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Słowa kluczowe: uczenie się, biografia, bunt, metodologia interpretatywna.

Streszczenie: Celem tekstu jest zaprezentowanie rezultatów jednego ze sposobów 
uprawiania badań biograficznych w kontekście uczenia się osób dorosłych. Tekst jest 
częścią badań empirycznych dotyczących uczącego potencjału buntu i mechanizmów 
sprawstwa.

Prezentowany fragment badań jest analizą przypadku osoby pochodzącej 
z Meksyku i od wielu lat uczestniczącej w protestach. Metodą zbierania materiału 
badawczego był semiustrukturyzowany wywiad narracyjny (biograficzny) zaczy-
nający się od pytania Jak to się stało, że bierzesz udział w protestach?. Badanie było 
oparte na spełnieniu standardów etycznych w badaniach jakościowych (m.in. zgoda 
badanej na uczestnictwo, sporządzenie nagrania wywiadu i transkrypcji).

Metodą analizy wywiadu jest analiza wrażliwa na konteksty, która polega na 
wyróżnieniu tematów w rozmowie, kondensowaniu tekstu i wyodrębnieniu kon-
tekstów wypowiedzi. Konteksty te stały się punktem wyjścia do zinterpretowania 
narracji. Analizą objęto całość wywiadu, jednak w raporcie uwzględniono jego 
najważniejsze fragmenty. Tego typu analiza jest mocno ugruntowana w narracji 
osoby badanej i ma potencjał teoriotwórczy.

Celem niniejszego tekstu jest pokazanie rezultatów jednego ze sposobów 
analizy materiału empirycznego w badaniach biograficznych. Przedmiotem mo-
ich zainteresowań jest kwestia sprawczości dorosłych w życiu społecznym i pub-
licznym oraz edukacyjny/uczący potencjał buntu2. Problematyka buntu i biografii 

1   Tekst jest treścią referatu wygłoszonego w ramach XI Łódzkiej Konferencji Biograficznej z cyklu 
Biografia i badanie biografii „Stałość i zmienność w biografii. Konteksty uczenia się” (Łódź, 
17‒18.02.2017). 

2  Prezentowana analiza jest fragmentem badania w ramach rozprawy doktorskiej, nad którą pracuję 
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Alicji Jurgiel-
-Aleksander. W rozprawie doktorskiej będę analizował biografie osób uczestniczących w demon-
stracjach i angażujących się w szeroko pojmowany aktywizm w Katalonii, Meksyku i w Polsce.

UCZENIE  SIę  BUNtOWNICZKI  
NA  PRZYKŁADZIE  NARRACJI 

…TO  JEST  JEDYNY  SPOSÓB,  KIEDY  LUD  
MA  MOŻLIWOŚĆ  BYCIA  USŁYSZANYM,  
TO  ZNACZY  POPRZEZ  MANIFESTACJE1
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buntowników była już podejmowana w piśmiennictwie pedagogicznym między 
innymi przez Pawła Rudnickiego. Badacz w swoich analizach koncentrował się 
w dużej mierze na odtworzeniu karier buntowników i pokazaniu ich wyjątkowości 
(Rudnicki 2007). Ja natomiast chcę zrozumieć ogólne mechanizmy uczenia się 
w kontekście buntu. Interesuje mnie raczej to, co wspólne buntownikom i bun-
towniczkom.

Zatem ważna jest dla mnie problematyka uczenia się. Jednym ze sposobów 
zbadania mechanizmów uczenia się są między innymi badania biograficzne. Bar-
bara Merrill pisze, że historie życia i badania biograficzne proponują humanistyczne 
podejście do badania życia dorosłych (…), umożliwiając posługiwanie się pogłębioną 
perspektywą oglądu ich edukacyjnych doświadczeń i edukacyjnych tożsamości (Mer-
rill 2011, s. 18). Kluczową kategorią w badaniach biograficznych nad uczeniem 
się jest tożsamość. W jednym z ujęć tożsamość traktowana jest jako funkcja we-
wnętrznych (podmiotowych) i zewnętrznych (społecznych) czynników, dzięki cze-
mu możliwe jest powiązanie struktury i sprawstwa. Tożsamość jest kształtowana 
zarówno przez doświadczenia osobiste, jak i doświadczenia społeczne i instytucjo-
nalne. Kategoria tożsamości egzystuje w poprzek granic dzielących sferę publiczną 
i życie prywatne i eksponuje dialektyczne napięcie między strukturą a podmiotowym 
sprawstwem (Merrill 2011, s. 16). W takich warunkach wytwarzana jest przez je-
dnostki wiedza o sobie i o otaczającym je świecie.

Podobnie jak Alicja Jurgiel-Aleksander i Jolanta Dyrda wychodzę z zało-
żenia, że wytwarzana przez człowieka wiedza jest wynikiem negocjacji między nim 
a światem, w którym żyje. Przyjmuje ona postać tekstu. Dlatego język, łącznie z jego 
kodami kulturowymi i społecznymi, stanowi zarówno rodzaj medium konstytuujące-
go podmiot, jak i instrument nadawania znaczeń rzeczywistości przez niego same-
go (Jurgiel-Aleksander, Dyrda 2016, s. 25–26). W praktyce badawczej oznacza 
to między innymi zrekonstruowanie tego, co mówią osoby badane i nadanie ich 
wypowiedziom sensu przez znalezienie schematu znaczeniowego, który obecny 
jest w uprawomocnieniach dotyczących uczenia się w biografiach osób badanych. 
Rekonstruowanie sposobów opisu uczenia się buntowniczki jest pochodną analizy 
doświadczeń biograficznych związanych z uczestnictwem w protestach i innego 
typu doświadczeniach buntowniczych (Jurgiel-Aleksander, Dyrda 2016). Tym 
właśnie będę się zajmował w niniejszym tekście.

Uzasadnienia metodologiczne

Moje badanie uprawiam w sposób dyskursywny3, czyli poprzez problema-
tyzację badanego zjawiska społecznego i sposoby wytwarzania o nim wiedzy. 

3  Warto podkreślić, że badania biograficzne uprawiane są na różne sposoby: faktograficznie, np. 
poprzez analizę karier edukacyjnych, zawodowych i ich chronologiczne odtwarzanie, jednym 
z ich głównych celów jest rekonstrukcja life-story narratora (Dubas, Świtalski 2011). Inna prak-
tyka polega na ukazaniu charakteru jednostkowego biografii, uwypuklenie „wyjątkowości” danej 
biografii (Rudnicki 2009). W praktyce występują również typy mieszane badań biograficznych. 
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Status wytwarzanej wiedzy widzę jako problematyczny, zmienny i o charakterze 
lokalnym. Wytwarzanie wiedzy, jak każdą praktykę kulturową, traktuję za To-
maszem Szkudlarkiem w sposób dyskursywny w tym sensie, że jest ono zawsze 
zapośredniczone przez struktury dyskursywne, jest relacyjne, a także odnoszące 
się do świata wartości (Szkudlarek 2012). Zwykle badane pole problemowe jest 
na tyle szerokie, że należy dokonać wielu redukcji w celu prezentacji materiału 
empirycznego i już ten fakt pokazuje problematyczność uprawiania badań. W ba-
daniach typu dyskursywnego należy uznać fakt, że badacz społeczny i badanie 
są częścią świata, który badamy. Rennie Johnston podkreśla, że niemożliwe jest 
oderwanie się od historycznego i kulturowego kontekstu, określającego ramy interpre-
tacyjne danej osoby (Johnston 2007, s. 115). W przypadku badań interpretatywnych 
sprawa się dodatkowo komplikuje, ponieważ odwołujemy się w nich do subiek-
tywnej perspektywy badanych osób, czyniąc ich własny punkt widzenia niezbędnym 
punktem wyjścia do konstruowania uogólnień teoretycznych (Włodarek, Ziółkowski 
1990, s. 3) a zgodnie z przyjętym wcześniej założeniem również badanego narracja 
ma charakter lokalny, tymczasowy. W badaniach biograficznych prowadzonych 
w sposób dyskursywny niezbędna jest zatem refleksja nad najlepszymi metodami 
wywoływania, zbierania, analizy i interpretacji rozmaitych materiałów biograficznych 
(Włodarek, Ziółkowski 1990, s. 6), co niewątpliwie wymaga dużych kompetencji 
badawczych.

Badania powinna cechować otwartość i krytyczny namysł. W tego typu prak-
tyce badawczej istotne jest uzasadnianie podjętych kroków badawczych. W moim 
postępowaniu badawczym powziąłem następujące kroki:
1) ustaliłem interesujący mnie cel i problem badawczy (początkowo moim celem 

było zrekonstruowanie, jakie znaczenia osoby badane przypisują zjawisku bun-
tu, później, po przeprowadzeniu dwóch wywiadów, cel badawczy został zmo-
dyfikowany – jest nim identyfikacja i opis mechanizmów uczenia się w kon-
tekście buntu);

2) przeprowadziłem wywiad za pośrednictwem aplikacji Skype w języku hiszpań-
skim z badaną, która aktualnie przebywała w stolicy Meksyku (Ciudad de Méxi-
co). Zebranie materiału empirycznego było utrudnione ze względu na problemy 
techniczne i różnicę czasu lokalnego (7 h);

3) przetłumaczyłem wywiad na język polski.
Problematyczny może się okazać sam przekład wywiadu z języka obcego. 

W tym celu postanowiłem dokonać tłumaczenia z uwzględnieniem kontekstu 

Chcę zaznaczyć, że mój projekt, wpisujący się w dyskursywny sposób uprawiania badań biogra-
ficznych, ma charakter indukcyjny (nie są to badania weryfikacyjne). Nie przyjmuję w nim jednej 
definicji uczenia się, jak ma to miejsce w badaniach typu weryfikacyjnego. Zatem wypowiedzi 
osoby badanej nie są przytaczane w celu potwierdzenia z góry przyjętej koncepcji uczenia się. 
Zgadzam się z Danutą Urbaniak-Zając (2017), że koncepcje (w tym definicje) przyjmowane w ba-
daniach jakościowych należy raczej problematyzować i zastanawiać się nad ich sensem. Postulat 
problematyzacji nakazuje między innymi uzasadnienie kroków badawczych.
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wypowiedzi a nie tłumacząc go dosłownie („słowo w słowo”). Biorę na siebie 
pełną odpowiedzialność za jakość tego tłumaczenia.

W ramach analizy wykonałem następujące kroki badawcze:
1) wyróżniłem tematy w rozmowie rozpoczynającej się od pytania „Od kiedy 

uczestniczysz w protestach?”;
2) skondensowałem tekst, co polegało na przyporządkowaniu fragmentów wy-

powiedzi badanej do wyróżnionych tematów;
3) wyodrębniłem konteksty danych wypowiedzi uwzględniając intencje osoby 

badanej.
W procesie analizy istotne było wielokrotne czytanie materiału empirycz-

nego w celu jak najdokładniejszego zrozumienia intencji narratorki, która swoją 
narrację snuje w konkretnym języku (systemie symboli), który ma dla niej okre-
ślone znaczenie. Jego rekonstrukcja zostaje dokonana właśnie przez odniesienie 
do szerszego kontekstu wypowiedzi (analizowany był cały tekst wywiadu). Na 
kontekst składały się między innymi opisy sytuacji społecznej, ekonomicznej 
i politycznej w Meksyku w wypowiedziach badanej4. Ze względu na ogranicze-
nia objętości tekstu zrezygnowałem z ich prezentacji. Uwzględniam te aspekty 
kontekstu w analizie, przyjmując za Ferencem Martonem (1981) postawę ufno-
ści wobec wypowiedzi osoby badanej (badam bowiem jej świat życia).

Tego typu podejście do analizy materiału empirycznego ma wielorakie 
konsekwencje dla interpretacji. Herbert Blumer pisze, że interpretacja wyników 
oznacza dla badacza to, że musi on odnieść swoje wyniki do zewnętrznego korpusu 
teorii albo do zbioru pojęć wykraczających poza jego badania (Blumer 2008, s. 23). 
Przy czym kierunek interpretacji wyznaczają wypowiedzi osób badanych a nie 
wybrana przeze mnie wcześniej „najwłaściwsza” teoria. Materiał empiryczny 
może być różnie odczytany przez badacza w zależności od kontekstu, co zgodne 
jest z zasadą koła hermeneutycznego i zmieniających się przedzałożeń badacza. 
Świat bowiem, jak pisze Teresa Bauman, jest budowany na bazie hermeneutyki, 
która wskazała na ważność osobistych relacji badacza z badanym, uświadomiła tym-
czasowość wiedzy (koło hermeneutyczne), równoprawność wielości rozumień tego 
samego zjawiska wynikających z zanurzenia jednostki w jej dziejowości, przebytych 
doświadczeń, wskazała na interpretację – jako istotę rozumienia (Bauman 2010, 
s. 97). Kryterium poprawności danej interpretacji są jednak wypowiedzi osoby 
badanej. W dalszej części tekstu dokonam analizy biografii buntowniczki.

4  Kontekst w niniejszym projekcie rozumiem w sposób konstruktywistyczny, zgodnie z założenia-
mi teorii kontekstu wypracowanej na gruncie krytycznej analizy dyskursu. Kontekst w tym ujęciu 
nie jest traktowany jako układ jednoznacznych, uniwersalizujących i sensotwórczych okoliczności 
poznawania (podejście pozytywistyczne), lecz jako znaczenia, jakie poszczególny poznający pod-
miot każdorazowo nadaje kontekstowi w danym akcie orientacyjnym, idąc przy tym niejako własną 
drogą poznawczą, odmienną od drogi innego podmiotu (Rutkowiak 2010, s. 169).
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Uczenie się buntowniczki

W tej części tekstu przedstawię rezultaty analizy biografii 32-letniej Meksy-
kanki, która wielokrotnie w swoim życiu uczestniczyła w protestach i ma do nich 
specyficzny stosunek. W momencie przeprowadzania wywiadu badana określała 
się mianem buntowniczki. Pochodzi ze stolicy Meksyku, ukończyła studia dok-
toranckie z zakresu nanotechnologii, obecnie odbywa studia typu postdoc w Ka-
talonii. Wstępna analizy wywiadu uprawomocnia spojrzenie na biografię badanej 
z perspektywy teorii społecznego uczenia się (social learning) i teorii socjalizacji.

Teoria społecznego uczenia się została stworzona przez Alberta Bandurę w la-
tach 60. XX wieku. Autor odnosił się do uczenia się przez modelowanie oraz 
uczenia się przez naśladownictwo. Uczenie się było badane wówczas w sposób 
behawiorystyczny (Bandura 2007). Bandura wykazał, że zjawisko uczenia się 
związane jest ze sferą symboliczną, to znaczy że ludzie działają w kontekście 
wcześniej wytworzonych idei a zatem wytworzonego wyobrażenia o świecie (Ban-
dura 2007). Odkrycie to było przyczynkiem do wyjścia poza schemat behawiory-
styczny. Bandura doszedł do sformułowania tezy o uczeniu się zastępczym, które 
polega na tym, że możemy się uczyć pewnych reakcji na zdarzenia i zachowań 
dzięki skojarzeniu ich z emocjami wzbudzonymi u obserwatorów przez ekspresje emo-
cjonalne innych osób (Bandura 2007, s. 73). Oznacza to, że uczenie się nie tylko 
jest procesem psychicznym, ale powstaje dzięki Innym, dzieje się w interakcji 
społecznej5.

Na społeczne konteksty uczenia się zwracał uwagę między innymi Peter Jar-
vis, ujmując uczenie się jako proces zachodzący między tym, co jednostkowe 
i tym, co społeczne. Konstruktywiści społeczni zaś ujmowali uczenie się jako zde-
terminowane przez relacje społeczne. Świat i wiedza o nim są aktywnie konstruo-
wane (Illeris 2006). Stąd też ważne jest to, że uczenie się nie przebiega w jakimś 
wyizolowanym środowisku typu dom, szkoła, ale jest elementem codzienności 
w określonych warunkach społecznych i kulturowych. Można więc ujmować je 
z perspektywy teorii socjalizacji.

Socjalizacja, która oznacza procesy, za pośrednictwem których jednostka 
przyswaja normy i struktury będące częścią społeczeństwa, silnie wiąże się z pro-
cesem uczenia się. Uczenie się zachodzi w kontekście tak zwanych agend socja-
lizacyjnych, a jedną z takich instytucji jest rodzina. Moja badana zwraca uwagę 
na ważny aspekt socjalizacji (do) buntu, a mianowicie uczestnictwo w protestach 
z rodzicami:

(…) w protestach uczestniczę odkąd byłam małym dzieckiem. Moi rodzice rów-
nież zawsze protestowali, ponieważ moi rodzice są nauczycielami. Więc zabierali mnie 

5  Jestem oczywiście świadomy istnienia wielu ujęć problematyki uczenia się. Można tu wymie-
nić chociażby takie nazwiska jak Alheit, Bandura, Biesta, Dubas, Dominice, Jurgiel-Aleksander, 
Kurantowicz, Kolb, Lave, Wenger, Mezirow, Wildemeersch i wielu innych badaczy i badaczek.
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w którymś momencie, kiedy było, na przykład, kiedy było trzęsienie ziemi w Meksyku 
w 1986.

Uczenie się do buntu, uczenie się postawy buntowniczej i krytycznej wobec 
świata ma w tym kontekście wyraźnie wymiar społeczny, zachodzi w życiu co-
dziennym w relacjach z osobami najbliższymi. Można powiedzieć za Kazimierzem 
Sośnickim, że jest uczeniem się naturalnym.

Badacz stworzył w latach 50. XX wieku podział na uczenie się sztuczne 
i uczenie się naturalne. To pierwsze, wywodzące się ze stanowiska psychologicz-
nego, pojmuje uczenie się jako proces psychiczny i odnosi się do intelektualizmu 
– dotyczy zjawisk i procesów intelektualnych. Treści uczenia się obecne są w au-
torytecie nauki i książki (Sośnicki 1959). Uczenie się naturalne zaś nie odnosi się 
już tylko do treści teoretycznych i naukowych, ale obejmuje także nasze działania, 
które mają wystąpić jako nowe dla nas. (…) Spełnianie każdej nowej czynności przez 
człowieka, fizycznej lub umysłowej, pozytywnej lub negatywnej, występującej jako za-
niechanie, jest uczeniem się (Sośnicki 1959, s. 362). Zdaniem Sośnickiego jest to 
uczenie się w sensie życiowym. Dla mojej badanej doświadczeniem uczącym6 jest 
właśnie udział w manifestacjach i protestach.

Cechą charakterystyczną analizowanej przeze mnie biografii jest postrzeganie 
buntu, uczestnictwa w manifestacjach jako jedynego sposobu na bycie usłyszanym 
w zepsutym i skorumpowanym kraju, w którym rządzi prezydent, osoba, która ma 
wiele złych cech, nie ma wykształcenia, nawet potwierdzonego. Badana jest zaniepo-
kojona sytuacją w państwie. Bunt w jej biografii jawi się jako proces uczący. Stoją 
za nim wartości, które badana nazywa na zasadzie negacji:

No więc, przede wszystkim niesprawiedliwość, nierówność, którą dostrzegamy, 
w której żyjemy, i ze względów politycznych, kiedy zdajesz sobie sprawę, że wszystko 
jest skorumpowane, podczas gdy wierzysz, że naprawdę jeśli wychodzisz manifestować, 
albo masz prawo głosowania na daną osobę i, że twój głos jest respektowany.

Bunt, w opisie narratorki, charakteryzuje się pewną celowością:

6  W tekście używam kilku określeń, które w języku polskim mogą brzmieć nieswojo: doświadcze-
nie uczące, proces uczący, potencjał uczący (buntu). Określeń tych użyłem celowo. Chodziło 
mi o nawiązanie do angielskiego terminu learning experience, który kładzie nacisk na problem 
uczenia się w szerokim wymiarze doświadczania. Jako uzasadnienie można w tym miejscu na-
wiązać do modelu dziesięciościanu edukacji zaproponowanego przez Zbigniewa Kwiecińskiego 
(1996), który traktuje proces edukacyjny (w tym uczenie się) jako zróżnicowany, problematyczny 
i osadzony w wielu kontekstach. Są to: globalizacja, etatyzacja, nacjonalizacja, kolektywizacja 
(socjalizacja wtórna), polityzacja, biurokratyzacja, profesjonalizacja, socjalizacja (uspołecznienie 
pierwotne), inkulturacja i personalizacja, wychowanie i jurydyfikacja, kształcenie i humanizacja, 
hominizacja (Kwieciński 1996). Na szeroki wymiar uczenia się zwracała również uwagę Teresa 
Bauman (2005), opisując dydaktyczny i społeczny status uczenia się. Status dydaktyczny odnosi 
się do uczenia się, które nie może istnieć w oderwaniu od nauczania. W związku z tym mówi się 
o roli nauczyciela, treściach i metodach kształcenia. Uczenie się zaś jest zredukowane do zapa-
miętywania i odtwarzania treści przekazanych przez nauczyciela (a zatem odbywa się w obrębie 
instytucji kształcących). Myślenie o uczeniu się w aspekcie społecznym odsyła nas do szerszego 
kontekstu niż tylko instytucje kształcące. Mowa tutaj o uczeniu się społeczeństw, instytucji i or-
ganizacji, a także o społecznym kontekście uczenia się (Bauman, 2005).
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Kiedy jest cel, który łączy wszystkich, wychodzi dużo ludzi, chce protestować i te 
wszystkie rzeczy i wychodzą na ulice.

To było, kiedy nauczyciele robili mnóstwo manifestacji tutaj w Meksyku. Robili 
strajki i tego typu rzeczy w celu podwyżki płac.

Wychodzenie, myślę, że tak, to wpływa i z pewnością w którymś momencie musi 
wywrzeć prawdziwą presję na polityków. Może dążą do tego samego celu, ale może 
w którymś momencie coś zostaje opóźnione o miesiąc lub o dwa, a innym razem, kiedy 
przybywają, aby powodować różne rzeczy, więc już tyle nie szkodzą.

Józef Kozielecki nawiązując do analizy funkcjonalnej pisze, że działania ludz-
kie są intencjonalne, czyli ukierunkowane na określone wartości materialne i duchowe. 
Czyn podejmowany „tu i teraz” stanowi środek prowadzący do wyniku końcowego 
(skutku), pojawiającego się z pewnym opóźnieniem i będącego źródłem satysfakcji 
(Kozielecki 1996, s. 102–103). Ten wyobrażony wynik końcowy ma zaspokajać 
ludzkie potrzeby i służy ich interesom. Obserwacja ta jest punktem wyjścia do 
analizy jednostkowego bądź grupowego sprawstwa. Badana, podejmując refleksję 
nad swoim uczestnictwem w manifestacjach, wielokrotnie powtarza, że (…) to 
jest jedyny sposób, kiedy lud ma możliwość bycia usłyszanym, to znaczy poprzez 
manifestacje.

Widzi więc w nich możliwość na przekroczenie stanu aktualnego i potencjal-
ny wpływ na zmianę polityki w Meksyku. Jest to dla niej doświadczenie uczące, 
wywołujące silne emocje. Od radości, po zaniepokojenie i poczucie braku siły. 
Bunt jednak jawił się jako doświadczenie ważne, bo umożliwiające zmianę.

Istotne miejsce w analizowanej narracji zajmowały opisy metod działania 
w kontekście buntu. Narratorka mówi o tych metodach językiem uczenia się – 
zdobywania wiedzy o sytuacji innych osób, a także wyzwalania się (emancypacji):

(…) albo każdy ma swoją linię polityczną, niech tak będzie, albo w końcu to są 
różne grupy osób, którym może przydarza się coś, o czym nie wiedziałeś, nawet, że coś 
takiego się wydarzyło. Więc dają ci informację drukowaną, dają ci ją, idą rozmawiając 
z tobą, uczysz się dużo, uczysz się dużo o sytuacji w innych miejscach w tym samym 
państwie. Także jeśli nie wychodzisz, nie dowiadujesz się tego, ponieważ w wiadomoś-
ciach tego nigdy nie powiedzą.

Myślę, że z pokojowymi manifestacjami, to znaczy, tak – wychodzić, robić, ma-
lować ściany. Oczywiście nie wszystkie ściany, ponieważ również jestem przeciwna 
malowaniu ważnych zabytków, tak? Ale, więc „chodźmy to jest ściana, albo coś w tym 
stylu, ze zdaniem, które naprawdę miałoby coś… coś, jakąś głębię, którą można by 
zostawić dla innej osoby”. Albo przyklejanie plakatów, ale takich, które mają jakąś 
głębię, myślę, że to jest bardzo ważne, aby coś uzyskać.

Badana, opisując tak prozaiczną rzecz jak wieszanie plakatów i malowanie 
ścian, pisze o tym, jak ważne jest, aby taki komunikat miał głębię. Bo dzięki temu 
jest możliwość, że coś się uzyska.

Bunt i uczestnictwo w manifestacjach są dla badanej doświadczeniem uczą-
cym. Świadczą o tym przywoływane przez narratorkę efekty uczące:
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Czym jest to czego się uczysz w czasie protestów? No więc uczysz się słuchać, 
uczysz się współżyć z wieloma osobami, z którymi nie rozmawiałbyś, gdybyś tam nie 
był. Uczysz się, że jeśli jakaś osoba mówi, że jest lepsza od ciebie, jest o dziesięć ty-
sięcy osób więcej, które są od ciebie gorsze. Uczysz się, że kiedy naprawdę łączysz się 
z ludźmi, możesz zrobić coś bardzo dobrego (…).

(…) również uczysz się rozróżniać dyskursy, od ludzi, którzy naprawdę wychodzą 
walczyć, ponieważ w to wierzą, ponieważ o tym myślą. Uczysz się odróżniać osoby, 
które tylko i wyłącznie są tam, wykorzystując moment, aby coś zyskać. Uczysz się mieć 
odporność, hahaha, chodzić w słońcu, bez wody, bez jedzenia. I to, współżyć z różnymi 
osobami.

Nie wiem, to jest piękne, i uczysz się różnych rzeczy, dyskutować, rozumieć pewne 
ideologie, pewne teorie ekonomiczne, jeśli jesteś z ekonomistami, albo że również nie 
tylko mówienie o tym z punktu widzenia ekonomii pozwala zobaczyć niesprawiedli-
wość, ale że być może, możesz spotkać osobę, która nie ma żadnego wykształcenia 
z ekonomii albo czegokolwiek, ale ci powie „wiesz, to jest złe”, „a to jest dobre”. Nie 
powiem ci tego słowami Marksa albo coś w tym stylu, ani modelami, ani teoriami, ani 
pojęciami matematycznymi.

Badana ukazuje uczestnictwo w manifestacjach jako możliwość bezpośred-
niego kontaktu i wymiany z osobami z różnych grup społecznych. Podkreśla, że 
dzięki tym kontaktom dużo się uczy o ludziach i otaczającym świecie.

Buntowniczka opisuje zatem wspólnotę buntu (uczenia się), która nie jest 
grupą jednorodną. Badana z jednej strony pisze o poczuciu spójności, jedności we 
wspólnocie, co przywołuje skojarzenie z kategorią tożsamości kolektywnej. Z dru-
giej strony zaś wspomina również o konfliktach między uczestnikami i grupami 
i niekomunikacyjne strategie działania, przez co problematyzuje wizję uczestni-
ków manifestacji jako monolitu kulturowego i społecznego, który we wszystkim 
się ze sobą zgadza:

I było to niesamowite z powodu wszystkich rodzajów ludzi, jakich tam widziałeś 
– mogłeś zobaczyć ludzi z klasy średniej, z średniej wyższej, wiele osób starszych, co 
było czymś bardzo, bardzo niesamowitym widzieć osoby starsze, które wychodziły pro-
testować i bronić osoby, słyszeć ich mówiących, że za (…) wznosili dusze, wychodzili 
i wszystko.

Wtedy nie widzisz rozłamu między tymi, którzy są lekarzami, i tych, którzy są pro-
fesorami. Podczas tych wychodzą jako rodziny. Można znaleźć rodziców i dzieci i nie 
widać wtedy tej separacji, o której mówiłam. Albo dobra, jestem z profesorami, jestem 
z związkami zawodowymi elektryków, albo jestem z lekarzami, jestem ze studentami. 
Kiedy już była kwestia polityczna, było, było piękniej, ponieważ już nie było, już nie 
było tego rozdziału.

To co się dzieje, to na przykład, kiedy osoby mają już konkretną linię polityczną 
i zaczynają, zaczyna się, i zaczynają tworzyć grupę. Chcą, żeby ta cała grupa tworzyła 
tę samą politykę, tę którą ktoś już ma. I chcą, i to jest trochę głupie, i są osoby, które 
były już w różnych organizacjach z powodu problemów, z powodu problemów komu-
nikacyjnych, różnego typu. I chcą robić dokładnie to samo.
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Badana widzi we wspólnocie buntu – uczenia się konflikty, partykularne inte-
resy i rozumie, jakie mogą z tego powodu wyniknąć problemy.

Badana cechuje się wysokim stopniem refleksyjności, co uwidacznia się mię-
dzy innymi w ewaluacji działań buntowniczych. Ukazuje to również uczący po-
tencjał zjawiska buntu. Krytyczny ogląd sytuacji sprawia, że badana nie ocenia 
efektu manifestacji jednoznacznie – jako zjawiska, działalności ze skutkami tylko 
pozytywnymi bądź tylko negatywnymi. Widzi zarówno „dobre”, jak i „złe” strony 
i uzasadnia te oceny.

Aspekty pozytywne odnoszą się do sytuacji wywarcia wpływu na władze, 
emancypacji, jak i uświadamiania sobie opresji przez osoby uczestniczące w buncie:

Któregoś razu, aby rozwiązać problem, który był w szkole, na uniwersytecie, zor-
ganizowaliśmy, kiedy studiowałam, odbywałam studia wyższe, zrobiliśmy dwie manife-
stacje, w różnych terminach i dotyczących różnych spraw. Yyyy jeśli chodzi o wszystkie, 
to zawsze mieliśmy dobre rezultaty, ponieważ uzyskiwaliśmy, udawało nam się zmieniać 
decyzje i wywierać presję, tak że wszystko funkcjonowało dla nas dobrze. I po tym, 
kiedy zaczęliśmy uczestniczyć, no dobrze, kiedy ja zaczęłam uczestniczyć w większej 
ilości manifestacji.

A inne bardzo ważne to były te z 2012, przeciwko temu, który teraz jest prezy-
dentem. Jeśli służyły do czegoś realnie, to wiele osób, myślę, że otworzyło oczy na 
kwestię manipulacji, jaką wywierają na nas mass media, nie? Ponieważ tam można 
było zauważyć, jaki wpływ mają stacje telewizyjne. I ponieważ ponadto wpływa na 
ciebie liczba osób, które, które uczestniczą. I widzi się osoby w różnym wieku, z różnych 
warstw społecznych.

Fragmenty wypowiedzi odnoszą się do manifestacji, które badana uznała za 
najważniejsze w swoim buntowniczym doświadczeniu.

Efekty manifestacji były również oceniane negatywnie, zwłaszcza w kontek-
ście rozczarowania towarzyszami buntu, konfliktów grup uczestniczących w ma-
nifestacjach i forsowania swoich partykularnych interesów:

I również wychodzisz, łącząc się z prawdziwymi grupami, nie? Ja miałam moich, 
moich przyjaciół, z którymi wychodziłam, aby manifestować i tak dalej. A teraz są 
bardzo… Nie wiem, no nie wiem, jak ich nazywają, są dogmatyczni.

Problemem jest to, że ludzie narzekają na pracę w grupie, to jest trochę proble-
matyczne. To, nie?

Więc ze swoimi podzielonymi walkami, i niczym więcej, robią tak, że wszystko zo-
staje w tyle. A to było podstawą, dlaczego zaczęłam chodzić na manifestacje. Ostatnio 
prawie w ogóle nie chodziłam.

Problem w tym, że kiedy już chcą, kiedy już proponuje się coś, każdy zostaje ze 
swoimi własnymi ideami, i myśli, że tylko te idee funkcjonują, i wszystkie inne wyrzuca-
ją do kosza. Po prostu, ponieważ nie są zgodne z ideami Marksa, są zgodne z Trockim, 
albo są tymi, które są zgodne z, nie wiem, z anarchistami, zamiast wszyscy rzucić się do 
walki o dobro, jakim jest ratowanie państwa. Więc ze swoimi podzielonymi walkami, 
i niczym więcej, robią tak, że wszystko zostaje w tyle.
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Obok narracji dotyczących wywierania wpływu na polityków i poczucia 
sprawstwa, badana wielokrotnie mówiła o porażce manifestacji i – paradoksalnie 
– poczuciu braku wpływu na sytuację. Bunt nie jest więc oceniany jednoznacznie:

Ale, no nie wiem, wygląda, że zawsze to się kończy, i pozostaje bez zmian.
I było to niesamowite z powodu wszystkich rodzajów ludzi, jakich tam widziałeś 

– mogłeś zobaczyć ludzi z klasy średniej, z średniej wyższej, wiele osób starszych, co 
było czymś bardzo, bardzo niesamowitym widzieć osoby starsze, które wychodziły pro-
testować i bronić osoby, słyszeć ich mówiących, że za (…) wznosili dusze, wychodzili 
i wszystko. Niestety nic się nie stało.

Zatem nikt nie chciał, żeby on był prezydentem, i to było, kiedy zaczęły się ma-
nifestacje we wszystkie tygodnie, wszystkie niedziele chodziliśmy na manifestacje, ale 
w ostateczności niczemu to nie służyło, ponieważ on jest teraz prezydentem i czasami 
robią jakąś manifestację przeciwko reformom, ale to ludzie, których bardzo rozczaro-
wano.

Porażka manifestacji powoduje, że badana zastanawia się nad sensem prote-
stowania. Manifestacja jako doświadczenie uczące i jej klęska staje się swego ro-
dzaju okresem krytycznym. Bunt dzięki temu jest przez badaną problematyzowany 
w tym sensie, że pomimo dostrzegania jego negatywnego wyniku, nadal zdaniem 
badanej jest to jedyny sposób, kiedy lud ma możliwość bycia usłyszanym, to zna-
czy poprzez manifestacje. Jak pisze Kozielecki, trzeba było ponieść wiele klęsk, aby 
przekonać się, że człowiek nie zawsze przegrywa (Kozielecki 1996, s. 106).

Co więcej, aby uskutecznić narzędzie zmiany rzeczywistości społecznej i po-
litycznej, badana dostrzega potrzebę obecności mentora i lidera ruchów społecz-
nych, który by energię osób uczestniczących skanalizował i motywował ich:

Niestety w ostateczności w tych kwestiach, przede wszystkim politycznych, również 
potrzebny jest lider. Osoba, która mówi „idziemy, chodźmy w sposób mocny i gwał-
towny”. I nieważne czy są uderzenia, nieważne czy jest krew. I wszyscy mieli nadzieję, 
że ta osoba będzie politykiem.

Więc problemem było to, że na koniec nie było osoby, która rozwiązałaby te 
wszystkie rzeczy, aby zrobić to dobrze.

Działania buntownicze mają potencjał uczący i wyzwalają refleksję nad kon-
dycją ludzką i jego tożsamością. Chęć zmiany sytuacji w państwie rządzonym 
przez niewłaściwe osoby jest silna, ale doświadczenia pokazują, że wiara w nie-
zachwiane sprawcze możliwości jednostki oraz zbiorowości jest naiwna. W życie 
człowieka wpisane jest zawsze ryzyko, co podkreśla J. Kozielecki. Wymienia mię-
dzy innymi czynniki zewnętrzne będące poza kontrolą człowieka lub grupy takie 
jak zdarzenia ekonomiczne, polityczne itd., które niosą ryzyko poniesienia porażki 
i mogą prowadzić do rozczarowań: cząstkowe lub globalne niespełnienia są cząstką 
ludzkiego losu (Kozielecki 1996, s. 104).

Wywiad był dla badanej okazją do przemyślenia na nowo kwestii udziału 
w manifestacjach i miał dla niej znaczenie w kontekście uczenia się. Przypadek 
ten pokazuje, że istnieje rodzaj relacji pomiędzy tym, jak człowiek widzi siebie 
a tym, jakie znaczenia nadaje światu, w którym żyje. Świat, który opisuje badana, 
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jest rozczarowujący, badana czuje się za niego odpowiedzialna, jest niezadowolona 
z powodu reform neoliberalnych:

Coś w tym stylu, to jest, wiedzieliśmy, że wraz z tą osobą państwo będzie stop-
niowo sprzedawane. To znaczy, zrobią to, robią już reformy energetyczne tak, że prze-
mysł petrochemiczny będzie wydobywał nasze, naszą benzynę, gaz i wszystkie te rzeczy 
używając instalacji, które należały do firm meksykańskich, związanych z przemysłem 
naftowym. Nie będą płacili podatków, będą czerpali z tego zysk. Koniec końców to są 
nasze zasoby, prawda? Za każdym razem jest coraz gorzej, będą prywatyzowali sektor 
zdrowia publicznego, bezpieczeństwa socjalnego i tych rzeczy.

Badana ten świat obserwuje, podejmuje refleksję i uczy się. W postrzeganym 
w określony sposób świecie konstruuje swoją tożsamość. Działając w dynamicz-
nym, złożonym świecie jednostka osiąga wiele, jednak nie osiąga wszystkiego, 
co zamierza. Klęski, sukcesy i niespodzianki, które są wpisane w jej biografię, 
na ogół pozwalają przystosować się do świata, a także podejmować próby jego 
rekonstrukcji (Kozielecki 1996).

Na zakończenie…

Uczenie się buntowniczki wpisałem w ramy teorii społecznego uczenia się 
i socjalizacji, które problematykę uczenia się ujmują jako proces, który zachodzi 
w określonych warunkach społecznych i kulturowych i jest problematyzowany. 
Ważną kategorią w analizowanej biografii okazało się sprawstwo i poczucie spraw-
stwa w kontekście uczestnictwa w protestach i budowania tożsamości jednostki. 
Protest z jednej strony jest szansą na zmianę sytuacji w państwie, ale doświad-
czenia uczą, że nie zawsze jest możliwy planowany przez nas rezultat działań. 
W działanie jednostkowe i zbiorowe zawsze wpisane jest ryzyko. Społeczeństwo 
jest zróżnicowane i nie zawsze walczy o te same sprawy. J. Kozielecki pisze, że 
człowiek nie jest zatem sprawcą doskonałym: ubieranie go nawet w gorset faustowski 
służy partykularnym celom grupowym lub jest mechanizmem obronnym przed rozpa-
czą (Kozielecki 1996, s. 105). Rozpaczą, która zdaniem badanej może wkrótce 
nadejść:

Ale nie wiem, koniec końców, kiedy już odpłacą się wszystkie osoby, nie pozostanie 
już nic więcej, jak tylko wziąć życie w swoje ręcę, i przypuszczam, że niebawem może 
przyjść taki moment rozpaczy ludzi i myślę, że to do tego wszystko zmierza.

Badana jest więc świadoma tego ryzyka. W jej biografię wpisana jest silna 
motywacja do działań transgresyjnych, czyli takich, które pozwalają wyjść poza to, 
czym człowiek jest i co posiada; pozwalają wznieść się ponad siebie (Kozielecki 1996, 
s. 103). Można powiedzieć, że tę motywację badana wyniosła w procesie socjali-
zacji, najpierw w rodzinie, później w grupie rówieśniczej z różnymi konsekwen-
cjami. Doświadczenia protestów nauczyły ją, jak skomplikowany to proces i jakie 
niesie ze sobą wyzwania. Pomimo powtarzających się porażek Meksykanka nadal 
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uważa, że …to jest jedyny sposób, kiedy lud ma możliwość bycia usłyszanym, to 
znaczy poprzez manifestacje. Zapewne jest świadoma, że działanie człowieka staje 
się przygodą, która zawiera elementy satysfakcji i tragedii (Kozielecki 1996, s. 116). 
Jest przygodą uczącą.
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Learning of the rebelling woman on the example of narration...this is the only 
way, when people have the opportunity to be heard, that is, by manifestations

Key words: learning, biography, rebellion, interpretive methodology.

Abstract: The aim of this article is to present the results of one of the ways of con-
ducting biographical research in the context of adult learning. The text is part of the 
empirical research on the learning potential of rebellion and mechanisms of agency.

The presented fragment of research is the analysis of the case of a woman coming 
from Mexico who has participated in protests for many years. A semi-structured 
narrative (biographical) interview starting with the question „How did it happen 
that you take part in the protests?” was the method of collecting empirical material. 
The research was based on the fulfillment of the ethical standards in qualitative 
research (consent to participate in the research, recording of the interview and ma-
king transcription). The context-sensitive analysis, which consists in differentiating 
topics in conversation, condensing the text and extracting contexts expressions, was 
the method used to analyse the interview. These contexts became the starting point 
to the interpretation of the narrative. The analysis covered the whole interview, but 
the report analyses the most important fragments. This type of analysis is firmly 
grounded in the narration and it has the potential for creating a theory.
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