywki układa pasjansa w komputerze. Chodzi z kijami do Nordic Walking, 
pomagają w zachwianiach równowagi, czuje się z nimi pewniej. W wolnym cza-
sie lubi oglądać komedie romantyczne, np. Pretty woman: Mam dużo kaset, lubię 
słuchać muzyki. Mam jedną kasetę z wywiadem mojego męża, jak chcę go usłyszeć 
to sobie puszczam. Uważa, że w życiu ważna jest uczciwość, marzenia i cele, 
a człowiek powinien pilnować się, żeby być strawnym dla innych. Marzy o podró-
ży do Paryża.

Droga edukacyjna Marii urodzonej w 1928 r., jest również przykładem ak-
tywności edukacyjnej jako kontynuacji rozwoju. W czerwcu 1945 r. zdała 
maturę (nie mając ukończonych 18 lat), dwukrotnie próbowała dostać się na sto-
matologię we Wrocławiu. Rozpoczęła naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Katowicach, z której po roku zrezygnowała. Ukończyła geografię we Wrocła-
wiu. Potem pracowała w Biurze Prognoz i Stacji Meteorologicznej we Wrocła-
wiu. Po przejściu na emeryturę pomogła córce w opiece nad bliźniaczkami. Kiedy 
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dziewczynki rozpoczęły naukę w szkole, Pani Maria odnalazła UTW. W UTW 
jest od 11 lat, mieszka z córką i wnukami we Wrocławiu. Wspomina, że nie łatwo 
było się dostać do placówki: Wzięłam koleżankę z pracy, przyszłyśmy tu do UTW, 
kolejka ogromna, chodzą z ankietami, mówią, że ankiet już nie ma. Zamieszanie. 
I kandydaci stali i ci starzy słuchacze. Wreszcie przyszła pani Kierownik i mówi 
do wszystkich: „Proszę Państwa, do 15 października, ja mam obiecane, że będzie 
możliwość przyjęcia większej liczby osób, tylko nie wiem czy na pewno, proszę się 
15 października dowiedzieć czy to jest aktualne”. W tym czasie wyznaczyła osoby 
do stolika, żeby zapisywały na listę wszystkich, którzy chcą się zgłosić. Zapisa-
łam też siostrę. Ona była nad morzem. W późniejszym czasie dowiedziała się, że 
została przyjęta razem z siostrą: Jak ja się ucieszyłam! Obdzwoniłam koleżanki 
i mówię: „Zaczynamy rok!”. Pani Maria jest aktywną słuchaczką, uczestniczy 
w wykładach, chodzi na gimnastykę pleców, na język niemiecki, na moduły 
psychologiczne, należy do sekcji wzajemnej pomocy, uczestniczy w semina-
rium księdza F. Głoda. W lektoracie uczestniczy już dziesięć lat: […] ja trak-
tuję naukę tego języka jako gimnastykę mózgu, bo się trzeba przygotować, bo 
nie wypada nie wiedzieć. Może już tyle nie zostaje w pamięci, ale kontakt jest. 
Nawet teraz, jak są wakacje, ja mam taką koleżankę, z którą chodzimy na nie-
miecki, my się spotykamy raz w tygodniu i sobie powtarzamy, nawet jutro mamy 
spotkanie. Od początku uczestniczyła w seminarium gerontologicznym, z którego 
trzeba było zrezygnować: […] bardzo ciekawe, wspaniałe spotkania, ale teraz już 
trzeba miejsce zwolnić młodszym rocznikom. W przeszłości więcej uczestniczyła 
w proponowanych zajęciach, teraz, jak sama podkreśla, zwolniła tempo z powo-
dów zdrowotnych, jednak z aktywności nie rezygnuje całkowicie: Ja muszę być 
w ruchu, bo ja miałam zawał sześć lat temu, dyplom teraz dostałam na 35 lecie 
za aktywność fizyczną. Trzeba się ruszać, sama też w domu się gimnastykuję. Na 
wykładach poniedziałkowych to zawsze jestem, ja mam gimnastykę o 9.00, idę 
szybciutko po gimnastyce na górę i sprzedaje „Kuriery UTW” z koleżanką i na 
wykład na 12.00. Kolportaż Kurierów to do nas należy, rozliczenia, wysyłamy je 
na całą Polskę. UTW jest dla Pani Marii drugim domem, tu ma grono towarzy-
skie, z którym spotyka się także poza placówką: Na imieniny, na różne uroczy-
stości się spotykamy. Najważniejsze są moje imieniny 15 sierpnia, spotykamy się 
zawsze. Interesuje się turystyką: W tym roku byłam na dwóch dużych wyciecz-
kach, w Puławach, Sandomierzu, Kazimierzu i w Warszawie byłam. To z sekcji 
turystycznej, u nas działającej bardzo prężnie. Co roku jeździ do Łeby, gdzie jest 
placówka meteorologiczna. Koleżanka z pracy zbudowała z mężem dom i zapra-
sza co roku wszystkie koleżanki z rodzinami: Ona jest bardzo przyjazna, bardzo 
przyciąga do siebie ludzi. U niej jest wspaniała atmosfera. Te instytutowe kole-
żanki, my byłyśmy bardzo zintegrowane także przez działki, które miałyśmy obok 
siebie, przez lata je uprawiałyśmy. Teraz moja działka jest zaniedbana, nie mam 
siły pracować, tylko zbieram. Dzieci zawsze na mnie krzyczały, po co ja tam jeż-
dżę, ja mówię: „towarzysko J”. A to trzeba jeszcze dwa kilometry od autobusu 
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iść w jedną stronę. Już raz byłam w tym roku. W drugą stronę po koleżankę mąż 
przyjechał i samochodem wracałyśmy. Córka i zięć bardzo się cieszą, że narrator-
ka jest zaangażowana w UTW, widzą, że aktywność ta dostarcza jej wiele radości 
i satysfakcji: Wnuki zawsze jak mi życzenia składają to pytają: „Jak tam babciu, 
jakie wyniki w nauce?”.

Próba podsumowania 

Analiza materiału biograficznego jednoznacznie pokazuje, że aktywność 
edukacyjna w późnej dorosłości odgrywa znaczącą rolę w zachowaniu dobrego 
stanu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Aktywność ta przybie-
ra postać zarówno kompensacji, jak i kontynuacji rozwoju człowieka. Myślę, że 
trudno jest umieścić na dwóch przeciwstawnych biegunach kompensację i konty-
nuację rozwoju. One współwystępują, uzupełniają się. Podejście komplementarne 
będzie sprzyjało pełnemu rozwojowi człowieka starszego. Indywidualne biogra-
fie mogą różnicować sytuację. Oprócz wymienionych w literaturze zadań rozwo-
jowych charakterystycznych dla tego okresu życia, pojawiają się nowe, mające 
indywidualny wymiar, zależne od jednostkowych losów, potrzeb i możliwości, 
a więc biografii.

Okres starości jest etapem życia, w którym człowiek doświadcza wielu trud-
nych momentów (utrata osób bliskich, zła diagnoza lekarska, nabyta niepełno-
sprawność itp.). Człowiek rozwojowy musi rozwiązywać problemy, które przy-
nosi mu życie, a więc akceptować i rozumieć sytuacje, z którymi styka go los.  
E. Erikson pisze, że w tym okresie życia człowiek musi zmierzyć się z kryzysem: 
integralność ego vs. rozpacz. Rozpacz może być powodowana stresem starości, 
depresją, utratą sensu życia, negatywnym bilansem życia. To czas, kiedy czło-
wiek starszy ciągle coś traci: status społeczny, status materialny, samodzielność, 
atrakcyjność, zdrowie, najbliższe osoby. Zmniejsza się jego przestrzeń życiowa. 
Powoduje to złe scenariusze starości, negatywny bilans życia. W opozycji poja-
wia się wola odbudowy sensu życia, chęć pokonania depresji, akceptacja choroby, 
mniejszej atrakcyjności. Jednak nie każdy człowiek jest gotowy, aby samodziel-
nie poradzić sobie z tymi sytuacjami. Niektórym potrzebna jest pomoc, wspar-
cie, grupa społeczna, grupa rówieśnicza, udział w edukacji. Jako badacz i edu-
kator osób starszych obserwuję, że człowiek w jesieni życia może pozostawać 
aktywny intelektualnie, zdobywać nowe kompetencje, rekonstruować istniejące, 
realizować siebie, dojrzewać w człowieczeństwie. Aktywność edukacyjna w tym 
wieku pozwala człowiekowi na niezależność, harmonię wewnętrzną, lepszą ja-
kość życia, pozwala żyć twórczo, działać na rzecz otoczenia, służąc mu swoimi 
kompetencjami i doświadczeniem. Regres w tym okresie życia jest nieuchronny, 
natomiast rozwój jest możliwy, czego dowodem są zaprezentowane sylwetki słu-
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chaczek UTW. Można by znaleźć w sylwetkach tu przywołanych potwierdzenie 
tezy zgłoszonej przez wybitnego filozofa i pedagoga Johna Deweya „Edukacja 
nie jest przygotowaniem do życia, ona jest życiem”.
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Świadectwo, wyznanie, wyzwanie – dla pedagogii? 
O doświadczeniach formacyjnych 

Jerzego Stempowskiego, Józefa Czapskiego 
i Czesława Miłosza 

Streszczenie: Autorka artykułu, odwołując się do „autobiograficznego trójkąta” propozycji 
badawczej Małgorzaty Czermińskiej, poszukuje w literaturze dokumentu osobistego świadectw 
edukacyjnych. Utrwalone w zapisach autobiograficznych doświadczenia formacyjne Jerzego Stem-
powskiego, Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza traktowane są jako świadomie pozostawione 
przed sobą wyzwanie. Rekonstrukcja sytuacji pedagogicznych utrwalonych przez nich samych, 
zarówno jako twórców, jak i pedagogów, stanowi propozycję krytycznego namysłu nad współcze-
snością.

Słowa klucze: biografia kulturalna, literatura dokumentu osobistego, edukacja kulturalna, for-
macja kulturalna.

Certificate, religion, a challenge for pedagogy? 
The formative experiences 

of Jerzy Stempowski, Józef Czapski and Czesław Miłosz 

Summary: Małgorzata Czermińska’s concept of the autobiographic triangle augments the 
range of categories already established in the studies of literature of the personal document, name-
ly those of testimony and confession, with a new, third category – that of a challenge. This new  
category releases the reading of literature of the personal document from the ancillary supportive 
role in both understanding of a specific creative attitude and a fuller understanding of the literary 
work proper, awards it with a more extensive autonomy. Dorota Sieroń-Galusek decided to fol- Dorota Sieroń-Galusek decided to fol-decided to fol-
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low this options in the above study of cultural biography of Jerzy Stempowski, Józef Czapski and 
Czesław Miłosz in search for the most important pedagogical situations shaping a personality capa- for the most important pedagogical situations shaping a personality capa-
ble of living creatively in changing conditions.

Keywords: cultural biography, literature of personal testimony, cultural education, cultural 
formation.

Małgorzata Czermińska w pracy Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wy-
znanie i wyzwanie na użytek badań nad literaturą dokumentu osobistego wprowa-
dza kategorie „świadectwa”, „wyznania” i „wyzwania”, określając tym samym 
typy narracji w pisarstwie autobiograficznym. Postawa świadka, czyli tego, kto 
bezpośrednio uczestniczy w zdarzeniu i relacjonuje je, oraz postawa wyznające-
go – dokonującego wglądu w siebie i oglądu siebie jako podmiotu doświadcza-
jącego, są według badaczki postawami powszechnie przyjętymi wśród badaczy 
literatury dokumentu osobistego1. Wprowadzona przez Czermińską nowa katego-
ria „wyzwania” uświadamia celowość opisu siebie i świata w biografistyce. Tym 
samym to, co osobiste, zyskuje wymiar powszechniejszy i to zgodnie z intencją 
wyznającego. Autorka stwierdza: „Ten typ autobiograficznej postawy, sytuuje się 
poza linią przebiegającą w obrębie pierwotnej dychotomii świadectwa i wyzna-
nia, pojawił się w polskiej literaturze dokumentu osobistego zaledwie pół wieku 
temu. Jeśli utajony dawniej trzeci biegun wyobrazimy sobie jako punkt usytuowa-
ny ponad lub poniżej linii przebiegającej między biegunami ekstrawersji (postawą 
świadectwa) i introwersji (postawą wyznania), otrzymamy trójkąt autobiograficz-
ny. Na pierwszym wierzchołku sytuuje się ja mówiącego, na drugim – świat ze-
wnętrzny przedstawiony w zapisie autobiograficznym, a na trzecim – czytelnik” 
(Czermińska, 2000, s. 23). Jak przekonuje badaczka zapis autobiograficzny staje 
się niejako wyzwaniem rzuconym przez piszącego czytelnikowi.

Ta propozycja teoretyczna otwiera przed nami szerokie pole eksploracji ba-
dawczej literatury dokumentu osobistego. Wszak wyzwanie rzucone przez autora 
kierowane jest do czytelnika, którym niekoniecznie musi być literaturoznawca. 
Przyjęcie autobiograficznego trójkąta sprawia, że literatura dokumentu osobiste-
go przestaje być wyłącznie pomocna w badaniach wspierających w rozumieniu 
postawy twórczej, nie służy tylko pełniejszemu zrozumieniu dzieła właściwego, 
jakim jest twórczość poetycka czy prozatorska. Świadectwo czy wyznanie, któ-
re w zamyśle piszącego jest wyzwaniem skierowanym ku odbiorcy, sprawia, że 
literatura dokumentu osobistego zyskuje niejako większą autonomię, stając się 
cennym źródłem nie tylko w badaniach historyczno-literackich. Wszak w listach, 
dziennikach, wspomnieniach, rozmowach odnajdujemy między innymi świadec-
two tego, jak przebiegała formacja kulturalna twórcy. Ich autorzy wyznają czy-
telnikowi nie tylko to, co bezpośrednio dotyczy ich twórczości, ale i możemy się 

1  Literatura dokumentu osobistego obejmuje gatunki prozy niefikcjonalnej: dziennik, wspo-
mnienie, list, autobiografia, esej, rozmowa, wywiad.
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dowiedzieć, jakie miejsca i sytuacje ich kształtowały, jakie osoby wspierały ich 
w rozwoju osobowym i twórczym.

Wręcz moglibyśmy zapytać, dlaczego twórcy uznani, spełniający się w okre-
ślonej dziedzinie sztuki, na przykład poezji czy malarstwie, pozostawili w listach, 
dziennikach, wspomnieniach tak liczne zapisy ich doświadczeń formacyjnych. 
Dlaczego Czesław Miłosz – którego życiowym powołaniem było stać się poetą, 
czy Józef Czapski – twórca spełniający się w malarstwie, dlaczego ci artyści tak 
często w literaturze dokumentu osobistego, powracając do sytuacji pedagogicz-
nych, opisują siebie jako uczniów, jako twórców nieustających w pracy nad sa-
modoskonaleniem się, ale i opisują siebie jako nauczycieli dzielących się zarówno 
swoją wiedzą, jak i doświadczeniem życiowym.

W dalszej części rozważań, podejmując to pytanie, chciałabym również przy-
wołać Jerzego Stempowskiego – eseistę, o którym Czesław Miłosz mówił tak: 
„Ponieważ nie znaleźlibyśmy nikogo innego, kto wypowiada się tylko i wyłącz-
nie w eseju, jest jedynym polskim eseistą” (Miłosz, 1961, s. 42). Patrząc na doro-
bek literacki Stempowskiego z dzisiejszej perspektywy, należałoby do tej spuści-
zny dodać liczną korespondencję2. Oba jednak gatunki, esej (Wyka, 2006, s. 427) 
i list, należą do polskiej biografistyki. W twórczości niespiesznego przechodnia3 
zyskujemy przykład świadomie i konsekwentnie obranej drogi tworzenia litera-
tury dokumentu osobistego. Taki wybór zdaje się podkreślać wartość wskazanej 
przez Czermińską kategorii wyzwania jako charakterystycznej dla biografistyki 
zainicjowanej w drugiej połowie XX w.

Przyjmując założenia autorki Autobiograficznego trójkąta rozważmy, jakie 
możliwości daje nam włączenie literatury dokumentu osobistego do badań nad 
biografią edukacyjną uznanych twórców kultury?

2  Na opublikowaną twórczość Jerzego Stempowskiego składają się obok esejów: Chimera 
jako zwierzę pociągowe 1926–1941, wybór i opracowanie J. Timoszewicz, Czytelnik, Warszawa 
2001; Eseje dla Kassandry, Biblioteka Mnemosyne, red. Piotr Kłoczowski, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2005; Eseje, wybór i wstęp W. Karpiński, Znak, Kraków 1984; Od Berdyczowa do Lafitów, 
wybór i opracowanie A. S. Kowalczyk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2001; Pamiętnik teatralny 
trzeciej klasy, wybór i opracowanie J. Timoszewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999; 
W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie, wybór, opracowanie A. S. Kowalczyk, LNB, Warszawa 
b.d.w.; Ziemia berneńska, przełożył i posłowiem opatrzył A. S. Kowalczyk, Czytelnik, Warszawa 
1990; dziennik: Zapiski dla zjawy, tłumaczenie i posłowie Jan Zieliński, Noir sur blanc, Warszawa 
2004, oraz liczna korespondencja: M. Dąbrowska, J. Stempowski, Listy, Tom I, 1926–1953, Tom II, 
1954–1958, Tom III, 1959–1965, opracował, wstępem opatrzył A. S. Kowalczyk, Biblioteka „Więzi”, 
Warszawa 2010; J. Giedroyć, J. Stempowski, Listy 1946–1969, część 1, 2, wybór i opracowanie A. S. 
Kowalczyk, Czytelnik, Warszawa 1998; B. Miciński, J. Stempowski, Listy, LNB, Warszawa 1995;  
J. Stempowski, Listy do różnych adresatów, wybór i red. B. Toruńczyk, Zeszyty Literackie, 
Warszawa 2000; J. Stempowski, Listy z ziemi berneńskiej, do druku przygotowała L. Ciołkowska, 
Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1974.

3  Określenie używane przez badaczy w odniesieniu do Jerzego Stempowskiego (patrz: Ko-
walczyk, 1997) W latach 1954–1969 Jerzy Stempowski publikował w paryskiej „Kulturze” szkice 
w rubryce „Notatnik niespiesznego przechodnia”.
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Wybrani twórcy: Stempowski, Czapski, Miłosz tworzyli środowisko skupio-
ne wokół czasopisma „Kultura”. Żyli oni na tyle długo, że możemy prześledzić 
wszystkie fazy ich życia: od dzieciństwa, poprzez dojrzałość po starość. W ich los 
wpisała się „sytuacja ciągłej zmiany” – zmiana statusu społecznego, utrata rodzin-
nych majątków, emigracja i możliwość powrotu do kraju. Biografie tych twórców 
zakreślają nam szeroką perspektywę czasową: od 1893 (kiedy rodzi się Stem-
powski) po 2004 r. (kiedy umiera Miłosz). Ich doświadczenia edukacyjne (zarów-
no ich edukacja, jak i edukowanie innych) obejmują rozmaite okresy: zaborów; 
Polski niepodległej, gdzie tworzono szkolnictwo narodowe; czas wojny i tajne 
nauczanie; lata powojenne, które z uwagi na emigrację otworzyły przed nimi per-
spektywę wglądu w dwa modele edukacji systemowej: państw bloku komuni-
stycznego i państw demokratycznych. Ponadto doświadczenie życiowe Miłosza 
to sposobność porównania edukacji w Europie i Ameryce. (W ich doświadczeniu 
zyskujmy perspektywę długiego trwania jakże istotną w badaniach nad historią 
kulturową (Burke, 2012), która może się również okazać inspirująca w badaniach 
pedagogicznych). Oni sami na przestrzeni lat zyskiwali sposobność krytycznego 
oglądu swoich doświadczeń. Być może ta ich potrzeba zapisu doświadczenia pe-
dagogicznego wynikała właśnie z obserwacji zmian, jakie dostrzegali w swoim 
długim życiu. Być może mając sposobność porównania systemów szkolnictwa 
w różnych ustrojach politycznych, tym wyraźniej jawiły im się wartości konsty-
tutywne dla sytuacji pedagogicznej, w której zdobywa formację osoba w pełni 
autonomiczna, potrafiąca samodzielnie wartościować i dokonywać autonomicz-
nych wyborów.

Ich spuścizna literacka obejmuje obszerną literaturę dokumentu osobistego, 
co daje nam wgląd nie tylko w ich życie (pozwala prześledzić koleje losu), ale 
przede wszystkim pozwala nam poznać ich myśli i opinie. Możemy z niej wy-
śledzić ważne relacje międzyludzkie i hierarchie ludzi znaczących w ich życiu. 
A także przyjrzeć się miejscom i sytuacjom, w których ta formacja się dokony-
wała. Zważywszy na konsekwentne przywoływanie przez nich osób znaczących 
w ich formacji kulturalnej, można wręcz jako postulat określający proponowaną 
przez nich postawę pedagogiczną przyjąć słowa Czesława Miłosza wygłoszone 
w Królewskiej Akademii Szwedzkiej, kiedy podczas uroczystości przyznania Na-
grody Nobla poeta mówił: „Wydaje mi się, że powinniśmy publicznie oświadczyć 
o naszym przywiązaniu do pewnych nazwisk, bo w ten sposób jaśniej określamy 
naszą pozycję, niż wymieniając nazwiska, którym przeciwstawiamy się gwałtow-
nie” (Miłosz, 2006, s. 491).

Wypowiedzi utrwalone czy to w liście, wspomnieniu, dzienniku czy eseju 
mają charakter osobisty i nie są wolne od subiektywnego postrzegania świata. 
Celem badań porównawczych biografii edukacyjnych twórców kultury nie jest 
jednak weryfikacja zgodności podawanych przez autorów faktów z rzeczywi-
stością. A zatem nie jest tu ważne umieszczenie ich doświadczeń formacyjnych 
na tle epoki. Mając na uwadze prowadzone już od lat studia nad biografią po-
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szczególnych artystów, nie wydaje się bowiem, aby takie badania stanowić mo-
gły znaczący głos. Taka rekonstrukcja nie przesądza również o stanie badań nad 
historią edukacji. Ważne jest raczej potraktowanie tej spuścizny literackiej zgod-
nie z zaproponowaną przez Małgorzatę Czermińską kategorią „wyzwania”, jakie 
piszący kieruje do odbiorcy (zarówno czytelników, jak i badaczy). Tym samym 
rekonstrukcja opisanych przez artystów sytuacji pedagogicznych jest dla nas spo-
sobnością dotarcia do tego, co stanowi kwintesencję relacji nauczyciel–uczeń, co 
nazwać by można gramatyką tej relacji.

Czytając pozostawioną przez Stempowskiego, Czapskiego, Miłosza obszerną 
literaturę dokumentu osobistego, nie możemy uciec od pytania, dlaczego tak czę-
sto podejmują oni temat pedagogii? Stanowi ona przedmiot rozważań w esejach, 
wspomnieniach, dzienniku i jakże często jest podejmowana przez nich w rozmo-
wie korespondencyjnej.

Dla dzisiejszego czytelnika intrygujące jest to, że utrwalone przez nich 
doświadczenia i przemyślenia odbiegają od tego, co obecnie jest preferowane 
w kulturze i edukacji. W miejsce obowiązującego dziś profesjonalizmu wskazują 
nam oni raczej ciągłą niepewność oraz poszukiwanie metod i sposobów pracy 
z uczniem. Zamiast przekonywania nas o konieczności zdobywania umiejętności 
praktycznych i przydatnych z perspektywy dnia dzisiejszego, podkreślają raczej 
bezinteresowność w zdobywaniu wiedzy i jej pozorny wymiar bezużyteczny, któ-
ry z czasem okazuje się umiejętnością niezwykle przydatną i oczekiwaną.

I może dlatego, że z literatury dokumentu osobistego pozostawionej przez 
tych wybitnych twórców wyłania nam się dość idealistyczny model sytuacji peda-
gogicznej, jest on wart prześledzenia. Bo czyż rekonstrukcja ich ścieżki edukacyj-
nej nie jest dobrym punktem wyjścia do podjęcia dyskusji o formacji kulturalnej 
człowieka współczesnego?

Żaden z nich, zapewne świadom złożoności i wieloaspektowości sytuacji peda-
gogicznej, najprawdopodobniej nie podjąłby się tworzenia modelu edukacji kultu-
ralnej. I przyjmując za słuszne takie założenie, być może nie powinniśmy również 
podejmować tego typu prób w badaniach biografii edukacyjnych artystów.

W literackich świadectwach Stempowskiego, Czapskiego, Miłosza możemy 
jednak zaobserwować podobieństwa doświadczeń pedagogicznych. Bez wątpie-
nia jest nim „moment osobisty” (jak to określił Józef Czapski), czyli osobowe za-
angażowanie się uczestników sytuacji pedagogicznej zarówno wychowawcy, jak 
i wychowanka. W utrwalonym zapisie możemy przyjrzeć się temu, jak oni sami, 
jako uczniowie, bezinteresownie angażują się w sytuacje pedagogiczne, a póź-
niej, edukując innych, nie rezygnują z waloru osobowościowego, jaki wnoszą, bę-
dąc już nauczycielami i budując swoje relację z uczniem. Jerzego Stempowskiego 
ukształtowała stworzona przez jego rodziców Akademia Winikowiecka. Zdoby-
wając formację w tej domowej szkole, w której nie było wyraźnych podziałów 
na wykładowców i słuchaczy (wykładały w niej zarówno dzieci, jak i rodzice), 
uczył się bezinteresowności i odpowiedzialności. Choć nikt nie stawiał tam ocen 
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za przygotowanie, wszyscy domownicy poczuwali się do tego, aby jak najlepiej 
zaprezentować materiał będący przedmiotem cotygodniowych studiów. Dla Cze-
sława Miłosza, poety, a później też wykładowcy, bardzo ważnym doświadcze-
niem formacyjnym była aktywność w kołach samokształceniowych i naukowych 
w czasie licealnym oraz podczas studiów w Wilnie (Franaszek, 2011, s. 51–193, 
Zawada, 2004, s. 31–63).

Natomiast dla Józefa Czapskiego ważnym doświadczeniem formacyjnym 
była grupa kapistów, tworzona przez studentów malarstwa w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, którzy kształcili się w pracowni Józefa Pankiewicza. Pod 
jego wpływem młodzi studenci wyruszyli do ówczesnej stolicy kulturalnej – Pa-
ryża. W 1923 r. zawiązali oni Komitet Paryski – organizację wspierającą studen-
tów w wyjeździe na studia malarskie do Francji. W skrócie o organizacji mówio-
no K.P., co z czasem przylgnęło jako określenie kapiści, jakiego używa się na 
określenie uprawianej przez nich sztuki. To wśród przyjaciół malarzy, których 
prowadził rozważnie i z wyczuciem Pankiewicz, Czapski doświadczył, czym jest 
bycie w grupie opartej na wzajemnej życzliwości i zaufaniu, która wspiera się 
w samodoskonaleniu.

W formacji kulturalnej tej trójki twórców niezwykle ważną rolę odgrywała 
lektura, częstokroć była to wspólna rodzinna lektura bądź też lektura tych samych 
książek w kręgu przyjaciół. Zawsze wsparta rozmową.

Ich obycie w świecie kultury zaczynało się od poznania świata wokół, naby-
wania kompetencji opisywania bliskiej okolicy. Ta uruchomiona w dzieciństwie 
potrzeba poznania jako doświadczania (poprzez kontakt z miejscem czy osobą) 
stała się w późniejszych latach naturalnym sposobem ich uczestnictwa w kultu-
rze. I to nieustające bezinteresowne zaangażowanie się w sprawy kultury spra-
wiało chyba, że potrafili oni z taką naturalnością włączać innych do uczestnictwa 
w kulturze.

Za Czesławem Miłoszem moglibyśmy ich określić jako gospodarzy kultury, 
dodając za Jerzym Stempowskim – gospodarzy, których cechowała niespiesz-
ność. Niespieszne, a zatem odbywające się w odpowiednim tempie, ale i nieuwa-
runkowane żadnym partykularnym celem było ich poznawanie i doświadczanie 
kultury. W tym procesie istotną rolę odegrali inni: rodzice, pedagodzy i przyjacie-
le. I świadomość tego sprawiała chyba, że czuli się oni odpowiedzialni, aby w ten 
sam sposób wprowadzać w kulturę innych, dokonując niejako powtórzenia tego 
doświadczenia w nowej roli.

W ich przypadku wejście w rolę wprowadzającego innych w świat kultury 
odbywało się poprzez ciągłą weryfikację swoich metod pracy. Każda sytuacja pe-
dagogiczna traktowana była jako spotkanie stające się, a zatem wymagające od 
nauczyciela ciągłej uważności i otwartości na to, co wydarza się w sali wykłado-
wej. Jeden ze studentów Czesława Miłosza tak wspominał poetę i wykładowcę: 
„Miał w sobie silne poczucie obowiązku i sumienności, które sprawiały, że cze-
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gokolwiek się podejmował, robił to dobrze i dokładnie. Książka, stanowiąca owoc 
jego wykładów – Historia literatury polskiej – to rodzaj cudu: podręcznik, który 
można czytać dla przyjemności. Lubił mały teatr sali wykładowej, ale nigdy nie 
pociągały go dramatyczne efekty; tym rysem powściągliwości naznaczony był 
zarówno jego sposób nauczania, jak też sposób, w jaki recytował swoją poezję 
[…]” (Lourie, 2012, s. 81).

Stempowski, Czapski, Miłosz byli dla swoich uczniów mistrzami rozmowy. 
Nie traktowali oni nauczania jako formy wykładania określonych treści, istot-
ne było spotkanie we wspólnej rozmowie, a to wymagało ciągłej uwagi. Halina 
Micińska-Kenarowa tak wspominała Jerzego Stempowskiego: „Każda rozmowa 
z nim była zapładniająca, bo otwierała nieoczekiwane perspektywy i mało znane 
horyzonty, a sztukę rozmowy uprawiał z całą świadomością, osiągając arcydzieła 
kunsztu i finezji uwodzącej słuchacza poprzez pięknie zarysowane meandry ku 
niespodziewanym wnioskom” (Micińska-Kenarowa,1995, s. 15). W książce Józef 
Czapski. Tumult i olśnienia, która jest właściwie relacją ucznia ze spotkań z mi-
strzem odbywających się w małym pokoju domu „Kultury” w Maisons-Laffitte, 
Jil Silberstein tak scharakteryzował rozmowy z malarzem: „Cokolwiek byście 
powiedzieli nie przechodziło niezauważone. Najskromniejsze zdanie z miejsca 
wywoływało entuzjazm («bardzo dobrze»), zaskoczenie, oburzenie, protest, we-
sołość, nieskoordynowane ruchy długiego ciała, dygresje, wspomnienia lub wy-
znania «Wie pan …MUSZĘ coś panu powiedzieć»” (Silberstein, 2004, s. 19). 
Krystyna Zachwatowicz (Zachwatowicz-Wajda, 1996) wręcz mówi o darze uwa-
gi i życzliwości, jakim obdarowywał Czapski swoich rozmówców.

Świadomie podjęte przez tę trójkę twórców powtórzenie sytuacji pedago-
gicznych polegało również na konfrontacji z antywzorem. Doświadczenie nega-
tywne nie musi być wykluczające w procesie samorozwoju. Stempowski, Czapski 
i Miłosz przekonują raczej, że umiejętność wskazania dwóch skrajnych postaw 
(wzoru i antywzoru) otwiera perspektywę twórczej kreacji zarówno dla osoby 
poznającej kulturę, jak i uczącej innych.

W przypadku tej trójki mamy do czynienia z mistrzami myślenia osobnego, 
wszak ich postawa nie była podporządkowana panującym modom intelektualnym 
czy światopoglądowym. Żyjąc w świecie podlegającym zmianie (społecznej, 
politycznej, gospodarczej, cywilizacyjnej), byli z jednej strony otwarci na nowe 
(nowe miejsca, ludzie, idee), a przy tym konsekwentni w realizacji określonych 
wartości, co w różnych momentach musiało czynić z nich osoby nieprzystające 
do oczekiwań zgłaszanych przez większość, a zarazem chyba utwierdzało w wy-
borze drogi myślenia osobnego.

Stempowski, Czapski, Miłosz należą dziś do kanonu polskiej kultury, dlatego 
te pozostawione przez nich zapisy doświadczeń formacyjnych warto potraktować 
jako ważne dziedzictwo, być może z rozmysłem pozostawione przez tych wy-
bitnych twórców i cenionych pedagogów, o których uczniowie z wdzięcznością 
mówią – mistrzowie.
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Aktualność mechanizmów dochodzenia do władzy 
na przykładzie biografii Juliusza Cezara 

Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie procesu dochodzenia do wła-
dzy na przykładzie biografii Juliusza Cezara. Analiza biografii pokazuje, że na sukces Cezara zło-
żyły się następujące czynniki: mądrość życiowa, umiejętne kierowanie swoją karierą polityczną, 
a także cechy charakteru i osobowość. Ponadto niniejszy artykuł podkreśla edukacyjny wymiar 
niniejszej biografii, jak też jej uniwersalność.

Słowa kluczowe: Juliusz Cezar, władza, polityka, biografia.

Topicality of the mechanics of rise to power based 
on the biography of Julius Caesar 

Summary: The article presents the process of seizing of power illustrated with an example of 
the biography of Gaius Julius Caesar. The analyse of Gaius Julius Caesar’s biography presents, that 
the success of Caesar was determined by the following factors: worldly wisdom, skilful directing of 
political career, and also character trait and personality. Moreover this article stress the educational 
dimension of hereby biography, as well as its universality. 

Keywords: Gaius Julius Caesar, power, politics, biography.

W odróżnieniu od czasów współczesnych starożytność stawiała egzystencji 
ludzkiej inne cele. W epoce antyku nie było absolutyzacji dzieciństwa i młodo-
ści, znaczenie miało całe życie człowieka, a nie jego początkowe etapy. Tym 
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bardziej, że szczyt możliwości twórczych mężczyzny – akme – przypadał na 
około czterdziesty rok życia. Nie mówiono więc o żadnym kryzysie czterdzie-
stolatka. Wiek średni był dla Greka i Rzymianina najlepszym okresem w życiu. 
Kult młodości był dla niego obcy i podejrzany (por. Holland, 2004, s. 162). To 
dopiero wtedy nabierał tempa świadomy indywidualny rozwój jednostki. Prze-
mawiały za tym następujące czynniki: doświadczenie życiowe, w tym przy-
należna mu mądrość oraz wypracowany wcześniej warsztat pracy charaktery-
styczny dla danej profesji. Ponadto dla obywateli z wyższych klas otwierała się 
droga na urząd konsula.

Przyglądając się biografiom wybitnych polityków rzymskich, którzy współ-
tworzyli z Juliuszem Cezarem ówczesną scenę polityczną, jak chociażby jego 
przeciwnika – Cycerona, zauważa się jedno: żaden z nich nie doszedłby do pia-
stowanych przez siebie urzędów w republice, gdyby umiejętnie nie kierował swo-
ją karierą polityczną. Dla przykładu biografia Cycerona: na każdym etapie swo-
jej drogi politycznej musiał dokonywać z rozmysłem kluczowych wyborów, bo 
to one decydowały o jego byciu w polityce. Wybory te nie były zarezerwowane 
tylko dla okresu jego młodzieńczych działań politycznych, charakteryzowały też 
jego okres starości. Poza tym życie Cycerona obfitowało w tragiczne wydarzenia, 
chociażby dotkliwa dla niego banicja w wieku podeszłym. Mimo przegranej wal-
ki politycznej, nostalgii, miał przyjaźń Attykusa – najcenniejszy przymiot czasów 
starożytnych. Współcześni w takich wypadkach zalecaliby wizytę u specjalisty 
znającego się na sytuacjach granicznych – psychologa, który zaaplikowałby na 
przykład terapię psychoanalityczną, kosztowną i długotrwałą, niegwarantującą 
jednak sukcesu. Starożytność ceniła tymczasem bardziej mądrość życiową przy-
jaciela. Pod wpływem Attykusa Cyceron zmienił swoją politykę w stosunku do 
Juliusza Cezara, chociaż – jak twierdził Bocheński (por. Bocheński, 2009, s. 116) 
– stał się przy tym oportunistą, ale czy mógł mierzyć się z władzą polityczną Ce-
zara i jego zwolenników? 

Wybitni ludzie starożytności byli doskonale przygotowani do tworzenia swo-
jej egzystencji, kierowania nią. Odebrali staranne podmiotowe wychowanie, od-
ległe od współczesnego kształcenia. Mieli świadomość, że mądrość życiowa ma 
kluczowe znaczenie dla kreowania ich drogi życiowej, dlatego też współczesna 
koncepcja rozwoju człowieka dorosłego, opracowana przez Pietrasińskiego, by-
łaby zapewne dla nich zbyt płytka, całe bowiem ich życie nastawione było na 
rozwój i dążenie do doskonałości. Treści, o jakich pisze Pietrasiński, były dla nich 
znane od lat młodzieńczych i wszechobecne w ich świecie. Wiedzieli oni, że doj-
ście do celu jest długotrwałym systematycznym procesem rozłożonym w czasie. 
Pojęcie mądrości było wpisane w ich życie.

Żałosny okazuje się współczesny dorosły człowiek, jeżeli trzeba było mu 
stworzyć namiastkę greckiej paidei, co uczynił Pietrasiński. Zabieg ten pokazuje 
również, jak duża jest diastaza pomiędzy kondycją człowieka starożytnego a czło-
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wieka współczesnego, dla którego „dalszy rozwój staje się w głównej mierze 
efektem ubocznym codziennej praktyki życiowej” (ibidem, s. 144). 

Wydaje się zatem, że Juliusz Cezar może być doskonałym przykładem dla 
współczesnego człowieka, dla którego rozwój jest często przymusem i ma nie-
wiele wspólnego z kierowaniem własnym życiem. Kolejne etapy kształcenia, po 
to jedynie, aby mógł awansować w korporacji, czy też w instytucji państwowej, 
czynią go raczej niewolnikiem zdobywania informacji niż rozwijają jego wiedzę 
autokreacyjną. Jego rozwój podporządkowany jest interesom firmy, a nie wypły-
wa z osobistych potrzeb. Liczne kursy: Jak być świetnym menadżerem?, Co zro-
bić, by osiągnąć sukces?, Jak być asertywnym?, stwarzają tylko iluzję rozwoju, 
bowiem zasadniczym ich celem jest uformowanie posłusznego pracownika, który 
nie zakwestionuje zastanego porządku i będzie miał jednocześnie złudzenie wła-
snej wartości. Należy dodać, że powyższe treści zaszczepia już w dziecku eduka-
cja szkolna.

Biografia Juliusza Cezara w sposób zdecydowany ukazuje, że on sam odpo-
wiadał za ukształtowanie swojej drogi do władzy. Cezar był skoncentrowany na 
celu swojego życia, zmierzał do niego systematycznie i konsekwentnie według 
własnego planu działania. Odwołując do terminologii Pietrasińskiego, miał kom-
petencję biograficzną (por. ibidem), czyli posiadał wiedzę autokreacyjną i myśle-
nie nacechowane mądrością (por. ibidem, s. 145). Dlatego na bazie jego biografii 
można przekonać się, że każdy etap jego życia obfitował w wybory, które przybli-
żały bądź oddalały go od upragnionego celu. Wychodził z nich bogatszy o nowe 
doświadczenia, które następnie wykorzystywał w permanentnej walce o domi-
nację polityczną. Miał świadomość, że droga do władzy będzie trudna i niebez-
pieczna. 

 Patrząc z innej perspektywy, opowieść biograficzna o Juliuszu Cezarze uka-
zuje świat władzy, brutalnej polityki. Można mu się dokładnie przyjrzeć i wydo-
być z niego elementy, które przetrwały do dzisiaj: manipulację masami, propa-
gandę, walkę pomiędzy partiami, wszczynanie wojen pod przykrywką ochrony 
pokoju i ludobójstwo. Dzięki biografii Cezara osoby niezaznajomione z wymia-
rem politycznym ludzkiego życia szybko i w sposób niezwykle interesujący mogą 
zdobyć wiedzę o świecie polityki, co zapewne przyczyni się do ich rozwoju i kry-
tycyzmu w tej materii.

Jak widać, biografię Cezara można analizować z wielu punktów widzenia: 
wojskowego, politycznego, a nawet egzystencjalnego. Jednakże z perspektywy 
współczesnego człowieka, który nie ma czasu na kierowanie własnym życiem, 
najistotniejsze jest to, że w biografii tej ukazany jest obraz mężczyzny, dla którego 
rozwój nie był produktem ubocznym życia codziennego, lecz stanowił jego cen-
trum. Na bazie tej biografii można stwierdzić, że gdyby Juliusz Cezar nie posiadał 
umiejętności kierowania własnym życiem, nigdy nie osiągnąłby wyznaczonego 
sobie celu – władzy. Dlatego niniejsza biografia może zachęcać do troski o własny 
rozwój, jak i do planowego, systematycznego kierowania nim. 
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Mądrość życiowa niezbędnym warunkiem sukcesu politycznego

Powyżej padło stwierdzenie, iż Cezar posiadał kompetencję biograficzną. 
Aby lepiej przybliżyć ów termin, Pietrasiński powiązał go z pojęciem mądrości 
(por. ibidem, s. 142), nawiązując tym samym do świata Cezara. Kompetencja bio-
graficzna jest więc tożsama z mądrością życiową, którą autor Rozwoju człowieka 
dorosłego ujmuje jako przymiot składający się z dwóch części. Pierwszą składo-
wą stanowi duża wiedza, mająca praktyczne znaczenie życiowe. Człowiek zdo-
bywa ją na drodze osobistych doświadczeń i refleksji (por. ibidem, s. 143). Drugi 
komponent współtworzący mądrość to – zdaniem Pietrasińskiego – „umiejętność 
trafnej oceny i rozwiązywania praktycznych problemów życiowych i zawodo-
wych” (ibidem). Bazuje on na pierwszej właściwości, czyli na „wiedzy oraz na 
zdolności głębokiego, wielostronnego, przewidującego myślenia” (ibidem). Po-
nadto Pietrasiński podkreśla, że sprawdzianem mądrości są trafne sądy. Człowiek 
podejmuje je w takich sprawach życiowych, które mają charakter niepowtarzalny, 
z tego powodu nie istnieją na nie gotowe recepty. 

Ustawiczna wojna i chęć wygranej zmuszała Juliusza Cezara do wydawania 
sądów, które były w jego wypadku zazwyczaj trafne. Sytuacja, w jakiej się zna-
lazł, miała charakter niepowtarzalny i wymagała od niego wielostronnego i prze-
widującego myślenia.

 W odniesieniu do osoby Juliusza Cezara mądrość życiową można utoż-
samić z mądrością polityczną. Przemawia za tym fakt, że całe jego życie było 
zdominowane przez politykę i walkę o władzę. Na podstawie faktów biogra-
ficznych można stwierdzić, że Juliusz Cezar posiadł mądrość życiową i potrafił 
umiejętnie kierować swoim życiem, czyli – w jego przypadku – karierą po-
lityczną. Najlepszym zobrazowaniem powyższych dyspozycji Cezara będzie 
prześledzenie sposobu, w jaki doprowadził do pierwszego triumwiratu, który 
utworzył wraz Krassusem i Pompejuszem. O poparcie Krassusa nie musiał 
zabiegać, ponieważ byli długoletnimi partnerami we wspólnej walce politycz-
nej1. Gorzej wyglądała sytuacja z Pompejuszem, któremu przecież uwiódł żonę 
Muncję, a do tego dochodziła jeszcze wzajemna niechęć Pompejusza z Krassu-
sem. Cezar cierpliwie czekał na sprzyjające okoliczności, które pozwolą mu się 
zbliżyć do Pompejusza. 

Wcześniej uczynił już pierwsze kroki na tej drodze, poparł mianowicie  
w 67 r. p.n.e. ustawę, która gwarantowała Pompejuszowi nadzwyczajne pełno-
mocnictwa do walki z plagą piractwa na Morzu Śródziemnym. Kolejnym ruchem 
Cezara na drodze pozyskania Pompejusza było opowiedzenie się za wnioskiem 

1  Krassus był głową spisku, który wraz z Cezarem i Katyliną uknuli konsulowie wybrani 
na rok 65 p.n.e. Miano zamordować konsulów na ich miejsce obranych: L. Aureliusza Kottę 
i L. Manliusza Torkwata, w dniu obejmowania przez nich urzędu. W podobnym duchu Krassus 
z Cezarem inicjowali wiele akcji i intryg politycznych.
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trybuna ludowego Gajusza Manliusza, który przekazywał Pompejuszowi dowódz-
two w wojnie z Mitrydatesem VI Eupatorem. Innymi słowy, Cezar pozyskiwał 
przychylność wybitnego wodza, umożliwiając mu zdobycie wielkiego majątku 
podczas wyprawy przeciwko królowi Pontu, a tym samym stwarzając mu warunki 
do uniezależnienia się od optymatów. Wykonując powyższe ruchy, Cezar chciał 
odciągnąć Pompejusza od senatu, który nie gwarantował mu wspomnianych ko-
rzyści (por. Konik, 2004, s. 33).

Dogodna sytuacja do przeciągnięcia Pompejusza na swoją stronę i wykorzy-
stania go do własnych celów politycznych pojawiła się po powrocie Juliusza Ce-
zara z Hiszpanii w czerwcu 60 r. p.n.e. Wytrawny polityk momentalnie spostrzegł, 
że w ciągu rocznej jego nieobecności w Rzymie stosunki Pompejusza z senatem 
stały się napięte i od razu przystąpił do działania. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że to sam senat pchnął Pompejusza w układ z Cezarem, zwlekając z realizacją 
należnych mu praw: nadania ziemi weteranom i zatwierdzenia nowej administra-
cji ziem przez niego zdobytych. Do tego wszystkiego senat opóźnił o pół roku 
tryumf Pompejusza (por. Krawczuk, 1990, s. 70)! Ponadto osoba Lucjusza Licy-
niusza Lukullsa, faworyzowana przez senat, jak też ostre wystąpienia przeciwko 
Pompejuszowi, zwłaszcza Katona, przeważyły szalę na korzyść Cezara (ibidem). 
Wódz rzymski przystał na jego wyśmienity plan polityczny.

Oferta Cezara musiała być atrakcyjna dla Pompejusza, dlatego Cesar nie 
musiał zbytnio się wysilać, aby przekonać go do swoich racji. Wystarczyło, że 
zapewnił mu realizację jego żądań, które blokował senat. Cezar zaznaczył jed-
nak, że do przeprowadzenia ich planów niezbędne jest spełnienie jednego warun-
ku – on, Cezar, musi zostać konsulem! Oprócz tego dzięki swoim zdolnościom 
psychologicznym i dyplomatycznym przekonał Pompejusza, że będą bardziej 
skuteczni w walce z optymatami, jeżeli dołączy do nich Krassus ze swoim mająt-
kiem. Ponadto powyższy układ – zdaniem Cezara – pozwoli rządzić Rzymem bez 
oglądania się na senat i lud (ibidem). 

Jak widać, sukces polityczny Cezara był już blisko. „Przez to doprowadzenie 
do zgody i przyjaźni między nimi i usunięcie dotychczasowych nieporozumień, 
obrócił równocześnie na własną korzyść siły ich obu. I tym pociągnięciem, które 
się nazywało tylko koleżeńską przysługą, niespostrzeżenie pchnął ustrój Rzeczy-
pospolitej na drogę upadku” (Plutarch, 1995, s. 682). W ten sposób droga do je-
dynowładztwa została otwarta.

Doprowadzenie przez Cezara do powstania triumwiratu ukazuje jego bez-
względność w dążeniu do celu oraz cierpliwość w oczekiwaniu na sprzyjające 
okoliczności polityczne. Potwierdza również to, że Cezar był doskonałym znawcą 
i reżyserem ludzkich zachowań.

Chcąc jeszcze bardziej zacieśnić swoje związki z Pompejuszem i umocnić 
triumwirat, Cezar stał się jego teściem (por. Konik, 2004, s. 56). Stosując stary 
mechanizm polityczny, jakim jest związanie się więzami rodzinnymi z sojuszni-
kiem, Cezar pokazał, że bardzo zależało mu na trwałości układu politycznego, 
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który stworzył. Układ ten był przecież dla niego wstępem do dyktatury, dlatego 
właśnie tak o niego dbał.

W zależności od zaistniałych okoliczności politycznych i osiąganych korzy-
ści Cezar zmieniał swoje metody walki i sposoby dążenia do zwycięstwa. Widać 
to wyraźnie, gdy się porówna sposób podboju Galii z opanowaniem Italii. W Galii 
masowe mordy, ludobójstwo były dla niego podstawowymi środkami podbicia tej 
krainy. Wiedział jednak, że gdyby zastosował galijskie metody podboju podczas 
wojny domowej, byłby skazany na klęskę. Ponadto chciał mieć przewagę propa-
gandową nad Pompejuszem, dlatego dążył do zwycięstwa masowymi ułaskawie-
niami (por. Bocheński, 2009, s. 80). 

Prowadzenie przez Cezara zarysowanej powyżej polityki ukazuje go jako 
świetnego stratega politycznego, znającego się doskonale na propagandzie. Wiel-
koduszne zachowanie podczas wojny domowej zaskarbiło mu przychylność ludu 
rzymskiego. Była to innowacja w stosunku do postępowania innych wodzów 
rzymskich.

Biografia Juliusza Cezara pokazuje również, jak zręcznie i skutecznie po-
trafił pozbywać się swoich przeciwników politycznych, w tym samego Cyce-
rona. Jego plan eliminacji sławnego mówcy i pisarza z areny politycznej był 
doskonale przemyślany. Wykonał go, oczywiście, na drodze legalnej, przy po-
mocy Publiusza Klodiusza Pulchera, którego uczynił trybunem ludowym. Jedna 
spośród wielu ustaw, które miał przeprowadzić Klodiusz z polecenia Cezara, 
niedwuznacznie wymierzona była przeciwko Cyceronowi. Na mocy tej usta-
wy, każdy, kto bez prawomocnego wyroku sądowego dopuścił się skazania na 
śmierć obywatela rzymskiego, powinien być skazany na wygnanie. Oczywiste 
było, że nawiązywano w niej do śmierci pięciu katylinarczyków i odpowie-
dzialności za nią Cycerona. Cezar, aby uchwalić ową ustawę, wyreżyserował 
polityczny spektakl. Każdy z triumwirów miał przydzieloną rolę. Samo zgro-
madzenie ludowe odbyło się poza murami miasta, ponieważ Klodiusz chciał 
mieć poparcie Cezara dla ustawy, a ten z kolei, jako wódz wojskowy, nie mógł 
wejść do miasta. 

Jak widać, wszystko było zaaranżowane do najmniejszych szczegółów. Ofi-
cjalny wydźwięk mowy Cezara sprowadzał się do tego, że ustawa ta nie odnosiła 
się do Cycerona. W spektaklu wystąpił również syn Krassusa, który poparł Ceza-
ra. Z kolei ojciec opowiedział się po stronie ludu, który domagał się kary wygna-
nia dla odpowiedzialnych za śmierć katylinarczków. Natomiast Pompejuszowi 
przypadła rola ambiwalentna: z jednej strony obiecał pomoc Cyceronowi, „ale 
z nią nie przyszedł, gdyż wynajdywał sobie coraz to nowe wymówki i umyślnie 
raz po raz wyjeżdżał z miasta” (Kokcejanus, 2005, s. 237). W zaistniałej sytuacji 
Cyceron udał się na wygnanie przed procesem. W rzeczywistości była to walka 
o zasady. Cyceron obstawał przy tym, że jego postępowanie podyktowane było 
prawem senatusconsultum ultimum, które w ocenie popularów stanowiło uzurpa-
cję (Ziółkowski, 2009, s. 763).
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Powyższy fakt biograficzny znowu poświadcza dużą przenikliwość politycz-
ną Cezara, a tym samym ukazuje, jak potężną władzę miał pierwszy triumwirat. 
W starciu z nim Cyceron od początku był na straconej pozycji.

Na bazie powyższych przykładów, które potwierdzają, że Juliusz Cezar umie-
jętnie kierował swoim życiem, można odtworzyć również cechy jego osobowości 
i charakteru, co zostało już zasygnalizowane powyżej.

Przede wszystkim Cezar był niezwykle trzeźwym i dalekowzrocznym polity-
kiem, panował doskonale nad swoimi emocjami, nie miał niepokojów sumienia. 
Był silną osobowością, cechowała go odwaga oraz ogromna ambicja. Charaktery-
zowało go także działanie i przedsiębiorczość. Posiadł dar wymowy, co na pewno 
ułatwiało mu karierę polityczną i wojskową. Do tego był świetnym psycholo-
giem, potrafił grać na uczuciach ludzkich, a przy tym generować pożądane zacho-
wania, dzięki którym realizował swoje posunięcia polityczne, ale to tylko jeden 
z wymiarów jego działalności. Jako przyszły dyktator był jednocześnie psycho-
logiem, dyplomatą, pedagogiem, wodzem itp. Wszystkie wymienione powyżej 
cechy Juliusza Cezara przyczyniły się niezawodnie do jego sukcesu politycznego.

Do tego należy dodać sprawność fizyczną Cezara. Theodor Mommsen zwra-
ca uwagę na niebywałą szybkość poruszania się rzymskiego wodza w czasie licz-
nych podróży, które dla oszczędności czasu odbywał nocą. W szermierce i jeździe 
konnej dorównywał swoim żołnierzom. Mommsen podkreśla również, że jego 
polecenia były jasne i możliwe do wykonania (Mommsen, 1999, s. 18).

Można śmiało wysunąć tezę, że do jego sukcesów na każdym polu działa-
nia przyczyniła się nieprzeciętna energia i skuteczność. W porównaniu z innymi 
ludźmi jego życie cechowało bardzo szybkie tempo. Miał zdolność wykonywania 
kilku rzeczy jednocześnie: czytał i pisał, do tego potrafił dyktować kilku skrybom 
naraz (Grant, 2007, s. 35).

W biografii Juliusza Cezara widać doskonałą harmonię pomiędzy jego ce-
chami osobowości i umiejętnością kierowania własnym życiem. Do tego można 
zauważyć, jak cechy jego charakteru pod wpływem pracy i doświadczeń politycz-
nych, wojennych rozwijały się i osiągały doskonałość.

Wódz i jego armia 

Cezar doskonale wiedział, że aby zdobyć władzę, niezbędne są pieniądze. 
Rozumiał też, że podbój Galii zapewni mu je. W swoim myśleniu wybiegał da-
leko naprzód, przewidując, że do zrealizowania tych dalekosiężnych celów nie-
zbędna jest wierna armia. Wiedzę ową zdobył, obserwując postępowanie Sulli, 
Pompejusza. Okazuje się, że w wieku 42 lat miał jasno sprecyzowane plany po-
lityczne, a jedynym zagrożeniem, jakie mogło wszystko zniweczyć, byli ludzie, 
którymi miał dowodzić. Nie był ich pewny, ale zdawał sobie sprawę z tego, iż od 
współpracy z nimi zależy jego byt polityczny.
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Stawał przed tymi samymi dylematami co jego poprzednicy, gdy rozpoczy-
nali podbój Italii: co zrobić, aby mieć autorytet wśród żołnierzy, co zrobić, aby 
nie kwestionowali rozkazów? Wiedział, że bez nich i ich motywacji do walki nie 
podbije Galii, a wtedy z czym wróci do Rzymu? Bez pieniędzy, bogactw galij-
skich nie zdobędzie władzy. Musi znaleźć sposób, aby przywiązać żołnierzy do 
siebie. To były zapewne jedne z wielu myśli, które nękały Cezara wyruszającego 
na podbój Galii.

Bocheński w swojej książce Boski Juliusz wprowadza pojęcie „mały czło-
wiek” (por. Bocheński, 2009, s. 31), określając przy jego pomocy prostego rzym-
skiego żołnierza i zespół jego zapatrywań, jakie mogą zamknąć Cezarowi drogę 
do władzy. Dlatego na początku Juliusz Cezar postanowił okiełznać owego „ma-
łego człowieka”, który może przeszkodzić w jego planach. 

Pierwszy raz „mały człowiek” ujawnił się w obozie Cezara, gdy zagrożenie 
ze strony wodza germanów Ariowista stało się realne (Cezar, 2004, s. 41–44), 
czyli w sytuacji zagrożenia życia i widma głodu. Innymi słowy, główną cechą 
„małego człowieka” był pesymizm. Strach żołnierzy roztaczał przed nimi najbar-
dziej ponure wizje. W końcu doszli do wniosku, że nie będą walczyć. Cezar do-
skonale wiedział, jaki będzie rezultat myślenia tego „prostego człowieka”. Śledził 
ten proces poprzez codzienne raporty na temat jego nastroju. Niczym wytrawny 
psycholog kreślił na podstawie danych psychologiczny portret „małego człowie-
ka”. Zbadał jego słabości i motywy postępowania. Miał świadomość, że nieobe-
znany z wojną „prosty człowiek” może w sytuacji zagrożenia swojego życia zdo-
być się na najgłupsze pomysły. Obawiał się, że ten bezimienny „mały człowiek” 
może się zwielokrotnić w szeregach jego wojska, a to by oznaczało, że nigdy nie 
zdobędzie władzy.

Chcąc uratować swoją drogę do władzy, Cezar wystąpił z mową do „małe-
go, bezimiennego człowieka”. Stosując, mówiąc współczesnym językiem, me-
tody psychologiczne i socjotechniczne, zdołał wpłynąć na „małego człowieka”, 
by ten walczył dla niego. Na końcu mowy pobudził jego ambicje, stwierdzając, 
iż jest pewien, że legion 10 przy nim zostanie, gdy przyjdzie walczyć z Germa-
nami, zaś tchórze i zdrajcy mogą zostać w obozie. Mowa Cezara okazała się 
skuteczna i przekonująca. Żołnierze kolejnych legionów meldowali się u niego, 
zapewniając, że nigdy nie ulegli haniebnej psychozie strachu i oni również wesprą 
go w walce. Witali go także pozdrowieniem: ave, ave Caesar Imperator. Cezar 
odniósł więc tym samym pierwszy sukces w konfrontacji z „małym człowiekiem” 
(ibidem, s. 44). 

Problem „małego człowieka” pojawił się ponownie podczas natarcia na Bel-
gów. Cezar ostatecznie wyplenił „małego człowieka” ze swojej armii pod Awary-
kum. Oczywiście znowu użył bodźców psychologicznych. Teraz dał swoim żoł-
nierzom wybór: mogli się wycofać albo nadal walczyć z siłami Wercyngetorixa. 
Żołnierze wybrali opcję drugą. Nie byli już tymi samymi żołnierzami, którzy bali 
się Ariowista. Sześć lat pod dowództwem Cezara ich zmieniło. On sam wiedział, 
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że wyborem tym okazali mu wierność i posłuszeństwo. Miał świadomość, że ta 
armia utoruje mu drogę do władzy. 

Z powyższego wynika, że Cezar bardzo się starał o zdobycie przywiązania 
swoich żołnierzy. Należy podkreślić, że wierność żołnierzy w stosunku do swo-
jego wodza wynikała również z pobudek materialnych, dbał on bowiem o to, aby 
bodźce materialne motywowały ich do walki. Jego legioniści byli bardzo dobrze 
opłacani. Cezar osobiście troszczył się o wypłacanie im żołdu w terminie. 

Jednakże to nie środki materialne decydowały o tym, że żołnierze gotowi byli 
zginąć za swojego wodza. Cezar stworzył w relacjach ze swoimi ludźmi coś bar-
dziej trwałego, nieopartego ani na chęci zysku, ani na strachu. Wzbudził w nich bez-
interesowny fanatyzm, związany z kultem jego osoby (por. Bocheński, 2009, s. 88).

Chcąc lepiej to zobrazować, należy porównać wojsko Cezara z wojskiem 
Pompejusza. Żołnierze pompejańscy ginęli za republikę, wolność i inne ideały, 
jednak należy podkreślić, iż nikt z nich nie ginął za Pompejusza.

W systemie szkoleniowym Cezara nie było ideologii, doktryny, żadnych 
haseł. Miał on tę zdolność, że potrafił przyzwyczaić żołnierzy do umierania na 
każde swoje zawołanie. Sformował kadrę ślepo oddanych sobie ludzi, idących 
dobrowolnie za nim. Zdaniem Bocheńskiego, to nie „[…] jest już armia, to dobo-
rowe stronnictwo z długotrwałym stażem”, związane ze swoim wodzem na życie 
i śmierć, sfanatyzowane i wolne od nałogu zbytniej dociekliwości (ibidem).

Jak podkreśla Adam Ziółkowski, za sprawą podboju Galii otrzymał Cezar 
znakomitą i przywiązaną do wodza armię. Dzięki niej oraz bogactwom galijskim 
zdobył w Rzymie jedynowładztwo (por. Ziółkowski, 2009, s. 763).

 
Metody dochodzenia do władzy i ich aktualność 

Powyższy przykład formowania armii przez Cezara i uczynienia z niej po-
słusznego mu narzędzia nie wyczerpuje oczywiście wszystkich metod i środków, 
jakimi posługiwał się Cezar na drodze do władzy. Jest to tylko jeden z mechani-
zmów władzy, ale jakże aktualny i skuteczny. Przywołując chociażby II wojnę 
światową, jawią się wielkie armie Hitlera i Stalina, które czyniły to samo co żoł-
nierze Cezara. Niedawna inwazja Stanów Zjednoczonych na Irak ukazuje współ-
czesną armię, która realizuje cele i zadania podobne do wojsk Cezara. Przywódcy 
polityczni i zwierzchnicy sił zbrojnych manipulują wojskiem i opinią publiczną 
podobnie jak za czasów Cezara. Jak usprawiedliwić atak na inne, suwerenne pań-
stwo, uzasadnić ludobójstwo? Pytania te dla wielu polityków są nadal aktualne. 
Cezar też usprawiedliwiał swoje ataki na poszczególne plemiona galijskie. W po-
dobny sposób postępowali jego praojcowie. To od nich tego się uczył. Byli oni 
mistrzami w wymyślaniu powodów najazdu. Wojna toczona przez Rzym musi 
być usprawiedliwiona, np. powodem może być śmierć konsula w zamierzchłej 
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przeszłości, ochrona prowincji, zapewnienie bezpieczeństwa Rzymowi itd. Nie 
inaczej jest dzisiaj; z reguły agresję militarną tłumaczy się zagrożeniem bezpie-
czeństwa danego państwa lub jego sojuszników.

Dla zwykłych obywateli przesłanie z wojny galijskiej jest jednoznaczne: 
wojna to dla najeźdźcy ogromny zysk ekonomiczny. Cezar nie krył się z tym jak 
dzisiejsi politycy. Dzięki niej mógł się pozbyć swoich pokaźnych długów (Gre-
nier, 2002, s. 269). W swoich pamiętnikach pisał jasno, że bogactwa galicyjskie 
otworzą mu drogę do władzy, że najbardziej potrzebuje pieniędzy. 

Zatem dojście do władzy gwarantują pieniądze. Potwierdza to biografia Ju-
liusza Cezara. Jednym ze sposobów, w jaki zdobywał przychylność sojuszników, 
były pieniądze. „Całe najbliższe otoczenie, nawet dużą część senatorów zobo-
wiązał wobec siebie pożyczkami bezprocentowymi lub na bardzo niski procent. 
Również z innych stanów osoby, czy to zaproszone do siebie, czy samorzutnie 
zgłaszające się do niego, obdarzał hojnie, ponadto spośród wyzwoleńców i nie-
wolników każdego, o ile cieszyli się względami swoich panów czy patronów. 
Jednocześnie dom jego stał się jedynym i zawsze gościnnym schronieniem dla 
wszystkich prawem ściganych lub zadłużonych oraz rozrzutnej młodzieży, chyba 
że obciążało kogoś zbyt jaskrawe przestępstwo, wyjątkowa ruina finansowa czy 
skrajna rozrzutność; taki nie mógł liczyć na jego poparcie. Tym wprost mówił, że 
‘potrzeba im wojny domowej’. Z nie mniejszą gorliwością zabiegał o względy 
królów i prowincji na całym świecie, jednym ofiarowując w darze tysiące jeńców, 
innym posyłając wojska posiłkowe, dokąd tylko chcieli i ilekroć zechcieli, bez 
uchwały upoważniającej senatu i ludu. Także ozdobił hojnie wspaniałymi budow-
lami najpotężniejsze miasta Italii, galickich i hiszpańskich prowincji, Azji i Gre-
cji” (Trankwillus, 2004, s. 32).

Na rozrywki ludu rzymskiego – igrzyska, walki dzikich zwierząt – Juliusz 
Cezar wydawał olbrzymie sumy pieniędzy. To postępowanie, jak pisze Plutarch, 
sprawiało wrażenie „jakby za te wielkie sumy, które wydawał, chciał sobie zdo-
być przemijającą i krótkotrwałą popularność, choć w rzeczywistości kupował on 
w ten sposób za niewielką cenę najwyższą władzę” (Plutarch, 1955, s. 668). Nie 
inaczej jest dzisiaj, pieniądze nadal otwierają drogę do kariery politycznej i gwa-
rantują sojuszników. Wystarczy przeanalizować koszty kampanii wyborczej, aby 
przekonać się, że na start w życiu politycznym mogą pozwolić sobie nieliczni. 

Kolejnym ze sposobów umożliwiających dotarcie na szczyty władzy jest za-
pewnienie sobie poparcia mas. Na tym polu oczywiście Cezar również odniósł 
sukces. Punktem wyjściowym jego zabiegów były usiłowania zmierzające do 
przywrócenia przedsullańskiego autorytetu i znaczenia urzędu trybunów ludo-
wych, co ostatecznie nastąpiło za konsulatu Krassusa i Pompejusza (por. Konik, 
2004, s. 30). Ponadto organizował wspomniane wyżej rozrywki dla ludu. Wysiłki 
te bardzo się opłaciły, czego efektem był wybór Cezara na pontifexa maximusa. 
„I oto dwu najzacniejszych współkandydatów, o wiele przewyższających go wie-
kiem, tak znacznie pobił, że on sam otrzymał w ich gminach wyborczych więcej 
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głosów niż oni obydwaj we wszystkich” (Trankwillus, 2004, s. 15–16). Przez cały 
okres swojej władzy zawsze miał na uwadze lud, którym doskonale potrafił mani-
pulować. W odróżnieniu od Pompejusza, który zabiegał o aprobatę senatu, Cezar 
odwrotnie, zabiegał o względy mas, bo wiedział, że w ten sposób zmniejszy zna-
czenie senatorów i będzie od nich niezależny. Dzięki wykorzystaniu mas Juliusz 
Cezar ugruntował swoją pozycję polityczną.

 Dzisiejsi politycy, podobnie jak Cezar, muszą zabiegać o względy wybor-
ców. Do pomocy w manipulowaniu masami mają znacznie szerszy asortyment 
środków: media, Internet oraz zastępy specjalistów. Różnica w stosunku do Ceza-
ra polega jednak na tym, że współczesny polityk rzadko wywiązuje się z obietnic 
przedwyborczych i nie organizuje wystawnych igrzysk. Rzadko też ma zdolności 
retoryczne i jest przygotowany do swojego zawodu. Nie jest osobliwością jak 
Juliusz Cezar.

Wymiar wychowawczy biografii Cezara 

Już w kilku miejscach niniejszego artykułu zostało zasygnalizowane impli-
cite, jakie walory wychowawcze może mieć biografia Juliusza Cezara dla poten-
cjalnych odbiorców.

Po pierwsze dużą zaletą tej biografii jest to, że ukazuje człowieka, którego 
droga do sukcesu przyśpiesza po czterdziestym roku życiu. Mało tego, najwięk-
sze triumfy są jeszcze przed nim. Ponadto na bazie tej opowieści widać bardzo 
wyraźne, że nie dzieje się to błyskawicznie. Jest to długotrwały, wyczerpujący 
proces. Powyższe stwierdzenia mogą być zaprzeczeniem współczesnej wizji suk-
cesu, gdzie najkorzystniej jest go odnieść szybko i to w jak najmłodszym wieku. 
Ponadto bardzo często zapomina się dzisiaj, że aby odnieść sukces, trzeba długiej 
i wytrwałej pracy. Życie Cezara pokazuje, że może lepiej święcić triumfy w wie-
ku dojrzałym. Przemawia za tym rozwiązaniem duża wiedza życiowa, poparta 
doświadczeniem. Człowiek ma wtedy inny stosunek do świata i ludzi.

Biografia ta jest modelowym przykładem, na bazie którego można zobaczyć, 
jak bardzo istotna jest umiejętność kierowania własnym życiem. Ponadto można 
wyodrębnić w niej etapy dochodzenia Cezara do władzy i przekonać się, że każdy 
był gruntownie przemyślany i zaplanowany nawet w szczegółach. W życiu Ceza-
ra nic nie działo się przypadkowo i chaotycznie. Zapoznając się z ową biografią, 
można zapytać, czy nie warto takiego planowego działania przenieść na swoje 
życie?

Bardzo istotne miejsce w życiu Cezara zajmowała praca. Dotyczy to różnych 
sfer aktywności Cezara. Była to zatem praca nad sobą i swoim charakterem, na-
stępnie praca związana ze zdobywaniem kolejnych stopni władzy. Można wysu-
nąć twierdzenie, że zdobycie dyktatury przez Cezara było efektem jego żmudnej 
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pracy na kilku frontach. Ważne jest również to, że pomimo rozległych obszarów 
swojej działalności miał on czas na swój indywidualny rozwój humanistyczny. 
Wiadomym jest, że podczas swoich wypraw wojennych uprawiał twórczość li-
teracką. W odróżnieniu od Cezara dzisiejszy człowiek obywa się najczęściej bez 
humanistycznego wymiaru życia. Jego egzystencja jest najczęściej jednowymia-
rowa, wiążąc się z celami praktycznymi. Przykład Cezara pokazuje, że można 
połączyć ze sobą te dwie płaszczyzny.

Z racji tego, że Cezar miał wielostronne zainteresowania i uczestniczył w kil-
ku wymiarach życia publicznego, z jego wiedzy i doświadczeń życiowych mogą 
czerpać ludzie różnych profesji. Przedstawione wcześniej fakty biograficzne 
mogą przyczynić się do wzbogacenia warsztatu pracy nie tylko polityków, lecz 
również dyplomatów, psychologów i żołnierzy. 

Celem podrozdziału „Wódz i jego armia” było ukazanie zdolności wycho-
wawczych Cezara w stosunku do żołnierzy. Wiedza i praktyka wojskowa wodza 
rzymskiego w tym zakresie mogą być przydatne w formowaniu przyszłych strate-
gów i dowódców. Na innym jeszcze gruncie – liderów i managerów. 

Cezar, jako wybitny wódz rzymski, miał wielu naśladowców. Przykładem 
może być tu Napoleon, który próbował wzorować się na Cezarze. Jednak w zde-
rzeniu z nim prezentował się niekorzystnie. Cezar przewyższał go aktywnością 
i wielostronnością zainteresowań, pochodzeniem arystokratycznym. Był bardziej 
przystępny, posiadał urok osobisty. W odróżnieniu od Napoleona Cezar potrafił 
wyzbyć się wszelkiej mściwości wobec przeciwników, miał niemałostkowe po-
dejście do spraw majątkowych, a przede wszystkim dobre wychowanie (Kraw-
czuk, 2004, s. 21). 

Biografia Cezara przybliża odbiorcy przede wszystkim brutalny świat polity-
ki. Skłania do namysłu nad celowością wojen, niebezpieczeństwem silnej władzy, 
która w tym wypadku przemieniła się w dyktaturę. Wprowadza w problematykę 
manipulacji masami, ukazuje, jakimi metodami da się obalić dany ustrój. Ponadto 
na bazie biografii Juliusza Cezara można zobaczyć, jak skuteczne było wychowa-
nie mające ukształtować człowieka o mentalności imperialnej. Problem narodzin 
mentalności imperialnej, a co za tym idzie związanej z tym moralności politycz-
nej, porusza w swojej książce Adam Ziółkowski (2005, s. 164–174). Jak widać, 
zakres treści, jakie niesie ze sobą biografia Juliusza Cezara, wyczerpałby na pew-
no zakres semestralny przedmiotu filozofii politycznej. Można też przypuszczać, 
że ułożenie programu nauczania wspomnianego powyżej przedmiotu na podsta-
wie omawianej tu postaci biograficznej zwiększyłoby na pewno emocjonalne za-
angażowanie uczestników i pobudziłoby ich do zainteresowania polityką, jak też 
do analizowania współczesnej sceny politycznej bardziej niż encyklopedyczna 
forma przekazu tychże treści, stosowana najczęściej przez nauczycieli akademic-
kich.

W końcu najbardziej dramatyczna scena biografii – zasztyletowanie Cezara 
w idy marcowe roku 44 p.n.e. – niesie ze sobą najcięższy ładunek emocjonalny 
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i polityczny. Scena ta chyba najbardziej pobudza do refleksji i mnoży niekończące 
się wątpliwości. Czy zamachowcy byli zwykłymi mordercami, czy też zasłużyli 
na miano bohaterów? Walczyli przecież o zmartwychwstanie republiki, chcieli 
wolności, a zatem końca tyranii Cezara. Czy ich porażka polityczna wiązała się 
z tym, że nie mieli gotowego planu działania po zabiciu dyktatora? Nie posia-
dali zdolności politycznych Cezara? W analizie powyższych wątpliwości może 
pomoc również sztuka Szekspira Juliusz Cezar, która podejmuje problematykę 
zamachu na Cezara.

Powyżej zostały przedstawione pozytywne aspekty wychowawcze biografii 
Cezara, które mogą przyczynić się do rozwoju człowieka. Jednakże należy pamię-
tać, że biografia ta ma też drugie oblicze, swój negatywny wymiar. Może zainspi-
rować rozwój karierowiczów, a w najgorszym wypadku dyktatorów i morderców 
wojennych.

Biografia Juliusza Cezara jest bardzo atrakcyjna, przyciąga uwagę. Każdy 
odbiorca może w niej znaleźć inne treści, wydarzenia, które mogą go zainspiro-
wać i pobudzić do rozwoju. Zapewne nasuną mu się też inne refleksje nad przy-
wołanymi tutaj wydarzeniami biograficznymi. Poza tym pozwala doświadczyć 
tamtych odległych czasów i zderzyć wagę ówczesnych problemów politycznych 
ze współczesnymi. Biografia ta na pewno przyczynia się do rozwoju większej 
świadomości politycznej osób, które się z nią zapoznają. Posiada też znamiona 
wychowania obywatelskiego.

Należy pamiętać, że wspomniane tutaj wydarzenia zaczerpnięte z biografii Ju-
liusza Cezara można przedstawić także w konwencji popularnej i komediowej, co 
potwierdzają liczne filmy i komiksy, w jakich pojawia się postać rzymskiego przy-
wódcy. Oznacza to, iż Juliusz Cezar nie musi zawsze kojarzyć się tragicznie i mo-
numentalnie. Obcując z biografią Cezara, można przy niej również odpocząć, co 
jest istotne dla rozwoju współczesnego człowieka i jego recepcji wiedzy o antyku.
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Nietraumatyczne a smutne okoliczności śmierci 
w kontekście intelektualnej biografii 

Stefana Swieżawskiego 

Streszczenie: Aby pogrzeb nie był postrzegany jako wielka trauma – krańcowy przejaw nie-
szczęścia (w przeciwieństwie do wydarzenia jedynie smutnego) – musi być spełnionych kilka pod-
stawowych warunków. Po zaprezentowaniu tych warunków w artykule zastanowimy się, czy ich 
spełnienie jest jedynie wynikiem niedefiniowalnego i przypadkowego w swojej genezie szczęścia 
życiowego, czy trzeba szczęściu pomagać, by się ziściło? Odpowiedzi oczywiście będziemy poszu-
kiwać w intelektualnej biografii Swieżawskiego.

Słowa kluczowe: biografia intelektualna, Stefan Swieżawski, życie-śmierć.

Not traumatic and only sad circumstances of death in the context 
of an intellectual biography of Stephen Swieżawski 

Summary: In order for the funeral not seen as a great trauma – a manifestation of extreme 
unhappiness (as opposed to just a sad event) – several basic conditions must be fulfilled. After intro-
ducing these terms in the article, we consider whether meeting them is only the result of indefinable 
and accidental, in its genesis, happiness in life, if the happiness must be helped to come true? Of 
course we will look for the answers in the intellectual biography of Swieżawski.

Keywords: intellectual biography, Stefan Swieżawski, life-death.

Pogrzeb osoby bliskiej zawsze będzie dla pozostających wydarzeniem przy-
najmniej smutnym. Bolesna jest świadomość ziemskiej rozłąki – jeszcze trudniej 
bywa, gdy żyje się z przekonaniem, że jest to rozłąka ostateczna. Jest wiele też 
okoliczności, które mogą dodatkowo potęgować negatywne doznania. Żeby po-
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grzeb nie był jednak postrzegany jako trauma (krańcowy przejaw nieszczęścia), 
musi być spełnionych kilka podstawowych warunków:

• żegnany powinien dożyć sędziwych lat (najlepiej we względnym zdrowiu),
• bilans życiowy powinien być dodatni, czego osoba odchodząca powinna 

być świadoma,
• jak wiele sytuacji obrazuje, pewnym „ułatwieniem” może być życie 

i umieranie w klimacie teologicznej wiary – mając na uwadze sprawy eschato-
logiczne,

• dzieło życia powinno znaleźć uznanie (być kontynuowane, powielane, 
wspominane z uznaniem) wśród tych, co zostają: rodzina, uczniowie, epigoni  
– krótko mówiąc – chodzi o dobrą pamięć. Zła pamięć skłania w tych okoliczno-
ściach do milczenia…

Kontynuując (sic!): chcę przywołać postać Stefana Swieżawskiego1 i kilka 
biograficznych faktów – głównie z biografii intelektualnej. Sygnalizowany wątek 
osobisty będzie jedynie drobnym kontekstem, ale ściśle komponującym się z mo-
tywem przewodnim prezentowanych omówień2.

Powszechnie znane jest heideggerowskie ujęcie człowieka jako bytu ku 
śmierci. Uświadomienie sobie własnej śmiertelności (100% ludzi umiera) może 
paraliżować życie, może skłaniać do ambiwalentnych wniosków, ale może też 
mobilizować do dobrego życia (cokolwiek dobre życie miałoby znaczyć). We 
wspomnieniu po śmierci przywołanego Profesora, wybitnego uczonego, ale także 
człowieka o wielkim autorytecie moralnym, pisałem: 

Swieżawski o śmierci mówił często i zawsze z nadzieją. Głęboko wierzył, że życie się przemie-
nia, ale nie znika. Fakt śmierci – podkreślał w swoim Alfabecie duchowym – wymaga od nas 
przemiany duchowej o wiele większej niż akceptacja rewolucji kopernikańskiej w astronomii. 
Chrześcijanin jest powołany przez swoją wiarę do trwania w stanie największej rewolucji. To, 
co wydaje się śmiercią, naprawdę jest dopiero pełnym życiem. Jasno zdefiniowana nadzieja 
eschatologiczna Swieżawskiego pod żadnym pozorem nie bagatelizowała jednak doczesności. 

1  Stefan Swieżawski (1907–2004) – wybitny historyk filozofii średniowiecznej i największy 
w Polsce znawca pism św. Tomasza z Akwinu. Jeden ze świeckich audytorów Soboru Watykańskie-
go II, bliski przyjaciel Jana Pawła II. Studia ukończył we Lwowie. Współpracował m.in. z Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim i Polską Akademią Nauk. Był jednym z duchowych ojców środowi-
ska „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Autor ośmiotomowej monografii Dzieje filozofii euro-
pejskiej XV wieku jak również obszernej (trzytomowej) autobiografii: Wielki przełom (1907–1945), 
Lublin 1989; W nowej rzeczywistości (1945–1965), Lublin 1991; Owoce życia (1966–1988), Lublin 
1993. Bogata autobiografia jak również obszerny dorobek naukowy mogą stać się przedmiotem 
wielorakich badań, oczywiście także w kontekście badań biograficznych.

2  Wiele lat spędziłem nad studiowaniem dorobku naukowego Swieżawskiego, czego czytelnym 
znakiem pozostaje m.in. publikacja książkowa z 2007 r. Humanizm chrześcijański Stefana Swieżaw-
skiego (www.leksem.pl), Łask, skąd pochodzą obszerne, poprawione fragmenty niniejszego przedło-
żenia. Miałem również zaszczyt spotkać się osobiście z profesorem Swieżawskim w jego mieszkaniu, 
w Warszawie, w 2001 r. Owocem spotkania jest wywiad ze Swieżawskim opublikowany w „Gościu 
Niedzielnym” z 27 stycznia 2002 r. (nr 4), s. 16, jak również w ww. książce, s. 309–315. W dniu  
22 maja 2004 r. uczestniczyłem w pogrzebie Swieżawskiego w podwarszawskich Laskach. 



Nietraumatyczne a smutne okoliczności śmierci… 147

Przeciwnie. Swieżawski był gorliwym jej apologetą – z całą stanowczością ukazywał jej wiel-
kość i piękno przez wielkość i piękno filozofii: jestem przekonany – pisał – że każde dzieło 
ludzkie w miarę jego wartości obiektywnej będzie utrwalone i nie zostanie unicestwione na 
wieczność (Kamiński, 2004, s. 427–429). 

*   *   *
Od czasu podjęcia decyzji o wyborze studiów Swieżawski pozostawał wier-

ny filozofii – pasji, w której już wcześniej się rozmiłował, i religii chrześcijań-
skiej, którą wyniósł z domu rodzinnego. Nigdy nie zaniechał formacji filozoficz-
nej i nigdy nie sprzeniewierzył się inspiracjom płynącym z kart Ewangelii. Już 
od czasów studenckich, kiedy to działał w lwowskim Stowarzyszeniu Katolickiej 
Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, zajmował się, jak to nazywa, meblowa-
niem głów w sekcji filozoficzno-religijnej, nad którą wówczas sprawował pieczę 
(Swieżawski, 1989, s. 149). Całe jego późniejsze, dojrzałe życie intelektualne 
podporządkowane było dążeniu do mądrości i prawdy. Historyczne spektrum fi-
lozofii i autentyczna Ewangelia znaczyły jego twórczą działalność aż po Alfabet 
duchowy, książkę, nad którą pracował tuż przed swoją śmiercią w maju 2004 r. 
Wojciech Bonowicz, wspominając w jej wstępie, że Swieżawski był wybitnym 
historykiem filozofii i człowiekiem wielkiej wiary, swoją wypowiedź zakończył: 
„Dla wielu z nas – był prorokiem” (Bonowicz, 2004, s. 5).

Rola historiografii filozoficznej 

Perspektywa historyczna filozofii, stanowiąc rzeczywistość jednocześnie bo-
gatą i tajemniczą, stwarza nieograniczoną wręcz możliwość jej ujmowania. Świa-
domy tego Swieżawski z uznaniem odnosi się do głoszonej przez Władysława 
Tatarkiewicza3 zasady interwencjonizmu w uprawianiu historii filozofii, którą od-
nosi zarówno do mnogości aspektów przedstawiania przedmiotu historii filozofii, 
jak i względem różnorodności koncepcji filozoficznej historiografii (Swieżawski, 
1978a, s. 260). Tatarkiewicz wyjaśniał: 

Historycy są jak studenci w akademii, którzy malują z modela: każdy siedząc w innym miej-
scu, widzi go inaczej, niemniej każdy może go odmalować wiernie. A różne punkty widzenia 
uzupełniają się i korygują wzajem. Z interwencjonizmu nie wynika, by historia musiała być 
subiektywna: wynika natomiast, że musi, jak zresztą każda nauka, być wysiłkiem zbiorowym, 
że tylko stopniowo zbliżać się może do celu, że interwencja interwencję uzupełnia (Jaworski, 
1975, s. 49). 

3  Swieżawski Władysława Tatarkiewicza określa mianem wielkiego humanisty. Czyni to 
w kontekście namysłu nad zagadnieniem kultury. W. Tatarkiewicz, jak podkreśla, stojąc na straży 
wartości istotnych dla kultury, wskazywał na filozofię i nauki humanistyczne, jako na dziedziny 
decydujące o losach jej rozwoju (por. Swieżawski, 1978a, s. 260).
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Swieżawski, mimo że jest zwolennikiem łączenia w historiografii filozoficz-
nej historii filozofów z historią problemów filozoficznych, to z punktu widzenia 
potrzeb filozofii, jako głębszą i o wiele wartościowszą, wskazuje historię ujmowa-
ną od strony problemów filozoficznych. Zaznacza, że 

właściwy nerw dziejów filozoficznych przebiega poprzez spięcie, zarówno między konkret-
nym człowiekiem, a wymykającym się spod zasięgu uwarunkowań czasowo-przestrzennych 
pytaniem filozoficznym, jak i między tym, co w filozofii nowe, co zjawia się po raz pierwszy, 
i tym, co nieprzemijające, wieczne, klasyczne (Swieżawski, 1978a, s. 259).

Mieczysław Albert Krąpiec podkreślał wręcz, że Swieżawski historię filozofii 
postrzegał nie tylko jako historię pism, ale jako będącą w ciągłym rozwoju żywą 
myśl. Wskazywał, że w tym rozumieniu historii był kontynuatorem swego mistrza 
– Étienneʼa Gilsona. To Gilson, którego, podobnie jak Swieżawski, nazywa naj-
wybitniejszym współczesnym historykiem filozofii, dzięki doskonałej znajomości 
dziejów myśli filozoficznej mógł dostrzec prawdziwościowy, klasyczny ciąg filozo-
ficznej interpretacji rzeczywistości świata i ludzi (Krąpiec, 1997, s. 63–64).

Uczeń Swieżawskiego, Karol Tarnowski, zwraca z kolei uwagę, że entu-
zjazm Profesora wynikający z faktu obcowania z historią filozofii obwarowany 
jest dwoma przekonaniami. Po pierwsze, że każdy ludzki rzetelny wysiłek jest 
wartościowy. Po wtóre, wskazuje na wiarę w wartość ciągłości kultury. Dostrzega 
tu pewien kierunek i sens. Podkreśla, że zarówno zaniedbania i błędy, jak i genial-
ne intuicje owocują po wiekach niemożliwymi do wymazania konsekwencjami 
(Tarnowski, 1997, s. 97).

Swieżawski, mówiąc o formacji umysłowej, wskazuje na jej podstawowe od-
miany: filozoficzno-humanistyczną i religijną, wobec których ogromną rolę – nie 
tylko czysto naukową, ale także wychowawczą, w szerokim tego słowa znaczeniu 
– ma do spełnienia właśnie historia filozofii (Swieżawski, 1978b, s. 62).

Swieżawski wielokrotnie podkreślał, że każdy, kto pozostaje w kręgu filo-
zofii powinien znać jej całą historię. Niestosownością, obniżającą poziom na-
ukowych badań, jest ograniczanie się tylko do wybranych epok. „Wszystko jest 
ważne, ponieważ w metafizyce lub antropologii filozoficznej prawdy, do których 
się dochodzi, są pozaczasowe. To, co mówił Platon lub Leibniz, to, co prawdziwe 
jest w nauczaniu nam współczesnych z zakresu tych dziedzin – pozostanie na za-
wsze prawdziwe” (Swieżawski, 1997, s. 16). W ogóle zaś nie do pomyślenia jest 
dla Swieżawskiego ahistoryczne uprawianie filozofii. Jest przekonany, że historia 
filozofii ma ważne zadanie do spełnienia wobec samej filozofii. Jest ona bowiem, 
jak podkreślał, z „punktu widzenia realizmu, właściwym polem doświadczalnym 
i najlepszym warsztatem dla refleksji filozoficznej” (Swieżawski, 1978a, s. 263–
264). Stąd za słuszne uzna Swieżawski adagium: historia philosophiae magistra 
philosophiae (Swieżawski, 1993a, s. 252).

Łączność filozofii z jej historią, przy uwzględnieniu wielorakich ograniczono-
ści życia ludzkiego, pozwala nie tylko uniknąć powielania przemyśleń z ogromnej 
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problematyki filozoficznej, ale ustrzega również przed popełnianymi często błę-
dami (Swieżawski, 1978b, s. 62–65; idem 1978c, s. 61). „Dzięki historii – mówi 
Swieżawski – nasz warsztat osobisty zwielokrotnia się o całe wieki narastającego 
wysiłku twórczego tysięcy ludzi parających się tą dziedziną, niezmiernie wprost 
poszerzając nasze własne «laboratorium» refleksji filozoficznej”) (ibidem).

Historyk filozofii, z drugiej strony, powinien cechować się jasną koncepcją 
filozofii jako wiedzy, by potrafił rozstrzygnąć, czy badane teksty są filozoficzne 
i jakiej dyscypliny są wyrazem. Od tego też zależy hierarchia ważności poszcze-
gólnych dyscyplin filozoficznych, a w konsekwencji proponowany przez histo-
ryka filozofii obraz filozofii i jej dziejów. W tym sensie Swieżawski powie, że 
historyk filozofii musi być sam filozofem (Swieżawski, 1993a, s. 250–251). Ważna 
jest jednak świadomość wzajemnej odrębności terenów: historyczno-filozoficz-
nego i stricte filozoficznego. „Na wszystkich etapach badawczych, a zwłaszcza 
przy ocenianiu faktów historyczno-filozoficznych postrzeganie odrębności tych 
dwóch płaszczyzn jest sprawą pierwszorzędnej wagi” (ibidem, s. 255). Owo roz-
graniczanie wypowiedzi filozoficznych i historyczno-filozoficznych domaga się 
i jednocześnie gwarantuje realną i twórczą wymianę usług obu tych dziedzin (ibi-
dem, s. 252).

Swieżawski wskazuje również na doniosłą rolę jaką odgrywa historia filozofii 
dla religii. Stoi on na stanowisku, że każdy człowiek religijny powinien pogłębiać 
swoją wiedzę o Bogu, a każda teologia potrzebuje wsparcia ze strony filozofii. By 
lepiej pojąć prawdy Boże, potrzebna jest ogólna mądrość historyczna (m.in. z za-
kresu kultury, społeczeństwa, dziejów kościoła, teologii itp.), z której nie można 
wyłączać historii filozofii. Pogłębianie wiedzy o Bogu domaga się korzystania 
z historii filozofii choćby pośrednio, przez filozofię, dla której przecież jej historia 
jest niezbywalnym narzędziem (Swieżawski, 1993a, s. 68–69). Jest także sprawą 
ważną, na jakiej filozofii teologowie opierają swe dociekania oraz do jakiej filozo-
fii odwołują się ludzie wierzący. Nie należy oczywiście nigdy kwestionować plu-
ralizmu w filozofii i teologii, ale na pewno „każdy wybór winien być świadomy 
i wynikać z nabytej wiedzy historyczno-filozoficznej i metodologicznej. Zgubny 
tu zawsze jest – podaje Swieżawski za Janem Andrzejem Kłoczowskim – eklek-
tyzm powierzchowny i dyletancki” (Swieżawski, 1995a, s. 41).

Jak w formacji filozoficznej i poniekąd religijnej poruszamy się w sferze 
mądrości, tak w formacji humanistycznej obcujemy przede wszystkim z wiedzą. 
Wiedza humanistyczna jest dla Swieżawskiego specyficzna w dwojakim znacze-
niu: po pierwsze pozwala nam ona lepiej poznać człowieka i jego dzieła, a po 
drugie, tego, kto ją uprawia, czyni bardziej człowiekiem. Zatrzymując się przy 
pierwszym znaczeniu wiedzy humanistycznej, napotykamy i tu szeroką gamę 
aspektów, w których, w różnych naukach, można ujmować człowieka, jego oso-
bowość i działalność. By, w podejmowanych studiach z zakresu historii kultury, 
nie fałszować obiektywnego stanu rzeczywistości, koniecznym warunkiem jest 
ujmowanie zagadnień z zakresu problematyki filozoficznej. Swieżawski twier-
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dzi wręcz, że to właśnie w sferze przedmiotu, którego dotyczą wszelkie nauki 
historyczne, dzieje filozofii są jednym z istotnych czynników pogłębiających ich 
humanizację. W drugim znaczeniu studia historyczno-filozoficzne są dogodną 
sposobnością dla podejmujących te badania, dla ich osobistej formacji huma-
nistycznej. Obcując z tekstami źródłowymi, człowiek winien posiadać i ciągle 
usprawniać umiejętności filozoficzne, historyczne, filologiczne, a nawet technicz-
ne w zakresie metod badawczych. Przytoczone sprawności, z całą swoją boga-
tą i wielowarstwową treścią, wywierają wpływ humanizujący, a to oznacza, że 
rzetelny historyk filozofii staje się bardziej człowiekiem4. Jest rzeczą oczywistą 
dla Swieżawskiego, że naukowo uprawiana historiografia filozofii nie może być 
udziałem wszystkich, ale, jak podkreśla, każdy człowiek jest zdolny do uprawia-
nia przednaukowej filozofii. Chodzi tu o kontemplacyjny5 i sapiencjalny charakter 
ujmowania rzeczywistości, który może leżeć u podłoża rozwoju ludzi wszelkich 
poziomów wykształcenia, znacząco wzbogacając ich formację ogólnohumani-
styczną (Swieżawski, 1978b, s. 65–69). Jak pisze Swieżawski: 

jest rzeczą bardzo istotną móc się odnaleźć w konkretnej sytuacji czasowo-przestrzennej, zro-
zumieć wymogi chwili, próbować odczytywać znaki czasu, wnikać w sens ewolucji i prze-
mian, jakie się dokonują, a przy tym nie tylko nie ulec katastrofizmowi i duchowej negacji, nie 
przerażać się fermentami kryzysu, lecz twórczo i pozytywnie nastawiać się na teraźniejszość 
i przyszłość. Zdobycie takiej postawy – dla Swieżawskiego – jest niemożliwe dla dzisiejszego 
człowieka bez pogłębionej znajomości historii (ibidem, s. 69).

Historyczna myśl filozoficzna, poza elementem wzbogacającym naszą wie-
dzę, uczy więc także samodzielnego myślenia. Wdrażanie człowieka w prawdzi-
wy humanizm, opierający się bezmyślności i wszelkiemu spłycaniu, ma znamiona 
autentycznego rozwoju kultury. Historiografia (także filozoficzna) poprzez pobu-
dzanie do krytycznej refleksji jawi się jako decydujący czynnik, stanowiący o lo-
sach tego rozwoju (Swieżawski, 1978a, s. 265). 

U podstaw uprawiania każdej historiografii ma leżeć służba prawdzie, ro-
zumianej jako zgodność hipotez historyka z zespołem badanych faktów. Historia 
nie ma i nie powinna mieć żadnych celów ubocznych poza prawdą, do której do-
chodzić się będzie jedynie w prawdziwej wolności intelektualnej. Swieżawski nie 
przyjmuje żadnych kompromisów z fałszem. Stoi na stanowisku, że nawet najgor-
sza prawda lepiej będzie wzbogacać filozofię, umacniać teologię oraz pogłębiać 

4  Znamienna była rada udzielona Swieżawskiemu przez Tatarkiewicza, który sugerował, by w cza-
sie zajęć seminaryjnych z historii filozofii, poza dawaniem jak największej ilości ujęć syntetyzujących, 
zostawiać też dużo czasu na dyskusję podczas owych spotkań (por. Swieżawski, 1978a, s. 261).

5  Kontemplacja jest dla Swieżawskiego kluczowym pojęciem w jego ujęciu filozofii. Jeśli 
wyodrębni się, za św. Tomaszem z Akwinu, trzy podstawowe działania ludzkie: poznanie (theoria), 
postępowanie (praxis) i tworzenie (poiesis), to kontemplacja łączy się z pierwszą z wymienionych. 
„Bo pierwotnie theoria oznaczało nie <teorię> w sensie jakiejś struktury naukowej, tylko kontem-
plację. Theorien znaczy: oglądać, patrzeć; chodzi tu więc o postawę kontemplacyjną” (Swieżawski, 
1995j, s. 154).
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formację humanistyczną niż fałsz pozornie najlepiej służący innym niż prawda 
celom (Swieżawski, 1978b, s. 70). Przestrzega zatem przed łatwym ześlizgiwa-
niem się z płaszczyzny filozoficzno-prawdziwościowej na grunt ideologiczny, czy 
zgodny z jego osobistym światopoglądem. 

Historyk filozofii winien śmiało poszukiwać prawdy historyczno-filozoficznej i filozoficznej. 
Winien pamiętać, że obiektywna prawda jest jedna, ale dróg prowadzących do niej wiele, 
gdyż z natury ludzkiej wynika aspektowość poznania filozoficznego. Stąd bierze się pluralizm 
filozofii, który historyk filozofii musi uznać za wyraz normalnie funkcjonującego ludzkiego 
poznania w zakresie problematyki filozoficznej (Swieżawski, 1993a, s. 254).

Mimo że Swieżawski stoi na stanowisku bezinteresowności filozofii, jak pod-
kreśla Tarnowski, cały jego dorobek historyczno-filozoficzny służy nie tylko wie-
dzy, ale też kształtowaniu określonej postawy wobec świata, postawy kontempla-
cyjnej ściśle powiązanej z metafizyką, jako elementem poprzedzającym działanie: 
widzi on w kontemplacji owoc dziecięcego zadziwienia światem i pokornego za-
chwytu nad istnieniem. W praktyce znajduje to odzwierciedlenie w otwartości 
i pokorze wobec rzeczywistości6. Opowiedzenie się bowiem za jedną prawdą oraz 
niezbywalnymi wartościami nie tylko nie wyklucza, ale wręcz zakłada dialog – to 
tutaj Tarnowski dopatruje się mądrości wytrawnego historyka filozofii. Otwarcie 
się na innych nie może iść w parze z chęcią dominacji. Swieżawski domaga się 
rezygnacji z wszelkiego władztwa, klerykalizmu, nacjonalizmu czy psychologii 
oblężonej twierdzy. W uprawianej filozofii stara się poszukiwać tego, co wspólne 
wszystkim ludziom. I nie chodzi tutaj o przekreślanie czy niedostrzeganie różnic, 
ale o umożliwienie komunikacji. Dopiero taka postawa wydaje się Swieżawskie-
mu słuszna i godna filozofa (Tarnowski, 1997, s. 95–98).

Swieżawski, reprezentując określony pogląd na świat, spotyka się z uwagą, 
że jako historyk filozofii narażony jest na bycie nieobiektywnym. Ale przecież nie 
można żadnemu historykowi filozofii odmówić prawa do własnych poglądów fi-
lozoficznych. Owe preferencje nie dewaluują historyczno-filozoficznych badań, 
a przynajmniej nie powinny. Z całą pewnością tak się dzieje w przypadku Swieżaw-
skiego, który „z wielkim obiektywizmem bada swój przedmiot, nie ograniczając się 
do jednej epoki i do swoich myślicieli” (Turowicz, 1997, s. 100). Sam Swieżawski 
zresztą zaznacza, że badając każdą filozofię, trzeba chcieć ją zrozumieć, wnikając 
w jej istotne motywy i w jej głęboki mechanizm (Swieżawski, 1978a, s. 262). 

Nawet twórczość filozoficzną, do której żywi niechęć, winien odtworzyć z maksymalną dla 
niej sympatią. W dobrym wykładzie historii filozofii każdy omawiany pogląd powinien być 
przedstawiony z tak daleko posuniętą, pełną sympatii bezstronnością, że słuchacz ma odnieść 

6  Obrazem potwierdzającym słuszność wyrażonej opinii przez Tarnowskiego są słowa jej ad-
resata. Swieżawski, pisząc o uczonych historykach filozofii (filozofach) jako o strażnikach źródeł 
odpowiedzialnych za prawdę, podkreśla: „Filozof jednak i historyk filozofii ponoszą tę odpowie-
dzialność w sposób szczególny, bo prawda przez nich zdobywana należy do sfery mądrości, a nie 
tylko wiedzy” (Swieżawski, 1993a, s. 256). 



Krzysztof Kamiński152

wrażenie, iż wykładowca jest zwolennikiem tych właśnie filozofii, które aktualnie omawia 
(Swieżawski, 1993a, s. 265). 

U podstaw takich działań miały leżeć ustalenia Wilhelma Diltheya, dla którego 
przedmiotem humanistyki jest rzeczywistość dziejowo-społeczna, a jej właściwe 
i autentyczne zrozumienie wyklucza wszelkie fantazje naukowe. Granicznym, ale 
jedynym ryzykiem takiej metody, w prezentacji niektórych filozofii, może być wra-
żenie, że prezentującemu je badaczowi są one nie tylko bliskie, ale że jest wręcz ich 
zwolennikiem. Nie może być natomiast mowy o braku obiektywizmu (Swieżawski, 
1978a, s. 262). Przykładem jest Swieżawski, który nigdy nie taił, że uważa me-
tafizykę św. Tomasza za szczytowe osiągnięcie filozofii (Tarnowski, 1997, s. 96). 
Podobnie zresztą jak Gilson, który „z równym zapałem prezentował Augustyna, 
Bonawenturę, Rogera Bacona, Dunsa Szkota czy Tomasza. Miał bowiem wielką 
umiejętność pokazania tego pluralizmu, co zupełnie nie wykluczało, że jego wy-
bór padł na Tomasza” (Swieżawski, 1995b, Ustawiać…, s. 38). Wskazanie przez 
historyka filozofii własnej opcji przy okazji prezentowania faktów historycznych 
i ich interpretowania było dla Swieżawskiego, jak to ujmują jego komentatorzy, nie-
zbędnym wymogiem uczciwości intelektualnej historyka (Janeczek, 1999, s. 11–12).

W pracy naukowej Swieżawski przypisywał ogromną wagę cnotom moral-
nym, obok tych intelektualnych. Był świadom, że uczony wskutek szczególnego 
zbiegu różnych okoliczności, a zwłaszcza z braku pewnych przymiotów ducha, 
może dojść do stanu, w którym przestaje być człowiekiem i przeobraża się w wy-
specjalizowanego owada! Stąd konieczność uzupełniania i wzajemnego wspo-
magania, w osobie każdego uczonego, sprawności intelektualnych i moralnych. 
Mówi zatem o postawie maksymalnie realistycznej i uniwersalistycznej, gdzie 
obie te postawy są o wiele bardziej owocem cnót intelektualnych «pozawiedzo-
wych» – znajomości pierwszych zasad, mądrości i roztropności – niż samej cnoty 
wiedzy. Wśród cnót moralnych na plan pierwszy wysuwają się zaś: pracowitość, 
wytrwałość, sumienność i dokładność – głównie w wykorzystywaniu źródeł. Do-
bór faktów, który zależy od osobowości historyka, w każdej historiografii musi 
cechować szczególna odpowiedzialność (Swieżawski, 1993a, s. 257–266). 

Przede wszystkim wobec licznych pokoleń naszych poprzedników, którzy nie mogą się bronić 
ani dyskutować, a których poglądy musimy bezbłędnie odtwarzać, wyjaśniać i przekazywać, 
ale także wobec współczesności. Rola łącznika między przeszłością i współczesnością spra-
wia, że przeszłość nie jest tylko zabytkiem, ale źródłem żywych inspiracji, dla czasów i środo-
wiska, w których żyje i działa historyk (ibidem).

Ważne też jest, według Swieżawskiego, aby historyk filozofii cechował się 
dystansem do własnych dzieł. Konieczna jest świadomość, że propozycje wyja-
śnienia badanych tekstów filozoficznych zostaną kiedyś zastąpione przez lepsze. 
Należy wręcz doszukiwać się satysfakcji z faktu, że jego uczniowie (następcy) 
w sposób bardziej wnikliwy przedstawią wyjaśnienia harmonizujące z całością 
badanej rzeczywistości. 



Nietraumatyczne a smutne okoliczności śmierci… 153

Niekiedy – mówi Swieżawski – szczytowym przejawem prawdziwego uczonego jest nagłe 
uświadomienie sobie znikomości własnych ogromnych trudów intelektualnych – jak u św. To-
masza z Akwinu, który u kresu swej ziemskiej wędrówki i w oczekiwaniu pełni rzeczywistości 
porównał całe dzieło swego życia do garści słomy (Swieżawski, 1993a, s. 255–256).

Rola Ewangelii 

Swieżawski sukces kościoła, do którego przynależał, widział w czystości 
świadectwa dawanego Ewangelii. Winno ono cechować się coraz większą inten-
sywnością przeżywanej wiary i być antytezą religii pojmowanej jako władztwo 
nad milionami dusz. Rozwój ewangelicznej wiary nie domaga się zatem, jakby 
mogło się wydawać, warunków dominacji chrystianizmu – istnieje wtedy ryzyko 
jego pozorności. Zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II, autentyczne 
chrześcijaństwo ma charakteryzować: wspólnotowość, służebność i otwartość, 
których to urzeczywistnienie może być współcześnie gwarantem prawdziwego, 
jak to określa Swieżawski, uchrześcijanienia. W tym duchu dokonana reforma 
kościoła, zdaniem Swieżawskiego, musi wyjść od reformy mentalności; wyzucia 
się ze wszystkich ciasnot feudalno-klerykalno-konstantyńsko-<tomistycznych> 
(Swieżawski, 1995b, s. 12–14). Dawanie świadectwa Ewangelii, będące zaprze-
czeniem tworzenia jedynie struktur i systemów, jest tożsame ze świadectwem da-
wanym prawdzie. Swieżawski powie: „Chrześcijanin jest powołany do tego, aby 
urzeczywistniać zadanie sformułowane przez Chrystusa w rozmowie z Piłatem: 
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo praw-
dzie (J 18, 37)” (Swieżawski, 2004, s. 14). Mając na uwadze wcześniej prezen-
towane poglądy Swieżawskiego, koniecznym wydaje się dopowiedzenie tutaj, że 
w żywym i skutecznym świadczeniu Ewangelii, nieodzowne jest przyjęcie praw-
dy historycznej jak i zrozumienie znaków czasu. 

Historyczne spaczenia i błędy religii chrześcijańskiej, które często znaczą ją 
po dzień dzisiejszy, w najmniejszym stopniu nie są w stanie zachwiać przekona-
niem Swieżawskiego o wyjątkowości chrześcijaństwa zakotwiczonego w Ewan-
gelii. Nie łączy to się z jakimkolwiek potępianiem religii niechrześcijańskich, 
które same w sobie posiadają również określone cząstki prawdy – prawdy jednak 
nieobjawionej (Kalinowski, Swieżawski, 1995, s. 26). 

Swieżawski w chrześcijaństwie odsłania przede wszystkim jego kontempla-
cyjne oblicze. Przeciwstawia się tym samym m.in. XV-wiecznym humanistom, 
którzy kontemplacyjnemu stylowi życia przeciwstawiali chrześcijaństwo z jego 
praktyczną miłością bliźniego. Swieżawski, nie absolutyzując kontemplacji, głosi 
jednak jej logiczną pierwotność wobec działania, podobnie jak J. Maritain, które-
go opinię przytacza: 

Chrześcijaństwo […] przekształciło pojęcie kontemplacji, która nie zamyka się odtąd w inte-
lekcie, ale jedynie w miłości kontemplowanego Boga; przywróciło działaniu jego ludzki sens 
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służby bliźniemu. Tak więc działanie pochodzi z nadmiaru kontemplacji: oto kontemplacja 
daleka od usuwania działania lub od przeciwstawiania się mu, ożywia je (Kalinowski, Swie-
żawski, 1995, s. 26–27).

Swieżawski wskazuje na fakt ścisłej współzależności prawdy i dobra. Mówi 
o sferze poznania i sferze moralności jako o jednej rzeczywistości cechującej 
ludzką aktywność. Zagadnienie prawdy nierozerwalnie złączone jest z zagadnie-
niem dobra – apeluje tym samym o przywrócenie równowagi między sferami 
logosu i ethosu. Pytanie o moralne dobro łączy z pytaniem o sens otaczającej nas 
rzeczywistości i o nasze w niej miejsce. Ogromną rolę w tym działaniu przyznaje 
realistycznej filozofii, która próbuje dotrzeć do ostatecznych racji istnienia by-
tów (metafizyka) i jednocześnie próbuje zgłębić tajemnicę człowieka (antropolo-
gia filozoficzna). W sposób bardziej pełny sprawy te jawią się jednak dopiero na 
płaszczyźnie wiary. Odkrywana wtedy, choćby tylko częściowo, absolutna praw-
da o świecie i o człowieku przynosi kodeks ogólnych wytycznych moralnych. 
Odnalezienie zatem obiektywnej prawdy jest odnalezieniem obiektywnego prawa 
naturalnego, które winno leżeć u podstaw absolutnej moralności i właściwej skali 
wartości. I jak Dekalog jawi się w poszczególnych sumieniach jako obiektywne 
prawo naturalne, tak specyficznym pozostaje typowo chrześcijańskie, ewange-
liczne prawo miłości i Ośmiu Błogosławieństw (Mt 5, 3–12), które budowane jest 
na prawie naturalnym, ale je jednocześnie udoskonala poprzez wzywanie do świę-
tości (Swieżawski, 1995c, s. 11–15). Swieżawski, przeciwstawiając się prymato-
wi ethosu nad logosem, wykazuje, że „relatywizm prawdy prowadzi nieuchronnie 
do relatywizmu moralnego. Kapitulacja zaś ludzkiego intelektu objawiająca się 
zwątpieniem w istnienie absolutnej prawdy i możliwości dotarcia do niej, jest 
ciosem śmiertelnym zadanym naturze ludzkiej i jej godności” (ibidem, s. 15). 

Swieżawski ubolewa, że największe prawdy i wartości Dobrej Nowiny czę-
sto trafiają w pustkę. Winą za to obarcza zaniedbania z poziomu, jak to okre-
śla, niezbędnej podbudowy, która jest konieczna do przyjęcia Ewangelii. Owo 
praeparatio evangelica, zakładając istotną różnicę porządków przyrodzonego 
i nadprzyrodzonego, dokonuje się w sferze przyrodzonej, stanowiąc tym samym 
swoiste praeambula fidei. Porządek naturalny obejmuje i sferę poznania (mądrość 
filozoficzna), i sferę działania (akonfesyjna moralność). Z jednej strony więc czło-
wiek może w sposób naturalny poznać istnienie Boga oraz niektóre jego przymio-
ty, z drugiej, w swoim sumieniu może odczytać główne zasady prawa naturalnego 
– i wszystko to bez pomocy Objawienia. Metafizyka zatem i prawo naturalne 
stanowią kanwę tej różnorodnej budowy, jaką jest w całym swoim bogactwie kul-
tura. I posiadają jeszcze jeden istotny atut: w pełni realistyczna filozofia i etyka 
przyrodzona są z istoty swojej otwarte, także na przyjęcie nadprzyrodzoności, 
na perspektywy transcendentalne i religijne, a więc i na posłanie ewangeliczne 
(Swieżawski, 1995d, s. 26–27). Filozofia może mieć swoje przedłużenie w wie-
rze konkretnego człowieka. Ale również w filozofii wiele impulsów pochodzi ze 
źródła religijnego. 
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W ogóle myślenie o Bogu – mówi Swieżawski – choć jawi się dopiero u człowieka religijne-
go, jest zasadniczo problematyką filozoficzną, ale pojawia się tam, gdzie istnieją niezbędne 
impulsy. Gdy czyta się Summę teologii św. Tomasza, to widać, ile jest tam elementu czysto 
filozoficznego, ile teologicznego czy biblijnego. One w pewnych momentach schodzą się i to 
jest zdumiewająca prawda, że łączy się refleksja filozoficzna z Objawieniem (Swieżawski, 
1995b, s. 37).

Chrześcijaństwo jednak, zaznacza Swieżawski, nie domaga się ze swojej na-
tury nowej filozofii – filozofii chrześcijańskiej. Postrzegając filozofię św. Tomasza 
z Akwinu jako kolejny krok w linii Platon – Arystoteles – Awicenna – Majmonides, 
jest skłonny uniezależnić ją od chrześcijaństwa. Zwraca jedynie uwagę na znacze-
nie metafizyki i impulsy płynące z Biblii – a nasuwające całe bogactwo treści filo-
zoficznych, ze sławnym JESTEM, KTÓRY JESTEM (Wj 3, 14), lub Chrystusowym: 
Zanim Abraham stał się, JA JESTEM (J 8, 58) – które nie tylko odgrywały rolę 
katalizatora przemyśleń filozoficznych, jak powie Swieżawski, ale pozwoliły posu-
nąć naprzód całą problematykę filozoficzną (Swieżawski, 1993b, s. 318 oraz idem, 
1995b, s. 36–37). W nieco innym aspekcie, ale zgodnym z duchem filozofowania 
św. Tomasza, Swieżawski powie, że szukanie kamienia filozoficznego to jest osta-
tecznie szukanie Boga (Swieżawski, 1995b, s. 40).

Swieżawski z aprobatą odnosi się do wypracowanego przez Sobór Watykań-
ski II programu nowej ewangelizacji, w myśl którego, paradoksalnie, dostosowa-
nie chrześcijaństwa do współczesnych potrzeb miałoby polegać przede wszyst-
kim na powrocie do źródeł, na odkryciu na nowo Ewangelii, wierność której 
przynosiłaby ze sobą świętość życia. Nową ewangelizację ma cechować uniwer-
salizm, w przeciwieństwie do ewangelizacji średniowiecznej, która niewątpliwie 
dokonała wielkich dzieł, ale właściwie nie wyszła poza klasztory i środowiska 
elitarne, nie sięgnęła do społeczeństwa (Swieżawski, 1995e, s. 208). Pozostawa-
nie, deklarujących się jako chrześcijanie, ludzi w półmagicznym pogaństwie jest 
również w przekonaniu Swieżawskiego typowe, choć w nieco innym znaczeniu, 
dla czasów współczesnych – chrześcijanie nie żyją bowiem pełnią życia chrześci-
jańskiego. Wynika stąd potrzeba swoistego zindywidualizowania chrześcijaństwa, 
co znalazłoby wyraz w autentycznych osobistych wyborach oraz w coraz bardziej 
świadomym przeżywaniu tego, co stanowi istotę przyjętej wiary. Nie może się 
to jednak dokonać bez wspomnianej podbudowy intelektualnej, bez pogłębienia 
wiedzy religijnej u wszystkich wierzących – oczywiście w miarę osobistych moż-
liwości intelektualnych (Swieżawski, 1995f, s. 68–69; 1995g, s. 81–85).

Nowej ewangelizacji sprzeciwia się również – w mniemaniu Swieżawskiego, 
po dzień dzisiejszy odbijający się echem – duch walki, który przenika chrześcijan 
w konsekwencji wychowania w duchu kontrreformacji. W polskiej rzeczywisto-
ści protoplastami takiego nastawienia pozostają Piotr Skarga i Henryk Sienkie-
wicz, których wizjom Swieżawski przeciwstawia ideały jagiellońskie. Ówczesne 
chrześcijaństwo nie tylko nie było nacechowane jeszcze duchowością walk reli-
gijnych (Swieżawski, 1995g, s. 86), ale wręcz życie zbiorowe cechowały takie 
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postawy jak ekumenizm, tolerancja, pacyfizm, demokracja. Życie to mogli kształ-
tować ludzie o głęboko uzasadnionych przekonaniach humanistycznych, m.in. 
tego pokroju co Paweł Włodkowic, który podkreślał, że „prawo ewangeliczne jest 
prawem miłości, zgody i pokoju, nie zaś strachu, nieporozumienia lub wojen” (za: 
Swieżawski, 1995h, s. 176). Swieżawski zatem, odwołując się do głęboko huma-
nistycznych, chrześcijańskich tendencji Jagiellonów w tworzeniu państwowości, 
postuluje, by ludzi o innych przekonaniach nie traktować jak wrogów. Dotyczy to 
nie tylko chrześcijan, ale i wszystkich wierzących i niewierzących. Ze wszystkimi 
ludźmi mamy coś wspólnego, bez konieczności ustępowania z własnych poglą-
dów (Swieżawski, 1995f, s. 68).

Fundamentalne jest zatem osobiste przekonanie co do wyznawanej wiary, 
umiejętność uzasadniania wyborów religijnych, ale nie mniej doniosłe znaczenie 
odgrywa również relacja chrześcijan w stosunku do osób o innej religijności, po-
szukujących lub niewierzących. Swieżawski mówi wręcz o wzajemności przysług 
w owych relacjach, gdzie condicio sine qua non pozostaje chrześcijańskie świa-
dectwo życia7 dawane Ewangelii. 

Niewierzący i szukający prawdy – zaznacza – powinni być bodźcem naszych ustawicznych 
nawróceń, a tylko autentyczność naszej metanoi może się przyczynić do zbliżenia się do wia-
ry tych, którzy są od niej daleko. Nasze własne świadectwo, że traktujemy poważnie wiarę 
i Ewangelię – i że się ciągle nawracamy, aby wobec posłania ewangelicznego być coraz wier-
niejszymi – jest najwłaściwszą i powszechnie stosowaną metodą ewangelizacji (Swieżawski, 
1978d, s. 179). 

Autentyczne chrześcijańskie świadectwo, wyrażające się w żywej wierze 
i prawdziwej miłości, Swieżawski postrzega we współczesnych czasach jako, jak 
to określa, pierwszą potrzebę chwili obecnej (Swieżawski, 1978e, s. 109)8. 

W ewangelizacji „niezbędna jest mnogość dróg i doświadczeń, a bardzo nie-
bezpieczna uniformistyczna jedność linii” (Swieżawski, 1978f, s. 91). Dlatego 
Swieżawski z upodobaniem przywołuje ewangeliczną przypowieść o zaczynie, 
wedle której Ewangelia miałaby promieniować i przenikać wszystkie struktury 
życia społecznego, nie zaś być odgórną dyspozycją, czy tym bardziej nieznoszą-

7  Wartość świadectwa chrześcijańskiego tym bardziej nabiera znaczenia, jeśli weźmie się pod 
uwagę obserwowaną dewaluację słowa. Swieżawski piętnuje dysonans, jaki coraz bardziej dzieli pięk-
ne słowa i czyny, które nie urzeczywistniają owych pięknych zdań i wielkich słów. Pisze on: „czło-
wiek dzisiejszy bywa zbyt często zdradzany przez różne kazania pełne pięknych zdań i wielkich słów. 
Stracił więc do nich zaufanie. Człowiek ten ma więcej zaufania do potęgi i wymowy milczenia i do 
świadectwa czynów niż do słów, które mu już wiele nie mówią” (Swieżawski, 1978e, s. 107).

8  Przy okazji wskazywania na cechy autentycznego chrześcijaństwa, Swieżawski wskazuje 
na niezbywalną wartość modlitwy, która nastawia życie ludzkie ku Bogu; która wyzwala z błędne-
go koła egocentryzmu i staje się szkołą kontemplacji. Poza tym modlitwa, wbrew błędnym prze-
konaniom, jak dowodzi Swieżawski, prawdziwie zakorzenia nas w rzeczywistości poprzez więzy 
z Bogiem, źródłem całej rzeczywistości. Nie gdzie indziej niż w Bogu, najwyższej rzeczywistości, 
odnajdujemy ostateczną rację chrześcijaństwa i realizmu – powie (Swieżawski, 1978e, s. 109–110).
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cym sprzeciwu nakazem. W takim duchu kościół przetransformował swoją rolę 
na Soborze Watykańskim II, co było jednoznaczne z powrotem do ewangelicznej 
autentyczności. „Zamiast tworzyć kulturę katolicką, konfesyjną i sakralną, obok 
wielu podobnych (ale niekatolickich) kultur, usiłuje teraz przenikać wszystkie ist-
niejące kultury zakwasem Ewangelii, głęboko przeobrażając charakter wszystkich 
tych poszczególnych kultur” (Swieżawski, 1993c, s. 115). Świadomość tego fak-
tu, jak również gruntowna znajomość historii, stała się dla Swieżawskiego prze-
słanką sformułowania śmiałej (zważywszy na dwa tysiące lat chrześcijaństwa, 
liczne sobory i próby reformy kościoła) konstatacji: „Nie jest, jak sądzę, przesadą 
twierdzić, że ostatni Sobór – po raz pierwszy w historii – rozpoczął prawdziwą 
odnowę ewangeliczną w Kościele” (ibidem, s. 120).

Ogromne znaczenie przypisuje Swieżawski również zadaniu kształtowania 
sumienia, które z kolei jest w stanie przekształcać etykę chrześcijańską, często 
klanową – jak ją określa –  w etykę ewangeliczną. Wysoko zaś ceniona godność 
sumienia nie pozwoli chrześcijaninowi wyobcować się z wszelakich napięć dzi-
siejszego świata, musi on tkwić w nim całkowicie i reagować zgodnie z Ewangelią 
(Swieżawski, 1978d, s. 138). Niekwestionowaną rolę w formowaniu sumienia 
i kształtowaniu osobowości odgrywa wychowanie, i to już od najwcześniejszych 
lat. Nie mogą dziwić zatem słowa Ewangelii: „Jeśli nie staniecie się jako dzieci, 
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Swieżawski, przytaczając 
ten ewangeliczny cytat odwołujący się do najpiękniejszych przymiotów dziecięc-
twa, wskazuje na ich niezbywalną wartość dla życia nadprzyrodzonego, które do-
maga się najpełniejszego uznania całej dziedziny przyrodzonej i jej właściwych 
praw (Swieżawski, 1978e, s. 112–117).

Nie może dziwić, że Swieżawski, reprezentując taką, a nie inną ewange-
liczną postawę życiową, sympatyzował m.in. z takimi postaciami jak Charles  
de Foucauld9, Matka Teresa z Kalkuty, ks. Władysław Korniłowicz10, ks. Jan 
Zieja11 czy Jacques Maritain, który ostatecznie wstąpił w Tuluzie do wspólnoty 

9  Charles de Foucauld (1858–1916) – francuski arystokrata, konwertyta. Poszedł po krańce 
świata, aby swoim życiem głosić Ewangelię. Chciał mieć uczniów, zakładać wspólnoty. Ciężka 
reguła, którą stworzył, ostatecznie uniemożliwiła za życia ziszczenie zamiarów. Zginął podstępnie 
zabity. Stał się inspiratorem nowej duchowości w Kościele oraz wielu zgromadzeń zakonnych (Mali 
Bracia i Małe Siostry Jezusa), które powstały dopiero po jego śmierci. Dewizą ich życia jest: być 
Arabem wśród Arabów, robotnikiem wśród robotników, nomadą wśród nomadów, a przede wszyst-
kim Człowiekiem pomiędzy Ludźmi. Zakonnicy nie używają stroju zakonnego, tworzą małe wspól-
noty (3–5 osobowe); kontemplując i pracując w środowiskach świeckich, prowadzą chrześcijańskie 
życie w braterstwie i ubóstwie. Od 1977 r. obecni w Polsce. 

10  Władysław Korniłowicz (1884–1946) – w latach I wojny światowej wraz z A. Małachow-
skim organizował polskie harcerstwo. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1920 r. 
sprawował opiekę nad zakładem dla ociemniałych w podwarszawskich Laskach.

11  Jan Zieja (1897–1991) – duszpasterz i działacz społeczny. Uczestnik Powstania Warszaw-
skiego. Związany z ZMW RP i środowiskiem podwarszawskich Lasek. Zorganizował i prowadził 
Dom Samotnej Matki w Słupsku. Od 1976 r. współtwórca i członek KOR, rzecznik ekumenizmu 
oraz dialogu z judaizmem (jeszcze przed Soborem Watykańskim II). 
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Małych Braci Ch. de Foucauld. Wszyscy oni ukształtowani w duchu autentyczne-
go, ewangelicznego chrześcijaństwa, cechowali się bezwzględną konsekwencją 
w urzeczywistnianiu tego, w co wierzyli, poprzez służbę i oddanie się drugie-
mu człowiekowi. Swieżawski, przy wielu okazjach odwołując się do nich, z całą 
mocą podkreśla: ten styl życia duchowego wydaje się duchowością nadchodzącej 
epoki (Swieżawski, 1995i, s. 224).

Swieżawski wskazuje na Ewangelię jako na zasadniczy czynnik kształtujący 
kulturę. U podstaw takiego ujęcia leżą dwa podstawowe aspekty: problematyka 
mądrości i zagadnienie stosunków międzyludzkich. Obserwacja świata przyno-
si ze sobą często obraz niesprawiedliwości, nieludzkiego współżycia. Mówi stąd 
o deficycie mądrości: wielkie i mniejsze konflikty wybuchają najczęściej dlatego, 
że wielcy nie należą do grona ludzi mądrych. W tych to okolicznościach wskazuje 
na ogromną rolę do odegrania, którą mają chrześcijanie, pod warunkiem jednak, 
że ich chrystianizm poważnie traktować będzie Ewangelię (Swieżawski, 1978g, 
s. 80–81). „Chrześcijanie, czerpiąc swe natchnienie z Ewangelii, powinni być za-
wsze i wszędzie tym czynnikiem, który wbrew antyhumanistycznym, a przez to 
i antykulturalnym tendencjom wnosi w doczesne dziedziny życia prawdziwe war-
tości ludzkie i rzeczywistą uniwersalizację umysłów” (ibidem).

Uznanie różnorodności i wielości tendencji w ramach samego chrześcijań-
stwa, wieloaspektowości poznania: w porządku przyrodzonym wielość filozofii, 
a w porządku nadprzyrodzonym wielość teologii, w przekonaniu Swieżawskiego, 
w niczym nie uwłacza jedności treści zawartej w Ewangelii (Swieżawski, 1978f,  
s. 88). Kościół nie daje gotowych, szczegółowych rozwiązań. Każdy osobiście 
musi więc poszukiwać własnych rozstrzygnięć teoretycznych i praktycznych. 
Tym samym Swieżawski usprawiedliwia ewentualne ludzkie błądzenie (będące 
efektem ubocznym poszukiwań). Jest ono bowiem wpisane w ryzyko autentycz-
nego myślenia, które, nawet jeśli naraża się na błędy, jest bardziej wartościowe 
niż bierny stosunek do rzeczywistości i rezygnacja z własnego zdania (Swieżaw-
ski, 1978d, s. 135). Na charakteryzującą Swieżawskiego tolerancję dla odmien-
nego myślenia czy wręcz dla błędów, wskazuje Tarnowski, który podkreśla, że 

tolerancja ta znajduje się na antypodach postmodernistycznej nijakości: idzie w parze z wyjąt-
kową siłą przekonania, gdzie leży prawda. Jest tak dlatego, że w przeciwieństwie do postmo-
dernistów Swieżawski nie tylko głęboko wierzy w Ewangelię, ale także w ludzki rozum, który 
nie może być jedynie źródłem złudzeń czy transcendentalnego pozoru, jeżeli człowiek został 
stworzony wraz ze swoim rozumem przez Boga (Tarnowski, 1997, s. 96).

*   *   *
Historia filozofii i (historycznie przecież osadzona) Ewangelia to dwa zasad-

nicze filary twórczości i w ogóle życia Swieżawskiego. 

Systematyczne zgłębianie przeszłości nie przeszkodziło jednak Profesorowi pozostawać 
dzieckiem swoich czasów, zatroskanym o chwilę obecną i o przyszłość. Z bogactwa przeszło-
ści czerpał wzorce uniwersalne i ponadczasowe, których odrzucenie pociągałoby za sobą okre-
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ślone niebezpieczeństwa. Mówił o reagowaniu zgodnym z duchem Ewangelii. Wskazywał 
m.in. na Tomaszowy pluralizm i odwagę myślenia. Przywoływał ideały społeczno-polityczne, 
szczególnie te z czasów Polski Jagiellonów: demokrację, humanizację życia, tolerancję reli-
gijną i narodową, i wreszcie pokój. Brzydził się nacjonalizmem, ksenofobią, a szczególnie 
wojną. Powtarzał: nie ma wojny sprawiedliwej, każda wojna jest barbarzyństwem (Kamiński, 
2004, s. 427). 

Uczestnicząc w uroczystości pogrzebowej Stefana Swieżawskiego, odczu-
wało się smutek płynący z faktu żegnania człowieka wyjątkowego. Jego wyjątko-
wość wyrażała się w powszechnym odczuciu dobrze przeżytego życia. W czasie 
ceremonii pożegnania najczęściej bodajże padało słowo MISTRZ. Józef Życiński 
określił Swieżawskiego mistrzem uczącym polifonii bytu i duchowej niezależno-
ści, który odpowiedzialność intelektualną łączył z wrażliwością etyczną i estetycz-
ną. Jan Paweł II, w liście odczytywanym w czasie pogrzebu, wspominał o swoich 
bliskich kontaktach z prof. Swieżawskim, o jego zasługach; podkreślał: przez całe 
życie poszukiwał mądrości w historii ludzkiej myśli.

Biografie, w kontekście edukacji, powinny przestrzegać lub uczyć – choć nie-
wiele jest przykładów jednoznacznych. Biografia, która stała się udziałem Stefa-
na Swieżawskiego jest łatwa do zakwalifikowania… Odszedł mistrz życia, który 
także w śmierci widział nadzieję. Swieżawski we względnym zdrowiu, w pełnej 
sprawności intelektualnej przeżył 97 lat. Niecały rok wcześniej zmarła jego żona 
Maria ze Stadnickich (razem przeżyli ponad 70 lat). Uroczystość pogrzebowa od-
była się w podwarszawskich Laskach. Na sosnowej trumnie z ciałem zmarłego 
stała fotografia przestawiająca uśmiechniętego profesora…
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Opowieść o dawnym życiu – Zły Dariusza Jeża 
i Grzegorza Kondrasiuka

w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego 

Streszczenie: Tekst prezentuje etapy pracy nad autobiograficznym przedstawieniem Zły na 
podstawie życia aktora, byłego recydywisty i gangstera Dariusza Jeża. Premiera spektaklu odbyła 
się 21 grudnia 2009 r. w Lublinie. Tekst wspólnie z aktorem opracowali dramaturg Grzegorz Kon-
drasiuk i reżyser przedstawienia Łukasz Witt-Michałowski. Na scenie obok Jeża wystąpili Prze-
mysław Buksiński i Remigiusz Jankowski. Autobiograficzna opowieść Dariusza Jeża posiada moc 
kathartyczną i terapeutyczną zarówno dla wykonawcy, jak i dla widzów. Pozwala w symboliczny 
sposób włączyć aktora na powrót do społeczeństwa. Widzów natomiast pozostawia z pytaniem: czy 
jako członkowie tzw. normalnego społeczeństwa gotowi byliby do tak gruntownej przemiany i tak 
głębokiej spowiedzi, jakiej dokonał autor Złego? 

Słowa kluczowe: teatr autobiograficzny, arteterapia, katharsis, resocjalizacja, teatr jako opo-
wiadanie historii, Bertolt Brecht.

The story of past life – Dariusz Jeż and Grzegorz Kondrasiukʼs Bad
 directed by Łukasz Witt-Michałowski 

Summary: The text presents stages of the work over autobiographical performance Bad based 
on the life of Dariusz Jeż, the actor who used to be a gangster and recidivist. The premiere took place 
on 21 December 2009 in Lublin and the script was created through the cooperation of the lead with 
playwright Grzegorz Kondrasiuk and director Łukasz Witt-Michałowski. The drama alongside Da-

∗ Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28.
Badania, których wynikiem jest prezentowany tekst zostały sfinansowane ze środków Narodo-

wego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS2/00382.
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riusz Jeż features Przemysław Buksiński and Remigiusz Jankowski. The autobiographical account 
provides catharsis and therapeutic effect for the performers and the audience alike. In a symbolic 
way it allows the actors to re-enter the society whereas confronts the spectators with the question: 
Would we, as citizens conforming to social norms, be ready to undergo such a fundamental transfor-
mation and confess it as honestly and profoundly as the author of Bad did?

Keywords: autobiographical theatre, art therapy, catharsis, resocialization, storytelling, Ber-
tolt Brecht. 

Według francuskiego teoretyka teatru Patriceʼa Pavisa – definicja autobio-
grafii jako opowieści „(zwykle prozą), której głównym tematem jest własne życie 
opowiadającego, a szczególnie rozwój jego osobowości” (Pavis, 1998, s. 509) 
– nie daje się zastosować do sztuki teatru. Tę bowiem stwarzają aktorzy przedsta-
wiający na scenie postaci fikcyjne, a nie własne życie ani też życie autora. „Teatr 
autobiograficzny wydaje się, więc formą niemożliwą do realizacji” – konstatuje 
Pavis (ibidem). O ile jednak badacz jednoznacznie wyklucza z obszaru tego typu 
teatru monodramy oraz teksty dramatyczne o charakterze autobiograficznym, 
w których aktor jedynie przedstawia biografię autora, o tyle inaczej traktuje te 
przedstawienia, gdzie „aktor jest jednocześnie autorem wypowiedzi, w której 
mówi o sobie samym” (ibidem, s. 510). 

Nie należy jednak zapominać, że aktor, jeśli nawet przedstawia i poddaje re-
fleksji na scenie własną biografię, przeszłość i teraźniejszość, gra siebie, a nie 
jest sobą. I tutaj pojawia się kluczowe dla teatru rozdzielenie na realną osobę 
(posługującą się rzemiosłem aktorskim) i wykonawcę przedstawiającego postać. 
W przypadku spektaklu autobiograficznego dystans między tymi elementami 
może znacznie się skracać bądź być celowo wzmacniany. Przedstawienie auto-
biograficzne pozwala człowiekowi-aktorowi spojrzeć na siebie jako na odrębny, 
niejako obcy byt, uwolnić się od znanej i niekiedy bolesnej prawdy o sobie, by 
odkrywać prawdę nieznaną. To uwolnienie/odsłonięcie się aktora wzbudzić może 
podobny mechanizm w widzu. Wówczas zainspirowany opowieścią wykonawcy 
i on także gotów będzie, choć przez chwilę, popatrzeć na swoje życie z dystan-
sem, by tak jak aktor stać się twórcą i obserwatorem jednocześnie własnego życia, 
znajomej, a zarazem fikcyjnej postaci. Dodatkowo, aktor biorący udział w przed-
stawieniu autobiograficznym postrzega i doznaje przemiany, której pod wpływem 
snucia opowieści na temat własnych doświadczeń, zgłębiania przeżyć i refleksji 
ulega on sam i historia jego życia. Wszystkie bowiem elementy tworzące sztukę 
teatru „przeobrażają się w coś innego niż są”, albowiem istotą tej sztuki „jest 
przeobrażanie się tworzyw przed oczami widza, ich gra” (Skwarczyńska, 1953, 
s. 127). 

Pavis zwraca ponadto uwagę, że „każde przedstawienie [nie tylko odgrywane 
przez aktora-autora na temat własnego życia – M. H.] jest dla aktora w jakiejś 
mierze ʽautobiograficzneʼ”, dlatego że ukazuje on swoje działania językowe i ge-
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styczne bezpośrednio przed widzem (Pavis, 1998, s. 510). Danuta Lalak podkre-
śla, że „sposobem istnienia biografii jest przekaz językowy, ale też pozawerbalny 
– konstruowanie wizerunku i własnej cielesności” (Lalak, 2010, s. 21). W cza-
sie spektaklu aktor nie tylko „pisze” swoim ciałem jakąś część własnej biogra-
fii (Pavis, 1998, s. 510), ale także prezentuje część biografii wpisaną w swoje 
ciało. Całe ciało aktora (podobnie jak każdego człowieka) nie tylko ma pamięć 
zapisaną w subtelną tkankę systemu nerwowego, napięć mięśniowych, w ślady 
blizn i zniekształcenia, deformacje spowodowane przez wypadki losowe, choro-
by, proces starzenia się, ale „ono samo jest pamięcią” (Grotowski, 1999, s. 101). 
Przedstawienie autobiograficzne odgrywane przez aktora-autora „utkane” zostaje 
więc jakby z dwóch nici: wątku – opowieści o życiu wyartykułowanej przez sło-
wa-dźwięki, gesty i ruchu oraz osnowy, którą jest sama obecność ciała i wnoszona 
przez nie pamięć. 

Dariusz Jeż – obecnie aktor zawodowy lubelskiej Sceny Prapremier „In-
Vitro”, współpracujący z różnymi reżyserami (Joanna Lewicka, Paweł Passini)  
– w jednym z wywiadów telewizyjnych (http://www.youtube.com/watch?...) ja-
sno przedstawił motywy, które skłoniły go do pracy nad przedstawieniem Zły1 
(reżyseria Łukasz Witt-Michałowski, premiera 21 grudnia 2009 r. w Lublinie). 
Chciał rozliczyć się z przeszłością, w inny sposób spojrzeć na siebie i swoje 
poprzednie – jak podkreślał – „ciekawe” życie, z którego nigdy później nie był 
dumny. Pragnął ostatecznie „domknąć pewne drzwi”. Od pierwszych chwil miał 
świadomość, że historia jego życia powinna posłużyć jako materiał do przedsta-
wienia, w którym on także zagra. Tylko bowiem publicznie, obnażając na scenie 
mroki swojej biografii, w nowym miejscu i w nowej roli – jako aktor występujący 
na wolności, poza więziennymi murami – symbolicznie uwolni się od przeszłości. 
Planowane przedstawienie miało być spowiedzią dawnego gangstera, ujawnie-
niem piętna recydywisty, przy czym wpisana w nie funkcja kathartyczna (a może 
i resocjalizacyjna) służyć miała nie tylko autorowi/wykonawcy, ale także widzom. 
Dlatego też Zły w równym stopniu jest przykładem spektaklu terapeutycznego, 
jak i budzącego/budującego samoświadomość przedstawienia w stylu teatru Ber-
tolda Brechta. Tekst, a także lubelskie przedstawienie stanowią jednocześnie dość 
rzadki w szeroko rozumianej biografistyce zapis życia przedstawiciela marginesu 
społecznego (por. Lalak, 2010, s. 114)2. W pewnym momencie życia Dariusz Jeż 
znajdował się bowiem w takim właśnie miejscu.

Należy podkreślić, że pierwszym inicjatorem pracy nad przedstawieniem 
i dobrym duchem towarzyszącym Dariuszowi Jeżowi w „powrocie do społeczeń-
stwa” na wolności był reżyser teatralny, a prywatnie także przyjaciel Jeża Łukasz 
Witt-Michałowski. Panowie spotkali się w Areszcie Śledczym w Lublinie, gdzie 

1  W tytule przedstawienia łatwo dostrzec nawiązanie do powieści Leopolda Tyrmanda (Tyr-
mand, 2011). Przemysław Buksiński, odtwórca roli Młodego w przedstawieniu, nazywa spektakl 
„naszym lubelskim Złym” (por. http://www.youtube.com/watch?...).

2  Przykładem literackim prozatorskim jest Dziennik złodzieja Jeana Geneta (Genet, 2004).
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Witt-Michałowski miał na zlecenie lubelskiego Festiwalu Teatralnego Konfron-
tacje przygotować przedstawienie z więźniami. Jeż był jednym z nich. Witt-Mi-
chałowski wprowadził go w świat teatru, który niczym most pozwolił byłemu 
gangsterowi wrócić do „normalnego” życia. 

Praca teatralna nad Złym rozpoczęła się kilka lat po wyjściu z więzienia od 
napisania tekstu. Z takim zamysłem Dariusz Jeż zwrócił się do człowieka pióra, 
Grzegorza Kondrasiuka. Praca nad tekstem pozwoliła narodzić się kolejnej przy-
jaźni. Tekst Złego powstawał w dialogu, podczas wielogodzinnych sesji, podczas 
których elementy autobiografii (Jeża) i biografii przyjaciela autorstwa Kondrasiu-
ka płynnie się przenikały. Początkową formę zapisu można określić jako historię 
mówioną (oral history), obfitującą w bogactwo tematów, dygresji i anegdot. Kon-
drasiuk podkreślał jednak, że pomimo swobodnej formy, od początku wypowiedzi 
Dariusza Jeża podporządkowane były nadrzędnemu przesłaniu. Aktor, opowiadając 
swoje życie, „przeprowadzał bardzo precyzyjną misję” (http://www.youtube.com/
watch?...). Z licznych wielogodzinnych sesji-rozmów odbywanych w rozmaitych 
miejscach, o różnych porach dnia i nocy powstało kilkanaście godzin nagrań. 

Tworzenie (uaktywnianie) biografii także w tym przypadku było „aktem ko-
munikacyjnym i procesem społecznym” (Lalak, 2010, s. 83). Można zaryzyko-
wać twierdzenie, że zapisywanie, a następnie konstruowanie biografii/autobiogra-
fii Dariusza Jeża posiadało konsekwencje (zapewne nieco odmienne) dla dalszego 
życia nie tylko aktora, ale i wspierającego go dramaturga. Zdarzało się, że Kon-
drasiuka porażały usłyszane historie i zatrzymywał nagranie. Zadziwiony faktami 
prosił o powtórzenie relacji. Niektóre fragmenty „odchorowywał w swojej gło-
wie”, mierzył się z tym, na ile może wniknąć w prywatność swojego rozmówcy. 
W przypadku Jeża tworzenie autobiograficznego dramatu odbywało się w chwili 
przekraczania ważnego progu – definitywnego zerwania z dawnym życiem prze-
stępczym i gangsterką. Praca nad Złym i sam spektakl utwierdzały i cementowały 
zmianę drogi życiowej. Stanowiły społeczną deklarację. Zapisanie własnej prze-
szłości, a następnie jej re-prezentowanie w ciągu licznych przedstawień (w tym 
także spektakli granych na festiwalu teatrów więziennych w Bogocie w Kolum-
bii jesienią 2012 r.) w wiecznym teatralnym teraz pozwoliło wyczerpać dawną 
czarną legendę aktora i jej „odejść”. Choć to oczywiste, że opowiedzenie „złej” 
historii swojego życia nie jest w stanie zmienić przeszłości, ale nieodwracalnie 
zmienia teraźniejszość, a co za tym idzie, zmienia wszystko, do czego jako ludzie 
mamy dostęp. Zmienia także przyszłość.

Kolejny etap pracy wiązał się z podjęciem dwóch decyzji: dotyczącej selekcji 
materiału (strukturyzacji doświadczeń), z myślą o ponadgodzinnym przedstawieniu 
(ostatecznie trwało ono ok. 1h 20’), oraz ze skonstruowaniem formy i z wyborem 
języka – zachowaniem lub odrzuceniem licznych wulgaryzmów. Pojawiły się także 
uwarunkowania innego rodzaju. Kondrasiuk musiał zmienić lub ukryć wiele szczegó-
łów opowiadanej historii z powodu trwających procesów sądowych, z tego też powo-
du nie mógł sięgnąć do niektórych opowieści. Z doświadczenia życia mającego cha-
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rakter „całościowy, substancjalny i ciągły” (Lalak, 2010, s. 14) zostały wybrane tylko 
te aspekty, które łączyły się z mroczną przeszłością byłego kryminalisty – prowadziły 
do niej, zapowiadały ją, stanowiły jej istotę i konsekwencje. Obecność w historii in-
nych osób została mocno ograniczona. Z wielości własnych „Ja postrzeganych [nie 
tylko] z perspektywy różnych ról społecznych i, jak zauważa Goffman, paradoksalnie 
składających się na absolutną pojedynczość życia” (por. Goffman, 2005, s. 101) Jeż 
ujawnił jedynie te związane z tożsamością społeczną przestępcy. Dokonał zawężają-
cej i modulującej jego osobiste doświadczenia selekcji. Można byłoby przypuszczać, 
że historia jego życia składała się tylko z takich niechlubnych zachowań. Trzy dni po 
premierze 24 grudnia 2009 r. w „Dzienniku Wschodnim” opublikowany został duży 
materiał autorstwa Agnieszki Mazuś zapisany w pierwszej osobie i poświęcony życiu 
aktora Dariusz Jeż: Byłem zły (http://www.dziennikwschodni.pl/...). Z tekstu wyłania-
ją się przemilczane w spektaklu wątki biograficzne Dariusza Jeża. Widzimy go nie 
tylko jako młodego ulicznika, gangstera czy recydywistę, ale także jako samodzielne-
go chłopca z biednej, rozbitej rodziny („Bardzo wcześnie musiałem […] ugotować, 
posprzątać” (ibidem)), zakochanego mężczyznę („Ożeniłem się z dziewczyną, którą 
zobaczyłem na schodach. Miłość od pierwszego wejrzenia naprawdę istnieje” (ibi-
dem)), kompetentnego pracownika, męża i ojca troszczącego się o byt rodziny nawet 
za cenę emigracji („Szukałem chleba w Holandii, Francji, Hiszpanii […]. Po dwóch 
latach stwierdziłem, że żona żyje na jakimś tam poziomie, ale nie widzimy się” (ibi-
dem)), człowieka, który nieodwracalnie utracił to, co w życiu najcenniejsze („W su-
mie w więzieniach i aresztach przesiedziałem prawie pięć lat. Dziś przeraża mnie 
to. Te kilka lat mogłem spędzić z żoną. Bardzo ją kochałem i myślałem, że będzie 
żyła wiecznie” (ibidem)). W Złym brakuje tego bogactwa. Swoisty „retusz” obejmuje 
całą jaśniejszą stronę osoby. Pozostaje historia awansującego na drodze przestępczej 
cinkciarza, oszusta i gangstera. Przedstawienie, podzielone na trzynaście wyodrębnio-
nych i niezależnych obrazów3 wpisanych w ramę (jakby z innego porządku) wyzna-
czoną przez ekspozycję i finał, stanowi wyznanie grzechów. Objawia kolejne stopnie 
wkraczania w świat przestępczy, trzy odsiadki (jak upadki Chrystusa pod krzyżem) 
i próbę samobójczą. Czyni to precyzyjnie, bez zbędnego epatowania okrucieństwem, 
z dystansem, niekiedy i z humorem. Zabiegi te dodatkowo wzmacnia język wulgarny 
i poetycki zarazem. 

Dialogiczna konstrukcja tekstu – warunek tradycyjnego dramatu – w Złym 
została poszatkowana i wpisana w obszerny monolog głównego bohatera, stano-
wiący przykład teatru postrzeganego „jako opowiadanie historii” (storytelling):

STARY: „Najdłużej w życiu nie spałem trzynaście dni. Jak mój adwokat powiedział, że wy-
chodzę […]. I tak czekam, w nocy siedzę, oglądam telewizję. Trzecia, czwarta, piąta noc. 
Mówię chłopakom, że nie śpię. Nie wierzą, zaczęli mnie pilnować na zmianę, zakładać się. 

3  Tytuły kolejnych obrazów to: Fiedia, Zomowcy, Kosmos, Padlina, Rubikon, Samurajski spo-
sób, Henio Główka, Prosperita, Pierwszy zjazd, Złoty czas, Drugi zjazd, Złoty strzał, Trzeci zjazd 
(Jeż, Kondrasiuk, 2009).
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Okazało się, że naprawdę nie śpię. Szósta, siódma, ósma. Nie wiem, co się ze mną dzieje, 
w ogóle się nie męczę. Każdy mięsień napięty, zmysły wyostrzone, słyszę najmniejszy szmer 
na korytarzu […]. I tak dotargałem do trzynastu nocy. A po trzynastu nocach wyszedłem” (Jeż, 
Kondrasiuk, 2009).
 
Cały spektakl niczym strumień pamięci głównego bohatera łączy i na nowo 

splata dawne sytuacje, doznania i wrażenia. Dariusz Jeż grany w przedstawieniu 
przez dwóch różniących się wiekiem i posturą aktorów, najpierw jako opowiadacz 
pewnych sytuacji, a później także ich uczestnik i przewodnik po kolejnych wyda-
rzeniach, wprowadza w nie publiczność i je odgrywa. Znajduje się jednocześnie 
w środku i na zewnątrz przywoływanej opowieści. Tę podwójność ról (narrato-
ra i aktora) i związany z nią dystans dodatkowo wzmacniało rozbicie głównego 
bohatera na dwóch wykonawców Starego (Dariusz Jeż) i Młodego (Przemysław 
Buksiński), którzy w przełomowych momentach, dwukrotnie w przedstawieniu  
– w zapowiedzi akcji i tuż przed jej finałem – wypowiadają wspólny tekst. W obu 
przypadkach dotyczył on Fiedi, ważnej dla Jeża osoby, mężczyzny, który wpro-
wadził go w świat przestępczy:

STARY/MŁODY (razem): „Tak mi się ubzdurało, że [Fiedia] to mój starszy brat […].
MŁODY/STARY (razem): Fiedia, który zmarł wskutek wylewu trzy miesiące później”.
 
Zastosowana wymiana ról między Starym i Młodym, a także inne zabiegi 

formalne służą zmianie perspektywy patrzenia na historię życia bohatera. Jedno-
cześnie czynią z widzów obserwatorów jego dawnych działań i słuchaczy jego ak-
tualnej opowieści. Spektakl teatralny staje się momentem spotkania z niechlubną 
historią jednostki, ale i chwilą społecznego pojednania z człowiekiem przez wiele 
lat wykluczonym z tzw. normalnego społeczeństwa. Finał, w którym Dariusz Jeż 
mówi osobisty monolog o swoim ludzkim odrodzeniu dzięki grze w więziennym 
teatrze, kończył się słowami skierowanymi do widzów: „Wasz świat jest inny, wy 
jesteście szczerzy, prawdziwi, dobrzy, lojalni, uczciwi...” (Jeż, Kondrasiuk, 2009). 
Słowa te wprowadzały swoisty efekt obcości, nadawały bowiem przedstawianym 
dotychczas na scenie zdarzeniom znamion czegoś zaskakującego, czegoś, co nie 
jest w prosty sposób naturalne (Brecht, 1975, s. 62).

Danuta Lalak zwróciła uwagę na to, że: „Każdy człowiek u kresu pisania 
autobiografii powinien spróbować odpowiedzieć na pytanie kim jestem?” (La-
lak, 2010, s. 98). W biograficznym artykule opublikowanym w przywołanym już 
„Dzienniku Wschodnim”, a towarzyszącym premierze Złego, Dariusz Jeż wyznał, 
że nigdy tego nie wiedział („Nigdy nie wiedziałem, kim jestem. Jakąś hybry-
dą, mutantem, zjawiskiem” (http://www.dziennikwschodni...)). Nieprzypadkowo 
jednak jako człowiek i aktor zmierzył się z formą teatru autobiograficznego. Pa-
trice Pavis wśród trzech form przedstawień autobiograficznych obok opowieści 
o własnym życiu i wyznań intymnych umieścił właśnie gry z tożsamością. „Te-
atr autobiograficzny staje się próbą określenia własnej tożsamości: kulturowej, 
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etnicznej, społecznej” – pisał Pavis (Pavis, 1998, s. 511). Czy Zły pomógł Da-
riuszowi Jeżowi w określeniu własnej tożsamości, trudno jednoznacznie orzec. 
Z pewnością via negativa, jaką „przemierzył” twórca w tym przedstawieniu, by 
oczyścić siebie z dawnych i niechlubnych doświadczeń, stanowi jeden ze sposo-
bów przybliżających aktora do własnej esencji. 

Jednocześnie jest coś niepokojącego dla widza w finale przedstawienia 
w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego. Efekt obcości, jakim się ono kończy, 
stanowi także coś innego niż wezwanie do odpowiedzi na pytanie o tożsamość 
aktora, byłego recydywisty. To dziwne wrażenie prowokuje widzów z tzw. nor-
malnego społeczeństwa do stawiania pytań o własną tożsamość. Czy rzeczywiście 
„nasz świat jest inny, jesteśmy szczerzy, prawdziwi, dobrzy, uczciwi...”? I przede 
wszystkim, czy gotowi bylibyśmy do takiej przemiany i takiej autobiograficznej 
spowiedzi, jakiej dokonał autor Złego? 

Pracę Dariusza Jeża, Grzegorza Kondrasiuka i Łukasza Witt-Michałowskiego 
nad przedstawieniem Zły można zestawić z praktyką stosowaną przez terapeutkę, 
pisarkę i reżyserkę Dagnę Ślepowrońską, która w Kobiecym Ośrodku Teatralnym 
działającym przy Centrum Praw Kobiet w Warszawie w pracy z kobietami, które 
doświadczyły przemocy, stworzyła własną metodę opartą na połączeniu psycho-
terapii i twórczości teatralnej. Nazwała ją „teatrem obrzędowym” i scharaktery-
zowała w następujący sposób: 

Chodzi mi […] o terapię, która jest sztuką […] o terapię, która lecząc daje jednocześnie pro-
dukt czysto artystyczny. Z perspektywy jednostkowej rozszerza się na perspektywę społeczną. 
Od zmiany osobistej przechodzi do dialogu ze społecznością, zachowując jednocześnie osobi-
sty, intymny, ale też transcendentny charakter dzieła sztuki (Ślepowrońska, 2010, s. 9).

Terapeutka, nawiązując do struktury obrzędów przejścia obecnych w wielu 
kulturach, w procesie uzdrawiania sytuacji kobiet wyróżniła trzy fazy: wyłącze-
nia – polegającego na wyjściu z roli ofiary przemocy (tak się dzieje w momencie 
przystąpienia do pracy), oczekiwania – obejmującego psychoterapię i włączenia 
– podczas którego panie „wracają” do społeczeństwa na nowych prawach. Tę 
ostatnią fazę stanowi przygotowywany przez nie spektakl. Rozszerzenie praktyki 
terapeutycznej o doświadczenia teatralne okazało się w pewnym momencie dla 
Ślepowrońskiej koniecznością. Przedstawienie utrwala bowiem zmianę statusu 
osoby krzywdzonej, a jednocześnie pomaga systemowi społecznemu przyjąć tę 
przemianę. Często bowiem „życie”, „system” nie są gotowe na zaakceptowanie 
ludzkiego uzdrowienia (por. Ślepowrońska, 2010, s. 18). Jednocześnie praca twór-
cza z reguły przynosi nieoczekiwane uzupełnienie terapii. „Proces artystyczny 
pozwala odkryć to, co do tej pory było zakryte” (ibidem, s. 58). A praca nad spek-
taklem staje się tą częścią terapii, w której panie wyzwalają się z ról pacjentek. 

Mimo wielu zasadniczych różnic (Zły nie był ukoronowaniem terapii zespo-
łowej, Dariusz Jeż nie był ofiarą przemocy, najważniejszy cel przedstawienia sta-
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nowił efekt artystyczny, nie terapeutyczny) przedstawienie w reżyserii Witt-Mi-
chałowskiego w stosunku do głównego aktora Dariusza Jeża stało się rodzajem 
„teatru obrzędowego”. Było realnym działaniem utrwalającym zmianę statusu 
osoby resocjalizowanej, a jednocześnie skutecznie pomogło systemowi społecz-
nemu przyjąć tę indywidualną, napełniającą olbrzymią nadzieją przemianę. I spo-
łecznie cieszyć się nią.
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Kryzys połowy życia – zdobywanie kompetencji 
autokreacyjnej i dążenie do mądrości 

Streszczenie: W artykule podejmuję się tematu dążenia do mądrości i potrzeby autokreacji 
w odniesieniu do osób w wieku średnim. Zakładam, że autokreacja jest ważnym elementem pro-
cesu rekonstruowania własnej biografii, uczenia się biograficznego, osobistego rozwoju, a także 
łączy się z możliwością wewnętrznej przemiany, sprzyja osiąganiu mądrości życiowej. Działania 
autokreacyjne mają różne znaczenie na różnych etapach życia. Okres średniej dorosłości zakłada 
duży obszar autonomii sprzyjający świadomemu decydowaniu o własnym losie, ale także sprzyja 
refleksji i autorefleksji, dokonywaniu przewartościowań i wprowadzaniu zmian. Z drugiej strony 
jest okresem ukazywanym przez badaczy jako czas możliwego kryzysu i spodziewanego przełomu, 
który może (a nawet powinien) inspirować do poszukiwań wewnętrznych, odnajdywania nowych 
możliwości spełniania się, odnajdywania harmonii i nowego kierunku twórczego rozwoju.

Słowa kluczowe: przełom połowy życia, kryzys, rozwój twórczy w wieku dojrzałym, mądrość 
życiowa, autokreacja. 

Mid-life crisis – acquiring competence of self-creation 
and the pursuit of wisdom 

Summary: In the article I take up the theme of pursuit of wisdom and the need for self- 
-creation in a relation to people in middle age. I assume that self-creation is an important part of 
the process of reconstructing the one’s own biography, a biographical learning, a personal deve-
lopment and also connects to the possibility of an inner transformation, promotes the achievement 
of wisdom. Self – creation activities have different meanings at different stages of life, a period of 
average maturity implies a large area of   autonomy conducive taking conscious decisions about the 
own fate, but also conducive to the reflection and the self-reflection and making the redefinition 
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of life goals and introducing changes. On the other hand, it is a period presented by researchers 
as a time of a potential crisis and the expected breakthrough that could (and should) inspire  
people to search new possibilities of fulfillment, finding harmony and a new direction for creative 
development.

Keywords: breakthrough midlife crisis, creative development in adulthood, wisdom, self- 
creation.

W artykule podejmuję temat dążenia do mądrości i potrzeby autokreacji 
w odniesieniu do osób w wieku średnim. Zakładam, że autokreacja jest waż-
nym elementem procesu rekonstruowania własnej biografii, uczenia się bio-
graficznego, osobistego rozwoju, a także łączy się z możliwością wewnętrz-
nej przemiany, sprzyja osiąganiu mądrości życiowej. Działania autokreacyjne 
mają różne znaczenie na różnych etapach życia, okres średniej dorosłości za-
kłada duży obszar autonomii sprzyjający świadomemu decydowaniu o wła-
snym losie, ale także sprzyja refleksji i autorefleksji, dokonywaniu przewar-
tościowań i wprowadzaniu zmian. Z drugiej strony jest okresem ukazywanym 
przez badaczy jako czas możliwego kryzysu i spodziewanego przełomu, który 
może (a nawet powinien) inspirować do poszukiwań wewnętrznych, odnaj-
dywania nowych możliwości spełniania się, pragnienia harmonii i twórczego 
rozwoju.

Specyfika rozwoju w wieku dojrzałym jako potrzeba dążenia 
do mądrości 

Wiek dojrzały (w tym też okres średniej dorosłości) łączy się z radykalną 
zmianą warunków rozwoju, ważnym czynnikiem staje się praktyka życia co-
dziennego i jej wymagania. Samodzielna obserwacja i refleksja pozwalają na 
wykorzystanie praktyki codziennej jako źródła uczenia się. W wieku dorosłym 
już nie rodzice i nauczyciele, ale sama jednostka ponosi odpowiedzialność za dal-
sze kierowanie własnym życiem i zadaniami rozwojowymi. Rozwój jest efektem 
ubocznym codziennych aktywności, trybu życia, rodzaju wykonywanej pracy czy 
ulubionych rozrywek. Ważnym czynnikiem w wieku dojrzałym staje się autono-
mia lub względne poczucie autonomii, którą daje niezależność materialna czy 
kompetencje zawodowe pozwalające na większą swobodę i możliwości decydo-
wania o sobie. Przemiany sprzyjające rozwojowi mogą polegać na budowaniu 
przez osobę nowych więzi z ludźmi czy kontaktów z instytucjami (Pietrasiński, 
1990, s. 44). Rozwój łączy się z podejmowaniem nowych zadań lub z działa-
niami w nowych warunkach, które wymagają zmiany wykonywania rutynowych 
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aktywności. Rozwój w wieku dojrzałym łączy się z kierowaniem życiem, jest 
podporządkowany wartościom i celom, ale także dążeniom pogłębiającym sens 
całego życia. Człowiek dorosły ma szansę stawania się coraz lepiej znającym się 
na rzeczy współtwórcą swojej drogi życiowej, zyskiwania na bazie doświadcze-
nia kompetencji biograficznej pozwalającej mu działać w sposób coraz bardziej 
adekwatny do własnych potrzeb (ibidem, s. 137). Rozwój twórczy osoby dorosłej 
może się łączyć z jej codziennymi aktywnościami, ale także polegać na przełamy-
waniu starych wzorców, zmianie wizji własnego życia, głównego kierunku dzia-
łania, modyfikacji planów i zamierzeń (ibidem, s. 78). Człowiek dorosły dosko-
nali się w takich wymiarach, jak nadawanie wyższej jakości i harmonii własnemu 
życiu, w pogłębianiu doświadczeń życia wewnętrznego, w ocenie zjawisk oraz 
w przekraczaniu ograniczeń wyniesionych z poprzednich faz życia (ibidem,  
s. 46). Rozwój osobisty powinien być wzbogacany działaniami autokreacyjnymi 
i autorefleksją, aby człowiek dorosły mógł osiągać dojrzałość i zdobywać mą-
drość życiową. 

Mądrość, zdaniem Pietrasińskiego, łączy się z dostrzeganiem problemów 
i stawianiem pytań, z trafną samooceną, a także z dystansem do samego siebie 
(autodystansem). Mądrość wymaga dojrzałości emocjonalnej oraz gotowości 
ponoszenia czasem wysokich kosztów dyskomfortu wynikającego z wątpliwości, 
lęku i niepewności (Pietrasiński, 2008, s. 29). Wiąże się z umiejętnością korzysta-
nia z wiedzy i myślenia, z odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Jest zdolnością 
wydawania trafnych sądów na temat ważnych, ale niejasnych problemów życio-
wych, rodzajem wiedzy dotyczącej natury człowieka i jego relacji z otoczeniem. 
Istota mądrości nie polega na tym, że człowiek wie wszystko, co trzeba, ale że ma 
badawczy stosunek do świata, a ponadto zdaje sobie sprawę z ograniczeń swo-
jej wiedzy (Pietrasiński, 1990, s. 40). Mądrość przejawia się w okolicznościach 
wymagających znajomości ludzi i życia, przewidywania konsekwencji własnych 
i cudzych działań, podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności. Głównym 
sprawdzianem mądrości są trafne sądy w takich sytuacjach życiowych, które mają 
częstokroć charakter niepowtarzalny, kiedy osoba nie może się opierać na sche-
matycznym rozwiązaniu sytuacji. Mądrość jest przymiotem, na który składa się 
wiedza praktyczna nabyta w znacznej mierze jako rezultat osobistych doświad-
czeń i refleksji opartej na umiejętności głębokiego i wielostronnego myślenia (ibi-
dem, s. 143). 

Mądrość ujawnia się zarówno w refleksji, jak i w dostosowaniu się prak-
tycznym do realiów życia. Oznacza umiejętność kierowania własnym życiem, 
zwłaszcza w sytuacji nagłej zmiany. Nie sama zatem długość życia i obfitość 
doświadczeń jest warunkiem mądrości, co umiejętność wybrania najlepszej dro-
gi działania, istotnych wartości i rozwiązywania ważnych problemów życio-
wych. Podstawą osiągania mądrości życiowej jest rozwój osobisty, a zarazem 
twórczy, oparty na działaniach wspomagających samoaktualizację.
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Zdobywanie kompetencji autokreacyjnej jako możliwość 
kierowania własnym życiem 

Zmiany życiowe mogą mieć charakter edukacyjny, rozwojowy, kiedy oso-
ba potrafi wprowadzać w swoją aktywność pozytywne modyfikacje oraz prze-
kształcać własne działania i plany. Z kolei świadome wprowadzanie zmian przez 
człowieka łączy się z kreacją ukierunkowaną na własną osobę (tożsamość), na 
kształtowanie nowej wizji siebie i swojego życia (planowanie przyszłości). 

Według Kazimierza Obuchowskiego człowiek – autor siebie – dysponujący 
wiedzą o sobie może wyznaczać sobie zadania, dobierać metodę, przez co jego 
aktywność staje się intencjonalna i autonomiczna. Nie ulega on pragnieniom, ale 
potrafi je twórczo interpretować i przekształcać w działania celowe. Człowiek-
-twórca jest zdolny do generowania osobistego modelu świata, projektowania 
i zmian samego siebie, jest zdolny do rozwoju osobowości i potrafi określić sens 
życia (Obuchowski, 2000). Tworzenie i kreacja łączą się z umiejętnością odnajdy-
wania się w sytuacjach niedookreślonych, niepewnych, naznaczonych ryzykiem. 
Dotyczy różnych obszarów aktywności osób dorosłych, w aspekcie autobiogra-
ficznym odnosi się przede wszystkim do możliwości zmiany kierunku działania 
(np. w pracy zawodowej), dokonywania modyfikacji własnych działań i poszu-
kiwania nowych dróg spełnienia, ale także nadawania nowych znaczeń codzien-
nym wydarzeniom. 

W aspekcie autobiograficznym istotne znaczenie ma potrzeba autokreacji sta-
nowiąca ważną kompetencję biograficzną osób dorosłych. Należy zaznaczyć, że 
jednostka jest formowana przez różne czynniki, na jedne z nich ma wpływ, inne są 
od niej niezależne lub wpływa na nie w sposób ograniczony. Do tych czynników 
zaliczamy: kod genetyczny, oddziaływanie środowiska, ale także własne, względ-
nie autonomiczne działania mające charakter współformowania i autokreacji 
(Pietrasiński, 2008, s. 71). Autokreacja oznacza współformowanie się jednostki 
poprzez swoje osobiste wybory i działania przyjęte z większym bądź mniejszym 
udziałem własnym. W codzienności zwykłych ludzi jest wielkie pole autokre-
acji oraz możliwości podejmowania zadań rozwojowych. Codzienność składa się 
z czynności, z których każda może być inaczej wykonana, każda czynność może 
mieć coraz to inną strukturę. Wyróżniamy dwa rodzaje autokreacji: intencjonalną 
oraz nieintencjonalną (ibidem, s. 163). 

Autokreacja intencjonalna ma charakter zamierzony, jest to ukierunkowane 
działanie mające na celu planowaną zmianę siebie i własnych działań (np. zapi-
sanie się na trening asertywności, aktywność sportowa). Współformowanie się 
intencjonalne polega na świadomym i celowym wpływaniu przez jednostkę na 
własną drogę życiową i rozwój. 

Autokreacja nieintencjonalna ma z kolei charakter niezamierzony, jest wy-
nikiem wyborów człowieka nieukierunkowanych na rozwój, ale mających skutki 
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osobotwórcze. Stanowi efekt własnych decyzji życiowych niekojarzonych przez 
człowieka z formowaniem własnej osoby, tymczasem takie formowanie zachodzi 
(Pietrasiński, 1990, s. 152). Są to działania nieukierunkowane z góry na pewną 
zmianę siebie lub swojego życia, natomiast jako skutek uboczny mają charakter 
osobotwórczy.

Każda czynność wykonywana przez osobę może być rozpatrywana z per-
spektywy bieżącej bądź z perspektywy biograficznej. Drugi przypadek łączy się 
z wykorzystywaniem i ujawnianiem kompetencji autokreacyjnej, której prze-
jawem jest koncentracja na perspektywie całościowej zdarzeń z życia, czyli per-
spektywie biograficznej, rozwijającej się stopniowo pod wpływem podejmowanej 
przez osobę autorefleksji (Pietrasiński, 2008, s. 165). Kompetencja autokreacyj-
na pozwala widzieć miejsce i rolę konkretnych czynności podejmowanych przez 
człowieka w większym systemie, odwołując się do perspektywy życia jako ca-
łości. Kompetencja autokreacyjna wymaga przekraczania wymogów chwili bie-
żącej, presji sytuacyjnej, wymaga dystansu, zmiany perspektywy, analizowania 
efektów własnych działań i ich konsekwencji. Autokreacja zakłada zatem umie-
jętność autodystansu i autorefleksję dotyczącą własnych zachowań. 

Ważne znaczenie ma dystans do biegu zdarzeń, który człowiek uzyskuje, do-
konując na pewnych etapach bilansu swojego życia. Bilans ma znaczenie pro-
rozwojowe, powinien być co jakiś czas powtarzany i pogłębiany. Autodystans 
sprzyja refleksji nad rozwojowymi aspektami naszej aktywności życiowej (ibi-
dem, s. 137–162). Drugim ważnym czynnikiem wspomagającym autokreację jest 
autorefleksja. Przedmiotem autorefleksji nie jest świat zewnętrzny, ale sam pod-
miot i jego przeżycia wewnętrzne. Refleksja i autorefleksja w życiu dorosłym 
służą jakości życia (ibidem, s. 111–112). Refleksja pomaga łączyć zdarzenia od-
ległe w czasie i pozornie niepodobne, ujmować codzienność z perspektywy py-
tań egzystencjalnych, pozwala na odnajdywanie strategii i wartości ukrytych za 
czynami.

Autokreacja łączy się z potrzebą odnajdywania nowych sposobów funkcjo-
nowania w świecie, są one osiągane dzięki dwóm egzystencjalnym procesom: 
transcendencji i transformacji. Transcendencja to inaczej wytwarzanie sensu 
i wykraczanie poza własne uwarunkowania lub sytuacje. Natomiast transformacja 
to dynamiczny proces przetwarzania danej rzeczywistości na nową potencjalność. 
Kiedy nowa potencjalność zaczyna być aktualizowana, tworzy się przestrzeń dla 
innych potencjalności (Reker, 2000, s. 41). Według Fromma potrzeba transcen-
dencji nastawiona jest na opanowanie środowiska i na twórczą aktywność, dzięki 
której życie człowieka staje się celowe, a człowiek zyskuje poczucie, że jest sku-
tecznym twórcą, a nie tylko stworzeniem podlegającym prawom natury (Fromm, 
1973). Zdolność do transcendencji polega na przezwyciężaniu urazów, trudnych 
problemów i świadomym doświadczaniu egzystencji. Bariery, na które człowiek 
natrafia, uczą go rozumienia własnej skończoności, wymagają konfrontacji z pro-
blemem własnej śmierci, która ostatecznie określa sens wszystkich wyborów 
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(Oleś, 2003, s. 328). Transcendencja lub autotranscendencja to specyficznie ludz-
ka zdolność, dzięki której życie ludzkie nabiera autentyczności i sensu. Polega na 
wykorzystywaniu możliwości i przekraczaniu własnych uwarunkowań (Frankl, 
1963). Zdolność do transcendencji wyraża się nieskrępowaną możliwością kre-
owania nowych znaczeń i przekraczania w ten sposób ograniczeń zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz temporalnych granic własnego „ja” poprzez:

a) rosnące zrozumienie samego siebie i wychodzenie poza aktualne pojęcie 
o samym sobie;

b) poszerzanie własnej aktywności i wychodzenie poza własne sprawy, ku 
kontaktom z innymi i zaangażowanie na ich rzecz lub realizacja subiektywnie 
ważnych idei;

c) tworzenie ubogacających syntez na bazie wspomnień z przeszłości i na-
dziei przyszłości, prowadzące do bogatszego rozumienia sensu istnienia (Biswan-
ger, 1963; Boss 1977). 

Owe przekraczanie własnych możliwości łączy się z potrzebą tworzenia, kre-
acją, która stanowi ważny dynamizm rozwoju osobowego. 

Przełom połowy życia jako szansa ujawniania się tendencji 
twórczych i uzyskiwania mądrości 

Przełamywanie sprzeczności i rozwój twórczy łączą się z dążeniem do inte-
gracji na wyższym poziomie (Dąbrowski, 1979). Dążenie do przekroczenia we-
wnętrznych konfliktów staje się zadaniem szczególnie istotnym w momentach 
przełomowych, które mogą przyczynić się do osiągania dojrzałości i mądrości 
życiowej. 

Według Carla Gustawa Junga człowiek nabywa własną indywidualność przez 
całe życie. Najważniejszym dążeniem człowieka jest dążenie do pełni. Ozna-
cza to, że człowiek w ciągu życia w naturalny sposób zmierza do swojego roz-
woju i stara się realizować wszystkie cechy i postawy osobowości (Jung, 1976). 
Zmiany osobowości na przestrzeni życia zmierzają, zdaniem Junga, ku integracji 
przeciwieństw. Chodzi tutaj o syntezę funkcji dominującej i stłumionej, dzięki 
czemu człowiek rozwija nie tylko myślenie, ale także umiejętność korzystania 
z intuicji, odwołuje się zarówno do uczuć, jak i do racjonalnej oceny sytuacji. 
Sprostanie temu zadaniu przeobraża jednostkę w istotę bardziej złożoną i twórczą 
(Pietrasiński, 1990, s. 103). Pełnia ludzkiego funkcjonowania ujawnia się wtedy, 
gdy człowiek potrafi otworzyć się na świat i dąży do wewnętrznej harmonii po-
przez odczuwanie, myślenie, spostrzeganie i odwoływanie się do intuicji. Dzięki 
temu jest możliwe podejmowanie nowych wyzwań, a także refleksja w stosunku 
do siebie i świata. Natomiast zatrzymanie się w rozwoju przynosi szkody. 

Integracja przeciwieństw wymaga świadomego wysiłku, wiąże się z proce-
sem indywiduacji trwającym całe życie, zakładającym rozwój psychiczny i sta-
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wanie się całością. Zdaniem Junga proces ten ulega szczególnemu nasileniu po 
przekroczeniu czterdziestego roku życia, kiedy człowiek dochodzi do tzw. „pół-
metka”. Połowa życia to ważny moment, gdyż zachodzi wtedy przemiana od za-
angażowania w działania w świecie, ku autorefleksji i osobistej filozofii życia. 
Jest to czas możliwych przewartościowań, odejścia od wartości ekspansji, erotyki 
i spraw materialnych w kierunku wartości duchowych i kulturowych. Człowiek 
szuka możliwości osiągania wewnętrznej równowagi, harmonii i możliwości wy-
rażania siebie (autoekspresji). Jest to również moment ujawniania się kryzysu, 
zaburzeń nerwicowych wynikających z zaniedbywania przez osobę jej szans roz-
wojowych. Ważne jest dokonanie w tym momencie życia podsumowania, bilansu 
młodości, przewartościowania i przeprogramowania życia, ujawnianie nowych 
szans rozwojowych (Jung, 1971). 

W wieku średnim w następstwie długotrwałego procesu dochodzi zatem do 
pełnego rozwoju wewnętrznego jednostki. Pomyślny rozwój w tym okresie życia 
pozwala osiągać większą niż dotychczas harmonię i niezależność. Każdy wiek 
ma swoje wartości, przemiany wieku średniego pozwalają zmierzać ku mądrości, 
ważnym aspektem jest akceptacja przemijania obca młodym ludziom przekona-
nym o bezmiarze rozciągającego się przed nimi czasu. 

Daniel Levinson inspirowany koncepcją Junga podjął się analizy znaczenia 
kryzysu „połowy życia” dla rozwoju człowieka. Kryzys ten, zdaniem Levinsona, 
stanowi moment przełomowy w życiu człowieka dorosłego, oznacza diametralną 
zmianę sposobu myślenia i odczuwania, kontaktowania się z otoczeniem, a tak-
że umożliwia przekształcenie programu na resztę życia. Przełom połowy życia 
łączy się z potrzebą integracji czterech par przeciwieństw: młodości–starości, de-
strukcji–twórczości, męskości–kobiecości, więzi z otoczeniem–oddzielenia. Pogo-
dzenie tych przeciwieństw jest ważnym wyzwaniem – rozwiązaniem może być 
dążenie do przemian w środowisku i wykorzystanie energii do robienia rzeczy no-
wych i twórczych. Przemiany połowy życia to zatem konfrontacja realiów życia 
z marzeniami młodości, bilans tego, co się udało dokonać, a co stanowiło ważną 
wartość w okresie młodzieńczym, to także reewaluacja planów i priorytetów. 
Pojawia się także silna i znacząca potrzeba autonomii i samowystarczalności (Le-
vinson, 1986). 

Przełom sugeruje ważną zmianę jakościową, nowe spojrzenie na życie 
i uchwycenie nowej perspektywy przyszłości. Przemiany połowy życia łączą się 
często z doświadczeniem kryzysu, chodzi tutaj o doświadczenie osób rozstają-
cych się z młodością i wkraczających w wiek średni. Jedni przechodzą ten okres 
w sposób płynny, stopniowo wprowadzając zmiany w stylu życia, inni wpada-
ją w prawdziwy kryzys, kończący się często próbą odnowy życia (Oleś, 2000,  
s. 8–9). Różne podaje się granice wieku średniego, nie ma pełnej zgodności, co do 
tego, jakie lata obejmuje. Najczęściej wskazuje się lata pomiędzy 30–60 rokiem 
życia, a niekiedy wiek 35–55 lat, czasem 40–60 albo 45–65 lat (ibidem). Okres 
około czterdziestego roku życia określony został przez Kazimierza Obuchowskie-
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go jako czas stabilizacji, według autora stabilizacja ta polega na tym, że wyma-
gania, jakie człowiek sobie stawia, ulegają już niewielkim zmianom. Wyraźnie 
zmienia się jednak perspektywa życia. Przeważnie wtedy ludziom staje się znany 
pułap możliwości awansu zawodowego, statusu społecznego, statusu materialne-
go. Stabilizacja pojawiająca się w okolicach czterdziestego roku życia polega na 
tym, że osoba ma poczucie, iż „karty zostały rozdane”, reguły gry ustalone i do 
czterdziestki gra toczy się w „tym samym zespole”. Po czterdziestce występuje 
natomiast tendencja do rewizji zasad gry i nowego ich uzasadnienia, a także uza-
sadnienia samej gry. Wielu ludzi uświadamia sobie, że jest to już ostatnia runda, 
kiedy można coś (radykalnie) zmienić (Obuchowski, 1985, s. 354).

Ważnym zatem i twórczym doświadczeniem w życiu osób dorosłych może 
być przełom połowy życia. Pojawiający się wówczas kryzys łączy się z uświa-
domieniem sobie przez osobę dorosłą, że ma ona coraz bardziej ograniczony 
czas na własną samorealizację. Moment ten jednocześnie może dla niej stanowić 
ważny impuls do działania. Kryzys połowy życia, według Levinsona, to ujaw-
nianie tendencji twórczych i moment przełomu sprzyjający podejmowaniu inno-
wacyjnych działań (Oleś, 2003, s. 57). Zmiana ról w wieku średnim łączy się 
z podsumowaniem młodości, dążeniami autokreacyjnymi, poszukiwaniem siebie 
i poszerzaniem interpersonalnych odniesień. 

Narracja jako kreacja – opowiadanie odzwierciedleniem 
przemiany w wieku średnim 

Koncepcje narracyjne mają swoje odniesienie egzystencjalne, gdyż kon-
centrują się na procesie nadawania znaczeń. Narracyjność i możliwości dialogu 
wewnętrznego ujawnia złożoność „ja”, co jednocześnie zakłada względność re-
konstruowanych przez podmiot historii i różnorodność programów życia. Nar-
racja jest subiektywna, a ocena kryterium prawdy nie ma znaczenia, ważne jest 
raczej, jaką historię osoba tworzy i jak ta historia na nią wpływa (Oleś, 2003,  
s. 365). Narracyjność łączy się z świadomym kształtowaniem siebie, nadawaniem 
znaczeń, tworzeniem siebie i samookreślaniem, z kreacją tożsamości narracyjnej 
(ibidem, s. 335). Tożsamość narracyjna tworzy się i zmienia w ciągu całego ży-
cia człowieka. W dzieciństwie zbieramy materiał do historii, którą kiedyś utwo-
rzymy, w adolescencji nadajemy sens temu, kim jesteśmy, w okresie dorosłości 
wzbogacamy tożsamość, wpisując w nią zmiany związane z postaciami i zada-
niami naszego życia (ibidem, s. 347).

Narracje autobiograficzne zawsze mają funkcję interakcyjną, ponieważ za-
chodzą wobec wyobrażonego bądź rzeczywistego odbiorcy, i funkcję reprezenta-
cyjną, ponieważ komunikują coś ważnego i osobistego. Mają również charakter 
dialogowy. Treść i forma autonarracji zależą od intencji narratora, ale także od 
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jego interakcji z realnym bądź wyobrażonym odbiorcą (Wortham, 2000). Kon-
cepcje narracyjne stoją na stanowisku, że istnieje możliwość realizowania wielu 
różnych „ja” w człowieku, inaczej mówiąc: jednostka może konstruować wiele 
obrazów samej siebie. Każdy z tych obrazów jest częściowy, sytuacyjny i nie 
pretenduje do jedynego regulatora zachowania człowieka. Kreowanie autonarra-
cji, interpretowanie własnej historii ma charakter twórczy. To nie jest wierny opis 
faktów, ale pewnego rodzaju indywidualna kreacja autora, który subiektywnie 
ocenia i interpretuje wydarzenia. Interpretacje te mogą ulegać zmianie na róż-
nych etapach życia. Kreacja często pomija pewne fakty i czasami stwarza nowe  
(McAdams, 1989; Hermans, Kempen, 1993). 

Z kolei narracyjny model Huberta J. M. Hermansa akcentuje zmienność „ja” 
jako uporządkowanego systemu znaczeń osobistych i kładzie nacisk na kreatywne 
możliwości człowieka. Poczucie rozbicia i fragmentacji zarówno doświadczeń, 
jak i własnego „ja” jest sygnałem, że osoba gubi sens swojej historii i zaczyna 
tracić łączność z trwałym i głębokim sensem życia (Mangione, 1993, s. 110). 
Stan taki może być zapowiedzią istotnej reorganizacji systemu znaczeń osobi-
stych, może być przesłanką nowej formuły sensu życia, albo też zwiastunem 
zmian prorozwojowych, transgresyjnych bądź dezorganizacji systemu znaczeń 
osobistych. Jeśli kryzys odgrywa właśnie taką rolę – reorganizacji sytemu zna-
czeń – to jego efektem może być bardziej adaptacyjne funkcjonowanie człowieka 
i możliwość dalszego rozwoju. Kryzys jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem. 
Zmiany narracji sygnalizują zmiany biograficzne, odzwierciedlają doświadczenia 
przełomowe. Teoria dialogowego „ja” zakłada, że człowiek jest kreatorem zna-
czeń, interpretuje doświadczenia osobiste i zdarzenia zewnętrzne oraz nadaje im 
osobisty sens. Wewnętrzna polifonia „ja”, opierająca się na rozmaitości interpre-
tacji (punktów widzenia), znajduje swoje zwieńczenie w postaci myśli przewod-
niej, która może nadal pozostawać dylematem. Zmienność punktów widzenia jest 
charakterystyczna dla polifonii, a jednocześnie jest jednym z przejawów predys-
pozycji osoby do prowadzenia wewnętrznego dialogu. Nasze „ja” reprezentuje 
zatem zróżnicowane punkty widzenia, których wzajemne ścieranie się może ak-
tywizować i angażować autorefleksyjną aktywność podmiotu (Oleś, 2011, s. 146). 
Zróżnicowanie „ja”, polifonia i podejmowanie dialogu wewnętrznego odgrywają 
ważną rolę w kształtowaniu narracji, a także służą jej twórczej modyfikacji.

Zdaniem Dana McAdamsa, w „połowie życia” zmienia się tematyka oso-
bistej narracji z tego względu, że pojawia się temat śmierci i czasowej ograni-
czoności życia, ujawnia się wzmożona troska o innych, potrzeba i gotowość pra-
cy na rzecz innych pokoleń, a także wprowadzania ich w dorosłość. Odniesienie 
do kwestii skończoności życia wzmacnia nastawienie kreatywne osób w wieku 
średnim, rodzi się bowiem potrzeba wypracowywania nieprzemijających war-
tości, które można przekazać innym, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Tożsamość 
narracyjna ulega przemianom w okresie średniej dorosłości, pojawia się, między 
innymi, większa otwartość na zmianę i tolerancja niejednoznacznych ocen, we-



Kamila Lasocińska178

wnętrzna integracja wyrażająca się zdolnością godzenia przeciwieństw. Kreatyw-
na integracja znajduje wyraz w tematyce rekonstruowanych historii, w których 
pojawia się więcej elementów na temat życia i jego wartości – właściwość ta 
narastać będzie w okresie starości pod kątem dokonywania bilansu życiowego 
(McAdams, 2001). 

Według modelu McAdamsa kreatywność zmienia się po „połowie życia” 
w aspekcie siedmiu elementów:

a) Aspekt oczekiwań społecznych – dotyczy zwiększającej się troski o młod-
sze pokolenia.

b) Wiara w siebie i w rodzaj ludzki – oznacza przekonanie o wartości po-
dejmowania wysiłków zmierzających do rozwoju człowieka i wnoszenia wkładu 
w rozwój społeczności. 

c) Kreatywne troski – to myśli na temat tego, jak wspierać młodych ludzi, 
nadzieję i obawy związane z przyszłością, troska o to, co należy zrobić na rzecz 
młodych ludzi.

d) Kreatywne pragnienia – wyrażają potrzebę „bycia potrzebnym”, czyli 
uczynienia czegoś, co ma wartość, z której będą mogli korzystać inni ludzie; wy-
pracowywanie sobie symbolicznej nieśmiertelności poprzez podejmowanie ak-
tywności na rzecz czegoś o nieprzemijającej wartości.

e) Kreatywne zaangażowanie – przejawia się w planach, zadaniach i celach, 
których sens koncentruje się na wspieraniu młodszego pokolenia.

f) Kreatywne działania – faktyczna aktywność jednostki, wyrażająca dążenia 
wspierające młodych ludzi i stymulujące ich do rozwoju.

g) Osobista narracja – to historia tworzona przez osobę, opiewająca własne 
starania i działania na rzecz innych ludzi (McAdams, de St. Aubin, 1992).

Zmiana postrzegania siebie i swojego życia w okresie średniej dorosłości 
może mieć zatem swoje odzwierciedlenie w autonarracjach osób poddających 
swoje życie refleksji biograficznej. Opowiadanie własnej historii odzwierciedla 
zmiany dokonujące się w osobie, ale także perspektywa opowieści o życiu ule-
ga przeobrażeniom pod wpływem przemian życiowych, które często modyfiku-
ją perspektywę własnej narracji. Osoba nie tylko komunikuje swoją historię, ale 
także aktywnie ją tworzy i przekształca, wydobywając nowe znaczenie swojej 
biografii (McAdams, 2001).

Postępowanie człowieka wynika ze sposobu interpretacji aktualnej sytuacji 
życiowej (za: Oleś, 2003, s. 319). Nie tylko zatem wydarzenia mają na nas wpływ, 
ale także znaczenia, jakie im przypisujemy. Przyglądanie się swojemu życiu, róż-
ne interpretacje mają odzwierciedlenie w postawach twórczych osób dorosłych. 
Rozwój osobisty łączy się z refleksją dotyczącą własnej przyszłości, odwoływa-
nia się do wspomnień, ale także podejmowania się ich interpretacji. Człowiek 
zatem ma możliwość wyboru sposobu istnienia poprzez zdolność do kreowania 
nowych znaczeń. Aktywność narracyjna, a zwłaszcza autobiograficzna ma trudny 
do przecenienia aspekt pedagogiczny i terapeutyczny (Demetrio, 2000; Tokarska, 
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2002). Opowiadanie bądź opisywanie własnych doświadczeń sprzyja ich organi-
zowaniu, rozumieniu, to także okazja do stawiania pytań egzystencjalnych, kla-
syfikowania wartości osobistych, precyzowania dążeń i świadomego wyboru po-
stępowania. Autonarracja oprócz integrowania i porządkowania systemu znaczeń 
osobistych oraz ekspresji uczuć służy ocenie zdarzeń i przysparza samowiedzy. 
Pomaga w uzyskiwaniu wglądu, co ma znaczenie terapeutyczne i rozwojowe. 
Pomaga konfrontować różne punkty widzenia, planować zmiany, programować 
własny rozwój oraz wyznaczać cele życia (Trzebiński, 2002; McAdams, 2008), 
a także dokonywać świadomych przekształceń w obrębie planów i zamierzeń. 

Podsumowanie 

Życie człowieka stanowi szczególny przypadek, gdyż osiąga on dojrzałość 
psychiczną i fizyczną, ale na tym nie kończy się jego rozwój. Natomiast to, co się 
dzieje dalej w biegu jego życia, pozwala mu na zdystansowanie się i uniezależnie-
nie od tego, co przynależy do procesów inwolucji fizycznej (za: Gałdowa, 2000, 
s. 53). Rozwój człowieka dorosłego zmierza ku uniezależnianiu się od zasad bio-
logicznej przyczynowości, a zatem łączy się ze zdolnością do przekraczania bio-
logicznych ograniczeń i uwarunkowań (ibidem, s. 59). 

Warto też na zakończenie podkreślić, że możliwości samorealizacji i rozwo-
ju człowieka w ciągu życia można, za przedstawicielami psychologii humani-
stycznej, postrzegać optymistycznie, ale także, odwołując się do teorii krytycznej, 
zauważyć kulturowe i społeczne ograniczenia. Wedle tej koncepcji, możliwości 
samorealizacji człowieka mogą być blokowane poprzez kulturę, ta tendencja 
szczególnie nasila się w epoce zdominowanej przez mass media i konsumpcję. 
Kultura i społeczeństwo promuje wówczas bowiem zachowania konformistyczne 
i zgodne z pewnymi tendencjami społecznymi, a życie człowieka jest określane 
przez najróżniejsze organizacje i instytucje społeczne (w tym szkoła, miejsce pra-
cy itp.). Dążenie do spełnienia jest ukierunkowane jednostronnie i zuniformizo-
wane, gdyż społeczeństwo zatraca możliwości autentycznego samorozwoju (Mar-
cuse, 1991). Dążenie do mądrości i autokreacja w ujęciu krytycznym wymagają 
przede wszystkim wyzwolenia się człowieka, krytycznego spojrzenia na warunki, 
w jakich żyje, i na dominujące ideologie określające podstawy jednostkowego 
i społecznego spełnienia (Habermas, 2004). Wiąże się to z emancypacją, wyzwo-
leniem, przekroczeniem wzorów jednowymiarowego myślenia i działania – stwo-
rzenia własnego transcedującego projektu życia.

Aspekt osiągania mądrości, integralności dotyczy wewnętrznych przełomów 
dokonujących się w człowieku, dzięki którym porzuca on iluzje, sztywne przeko-
nania. Tworzy siebie, dochodząc do zgody z samym sobą, rezygnując z naśladowa-
nia innych i konformistycznego dopasowywania się do zewnętrznych okoliczno-
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ści. Zmiana rozumiana jest jako warunek rozwoju człowieka, ale także jego efekt. 
Według R. Goulda (1978), do ważnych przejawów rozwoju człowieka dorosłego 
zalicza się wyzbycie pewnych nastawień, przekonań i oczekiwań wyniesionych 
z dzieciństwa. Rozwój to zatem nie tylko „przyrost”, lecz także uwolnienie się od 
czego, co w kolejnej fazie życia jest już anachronizmem. Aktywność autokreacyjna 
jest stymulacją do wspomagania działań prorozwojowych, poprzez świadome ini-
cjowanie zmiany i poszerzanie perspektywy postrzegania zdarzeń życiowych. Do-
świadczenie kryzysu może być bodźcem wewnętrznej przemiany, drogą do pełniej-
szej integracji wewnętrznej. Trudne sytuacje przyczyniają się do tego, że człowiek 
szuka nowej wiedzy autokreacyjnej (Pietrasiński, 1990). Doświadczenie siebie, 
wypracowanie siebie jest integrowaniem swojej struktury do wartości osobowych 
i poprzez te wartości. W dynamikę rozwoju wpisana jest również dezintegracja. 
Egzystencja osoby nie jest bowiem prostym, bezkonfliktowym wzrostem, przysto-
sowaniem, funkcjonowaniem. Jest ona w pewnym stopniu zawsze walką, zdobywa-
niem siebie, przezwyciężaniem, trudem (Kobierzycki, 1989). 

Doświadczenie życiowej zmiany pomaga w osiąganiu mądrości życiowej 
zwłaszcza wtedy, gdy osoba w sposób świadomy konfrontuje się sama z sobą, 
swoimi oczekiwaniami, wyobrażeniami i pomysłami dotyczącymi przeszłych 
zdarzeń. Przełomy mogą się nasilać w pewnych okresach życia, kiedy zmienia się 
perspektywa i ogląd własnych działań oraz doświadczeń – przykładem jest prze-
łom połowy życia ujawniający się w okresie średniej dorosłości. Zbliżanie się do 
tzw. „półmetka” może sprzyjać zarówno doświadczeniu kryzysu zwłaszcza wte-
dy, kiedy człowiek zaniedbuje ważne dla siebie wartości, ale także dokonywaniu 
bilansu, transformacji dotychczasowego stylu życia i autorefleksji. Doświadcze-
niom biograficznym w wieku średnim towarzyszą często konflikty, zmiany, a tak-
że przejawia się poszukiwanie własnej pełni, dążenie do integracji wewnętrznej 
(Jung, 1971; Levinson, 1989; Obuchowski, 1985). Z jednej strony jest to okres 
życia sprzyjający stabilizacji poprzez możliwość zdobycia na tym etapie okre-
ślonej pozycji zawodowej, statusu społecznego, określonej i bezpiecznej sytuacji 
rodzinnej (Obuchowski, 1985). Z drugiej strony, około czterdziestego roku życia, 
który umownie traktowany jest jako „połowa życia”, ujawniają się nowe tenden-
cje i potrzeby sprzyjające autorefleksji i przemianie. W okresie średniej dorosłości 
mają szansę ujawnić się nowe aspekty aktywności twórczej, a także potrzeba dą-
żenia do mądrości oparta o wypracowywanie sobie symbolicznej nieśmiertelności 
poprzez podejmowanie aktywności na rzecz działań o nieprzemijającej wartości, 
ukierunkowanych na inne pokolenia (McAdams, 2001). 

W kontekście badań nad biografiami dotyczącymi przełomu wieku średnie-
go interesująca wydaje się analiza okoliczności, jakie towarzyszą wewnętrznym 
przemianom w tym okresie, jak zmieniają się narracje biograficzne i opowieść 
o życiu. Jakościowy opis momentów przełomu w wieku średnim może (i powi-
nien) stanowić analizę czynników, które sprzyjają podejmowaniu ryzyka twórcze-
go rozwoju, transformacji życia po osiągnięciu już pewnej stabilniej sytuacji ży-
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ciowej. Z perspektywy badań biograficznych nad twórczością szczególnie istotne 
jest ujawnianie specyfiki twórczości i autokreacji w przypadku osób już w pewien 
sposób ukształtowanych i dojrzałych, konfrontujących się z poczuciem przemija-
nia, straty, z ograniczeniami możliwości wielokierunkowej ekspansji w swoich 
działaniach, a jednocześnie mających pewien zasób doświadczeń, środków po-
zwalających łączyć potrzeby autokreacyjne z dążeniem do mądrości życiowej, 
spełnienia, wewnętrznej integracji, harmonii i z działaniami na rzecz innych. Ana-
liza biografii osób w okresie średniej dorosłości ukazuje inne aspekty aktywności 
twórczej i autokreacyjnej niż w przypadku osób bardzo młodych (wczesna doro-
słość), które określają i kształtują swoją drogę dorosłego życia, mają perspektywę 
wyboru wielu możliwych kierunków działania i kreacji siebie, swoich ról życio-
wych i zadań. Natomiast autokreacja w przypadku osób w wieku średnim wyma-
ga świadomej decyzji związanej często ze stratą czy rezygnacją z określonych 
warunków życia i funkcjonowania codziennego, które zostały określone i wypra-
cowane na wcześniejszym etapie życia. Autokreacja łączy się z restrukturyzacją 
określonej już (a nie kształtującej się dopiero) wizji życia, przekształceniem dzia-
łań, złamaniem bezpiecznej rutyny. Kreacja wykracza poza perspektywę własnej 
biografii, zakładać należy również, że towarzyszy jej potrzeba osiągania mądrości 
życiowej.
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Edukacyjny wymiar cierpienia w biografii 

Streszczenie: Współczesne andragogiczne teorie uczenia się człowieka dorosłego zakładają, 
że doświadczenia życiowe inicjują aktywność edukacyjną. Uczenie się w okresie dorosłości nie 
wiąże się jedynie z zaplanowanym i sformalizowanym procesem kształcenia, ale również zachodzi 
w codzienności. W oparciu o koncepcję trajektorii Gerharda Riemanna i Fritza Schützego ukaza-
no edukacyjny potencjał cierpienia wpisanego w biografię człowieka dorosłego. Egzemplifikacją 
tego są biografie tych osób, które pomimo bądź nawet pod wpływem cierpienia podjęły aktywność 
przyczyniającą się do ich rozwoju. Nie można jednak oczekiwać od każdego człowieka cierpiącego 
podjęcia takiej aktywności. Dostrzeżenie i wykorzystanie edukacyjnego i rozwojowego potencjału 
cierpienia uzależnione jest od wielu czynników, związanych zarówno z samą sytuacją cierpienia, jak 
i doświadczającym podmiotem.
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Educational dimension of suffering in biography 

Summary: Contemporary theories of adults learning assume that life experiences initia-
te educational activity. Therefore, learning in adulthood is not just the planned and formalized 
process, but also occurs in everyday life. Based on the concept of trajectory created by Gerhard 
Riemann and Fritz Schütze, the author presents educational potential of the suffering inherent in 
adult’s biography. Exemplification of this are the biographies of those people who despite or even 
under the influence of the suffering undertook creative activity. But we cannot expect that every 
person suffering undertake such activity. The perception and use of educational and developmen-
tal potential of suffering is dependent on many factors, related both to the situation of suffering 
and experiencing entity.

Keywords: suffering, biography, trajectory, education, learning.
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Współczesny człowiek ukierunkowany jest przede wszystkim na przeży-
wanie doznań związanych z przyjemnością. Tymczasem ludzkiej egzystencji 
towarzyszy cierpienie, a zadaniem człowieka dorosłego staje się radzenie sobie 
z jego wpływem, czy – jak ująłby to Viktor E. Frankl (1998, 2009) – nadawanie 
mu znaczenia i poszukiwanie w nim sensu życia. „Cierpienie jest złożonym do-
świadczeniem poznawczo-emocjonalnym obejmującym stany fizjologiczne, psy-
chiczne i duchowe” (Okła, 2009, s. 14). W literaturze przedmiotu odnaleźć moż-
na różnorodne stanowiska autorów względem cierpienia (zob. Suchocka, 2007). 
Ujmowane jest ono jako „sytuacja graniczna” (Jaspers, 1978), wartość, sposób 
odnajdywania sensu życia (Frankl, 1998; Frankl, 2009), „doświadczenie egzy-
stencjalnie znaczące” (Popielski, 2008), nieodłączny element życia człowieka, 
atrybut natury ludzkiej (Jan Paweł II, 2002), okoliczność sprzyjająca transgresji 
(Kozielecki, 2002), doświadczenie o potencjale edukacyjnym (Mazurek, 2013). 
Choć każdy z wymienionych autorów przedstawia swój sposób rozumienia istoty 
i sensu cierpienia, to jednak w każdym ujęciu można odnaleźć akcentowanie roz-
wojowego potencjału cierpienia. Aczkolwiek jego dostrzeżenie i wykorzystanie 
zależeć będzie przede wszystkim od samego doświadczającego podmiotu, jego 
postawy, osobowości, przebiegu dotychczasowej biografii, systemu wartości. Nie 
bez znaczenia w tej kwestii będzie jednak również sama sytuacja wyzwalająca 
cierpienie oraz otoczenie człowieka cierpiącego.

Czym zatem jest cierpienie? Jakie są jego źródła? Cierpienie nie jest tożsa-
me z bólem fizycznym, ponieważ jest ono doświadczeniem wielowymiarowym, 
ingerującym w różnorodne wymiary ludzkiej egzystencji. W zależności od źródła 
Lilia Suchocka (2007) wymienia następujące rodzaje cierpienia: fizyczne (spo-
wodowane uszkodzeniem, okaleczeniem ciała lub chorobą), psychiczne (zwią-
zane z trudną sytuacją egzystencjalną, zaburzającą prawidłowe funkcjonowanie 
psychiki), moralne (wynikające z utraty bądź braku możliwości osiągnięcia waż-
nej dla człowieka wartości), społeczne (powstające jako efekt nieprawidłowych, 
zaburzonych relacji człowieka z innymi ludźmi), egzystencjalne (utożsamiane 
z brakiem sensu życia), transcendentne (związane z ograniczonym sprawstwem 
człowieka, brakiem możliwości przekroczenia pewnych granic ludzkiego poten-
cjału). Każdy z rodzajów cierpienia można wiązać z doświadczeniem straty, które 
choć wywołuje negatywne emocje, to może inspirować do refleksji i uczenia się.

Doświadczenie straty jako źródło cierpienia  

Ludzie dorośli, wspominając swoje lata dzieciństwa bądź okres adolescen-
cji, przywołują wydarzenia, które w sposób szczególny zapisały się w ich pa-
mięci. Są wśród nich wydarzenia trudne, które wymagały ustosunkowania się 
do nich, nadania im znaczenia, a nierzadko również podjęcia jakiegoś działania. 
Sytuacje te poddawane są przez doświadczającego człowieka subiektywnej oce-
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nie poznawczej (zagrożenie versus wyzwanie) oraz ocenie własnego potencjału 
w poradzeniu sobie z problemem (poczucie bezradności versus poczucie spraw-
stwa, bierność versus aktywność, wycofanie versus poszukiwanie) (Okła, 2009). 
Wydarzenia te wyróżniają się spośród innych i bardzo często dotyczą utraty oso-
by znaczącej bądź utraty jakiegoś dobra, które nawet z perspektywy lat stanowi 
wartość. Czasem coś, co zostało utracone w przeszłości, sentymentalnie urasta 
do rangi czegoś bezcennego i w przekonaniu osoby, która doświadczyła straty, 
jest postrzegane jako coś bardziej wartościowego niż faktycznie dawniej takim 
było. Przykładem mogą być wspomnienia ludzi starszych reprezentujących po-
kolenie wojenne, którym wojna odebrała między innymi szczęśliwe, beztroskie 
dzieciństwo oraz szansę systematycznej edukacji. Niektórzy z nich kompensu-
ją sobie doświadczenie straty poprzez uczestnictwo w zajęciach proponowanych 
przez Uniwersytety Trzeciego Wieku lub podejmowanie innych form aktywności 
edukacyjnej. Innym przykładem może być młody człowiek, który nie dostał się 
na wymarzony kierunek studiów i w związku z tym podjął kształcenie na innym 
fakultecie. Pomimo ukończenia edukacji akademickiej i satysfakcji z wykonywa-
nego zawodu może mieć poczucie, że utracił możliwość realizowania swej pasji. 

Przykładów doświadczeń o charakterze straty można podać wiele. Wystę-
pują one na każdym etapie rozwoju człowieka. Niektóre z nich wynikają z zadań 
rozwojowych (np. kryzys pustego gniazda, przejście na emeryturę, utrata sił wi-
talnych w okresie późnej dorosłości). Inne z kolei związane są z trudnymi wyda-
rzeniami życiowymi, które mogą zachodzić intencjonalnie (np. rozwód będący 
efektem wspólnej decyzji małżonków), ale również mogą występować wbrew 
woli człowieka (np. utrata zdrowia spowodowana przewlekłą chorobą somatycz-
ną, śmierć członka rodziny, nabycie niepełnosprawności). Człowiek dorosły, ana-
lizując i interpretując pewne doświadczenia o charakterze straty, może odkrywać 
ich sens lub nawet stwierdzić, iż były one początkiem pewnych zmian biograficz-
nych, tożsamościowych, osobowościowych. 

„W przeżywaniu utraty można wskazać na trzy podstawowe komponenty: 
poznawczy, afektywny i behawioralny” (Steuden, Janowski, 2009, s. 8). Pierwszy 
z nich dotyczy sposobu wartościowania utraconego dobra, zdobywania i przetwa-
rzania informacji o powodach i okolicznościach straty. Element afektywny jest 
związany z emocjami towarzyszącymi doświadczaniu straty, behawioralny zaś 
dotyczy sposobu manifestowania owych emocji w zachowaniu (ibidem). Cierpią-
cy człowiek potrzebuje czasu, aby poradzić sobie ze stratą. Człowiek, który utra-
cił bliską osobę, ma prawo do żałoby. Człowiek, u którego zdiagnozowano prze-
wlekłą chorobę somatyczną ma prawo do płaczu i głośnego wypowiadania swych 
obaw. Człowiek opiekujący się chorym członkiem rodziny ma prawo do lęku 
i chwili zwątpienia. Wreszcie, człowiek umierający ma prawo do spokoju i ciszy 
umożliwiających refleksję. Wydaje się, że zaistnienie każdego z wymienionych 
komponentów przeżywania straty jest niezbędne do zaakceptowania zaistniałych 
okoliczności oraz wypracowania własnych mechanizmów radzenia sobie.
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Uświadomienie sobie tego jest ważne przede wszystkim dla osób, które towa-
rzyszą cierpiącemu. Wsparcie otrzymywane ze strony innych osób jest niezwykle 
ważne, ale aby spełniło swą funkcję powinno być adekwatne do potrzeb i sytuacji 
cierpiącego. Istotne jest danie cierpiącemu możliwości okazywania swych emo-
cji, wyrażenia swojego żalu, lęku, obawy o przyszłość. Dojrzałe towarzyszenie 
w cierpieniu staje się ogromnym wyzwaniem, na które nie zawsze przygotowa-
ny jest człowiek. Towarzyszenie oznaczać tu będzie stwarzanie przestrzeni do 
wyrażania prawdziwych emocji, stwarzanie atmosfery sprzyjającej byciu auten-
tycznym. W takich okolicznościach możliwa jest bowiem egzystencjalna refleksja 
i dialog oparty na zaufaniu. 

Psychologowie dostrzegają pewne patologie w „sposobie doświadczania 
utraty [...] zarówno wówczas, gdy sposób jej przeżywania jest rażąco nieadekwat-
ny do obiektywnej wartości utraconych zasobów, na przykład brak przeżywania 
cierpienia w sytuacji utraty ważnych zasobów (śmierć rodzica, sytuacja rozwodu) 
lub też ujawnianie reakcji emocjonalnych nadmiernie nasilonych bądź przedłu-
żonych w czasie. [...] Przykładem patologii w doświadczaniu utraty może być 
odroczenie przeżywania żałoby, uporczywe niegodzenie się na utratę partnera 
w sytuacji rozwodu” (Steuden, Janowski, 2009, s. 8). 

W radzeniu sobie z cierpieniem pomocne jest zarówno wsparcie otrzymywa-
ne od innych osób, ale również wiedza wynikająca z poprzednich doświadczeń, 
będąca efektem uczenia się człowieka.

Edukacyjny wymiar cierpienia 

Teoretycznych założeń do analizy edukacyjnego potencjału cierpienia dostar-
cza koncepcja Gerharda Riemanna i Fritza Schützego (1992). U jej podstaw leży 
przekonanie, że w biografii człowieka można odnaleźć okresy charakteryzujące 
się ładem, spokojem, harmonią, a zachodzące wydarzenia są bądź efektem in-
tencjonalnej aktywności doświadczającego i działającego podmiotu, bądź dzie-
ją się poza stworzonym planem, ale jednostka potrafi wywierać na nie wpływ. 
Obok nich występują „trajektorie”, a więc okresy naznaczone chaosem, dezin-
tegracją, utratą kontroli, niepokojem, wywołujące długotrwałe konsekwencje 
emocjonalne, zmiany tożsamości i osobowości, wyznaczające nowe kierunki 
przebiegu biografii (zob. Prawda, 1989; Riemann, Schütze, 1992; Schütze, 1997; 
Rokuszewska-Pawełek, 1996; Gajek, 2011; Mazurek, 2011; Mazurek, 2013). Tra-
jektoria w rozumieniu autorów koncepcji oznacza „procesy społeczne, które są 
ustrukturowane przez łańcuch powiązanych ze sobą zdarzeń, których nie sposób 
uniknąć bez poniesienia wysokich kosztów, ciągłych załamań, oczekiwań i ro-
snącego, irytującego poczucia utraty kontroli nad swym położeniem życiowym. 
Czuje się wtedy, że jest się popychanym, że można jedynie reagować na siły ze-
wnętrzne, których działania się już nie rozumie” (Riemann, Schütze, 1992, s. 92). 
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Proces trajektorii wiąże się z doświadczaniem trudnego do opanowania cierpienia 
(Schütze, 1997, s. 21).

G. Riemann i F. Schütze opracowali scenariusz przebiegu trajektorii. Zda-
niem autorów zaistnienie okoliczności pozostających poza intencją i możliwością 
kontroli człowieka zawsze poprzedzone jest pewnymi symptomami, które za-
zwyczaj są niezauważane, ignorowane bądź bagatelizowane. Po pewnym czasie 
okoliczności zewnętrzne zaczynają coraz mocniej ingerować w funkcjonowanie 
jednostki, co w efekcie uświadamia jej brak możliwości wpływu na przebieg wy-
darzeń. Na tym etapie dominują negatywne emocje, które wyzwalają poczucie 
bezradności, hamując (a nawet zupełnie niwelując) aktywność. Szok i dezorienta-
cja powoli ustępują, co umożliwia podjęcie próby rozwinięcia „nowej, chwiejnej 
równowagi życia codziennego” (Riemann, Schütze, 1992, s. 104). Podejmowane 
jednak działania zazwyczaj są nieadekwatne, bezskuteczne, a to dodatkowo potę-
guje siłę trajektorii. Osiągnięcie spokoju na tym etapie jest zatem jeszcze niemoż-
liwe. W efekcie człowiek cierpiący pejoratywnie ocenia jakość życia, a niekiedy 
tworzy negatywny obraz własnej osoby. Konsekwencją jest całkowite załamanie 
się ładu codziennych czynności i kryzys tożsamości. Pojawiają się wątpliwości 
odnośnie do możliwości odzyskania dotychczasowego, uporządkowanego ży-
cia. Niebezpieczeństwem jest utrata wiary we własne możliwości i przekonanie 
o własnej niemocy. 

Egzystencja w totalnym chaosie nie jest jednak możliwa, dlatego też poja-
wiają się „próby racjonalizacji trajektorii i pogodzenia się z nią” (ibidem, s. 105), 
które wyzwalają potrzebę oceny nowego położenia życiowego. Dopiero zdefinio-
wanie zaistniałych okoliczności, podjęcie próby odnalezienia przyczyn cierpienia 
oraz uporanie się z pytaniem: „dlaczego to właśnie mnie doświadczył taki los?”, 
rozpoczyna pracę nad trajektorią, która może zakończyć się odzyskaniem nad nią 
kontroli bądź ucieczką od trajektorii. Ustosunkowanie się do własnego cierpienia, 
podjęcie wysiłku zmierzającego do odzyskania kontroli nad biegiem wydarzeń 
umożliwia transgresję człowieka, jest sprawdzianem jego dojrzałości, może ini-
cjować zmiany tożsamości i osobowości.

W myśl przywołanej koncepcji człowiek w obliczu cierpienia nie musi biernie 
poddawać się wpływowi sytuacji, ale może podjąć wysiłek ukierunkowany na opa-
nowanie „bezładnych procesów” (ibidem, s. 92) dezintegrujących uporządkowaną 
biografię. „Osoba jako podmiot własnych cierpień i psychofizycznych ograniczeń 
może nadawać im nowe znaczenie i wartość, a nawet doświadczać zmian rozwojo-
wych ubogacających jej osobowość o cechy altruizmu, empatii, poczucia wspólnoty 
w trudzie istnienia. Może podjąć świadomą decyzję przetwarzania swego psychofi-
zycznego cierpienia, integrując je ze sferą duchową i w ten sposób nadać cierpieniu 
nowy sens i wartość” (Okła, 2009, s. 13–14). Postępowanie człowieka cierpiącego 
uzależnione jest od subiektywnego interpretowania sytuacji życiowej, oceny wła-
snych możliwości poradzenia sobie w zaistniałych okolicznościach oraz otrzymy-
wanego wsparcia ze strony innych osób. Z pewnością pomocna jest mu również 



Emila Mazurek188

nadzieja, która w ujęciu Józefa Kozieleckiego odgrywa kluczową rolę w radzeniu 
sobie z cierpieniem. Nadzieja „otwiera przed człowiekiem przyszłość, ułatwia for-
mułowanie odległych celów, zwiększa wiarę w zdobycie nowych wartości. Ponadto 
pobudza do działania, pozwala pokonać zakłócenia czynności i spotkane przeszko-
dy, pozwala dokonywać korekty błędów. Bez niej potrzeba samorealizacji straciła-
by swoje znaczenie” (Kozielecki, 2006, s. 36).

Kiedy w biografii człowieka dorosłego pojawia się trajektoria, jest on zdolny 
do wykorzystania zasobów, które w nim tkwią i podjęcia trudu odzyskania kon-
troli nad biegiem życia. Praca nad trajektorią zazwyczaj jest związana z uczeniem 
się dorosłego. Na czym polega owo uczenie się? Jest ono związane z refleksją, 
namysłem człowieka nad własną biografią i minionymi doświadczeniami. Chodzi 
tu zatem o uczenie się z doświadczeń własnych i innych, uczenie się z biografii, 
uczenie się w sytuacjach, w codzienności, w podejmowanym działaniu. Tak rozu-
miane uczenie się przebiega często nieintencjonalnie, nieświadomie, poza instytu-
cjonalnym systemem kształcenia. Jego warunkiem jest jednak refleksyjność i ak-
tywność podmiotu. Celem tak pojmowanego uczenia się jest „zmierzanie ku pełni 
człowieczeństwa, ku życiu szczęśliwszemu” (Dubas, 2007, s. 58), ku zrozumieniu 
tajemnicy życia oraz roli człowieka w nadawaniu mu sensu. Uczący się dorosły 
zyskuje swoistą mądrość pomagającą odkrywać i rozumieć istotę człowieczeń-
stwa oraz stawać się dojrzałym i refleksyjnym człowiekiem. Z kolei zdobywana 
wiedza staje się swoistą mądrością życiową, zapisaną w pamięci autobiograficz-
nej, stanowiącą (czasem długo niewykorzystywany) zasób, z którego czerpie się 
podczas radzenia sobie z innymi sytuacjami naznaczonymi cierpieniem, wymaga-
jącymi konstruktywnego ustosunkowania się. W biografii człowieka zdarzają się 
jednak i takie momenty, w których wyeliminowanie cierpienia jest niemożliwe. 
Zadaniem staje się jego akceptacja, nadanie mu znaczenia, zdefiniowanie sensu, 
a w efekcie godne życie w cierpieniu, adaptacja. Wypracowanie takiego podejścia 
względem cierpienia jest zadaniem trudnym, a jego wyznacznikiem często staje 
się rozwój duchowy osoby.

Wśród wielu biografii ludzi doznających przejmującego trudu egzystencji 
można odnaleźć takie, które potwierdzają możliwość dostrzeżenia i wykorzysta-
nia potencjału edukacyjnego i rozwojowego, jaki tkwi w cierpieniu. Na kartach 
historii okresu II wojny światowej zapisały się biografie tych osób, które pomimo 
własnego nieszczęścia i lęku o życie troszczyły się o zdrowie i przetrwanie innych, 
nierzadko skazując siebie na śmierć. Osoby te miały jednak poczucie bycia speł-
nionym i w podejmowanych ryzykownych działaniach odnajdywały sens swojej 
egzystencji. Kolejnym przykładem bohaterskiej postawy człowieka cierpiącego 
jest francuski dziennikarz Jean-Dominique Bauby, który cierpiąc na tzw. syndrom 
zamknięcia i będąc sparaliżowanym, stworzył książkę „Skafander i motyl”. Jej 
treść została „wymrugana” lewym okiem autora. Innych, wręcz heroicznych do-
konań ludzi chorych, niepełnosprawnych, samotnych, wykluczonych, ubogich, 
a więc cierpiących, można przywołać wiele. Wszystkie pokazują, iż w człowieku 
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drzemią siły, których istnienia sam wcześniej nie był świadom. Nie można jed-
nak oczekiwać, że każdy człowiek cierpiący podejmie trud uczenia się i rozwoju 
pod wpływem krytycznych doświadczeń. Czasem sama sytuacja cierpienia jest 
na tyle trudna, że uniemożliwia podjęcie działania. Czasem z kolei sam podmiot 
doświadczający trudu nie dostrzega potencjału sytuacji, w której się znalazł bądź 
dostrzega go, ale nie chce bądź nie może go wykorzystać. Nie zawsze bowiem 
człowiek dorosły jest przygotowany do tego, aby ujrzeć cierpienie jako szansę na 
uczenie się osobowe, głębokie, zmieniające struktury poznawcze, przekształcają-
ce dotychczasowe schematy myślenia i działania.

Refleksja zamykająca 

Cierpienie stanowi nieodłączny element ludzkiej egzystencji. Jest doświad-
czeniem nieuchronnym, nieuniknionym, które dotyka każdego człowieka w róż-
nych okresach jego rozwoju. Zwykle sytuacja wywołująca cierpienie zaskakuje, 
budzi protest, lęk, ale jednocześnie często pobudza do refleksji, otwiera na nowe, 
odwraca uwagę od tego, co ulotne i doczesne. Człowiek dorosły, którego uporząd-
kowany bieg biografii zostaje zakłócony trajektorią cierpienia, może potraktować 
nowe okoliczności jako zadanie, kryzys o charakterze rozwojowym i podjąć dzia-
łanie. Zapoczątkowana w ten sposób praca nad trajektorią może prowadzić do 
uczenia się zachodzącego często w codzienności. W tej perspektywie cierpienie 
staje się czynnikiem wyzwalającym akt transcendencji człowieka.

Nie można jednak oczekiwać, że każdy człowiek odnajdzie w cierpieniu jego 
potencjał edukacyjny i rozwojowy. Dostrzeżenie i wykorzystanie tegoż potencjału 
uzależnione jest od wielu czynników, związanych zarówno z samą sytuacją cierpie-
nia, jak i doświadczającym podmiotem. Cierpienie może bowiem prowokować do 
stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, może inspirować do działania, 
zachęcać do zmiany biograficznej, tożsamościowej i osobowościowej. Z drugiej 
jednak strony może utrudniać bądź nawet blokować jakąkolwiek aktywność, unice-
stwiać twórczość i samorealizację. Człowiek cierpiący może potraktować sytuację 
cierpienia jako zadanie rozwojowe i rozpocząć działania, na które dotychczas się 
nie zdobył. Może jednak zachować się zgoła odmiennie i wycofać się z aktywno-
ści edukacyjnej, twórczej, stwarzającej szansę na rozwój i samorealizację. Czasem 
nawet przeżywane cierpienie może traktować jako swoiste usprawiedliwienie dla 
własnej bierności. Człowiek dorosły zwykle nie jest odpowiednio przygotowany 
do tego, aby cierpienie postrzegać jako szansę na transgresję. Przebieg jego do-
tychczasowej biografii, ale także perspektywiczne myślenie o własnej biografii, 
formułowane cele na przyszłość będą wysoce implikowały ustosunkowanie się do 
cierpienia i potraktowanie go jako szansy bądź przeszkody. 

Problem edukacyjnego potencjału cierpienia jest wielowymiarowy, stąd za-
proponowana tu refleksja nad nim z pewnością nie wyczerpała tematu, a jedynie 
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zasygnalizowała jego wielowątkowość i wielopłaszczyznowość. Zagadnienie to 
jawić się powinno jako niezwykle ważne poznawczo dla andragogów towarzyszą-
cych człowiekowi dorosłemu w procesie jego rozwoju osobowego, duchowego, 
społecznego, często uwikłanego w sytuację cierpienia.
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Opisać – to znaczy znów przeżyć, to znaczy znów 
w jakiś sposób przeżyć to, co było koszmarem. Nie 
opisać – to znaczy zapomnieć o tym, o czym ludzkość 
zapomnieć nie powinna.

Cyryla Szpan (1983, s. 256)

 
Wstęp 

 
Przedmiotem artykułu jest temat straty, żałoby i cierpienia w autobiografii. Po-

dejmując ten temat, byłam zainteresowana znaczeniem, jakie przeżyte cierpienie 
ma dla kreowanej narracji o cierpieniu. Dwa główne pytania, które stanowiły dro-
gowskazy moich poszukiwań, to po pierwsze pytanie o formę i treść autobiografii 
pisanych w czasie doświadczania cierpienia (lub opisujących retrospektywnie taki 
czas w życiu autora). Pytanie to służyło zgłębieniu poszukiwań na temat tego, czy 
narracja cierpienia jest specyficzna oraz jaki wizerunek siebie kreuje autor takiej 
autobiografii. Drugi kierunek poszukiwań dotyczył biograficznego znaczenia, jakie 
może mieć pisanie (autobiografii) dla osoby będącej w żałobie, po stracie – czyli 
jaki biograficzny, całożyciowy sens ma dla autora opisywanie własnego cierpienia. 

Cierpienie, strata, żałoba 

Wśród wyróżnionych przeze mnie pojęć najogólniejszym jest pojęcie cierpie-
nia. Intuicyjne, potoczne rozumienie cierpienia łączy się z poczuciem bólu, smutku, 
dyskomfortu, żalu, tęsknoty, braku, niezaspokojonym pragnieniem, brakiem nadziei, 
osamotnieniem, izolacją, napiętnowaniem, brakiem sił, przygnębieniem, lękiem.

Cierpienie obejmuje więc wielość stanów. Jeśli można je w jakiś sposób 
spróbować połączyć, to wspólną cechą tych stanów jest niezdolność lub trudność 
życia, „zadra” – uniemożliwiającą pełne wykorzystanie potencjału życia. Cierpie-
nie jako doświadczenie człowiecze jest udziałem każdego w różnych momentach 
życia, co pozwala człowiekowi poznać jego smak i na przyszłość obawiać się 
go oraz unikać. Znaczenie i sens cierpienia jest tak samo istotnym tematem, jak 
znaczenie szczęścia – te dwa stany, nieuchwytne dla rozumu racjonalnego, wy-
znaczają drogi ludzkiego życia – wciąż dążymy do szczęścia, unikając cierpienia. 
Jednocześnie są swoimi niezbędnymi adwersarzami – pełne doświadczenie cier-
pienia i szczęścia jest udziałem tych, którzy zaznali tego drugiego. Toteż mimo 
bolesnych doznań płynących z cierpienia, doświadczanie go jest często etycznym 
wyznacznikiem rozwoju. Filozofowie podkreślają uszlachetniającą moc cierpie-
nia, a etyka chrześcijańska wprost czyni cierpienie warunkiem koniecznym do 
pełnego rozwoju człowieczeństwa.
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Zainteresowanie cierpieniem i uzmysłowienie sobie różnych jego przejawów, 
doprowadziło człowieka do wyróżnienia specyficznych kategorii tego cierpienia. 
Wśród różnych obliczy cierpienia pewną grupę wspólną stanowią przeżycia związane 
ze stratą. Strata dotyka człowieka, który traci coś/kogoś, i zostaje wytrącony z normal-
nego rytmu życia, lub też odczuwa brak, głód, który nigdy dotąd nie był zaspokojony. 
Zatem strata łączy się z końcem jakiegoś wcześniejszego dobrostanu, jest niezaspo-
kojoną tęsknotą za tym, co minęło. Żal, który jest efektem straty, nosi miano żałoby. 
Posługując się metaforą – na ziemi wyjałowionej utratą – zalega żałoba. 

Zjawisko żałoby jest dobrze rozpoznane na gruncie psychologii, co pozwala 
współcześnie na precyzyjne opisy jego mechanizmów. Według Freuda doświad-
czenie żałoby należy odróżnić od melancholii. Żałoba ma być spowodowana utratą 
ukochanej osoby lub abstrakcji, jak ojczyzna, wolność. Nie jest zaskakująca, jest 
naturalnie wpisana w utratę i w ogólnym pojmowaniu nie należy jej leczyć ani w nią 
ingerować (Freud, 2007, s. 147). Freud tłumaczy stan żałoby jako proces „odrywa-
nia”, „wycofywania” własnego libido z zaangażowania w innych. Jest to proces 
bolesny, budzący opór i czasochłonny, ponieważ wymaga restrukturyzacji własne-
go doświadczenia i odnalezienia substytutów zaangażowania. Ale zdaniem Freuda, 
„ja” po przeprowadzeniu żałoby jest faktycznie wolne i niezahamowane (Freud, 
2007, s. 148). Ilustrują to słowa Agaty Tuszyńskiej opisującej własny proces godze-
nia się z odchodzeniem męża: „H. żyje a ja uczę się śmierci. Studiuję śmierć, różne 
jej dotknięcia, objawy, przypadki. Obserwuję spustoszenia, jakie czyni. A potem 
uczę się od księdza Tischnera terminu «pustoszenie» jako klucza do doświadczenia 
braku, aktywnej agresywnej pustki śmierci” (Tuszyńska, 2007, s. 197).

Wracając do metafory wyjałowionej ziemi, żałoba chroni osobę przed dal-
szym zniszczeniem. Żałoba jawi się nie tylko jako akceptowalny element powrotu 
do zdrowia, ale także jako etap wręcz konieczny. Ziemia musi zostać przez chwilę 
„odłogiem”, człowiek musi mieć czas na wyrwanie ostatnich pędów łączących go 
z dawnym życiem, tkanka musi być oczyszczona i opłakana, aby mogło na niej 
wyrosnąć coś nowego. Zbyt szybkie sadzenie nowych roślin na zachwaszczonym 
zeschłą uprawą polu nie przyniesie dobrego plonu.

W tej perspektywie autonarracja cierpienia, może być „narzędziem” żałoby, opo-
wiadanie o cierpieniu służy bowiem uświadomieniu i nazwaniu tego, co się utraciło 
i jakie to miało znaczenie. Przeżycie o podobnym do żałoby obrazie, to opisana przez 
Freuda melancholia. Pod względem psychicznym wyróżnia się głębokim i bolesnym 
zniechęceniem, ustaniem zainteresowania światem zewnętrznym, utratą zdolności do 
kochania, zahamowaniem każdej sprawności, spadkiem samopoczucia, wyrażającym 
się w formie zarzutów i pretensji kierowanych pod własnym adresem, posuwającym 
się aż do obłędnego oczekiwania kary (Freud, 2007, s. 147). W tym zestawieniu pro-
ces żałoby jawi się jako psychologiczny mechanizm, niewykluczający, a nawet wa-
runkujący powrót do zdrowia i dobrostanu psychicznego. Zaś melancholia jako stan 
chorobowy, współcześnie określany depresją, stan niesprzyjający rozwojowi i zdro-
wiu jednostki. O ile więc stan żałoby jest potrzebnym doświadczeniem po stracie, 
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o tle depresję czy melancholię można postrzegać jako destrukcyjne dla osoby, ciągłe, 
uporczywe doświadczanie i przeżywanie straty, cierpienia. 

Rozróżnienia powyższe są istotne z perspektywy narracji cierpienia, które wy-
korzystałam w swoich poszukiwaniach. Autonarracje pisane w żałobie mają nieco 
inną funkcję i konstrukcję niż narracje pisane w stanie permanentnej depresji. Ćwi-
czenia z utraty Tuszyńskiej noszą znamiona oswajania żałoby, jeszcze zanim doszło 
do straty, niektóre biografie dzieci holocaustu mają znamiona pożegnania z utraco-
nym (dzieciństwem). Natomiast fragmenty Dzienników Wirginii Woolf ukazują ob-
raz osoby niemal „zanurzonej” w całożyciowym cierpieniu1. Interesującą narracją 
jest Smutek C. S. Lewisa, który dokonuje introspekcji bólu, przygląda się „na bieżą-
co” swojemu istnieniu w bólu, w ten sposób definiując, czym jest dla niego strata.

Autobiografia jako gatunek 

Autobiografia w definicji Philippeʼa Lejeune’a jest to „retrospektywna opowieść 
prozą, gdzie rzeczywista osoba przedstawia swoje życie, akcentując swoje jednost-
kowe losy, a zwłaszcza dzieje swej osobowości” (Michalski, 2010, s. 28). W definicji 
tej ukazują się trzy warstwy, które przyczyniają się z jednej strony do bogactwa tego 
gatunku, z drugiej – zamazują jego genealogię. Z pewnością autobiografia jest okre-
ślonym gatunkiem literackim, można więc ją analizować z tej perspektywy – biorąc 
pod lupę słowo jako środek wyrazu i pytając: jakie cechy gatunkowe ma autobiogra-
fia. Jednocześnie jest to literatura faktograficzna, co często czyni (auto)biografię nie-
wolnicą faktów i chronologii. Ostatecznie jest studium psychologicznym człowieka, 
jego rozwoju i doświadczenia – a więc znosi wymóg obiektywności i jednoznaczno-
ści. Ponadto autobiografia jest, zdaniem Lejeune’a, nacechowana etycznie, ponieważ 
autor autobiografii zawiera z czytelnikiem pakt autobiograficzny, czyli swego rodzaju 
umowę o prawdziwości tego, co opisane w autobiografii. Pakt zobowiązuje autora 
do mówienia (pisania) prawdy, a zaufanie tej prawdzie sprzyja nawiązaniu między 
czytelnikiem a autorem swoistej relacji (Michalski, 2010, s. 30).

Istnienie takiego związku autora z czytelnikiem z pewnością sprzyja pisaniu 
i czytaniu autobiografii, kształtując klimat intymnej rozmowy i wzajemnego zro-
zumienia. Stan ten łatwo jednak zaburzyć, uświadamiając sobie, że, nawet mimo 
paktu „autobiografia nie robi tego, co głosi” – to znaczy nie ukazuje prawdy o ży-
ciu autora (Michalski, 2010, s. 31). Przyczyną tego stanu rzeczy jest, jak pisze 
Łukasz Michalski, figuratywność języka, za którym kryje się doświadczenie, ale 
który doświadczenia nie jest w stanie wiernie powtórzyć, a jedynie odtworzyć 
(Michalski, 2010, s. 32). Jeśli zatem narzędzia językowe, jego symboliczność 
uniemożliwiają powtórzenie prawdy, to pozostaje jedynie „wczucie się” w świat 
kreowany przez autora. 

1  Jest znanym faktem biograficznym, że Virginia Woolf cierpiała na depresję i ostatecznie 
popełniła samobójstwo.
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Z perspektywy postawionego tematu warto zadać pytanie o przyczynę czyta-
nia autobiografii cierpienia? Wydaje się, że wśród tych, którzy czytają o cierpie-
niu – nie wiarygodność faktograficzna jest tym, czego się poszukuje, lecz możli-
wość przeżycia wraz z autorem określonych emocji. Zdzisław Cackowski pisze: 
„Lektura takich tekstów [tzn. tekstów o cierpieniu – przyp. U. T.] jest zawsze 
(inaczej być nie może) odczytywaniem własnych bolesnych doświadczeń i nada-
wanie tym doświadczeniom […] jego własnej intelektualnej /teoretycznej formy” 
(Cackowski, 1997, s. 33).

Pytanie istotne z punktu postawionego tematu brzmi: jaką funkcję pisanie au-
tobiografii pełni w procesie przeżywania cierpienia i żałoby? Z pewnością nie jest 
to funkcja dokumentacyjna. Nie można też uznać, że autobiografia tłumaczy, czy 
dzieli z czytelnikiem świat, w którym jest zanurzony autor. Jak celnie zauważa  
Ł. Michalski, autobiografia nie jest tym, za co się podaje. A więc nie opisuje świa-
ta podmiotu, ale go nazywa słowami podmiotu. Z perspektywy dokumentarnej 
jest to problem metodologiczny. Natomiast z perspektywy terapeutycznej – jeśli 
pisanie uznać za narzędzie terapii – nie ma to znaczenia, że światy konstruowane 
nie odzwierciedlają rzeczywistych, a raczej, że odzwierciedlają je w zniekształce-
niu. Można zadać pytanie: jakie znaczenie dla osoby piszącej o własnym cierpie-
niu ma to, aby historia była jak najbliższa faktom? Oraz dalej – jakie znaczenie 
ma, aby historia opowiadała precyzyjnie o przeżyciach? Przeżycia nie są bowiem 
faktami, ale są ich pochodnymi. A więc autobiografia faktograficzna i „wglądo-
wa” (mam tu na myśli analizę i opis własnych emocji) będą się z pewnością róż-
niły – jedna będzie pisana „z zewnątrz”, druga „od wewnątrz”.

Cierpienia a autobiografia 

Dzieci holocaustu: żałoba po dzieciństwie
„Pytanie, które mnie tutaj interesuje […] to pytanie o życiodajną moc trauma-

tycznych wspomnień, o to w jakim stopniu widma urazowej przeszłości dają się 
wykorzystać rozwojowo”, pisze Krzysztof Maliszewski w swoim studium o zra-
nionej pamięci (Maliszewski, 2010, s. 58). W cytowanym tekście Autor pyta, czy 
ciężar traumy można wykorzystać dla dobra rozwoju i ostatecznie konkluduje 
o takiej możliwości. Taka konkluzja wymaga tyleż optymizmu, ile nadziei i wiary, 
że doświadczenia cierpienia są dla człowieka uszlachetniające, nie zaś erozyjne 
czy degenerujące. Myślę, że raz jeszcze należy rozważyć to pytanie, nie pozwala-
jąc sobie zbyt pochopnie na pokrzepiające odpowiedzi. Interesujące jest długoter-
minowe działanie pamięci cierpienia. A więc nie tyle suma pozytywnych czy ne-
gatywnych zdarzeń życiowych jest interesująca, ale reperkusje tychże zdarzeń na 
losy jednostki. Jak funkcjonuje „pamięć cierpienia” i jak kształtuje ona biografię?

„W tradycyjnych mitach zapomnienie jest równoznaczne ze śmiercią […] 
dlatego utrata wspomnień zawsze jest w pewnym stopniu zanikaniem tożsamo-
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ści” (Maliszewski, 2010, s. 59). W tym sensie narracja cierpienia jest bolesnym 
warunkiem zachowania tożsamości, unikanie pamięci straty byłoby uśmiercaniem 
własnej wrażliwości w ogóle. Niechcianą konsekwencją amnezji jest bowiem po-
stawa lękowa i niezdolność do dialogu (ibidem). Nie sposób przecież dokonać 
selekcji i uniewrażliwić się tylko na wybrane doświadczenia, zamrozić smutek, 
żal i złość, to skazać się na niewrażliwość wobec radości, wzruszenia, nadziei. 
Wobec tego – pamięć straty, choć dotkliwa, wydaje się konieczna dla zachowania 
ciągłości rozwoju, nawet osobę wzbogaca, choć koszty tego postępu są ogromne. 
Ponadto – nie każdy rodzaj straty i cierpienie nosi taki uszlachetniający rys, a tak-
że – nie w każdej traumie można odnaleźć jakiś moralny walor. 

O ile żałoba – jak pisał Freud – jest procesem powrotu do zdrowia po stracie 
określonej relacji, o tyle istnieją takie cierpienia, które trwają, a ich nieskończo-
ność wynika z braku uzasadnienia dla tego cierpienia. Maliszewski pisze: „prze-
szłość jest nieodwracalna, ale nie jest nieodwracalny jej sens. Jeśli w istocie fakty 
nie dają się zatrzeć i jeśli nie może się odstać to, co już się stało, ani nie można 
sprawić, żeby to, co się zdarzyło, nie zdarzyło się, to jednak sens tego, co się zda-
rzyło, nie jest ustalony raz na zawsze” (Maliszewski, 2010, s. 68). W słowach tych 
pobrzmiewa nadzieja, a jednocześnie trudno się wyzbyć wrażenia, że jest to próba 
usensownienia tego, w czym trudno znaleźć sens. Jakby nadanie nawet nowego 
sensu cierpieniu czyniło je logicznym. Zdzisław Cackowski również zwraca uwa-
gę na to, jak istotny dla przeżywania cierpienia jest jakiś jego instrumentalny sens: 
„[…] cierpienie, co do którego nie ma żadnej nadziei, że czemuś lub komuś może 
służyć […], takie cierpienie nie niesie ze sobą żadnej pocieszycielskiej treści, żad-
nego usprawiedliwiającego i przez to niosącego jakąś ulgę sensu” (Cackowski, 
1997, s. 94). W kontekście tych słów szczególnie brzmią narracje autobiograficz-
ne „dzieci holocaustu”. I o ile niektóre biografie bólu, żałoby i straty można uznać 
za literacką próbę zrozumienia i dookreślenia cierpienia, o tyle w przypadku holo-
caustu byłaby to próba zbyt perwersyjna. Niektóre narracje wprost mówią o braku 
sensu, i związanym z tym bólem niepogodzenia. Maria Terlecka, malarka, pisała: 
„Jestem plastyczką. I to co robię […], jest nierozerwalnie związane z okresem 
złym i okrutnym. Byłam dzieckiem w czasie wojny i moja pamięć tamtych dni 
jest stertą strzępów. Wyciągam kawałki zdarzeń i sytuacji i przetwarzam je na 
obrazy. Jest to obsesja. Wyrzucanie złości. Wypędzanie wojny. Przepędzanie cza-
rownic […]. Usiłuję pozbyć się wojny, ale nie mogę. Przychodzi czasami w nocy, 
a tego bardzo nie lubię” (Terlecka, 1983, s. 22).

Z. Cackowski pisze „Cierpienia ludzi zadawane im przez hitlerowców to 
były cierpienia intencjonalne, mające sens – zbrodniczy sens. Ale tych cierpień 
nie wolno, nie wolno z moralnych względów wpisywać w plan boskiego stworze-
nia” (Cackowski, 1997, s. 95).

Można więc postawić tezę, że część autobiografii cierpienia służy poszuki-
waniu sensu własnych bolesnych doświadczeń, który będzie zadośćuczynieniem. 
Ale wiele historii pozostaje poza argumentami ludzkiej logiki. Wówczas autobio-
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grafie te przyjmują charakter świadectwa, przestrogi (co też ostatecznie w jakiś 
sposób je usensownia) i dzięki temu pozwala zaakceptować jako część własnego 
doświadczenia. Cackowski pisze: „Każde cierpienie prędzej czy później, tak czy 
inaczej się kończy [...]. Jednakże to, co zostało przecierpiane, jakoś pozostaje 
i trwa: jako wspomnienie i pamięć, jako przestroga, czyli motyw działania, jako 
czujność i wiadomość. Inaczej mówiąc, to co przecierpiane staje się elementem 
ludzkiej [...] podmiotowości, jej instrumentalnym wyposażeniem” (Cackowski, 
1997, s. 95–96).

Tam gdzie narrator nie doszukuje się przyczyn cierpienia, lecz wprost rela-
cjonuje „przebieg” własnego cierpienia, pojawiają się opisy niemal sprawozdaw-
cze. Znalazłam takie zapisy w Dziennikach Wirginii Woolf, a także w niektórych 
relacjach dzieci holocaustu. W niektórych dziecięcych wojennych autonarracjach 
najbardziej okrutne sceny są opisane ze spokojem, spokojem oczywiście pozor-
nym. Wynika on zapewne z niemożliwości dziecka do realnej oceny sytuacji, 
albo też jest efektem psychologicznego mechanizmu określanego jako zaburzenie 
dysocjacyjne. Zaburzenie dysocjacyjne polega na zakłóceniu integracji funkcji 
pamięci, świadomości i tożsamości. [...] Dysocjacja jest procesem oddzielania się 
jednostki od tego, co się z nią dzieje podczas zdarzenia traumatycznego, od swo-
ich doznań (Jagodzińska, 2008, s. 489 i nast.). Stella Władymirowna, więźniarka 
obozu w Ravensbruck, gdzie trafiła w wieku 2–3 lat, tak opisuje śmierć matki: 
„Potem już nigdy mamy nie widziałam, ale wierzyłam, że jest na rewirze [...] aż 
do czasu, kiedy przy wejściu do baraku Klara [...] powiedziała mi: Stella, twoją 
mamę spalili. Przyjęłam to zupełnie spokojnie [...] Czy to nie uwierzyłam, czy też 
tak często słyszałam o krematorium, że już na to nie reagowałam. [...] Oczywiście, 
po prostu nie rozumiałam sensu tego strasznego słowa «spalili»… Miałam prze-
cież wtedy tylko 5 lat. I zrozumiałam nieprędko” (Władymirowna, 1983, s. 34). 
Autorka przyznaje dalej, że dopiero z czasem zrozumiała swój dramat i zaczęła 
go opłakiwać. A zatem w biografiach dzieci wojennych pisanie autobiografii służy 
raczej przestrodze, upomnieniu się o uwagę, niż doszukiwaniu się sensu w ów-
czesnych traumatycznych wydarzeniach. Żałoba wojennych sierot to opłakiwanie 
niespełnionego, tęsknota za dobrymi wspomnieniami, które zastąpiło piekło woj-
ny. Elżbieta Krajewska pisała: „Trudno to nazwać dzieciństwem. Jak tylko sięgnę 
pamięcią wstecz, uświadamiam sobie, że moi kompani w dzieciństwie to głód, 
strach, poniewierka i poniżenie. Moje dziecięce marzenia nigdy się nie spełniły 
[...]. Wojna i okupacja nie tylko zabrały mi dzieciństwo, lecz pozostawiły ślady na 
mojej psychice” (Krajewska, 1983, s. 69).

Żałoba po dzieciństwie jest tym dotkliwsza, że nie ma możliwości zastąpie-
nia tego okresu życia innym, nie ma substytutu. Jest to utrata totalna – czegoś, co 
nigdy się nie zaczęło i pogwałcenie niewinności dziecka dorosłymi doświadcze-
niami. Bardzo poruszająco pisze o tym Ludmiła Niedbalska: „Wciąż te sprawy 
tkwią w nas, przynajmniej we mnie, a przecież nie jestem nikim wyjątkowym. 
Uważam nawet, że los obszedł się ze mną i moimi najbliższymi dość oszczędnie. 
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Ale chciałabym odpowiedzieć na często słyszane pogardliwe nieco pytanie: «Co 
Ty możesz wiedzieć o wojnie, byłaś wtedy za mała». Za mała – na co? Dla Niem-
ców nie byliśmy za mali na nic. A co trzeba wiedzieć, kiedy się leży pod gruzami 
czteropiętrowej kamienicy? A może coś trzeba wiedzieć, żeby tego nie pamiętać? 
Może ktoś mi na to pytanie odpowie?...” (Niedbalska, 1983, s. 104).

Słowa te wskazują na jeszcze jedną istotną funkcję wspomnień – autorka 
broni się przed trywializacją jej przeżyć. Kiedy pojawiają się wątpliwości co 
do autentyczności czyichś wspomnień lub pomniejsza się ich wagę (np. dzieci), 
prowadzi to wprost do kwestionowania prawa do cierpienia i prawa do czucia. 
Wydaje się, że jest to istotny rys autobiografii pisanych w żałobie i w cierpieniu 
w ogóle. Opisanie bólu i straty być może wzbogaca percepcję samego Autora 
i jego publiczności, dając dokładny, słowny opis cierpienia, Autor chroni się przed 
ulotnością i strywializowaniem bolesnych przeżyć. 

Ćwiczenia z utraty: pożegnania z najbliższym Agaty Tuszyńskiej
i C. S. Lewisa 

Jak pisze K. Maliszewski: „pamięć traumy nie dając się łatwo oswoić, do-
konując nieustannej inwazji obcości w uładzony porządek rutyny i oczywistości 
– może chronić życie duchowe przed letargiem” (Maliszewski, 2010, s. 62).

Jakie znaczenie ma ta teza o „poruszającej mocy” cierpienia dla pisania au-
tobiografii? Książka Smutek C. S. Lewisa zdaje się potwierdzać tę tezę. Lewis, 
opisujący własne zmagania z bólem po stracie żony, dokumentuje swoje moralne 
i intelektualne wytrącenie z tego, co dotychczas było pewne i niezaprzeczalne. 
Wraz z kolejnymi próbami zrozumienia sensu śmierci żony dochodzi do pytań 
generalnych – np. o to, czy i jak: świat i on sam w ogóle istnieją: „Rzeczywistość 
gdy przyjrzeć się jej uważnie jest nie do zniesienia. Jak i dlaczego taka rzeczy-
wistość rozwinęła się (i rozpadła) w straszne zjawisko zwane świadomością. [...] 
Jeśli H. nie ma, to nie było jej nigdy. Wziąłem kłębek atomów za żywą istotę. Nie 
ma i nigdy nie było żadnych ludzi. Śmierć odsłania jedynie pustkę, która zawsze 
istniała zamiast nich” (Lewis, 2009, s. 55).

Także Ćwiczenia z utraty Agaty Tuszyńskiej to opis potwierdzający, że 
cierpienie wymaga nowego, wymaga przystosowania. Jest wytrąceniem z ruty-
ny i pewności. Pisarka, opisując rok życia przy boku ukochanego umierającego 
męża, wielokrotnie stawia granice między tym, co było a co jest: „Twój problem 
polega na tym – mówi Ewa S. – że starasz się go traktować jak zdrowego, jak 
przedtem, jakby choroba była przeszłością. Tak nie jest. Nie jestem tym samym 
H. sprzed diagnozy. Tamtego nie ma. Nie ma” (Tuszyńska, 2007, s. 164). Sam 
tytuł dziennika Tuszyńskiej tłumaczy jego formę i treść, ponieważ są to „małe 
ćwiczenia na temat utraty”, opisy kolejnych dni, kiedy Autorka, rzec można, 
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„kształtuje kondycję” w utracie. Zapiski codziennych czynności, rozmów z mę-
żem przeplatają się z fragmentami wspomnień. Dziennik Tuszyńskiej jest opowie-
ścią o pożegnaniu. Sama jednak na wstępie podkreśla: „Tego nie można dotknąć 
słowem, myślałam. Po raz pierwszy odkąd pamiętam, SŁOWO jest bezsilne. Jest 
odklejone od rzeczywistości, jaką miałoby ogarnąć, której mogłoby lub miałoby 
nieść ulgę. Nie władam już słowem. Nie sprawdziło się. Rozpacz nie zna słów” 
(Tuszyńska, 2007, s. 6).

Mimo to Tuszyńska pisze dalej: „Nie mam wyjścia. Mogę pisać albo osza-
leć. Pisać. Zawalczyć o siebie, jak radzą przyjaciele. [...] Znowu nie przestaję 
rozstawać się z piórem i zeszytem” (Tuszyńska, 2007, s. 165). Czy tę potrzebę 
opowiadania bólu, mimo poczucia niemożności wydobycia głosu, można wy-
tłumaczyć niechęcią dla zapomnienia? Adam Głowacki pisze: „Pamięci ufać nie 
można, ponieważ na pamięci dokonuje się dodatkowych operacji, codziennie, co 
chwilę” (Głowacki, 2010, s. 85). Jednocześnie słowa te można uznać za przyczy-
nę i motywację pisania autobiografii w ogóle, a także autobiografii cierpienia, jeśli 
doświadczenie ma pozostać udokumentowane, nie może być to jedynie ulotne 
archiwum pamięci. 

A jednak pisanie autobiografii w bólu, w celu poznania i dookreślenia tego 
bólu wydaje się przedsięwzięciem nieudanym. Autobiografia jest bowiem wycin-
kiem życia, domyka jakiś jego okres, zaś proces reinterpretowania bólu jest nie-
skończony. Biografia nie jest w stanie udźwignąć dynamiki tego rozwijającego się 
procesu, który sama napędza, pisanie o bólu jest kluczem do kolejnych szuflad ze 
znaczeniami cierpienia. Lewis opisuje to zjawisko w końcowej części Smutku „Te 
notatki jako swego rodzaju obrona przed kompletnym załamaniem i klapa bezpie-
czeństwa spełniły jakąś dobrą rolę. Inny cel, który miałem na uwadze okazał się 
oparty na nieporozumieniu. Myślałem, że potrafię opisać jakiś stan, narysować 
mapę smutku. A tymczasem smutek to nie stan lecz proces. Nie wymaga mapy, ale 
historii, i jeżeli nie przestanę opisywać tej historii w dowolnie obranym momen-
cie, nie ma powodu bym kiedykolwiek zaprzestał” (Lewis, 2009, s. 97).

Dziennik Virginii Woolf: zanurzenie w cierpieniu 

K. Maliszewski, w ślad za Timothym Radcliffem, przestrzega przed umiesz-
czaniem krzywdy w centrum tożsamości – przywołuje także słowa Arno Mayera, 
że „świat jest mniej straszony «widmem człowieka bez pamięci» niż widmem 
człowieka bez zapomnienia” (Maliszewski, 2010, s. 60).

Warto rozważyć ten postulat w odniesieniu do krzywdy przewlekłej, do cier-
pienia permanentnego, które właśnie czyni krzywdę rdzeniem tożsamości. Mam 
tu na myśli percepcję cierpienia przez osoby chorujące przewlekle lub cierpiące 
na depresję. 
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Przeżycia Virginii Woolf noszą znamiona przewlekłego cierpienia, depresji, 
którą Freud określał jako melancholię. Pisał, że „melancholia często nie pozwala 
uświadomić sobie obiektu straty, a nawet wiedząc co utraciła, osoba cierpiąca nie 
wie co to dla niej znaczy” (Freud, 2007, s. 149). Melancholia jest także tym rodza-
jem cierpienia, które, zdaniem Freuda, zuboża własne „ja”. W wypadku żałoby to 
świat zubożał i opustoszał – w wypadku melancholii zubożało i opustoszało samo 
„ja”. Chory opisuje siebie jako osobę niepełną, niegodną, oczekuje odrzucenia 
i kary, ubolewa nad innymi, którzy są z nim związani, nie uważa, że zaszła w nim 
jakaś niekorzystna zmiana, lecz rozciąga krytykę siebie na przeszłość, uznając, 
że zawsze był niedoskonały (Freud, 2007, s. 149). W tym ujęciu depresja jest 
stratą samego siebie, a więc dokumentowanie depresji w postaci, w jakiej czyni to  
Woolf, jest opisywaniem smutku wynikającego z samego „ja”: „Sobota, 20 marca. 
Co takiego ma wyniknąć z tego dziennika [...] Jeślibym umarła, co Leo z nim zro-
bi? [...] Hm, pewnie wykroi z nich książkę, a potem całość spali [...]. Takie myśli 
dyktuje mi lekka melancholia, która dopada mnie teraz od czasu do czasu i każe 
mi stwierdzać, że jestem stara, brzydka i że się powtarzam. A jednak z tego co 
wiem, to jako pisarka dopiero teraz naprawdę zaczęłam spisywać swoje myśli”.

Mimo że Woolf cierpiała na depresję przez całe życie i wielokrotnie doznała 
poważnych załamań nerwowych, w Dzienniku obejmującym ponad 25 lat życia 
opisy depresji, smutku są nieczęste, jakby przypadkowe i sprawozdawcze: „So-
bota, 31 lipca 1926. Oto załamanie nerwowe w miniaturze. Przyjechaliśmy we 
wtorek. Zapadłam w fotel i niemal nie mogłam się zeń podnieść; wszystko mdłe; 
bez smaku, bez koloru. Przemożne pragnienie wypoczynku. Środa – jedno życze-
nie: być samej na wolnym powietrzu. Powietrze cudowne – unikam mówienia, 
nie mogę czytać. Z nabożeństwem myślę o swoich siłach twórczych jako o czymś 
niewiarygodnym, należącym do kogoś innego; czego ja sama już nigdy nie za-
znam. Pustka w umyśle. Spanie w fotelu. Czwartek. Żadnej przyjemności z życia, 
ale może troszkę więcej nastawienia na bycie. Charakter i cechy szczególne Vir-
ginii Woolf kompletnie zanikły. Pokora i skromność, trudności z wymyśleniem 
co powiedzieć. Czytanie automatyczne, jak krowie przeżuwanie. Spanie w fotelu. 
Piątek. Poczucie fizycznego zmęczenia, ale jakby delikatne poruszenia umysłu 
[...] Sobota (dzisiaj) o wiele czystsza i jaśniejsza. Myśl, że być może jestem w sta-
nie pisać, ale odrzucona lub uznana za niewiarygodną [...]” (Woolf, 2007, s. 307).

Opisy depresji przeplatają się z opisami codziennych czynności, wizyt, swo-
ich spraw zawodowych. Nie poświęca swemu smutkowi Woolf jakiegoś szcze-
gólnego miejsca, nie rozważa nad jego sensem. Prawie udaje jej się „zmylić” 
czytelnika, że nie doświadcza większych cierpień, gdy nagle zamieszcza wpis 
w dzienniku, jak ten z 15 września 1926 r.: „Obudziłam się chyba o trzeciej.  
O, zaczyna się, nadchodzi – strach – fizycznie, jak bolesna fala wzbierająca wo-
kół serca, wyrzucająca mnie w górę. Jestem nieszczęśliwa, nieszczęśliwa! Świt 
– Boże, chciałabym nie żyć [...]. Przyjrzę się tej wzbierającej fali. Przyglądam się. 
Vanessa. Dzieci. Klęska. Tak, wytropiłam to. Klęska. Klęska. (Fala się wznosi). 
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O, śmiali się z mojego zamiłowania do zielonej farby! Fala uderza. Chciałabym 
nie żyć. Mam nadzieję, że przede mną już tylko kilka lat. Nie jestem już dłużej 
w stanie znosić tego strachu – (teraz mnie fala zalewa). I tak to trwa, parę razy, 
różne odmiany strachu [...]” (Woolf, 2007, s. 309).

 Jaki jest więc cel pisania o takim cierpieniu, skoro Autorka nie szuka w nim 
sensu, nie wyróżnia go z codzienności, nie czyni przestrogą? Prawdopodobnie 
sama Woolf nigdy nie określiłaby swojego Dziennika jako biografii cierpienia. 
Być może permanentna obecność stanu cierpienia dla samej Autorki uczyniła te-
mat „niespecyficznym”, nieodłącznym od tego, jakie jej życie było i miało być. 
Lecz i taki wniosek nie przekreśliłby faktu, że jej Dzienniki dla czytelnika są oso-
bistym opowiadaniem na temat smutku i cierpienia. 

Każdy z nas jest opowiadaniem, opowiadaniem, które wciąż nieświadomie 
piszemy – piszemy naszym postrzeganiem, uczuciami, myślami, działaniem, i, 
co nie jest bynajmniej błahe, naszymi rozmowami, przekazywaniem innym tego 
opowiadania (Sacks, 1996).

Zakończenie 
 
„Każde cierpienie prędzej czy później, tak czy inaczej się kończy [...]. Jed-

nakże to, co zostało przecierpiane, jakoś pozostaje i trwa: jako wspomnienie i pa-
mięć, jako przestroga, czyli motyw działania, jako czujność i świadomość. Inaczej 
mówiąc, to co przecierpiane staje się elementem ludzkiej [...] podmiotowości, jej 
instrumentalnym wyposażeniem” (Cackowski, 1997, s. 95–96).

Przedmiotem artykułu były poszukiwania w obszarze tychże właśnie jed-
nostkowych interpretacji sensu cierpienia oraz specyficznych cech autonarracji 
cierpienia. W tych poszukiwaniach ukazały się pewne płaszczyzny różnicujące 
interpretację i opis cierpienia. 

Po pierwsze w różny sposób jawi się motywacja do pisania o własnym cier-
pieniu. Jedną z motywacji do pisania o bolesnych doświadczeniach jest potrzeba, 
aby nadać sens cierpieniu, które jest bezsensowne.

Wspomnienia autobiograficzne niejednokrotnie służą „napomnieniu”, „po-
uczeniu”, autor biografii dzieli się opisem własnego cierpienia, po to, by przestrzec 
innych. I znowu można zadać pytanie, czy humanistyczna pobudka – ochrony in-
nych nie jest zabarwiona potrzebą nadania własnemu cierpieniu sensu? Być może 
namiastką tego sensu będzie wiara, że „dzięki mojej historii” coś podobnego już 
się nie wydarzy. Anna Jacyna-Janc pisała: „Nikt nie jest w stanie zliczyć ani zmie-
rzyć cierpień, będących „ubocznym skutkiem” przeżyć okupacyjnych [...]. Dlate-
go trzeba pisać i przypominać tym, którzy chcą zapomnieć o naszych cierpieniach 
i okrucieństwach wojny, aby nie tylko zapobiec nowej wojnie, lecz także by nie 
dopuszczać do jakiejkolwiek postaci okrucieństwa między ludźmi” (Jacyna-Janc, 
1983, s. 222).
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Motywacją do opisywania własnego bólu może być także potrzeba uzy-
skania poczucia kontroli nad cierpieniem, poczucie, że się cierpienie rozumie 
i przewiduje. Takie narracje odnajdujemy w Dziennikach Virginii Woolf, w pisar-
stwie Agaty Tuszyńskiej. Pisanie może być motywowane chęcią opowiedzenia 
sobie i innym, tego, co niemożliwe (do wyrażenia), jak to robi C. S. Lewis. To 
wiąże się z pewnością z potrzebą uchronienia bolesnych wspomnień od zapo-
mnienia – a więc narracje cierpienia pisane są także, aby nie zapomnieć i nie 
pozwolić utracić tej pamięci innym (bo wtedy bolesne doświadczenie zostaje 
strywializowane). Ostatecznie każdy opis cierpienia w sposób zamierzony lub nie 
prowadzi Autora do samowiedzy w zakresie własnych reakcji i sposobów radze-
nia sobie z sytuacją cierpienia.

Na zakończenie interesujące może być także podkreślenie dwóch typów au-
tonarracji cierpienia, które dość wyraźnie ujawniają się w cytowanych tekstach: 
są to opisy sensu i opisy faktu. Tam, gdzie można nadać cierpieniu jakiś sens 
(co z pewnością ułatwia włączenie go w doświadczenie biograficzne), opis jest 
refleksją nad sensem cierpienia, na przykład nad jego wartością uwrażliwiają-
cą. Natomiast w tych sytuacjach, gdy autor nie może lub nie potrafi odnaleźć 
sensu cierpienia, jego opis staje się sprawozdawczy, faktograficzny, dokumentar-
ny. W ten sposób narracja cierpienia jest jak zeznanie świadka, który poszukuje 
sprawiedliwości, albo przynajmniej pragnie innych świadków, jako tych, którzy 
uchronią cierpienie przed zapomnieniem. 
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– projekt partnerski Grundtviga, dotyczącego funkcji procesu uczenia się doro-
słych w sytuacji zmian życiowych, realizowanego przez pracowników Zakładu 
Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Artykuł stanowi przykład analizy biografii edukacyjnej jednego przypadku. 
Poszukiwaniom autorki towarzyszyło pytanie o osobliwości tej biografii, jej spe-
cyfikę i charakter. Za podstawę analizy przyjęto koncepcję trajektorii ludzkiego 
życia Fritza Schützego i Gerharda Riemanna.

Trajektoria cierpienia 

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku wyrazów obcych trajektoria to krzy-
wa zakreślana przez poruszający się w przestrzeni obiekt, który poddawany jest 
zewnętrznym siłom (Sobol, 2002, s. 1120). Pojęcie to stosowane jest w różnych 
dziedzinach naukowych, a koncepcję trajektorii początkowo wykorzystywano 
głównie do opisu procesu umierania. F. Schütze i G. Riemann rozszerzyli to po-
dejście i wykorzystali do analizy różnorodnych ludzkich problemów. Jak pisze 
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, tak rozumiana trajektoria odnosi się do „badania 
procesów nieuporządkowanych, nieustrukturyzowanych, chaotycznych, a jedno-
cześnie przysparzających uczestniczącym w nich osobom cierpienia i bólu [...]. 
W tym więc ujęciu trajektoria zawsze dotyka cierpienia i użyta być może jako 
swego rodzaju metodologiczna pomoc w opisywaniu i badaniu radzenia sobie 
z cierpieniem” (Zakrzewska-Manterys, 1995, s. 41).

Stephen Hawking powiedział, że wszechświat ma nie tylko jedną historię, 
ale całą gamę możliwych historii. Te historie mogą być podobne do siebie w du-
żej skali, ale znacznie różnią się między sobą w skali normalnej codzienności. 
Biografia jest pewnym faktem empirycznym i jednocześnie kategorią teoretyczną 
(Giza, 1990). W życiu pojedynczego człowieka to, co spostrzegane jest jako od-
rębne sfery życia osobistego czy społecznego, staje się integralnym składnikiem 
jego biografii (Lindyberg, 2012, s. 12). Na te składniki składają się sekwencje 
doświadczeń i zachowań człowieka w konkretnych sytuacjach, w jakich się on 
znajduje od narodzenia aż do śmierci (Dobrowolska, 1992, s. 75–85).

Wydarzenia życiowe1 obecne w biografii każdej jednostki mogą mieć cha-
rakter wydarzeń przełomowych, czyli takich, które w życiu danej osoby wywarły 
na nią szczególny wpływ, na przykład zmieniły bieg jej życia czy tożsamość. 
Niektórym wydarzeniom przełomowym może towarzyszyć cierpienie. Kształtuje 
ono indywidualne biografie i może zmieniać stosunek doznającej go jednostki do 

1  W literaturze traktującej o biografii często używane są także takie pojęcia, jak „wydarzenia kry-
tyczne” czy „zdarzenia życiowe”. Według M. Przetacznik-Gierowskiej, to punkty graniczne nadające 
pewien kierunek różnym aspektom życia człowieka (1995, s. 7). Natomiast M. Nowak-Dziemianowicz 
w pojęciu „zdarzenie krytyczne” podkreśla pewien zwrot w losach osoby, który, mimo naznaczenia cier-
pieniem, może stać się okazją do emocjonalnej dojrzałości i zyskania nowych kompetencji (2006, s. 229).
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siebie i do świata. Charakterystyczne dla trajektoryjnych procesów cierpienia jest 
to, że wnoszą w życie przeżywających je ludzi poczucie nieubłaganego losu oraz 
że zmuszają je do postrzegania siebie jako jednostek kontrolowanych przez obce, 
zewnętrzne siły, na które nie ma się wpływu (Lindyberg, 2012, s. 18). W myśl 
koncepcji Schützego i Riemanna postępowanie człowieka w obliczu cierpienia 
jest uzależnione od jego subiektywnego odczuwania i interpretowania zaistniałej 
sytuacji życiowej. Nie musi on biernie poddawać się sytuacji, może podjąć wy-
siłek ukierunkowany na nadanie cierpieniu sensu, a nawet wartości (Okła, 2009; 
Mazurek, 2011, 2013). W obliczu cierpienia człowiek jest zdolny do odszukania 
w sobie, w swoim otoczeniu zasobów i wykorzystania potencjału, który tam tkwi.

Jak wspomniano wyżej, podstawą analizy materiału narracyjnego uczyniono 
koncepcję trajektorii losu ludzkiego F. Schütze i G. Riemanna. Według tych auto-
rów każda trajektoria przebiega zgodnie z określoną sekwencyjnością: 

− stopniowe gromadzenie się potencjału trajektoryjnego,
− przekroczenie granicy uczynnienia potencjału trajektoryjnego,
− próba osiągnięcia i rozwinięcia chwiejnej równowagi radzenia sobie z ży-

ciem codziennym,
− destabilizacja chwiejnej równowagi i radzenia sobie z życiem codziennym,
− załamanie się organizacji życia codziennego i orientacji wobec samego sie-

bie,
− próby racjonalizacji trajektorii i pogodzenia się z nią,
− praktyczna praca nad trajektorią i uzyskanie nad nią kontroli oraz/lub uwol-

nienie się z jej więzów (Schütze, 1997, s. 25–27).
Koncepcja ta posłużyła autorce do analizy biograficznych mechanizmów 

rozwijania się cierpienia i wpływu tego cierpienia na tożsamość osoby doświad-
czającej go. Przedmiotem rozważań uczyniono trajektorię cierpienia związaną 
z macierzyństwem. Macierzyństwo, ze względu na wagę tego doświadczenia, 
może być często wydarzeniem przełomowym2. Zazwyczaj bowiem pojawienie 
się dziecka wiąże się dla kobiety z silnym przeżyciem psychicznym oraz z pewną 
zmianą stosunku do otaczającej ją rzeczywistości. Macierzyństwo bywa więc naj-
częściej istotnym wydarzeniem w biografii kobiety. 

Krótka charakterystyka badanej osoby 

Narratorka to 75-letnia kobieta, Teresa, samotnie mieszkająca wdowa, 
emerytowana nauczycielka, mieszkanka Łodzi. Legitymuje się wyższym wy-
kształceniem, pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej i liceum  

2  Problematyką doświadczania macierzyństwa zajmowała się między innymi Bogusława Bu-
drowska w pracy Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety (2000) oraz Bogna Bartosz 
w pracy Doświadczanie macierzyństwa: analiza narracji autobiograficznych (2002).
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ogólnokształcącym, pełniła też funkcję metodyka-kuratora w Kuratorium Oświaty 
w Łodzi. Mieszka w skromnie wyposażonym dwupokojowym, niedużym miesz-
kaniu w wieżowcu. Ma odłączony gaz, nie ma telewizora, żyje bardzo skromnie 
i oszczędnie, utrzymując się z niewysokiej emerytury. Ma dorosłego, adoptowa-
nego syna, który aktualnie odbywa karę więzienia. Z dalszą rodziną utrzymuje 
sporadyczne kontakty. Ma dobre, dość zażyłe relacje z sąsiadkami, również sa-
motnymi kobietami w zbliżonym do jej wieku. Swój stan zdrowia określa jako 
zły. Jest osobą niewierzącą. 

Trajektoria macierzyństwa 

W analizowanym materiale badawczym odnaleziono niektóre ogólne cechy 
trajektorii, które poniżej przedstawiono w punktach:

1. Trwałe załamanie się oczekiwań – narratorka, będąc już wdową, podej-
mowała kilkukrotnie próbę adopcji dziecka. Za każdym razem były to 4–5 letnie 
dziewczynki, które po pewnym czasie pobytu u narratorki, kiedy to wywiąza-
ła się między nimi silna więź emocjonalna, z różnych powodów musiały wró-
cić do biologicznych rodziców lub instytucji. Rozstania z dziećmi wywoływały 
cierpienie i frustrację. Ostatnia próba adopcji powiodła się, nie wynikała jednak 
jedynie z potrzeb narratorki, ale także ze swoistego poczucia obowiązku. Nar-
ratorka wyjechała na obóz zorganizowany przez M. Łopatkową, którego celem 
były „aranżacje” adopcji. Badaną poproszono o opiekę (a w konsekwencji przy-
sposobienie) najstarszego i najbardziej opóźnionego w rozwoju chłopca, uznając, 
iż jako nauczycielka jest najbardziej do tego predysponowaną osobą. Chłopiec, 
sierota społeczna mająca oboje rodziców i rodzeństwo, od pierwszych chwil po-
bytu w domu badanej sprawiał kłopoty – był mało samodzielny, nie radził sobie 
w szkole, uciekał, wymagał stałej opieki i wsparcia wielu specjalistów. Nie był 
też do końca akceptowany przez ojca narratorki, który tęsknił za wnuczką (jedną 
z dziewczynek, którą narratorka próbowała przysposobić). W wyniku łańcucha 
wzajemnie uwarunkowanych zdarzeń sprzyjających pojawieniu się trajektorii, 
doszło do narastającego załamania oczekiwań.

2. Podporządkowanie siłom zewnętrznym – narratorka nie radząc sobie na 
przestrzeni wielu lat z wychowaniem syna, zaczęła tracić poczucie kontroli nad 
własnym położeniem życiowym. Notoryczne ucieczki dziecka, jego dysfunkcjo-
nalność, a w późniejszym czasie demoralizacja (w tym liczne kradzieże) i alko-
holizm doprowadziły u badanej do poczucia „bycia popychaną” przez jakąś ze-
wnętrzną siłę, której działanie nie było dla niej zrozumiałe. Ta siła z jednej strony 
popychała ją do aktywności mającej na celu pomoc synowi – często irracjonalną 
i nieuzasadnioną (narratorka „załatwiła” mu rentę inwalidzką, mieszkanie socjal-
ne, prała, robiła zakupy, gotowała, mimo iż syn zaniedbywał mieszkanie, wyprze-
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dawał sprzęty, przepijał pieniądze), z drugiej zaś prowadziła do poczucia absolut-
nej zewnątrzsterowności, a w konsekwencji zamknięcia na własne potrzeby.

3. Konfrontacja z czymś nieuchronnym, nieznanym – w ocenie autorki była 
to konfrontacja z chorobą alkoholową i demoralizacją syna. Koncentracja uwa-
gi narratorki została skupiona całkowicie na walce z tą chorobą. Poszukiwanie 
przyczyn alkoholizmu syna również w sobie samej, spowodowało załamanie się 
organizacji życia codziennego i orientacji wobec siebie. Nastąpiło uruchomienie 
strategii wycofania się z obszarów dotychczasowego życia, powodując tym sa-
mym zamknięcie się na siebie i innych ludzi. 

4. Indywidualna dezorientacja – skutkująca psychicznym odizolowaniem od 
świata. Stan ten przejawiał się wyrwaniem narratorki – w pewnym przynajmniej 
stopniu – z normalnego toku spraw, „z potocznego świata”. Tożsamość narratorki 
nie była przygotowana na zmierzenie się z biegiem wydarzeń i zaadaptowaniem 
do nowej sytuacji życiowej. Uwidocznione w tej fazie zostało przekreślenie po-
stawy postrzegania samego siebie.

5. Biograficzni opiekunowie – jednym z nich była matka narratorki, z którą ba-
dana po śmierci ojca mieszkała, dzieląc trudy wychowania dziecka. W wypowiedzi 
narratorki jawi się ona jako osoba znacząca, istotnie zaangażowana w jej biografię. 
Badana ze świadomością podkreślała, iż wpojone przez matkę w procesie wycho-
wania zasady wpłynęły na jej zachowanie w życiu dorosłym – zarówno w obszarze 
pracy zawodowej, jak i w sferze macierzyństwa. Jako biograficzny opiekun jawi się 
także znajoma narratorki – matka alkoholika – osoba w podobnej sytuacji życiowej 
(podobnie obciążona), dzięki której badana zaangażowała się w proces terapii dla 
rodzin osób uzależnionych od alkoholu (tzw. osób współuzależnionych).

6. Kumulatywny proces narastania bezładu – proces ów rozpoczyna się w mo-
mencie, kiedy syn okrada narratorkę, wynosząc z jej mieszkania nie tylko ostatnie 
cenne przedmioty, ale także przedmioty codziennego użytku, nie pozostawiając 
żadnych sztućców, garnków, kradnąc też ubrania, buty, pościel. To wydarzenie, 
brzemienne w skutkach do dziś, doprowadziło badaną do niemal skrajnej biedy 
i nasilenia objawów depresji. To był też moment przełomowy, kiedy to narratorka 
podjęła próbę zmiany – zgłosiła się do psychiatry i zaangażowała się w proces 
terapii dla rodzin osób uzależnionych.

Według twórców koncepcji trajektorii losu ludzkiego istnieją trzy możliwości 
wyjścia z cierpienia: ucieczka, systematyczne oswajanie się z trajektorią cierpienia 
oraz włączenie trajektorii do doświadczenia życiowego jako rozwojowego kompo-
nentu biograficznego. W przypadku pani Teresy wydaje się, że nie doszło jeszcze 
do opanowania potencjału trajektoryjnego. Narratorka jest aktualnie na etapie sys-
tematycznego oswajania się z trajektorią cierpienia, próbując włączyć ją w codzien-
ność. Jednak widoczna jest także ucieczka od trajektorii – przejawiająca się w stanie 
swoistego paraliżu emocjonalnego, ucieczce w świat wspomnień i marzeń – życie 
jakby w dwóch światach – realnym (tu i teraz) i śnionym (światem fikcji związanym 
z przeszłością), w którym jest młodą, zdrową i szczęśliwą kobietą. 
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Należy jednak zauważyć, że mimo iż narratorka nadal trwa w obciążonej tra-
jektoryjnie tożsamości, podejmuje próby redukowania jej niszczącego wpływu 
poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego. Należy do Związku 
Emerytów i Rencistów i choć nie nawiązała tam silnych relacji towarzyskich, to 
korzysta z proponowanych tam aktywności kulturalnych – np. wyjścia do kina. 
Ponadto podjęła decyzję o wzięciu udziału we wspomnianym projekcie realizo-
wanym przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódz-
kiego, w który zaangażowane były również osoby będące uczestnikami Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, co w efekcie poskutkowało tym, iż narratorka również 
aktualnie jest słuchaczką UTW. 

Trajektoria jako potencjał edukacyjny

W biografii narratorki bardzo wyraźnie zarysowana została linia biogra-
fii edukacyjnej, najsilniej zaś linia edukacji formalnej. Jej etapy przebiegają od 
szkoły podstawowej do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Teresa ukończyła 
liceum pedagogiczne w trybie dziennym, kolejne etapy realizowała zaocznie lub 
wieczorowo. Już w trakcie pracy zawodowej podjęła studia na Wydziale Mate-
matyki UŁ. Była to decyzja przemyślana, wynikająca z zainteresowań narratorki. 
Jednak ze względu na brak wsparcia ze strony zakładu pracy oraz niemożność 
pogodzenia obowiązków zawodowych ze studiowaniem szybko zrezygnowała. 
Żal z powodu tej rezygnacji wybrzmiewa w wypowiedziach narratorki do dziś.

Kolejny etap edukacji – nauka w Studium Nauczycielskim na kierunku filo-
logia rosyjska – podyktowany został sytuacją polityczną Polski, a w efekcie po-
trzebami szkoły, w której zatrudniona była narratorka. Wprowadzenie obowiązku 
nauczania w szkołach języka rosyjskiego spowodowało konieczność wykształce-
nia osób mogących realizować to zadanie. Pani Teresa, pod wpływem nacisków 
dyrekcji szkoły, wbrew swoim zainteresowaniom, podjęła się zdobycia kwalifika-
cji w tej dziedzinie. Kolejnym etapem była próba podjęcia nauki w Państwowej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku filologia rosyjska (stu-
dia zaoczne), gdzie jednak nie udało się narratorce zdać egzaminów wstępnych. 
W kolejnych latach, po utworzeniu kierunku filologia rosyjska na UŁ, narratorka 
ukończyła tu studia wieczorowe. Należy jednak zauważyć, że zakończenie tego 
etapu edukacji wymagało od narratorki wiele trudu, gdyż zbiegło się z ciężką prze-
wlekłą chorobą i śmiercią jej męża. Pani Teresa jest także absolwentką studiów 
podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. 
Ten etap edukacji wynikał z podjęcia pracy w kuratorium. Ponadto narratorka 
ukończyła liczne kursy doszkalające, w tym wakacyjne, między innymi z zakresu 
nauczania w klasach I–IV.

Warty podkreślenia jest fakt, iż narratorka wszystkie etapy edukacji, w tym 
również edukacji pozaformalnej, może potwierdzić adekwatnymi dokumentami  
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– świadectwami, dyplomami, certyfikatami, zaświadczeniami, traktując je jako do-
wody własnej sprawności intelektualnej i sukcesów zawodowych w przeszłości.

Aktualnie pani Teresa jest słuchaczką UTW – aktywność ta, niezwykle dla 
niej ważna, a będąca wynikiem uczestnictwa w projekcie, jest ewidentnym prze-
jawem potrzeby uczenia się, rozwoju, potrzebą permanentnej walki z własną izo-
lacyjną trajektorią.

Należy zauważyć, że linia biografii edukacyjnej narratorki jest wyraźnie wy-
znaczona przez określone sytuacje zewnętrzne – presję zwierzchników, sytuację 
polityczną państwa, sytuację rodzinną, natomiast decyzja związana z przystąpie-
niem do UTW jest w pełni świadomą, „wewnętrzną” potrzebą kobiety.

Narratorka w swojej wypowiedzi dotyczącej edukacji odwoływała się jedy-
nie do jej formy sformalizowanej. Widoczne jest więc wąskie rozumienie przez 
badaną pojęcia edukacja, które ograniczone zostało do uczestnictwa zinstytucjo-
nalizowanego. Uczenie się narratorka utożsamia ze „szkolnym” procesem przy-
swajania wiedzy, tzn. czytaniem i powtarzaniem tekstu, aż do momentu zapa-
miętania. Jednak analiza materiału badawczego ujawniła obecność w biografii 
badanej trzech form edukacyjnych: nie tylko formalnej, pozaformalnej, ale tak-
że i nieformalnej. Ta ostatnia nie jest jednak przez nią uświadomiona, a obecna 
zwłaszcza w ostatnim okresie życia. Doświadczanie cierpienia, próba opanowa-
nia potencjału trajektoryjnego „popychało” panią Teresę do swoistej aktywności 
edukacyjnej – np. systematycznie rozwiązywała krzyżówki, czytała czasopisma 
i książki wypożyczane z biblioteki, okazjonalnie chodziła do kina i teatru, uczest-
niczyła w terapii. Konieczność funkcjonowania w bolesnej rzeczywistości wywo-
łała nieuświadomiony instynkt podjęcia trudu poradzenia sobie z zaistniałą sytu-
acją. Można więc tu mówić o tzw. milczącym uczeniu się – nieintencjonalnym 
i nieuświadomionym.

 
Wnioski 

• Na funkcjonowanie społeczne narratorki, swoistą regresywność, silny 
wpływ wywarła trajektoria związana z macierzyństwem, co w konsekwencji spo-
wodowało zmiany tożsamościowe, nie tylko osobowościowe, ale także społeczne, 
związane z deprywacją potrzeb i poczuciem niskiego statusu społecznego.

• W narracji uwidocznione zostały dwie perspektywy czasowe – przeszłość: 
etap sprawności psychomotorycznej i aktywności (zwłaszcza zawodowej) oraz 
teraźniejszość: etap postępującego regresu po przejściu na emeryturę – regresu 
w relacjach społecznych, funkcjonowaniu społecznym, funkcjonowaniu psycho-
fizycznym oraz obniżenie statusu społecznego i materialnego. 

• Zmiany, które zachodziły w życiu narratorki były w dużej mierze, w jej 
opinii, wynikiem zewnętrznych sytuacji czasowo-przestrzennych, które je spowo-
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dowały, nie zaś jej działalnością celową i świadomą. W narracji wyraźnie uwypu-
klony został stan emocjonalny kobiety – życie przeszłością, nostalgią za czasem 
sprawności fizycznej, intelektualnej, czasem sukcesów zawodowych, co wydaje 
się stanowić nadrzędny sens jej aktualnego życia.

• W analizowanym materiale silnie zaznaczona jest rozbudowana edukacyjna 
linia biografii zarówno w wymiarze formalnym, pozaformalnym, jak i nieformal-
nym – narratorka przez cały okres kariery zawodowej uzupełniała wykształcenie, 
doskonaliła umiejętności zawodowe, obecnie jest słuchaczką UTW. Ponadto uwi-
doczniono uczenie się nieformalne, choć przez badaną nieuświadomione i niezi-
dentyfikowane.

• W materiale badawczym uwidoczniona została trajektoria izolacyjna – od-
czuwanie braku nadziei, opuszczenie, oddzielenie od rodziny i innych układów 
społecznych – autoalienacja. Wydaje się jednak, że aktualnie narratorka jest na 
drodze systematycznego wykorzystywania potencjału trajektoryjnego, pracy nad 
odzyskaniem kontroli, opanowaniem „bezładnych procesów” (Riemann, Schütze, 
1992, s. 92).

• Narracja okazała się dla kobiety pewnego rodzaju katarzis – wywiad umoż-
liwił badanej nie tylko wypowiedzieć swoje wspomnienia, emocje, zwerbalizo-
wać cierpienia, ale także dał możliwość zreflektowania sytuacji życiowej i okre-
ślenia aktualnych potrzeb – w tym także edukacyjnych. Ta swoista podróż w świat 
osobistych przeżyć, pełna potyczek, barier, kryzysów i porażek pozwoliła narra-
torce skonfrontować się z tym chaosem i wypracować strategię poradzenia sobie 
z nim – przejawem tego okazała się decyzja o uczestnictwie w UTW.

Osobliwości biografii edukacyjnej 

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego osobliwość to coś, 
co stanowi o wyjątkowości czegoś, o jego niezwykłości, niepospolitości i ory-
ginalności; coś niepowtarzalnego, rzadkiego, niezwykłego i zadziwiającego; to 
unikat, fenomen, rzadkość. Analizując biografię człowieka, trudno określić, czy 
jakiś element ludzkiego życia należy uznać za „niezwykły” czy „zwykły”, albo 
„niepospolity” czy „pospolity”. Cierpienie ludzkie ma wiele odcieni, a każdy od-
cień wymaga osobnej historii, osobnej analizy, osobnej odpowiedzi na rodzące 
się pytania. Każdy odcień cierpienia jest niezwykły i zarazem zwykły, każdy jest 
osobliwością, w której daje się odnaleźć różnego rodzaju komponenty.

Biografia ludzka, co oczywiste, jest strukturą niezwykle złożoną, ale mo-
dyfikowalną, poddającą się kreacji także w nowych, nieznanych, a czasami nie-
spodziewanych i osobliwych warunkach. Różnorodne sytuacje pojawiające się 
w poszczególnych etapach życia nie zawsze tworzą uporządkowany bieg życia. 
Niekiedy człowiek zmuszany jest do podejmowania takich aktywności, które da-



Edukacyjny potencjał trajektorii cierpienia… 213

lekie są od sprawdzonych, wcześniej wykorzystywanych, wzorów postępowania. 
To rodzić może zakrzywienie, załamanie linii toru, po którym los jednostki się 
toczył. Niejednokrotnie skutkuje to uruchomieniem procesu uczenia się, rozu-
mianego jako refleksja, namysł nad dotychczasowym doświadczeniem i własną 
biografią. Takie uczenie się, choć najczęściej nieuświadomione i nieintencjonal-
ne, bywa zmierzaniem ku pełni człowieczeństwa, ku byciu szczęśliwym (Dubas, 
2007, s. 58). 
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Potencjalna gotowość do spotkania 
w kontekście opieki i pomocy chorym 

w stanie terminalnym 

Streszczenie: Problem zaczyna się w momencie, w którym rzeczywistość stawia opór poprzez 
nieprzewidywalną zmianę sytuacji. Co prawda, zasób wiedzy jest na tyle rozległy, że pozwala na 
dostosowanie zachowań podmiotu do zmieniającego się kontekstu, jednak w czasie radykalnej, głę-
bokiej zmiany-traumy ów zasób wiedzy staje się niewystarczający.

Fakt spotkania w czasie i przestrzeni z jednej strony odnosi się do dziejącej się tu i teraz 
rzeczywistości. Interakcja między podmiotami sprowadza się do ułatwiania zrozumienia innego pozy-
tywnego rozwiązania konfliktu i nierównowagi prowadzącego do nowego spojrzenia na rzeczywi-
stość. Z drugiej zaś oscyluje wokół potencjalności moralności spotkania, które w odczuciu podmio-
tu jest „inne” niż to, które istnieje w chęciach czy świadomości działającego.

Słowa kluczowe: stan terminalny, spotkanie, doświadczanie, opieka medyczna, senior.

Potential readiness for meeting in the context of care and help served 
for person in terminal stage 

Summary: Problem is starting to appear in the moment, when reality resists through unpre-
dictable changing of situation. It is true, knowledge resources is so extensive, that make possible to 
adjust of subject’s behaviour to changing context, however during radical, profound changing-trau-
ma, this knowledge resources is becoming insufficient.

The fact of meeting in a space and time relates to reality going on here and now from one side. 
Whereas interaction among subjects relates on facilitating understanding of other, positive conflict 
solving and imbalance that leads to new perception of reality. Form other side oscillates around 

∗ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Reso-
cjalizacyjnej, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14.
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potentiality of meeting’s morality which in the opinion of subject is „different” from the one, that 
exists in willingness and consciousness of acting individual.

Keywords: end of term state, meeting, experience, health care, senior. 

Spotkanie jako wydarzenie na drodze życiowej stanowi szansę wzbogacenia, 
a zarazem przekraczania własnego doświadczenia. Stanowi świadectwo zgłębia-
nia prawdy o samym sobie. Refleksja nad fenomenem spotkania stanowi swego 
rodzaju „nadistotę” w intensywnej współczesności, ostatecznie rozstrzygającą 
o jakości istnienia człowieka w przestrzeni aksjologiczno-moralnej.

Wydarzenie spotkania, moment zaistnienia spotkania porównywany jest do 
olśnienia, błysku czy iluminacji, w których to wyraża się jego nagłość i natych-
miastowość (Gadacz, 1999; Bukowski, 1987). Spotkania w wymiarze cierpie-
nia stanowią proces, w którym czas kształtuje jego istotę, siłę, którego znaczenie 
uświadamiane jest długo po zakończeniu. Relacja nieobojętności, odpowiedzial-
ności może stanowić podstawę spotkania z chorym. Filozofia E. Levinasa dowo-
dzi, że odpowiedzialność stanowi warunek samorealizacji, czyniący człowieka 
otwartym na innych i ich system wartości (Włodarczyk, 2009, s. 97). E. Levinas 
(ibidem, s. 244) odnosi modalność bycia wobec Innego do sprawiedliwości, czyli 
na jednoczesnym byciu w relacji odpowiedzialności z innymi oraz na wolności 
wycofania się z relacji. Ignorancja, dystans, wycofanie nie są reakcjami obojęt-
nymi wobec Innego. Krytykuje kulturę immanencji, która w przeciwieństwie do 
transcendencji „blokuje” niejako nabywanie na nowo siebie w relacji/ponowne 
bycie obdarowanym (ibidem, s. 304). Spotkanie pozbawione jest reguł i wiąże się 
z zaskoczeniem. Żadna ekonomia moralna, kalkulacje i spekulacje, dobór osób 
nie gwarantują przeżycia spotkania. Fundamentem spotkania staje się autentyczna 
i bezinteresowna postawa otwarcia i chęć budowania relacji dialogu. Celem roz-
ważań uczyniłam fakt rozumienia i przeżycia kategorii spotkania z osobą w stanie 
choroby terminalnej, a także wgląd w jakość egzystencjalnego znaczenia i reali-
zacji owego spotkania. 

Proces rekonstrukcji doświadczeń biograficznych chorej w stanie terminal-
nym dotyczył rekonstrukcji indywidualnej biografii życiowej seniorki oraz anali-
zy wątków wyodrębnionych w wywiadzie, który to zabieg pozwolił na zaakcento-
wanie doświadczeń odpowiadających autorefleksji dotyczącej etyki i moralności 
spotkania, uznanych wartości, postawy dialogicznej, poczucia sensu życia. 

Koncentracja uwagi badawczej w zakresie funkcjonowania seniorki doświad-
czonej chorobą nowotworową w wieku 70 lat stanowiła punkt zwrotny do tego, 
co było „przed”, a tym, co było „po” nabyciu statusu „pacjenta onkologicznego”. 
Znalezienie się w sytuacji „podwójnej tożsamości” stanowi etap przekraczania 
granicy sprawności i oswajania aktualnego obrazu siebie, kształtowanego przez 
grupy odniesienia (Kępiński, 1998). Analiza w głąb pozwala odkrywać własne 
miejsce w zastanej egzystencji oraz znaczenie walki w niej o siebie. 
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Przekraczanie granicy zdrowia nie dzieje się z dnia na dzień, stanowi proces, 
w którym zdobywamy wiedzę o sobie, innych… Owa wiedza to pozornie wiedza 
„zbędna”, w pewnym sensie nieformalna, bo postrzegana przez pryzmat niewiary 
w fakt choroby, przyswajana niejako przez przypadek w zderzeniu z niewiadomą, 
inną rzeczywistością, „[…] jest to taki rodzaj wiedzy, której nie można się na-
uczyć. Jej istotą jest to, że musimy ją odkryć sami” (Rogers, 2002, s. 253); „[…] 
bycie i działanie wydaje się być ważniejsze dla tożsamości jednostki niż przeko-
nania i założenia” (Dominicé, 2000, s. 127).

Jednak ryzykownym byłoby stwierdzenie, że kobieta umiejscowiona w nagłym 
chaosie i nieprzewidywalności zdarzeń zdobywa wiedzę o sobie. Rzeczywistość 
akceptowana bez zastrzeżeń jest przestrzenią ograniczoną, poza którą rozciąga się 
horyzont nieokreślonego. W sytuacji traumy zmianie może ulec struktura czasowa 
i przestrzenna. Nowy profil temporalny, który często towarzyszy traumie społecz-
nej, wymusza dostosowanie indywidualnego czasu przeżywanego; rozszerzeniu 
nierzadko ulega także struktura przestrzenna życia, np. kiedy sytuacja wymaga po-
szerzenia pola uwagi dla uchwycenia przyczyn doświadczanych zdarzeń.

Podmiot w swych codziennych doświadczeniach kieruje się przede wszyst-
kim motywem pragmatycznym, który określa perspektywę bezpośredniego zain-
teresowania. F. Schütze (2006, s. 877) pisze, że orientacja w rzeczywistości opiera 
się m.in. na idealizacji, którą autor określa formułą: „mogę to zrobić powtórnie”; 
myśl taka implikuje założenie przewidywalnej rzeczywistości oraz powtarzalno-
ści pewnych zjawisk.

Problem zaczyna się w momencie, w którym rzeczywistość stawia opór po-
przez nieprzewidywalną zmianę sytuacji. Co prawda, zasób wiedzy jest na tyle 
rozległy, że pozwala na dostosowanie się zachowań podmiotu do zmieniającego 
się kontekstu, jednak w czasie radykalnej, głębokiej zmiany-traumy ów zasób 
wiedzy staje się niewystarczający.

Fakt spotkania w czasie i przestrzeni z jednej strony odnosi się do dziejącej 
się tu i teraz rzeczywistości. Interakcja między podmiotami zaś sprowadza się do 
ułatwiania zrozumienia innego, pozytywnego rozwiązania konfliktu i nierówno-
wagi, prowadzącego do nowego spojrzenia na rzeczywistość. Z drugiej strony 
oscyluje wokół potencjalności moralności spotkania, które w odczuciu podmiotu 
jest „inne” niż to, które istnieje w chęciach czy świadomości działającego.

W normalnych warunkach działania oparte na przedrefleksyjnych założe-
niach zapewniają trwałość interakcji czy swego rodzaju homeostazę podmioto-
wego funkcjonowania. Jednak sytuacja diametralnie się zmienia wraz z pojawie-
niem się nadsytuacyjności. Traumatogenna zmiana bez wysiłku może wpływać na 
fakt dotychczasowej oczywistości spotkania. Doświadczenie graniczne prowadzi 
do blokowania perspektyw sprzyjających przyjmowaniu intersubiektywnej bez-
piecznej wiedzy.

Złośliwa choroba nowotworowa weryfikuje wielość więzi społecznych, nie-
spodziewanie współtworząc nowe. Jakość takich doświadczeń ponownie inte-
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gruje człowieka z jego „byciem” w sieci aktualnych relacji społecznych. Stan 
przewlekły znacząco uwrażliwia na relatywność i umowność układów i struktur 
społecznych. Takie wejście w jakościowy wymiar własnej biografii, podbudowa-
ne odkryciem wsparcia, kształtuje nową osobowość społeczną człowieka. Kryzys 
spotkania mógłby zostać przezwyciężony z chwilą przekroczenia granicy między 
poczynaniami o charakterze intencjonalnym a poczynaniami uwarunkowanymi 
zrozumieniem (Prawda, 1984, s. 87). 

Teza, że „w kontekście procesów biograficznych obok intencjonalnych form 
aktywności konstytuujących działanie społeczne, istnieją formy aktywności i do-
świadczenia uwarunkowane i sterowane zewnętrznie” (ibidem, s. 84) odpowiada 
sekwencjom biograficznym, w których jednostka ukierunkowana jest na realiza-
cję oczekiwań społecznych wynikających z jej wieku, statusu społecznego, peł-
nionych ról społecznych bądź zawodowych (por. Schütze, 1997, s. 29). 

Potencjał trajektorii wyzwala się pod wpływem zdarzenia/sytuacji, a jego 
procesualność powoduje wyzwalanie lęku, niepewności, poczucia zależności od 
innych znaczących. Trajektorie odpowiadają „zasadzie bycia ogarniętym przez 
zewnętrzne, niezależne od własnej kontroli okoliczności i wydarzenia, czyli sy-
tuacje biograficzne, w których jednostka znajduje się pod wpływem sił zewnętrz-
nych, niezależnych od jej intencji, powodujących progresywne kurczenie się 
możliwości jej swobodnego działania” (Rokuszewska-Pawełek, 1996, s. 44). Tra-
jektoria stoi w opozycji do biograficznego schematu działania i pojmowana jest 
jako „bezładne procesy społeczne i procesy cierpienia” (Riemann, Schütze, 1992, 
s. 92). Choroba nowotworowa powoduje, iż „dalekosiężny biograficzny schemat 
działania zostaje przerwany i zniekształcony przez bardzo silną i niszczącą zasadę 
biograficznej trajektorii” (ibidem, s. 98). 

 Śledzenie ścieżek prawdziwego realizmu, który stał się kierunkiem wła-
snych zamierzeń badawczych oraz zainteresowanie nowym ukonkretnionym do 
szczegółu ludzkiego realizmem jest zarazem wydobyciem na światło „najcich-
szego” z ludzkich głosów, wydobyciem strzępków egzystencji, prawdziwej, 
najsłabszej, najbiedniejszej i „mizernie” prostolinijnej, jest drążącym oporem 
wobec „psychologicznych manier” członków relacji. Nowy realizm, oparty na 
„zdarzeniach mentalnych”, „dotknięciach materii”, „dotknięciach egzystencji” 
i ich uporczywym „przypominaniu” (Lupa, 2003, s. 362) jest doświadczaniem 
progów granicznych. Autentycznych zagrożeń wymagających autentycznej czuj-
ności (ibidem), czujności wobec prawdy jednostkowego życia i konstytuujących 
go dynamizmów psychicznych. Jak wynurzyć z głębokości ów proces? Refleksja 
pedagogiczna wzbogaciłaby się, gdyby mogła zyskać „dobrze nastrojoną, auten-
tyczną czujność rozszerzającą się na całej przestrzeni” (ibidem), udrażniającą dro-
gi między fragmentami wiedzy, nowego czucia świata, nowego wirusa prawdy 
(ibidem), stanowiłaby zwrot ku postrzępionej, fragmentarycznej, symptomatolo-
gicznej egzystencji/refleksji pedagogicznej jako niezwykle wartościowej płasz-
czyzny myślenia.
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Uzyskane dane pochodzące z biografii potraktowałam jako źródło subiektyw-
nego odtwarzania doświadczeń, przeżyć seniorki obarczonej chorobą terminalną. 
Owo subiektywne odtwarzanie traktuję jako jedyną realną prezentację (Urbaniak-
-Zając, 2011, s. 20). Prezentacja wyników sprowadza się do wyodrębnienia te-
matów wynikających z wypowiedzi badanej, obserwacji uczestniczącej/parafrazy 
wypowiedzi seniorki (fenomenologia przeżyć i doświadczeń, filozofia świado-
mości). Wychodzę z założenia, że koncentrowanie się wyłącznie na języku nie 
odda w pełni sensu i znaczenia eksplorowanej perspektywy biograficznej. Przed-
miotem zainteresowania są wybrane zdarzenia biograficzne, istotne, rzeczywiste 
momenty (Mandes, 2012, s. 30) przebiegu choroby kobiety w aspekcie identyfi-
kacji uwarunkowań postaw decydentów. Opis funkcjonowania, chęć zrozumienia 
zastanej rzeczywistości chorej odnoszą się do podejścia etycznego, sprowadzają-
cego się do reprezentacji sprawstwa członków rodziny, opiekunów, lekarzy, pielę-
gniarek. Jak pisze A. Wejland (2011, s. 16) „wytyczony, czyli mający swoje gra-
nice horyzont jest więc sposobem ogarniania przez nas rzeczywistości, sposobem 
jej konceptualizacji, zależnym od tego, jak nasze pole widzenia określane jest 
przez miejsce, w którym się znajdujemy i z którego patrzymy, a więc przez nasz 
punkt widzenia. Ujęcie to oprócz ograniczoności horyzontu zakłada wszak także 
możliwość jego zmiany wraz z przesuwaniem się locus standi – punktu, który jest 
ucieleśnieniem nas samych w wyobrażonej, podpowiadanej metaforą, przestrzeni 
wiedzy i zainteresowań poznawczych”.

Pamiętam taki dzień
Szliśmy razem trzymając się za ręce

Słońce z nieboskłonu wlewało w nas szczęście 
I słychać było muzykę naszego życia 

Spotkanie jako realne, możliwe, przemieniające ludzkie życie stanowi swego 
rodzaju łaskę, a świadomość tego jest bardziej dojmująca, im więcej mamy moż-
liwości nawiązania kontaktu. Tylko autentyczne spotkanie pozwala przezwycię-
żyć samotność… (Gadacz, 2003, s. 110). Każdorazowe doświadczanie spotkań 
z mamą otwierało nowe horyzonty, uskrzydlało, dawało siłę do zmagań codzien-
ności. Autentyczność owych spotkań pozwalała na wyłączenie się z biegu funk-
cjonowania, wyciszenie i wyrażanie własnych przeżyć.

Wielkoduszność kobiety wobec członków rodziny zacieśniała między nimi 
silną więź emocjonalną. Jej umiejętność odkrywania i uchwycenia tego, co istotne 
w życiu, odwaga, poświęcenie sprawiały, że rolę matki, żony wypełniała w pełni 
odpowiedzialnie, oddanie i konsekwentnie. Celem w jej życiu było zapewnienie 
startu w dorosłość swych dzieci, pomoc, czujność i wielowymiarowe zaangażo-
wanie w ich rzeczywistą przestrzeń. 
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Pamiętam taki dzień 
Kiedy deszcz dzwonił o szyby

Przyjaciel nie był przyjacielem
W sercu samotność zabrała nadzieję 

Wczesne objawy chorobowe i prywatne wizyty u specjalisty z zakresu reu-
matologii wskazywały na prawdopodobieństwo dolegliwości reumatoidalnych. 
Pacjentka była zobligowana do regularnych kontrolnych wizyt w poradni reuma-
tologii w celu stabilizowania ewentualnego bólu. Postawa, relacje lekarki i pa-
cjentki sprawiały, że waga problemu chorobowego nie została zauważona przez 
pacjentkę i jej rodzinę, wskazywały natomiast na możliwość ewentualnego „wyj-
ścia” z obecnego stanu dolegliwości. Dwuletnią terapię stanowiło przyjmowanie 
przez pacjentkę określonych dawek leków sterydowych. Jednak niepojący, po-
jawiający się coraz częściej stan wysokiej gorączki nie pozostawiał złudzeń, że 
kobieta potrzebuje natychmiastowej diagnozy i konsultacji. 

Początkowy stan zadowolenia z możliwości skorzystania z wizyty u znane-
go profesora, specjalisty chorób wewnętrznych, niemalże przy pierwszym ba-
daniu ujawnił jego niski poziom inteligencji terapeutycznej. Profesor traktował 
wizytę szablonowo, zadając pacjentce wiele pytań bez możliwości konstruowania 
narracji przez badaną, wręcz ignorowania jej reakcji – wbrew funkcjonującemu 
w literaturze przedmiotu (m.in. Heszen-Niejodek, 1992, s. 76) rodzajowi modelu 
kontaktu lekarz–pacjent określanemu jako obustronne uczestnictwo, zakładające-
mu nie tylko aktywność, ale i partnerski udział pacjenta. Kompetencje są w tym 
modelu symetryczne wskutek uznania faktu, że lekarz to ekspert w zakresie me-
dycyny, ale i pacjent jest w pewnym stopniu ekspertem w zakresie indywidualne-
go przeżywania własnej choroby. 

Owa pilotażowa wizyta stanowiła jakby zwiastun celu, sposobów i specyfi-
ki podejmowanej aktywności przez opiekę medyczną, przepowiednię charakteru 
przyszłych zmagań pacjentki o własne życie. 

Kolejne wizyty u profesora miały podobny przebieg – skoncentrowanie się 
na klinicznych objawach choroby, niezauważanie emocji związanych z chorobą. 
Taki scenariusz wizyt zwiększał niepokój pacjentki i poczucie niezrozumienia. 
W kontekście badanej egzystencji, kultury jej opowiadania została ujawniona 
jedna z najbardziej efektywnych form komunikacji służącej przekazowi i wy-
mianie dotychczasowego pojmowania, przeżywania świata i sytuacji związanych 
z doświadczeniem i sensem funkcjonowania. W kontekście klinicznym narracje 
pacjentów winny pomagać lekarzowi w zrozumieniu choroby, systemu wartości 
pacjenta czy własnych celów i ideałów życiowych, stwarzać okazję do rozwoju 
i przejawiania empatii, prowokować do stawiania pytań i podnoszenia problemów, 
które w przeciwnym razie mogłyby nigdy nie być zauważone, winny być nośni-
kiem ważnych informacji, ułatwiających zdiagnozowanie stanu pacjenta, winny 
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mieć potencjał terapeutyczny, uruchamiać efekt placebo, stanowiąc szczególną 
pomoc w sytuacji chorób chronicznych. Ową sytuację wnikliwie charakteryzuje 
I. Heszen-Niejodek (por. ibidem, s. 188–189), wskazując na istotę konfrontacji 
pacjent–lekarz, podmiotowej regulacji funkcjonowania człowieka. Stwierdza, że 
ważne znaczenie dla kontynuacji, zaprzestania lub modyfikacji czynności ukie-
runkowanych na cele zdrowotne ma ocena pacjenta, dotycząca efektów dotych-
czasowego leczenia (ibidem, s. 189). 

Dotychczasowe wizyty znajomych ograniczały się do ich znikomej liczby. 
Po diagnozie, w świadomości koleżanek chorej funkcjonował stereotyp ewentu-
alnych konsekwencji chorobowych dla nich samych. Niechętne, krótkie, wręcz 
wymuszone odwiedziny wskazywały na problematyczność dalszych spotkań 
z chorą, które to aspekty znacząco wpływały na samopoczucie kobiety. Widok, 
świadomość sytuacji, w której znajomi niekoniecznie okazują się znajomymi, nie 
są tak blisko, jak można by oczekiwać, czy wyobrazić. Towarzyszenie człowie-
kowi w jego cierpieniu wymaga poznania go jako człowieka oraz głębokiej sa-
moświadomości własnych zasobów i deficytów. Zdaniem M. Kosowicz (2010, 
s. 259) przekonania, wartości, utrwalone schematy myślowe, zgodnie z którymi 
żyjemy, stanowią swego rodzaju indywidualną pamięć, oczekiwania, przekona-
nia, doświadczenia i niepokoje, „schematy mogą być źródłem cierpienia, gdyż 
dostosowując się do nich, rozmijamy się z prawdą i kreujemy świat zdominowany 
przez pragnienie i strach” (Lewine, 1996, s. 60). Chora, pomimo osobliwego po-
czucia zawstydzenia, natychmiast wyczuwała ich dystans sygnalizujący granice 
współodczuwania. 

Powiedziałaś nie walcz ze złem świata
Bądź tu i teraz 

Po kilku wizytach i zaleconym stosowaniu leków w silnej dawce, stan pa-
cjentki uległ pogorszeniu, nastąpiła więc decyzja u umieszczeniu badanej w kli-
nice MSWiA w Warszawie w celu diagnozy zaistniałych objawów. Po wielokrot-
nych badaniach, którym została poddana na kilku oddziałach, wykryto zmiany 
nowotworowe. Jeden z zabiegów obejmował diagnozę węzłów chłonnych, prze-
biegał przy użyciu narkozy. W krótkim odstępie czasu dokonano dwukrotnej, wy-
czerpującej ingerencji chirurgicznej w zakresie zmian nowotworowych. Zlecono 
chemioterapię. Wizyty w poradni chemioterapii oscylowały wokół 10 minutowe-
go spotkania specjalisty z członkiem rodziny. Natomiast pozycja chorej ograni-
czała się do wyczekania końca bezosobowej konfrontacji. Odczucie chorej sytu-
ujące się w ograniczaniu jej podmiotowości potęgowało biurokratyczne, formalne 
podejście ze strony lekarza, przerywane prowadzonymi przez niego rozmowami 
telefonicznymi czy notorycznym przerywaniem wizyty przez wchodzące pielę-
gniarki, rejestratorki. Kontakt z chemioterapeutą nie pozostawiał złudzeń, co do 
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dalszego przebiegu leczenia. Początkowo chora została umieszczona na oddziale 
chemioterapii w celu ustalenia specyfiki dalszego leczenia. Jej niepokojący stan 
zdrowia prowokował członków rodziny do stałej obecności przy niej. Rodzina 
naprzemiennie zmieniała się w czuwaniu przy chorej, aby ów pobyt był w jak 
najmniejszym stopniu przykry. Jednak przebieg diagnozy na oddziale wydłużał 
się na tyle, że przy okazji wyczekiwania na czczo na poranne badanie TK, rodzina 
zwróciła się do lekarza dyżurnego z prośbą o udzielenie informacji o przyczy-
nie tegoż opóźnienia. Reakcja lekarza stanowiła „wulkan emocjonalności”. Eks-
trawertyczna postawa medyka skutkowała w konsekwencjach niesprzyjających 
dalszemu pobytowi pacjentki na oddziale, z powodu wyrzutów czynionych jej 
przez inne osoby z personelu jak też otrzymania telefonu przez córkę od ordyna-
tora oddziału, w którym to zastrzegł sobie indywidualną rozmowę w celu oceny 
„występku” rodziny. Rozbieżność między samooceną a standardami osobisty-
mi ordynatora określała jego oczekiwania wobec rodziny pacjentki – oczekiwał 
przeprosin, zagroził wypisem w trybie natychmiastowym z oddziału. Sytuacja 
i stres nie pozostawiły obojętną samej chorej. Być może ten czynnik emocjonalny 
spowodował silne napięcie psychiczne mogące się przyczynić do uaktywnienia 
silnego napięcia fizjologicznego (Terelak, 2001, s. 323–327). W pewnym zakre-
sie skupienie uwagi tylko na chorobie pacjentki spowodowało swego rodzaju 
doświadczenie uprzedmiotawiające. Deficyt w sferze autentycznego spotkania 
z drugą osobą, angażujące holistyczne ja, niezbędne do doświadczania własnej 
inności/oryginalności.

Gdzie istnieją granice pokory, a gdzie absurdu? 
Choroba przewlekła dla jednych stanowi drogę duchowego rozwoju, dla in-

nych traumę, z której trudno się podnieść. Jednak zawsze pozostaje nauką cierpli-
wości, zaufania własnym siłom. 

Każda postać oddziaływań człowieka wobec człowieka, w tym oddziaływań 
o charakterze pomocowym, w tej samej mierze posiada specyficzne konteksty 
antropologiczno-aksjologiczne oraz etyczne (Ricken, 2001, s. 5). 

Chęć lub potrzeba niesienia pomocy innym w swej idealistycznej posta-
ci czerpie podstawowe impulsy z wrażliwości na drugiego człowieka i ludzkie 
losy oraz zdolności do empatycznego wczucia się w indywidualne trajektorie 
biografii człowieka, który staje się potencjalnym adresatem działań pomoco-
wych służby zdrowia (Pytka, 1998, s. 386). Określona strategia działania leka-
rza stanowi wyraz afirmowania bądź deprecjonowania podmiotowości chorego, 
wymuszając określone racje etyczne, zwrócenie uwagi na problemy etyczne 
ujawnia wymiar możliwości rozwiązywania istotnych kwestii wywierających 
wpływ na jakość i sens życia chorych tylko przez istoty czujące (por. Goldstein, 
1994, s. 71).

Rodzina rozważała ewentualność złożenia zażalenia do Komisji Etyki Le-
karskiej, jednak zważywszy na stan chorej zaniechała tego zamysłu. Rdzeń etyki 
lekarskiej stanowią dyrektywy elementarne i ogólnoludzkie. Te właśnie reguły 
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są trwałymi elementami etyki zawodu jak też decyzje podejmowane przez le-
karzy z punktu widzenia dobra człowieka, jego życia i zdrowia, które stają się 
naczelnymi wartościami generującymi postawy etyczne i inne działania w obrę-
bie tego zawodu (Maroszyńska-Jeżowska, 2004). Prawda subiektywna w medy-
cynie współczesnej wynika z ujęcia natury człowieka, w oparciu o którą można 
przeprowadzić racjonalną analizę zjawisk etycznych wpływających pozytywnie 
na jakość praktyki lekarskiej. Zgoda co do tego, że celem medycyny jest walka 
z chorobą i zachowanie zdrowia wymaga uwzględnienia kontekstu subiektyw-
nego, a więc zauważenia autonomii pacjenta, rozwiązywania określonych kon-
fliktów moralnych (Maroszyńska-Jeżowska, 1998, s. 21). Element wartościujący, 
sytuujący się w określeniu stanu zdrowia pacjenta winien wskazywać na fakt trak-
towania człowieka jako istoty świadomej swej tożsamości. Obserwacja w realno-
ści medycznej wskazuje, że zmiany w systemie wartości, niedoskonałość filozofii 
i ich konsekwencje w życiu osłabiają osobową tożsamość człowieka.

Najbardziej uderzający wniosek z owych zdarzeń może wskazywać na strate-
giczną właściwość zachowania lekarza jako środka oddziaływania na zachowanie 
pacjenta w pożądanym kierunku – obrona własnej pozycji i odreagowanie negatyw-
nych emocji. Frustracja lekarza wywołuje poczucie osobistego zagrożenia i pobu-
dza do zachowań ukierunkowanych na obronę ego. Napięcie powstałe w obszarze 
społeczno-emocjonalnym odsuwa na plan dalszy realizację zadania/leczenia, co po-
twierdzają wyniki badań prowadzone pod kierunkiem I. Heszen-Niejodek (1992). 

W optyce zastanej sytuacji pozycja autorytetu, przytłaczanie pacjenta niekon-
trolowaną reakcją emocjonalną, perswazja niepozostawiająca wyboru i taktyki 
osobiste/groźby, wyolbrzymianie negatywnych skutków postępowania pacjenta, 
wywołują lęk lub potęgują już istniejący, mogą wywołać niekorzystne zmiany 
w płaszczyźnie społeczno-emocjonalnej, jak pogorszenie stanu emocjonalnego 
pacjenta i dysonans spotkania (ibidem). 

Dominujący relatywizm w czasach zmian kulturowych odznacza się drama-
tycznym rozpadem jednorodności, liniowości i stabilności (Jaworska-Witkowska, 
Kwieciński, 2011, s. 106–107). Ze strony opieki medycznej zabrakło przełożenia 
pełni człowieczeństwa na ochronę słabszego, z zapewnieniem godności egzysten-
cji chorej (zob. Andrzejewski, 2010, s. 350).

Spojrzałem w nieboskłon z nadzieją
Że wszystko co dane jest od Ciebie

Pozwala pokonać zło 

Przekonanie pacjentki, że określone działania ludzkie da się zrozumieć, nie-
jako zachęcało ją do trwania i przywracało wiarę we własne siły. Można więc 
pokusić się o stwierdzenie, że odporność na stres zależy od postawy życiowej, 
umiejętności walki ze stresem oraz afirmacji, która sprzyja znoszeniu blokad 
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w zaspokajaniu potrzeb i realizowaniu celów. Do istotnych zasobów w procesie 
radzenia sobie ze środowiskowymi stresorami zalicza się indywidualne, relatyw-
nie stałe właściwości jednostki określane mianem przekonań i oczekiwań (poczu-
cie koherencji, własnej wartości, poczucie panowania nad zdarzeniami).

Aby być profesjonalistą skutecznie zarządzającym potencjałem „inności”, 
trzeba wręcz wywołać własne doświadczenia owej „inności”, nauczyć się komu-
nikacji z „obcością” poprzez własne odkrycie „bycia obcym”. Wraz z pojawie-
niem się „innego”/„obcego” przedrefleksyjne bycie zapewniające homeostazę 
interakcji zmienia się nie tylko z faktu posługiwania się przez „innego” różnymi 
typifikacjami, ale wymiaru zmiany traumatogennej, wynikającej ze swego rodza-
ju niewiadomej, naruszającej/kwestionującej dotychczasowe poczucie bezpie-
czeństwa kobiety.

Zło świata znów zwyciężyło
Stanęłaś w drzwiach spojrzałaś na mnie sercem

Twoje słowa niczego nie wypowiedziały 

Specjalista wyznaczył cykl sześciu sesji. Każda sesja wiązała się z długim 
oczekiwaniem na szpitalnym korytarzu. Dodatkowe dolegliwości pacjentki „da-
wały o sobie znać” w postaci silnego bólu kręgosłupa, osłabienia. Po przyjęciu 
chemii, wyczerpana wracała do domu. Pozostałość pooperacyjna w postaci prze-
pukliny uniemożliwiała normalne funkcjonowanie. Na owym etapie życia docho-
dziło do jawnych aktów dyskryminacji starszego człowieka i fundamentalnych 
zasad bioetycznych. Radykalizm w przedmiotowym traktowaniu pacjenta przez 
opiekę medyczną oparty na posłuszeństwie, przymusie w kwestii niemożności 
usunięcia przepukliny prowadził do narastania nierówności w interakcji lekarz–
pacjent. Specjaliści chirurdzy ograniczali się tylko do wykonywania wyuczonego 
zawodu, postępowania „zgodnego ze sztuką”, polegającego na rutynie, co w pew-
nym zakresie powodowało dewaluowanie motywu wyzdrowienia u pacjentki czy 
dostarczenia jej wiary i ulgi w obecnym funkcjonowaniu. Z naturalnej postawy 
pacjentki wynikała troska o jakość życia nie tylko w wymiarze fizycznego nie-
odczuwania bólu, ale utrzymanie psychicznej sprawności jako samoświadome 
decydowanie o sobie i uczestniczenie w życiu. Owej troski o utrzymanie jakości 
własnego życia nie można ujmować poza kontekstem dialogicznego spotkania 
(Kaczkowski, 2011, s. 286–302). Po kilku wizytach chirurgicznych, z pomocą 
pracownika hospicjum domowego Caritas oraz permanentnego występowania de-
ficytów wynikających z wciąż powiększającej się przepukliny, zdecydowano się 
na jej usunięcie. Po bolesnym zabiegu usunięcia przepukliny i pobycie pacjentki 
w szpitalu wystąpiło powikłanie w postaci puchnięcia nogi. Mimo sugestii ro-
dziny, chora została wypisana z oddziału chirurgii onkologicznej z zaleceniami 
farmakologicznymi.
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W trakcie owych doświadczeń pacjentka przez sześć miesięcy była podda-
wana chemioterapii. Pomimo negatywnej tolerancji chemii, uczestniczka moich 
badań wykreowała nową jakość swego istnienia, niejednokrotnie przekraczając 
własne ograniczenia swojej choroby. Badana wykraczała „poza” czas swojej eg-
zystencji, który mógł być w jej biografii znacznie krótszy albo w innej jakości; 
wykraczała „poza” ograniczenia schorowanego organizmu, potrafiąc funkcjono-
wać w swojej codzienności, tworząc nowe perspektywy na przyszłość, pragnąc 
spełniać się w nowej „postaci”. Owe przesłanki stanowią elementy humanizmu 
transgresyjnego i postawy homo transgressivus.

Przez około rok badana nie wykazywała objawów nawrotu choroby. W mię-
dzyczasie jednak na skutek przyjmowania sterydów nastąpiły kompresyjne zła-
mania kręgosłupa, które to wiązały się z kolejnymi pobytami w szpitalu. Pacjent-
ka przebywała dwa tygodnie na oddziale ortopedycznym bez kontaktu z lekarzem 
prowadzącym. Ostatecznie, terapeutycznie zlecono gorset jewetta, który nie speł-
nił żadnych kryteriów specjalistycznych w zakresie funkcji, gdyż był zbyt ob-
ciążający jak na tak słaby organizm. W dniu wypisu lekarz prowadzący udzielił 
chorej porady zażywania raz w miesiącu jednej tabletki zapobiegającej procesowi 
osteoporozy. Inną kwestię stanowiła decyzja o odstąpieniu od ewentualnego za-
biegu operacyjnego, celem którego miałoby być wzmocnienie kręgosłupa (argu-
menty to: zaawansowany wiek i zbyt zaawansowane zmiany). I znów powtórka 
scenariusza:… konspiracyjne przekazywanie informacji przez lekarza, budowa-
nie nadziei na fałszywych przesłankach…

Dziś wszedłem do Twego pokoju
Otworzyłaś na chwilę oczy

Spojrzałem w okno
Słońce ostatnim promieniem

Kreśliło na ścianie znak 

Cierpienie chorej zdawało się pogłębiać poprzez nawrót choroby nowotwo-
rowej. 

Wystąpienie pierwszego napadu padaczkowego świadczącego o przerzutach 
do mózgu już na zawsze zmieniło życie kobiety i najbliższych.

Wizja stanu seniorki przeraziła domowników. W pogotowiu kobieta bardzo 
narzekała na ból głowy, na którą to reakcję ratownicy medyczni zareagowali 
w sposób wykraczający poza granice kompetencji i etyki. Krótki przekaz medy-
ków – „nic nie poradzimy, że ma pani guza w mózgu” – zaprzepaścił wiarę w har-
monijny, spokojny wymiar zdrowienia, wyznaczał natomiast konieczność wy-
trwałego trudu i bezkompromisowej walki z chorobą. Pod wpływem tego silnego 
wydarzenia pacjentka pozostała poruszona i ugruntowana w postawie niweczącej 
wszelkie specjalistyczne działania względem jej. 
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Rzeczywistość zastana po przewiezieniu kobiety do szpitala na oddział neu-
rologii wymusiła u najbliższych redefinicję funkcjonowania opieki medycznej 
oferowanej chorej w sytuacji diametralnej zmiany dotychczasowego jej egzysto-
wania. Na ogół szpital winien zabezpieczać potrzebę bezpieczeństwa pacjenta 
i względnego komfortu fizycznego i nade wszystko psychicznego (Walden-Ga-
łuszko, 1992, s. 19). Realizacja owych potrzeb w wielowymiarowej płaszczyźnie 
została zablokowana, gdyż obraz, jaki zastała córka, przekraczał jej wyobrażenie 
w kwestii postaw medyków winnych zaświadczać o człowieczeństwie. Kobieta 
była przywiązana zwykłymi bandażami do łóżka w sposób absolutnie krępują-
cy jej jakikolwiek ruch. Próba poruszenia ręką powodowała naciąganie bandaża 
w okolicy pachwin, co sprawiało niewspółmierny ból, w szczególności jeśli wziąć 
pod uwagę całonocną, tę samą pozycję ułożenia kobiety. Kadra medyczna argu-
mentowała tę sytuację nadmiernym pobudzeniem chorej i chęcią opuszczenia od-
działu, a przy braku specyfikacji psychiatrycznej oddziału techniki ograniczania 
rzekomo ewentualnych „naddziałań” pacjentów pozostawiają wiele do życzenia. 
Spotkanie na ów moment spotęgowało już na trwałe stan wyczulenia, ostrożno-
ści, „naduwagi” najbliższych na wymiar rozumienia kolejnych odsłon jakości od-
działywań wobec chorej. Wbrew przypuszczeniom zespołu medycznego, chora 
pamiętała minioną noc, opowiadając córce szczegóły jej przebiegu. Radykalnie 
zatrzymany czas w świadomości córki, powodował uruchamianie naprzemiennie 
mechanizmów gotowości i siły oraz paraliżującego przerażenia. Pobyt na oddzia-
le skutkował szczegółową diagnozą stanu pacjentki przez specjalistę prowadzą-
cego. Po upływie dziesięciu dni chora została wypisana do domu z zaleceniami 
natychmiastowej konsultacji z prowadzącą chemioterapeutką w celu ustalenia 
dalszych etapów terapii. 

Po pilnych wizytach u chemioterapeuty, na skutek występujących objawów 
zalecono radioterapię. Poruszeniom nie było jednak końca.

Pewnego wieczoru córka pomagała mamie dojść z łazienki do łóżka. Po do-
tarciu do pokoju, w którym najczęściej przebywała mama, mając zaledwie dwa 
metry do łóżka gwałtownie upadła przez dysfunkcję nogi. Uderzenie było na tyle 
silne, że nie można było podnieść kobiety we dwoje bez swego rodzaju stelaża 
nienaruszającego żadnej części ciała. Po przewiezieniu kobiety do szpitalnego 
oddziału ratunkowego stwierdzono po badaniu, że najprawdopodobniej osłabiony 
kręgosłup uległ kolejnym złamaniom. Ból narastał, a pacjentka czekała na decy-
zję, co do dalszej formy hospitalizacji w izbie przyjęć. Wzmożony ruch persone-
lu medycznego i przybywających pacjentów powodował odczucie dyskomfortu 
tak dla chorej, jak i najbliższych. Córka z mężem zgodnie z dyspozycją lekarza 
oczekiwali na informacje na korytarzu szpitalnym. Biorąc pod uwagę stan ko-
biety, czyli fazowe odzyskiwanie świadomości, owa konieczność wyczekiwania 
bez kontaktu z mamą wydawała się nie mieć końca. Około drugiej w nocy le-
karz dyżurny zasugerował opuszczenie izby przyjęć przez rodzinę, gdyż chora 
pozostanie na oddziale do rana w celu przeprowadzenia dogłębniejszych badań, 
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a następnie przetransportowana do domu. Rano córka przeprowadziła rozmowę 
telefoniczną z przełożoną pielęgniarek dotyczącą uściślenia czasowego przywie-
zienia kobiety. Z zapewnień wynikało, że karta wypisu z oddziału jest przygoto-
wana, więc właściwie zaraz zostanie odwieziona. Kwestia czasowości była tym 
bardziej istotna, że o stałych porach chora przyjmowała leki i miała zmieniane 
plastry przeciwbólowe. Po około godzinie od rozmowy z przełożoną zaniepoko-
jona córka ponownie zadzwoniła do szpitala i ku zaskoczeniu otrzymała infor-
mację o przewiezieniu mamy do domu, z tym, że przy wypisie odniesiono się do 
danych dowodu osobistego, a nie do danych przyjęciowych na oddział. Kobieta 
została przetransportowana do miejscowości, w której do momentu nasilenia się 
objawów choroby mieszkała. Zaskoczenie męża było tym większe, że nie był 
przygotowany na przyjazd żony, a tym bardziej sprawowania specjalistycznej 
opieki nad nią. Po natychmiastowej interwencji personelu karetka zawróciła do 
miejsca docelowego. Była godzina trzynasta, kobieta zmarznięta, wyczerpana do-
tarła do domu. 

Wydawałoby się, że postawa lekarza winna być skierowana ku człowieko-
wi choremu, wykazywać altruizm czy gotowość do przekształcania idei kompe-
tencyjności w aktywność, odróżniania głębi od pozoru. Zawód lekarza można 
określić jako przywilej zaufania, który nadaje lekarzowi społeczeństwo (Słomski, 
2008, s. 79). Etyka lekarska nie tylko formułuje zasady relacji lekarz–pacjent, 
lekarz–rodzina pacjenta, lekarz–firma farmaceutyczna (ibidem, s. 11), ale także 
określa sposoby rozwiązywania dylematów moralnych dotyczących funkcjono-
wania w roli lekarza (np. konflikt pomiędzy zdrowiem pacjenta a prawem pacjen-
ta do decydowania o samym sobie) (ibidem, s. 35). 

Umieszczenie chorej na oddziale radioterapii poprzedziły niespodziewane 
okoliczności. Kolejny silny atak padaczkowy i towarzyszące mu objawy, czyli 
utrata świadomości, silne wstrząsy, a następnie majaczenie i agresywność, spra-
wiały, że opiekująca się córka natychmiast wzywała pogotowie w celu złagodze-
nia przykrych doznań i cierpień mamy. Nagłość ataku, jego widok i świadomość 
konsekwencji paraliżował wszelkie próby racjonalnego odnajdywania się bli-
skich. Przyjazd pogotowia wiązał się z kolejnymi przykrymi doświadczeniami. 
Lekarz pogotowia i ratownik medyczny wciąż podejmowali próby uświadamiania 
członkom rodziny o jej bezprzedmiotowym działaniu wobec opieki medycznej 
w przypadku chorej z nowotworem rozsianym. Standardowe podejście do za-
stanego przypadku (morfina) skutkowało długim stanem pobudzenia kobiety ze 
współwystępującymi reakcjami agresji i majaczenia. Czuwanie nad chorą wy-
dawało się nie mieć końca ani przerw. Natłok wydarzeń w horyzoncie zastanej 
rzeczywistości i konfrontacja z nią ukierunkowywała bliskich na przekraczanie 
i czynienie siebie odważniejszymi. 

Ostatecznie kobieta trafiła do szpitala i po kilku dniach neurolog poinformo-
wał córkę, że winna ona zabrać mamę z oddziału do domu, która to informacja nie 
stanowiła sensownego rozwiązania. W stanie cielesnej bezładności, problemami 
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z chodzeniem, ogólnym osłabieniem i w stanie psychicznego rozbicia chora miała 
być wypisana z oddziału na jeden dzień, w kolejnym natomiast miała stawić się na 
oddział radioterapii. Zderzenie z argumentacją lekarki usytuowało córkę w bez-
pośredniości w stosunku do niej i przekonaniu jej o konieczności pozostawienia 
mamy na oddziale. Rozmowy z neurologiem zaowocowały uniknięciem niewy-
obrażalnego niebezpieczeństwa wyprawy na jedną noc do domu z chorą kobietą. 

Zabieg lekarski, jaki miał miejsce w dniu wypisu i przewiezienia chorej na 
oddział radioterapii, ponownie zweryfikował sens realizmu medycznego. Wzru-
szające, dramatyczne i szokujące doświadczenie spotęgowało pogorszenie sta-
nu zdrowia pacjentki z powodu pozostawienia chorej „samej sobie” w obecności 
syna bez możliwości zaangażowania się personelu medycznego. Po pokonaniu 
przeszkód i czekając na przyjęcie na oddział, kontakt z chorą został przerwany 
przez niesprzyjające warunki i czas oczekiwania na miejsce. Taka sytuacja utrzy-
mywała się około dwóch dni. Po czym lekarz dyżurny podczas wieczornego ob-
chodu z naciskiem zakomunikował córce o konieczności przymuszenia chorej do 
jedzenia. Córka, nie wstrzymując narastającego napięcia, wyartykułowała współ-
odczuwany i współprzeżywany wysiłek przetrwania pobytu w szpitalu. Jednakże 
wyraźne dystansowanie się lekarza determinowało jego obojętność. Specjalista 
nie zadbał o atmosferę życzliwego zainteresowania, mimo uwagi, podobnych pra-
gnień zdrowienia i opieki, przychylnych nastawień bliskich chorej. W kontakcie 
lekarza z chorą zabrakło staranności, swoistej poetyki spotkania. Jednakże pobyt 
na oddziale radioterapii pacjentki wzbudził nadzieję na osiągnięcie efektu usunię-
cia guzów w mózgu. 

Niebezpieczne i jednocześnie silnie obciążające najbliższych działania sytu-
owały się w braku koordynacji działań medycznych lekarzy specjalistów. Niestety, 
po pilnej wizycie u neurochirurga i przeprowadzeniu rezonansu magnetycznego 
okazało się, że guzy nie zostały usunięte w wyniku radioterapii mimo wcześniej-
szych zapewnień chemioterapeuty, po przeprowadzonym badaniu TK. A wręcz 
pojawiło się ich znacznie więcej. Docenienie życia, godności, odrębności praw 
człowieka oraz powiązań z aksjologicznymi założeniami moralności uniwersalnej 
obowiązującej wszystkich ludzi winny stanowić o etyce zawodu lekarza, jego au-
tentyczności, profesjonalności, wrażliwości, racjonalności przywracającej poczucie 
pewności podejmowanych działań, determinujących przestrzenność motywacji. 

Chora nie mogła już być poddana zabiegowi neurochirurgicznemu z powo-
du wielokrotności skupień nowotworowych. Ostatnie zdania, jakie córka była 
w stanie usłyszeć od neurochirurga po analizie przez niego wyniku rezonansu, 
zabrzmiały jak wyrok. Natomiast badana podczas konsultacji usłyszała krzepiącą 
dla niej informację, a mianowicie – brak konieczności ingerencji chirurgicznej 
mózgu, którą zresztą potraktowała jako kolejną nadzieję. Fakt radosnego przy-
jęcia decyzji neurochirurga wynikał z ograniczeń percepcji pacjentki – znaczył 
pokonanie kolejnej przeszkody „w drodze po zdrowie”. Życie pacjentki zaczęło 
przebiegać jakby we śnie. Stała się zupełnie zmęczona, słaba. 
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Powiedziałem: Mamo już wiosna!
Twoje słowa niczego nie wypowiedziały
Twoje oczy spojrzały na mnie sercem

Bądź tu i teraz
Nie walcz ze światem 

Nastąpił czas towarzyszenia chorej w jej cierpieniu wymagający głębokiej 
samoświadomości własnych zasobów najbliższych. Szczególny czas czuwania 
i uważnego monitorowania zmieniających się reakcji chorej i własnych. Z dnia na 
dzień córka, jej mąż ugruntowywali się w przekonaniu, że ich zmęczenie wpływa 
na uważne zrozumienie mamy. 24 godzinna opieka nad seniorką i niedopuszcza-
nie do świadomości własnych słabości i ograniczeń, by wywiązywać się z niej 
jak najstaranniej, stanowiły priorytet i potrzebę sprostania pewnym stereotypom, 
własnym oczekiwaniom i oczekiwaniom otoczenia w zakresie wysiłku wobec 
chorej, nierzadko nie respektując jej potrzeb, własnych ograniczeń i, co najistot-
niejsze, tracąc najcenniejszy wspólny, pozostały czas. 

Wiele sytuacji w opiece nad kobietą powodowało uruchamianie mechani-
zmów obronnych u najbliższych, jednakże świadomość nieodwracalności cho-
roby mamy nadawała nieprzypadkowy charakter ich relacji. Głęboka wiara cór-
ki, że sytuacja nagle się odmieni, że stanie się cud dodawała sił. Uczestnicząc 
w cierpieniu chorej każdego dnia, najbliżsi doświadczali zintensyfikowanych 
doznań emocjonalnych. Świadomość jakiejkolwiek stabilizacji ulegała roz-
proszeniu, bo czas nieubłaganie upływał coraz szybciej. Chora upominała się 
o opiekę lekarską i kierowała prośbę o pobyt w szpitalu. Wizja lepszej opieki 
i skuteczniejszego zwalczania bólu, lepszych fizycznych warunków bytowania 
chorej czy potencjalnej możliwości zapewnienia komfortu ostatniego czasu sta-
nowiły o podjęciu decyzji przez najbliższych o umieszczeniu chorej w oddziale 
opieki paliatywnej. Złożoność sytuacji/dylematu moralnego kształtowała ko-
nieczność dłuższego zastanowienia się nad kryteriami rozstrzygnięć. Trudność 
z weryfikowaniem docierających do człowieka faktów niejednokrotnie może 
prowadzić do arbitralności w moralności związanej z doświadczaniem trud-
ności z uprawomocnianiem podejmowanych wyborów moralnych. Nierzadko 
więc w obliczu braku uniwersalnych kryteriów decyduje się być arbitrem roz-
strzygającym ewentualne dylematy na podstawie indywidualnych kryteriów 
wartościowania. Problematyczne staje się w takiej sytuacji rozumienie pojęcia 
odpowiedzialności moralnej. Przyjęcie indywidualnych kryteriów wartościowa-
nia działań i sytuacji oraz własnych norm postępowania podważa obiektywne 
wskaźniki odpowiedzialności za dokonane wybory. Jedynym źródłem kontroli 
staje się wówczas tzw. instancja wewnętrzna w postaci sumienia, z pominię-
ciem społecznych form kontroli obligujących do uznania i realizowania pew-
nych reguł (Jaranowski, 2006, s. 19–33). 
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Czas pobytu chorej w hospicjum płynął jakby poza nią. Po dwóch dniach 
córka żałowała tej decyzji. W pierwszym dniu krzepiącym był fakt poczucia pew-
ności seniorki o nieodzownym pobycie w szpitalu. Wykazywała swego rodzaju 
zadowolenie i pewność miejsca, w którym się znalazła. Już po dwóch dniach sytu-
acja diametralnie się zmieniła, chora nie mogła samodzielnie wstać z łóżka, mimo 
podejmowania prób i chęci z jej strony. Pesymistyczny obraz co do dalszego po-
bytu w hospicjum ugruntowywał córkę w przeświadczeniu o konieczności wyco-
fania się z zaproponowanej przez ową instytucję opieki. Przy przyjęciu pacjenci 
zostają zacewnikowani, pomimo próśb i zapewnień rodziny o całodniowym po-
bycie z podopiecznym i dopilnowaniu jego potrzeb. 

Zdaniem T. Ślipki (1994, s. 283) „Prawo człowieka do życia rzutuje na po-
jęcie godności człowieka i jego autotelicznej wartości. Godność człowieka uze-
wnętrznia się w przysługujących mu prawach. Jeśli zatem nawet podstawowe 
prawo do życia ma tak kruche korzenie, że ulega zawieszeniu w każdej sytuacji, 
w której niezależnie od swej woli na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności 
znajdzie się w asymetrycznej mniejszości w stosunku do analogicznych praw in-
nych jednostek, to również osobowa wartość jednostki ludzkiej i reprezentowana 
przez nią godność ulega radykalnemu zachwianiu”.

Obserwacja innych przebywających w sali chorych nie pozostawiała złudzeń, 
co do finału tegoż pobytu. 

Pogłębiający się stan utraty świadomości chorej stanowił cierpienie psychiczne 
najbliższych, warunkował narastający bunt rodziny wobec zastanej rzeczywistości. 

Co uprawnia do twierdzenia, że ból, cierpienie towarzyszące stanowi termi-
nalnemu mogą stanowić duchowe doświadczenie wzbogacające ludzi, skoro są 
źródłem trwałych zmian, braków konstytuujących destrukcyjną kondycję czło-
wieka i jego godność?

Nie istniało żadne uzasadnienie dalszego pobytu cierpiącej w hospicjum jako 
alternatywy wobec zwielokrotnionego cierpienia rodziny. Problem opieki nad 
umierającymi sytuuje się w perspektywie bioetyki, wpisując traumę, tragizm, 
dramat, ale też nadzieję na być może cudowne rozstrzygnięcie przypisanego losu 
chorego, znajdującego się w okolicznościach zadających cios w samo sedno czło-
wieczeństwa. Aplikowana chorej morfina powodowała, że po kilku dniach kon-
takt z chorą był niemożliwy. Skutki, jakie dzięki chemicznym składnikom wywo-
łują środki znieczulające, pozbawiają człowieka zmysłowych reakcji organizmu 
warunkujących bolesne doznania cierpienia, związane z tymi stanami zmiany or-
ganiczne osłabiają siły witalne człowieka (por. ibidem, s. 235). 

Najcięższą sytuacją w życiu człowieka jest nieuleczalna choroba, śmierć 
bliskiej osoby „chociażbyś wytężył swoje wszystkie siły, zmobilizował wszyst-
kie wewnętrzne możliwości, poruszył całą sferę magii, o której działaniu nic nie 
wiesz poza niejasnymi przeczuciami, mobilizował całą wiedzę – umieranie bli-
skiej osoby pokazuje ci, że jesteś częścią tej nicości, do której umierający odcho-
dzi” (Szczepański, 1988, s. 249).
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Więc jestem więc trwam 

Mamo, Twoje cierpienie to mój skarb, którym mogę się dzielić z innymi…
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Śmierć w badaniach biograficznych 

Streszczenie: Artykuł jest krytyczną analizą literatury obcej w poszukiwaniu prac poświę-
conych śmierci. Omówiono w nim prace Vincenta Humbert – Je vous demande le droit de mourir 
oraz Jean-Dominique Bauby – Skafander i motyl. Szczególne miejsce w artykule zajmuje książka 
Histoire de morts au cours la vie wydana pod redakcją M. Lani-Bayle, a poświęcona badaniom bio-
graficznym nad zjawiskiem śmierci i przygotowania się do śmierci własnej i najbliższych. 

Słowa kluczowe: biografia, śmierć, trauma.

Death in biographical research  

Summary: This article presents a critical review of foreign literature about death. The author 
discussed of Vincent Humbert’s – Je vous demande le droit de mourir and Jean-Dominique Bauby’s 
– Skafander i motyl works. The book Histoire de morts au cours la vie edited by M. Lani-Bayle  
assume a special place in this paper and it is devoted to the biographical research over death pheno-
menon and preparation for own and relatives death.

Keywords: biography, death, trau.

Opracowanie to jest relacją z lektury i własnych przemyśleń związanych ze 
śmiercią. Śmierć jest najtrudniejszym problemem obok choroby i bólu. Stanowi 
granicę, barierę, jest tajemnicą, można ją porównać do ciężkiej kurtyny, która 
zapada i nie podnosi się nigdy. Co za kurtyną, można jedynie domyślać się, mnie-
mać, przypuszczać. Człowiek współczesny kryje się przed śmiercią. Nie chce do-
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puszczać myśli o jej realności. Memento Mori dziś nie funkcjonuje, jest spychane 
w niepamięć. Śmierć, a raczej to w co wierzy się, że nas spotka po śmierci było 
i jest tajemnicą. Współczesna kultura oddala śmierć od nas. Umiera się daleko, 
w szpitalu, w hospicjum, w domu opieki, w otoczeniu obcych ludzi, za parawa-
nem, za zasłoną, pod opieką specjalistów, nie rodziny. Nie myśli się o śmierci, 
jeśli się dopuszcza myśli to najczęściej dotyczą testamentu, miejsca pochówku, 
pogrzebu. Tak zrobiła Wisława Szymborska, pozostawiając testament i dokładne 
wskazówki dotyczące spuścizny literackiej i majątkowej.

Śmierć może być także pragnieniem, oczekiwanym przejściem do lepsze-
go życia, do zbliżenia z Bogiem. Tak jest w przypadku mistyczek i mistyków. 
O śmierci marzyli: św. Teresa z Avila i św. Teresa z Lisieux, św. Franciszek z Asy-
żu, św. Ryta, św. Róża z Limy i wielu innych świętych. Św. Franciszek nazywał 
śmierć siostrą. Św. Teresa z Avila woła: 

Widzisz tu serce moje, i Życie od zarania,
Składam je w ręce Twoje! i Wszystkie me kochania.

I wszystkie władze duszy, by miłość je objęła…
Daj mi śmierć albo życie, daj siły czy słabość…

Książkę poświęconą śmierci w badaniach biograficznych otwiera przedmo-
wa Edgara Morina pt. Śmierć żyjących. Pisarz ten jest autorem książki Człowiek 
i śmierć (L’homme et la mort), która ukazała się w 1981 r. i jest traktowana jako 
klasyczna. Autor analizuje proces śmierci i odraczania się do życia. Coś umiera 
i coś się ożywia, ale następuje kres tego procesu i już nic nie odracza się, wszystko 
obumiera.

Morin odtwarza swoje wspomnienia śmierci osób bliskich. Zaczyna od mo-
mentu urodzenia się. Jego matka chorowała na grypę hiszpańską. Przeżyła grypę, 
ale zapadła na zdrowiu, na serce. Odradzano jej ciąże i porody, lekarze uważali, 
że może to zagrażać jej życiu. Poród był ciężki, znajdowała się na granicy życia 
i śmierci. Morin urodził się z trudem, był niedotleniony. Lekarze długo pobudzali 
go do życia. Udało się, wywołano oddech i pierwszy krzyk. Ten moment Morin 
pamięta, przynajmniej tak mu się zawsze wydawało. Był to w jego świadomo-
ści pierwszy próg śmierci. Zapamiętał śmierć swojej matki, a potem innych bli-
skich osób, ciotek, ojca i swojej trzeciej żony Jadwigi. Pamięć śmierci przyjaciół 
w okresie okupacji Francji w kazamatach gestapo. Śmierć wymaga spokoju, ry-
tuału, ceremonii, spokoju i czułości. Jeśli przedmowę E. Morin potraktować jako 
wskazania dotyczące badań biograficznych, to zawiera dwie wskazówki, jedna 
dotyczy pamięci dzieciństwa, druga pamięci śmierci najbliższych. Pamięć dzie-
ciństwa, prowadziłam takie badania. Jedna ze studentek pisząca pracę magister-
ską na temat dzieciństwa stwierdziła, że pamięta moment swojego przyjścia na 
świat i opowiadała o pokoju, w którym się urodziła i pierwszych chwilach swego 
życia. Matka potwierdziła prawdziwość jej opowiadania. Prawie każdy z nas nosi 
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wspomnienia śmierci swoich bliskich lub przyjaciół. Pamiętamy pogrzeby i „sty-
py”, ostatnie rozmowy.

Dalszy ciąg książki to wprowadzenie Gastona Pineau pt. Czas umierania 
w trzeciej, w drugiej i pierwszej osobie, śmierć i narodziny są elementami edu-
kacji permanentnej, od kolebki aż po grób. Badania biograficzne koncentrują się 
wokół procesu edukacji, ważnych wydarzeń życiowych. Przeżywanie śmierci 
bliskich otwiera przed nami różne przestrzenie, przeżycia dramatyczne, raniące 
nas, tworzą ranę, która się otwiera. Śmierć w trakcie biegu życia przychodzi pod 
różną postacią i formą. Inaczej powstaje doświadczenie śmierci, gdy towarzyszy-
my umierającym. To świadectwo wolontariuszki Marie Ihe’Laclaverie (2008) czy 
autobiografia chorej na raka Michele Pelotier (2007).

W 2007 r. odbyło się w Tours międzynarodowe kolokwium. Materiały zgro-
madzone w trakcie badań pozwalają stwierdzić co następuje: Śmierć jest czę-
ścią życia i musi występować w biografiach. Biografia, która nie prowadzi aż do 
śmierci jest cząstkowa, nieprawdziwa, zatrzymuje się na faktach i przeżyciach, 
jest nastawiona na odbiór, na publiczność, nie zawiera rzeczywistych przeżyć, 
prawdziwych doznań. 

Uczenie się śmierci i umierania przebiega w następujących przestrzeniach:
– przestrzeń pierwsza, społeczna zawiera wiedzę o obyczajach i zwyczajach, 

o rytuałach towarzyszących śmierci w społeczeństwie,
– przestrzeń druga to umiejętne towarzyszenie umierającym bliskim i kon-

takt z nimi w ciężkiej chorobie i w sytuacji agonii,
– przestrzeń trzecia to przygotowanie się do własnej śmierci.
Te trzy dziedziny przygotowania się do śmierci odnaleźć można w narra-

cjach, wspomnieniach, w literaturze biograficznej. Uczenie się śmierci zastygło 
w osłupieniu w okresie II wojny światowej, w sytuacji obozów zagłady, mordów 
narodów Żydów, Cyganów, w sytuacji nalotów, aresztowań, tortur, głodu, klęsk 
żywiołowych, zamachów i tym podobne. W pieśni pokutnej, błagalnej: Wielki 
Boże, Wielki a Nieśmiertelny błagamy Cię Panie – śpiewamy – od głodu, wojny 
i nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas Panie.

Od książki E. Morina, wydanej w 1951 r., i innych prac poświęconych śmier-
ci dużo się zmieniło. Śmierć oddaliła się od rodziny, od zachowania tradycyjnych 
rytuałów, uległa przekształceniom obcej kultury. Pojawia się obraz nirwany w tra-
dycji buddyjskiej. Pozostała jednak dalej tajemnica przejścia do innego życia, do 
jakiego życia, przejścia z życia do życia. Śmierć pozostaje tajemnicą i częścią 
życia każdej istoty, która się narodziła.

Społeczeństwo postmodernistyczne ucieka przed rozważaniami o śmierci, 
przed przygotowaniem się do śmierci i umierania. Śmierć może wkraczać w na-
sze życie za pośrednictwem pracy, którą wykonujemy. Do zawodów graniczących 
ze śmiercią należy zawód lekarza, pielęgniarki, osób opiekujących się ciężko 
chorymi, osobami w sytuacji agonalnej, chronicznie chorymi, osób pracujących 
w hospicjach, instytucjach wspierających osoby ciężko chore.
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Instytucje te dbają o pacjenta, aby ostatnie dni jego życia przeżywał bez bólu 
i strachu, był spokojny, cieszył się każdym dniem i nocą. Ich rolą jest zniwelo-
wanie bólu i ograniczenie strachu przed śmiercią. Ważną rolę w tych instytucjach 
wypełniają kapelani służący posługą tym wszystkim, którzy tego pragną i na co 
oczekują, chcą pojednać się z Bogiem i ludźmi, chcą wejść w drugie życie spo-
kojnie bez lęku z miłością i ufnością. Obok służb oferowanych przez instytucje 
religijne powstały służby i instytucje opiekujące się osobami chorymi śmiertelnie.

Michel Fontanie – dominikanin, specjalista w zakresie pomocy chronicznie 
chorym w sytuacji agonalnej, duszpasterz w szpitalach i hospicjach w Szwajcarii 
i Afryce, pracując w Kamerunie, starał się poznać stosunek do śmierci i umiera-
nia w Afryce. Badał rytuały, stosunek do ciężko chorych i umierających, obrzędy 
pogrzebowe, sposoby pomocy i opieki nad osobami chorymi.

Według tego autora funkcjonują dwie wizje śmierci – jako kary, odrzucenia 
i bliska ujęciu judeo-chrześcijańskiemu – końca, przejścia do nowego życia. Jedy-
ną drogą pomocy jest działanie zmierzające do opanowania bólu i strachu, pomoc 
w przekraczaniu progu śmierci. 

W podobnym tonie pisze Caroline Galbe. Przedstawia ona początki kształce-
nia służb wspierających osoby w stanie agonalnym, termalnym, pisze o funkcjo-
nujących w Tours i Anders od 2002 r. studiach. Przypomina działające od 1989 r. 
stowarzyszenie opieki paliatywnej SEAP i służby w Szpitalu Hôtel-Dieu, najstar-
szym szpitalu Paryża. Przypomina działania Cecily Saunders w Londynie i The-
rese Vanihier we Francji. Opieka paliatywna od łacińskiego palliare i greckiego 
pallium – płaszcza okrywającego zwłoki umierającego. Płaszcz ma chronić przed 
zimnem, deszczem, przed strachem i bólem. Program studiów przedstawia różne 
rytuały śmierci, pogrzebu, różne wierzenia i formy wsparcia umierających.

Kolejny tekst jest kontynuacją dwóch poprzednich, Nicole Croyére, pracow-
nica paryskiej sieci służb paliatywnych, podaje przykłady rozmów z chorymi na 
raka. Daje wskazówki, jak dobierać słowa, informować o chorobie. Stwierdza, 
że nie ma wskazań ogólnych, choć jest ogólne przygotowanie, to trzeba uczyć 
się przygotowania do śmierci każdej osoby z osobna. Bycie obecnym, bycie do 
dyspozycji, bycie dostępnym, skoncentrowanym na osobie, jej doświadczeniach 
rodzinnych, wartościach, potrzebach.

Życie ma wartość nawet w chwili choroby, bólu i śmierci, jest ciągłością. 
Życie ma sens, to że jest życiem, chwilą, świadomością.

Kolejny tekst napisała osoba zajmująca się zawodowo badaniami biogra-
ficznymi, tytuł tego tekstu jest następujący: Trauma w historii życia. Życie może 
toczyć się spokojnie, bez nieprzewidzianych wydarzeń, nie myślimy o śmierci, 
o chorobie, o nieszczęściach, ale gdy przeżyjemy śmierć osoby bliskiej, myślimy 
już o śmierci w odniesieniu do nas. Autorka przypomina sobie traumę, przera-
żenie, gdy po porodzie jej matka ciężko zachorowała. Przeżyła, choć nie było to 
zanotowane w jej pamięci. Trauma, szpitale, dziecko bez matki. Różne doświad-
czenia śmierci i choroby też wymienione z oglądania obrazu Rembrandta – lekcja 
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anatomii doktora Tulip. Śmierć uosobiona przez zwłoki innej osoby. Freud uważa, 
że człowiek nie potrafi sobie wyobrazić własnej śmierci bo już nie będzie wtedy 
osobą.

Trauma, według Autorki, jest przeżyciem bardzo głębokim, wstrząsającym, 
wywołanym jakimś wydarzeniem, wstrząsem, przeżyciem. Jeśli przedstawiamy 
życie jako ciągłość, jako linię, to na owej linii pojawiają się wydarzenia szczęśli-
we, radosne i smutne, trudne, bolesne, traumatyczne. Śmierć bliskich powoduje 
właśnie owe traumatyczne przeżycia. Autorka analizuje wywiady biograficzne 
– przeżycia chłopca, który łowił ryby i wszedł do wody, w pewnym momencie 
poziom wody podniósł się i chłopiec zaczął tonąć, przestraszył się i wołał o po-
moc, ale gdy wydostał się z rzeki, strach minął. Podobne przeżycia śmierci przez 
tonięcie opisał żołnierz z I wojny światowej. Przeżycie traumy zawiera wywiad 
25-letniej Matyldy, wolontariuszki, która zabezpieczywszy się przez zastrzyki 
wyruszyła na misję do Afryki. Podróż i pobyt przeżyła jako wydarzenia znaczące 
i ciekawe. Po powrocie zachorowała, znalazła się w szpitalu. Stwierdzono, że ma 
malarię. Choroba okazała się bardzo ciężka. Matylda doznała traumy, bała się, że 
umrze. Ale powoli zaczęła czuć się lepiej. Trauma przeminęła i myśli o śmierci 
zniknęły.

Wyjątkowe przeżycia zawiera praca opublikowana przez Vincenta Humberta 
(2002) Je vous demande le droit de mourir. Sparaliżowany po wypadku kciu-
kiem pisał swoją opowieść. Drugą osobą jest Jean-Dominique Bauby, autor książ-
ki Skafander i motyl (1997), który mrugając okiem, dyktował swoją opowieść, 
świadectwo przeżyć. Opowieść toczy się tu i teraz, jest stanem świadomości bez 
przeszłości i bez przyszłości. Trzeba uczyć się teraźniejszości chwilą, doznaniem. 
Bauby chce umrzeć, bo ta chwila i obecne życie jest trudne, koszmarne, traci 
się samodzielność, intymność, ale się trwa i doznaje różnych stanów, ogląda się 
zachody i wschody słońca, dzień i noc. Książki dyktowane przez obu sparali-
żowanych młodych ludzi są prawdziwymi hymnami życia. Odzyskiwaniem po-
czucia tożsamości, sposobami wyrażania uczuć, przeżyć, przemyśleń, twórczym 
trwaniem w pozbawionej samodzielności egzystencji, przeciwstawianiem świata 
życia światu śmierci.

Patrick Brun – w towarzyszeniu chorym na HIV medycyna znajdowała różne 
lekarstwa, przedłużała czas życia. Powstał cały rytuał choroby i leczenia – termi-
ny wizyt, analiz krwi, nowych terapii, przedłużania okresu życia z roku na dwa 
lata, trzy, cztery lata, pięć lat, towarzyszenie rozwojowi choroby i jej etapom, po-
garszającemu się stanowi zdrowia, niemocy, umierania. Przyjaciel umarł w dzień 
Zesłania Ducha Św., w Zielone Świątki.

Ważny tekst stanowią Noce agonii G. Pineau. Agonia jest końcem życia, ale 
jeszcze życiem. Jest ostatnią podróżą. W społeczeństwie postmodernistycznym 
w proces agonii wkracza eutanazja, samobójstwo, nagła śmierć przez wypadki, 
katastrofy. Stan przed śmiercią, z którego się powraca do życia, można porównać 
do snu w nocy, po którym następuje przebudzenie, powrót do życia. Pozostają sny 
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przejścia światła, tunelu, drogi. Noc może być porównywana do śmierci, ale jest 
pewna trudność w zaśnięciu, bezsenność, myśli przeszłości i przyszłości „miesza-
nia” się czasu nocy z czasem dnia.

Platon świadome łączył życie z jasnością, ze słońcem, ze stanem pełnej świa-
domości. Św. Jan od Krzyża pisał o nocy duszy, o ciemności w odczuwaniu obec-
ności Boga, łączności z Bogiem. Noc Duszy. Noc w naszej kulturze ma konotacje 
negatywne. Rodzi lęk, traumę, że się nie obudzimy, nie powróci nam świado-
mość, zdolność do życia.

Kontynuacją rozważań G. Pineau jest tekst mnicha buddyjskiego opisujący 
jego wypadek, jaki miał, jadąc motocyklem po drodze w górach. Nagle uderzył 
w balustradę. Spadł z motoru i upadł. Zatrzymały się dwa samochody, wezwa-
no pomoc. Stracił przytomność i przebywał w przestrzeni chmur. Gdy odzyskał 
przytomność, pytał się, ile czasu trwała pomoc strażaków. Powiedziano mu, że 20 
minut, zdawało mu się, że dłużej. Odzyskał pamięć i przytomność. Gdy opowia-
dał o swoich przeżyciach, uważano, że jest stuknięty, nawiedzony jak pies dingo.

M. Lani-Bayle zamieściła w książce tekst bardzo osobisty. Wspomnienie towa-
rzyszenia śmierci swoich rodziców, Ojcu i Matce. Stan agonalny matki był szcze-
gólnie dramatyczny. Nie mogę go przedstawić, czytam ten tekst z wielkim trudem 
i emocją. Na marginesie tekstu umieszczona została uwaga ogólna. Informacja 
o śmierci zawsze przedstawiana jest w trzeciej osobie. Nigdy nie będzie występo-
wać we własnym opowiadaniu życia, nie będzie dotyczyć podmiotu opowieści.

Śmierć osób bliskich może pojawić się w snach. Napięcie uczuciowe, myśli 
o bliskich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, chorują, są na wojnie, dale-
ko, może śnić się, wyśnić się osobie, która je kocha. Szwajcarska badaczka Ca-
therine Schmütz-Brun opowiada o nagłej śmierci pisarza w bibliotece, gdy czytał 
swoją książkę na temat markiza de Sade. 

Sny o zmarłych pojawiają się w opowieściach rodzinnych. Są osoby, które wie-
rzą w prawdziwość snu i opowiadają, co się im śniło. Niektóre opowieści senne 
realizują się w rzeczywistości. Opowieści te są powtarzane i upatruje się w nich po-
twierdzenia prawdziwości snów. Są osoby przekonane o swoich zdolnościach pro-
roczych, że mogą wyśnić chorobę lub nieszczęście czy śmierć bliskich. Nie przeko-
nuje ich przysłowie: Sen mara, Bóg wiara. Śnić o czyjejś śmierci, wyśnić śmierć to 
przeżycie traumatyczne, głęboko raniące nas, wywołujące niepokój i lęk, traumę.

Z rozważanym tematem śmierci i biografii wiążą się nekrologi. Notatki infor-
mujące o zgonie, pogrzebie osób bliskich, znanych, znaczących, ukazują się przed 
pogrzebem lub po pogrzebie. Nekrologi zawierają informacje biograficzne, daty 
urodzenia, zawód, pełnione funkcje społeczne, role społeczne w rodzinie i środo-
wisku, a także informacje o czasie i miejscu pogrzebu, o woli zmarłego i rodziny, 
np. o nieskładaniu kondolencji, o nieprzynoszeniu kwiatów, o datkach na rzecz 
instytucji charytatywnej lub opiekuńczej. Na przykład aktor Adam Hanuszkie-
wicz prosił o datki na rzecz Skolimowa, Domu Opieki dla Aktorów. Za zebrane 
pieniądze wyremontowano jedną z łazienek.
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Od nekrologów łatwo przejść do obrzędów pogrzebowych w kręgu kultu-
ry europejskiej, do zwyczajów związanych z żałobą – z czarnymi ubraniami, 
z obrzędem zakupu trumny, ubiorem do trumny, nabożeństwem przy zwłokach, 
otwartej czy zamkniętej trumnie. Ciekawe jest opowiadanie młodego człowieka, 
Szwajcara, który poszukiwał pracy i zatrudnił się w przedsiębiorstwie pogrzebo-
wym. Przeszedł szkolenie dotyczące przygotowania zwłok do pogrzebu. Począt-
kowo każdy kontakt z osobą zmarłą bardzo przeżywał, ale z czasem przyzwyczaił 
się i uważał, że jego praca jest zwykłą pracą.

Herve Beeton analizuje swoją podróż do Indii, gdzie pojechał po ukończe-
niu studiów. Indie, ich klimat, krajobrazy, stosunki społeczne wymagały spoko-
ju i czasu, aby je rozumieć i pojąć. Głębokim przeżyciem był pobyt nad rzeką 
Ganges, gdzie odbywa się palenie zwłok zmarłych. Płonące stosy, płacz rodziny, 
unoszący się dym, a potem wrzucanie prochów do rzeki stanowiły przeżycie trud-
ne, traumatyczne. Śmierć i żałoba rodziny przyczyniły się do innego stosunku do 
śmierci, do obrzędów. Był głęboko wstrząśnięty tym zwyczajem. 

Bardzo osobiste przeżycia zawiera opowieść o śmierci siostry Daniel Re-
nault. Jej siostra była chora od dzieciństwa i nosiła w sobie śmierć, ale nauczyła 
się żyć z chorobą, Była bardzo związana uczuciowo ze straszą siostrą. Bywała 
u niej, była chrzestną matką jej dzieci. Razem jeździły na urlopy, razem spędzały 
święta, chodziły na zakupy. Jej śmierć, choć spodziewana, stanowiła traumatycz-
ne przeżycie. Starsza siostra – autorka, umieściła dużo fotografii w domu. Jedne 
stały na nocnym stoliku, tak że przed snem patrzyła na nią i rano po przebudze-
niu znowu na nią patrzyła. Jednak ani na cmentarzu, ani w obecności fotografii 
i przedmiotów siostry nie czuła jej obecności, bliskości. Bliskość przynosiła mo-
dlitwa i pobyt w Kościele.

Kolejna narracja dotyczy przeżycia katastrofy samolotowej. Joanna była jed-
ną z pasażerek, miała świadomość katastrofy, rychłej śmierci. Pojawił się ogień 
w samolocie, ale służby porządkowe utrzymywały spokój i opiekowały się pasa-
żerami. Narratorka była ciężko ranna, ale nie straciła świadomości. Długo leczyła 
się. Postanowiła wykorzystać zaangażowanie się w pracę z osobami zagrożonymi 
śmiercią w realizacji własnego projektu. Ukończyła dodatkowe studia i podjęła 
pracę w placówce opieki nad osobami śmiertelnie chorymi.

Kolejna narracja dotyczy nagłej śmierci młodej dziewczyny, która pojechała 
na wakacje do Tajlandii i zginęła w trakcie tsunami. Jej koleżanka nie mogła po-
godzić się z tą śmiercią. W szkole, gdy była na egzaminie, profesor zapytał się, 
dlaczego nie ma jej koleżanki obok niej. Bardzo przeżyła to pytanie. Żyła pogrą-
żona w żałobie, chciała zorganizować uroczystość, swoisty pogrzeb ofiar tsunami. 
Dowiedziała się, że po II wojnie światowej zorganizowano uroczystość w jednym 
z liceów w Paryżu ku czci koleżanek, które zginęły w czasie II wojny. Żałobną 
uroczystość udało się zorganizować także w jej szkole. Przeżywanie żałoby stało 
się lżejsze, choć trwało. Przeżycie to wpłynęło na wybór kierunku studiów, były 
to studia psychologiczne połączone z kinematografią.
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Dwudziesty pierwszy wiek chce zapomnieć grozę śmierci dwudziestego wie-
ku. Uratowani więźniowie z obozów śmierci nie chcą powracać do wspomnień 
głodu, zimna, bólu, strachu, nocy bez snu i wstawania w nocy na apele. To było, 
ale chce się to ukryć w ciszy i spokoju.

Trudne sprawy poruszył artykuł poświęcony Ruchowi Czwartego Świata, 
którego organizatorem był ksiądz Józef Wrzesiński. Sam wywodził się z bar-
dzo biednej rodziny i całe życie poświęcił posługiwaniu ludziom najbiedniej-
szym, wykluczonym, marginalizowanym. Założone przez niego stowarzysze-
nie, wspólnota miała na celu wyzwolenie w rodzinach najbiedniejszych chęci 
wyjścia z biedy, szukania sposobów polepszenia swojej egzystencji, czynienia 
małych kroków w polepszaniu życia. Te małe kroki to alfabetyzacja, porządek, 
samorządność, praca, jak naprawy, sprzątanie, segregacja śmieci i tym podobne. 
Stowarzyszenie stało się ruchem światowym, miało swoje struktury, ale jego du-
szą, siłą i głównym organizatorem był Józef Wrzesiński, po jego śmierci Ruch 
się załamał. Artykuł analizuje sytuację żałoby osobistej działaczy, wolontariu-
szy i zbiorowej wspólnoty. Analizowano wierność idei zmarłego Twórcy ruchu. 
Ile zostało z wartości i drogi, jaką wytyczył, czy śmierć załamała przekaz war-
tości, czy po śmierci jeszcze kontynuuje się tradycję służby najbiedniejszym. 
Śmierć dotyczy funkcjonowania autorytetu i wartości zmarłej osoby w okresie 
żałoby i po żałobie.

Ruch przeszedł kryzys, ale się otrząsnął. Stwierdzono, że już nigdy nie będzie 
tak jak było, ale można być wiernym ideałom Ruchu i pamięci założyciela, reali-
zować misję Ruchu Czwartego Świata.

Ostatnie artykuły poświęcone są cmentarzom, pomnikom na cmentarzach 
i tablicom pamiątkowym, które z biegiem lat tracą aktualność. 

Treść relacjonowanej książki Historia śmierci w biegu życia w pełni odpo-
wiada tytułowi. Rzeczywiście śmierć została ukazana w różnych aspektach. Opi-
sują ją osoby profesjonalnie związane z procesem umierania, wspierające chorych 
w fazie agonalnej. Mówią o wkraczaniu w próg śmierci. Mówią osoby po ciężkich 
wypadkach, w trakcie rehabilitacji i życiu po życiu normalnym, samodzielnym. 
Mówią osoby dotknięte żałobą po nagłej śmierci przyjaciół, krewnych, osób bli-
skich, ważnych. Mówią osoby związane z obrzędami pogrzebu lub obserwujące 
pogrzeby, w tym obrzędy palenia zwłok w Indiach. Mamy relacje z odwiedzin 
cmentarzy i miejsc poświęconych zmarłym przez tablice pamięci.

Każda relacja wywołuje wspomnienia, zmusza do refleksji. Ważne są wska-
zania metodologiczne – o śmierci pisze się zawsze w trzeciej osobie, nigdy nie 
występuje w pierwszej osobie, o naszej śmierci mogą napisać inni. Dlatego śmierć 
w badaniach biograficznych może wystąpić jako myśl o sobie w perspektywie 
czasu przyszłego, testamentu, obrzędu. Tak wszechstronna praca mogła powstać 
tylko w oparciu o duży zespół badaczy, autorów. Autorzy wywodzą się z kilku 
środowisk, z Uniwersytetów z Nantes i Tours we Francji i Uniwersytetu w Mont-
realu w Kanadzie oraz Szwajcarii.
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Inspiratorkami książki są główni redaktorzy i badacze – profesor Martine La-
ni-Bayle, Gaston Pineau i Catherine Schmütz, najmniej mi znana osoba z Szwaj-
carii, z Uniwersytetu we Fryburgu. Książka zawiera informacje o kształceniu 
służb paliatywnych, o ruchu na rzecz opieki nad chorymi termalnie.
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