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streszczenie. W artykule przedstawiono hipotetyczne uzasadnienie tezy, że andrago-
dzy ulegają dwóm mitom. Pierwszy polega na przekonaniu, że całożyciowe uczenie 
się jest konieczne, wręcz nieodzowne, by każdy człowiek (podkreślenie – każdy) 
mógł żyć w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Jak się okazuje, można 
w tym świecie żyć, i to zupełnie nieźle, nie ucząc się. Wystarczy bowiem niemal me-
chanicznie wykonywać określone czynności lub raz nabyć umiejętność stosowania 
się do określonych instrukcji. Drugim mitem jest wiara w to, że podejmowanie przez 
człowieka dorosłego trudu uczenia się zarówno formalnego, jak i nieformalnego  
– odbywa się bez ponoszenia osobistych kosztów.

Osiemnaście lat temu na pierwszym zjeździe andragogicznym wygłosiłem 
referat pt.: O stereotypach i mitach we współczesnej polskiej andragogice (2010), 
w którym starałem się pokazać, jakie w ówczesnych tekstach andragogicznych po-
kutowały stereotypy i mity będące – mówiąc językiem Joanny Rutkowiak – „rusz-
towaniem kategorialnym” andragogiki. Dotyczyły one rozmaitych kwestii związa-
nych z edukacją dorosłych w ogóle, z charakterystyką dorosłego jako uczącego się, 
z andragogiką jako nauką. Omówiłem między innymi mit człowieka dorosłego jako 
ucznia i wychowanka, mit o oświeceniowej roli nauczyciela dorosłych, o możliwości 
uporządkowania przestrzeni uczenia się ludzi dorosłych w postaci zintegrowanego 
systemu, mit edukacji dorosłych jako wartości wyłącznie autotelicznej, kumulatywnego 
rozwoju wiedzy i „wszechstronnego rozwoju osobowości” w kształceniu dorosłych.

Gołym okiem widać, że wiele z tych mitów już nie występuje w aktualnym 
piśmiennictwie andragogicznym. Zastanawiam się jednak, czy nie pojawiły się 
nowe wraz z przemianami kulturowymi i społeczno-politycznymi będącymi tłem, 
inaczej mówiąc, kontekstem uczenia się ludzi dorosłych. Stąd to wystąpienie, któ-
rego inspiracją były moje, różniące się od siebie, „doświadczenia biograficzne”. 
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Jedno z nich to lektura niektórych krytycznych tekstów andragogicznych doty-
czących całożyciowego uczenia się. I tak na przykład w jednym z najnowszych 
tekstów Peter Alheit napisał, że w dyskursie dotyczącym uczenia się przez całe 
życie …nikt nie odwołuje się do faktów ani nie wskazuje na zróżnicowanie tenden-
cji. Zamiast tego mamy do czynienia z odwołaniem się do najbardziej wymagających 
społecznych i naukowych konstrukcji, których sposób tworzenia w dużej mierze jest 
zaciemniany (Alheit 2015, s. 27). Postuluje więc, aby badając biografie edukacyj-
ne rozumieć je jako relacje między podmiotem a kontekstem, innymi słowy by 
uwzględniać kulturowe uwikłania biograficzności (Alheit 2015, s. 31). Od siebie 
dodam, że my andragodzy czasami mamy tendencje do – jak to trafnie zauważył 
Wojciech Kruszelnicki – gloryfikacji awantaży kształcenia całożyciowego jako środka 
do zyskiwania kompetencji potrzebnych do „przystosowania się” do zmian (Kruszel-
nicki 2015, s. 10).

Na dodatek całożyciowe uczenie się – od początku pojawienia się tej idei pod-
dane dyktatowi rynku staje się jego narzędziem, więc – jak trafnie zauważyły Anna 
Pluskota i Monika Staszewicz – wpisane jest w reguły polityczne i ekonomiczne, gdzie 
celami są konkurencyjność, zatrudnienie, i zdolność adaptacyjna „siły roboczej”, jego 
rola jest zinstrumentalizowana (Pluskota, Staszewicz 2014, s. 46). Jednocześnie jego 
propagatorzy podkreślali (i podkreślają), że stwarza ono szanse upodmiotowienia 
i emancypacji. Czyli – co już dawno zauważył cytowany P. Alcheit (2002) – ma 
realizować dwa sprzeczne cele: instrumentalny i emancypacyjny.

Mimo to piszemy, że całożyciowe uczenie się w dzisiejszym świecie musi 
uprawiać każdy człowiek, bo jest ono środkiem do tego, by „sprostać wyzwa-
niom współczesności”, „nadążać za zmianami”, „radzić sobie z wymaganiami ryn-
ku pracy”, „przystosowywać się do zmieniających technologii”, „nadążać za coraz 
szybszym postępem cywilizacyjnym i kulturowym” itd. Zastanawiam się, czy taka 
teza nie jest po prostu mitem, który bezrefleksyjnie powtarzamy a na dowód tego, 
że tak jest, będę się starał udzielić trzy hipotetyczne odpowiedzi.

Po pierwsze można zauważyć, że w dyskursie generowanym przez andrago-
gów często proces uczenia się stanowi byt sam w sobie – niejako izolowany od 
człowieka, z jego kulturowym, społecznym i zawodowym bagażem osobowoś-
ciowym – czyli mówiąc językiem Bourdieu – habitusem sprawiającym, że ludzie 
znacząco nie tylko zasadniczo różnią się między sobą, ale zupełnie odmiennie 
postrzegają sam proces uczenia się. Innymi słowy żywią odmienne przekonania, 
że się uczą i kiedy się uczą. Nadto można zauważyć, że bez zająknięcia piszemy 
o pracy jako tej naszej aktywności, która wymusza na wszystkich pracownikach 
uczenie się. Zapominamy o tym, że nie każdy rodzaj pracy wymaga od każdego 
człowieka całożyciowego uczenia się, bowiem są takie jej rodzaje, które wyma-
gają od pracownika wykonywania jedynie rutynowych czynności – na przykład 
od tysięcy osób zatrudnionych przy taśmach produkcyjnych, kasjerów/kasjerek 
supermarketów, zawodowych kierowców itp.

Po drugie wspomniane zróżnicowanie wynikające z uwarunkowań kul-
turowych, osobowościowych i aktualnej sytuacji życiowej sprawia, że ludzie 
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odmiennie postrzegają zarówno instrumentalne, jak i emancypacyjne cele uczenia 
się.

Po trzecie owo zróżnicowanie generuje określony stosunek do tezy głoszonej 
przez nas andragogów, iż – że wyrażę się metaforycznie – całożyciowe uczenie 
się ludzi dorosłych zarówno formalne, jak pozaformalne i nieformalne wprowadza 
każdego człowieka w krainę szczęśliwości. Piszemy bowiem, że wzbogaca 
człowieka wewnętrznie, stwarza szanse całożyciowego rozwoju, doskonalenia 
zawodowego, awansu społecznego i zawodowego itd.

Postawienie tych hipotez wynika zarówno ze wspomnianej lektury, raportów 
z badań andragogicznych, jak i z drugiego doświadczenia biograficznego czyli 
rozmów jakie przeprowadziłem z osobami, o których sądziłem, że realizują cało-
życiowy proces uczenia się.

Rozpocznę zatem od namysłu nad hipotezą trzecią, próbując odpowiedzieć 
na pytanie czy dorosłym, którzy podejmują trud edukacyjny w zorganizowanych 
formach edukacji owo formalne uczenie się przynosi jedynie pozytywne rezulta-
ty? Odpowiedź negatywną na to pytanie znalazłem w niezwykle interesującym 
raporcie z najnowszych badań empirycznych Aleksandry Litawy i Zofii Szaroty 
pod znamiennym tytułem Negatywne aspekty uczestnictwa w edukacji w opiniach 
uczących się dorosłych. Autorki poddały analizie wypowiedzi uczestników studiów 
podyplomowych, kursu i warsztatów instruktażowo-metodycznych dla pracowni-
ków pomocy społecznej, w sumie 189 osób z wyższym wykształceniem, bardzo 
różnych zawodów, ale dominującą grupę stanowili pracownicy resortu edukacji. 
Jak się okazało, 75% badanych wymieniało rozmaite trudności wywołane faktem 
podjęcia edukacji, a blisko 26% dostrzegało i wymieniło po pięć kategorii trud-
ności życiowych wywołanych decyzją podjęcia nauki. Jak piszą autorki koszty 
aktywności edukacyjnej dotyczą wielu sfer życia. Uczenie się zabiera czas, który można 
by poświęcić na odpoczynek. Odbija się negatywnie na relacjach rodzinnych, towa-
rzyskich i pogarsza sytuacje finansową respondentów (Litawa, Szarota 2016, s. 55).

Jedno z pytań problemowych autorki postawiły w następujący sposób: Jakie 
są ich (badanych – przyp. J.K.) opinie na temat konsekwencji tej (edukacyjnej – 
przyp. J.K.) aktywności dla życia osobistego lub zawodowego? Wprawdzie w ra-
porcie nie znalazłem konkretnych wymienianych przez badanych pozytywnych 
konsekwencji, ale autorki podały dwie ważne informacje. Pierwsza, że: Brak prob-
lemów wynikających z zaangażowania oświatowego zadeklarowała blisko jedna czwar-
ta badanych (…) z dobrą sytuacją materialną, pozostający w związku, bezdzietni lub 
maksymalnie z dwójką dzieci, zatrudnieni w sferze budżetowej (Litawa, Szarota 2016, 
s. 61). Innymi słowy dobre warunki społeczno-materialne generują wyłącznie po-
zytywny stosunek do aktywności edukacyjnej w zorganizowanych formach. Drugą 
ważną informację autorki zwerbalizowały w następujący sposób: Mimo deklarowa-
nych trudności, braku wsparcia ze strony państwa, pracodawcy, a czasem najbliższego 
środowiska badani kontynuowali wysiłek edukacyjny. (…) Niezależnie od motywacji 
można stwierdzić, że aktywność edukacyjna zajmowała w świadomości respondentów 
znaczące miejsce, odczuwali konieczność jej podejmowania, radzili sobie z problemami 
(Litawa, Szarota 2016, s. 62).
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Hipotezę pierwszą i drugą będę się starał zweryfikować fragmentami rozmo-
wy z moim krewnym, rozmów z pracownikami osób remontujących nasz dom oraz 
wynikami z obserwacji ich pracy.

Mój bratanek, mgr politologii z uprawnieniami rolniczymi, mieszkając na wsi 
i prowadząc małe gospodarstwo rolne nieprzynoszące wielkich dochodów, szukał 
sposobów poprawienia bytu materialnego dla siebie i rodziny. Innymi słowy był 
wyposażony w taki rodzaj wiedzy, która – jak pisze cytowany już Kruszelnicki 
– pozwala na uwolnienie się od szeroko rozumianej opresji, a więc emancypować 
się (Kruszelnicki 2015, s. 15)1. Analizując rozmaite możliwości, zadecydował, że 
będzie hodowcą kur „wolnego wybiegu”. Rozpoczął hodowlę najpierw od 50 kur, 
a później rozszerzył hodowlę do 200. Rzecz oczywista było to możliwe dzięki 
opanowanej wcześniej umiejętności uczenia się nieformalnego. Jest to przykład 
działania autoedukacyjnego, którego domaga się W. Kruszelnicki pokazujący, że 
osoby dorosłe uczą się identyfikować siły i budować biografię w zgodzie z własnym, au-
tonomicznie kształtowanym wnętrzem a w opozycji do powszechnie przyjętych wzorów 
„dobrego zarządzania sobą” (Kruszelnicki 2015, s. 18). A że takiej umiejętności 
nie opanowali jego sąsiedzi, którzy poszli za jego przykładem, świadczy fakt, że 
po krótkim czasie zrezygnowali z hodowli.

Widząc owe kury szukające robaczków w ogrodzonym, zielonym terenie jako 
andragog zapytałem: chyba musiałeś się wiele nauczyć, żeby zacząć hodować te kury? 
A on na to: Nic podobnego. Niczego się nie uczyłem, tylko musiałem się zastosować do 
instrukcji, aby w kurniku każda kurka miała tyle a tyle centymetrów miejsca na grzę-
dzie, określoną powierzchnię ogrodzonego wybiegu, być karmiona naturalnym ziarnem 
i dla zapewnienia jej pełnego komfortu do znoszenia jaj na 15 kur był jeden kogut.

Ta wypowiedź świadczy, iż subiektywne odczucia na temat uczenia się mo-
jego rozmówcy były zupełnie odmienne od mojego. Wyraźnie bowiem stwierdził, 
że się nie uczył, a jedynie stosował się do instrukcji. Parkieciarz do tego zawodu 
przygotowywał się – jak powiedział – prywatnie terminując u mistrza. W zawodzie 
pracuje 35 lat i nie zamierza go zmieniać. Pytany o uczenie się związane z nowy-
mi technologiami odpowiedział. Panie! Tutaj niczego nowego się nie uczę! A nowe 
kleje pojawiające się na rynku stosuję zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez 
producentów. Podobnych odpowiedzi udzielili mi inni rzemieślnicy, podkreślając, 
jednocześnie, że zalecenia owych instrukcji muszą być dokładnie respektowane, 
żeby określony produkt spełniał swoje zadanie.

Dbałość o spełnianie wymagań producenta urządzenia zauważyłem, obser-
wując pracowników IKEI, którzy montując jakiś element wyposażenia kuchni co 
chwilę zaglądali do „instrukcji montażu”, a monter bramy garażowej sterowanej 
pilotem przy jego „uzbrajaniu” instrukcji niemal nie wypuszczał z ręki. Nadto sam 
stosując się do instrukcji, zmontowałem ławeczkę ogrodową, drewniany wieszak 

1   Maria Czerepaniak-Walczak (1995) bardzo trafnie przedstawiła problematykę emancypacji, pi-
sząc między innymi, że polega ona na uwolnieniu się od zależności prawnej, społecznej, politycznej, 
obyczajowej, usamodzielnieniu się, byciu wolnym wolnością pozytywną, czyli taką, która umożliwia 
przekraczanie uwarunkowań aktualnej egzystencji (s. 18‒19).
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„retro”, a również obserwowałem, jak dr historii sztuki postępując zgodnie z in-
strukcją bez problemów złożył szafkę z półkami na buty.

Mam wątpliwości czy wykonywanie takich czynności ma cokolwiek wspól-
nego z całożyciowym uczeniem się. Dlatego też jestem skłonny postawić tezę, że 
od ludzi pracujących w zawodzie kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, którzy kiedyś 
opanowali określone umiejętności, obszar pracy zawodowej nie wymusza całoży-
ciowego uczenia się, a jedynie stosowanie się do instrukcji.

Co więcej, w dzisiejszych czasach wszyscy producenci jakichkolwiek towa-
rów starają się owe instrukcje bardzo szczegółowo napisać, a bardziej skompliko-
wane produkty zaopatrzyć w komputer, który informuje użytkownika o wszystkim, 
co powinien zrobić, aby z owego produktu korzystać. Na przykład współczesne 
samochody „z wyższej półki” są zaopatrzone w komputery, które nie tylko nie 
wymagają nowych umiejętności od kierowcy, ale wręcz redukują jego czynności 
praktycznie do obsługi czterech urządzeń: pedału hamulca i gazu, kierunkowska-
zu i kierownicy. Resztę czynności wykonuje komputer automatycznie: włączając 
na przykład światła w momencie uruchomienia silnika przyciskiem, wycieraczki 
– (czujnik deszczu), parkowanie, a znalezienie adresu nie wymaga umiejętności 
czytania map i planów miast, bo od tego są wbudowane w samochód GPS-y.

W świetle tego co do tej pory napisałem oraz z cytowanych wypowiedzi, 
jestem skłonny postawić tezę, że ulegałem iluzji i dałem się uwieść dwóm mitom 
andragogicznym. Pierwszy polega na przekonaniu, że całożyciowe uczenie się jest 
konieczne wręcz nieodzowne, by każdy człowiek (podkreślenie – każdy) mógł żyć 
w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Jak się okazuje, można w tym 
świecie żyć i to zupełnie nieźle, nie ucząc się. Wystarczy bowiem niemal mecha-
nicznie wykonywać określone czynności lub raz nabyć umiejętność stosowania się 
do określonych instrukcji. Drugim mitem jest wiara w to, że podejmowanie przez 
człowieka dorosłego trudu uczenia się zarówno formalnego, jak i nieformalnego 
– odbywa się bez ponoszenia osobistych kosztów.
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Andragogical myths revisited

key words: lifelong learning, observance of instructions, andragogical myth.

Abstract: In this article, I make a hypothetical case that andragogues are prone to 
yield to two myths. One of them involves the belief that lifelong learning is necessa-
ry, requisite in fact, for each human being to be at all able to live in today’s fast-
-changing world. The truth is, however, that one can quite comfortably live in this 
world without learning as long as one almost mechanically performs a particular set 
of activities or has acquired the ability to follow particular instructions. The other 
myth consists in professing that adults’ efforts to continue either formal or informal 
learning do not entail any personal costs.
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