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E l ż b i e t a  D u b a s

Słowa kluczowe: podmiotowość, dorosłość, uczenie się z własnej biografii.

Streszczenie: Tekst dotyczy podmiotowości człowieka dorosłego w powiązaniu 
z procesem uczenia się z własnej biografii, ujmowanym z perspektywy andrago-
gicznej w biograficznym podejściu badawczym. W pierwszej jego części autor 
przedstawia ogólne informacje o podmiotowości, następnie prezentuje podmioto-
wość w ujęciu pedagogicznym i andragogicznym. W kolejnej części odnajduje atry-
buty podmiotowości człowieka dorosłego w procesie uczenia się z własnej biografii, 
w odniesieniu do wyników projektu badawczego pt.: Uczenie się z własnej biografii, 
realizowanego w latach 2008–2010, z udziałem badaczy z wielu ośrodków akademi-
ckich w Polsce. W analizach tych koncentruje się na powiązaniach podmiotowości 
z procesem uczenia się, realizowanym w kontekście refleksji nad własną biografią, 
z procesem rozwoju oraz z kategorią dorosłość.

wprowadzenie

Podmiotowość nieczęsto w sposób bezpośredni była przedmiotem refleksji 
i badań andragogicznych, choć niewątpliwie ściśle jest ona związana z głównym 
przedmiotem tych badań, jaki stanowi dorosłość i uczenie się człowieka doro-
słego. Podmiotowość, być może, uznawana była za oczywisty atrybut dorosło-
ści i tym samym niewymagający szczególnych studiów. Podmiotowość, z tego 
punktu widzenia, jest człowiekowi dorosłemu społecznie nadana. Z drugiej zaś 
strony, w czasach permanentnej zmiany i swoistej hegemonii indywidualności 
i subiektywności, potrzeby i prawa do samorealizacji, podmiotowość swą czło-
wiek dorosły może i powinien (a może nawet i musi) ciągle rozwijać i pogłę-
biać. Podmiotowość jest mu więc zadana. Czasy współczesne zapewne stwarzają 
liczne okazje do pogłębiania podmiotowości (przez) człowieka dorosłego, choć 
proces to niełatwy i wymagający ważnych osobowych kompetencji. Podmio-
towość człowieka dorosłego, rozwijaną podczas refleksji nad własną biografią, 
w sposób wyraźny ukazują wyniki projektu: Uczenie się z własnej biografii, 
realizowanego w latach 2008–2010. Uczenie się z własnej biografii, wzbudzane 
podczas wywiadu biograficznego, to proces silnie upodmiotowiony, stymulujący 
samorozwój człowieka dorosłego i formujący jego dorosłość jako doświadczenie 
sprzyjające dojrzewaniu do zadań codzienności. Proces uczenia się z własnej 
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biografii wydobywa dorosłość rozumianą jako dojrzałość, rozwija ją i wzmac-
nia. Realizowany w sposób celowy i refleksyjny, może stać się czynnikiem (re)
konstruującym tożsamość człowieka dorosłego, sprzyjającym jej dojrzewaniu 
i tym samym doświadczaniu przez człowieka dorosłego swego losu w sposób 
bardziej pomyślny mimo trudnych doświadczeń egzystencjalnych i w sytuacji 
niełatwych wyborów życiowych.

Krótko o podmiotowości

Podmiotowość jest pojęciem często pomijanym w opracowaniach słowniko-
wych. Brakuje też tego hasła w klasycznym kompendium wiedzy pedagogicznej, 
jakim jest Słownik pedagogiczny Wincentego Okonia (1984). Jednak w później-
szych opracowaniach encyklopedycznych z zakresu pedagogiki hasło to jest już 
obecne (Pomykało 1997; Pilch 2005).

W Popularnym słowniku języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja 
czytamy, że podmiotowość to posiadanie cech działającego podmiotu; bycie pod-
miotem w sensie filozoficznym lub prawnym (Dunaj 2002, s. 479). Podmiot natomiast 
(łac. subiectum), w sensie filozoficznym, bo ten aspekt nas tu interesuje, to istota 
myśląca, przeżywająca, działająca (Dunaj 2002, s. 479). Podmiot też, jak poda-
je Słownik filozofii pod redakcją Adama Aduszkiewicza to pierwotnie każda rzecz 
jako nośnik cech; w średniowieczu realna rzecz; od XVII wieku w stosowanym do dziś 
znaczeniu: nośnik świadomości (ja) w przeciwieństwie do przedmiotu (Aduszkiewicz 
2004, s. 402). Z określeń tych wyłania się więc kilka atrybutów podmiotowości 
i można zaliczyć do nich świadomość siebie samego (ja), (w tym myślenie) oraz 
przeżywanie i działanie. Podmiotowość jest przeciwieństwem uprzedmiotowienia 
(reifikacji).

W pojęciu „podmiotowość” badacze próbują oddać sens złożonego i wielo-
wymiarowego zjawiska dotykającego tak życia społecznego, jak i jednostkowych 
doświadczeń. Zdaniem Tadeusza Lewowickiego można mówić o „fenomenie 
podmiotowości” – w jego złożoności, odzwierciedlonej w różnych kontekstach 
myślenia o podmiotowości, wielości jego definicji i ich kontrowersyjności (Lewo-
wicki 1997). Podmiotowość to słowo-zaklęcie (Zwierzchowski 1999, s. 20), pojęcie 
wieloznaczne (Molesztak 1995), trudne do operacjonalizacji i przełożenia na język 
praktyki (Kubiak-Szymborska 1999). Podmiotowość wynika ze złożoności układu, 
jakim jest człowiek i zdolności emergentnych tego układu (Kaja 1999). To także 
kategoria obrazująca zjawisko niezwykle dynamiczne, tak w sensie społecznym 
jak i jednostkowym. Pojęcie „podmiotowość” bywa często używane zamiennie 
lub w zbliżonym znaczeniu z takimi określeniami jak: świadomość, tożsamość, 
osoba ludzka, indywidualność, subiektywność, autonomia, samookreślenie, auto-
kreacja, samorealizacja (por. Lewowicki 1997), bycie kimś (Tomaszewski 1985 
za: Lewowicki 1997).

Warto podkreślić związki podmiotowości z ważnymi kategoriami codzien-
nej egzystencji tak w ujęciu jednostkowych doświadczeń, jak i doświadczeń 
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zbiorowych, przejawiających się m.in. w demokratyzacji życia społecznego, kre-
owaniu świadomego obywatelstwa oraz w upowszechnianiu praw człowieka. 
Badacze często łączą podmiotowość z wolnością i odpowiedzialnością, świado-
mością i samoświadomością, racjonalnością i refleksyjnością, autentycznością 
i empatią, a zarazem poczuciem odrębności od innych. Istotne są także powią-
zania z wartościami i celami oraz sensem życia, transcendencją własnej osoby 
w świat wartości (Frankl za: Górniewicz 2001). Kluczowym jest także postrzega-
nie podmiotowości jako stawania się człowiekiem (Maritain za: Zwierzchowski 
1999) i spostrzegania człowieka jako osoby wielowymiarowej i transcendentnej 
(Frankl za: Molesztak 1999). Podmiotowość jest także jednoznaczne powiązana 
z aktywnością jednostki, z jej samosterownością i samostanowieniem, z osobi-
stym sprawstwem. Podmiotowość to związki z kreacją siebie (Ślipko 1999), to 
związki z sumieniem oraz rozwojem i uczeniem się realizowanym przez całe 
życie. Efektem podmiotowości zyskiwanej w procesie życia jest więc subiektyw-
ne poczucie osobistego wpływu na zdarzenia – poczucie osobistego sprawstwa 
oraz zyskiwane w związku z tym poczucie własnej wartości i poczucie otwartej 
drogi ku samorealizacji (samospełnienia), a w konsekwencji – radość istnienia 
i bycia autorem swojego losu.

Podmiotowość można uznać za ponadczasową, uniwersalną kategorię po-
znawczą. Zajmowała ona myślicieli i działaczy już od starożytności, na co wska-
zuje starożytna grecka demokracja (Lewowicki 1997). Podmiotowość obecna 
jest w naukach humanistycznych: w antropologii filozoficznej, w epistemologii, 
w historiozofii, w naukach politycznych, w socjologii, w psychologii i w peda-
gogice (Sowa 2005). Józef Górniewicz stwierdza, że teorie podmiotowości biorą 
swój początek w filozofii, poczynając od filozofii starożytnej Dalekiego Wschodu 
(Górniewicz 2001). Jednak ich szczególny rozwój wiąże się z filozofią nowo-
żytną, poczynając od Kartezjusza (oddzielającego świat subiektywny od świata 
obiektywnego, określającego podmiot jako istotę myślącą i czującą (Górniewicz 
2001) i Kanta (człowiek myśli o sobie jako istocie refleksyjnej i może w tym akcie 
percypować samego siebie) (za Górniewicz 2001, s. 26) poprzez egzystencjalizm 
Paula Sartre`a, który łączył podmiotowość ze świadomością własnej świadomo-
ści (samoświadomość to konstytutywna cecha podmiotowości) (za Górniewicz 2001, 
s. 27), personalizm (Na ludzką podmiotowość nie tylko składa się samoświadomość, 
miłość i nadzieja, ale cała istotność człowieka zarówno w wymiarze duchowym, jak 
i cielesnym (za Górniewicz 2001, s. 27) i marksizm (podmiotowość to sprawstwo) 
(za Górniewicz 2001, s. 28) oraz postmodernizm (podmiotowość jest zdecentro-
wana, (…) konstruowana i rekonstruowana przez sfragmentowaną, wewnętrznie 
niespójną świadomość) (za Górniewicz 2001). Szczególnie silny kontekst podmio-
towości można odnaleźć współcześnie, poczynając od lat osiemdziesiątych XX 
wieku, w myśli z zakresu psychologii poznawczej, psychologii i pedagogiki huma-
nistycznej (niedyrektywnej), filozofii i pedagogiki personalistycznej, pedagogiki 
krytycznej (emancypacyjnej). Faktem jest także swoisty renesans podmiotowości 
(indywidualności) w latach 90. XX wieku.
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O podmiotowości z perspektywy pedagogiki

Pedagodzy w swym naukowym i praktycznym zaangażowaniu w sposób istot-
ny odnosili się do kwestii podmiotowości powiązanej przede wszystkim z sytuacją 
szkolnej edukacji i wychowania, choć, jak stwierdza Górniewicz: badania nad pod-
miotowością w pedagogice nie są zbyt liczne (Górniewicz 2001, s. 34). Podsumowu-
jąc osiągnięcia pedagogów/psychologów w zakresie poznawania podmiotowości, 
można wskazać ich kilka znaczących dokonań: uwypuklenie tzw. przyczynowości 
osobistej (autonomii) jako podstawowej kategorii podmiotowości (Gurycka 1989; 
Gurycka 1999), określenie relacji między wychowawcą i wychowankiem jako 
relacji dwupodmiotowej, relacji dwoistej między dwoma podmiotami (Gurycka 
1999), uznanie orientacji podmiotowej (Kofta 1989) za cel wychowania (Kubiak-
-Jurecka, Molesztak 1993). Zasadniczym zaś osiągnięciem jest paradygmat edu-
kacji podmiotowej opisany przez Tadeusza Lewowickiego, a służącej rozwojowi 
człowieka, jego szczęściu, szczęściu każdego (Lewowicki 1991, s. 594). Podmioto-
wość we współczesnej edukacji, według tego uczonego, to możliwość kreowania 
i wyrażania własnej podmiotowości oraz szansa na uzyskanie pomocy w tym kre-
owaniu i wyrażaniu, w zmaganiach z otaczającym światem i własnymi rozterkami 
(Lewowicki 1991).

Warto zwrócić uwagę na niektóre znaczące definicje podmiotowości, sfor-
mułowane lub uznawane przez pedagogów: podmiotowość to wewnętrzne źródło 
wszelkiej przyczynowości (Górniewicz 2001, s. 24); Termin podmiotowość służy na-
zwaniu atrybutu człowieka (albo zbiorowości ludzkiej) odzwierciedlającego się w au-
tonomicznej mocy sprawczej, ukierunkowanej na subiektywnie ważne cele oraz w go-
towości do ponoszenia odpowiedzialności za wybory i czyny (Czerepaniak-Walczak 
1999); według Antoniny Guryckiej: istota podmiotowości to osobista sprawczość 
(świadoma aktywność), co oznacza, że człowiek jest twórcą zdarzeń i stanów, przez co 
wywiera wpływ na własne otoczenie, także na swoje zachowania i swój los, stając się 
autorem swojego życia (Gurycka 1983, za: Wołoszyn 1999, s. 22); według Tadeusza 
Tomaszewskiego: podmiotowość oznacza to, że człowiek jest „kimś”, że ma okre-
śloną „tożsamość”, która go wyróżnia od innych, że jego własna działalność zależy 
w znacznym stopniu od niego samego (Tomaszewski 1985 za: Lewowicki 1997, 
s. 596); za Mirosławem Koftą, podmiotowość to immanentna cecha człowieka: 
[obdarzonego] zdolnością do subiektywnego doświadczenia i przeżywania świata, sa-
moświadomością i zdolnością do autorefleksji, wolnością wyboru, zdolnością świado-
mego podejmowania decyzji i celowego kierowania swym postępowaniem, zdolnością 
do odróżnienia dobra od zła, a więc etycznego wartościowania własnych i cudzych 
postępków (Kofta 1989 za: Wołoszyn 1999, s. 21‒22). Definicje te uwypuklają 
cechy podmiotowości, szczególnie znaczące w procesie edukacji, ale i zarazem 
fundamentalne dla opisu i zrozumienia, czym jest podmiotowość w ogóle.

Szczególnym przesłaniem myśli pedagogicznej jest spostrzeganie podmio-
towości jako procesu; w procesualnym rozumieniu osoba staje się podmiotem 
w procesie rozwoju i samorozwoju, w różnych interakcjach społecznych, w tym 
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w dialogu i w spotkaniu. Podmiotem jedynie [wtrącenie ED] bywamy (Adamiec 
1992, za: Molesztak 1999, s. 47). Podmiotowość podlega rozwojowi i możliwo-
ści intelektualnego kształtowania (Czerepaniak-Walczak 1999, s. 79). Powiązanie 
podmiotowości z rozwojem, a także z procesem uczenia się z własnych doświad-
czeń, uwidacznia też definicja Wiesława Sikorskiego: Podmiotowość to własna 
zdolność do rozwoju, umiejętność uczenia się na podstawie osobistych przeżyć (Pilch 
2005, s. 454). Podmiotowość jest też pewną potencjalnością człowieka, [który] ma 
moc świadomego kształtowania swojej własnej osobowości, samostanowienia, stawa-
nia się kimś(…), ta właśnie zdolność (można powiedzieć – moc sprawcza) budowa-
nia własnego osobowego kształtu stanowi przysługującą człowiekowi podmiotowość 
(Ślipko 1999, s. 303). Konkludując, stawanie się podmiotem jako swoiste zada-
nie rozwojowe człowieka – osoby przebiega w kilku podstawowych zakresach: 
myślenia (racjonalności), przeżywania (emocjonalności), dążeń (wolitywności)1, 
wartościowania (etyczności) i działania (sprawczości).

O podmiotowości w ujęciu andragogicznym

Podmiotowość człowieka dorosłego wydaje się być (nie tylko dzisiaj) oczy-
wistością. Andragodzy, podobnie jak pedagodzy, rzadko bezpośrednio podejmo-
wali to zagadnienie w swych refleksjach i badaniach. Wybrzmiewa ono jednak 
wyraźnie choćby w definicjach dorosłości2. Warto przytoczyć jedną z pierwszych 
i zarazem bardzo znaczącą dla polskiej myśli andragogicznej. Jest nią definicja 
psychologa Włodzimierza Szewczuka: Człowiek dorosły jest sam odpowiedzialny 
za siebie, jest sam podmiotem działalności produkcyjnej, sam decyduje o swoim planie 
życiowym, sam musi parać się z trudnościami jego realizacji, sam odpowiada wobec 
społeczeństwa za swą działalność (Szewczuk 1959, s. 44). Z definicji tej wynika 
atrybut i zarazem wartość bycia dorosłym, jaką stanowi samodzielność, która jest 
niewątpliwie także niezbywalną cechą podmiotowości. Podmiotowość wyraża się 
także w autonomii człowieka dorosłego, a na ten wymiar dorosłości – dojrzałości 
wskazuje amerykański andragog Malcolm Knowles (Knowles 1972, za: Malewski 
1990, s. 29‒31). Wśród 15 wymiarów rozwojowych dorosłości wymienia on wy-
miar „zależność versus autonomia”, gdy jednostka oscyluje pomiędzy nakazanymi ich 
przepisami zachowaniami konformistycznymi a dążeniem do indywidualnej niezależno-
ści i wolności (Knowles 1972, za: Malewski 1990, s. 31). Podmiotowość powiązana 
z dorosłością, rozumianą jako dynamiczna, całościowa wartość wychowawcza, rea-
lizuje się m.in., gdy człowiek dorosły uczy się autentyczności i rozwija swą toż-
samość (Urbański 1986/9, s. 514), gdy edukacja dorosłych stwarza okazję do ak-
tywności, autonomii i twórczości uczących się dorosłych (por. Urbański 1986/7). 
Dla andragogów znaczącym w latach osiemdziesiątych XX wieku był także tekst 
Jana Szczepańskiego, w którym ten wybitny polski socjolog podkreślał znaczenie 

1  Por. też T. Ślipko, 1999, s. 301.
2  Por. przegląd definicji dorosłości: E. Dubas, 2004.
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nie tylko uspołecznienia, ale i kształtowania indywidualności w procesie wycho-
wania człowieka. Indywidualność to ważna kategoria, poprzez którą opisywano 
wówczas podmiotowość. Szczepański pisze, że indywidualność to mechanizm 
życiowy, który we wszystkich wymiarach życia działa koordynująco i konstytutywnie, 
współkształtuje przebiegi życiowe, tak by wyrazić w nich cechy i własności wystę-
pujące tylko u danej osoby (Szczepański 1987, s. 325). Indywidualność tworzy 
świat wewnętrzny, który nie jest ani odbiciem, ani powtórzeniem świata zewnętrz-
nego (Szczepański 1987, s. 326). Świat wewnętrzny człowieka można uznać 
za przejaw jego podmiotowości, gdy Szczepański pisze, że świat wewnętrzny 
pozbawiony jest zarówno biologicznych potrzeb i popędów, psychicznych me-
chanizmów konkurencji, rywalizacji, zawiści, dążenia do dominacji, chciwości, 
jak i społecznych nakazów ról społecznych, zobowiązań, posiadania i władania 
itp. (Szczepański 1987, s. 329).Wynikiem działania mechanizmu indywidual-
ności jest autonomia moralna jednostki. Indywidualność jest dobra, gdyż zło 
nie rodzi się z tego, co niepowtarzalne (indywidualne) u jednostki, lecz z odniesień 
społecznych (Szczepański 1987, s. 326). Jednocześnie to indywidualność wnosi 
wkład w życie społeczne (Szczepański 1987, s. 329).

Podmiotowość człowieka dorosłego w andragogice wiązana jest także z jego 
indywidualnym doświadczeniem życiowym, które powinno być uwzględniane 
w procesie edukacji dorosłych. Podmiotowość uczącego się dorosłego dobitnie 
podkreśla procesualny andragogiczny model uczenia się osób dorosłych (Kno-
wles, Holton III, Swanson 2009).

Podmiotowość człowieka dorosłego, szczególnie współcześnie, nie jest jed-
noznaczna, a raczej jest wielowymiarowa i wieloznaczna. Po pierwsze podmio-
towość jest człowiekowi dorosłemu nadana przez społeczeństwo, cywilizację 
i kulturę, w której przyszło mu żyć. Jest ona pewnym przywilejem, ale i zarazem 
obowiązkiem i powinnością. Jest obdarzeniem, ale i zarazem obarczeniem. Taka 
podmiotowość łączy się z rozumieniem dorosłości jako roli i stanu społecznego 
wynikającego z procesu socjalizacji (por. Dubas 2005). Podmiotowość w tym 
znaczeniu wyróżnia człowieka będącego dorosłym od osób jeszcze niedorosłych 
(dzieci i młodzieży). Po drugie podmiotowość jest człowiekowi dorosłemu „za-
dana” – jest zadaniem do realizacji w procesie jego rozwoju, także w dorosłości. 
Taka podmiotowość łączy się ze spostrzeganiem dorosłości jako rozwojowego 
okresu życia człowieka (Dubas 2005). W rozumieniu auksologicznym podmio-
towość nie może być raz nadana, ale jest ciągle rozwijana. Po trzecie wresz-
cie podmiotowość może być „odkrywana” jako osobowa wartość, pogłębiana 
w procesie życia poprzez działania autoformacyjne samoświadomej osoby. Od-
niesieniem dla tej autoformacyjnej pracy są ideały, cele i wartości. Odkrywanie 
własnej podmiotowości sprzyja stawaniu się coraz bardziej dorosłym, w sensie 
– bardziej dojrzałym, w wielu wymiarach funkcjonowania w codzienności. Takie 
doświadczanie podmiotowości może prowadzić ku osiąganiu osobowej pełni 
(por. Dubas 2005).
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Swą podmiotowość człowiek (dorosły) „buduje” w kilku relacjach: w rela-
cji do siebie samego, gdy odczytuje swoją niepowtarzalność i sprawczość, gdy 
poszerza samoświadomość i samowiedzę, gdy zyskuje poczucie samorealizacji; 
w relacji do innych osób, gdy mimo poczucia niezamienności z innymi, po-
przez świadome uczestnictwo w dialogu i spotkaniu buduje wspólnotę opartą na 
wartościach także dla niego znaczących, gdy stwarza środowisko wyzwalające 
inne podmiotowości, przeciwdziałające osamotnieniu a sprzyjające jego rozwo-
jowi i rozwojowi innych osób; w relacji do otaczającej rzeczywistości, gdy tę 
rzeczywistość poprzez swoje świadome zaangażowanie ubogaca; w relacji do 
wartości absolutnych, uniwersalnych, także do Boga, gdy pielęgnuje wartości, 
korzysta z nich dla własnego rozwoju i stawania się coraz bardziej człowiekiem. 
Jego jednostkowa podmiotowość nie pozostaje w sprzeczności z podmiotowoś-
cią zbiorową, lecz ją wzbudza i wzmacnia3. Człowiek dorosły jako świadomy 
siebie podmiot pielęgnuje relacje dwupodmiotowe, gwarantujące współistnie-
nie w szerszej zbiorowości innych świadomych i odpowiedzialnych podmio-
tów. Jednak dotykają go także, wynikające z szerszego kontekstu społeczno-
-kulturowego, wynaturzenia podmiotowości, gdy podmiotowość jest nadmiernie 
eksponowana (Górniewicz 2001) i towarzyszy jej skrajny subiektywizm (Wit-
kowski 1995), albo gdy podmiotowość jest niedostrzegana (Górniewicz 2001), 
gdy człowieka pozbawia się podmiotowości lub gdy podmiotowość jest spłycana 
i zawężana do sfery powierzchownych i egocentrycznych oczekiwań i marzeń.

Dorosły jako podmiot zdolny jest, a raczej może być zdolny, do samodziel-
nego myślenia i refleksyjności, dojrzałego wyrażania swych uczuć, realizacji 
dążeń własnej woli, podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów oraz 
realizacji autonomicznych działań. Może być zdolnym do samopoznania i twór-
czego wyrażania siebie, do samorozwoju w poczuciu własnej wartości i w po-
szanowaniu wartości innych osób. Ma także prawo do wsparcia w procesie zy-
skiwania swej pełniejszej podmiotowości. Taka podmiotowość dorosłego może 
być uznana za przejaw jego dojrzałości. W tym aksjologicznym ujęciu podmioto-
wość jest atrybutem dorosłości rozumianej idealistycznie – jako pełna dojrzałość.

Aspekty podmiotowości uobecnione w procesie uczenia się  
z własnej biografii

Podmiotowość, ten istotny atrybut dorosłości człowieka, można dostrzec 
w procesie uczenia się z własnej biografii. Do takiego wniosku doprowadziły wy-
niki analiz materiału biograficznego zgromadzonego w ramach projektu „Uczenie 
się z własnej biografii”, realizowanego w latach 2008–2010, z udziałem badaczy 
z wielu ośrodków akademickich w kraju. Prezentacje poszczególnych autorskich 
analiz materiałów biograficznych zawarte są w pierwszym tomie serii „Biografia 

3  Por. też dwa ujęcia podmiotowości: jednostkowe i społeczne (Górniewicz 2001).
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i badanie biografii” (Dubas, Świtalski 2011). Można także odnaleźć opublikowane 
uogólnienia i refleksje na kanwie tego projektu, odnoszące uczenie się z własnej 
biografii do obszaru biograficznego uczenia się (Dubas 2017a). Celem wspomnia-
nego projektu było rozpozna(wa)nie procesów uczenia się z własnej biografii, 
poprzez odpowiedź na pytanie, w jakiej mierze dorośli uczyli się i uczą podej-
mując refleksje nad własną biografią. Przy tym uczenie się z własnej biografii jest 
tu przykładem uczenia się pośredniego, bo z doświadczeń przypominanych, które 
miały miejsce często w odległej przeszłości i zapisały się w pamięci autobiograficz-
nej, w odróżnieniu od uczenia się z doświadczeń, będącego przykładem uczenia 
się bezpośredniego, tj. w trakcie dziania się zdarzeń, w trakcie trwania określonych 
sytuacji życiowych (Dubas 2011, s. 7). Poniżej zostaną ukazane aspekty podmioto-
wości w odniesieniu do charakteru procesu uczenia się, w odniesieniu do procesu 
rozwoju oraz do fenomenu dorosłości.

Człowiek jako istota biograficzna – imperatyw podmiotowości

Ontologiczne założenia dotyczące procesu i zarazem fenomenu uczenia się 
z własnej biografii ujawniają człowieka jako podmiot swej biografii, osobę, któ-
ra przyjmuje aktywną postawę wobec własnej biografii. Postawa ta wiąże się 
z obecnością wyraźnej refleksji i narracji autobiograficznej, z częstą lub (prawie) 
permanentną konstrukcją, rekonstrukcją i autokreacją własnej tożsamości poprzez 
tę refleksję i narrację, z wydobywaniem wiedzy autobiograficznej (implikowanej) 
z pokładów własnego doświadczenia biograficznego. W narracji ujawnia się prze-
nikanie się wielu perspektyw czasowych, zakotwiczanie się narratora w złożonej 
orientacji czasowej i swoiste przemieszczanie się w czasie, które można określić 
jako „mentalną podróż w czasie” (por. Dubas 2017, w druku). Postawa ta ukazuje 
subiektywny odbiór rzeczywistości (por. Dubas 2017a) jako osobiste, niepowta-
rzalne, zaangażowane i twórcze jej doświadczanie. Określona świadomość, czym 
jest „biografia”, w powiązaniu ze świadomością procesu uczenia się z własnej 
biografii, także potwierdza aktywną postawę wobec własnej biografii jej nosiciela. 
Narrator jest w mniejszym lub w większym stopniu podmiotem konstruującym swą bio-
grafię, twórcą swej biografii, a nie jedynie osobą doświadczaną przez wydarzenia 
życiowe i „opisaną” przez biografię (por. Dubas 2017a, s. 65).

Immanentny jest związek uczenia się z własnej biografii z tożsamością nar-
ratora. [B]iografia jest dziś otwartym projektem tożsamościowym. (…) [D]alsza re-
fleksja nad doświadczeniami życiowymi przywoływanymi z pamięci autobiograficznej 
wciąż dookreśla tożsamość jednostki (por. Dubas 2017a, s. 65 i dalsze). Sprzyja jej 
rekonstrukcjom, transformacjom, modyfikacjom i odzyskiwaniu. Rekonstruowana 
biografia jest swoistą strukturą regulacji tożsamości. To, co twórczo dookreśla toż-
samość, zawiera się w wielokrotnej analizie i interpretacji własnych doświadczeń 
oraz wykorzystaniu pozyskanej tą drogą wiedzy autobiograficznej w dalszym ży-
ciu. (Re)konstrukcje biografii są niewątpliwie wyrazem podmiotowości narratora. 
Wiedza autobiograficzna „wydobywana” w tym procesie może wzmacniać jego 
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podmiotowość, a nawet sprzyjać jej odzyskiwaniu, przez co może czynić jego 
życie bardziej sensownym. W czasach, które zmuszają do nadążania za szybkimi 
zmianami, uczenie się z własnej biografii chroni tożsamość przed zagubieniem, erozją 
i rozpadem (Dubas 2017a).

Podmiotowość uczącego się z własnej biografii wyraża się także w zindy-
widualizowaniu (niepowtarzalności) jego życiowego doświadczenia, będącego 
wynikiem subiektywnego odbioru (także) obiektywnych zjawisk i faktów, w od-
mienności refleksji i narracji autobiograficznej nad tym doświadczeniem, w zróż-
nicowaniu potencjału interpretacyjnego i kompetencji biograficznych, w od-
miennych schematach poznawania i uczenia się oraz w różnych kompetencjach 
kierowania własnym rozwojem. Narracja autobiograficzna przy tym poprzez in-
dywidualny sposób opisu i hierarchizowania własnych doświadczeń życiowych, 
odczytywania ich znaczeń według własnych kodów i schematów poznawczych 
mimo że są one warunkowane ramą społeczno-kulturową, wskazuje wyraźnie na 
indywidualny sposób spostrzegania i poznawania świata i siebie samego.

Uczenie się ujawnione w procesie uczenia się z własnej biografii

Proces uczenia się z własnej biografii, niewątpliwie sprzyjając poszerzaniu 
„świadomości własnej świadomości”4, jest procesem podmiotowym. To uczenie 
się odzwierciedla dwa główne procesy: proces pozna(wa)nia własnej biografii, tzn. 
zaznajamiania się z nią, czynienia jej bardziej świadomą, oraz proces pozna(wa)nia 
poprzez biografię – poznawania nie tylko siebie, ale także szerszej rzeczywistości, któ-
rej doświadczała jednostka (por. Dubas 2017a, s. 69 i dalsze). Jest przykładem 
procesu realizowanego samodzielnie, „wewnątrz siebie”, w swojej świadomości, 
z pewnym tylko udziałem osób z zewnątrz (w tym osoby badacza czy edukato-
ra); w wewnętrzny świat własnych doświadczeń rzadko bowiem wprowadzani 
są inni, i nigdy nie w sposób całkowity. Uczenie się z własnej biografii sprzy-
ja wydobywaniu, (nazwaniu, artykułowaniu) wiedzy nieuświadomionej, niemej 
(tacit knowledge), zawartej w rezerwuarach pamięci autobiograficznej, przydatnej 
w radzeniu sobie z codziennością. Wiedza ta ma wyraźny wymiar egzystencjalny, 
aksjologiczny i praktyczny (pragmatyczny). Uczenie się z własnej biografii sprzyja 
samodzielnemu wytwarzaniu wiedzy (wiedzy implikowanej) w przeciwieństwie 
do wiedzy gotowej (eksplikowanej), przyjmowanej od innych. Znamienną cechą 
procesu uczenia się z własnej biografii jest powiązanie poznawania z dużą emo-
cjonalnością oraz odniesienie pozyskanej (wydobytej) wiedzy do praktyki włas-
nego życia. To uczenie się ma wyraźny aspekt autoformacyjny i autokreacyjny, 
a nawet autotransformacyjny – bowiem przemienia osobę, która inaczej odczytała 
sens i znaczenie swoich doświadczeń życiowych. To uczenie się jest swoistym 
spotkaniem z samym sobą w przypominanym doświadczeniu życiowym. Jest to 
też swoisty dialog wewnętrzny, wewnętrzna rozmowa z sobą samym na kanwie 

4  Podmiotowość w ujęciu J.P. Sartre`a (jak wyżej).
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reflektowanych doświadczeń. Jest to także spotkanie z badaczem czy edukatorem 
– ich osobami i biografiami. W spotkaniu tym ujawnia się podmiotowy i relacyjny 
aspekt tego uczenia się. W jakimś zakresie widoczna jest wzajemność tego proce-
su uczenia się, co Beata Borowska-Beszta określa terminem „dwuwektorowość” 
(Borowska-Beszta 2011), a co stanowi zarazem przejaw dwupodmiotowości narra-
tora i badacza w procesie uczenia się z własnej biografii. Efekty tego uczenia się są 
włączane w biografie narratora, ale także badacza. Namysł (refleksja) nad własną 
biografią przynosi profity w postaci uruchamiania własnego potencjału interpre-
tacyjnego, pogłębiania kompetencji autobiograficznych, wydobywania edukacyj-
nego potencjału doświadczeń życiowych. Narracja autobiograficzna uruchamia 
procesy samoświadomościowe – jest źródłem pogłębiającego się samopoznawania 
i samorozumienia. W procesie tego uczenia się następuje zderzenie wiedzy i samo-
wiedzy posiadacza biografii – narratora (a jest to często wiedza potoczna) z wiedzą 
naukową badacza (por. Krawczyk-Bocian 2011) oraz kulturowym przekazem doty-
czącym reflektowanego doświadczenia autobiograficznego. Uczenie się z własnej 
biografii jest procesem stopniowym, rozłożonym w czasie, wręcz wymagającym 
czasu. Często musi być inicjowane przez osoby z zewnątrz, np. przez badacza. 
Ma dużą dynamikę, wynikającą z osobistej ważności treści tego uczenia się i ich 
emocjonalnego charakteru.

Proces uczenia się z własnej biografii jest niewątpliwie przykładem stricte 
podmiotowego uczenia się człowieka dorosłego. Realizowane jest ono z dużym 
udziałem wciąż pogłębiającej się jego samoświadomości i osobistego zaangażo-
wania. Jest związane z podejmowaniem decyzji i wyborów aksjologiczno-egzy-
stencjalnych, w poczuciu subiektywnej wolności i możliwości realizacji potrzeby 
samostanowienia oraz kierowania własnym życiem. Wybory te mają znaczenie dla 
aktualnego i przyszłego jego życia, przynosząc poczucie zrozumienia przeżytego 
życia i odpowiedzialność za swój dalszy los.

Rozwój człowieka dorosłego w procesie uczenia się  
z własnej biografii

Uczenie się z własnej biografii uruchamia proces rozwoju człowieka doro-
słego, który charakteryzuje się wysokim stopniem podmiotowości. Rozwój uze-
wnętrzniony w tym procesie ma charakter mentalnej podróży w czasie, która 
sprzyja poznawaniu i rozumieniu siebie i doświadczanego losu. Przestrzenie czasu 
w tej „podróży” przenikają się. Refleksje o doświadczeniach z przeszłości podej-
mowane w teraźniejszości, z odniesieniem do przyszłości, mają zapewnić bardziej 
świadome i pomyślne życie. Rozwój ten ma wyraźny poznawczy, aksjologiczny 
i egzystencjalny wymiar oraz kontemplacyjny, poszukujący i projektujący charak-
ter (por. Dubas 2017a).

Rozwój rozpatrywany w perspektywie uczenia się z własnej biografii prze-
jawia się wzrostem umiejętności wielokrotnego konstruowania i rekonstru-
owania własnej biografii. Ta umiejętność rozwijana w czasie powiązana jest 
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z wydarzeniami życiowymi i z wyzwaniami losu, których człowiek doświadczał, 
ale także z dojrzewającą i coraz bardziej świadomą siebie jego tożsamością. Roz-
wój uwidacznia się podczas refleksji (namysłu) narratora nad własną biografią, 
która sprzyja bilansowaniu własnego doświadczenia życiowego oraz przełamy-
waniu traum, trajektorii i trudnych doświadczeń biograficznych. Ważnym osiąg-
nięciem tego procesu jest dostrzeżenie rozwojowego i edukacyjnego potencjału 
własnej biografii, a w tym zawartego w szczególności w doświadczeniach trud-
nych i trajektoryjnych. Znaczącym jest w tym w zakresie wypracowanie strategii 
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, które będą pomocne w podobnych sytu-
acjach w przyszłości, ale ważnym jest także poradzenie sobie ze złą pamięcią 
tych doświadczeń, np. poprzez przepracowanie traum czy wyjście z trajektorii 
cierpienia.

Rozwojem, w procesie uczenia się z własnej biografii, jest wzrost różnych 
umiejętności autobiograficznych, takich jak umiejętności refleksji i narracji au-
tobiograficznej, umiejętności uruchamiania w coraz większym stopniu własnego 
potencjału interpretacyjnego. O rozwoju świadczy wzrost świadomości procesu 
uczenia się z własnej biografii, realizowanego z coraz większą uważnością w kon-
tekście codziennych sytuacji. Na rozwój wskazuje także świadomość zmieniającej 
się własnej tożsamości, co skutkuje wzrostem poczucia własnej wartości i do-
świadczaniem poczucia sensu własnego życia.

Biografię można w tym kontekście określić kanwą procesu rozwoju. W wyni-
ku namysłu nad treściami własnego doświadczenia biograficznego biografia staje 
się tworzywem autoformacji i autokreacji oraz bardziej świadomego i samodziel-
nego kierowania swoim życiem, choć proces ten może być również, szczególnie 
na początku, inspirowany przez osoby z zewnątrz.

Dorosłość w kontekście uczenia się z własnej biografii

Dorosłość, którą ujawniają osoby uczące się z własnej biografii, jest doro-
słością refleksyjną, o wzrastającym poziomie samoświadomości i rozumienia 
zewnętrznej rzeczywistości, w tym doświadczeń własnego losu. Jest dorosłością 
kreowaną, formowaną i tranformowaną przez osobę dorosłą w znacznym stopniu 
samodzielnie. Jest dorosłością zmierzającą do zyskania dojrzałej tożsamości, co 
może pozwolić na coraz pełniejszą akceptację losu, afirmację życia, rozpoznanie 
sensu własnej drogi życiowej i lepsze radzenie sobie z troskami egzystencjalnymi. 
Uczenie się z własnej biografii niewątpliwie wzmacnia dorosłość rozumianą jako 
(pełną) dojrzałość. Dotyczy to także badacza, który inicjując uczenie się z własnej 
biografii badanego, uznaje i zabezpiecza jego podmiotowość, a równocześnie sam, 
inspirowany narracją badanego, dojrzewa w swej dorosłości.

Można stwierdzić, w kontekście wyników projektu „uczenie się z własnej 
biografii”, że dorosły podejmuje konstrukcje i rekonstrukcje swoich dotychcza-
sowych doświadczeń życiowych, konstrukcje i rekonstrukcje własnej biografii. 
Podejmuje wysiłek uczenia się ze swych przypominanych doświadczeń, z własnej 
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rekonstruowanej i odczytywanej na nowo biografii. Namysł nad własną biografią 
wykorzystuje w dalszym procesie własnego rozwoju i ciągłego stawania się czło-
wiekiem bardziej dorosłym – dojrzałym. Ujawnia się tym samym jako właśnie 
podmiot swego losu. Uczenie się z własnej biografii można uznać za stricte edu-
kacyjny i niezwykle skuteczny sposób stawania się bardziej dorosłym.

Zakończenie

Podmiotowość bardzo silnie powiązana jest z wiedzą i refleksyjnością, jaka 
towarzyszy dorosłemu w procesie uczenia się z własnej biografii. Wybrane re-
fleksje badaczy zjawiska podmiotowości potwierdzają związek podmiotowości 
z wiedzą, refleksyjnością, doświadczeniami i edukacją. Wskazują na to poniższe 
wypowiedzi:

Podmiotowość obejmuje zarówno wiedzę wyrażaną i artykułowaną, jak również 
elementy nieświadomości i podświadomości. W człowieku zawarta jest również wiedza 
ledwie dlań odczuwalna i niewyrażana. Jednostka posługuje się też wiedzą zdroworoz-
sądkową, ujawnia ona własne potrzeby, pragnienia, podświadome formy wiedzy arty-
kułowane i nieartykułowane w jej oczekiwaniach wobec siebie i świata (Górniewicz 
2001, s. 28). Można więc przyjąć, na co często wskazują andragodzy (Illeris 2006; 
Malewski 2010; Pierścieniak 2009; Muszyński 2014; Solarczyk-Szwec 2015), że 
człowiek jest nosicielem/posiadaczem wiedzy uświadomionej i nieuświadomionej, 
która jest werbalizowana lub niewerbalizowana, często bywa zdroworozsądkowa, 
zyskiwana nie tylko w procesie formalnej edukacji, ale nade wszystko poprzez 
nieformalne uczenie się realizowane w życiu codziennym. Gerald A. Straka m.in. 
stwierdza (…) prawdziwa wiedza ukryta jest głęboko (…) (Straka, za: Pierścieniak 
2009, s. 90), a Michael Polanyi zaznacza, że (…) jednostka może mieć wiedzę, która 
nie występuje w postaci werbalnej (tacit knowledge). Jednak to właśnie ten rodzaj 
wiedzy często kieruje naszymi codziennymi zachowaniami (Polanyi, za: Illeris 2006, 
s. 191). W procesie stawania się podmiotem w coraz szerszym zakresie człowiek 
wydobywa wiedzę biograficzną ze swej podświadomości, czyniąc ją uświado-
mioną. Także może czynić ją bardziej naukową, opartą o obiektywne sposoby 
wyjaśnienia rzeczywistości, a nie tylko wynikającą z osobistego subiektywnego 
doświadczenia.

Człowiek może sam odkrywać znaczenia albo bezrefleksyjnie przejmować sy-
stem znaczeń od otoczenia społecznego (Korzeniowski 1999, s. 29). Człowieka 
można więc opisać jako istotą refleksyjną bądź bezrefleksyjną. Dla zyskiwania 
podmiotowości konieczna jest refleksyjność i autorefleksyjność człowieka. Rów-
nocześnie zyskana podmiotowość wskazuje na wyższy poziom tych procesów 
poznawczych u człowieka.

Podmiotowość jest tą właściwością człowieka, która wiąże się z jego doświad-
czeniem (Czerepaniak-Walczak 1999, s. 30). Człowiek jest metafizycznym odkrywcą 
samego siebie, zamkniętym w zaczarowanej kuli doświadczeń (Czapiński, za: Ko-
rzeniowski 1999, s. 30). Podmiotowość człowieka jest więc dookreślana w polu 
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reflektowanych przez człowieka jego doświadczeń, które są swoistą kanwą za-
dumy nad sobą i „odkrywaniem siebie”, rozumianym jako rozpoznawanie „kim 
jestem” i „kim mogę się stać”.

Edukacja wszak polega na organizowaniu sytuacji i procesów będących źródłem 
osobistego doświadczania nowych stanów rozumienia świata oraz oceniania własnego 
miejsca w jego porządku (Czerepaniak-Walczak 1999, s. 80). Edukacja odgrywa 
więc szczególną rolę w procesie stawania się podmiotem. Ma stwarzać okazje dla 
takiego doświadczania rzeczywistości, by mogła wzrastać podmiotowość wszyst-
kich uczestników jej procesów.

Uczenie się z własnej biografii, jak wykazano powyżej, jest przykładem prak-
tyki badawczej i edukacyjnej, zabezpieczającej dwupodmiotowość relacji w pro-
cesie badawczym i w procesie edukacji. Jest także metodą autoformacji sprzyja-
jącą pogłębianiu podmiotowości. Uczenie się z własnej biografii jest odkrywanym 
polem nieformalnego uczenia się dorosłych, którzy mocno zakorzenieni w swej 
niełatwej i zmiennej codzienności pragną lepiej w niej funkcjonować i zarazem 
samorealizować siebie – stawać się kimś więcej, niż to jest aktualnie. Podmioto-
wość zyskiwana w procesie uczenia się z własnej biografii jest czynnikiem ciągle 
konstruującym dorosłość człowieka i wspierającym jego osobisty rozwój poprzez 
świadome autobiograficzne uczenie się.
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subjectivity of adult person in perspective of learning  
from one`s own biography
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Abstract: This article discuss the subjectivity of an adult person in relation to pro-
cess of learning from one`s own biography viewed from andragogical perspective 
with biographical approach. The first part shows: general informations about the 
subjectivity, then discuss subjectivity in pedagogical and andragogical approach. In 
the next part of this text author reveals attributes of adult person subjectivity in pro-
cess of learning from one`s own biography in relation to results of research project: 
Learning from one`s own biography, realised in 2008–2010 with participation of 
researchers from many academics centres in Poland. In these analysis she concen-
trates on connections between subjectivity and learning process in context reflections 
about one`s own biography, connected with development process and with category 
of the adulthood.
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