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Streszczenie: W artykule omówiono w sposób poglądowy dokonania Profesor dr 
hab. Eugenii A. Wesołowskiej w obszarze pedagogiki porównawczej. Analizie pod-
dane zostały poszczególne postaci aktywności pisarskiej oraz zmiany, jakie miała 
miejsce w badaniach i twórczości naukowej Profesor E.A. Wesołowskiej w trakcie 
jej biegu życia. W opisie wykorzystano różne sensy podróży.  

W podróży życia po doświadczenie i wiedzę

Życie to podróż, która zaczyna się i kończy. Doświadczając życia, człowiek 
wędruje wieloma ścieżkami, zostawia różnorodne ślady. Podąża za innymi po 
drogach, które dawno zostały wytyczone, ale też zapuszcza się w ostępy, w któ-
rych czuje się odkrywcą nawet wtedy, kiedy to przekonanie później okazuje się 
płonne. Świadomie planuje swoje trasy i jednocześnie intuicyjnie jest przygoto-
wany, aby zboczyć z wytyczonej ścieżki i zaciekawić się określonym zjawiskiem 
geograficznym, kulturowym czy społecznym w całej jego przygodności. Tem-
poralny wymiar życia sprawia, że każdy, doświadczając podróży przez życie, 
kapitalizuje inny bagaż doświadczeń. Będąc w drodze, nie chodzi bowiem o to, 
aby jedynie gromadzić doświadczenia, ale przede wszystkim o to, aby w ich 
wyniku zmieniała się jakość życia. Osoby, które długo „podróżowały” i zapusz-
czały się w swoich wędrówkach w różne ostępy, często zmieniając perspektywę 
aktualizowały własną tożsamość, doświadczając tym samym różnych sensów 
własnej aktywności zawodowej.  

Polisemia rzeczownika podróż pozwala na wykorzystanie do opisu aktyw-
ności człowieka wielu różnych określeń, które swój początek biorą w najprost-
szej, kinestetycznej postaci ruchu. Postać takiego przemieszczania się człowieka 
w czasie i przestrzeni pozostawia sporą dowolność interpretacyjną, ponieważ 
sam proces, jak też świadomość celu (zamiaru) przemieszczania się, w istotny 
sposób zmienia naturę postrzegania i interpretację tej prostej czynności, nadając 
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jej oprócz wymiaru fizycznego także wymiar społeczny, kulturowy, religijny, 
a nawet metaforyczny. Analizując dokonania Profesor Eugenii A. Wesołowskiej, 
chciałbym z tego przywileju skorzystać, wykorzystując w treści artykułu różne 
sensy podróży.   

Nadawanie różnych znaczeń podróży człowieka wynika z przyjętego ukła-
du odniesienia. W tym przypadku linię życia uczonej przyjmuję za podstawę 
formułowanych refleksji. Poznając biografię Pani Profesor oraz analizując jej 
aktywność edukacyjną i naukową (Przybylska, Jach, 2001, s. 7–22), utwierdzi-
łem się w przekonaniu, że nie tylko w sensie fizycznym – czasu trwania – była to 
długa ziemska podróż, ale była to także merytoryczna „wędrówka” po różnych 
obszarach tematycznych i zagadnieniach o różnym znaczeniu. Były wielokrotne 
powroty do tych samych wątków, przy jednoczesnej zmianie perspektywy w ich 
interpretacji, która to zmiana była następstwem pobytów uczonej za granicą i, 
co szczególnie tu interesujące – refleksji formułowanej w wyniku poznawania 
występujących w innych krajach rozwiązań i konfrontowania z tymi istniejącymi 
w Polsce. Czy w trakcie tych wędrówek zawsze podążała dobrym tropem...?

Pierwsze doświadczenia na edukacyjnych ścieżkach 

Analizując literaturę przedmiotu, można założyć, że proces naturalnego po-
znania leżał u początków gromadzenia wiedzy o rozwiązaniach wychowawczych 
i edukacyjnych obowiązujących w różnych państwach. Podróżujący po świecie 
kupcy, odwiedzający sanktuaria pielgrzymi, członkowie poselstw dyplomatycz-
nych, a także udający się na studia za granicę młodzieńcy po powrocie do kraju 
zdawali relacje lub opisywali w swoich dziennikach wrażenia z istniejących 
w innych państwach rozwiązaniach oświatowych. Ponieważ były to osobiste 
spostrzeżenia każdego podróżującego, a panująca do końca XVIII wieku kultura 
oralna nie ceniła materializacji wrażeń, to efekty gromadzonych doświadczeń 
nie podlegały tym samym analizie, systematyzacji czy procesom archiwizacji, 
stając się z czasem bardziej ulotnymi. Impulsem do podjęcia prac nad celo-
wym inwentaryzowaniem tego typu informacji był początek XIX wieku i postać 
Marc-Antoine Julliena de Paris, autora pracy pod tytułem Szkice i przygotowania 
przedwstępne do pracy o wychowaniu porównawczym, którą większość historyków 
uznaje za fundamentalną pozycję dla rodzącej się komparatystyki europejskiej 
(Pachociński 1998, s. 5; Nowakowska-Siuta 2014, s. 10).   

Peregrynacja edukacyjna Eugenii Anny Wesołowskiej także miała naturalny 
charakter i zaczęła się od powszedniego doświadczania trudu pracy nauczyciel-
skiej w różnych miejscach i typach szkół oraz na różnych poziomach kształcenia. 
Poznawanie natury zawodu poprzez codzienne, często bez właściwego przygoto-
wania, praktykowanie czynności nauczyciela było w okresie powojennym częstą 
praktyką. Jednocześnie takie doświadczenie u dużej części osób wywoływało 
osobistą refleksję i sprzyjało podjęciu decyzji o doskonaleniu zawodowym (Kahl 
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2008, s. 39). Z biografii wynika, że po okresie nauki w Liceum Pedagogicznym 
i pierwszych latach pracy w kolejny etap wędrówki edukacyjnej E.A. Wesołow-
ska udała się do Krakowa, gdzie podjęła naukę w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej. Studia na wydziale filologii polskiej zwieńczyła, przedstawiając pracę na 
temat Recepcji dzieła literackiego wśród uczniów liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych (Przybylska, Jach 2001, s. 7). Następnie kontynuowała swoją po-
dróż życia, mieszkając w różnych miastach i pracując w różnych instytucjach, 
ale kształcenie dorosłych i szeroko rozumiana problematyka kształtowania ich 
postaw stale nadawały sens jej naukowym wyprawom. 

Początek tych wypraw to pierwsza połowa lat siedemdziesiątych i praca 
w administracji rządowej. Objęcie stanowiska starszego specjalisty w Mini-
sterstwie Oświaty i Wychowania stworzyło ramy organizacyjne do poczynie-
nia pierwszych kroków badawczych. Były one prawdopodobnie konsekwencją 
wymagań zawodowych przypisanych do zajmowanego stanowiska. Pojawiły 
się podróże służbowe i publikacje, w których Autorka podjęła pierwsze próby 
zmierzenia się nie tyle z materią procesu dydaktycznego właściwego dorosłym 
uczniom, a z poznaniem parametrów charakteryzujących rozwiązania prawne, 
organizacyjne i finansowe systemów edukacyjnych za granicą. W tamtym czasie 
bardzo trudno było w krajach przynależących do tego samego obozu ideologicz-
nego znaleźć rozwiązania systemowe wyróżniające się jakimiś innowacyjnymi 
właściwościami. W większości były to zunifikowane rozwiązania, w niewielkim 
stopniu uwarunkowane kulturowo tradycją miejsca. Powstałe w wyniku takich 
wypraw teksty współczesnemu odbiorcy mogą się kojarzyć bardziej z opraco-
waniem niż analizą komparatystyczną, chociaż trzeba zaznaczyć, że w czasie, 
w którym były pisane miały wartość poznawczą dla odbiorców. 

Takim efektom sprzyjało również nastawienie osób wyjeżdżających w ra-
mach delegacji zagranicznych. Można przypuszczać, że „podróż służbowa” była 
w tamtym czasie współczesną postacią średniowiecznej wyprawy. Posłużyłem 
się tym określeniem ze względu na antropologiczne uwikłanie samego terminu 
„wyprawa”, który kojarzony był najczęściej z nie zawsze dobrowolnym udzia-
łem osób uczestniczących w wyprawie i dominującym aspektem instrumental-
nym. Wyprawiano się przede wszystkim po „coś”, co można było przywieźć, 
a rzadko po to, aby „coś odkryć”. Zaspokajanie ciekawości i poznawcze od-
krycia dokonywały się niejako przy okazji. Celem była swoista materiałowa 
konkwista. Takie były wielkie wyprawy końca XV wieku, nie wyłączając wy-
prawy Krzysztofa Kolumba, której członków ze względu na ryzyko związane 
z wyprawą różnymi sposobami przymuszano do uczestnictwa w zaplanowanym 
przedsięwzięciu (Podemski 2005, s. 14). 

Współcześnie podejście osób udających się w podróż służbową jest bliż-
sze postawie turysty, który wyjeżdżając do obcego kraju, bardziej skupia się na 
recepcji informacji, przebywaniu w miejscach dedykowanych gościom i spot-
kaniach z miejscowymi ekspertami niż poznawczym zaciekawianiu się, przez 
co pozbawia się możliwości rzeczywistego i aktywnego eksplorowania materii 
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edukacyjnej1. Jednak nawet ten sposób podania informacji staje się współcześ-
nie świadectwem przyjmowanego w ówczesnych debatach komparatystycznych 
punktu widzenia, w których konfrontacyjne nastawienie dwóch obozów politycz-
nych w Europie narzucało styl narracji naukowej. Brak było badań empirycz-
nych, nie podejmowano prób uporządkowania obowiązujących w opisie zjawisk 
oświatowych pojęć, a ewentualne dyskusje o występujących w innych krajach 
rozwiązaniach organizacyjnych sprowadzano do ideologicznych sporów (Pa-
chociński 1998, s. 4). 

W tym kontekście należy postawić pytanie o przedmiot, cele i warsztat ba-
dawczy pedagogiki porównawczej, a tym samym kluczowe kategorie wyko-
rzystywane do porównywania różnych systemów edukacji w różnych krajach, 
w tym rozwiązań w zakresie edukacji dorosłych. Taki zabieg jest niezbędny do 
odtworzenia mapy naukowych eksploracji Profesor Eugenii A. Wesołowskiej 
i zidentyfikowania przesłanek charakterystycznych dla autorskiego ujęcia an-
dragogicznej komparatystyki. 

Zawodowe doświadczanie inności 

W pedagogicznej literaturze porównawczej scharakteryzowano różne ujęcia 
teoretyczne zjawisk mogących być przedmiotem analiz i opisów komparatystycz-
nych (Nowakowska-Siuta 2014, s. 11–15). Część z nich ma postać monografii 
danego kraju czy regionu. Inne eksponują ilościowy wymiar oświaty i budują 
konkluzje poprzez porównywanie danych tabelarycznych publikowanych przez 
różne agendy rządowe. Kolejne skupiają się na analizach kontekstowych, eks-
ponując uwarunkowania społeczno-kulturowe, w jakich określone rozwiązania 
oświatowe funkcjonują. Eugenia A. Wesołowska zaczęła odkrywanie natury tych 
zagadnień od podążania utartym szlakiem. Pierwszy artykuł jej autorstwa zatytu-
łowany System kształcenia dorosłych w NRD, który ukazał się w piśmie „Oświata 
Dorosłych” (Wesołowska 1974, s. 564–568) jest opisem rozwiązań oświatowych 
poznanych przez Autorkę w trakcie służbowego wyjazdu do nieistniejącego już 
dzisiaj państwa2. To, co zwraca uwagę w treści artykułu, oprócz opisu faktogra-
ficznego i argumentacji ideologicznej, która towarzyszy zamieszczanym danym, 
to wyeksponowana problematyka socjalnego wsparcia dla uczących się doro-
słych, w tym szczególnie pomocy kobietom, które uzupełniając wykształcenie, 
były często obciążone obowiązkami rodzinnymi i wychowaniem dzieci. W ten 
sposób, podróżując służbowo Pani Profesor dała wyraz swojej wrażliwości na 

1  Od kilkunastu lat określenie „turysta” wykorzystywane jest jako figura retoryczna do opisu jed-
nego ze wzorów osobowych współczesnego człowieka (Bauman 1993) W tym tekście określenie 
ma jedynie charakter funkcjonalny i służy ilustracji.

2  NRD – oficjalny skrót w języku polskim Niemieckiej Republiki Demokratycznej – nieistniejące-
go już państwa położonego w Europie Środkowej, powstałego 7 października 1949 r. na terenie 
byłej radzieckiej strefy okupacyjnej. Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990 r., tworząc 
jednolite Niemcy https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna. 
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problematykę społeczną. Dała dowód, że nie interesuje ją jedynie oglądanie fa-
sady gmachu oświaty narodowej, ale równie chętnie zagląda do środka i rozma-
wiając z ludźmi, zaciekawia się ich problemami (Wesołowska 1974, s. 566–567).  

Część socjologów (Simmel 1975, s. 507) podkreśla, że taka właśnie posta-
wa – podróżnika, jako obcego, jest w niektórych sytuacjach bardzo komfortowa. 
Umożliwia zajęcie pozycji neutralnej, wolnej od kulturowego czy społecznego 
uwikłania. Przybysz w ten sposób zajmuje pozycję obiektywnego obserwatora, 
co sprawia, że staje się depozytariuszem informacji, które jeżeli kolportowane 
są wśród swoich, to częściej stają są przyczyną waśni niż porozumienia. Podróż, 
która była przedmiotem opisu, we wspomnianym artykule ofiarowała Autorce taki 
przywilej. Z samej treści tekstu nie wynika, że był to efekt świadomie przyjętej 
optyki, ale nawet przypadkowe zajęcie takiej właśnie pozycji mogło wynikać 
z natury osobistych relacji z rozmówcami, do których atmosfery przywiązywała 
zawsze dużą wagę. Można też zaryzykować tezę, że wyjazd i pobyt w obcym 
kraju był jednym z przyczynków do pozostającego w tamtym czasie w sferze 
projektów, ale może już kiełkującego, pomysłu rozpoczęcia kariery naukowej. 
Doświadczanie odmiennych rozwiązań, obcych, nieznanych sprzyja bowiem bu-
dowie abstrakcyjnych wizji. Wznosi relacje z innymi na poziom bardziej uniwer-
salny. Porozumienie z innymi, w ramach tak zarysowanej szerszej kategorii, jaką 
wydaje się być wspólnota wydaje się wtedy łatwiejsze.

Powrót „do domu” jest warunkiem każdej wyprawy, którą uznamy za podróż. 
Bez tęsknoty za krajem ojczystym, miejscem zamieszkania, wartościami bliskimi 
i zrozumiałymi jedynie dla wyjeżdżających nie można mówić o podróżach. Alfred 
Schutz wśród trzech typów powracających do domu wyróżnia m.in. podróżnika 
(Podemski 2005, s. 30). Jednak powrót nie musi oznaczać wyłącznie fizycznego 
rewersu, jest okazją do aktualizacji swojskości, a taka postawa może przyczynić 
się do zmiany dotychczasowego schematu interpretacji dobrze znanych, rodzi-
mych zjawisk. W ten sposób można zacząć kolejną podróż, tym razem w głąb 
własnych przekonań na temat spraw podstawowych, a do tej kategorii zaliczyć 
należy oświatę. Efektem takich wypraw staje się więc refleksyjny rozwój. 

Studiując bibliografię prac Profesor Eugenii A. Wesołowskiej, można za-
uważyć, że w kolejnych latach poświęciła swoją uwagę i twórczość naukową 
refleksyjnemu oglądowi rozwiązań z rodzimego obszaru edukacji dorosłych 
(Przybylska, Jach 2001, s. 11–12). Były to swoiste wycieczki, w ramach których 
Autorka konstatowała zarówno stan spraw ogólnopaństwowych w obszarze edu-
kacji dorosłych (Wesołowska 1975a; Wesołowska 1975b; Wesołowska 1975c), 
jak też podnosiła sprawy o znaczeniu instrumentalnym czy też lokalnym, niekiedy 
wielokrotnie, chociaż w różnych periodykach (Wesołowska 1976b; Wesołowska 
1976d). Trudno dostrzec w treściach publikacji z tamtego okresu jakieś innowa-
cyjne propozycje modernizacji edukacji, jednak to, co niewątpliwie wymaga pod-
kreślenia, to nieustannie wyrażana na łamach różnych pism oświatowych troska 
o tę grupę dorosłych, która uzupełniała wykształcenie. Szczególną wagę Autor-
ka przywiązywała do promocji aktywności edukacyjnej osób, które w ogóle nie 
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posiadały wykształcenia. Podkreślała, że stworzenie spójnego systemu kształ-
cenia i doskonalenia pracujących dorosłych jest żywotnym interesem państwa 
(Wesołowska 1976c, s. 144).

Problematyka instytucjonalnego i para-instytucjonalnego wsparcia doro-
słych wykluczonych z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym z powodu ni-
skiego statusu edukacyjnego była jej szczególnie bliska. W kolejnych latach, po-
dejmując się analiz obcych rozwiązań oświatowych, czy angażując się w badania 
nad efektywnością krajowych inicjatyw w tym zakresie nadal będzie aktywną 
promotorką różnych (nieraz trudnych do zrealizowania w tamtym okresie) dzia-
łań oświatowych, które będą jej zdaniem służyły cywilizacyjnej emancypacji 
dorosłych. Postawa taka w tamtym czasie nie była częsta. Oficjalne raporty sy-
tuowały Polskę Ludową w gronie dziesięciu państw najbardziej uprzemysłowio-
nych. O tym, że był to miraż oficjalny przekaz nie informował. Stałe upominanie 
się przez Panią Profesor o tę część społeczeństwa dorosłych w tamtych czasach 
zasługuje na podkreślenie.

Nowe drogi naukowych eksploracji

W tamtym okresie uczona odbywała także swoiste „podróże mentalne”. To 
metaforyczne ujęcie stosuję na określenie efektów studiów podjętych w tamtych 
latach przez E.A. Wesołowską nad różnego rodzaju publikacjami powstałymi 
poza granicami Polski, a jednocześnie znaczącymi dla zrozumienia ówczesnych 
zjawisk oświatowych, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
Właśnie rozumienie jako zasada konstytutywna w podejściu hermeneutycznym 
dla poznania rozwiązań występujących w innych krajach warunkuje ich porów-
nywalność. Wśród warunków niezbędnych w komparatystyce pedagogicznej 
ważna jest także znajomość zakresów znaczeniowych terminów oświatowych, 
które przywołują autorzy dokumentów obcojęzycznych oraz postać danych sta-
tystycznych, które zapisane w postaci symbolicznej i potęgowane nieprzejrzystą 
często procedurą agregacji mogą być przyczyną wielu nieporozumień czy wręcz 
fałszywych interpretacji (Nowakowska-Siuta 2014, s. 15–17). 

Warunki powyższe upowszechniły się w polskiej komparatystyce stosun-
kowo niedawno. W artykułach powstałych w połowie lat siedemdziesiątych 
i będących pokłosiem studiów Pani Profesor nie mogły być obiektywnie speł-
nione. Różnice ideologiczne istniejące pomiędzy dwoma opozycyjnymi ustroja-
mi politycznymi w Europie były niemożliwe do przezwyciężenia, a warunkiem 
koniecznym takiego zabiegu jest porównywalność, która jest zawsze osadzona 
w kontekście i można ją stosować tylko z uwzględnieniem tła historycznego, 
kulturowego, społeczno-ekonomicznego czy politycznego (Nowakowska-Siuta 
2014, s. 15). W kontekście powyższego cytatu ówczesnych publikacji Profesor 
E.A. Wesołowskiej nie można zaliczyć do literatury stricte komparatystycznej. 
Nie zawierają bowiem konkretnych dyrektyw dla polskiego systemu edukacji 
narodowej, które wynikałyby z gruntownej analizy i porównania uwarunkowań 
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społeczno-politycznych obowiązujących w Polsce i za granicą w tamtych latach. 
Być może Autorka zdawała sobie już wówczas sprawę z wzrastającego znacze-
nia teorii socjologicznych w komparatystyce i rangi obowiązujących wówczas 
rozwiązań, zarówno proceduralnych, jak i teoretycznych, które obiektywnie 
uniemożliwiały takie porównanie (Paulston 1993, s. 26). 

Natomiast z całą pewnością można potraktować te publikacje jako mate-
rialne dowody mentalnych podróży uczonej i wyraz jej głębokich przekonań, że 
posiadanymi informacjami o rozwiązaniach edukacyjnych charakterystycznych 
dla innych krajów należy się dzielić. Równie istotne dla Autorki było publicz-
ne wyrażenie subiektywnego wrażeniach z odbycia takich mentalnych podróży, 
przez co wytyczała nowe trasy dla poznania metod analizy odmiennych uwa-
runkowań oświatowych. Obecnie tego typu publikacje można potraktować jako 
źródło dla współczesnych analiz, w których porównywanie doniesień o rozwią-
zaniach oświatowych w danym kraju w kontekście dwóch różnych etapów histo-
rycznych i konfrontacji dwóch perspektyw: subiektywnej i obiektywnej będzie 
poznawczo interesujące. 

Pierwszą z mentalnych podróży E.A. Wesołowska odbyła, studiując Ra-
port i inne dokumenty z przebiegu obrad Międzynarodowej Konferencji w Spra-
wie Polityki Kulturalnej w Europie, zorganizowanej w Helsinkach w 1972 roku 
(Wesołowska 1976a, s. 239–240) oraz,  jak przytacza to Autorka w przypisie, 
dwóch innych, oprócz wspomnianego raportu, publikacji bardziej szczegóło-
wo prezentujących politykę kulturalną w Wielkiej Brytanii czy Francji. Upływ 
czasu i zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w Polsce od czasu druku artykułu 
sprawiły, że zarówno argumentacja Autorki, jak i język opisu znacząco straciły 
na wartości. Wzrosła za to dostępność tekstu, co sprawia, że informacja podana 
ówcześnie przez Autorkę może być współcześnie skonfrontowana ze źródłem, 
stanowiąc przykład „drogi”, po której biegły jej myśli (Green, Wilding 1970, 
s. 53–54). Pomijając jednak obowiązującą w tamtym czasie wykładnię ideolo-
giczną, do której, jak sądzę, Autorka na swój sposób była przywiązana, w tym 
miejscu chciałbym wyeksponować dwie inne, ważne z punktu widzenia założeń 
niniejszego artykułu cechy tekstu. Pierwsza to dokładne, na ile umożliwiały to 
w tamtym okresie łamy pisma, odwzorowanie założeń dwóch zagranicznych roz-
wiązań będących egzemplifikacją idei edukacji ustawicznej. Ten paradygmat zy-
skiwał w latach siedemdziesiątych na znaczeniu w Polsce, a Autorka już w treści 
pierwszego akapitu przywołuje fakt powstania podobnego w funkcjach ośrodka 
edukacji ustawicznej w Bydgoszczy. Druga cecha to ekspozycja przez Autorkę 
w treści artykułu terminu „ośrodki wychowujące”, które to sformułowanie, bę-
dąc wprawdzie swoistą nadinterpretacją lingwistyczną, jednocześnie dowodzi 
początków pasji naukowej Profesor E.A. Wesołowskiej, bowiem recepcji idei 
wychowania dorosłych w różnego typu instytucjach poświęciła swoje poszuki-
wania badawcze. Ideę tę popularyzowała w swoich późniejszych monografiach.

Drugą mentalną podróż Uczona poświęciła poznawaniu poglądów Paulo 
Freire na temat alfabetyzacji funkcjonalnej, czego wynikiem była zamieszczona 
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w Oświacie Dorosłych recenzja (Wesołowska 1976e). „Trasa” tej mentalnej 
podróży wydaje się być bardziej interesująca. Można z tekstu rozbudowanej 
recenzji wywnioskować, że w twórczości P. Freire Autorka rozpoznawała te 
wątki, które zawsze były jej bliskie. Świadectwem tego może być język opisu, 
w którym z pasją zaprezentowała czytelnikom koncepcję pedagogiczną brazy-
lijskiego myśliciela. Wprawdzie tekst nie zawiera odniesień do teoretycznych 
założeń recenzowanej koncepcji, ale za to jest wielopoziomową analizą prak-
tycznych uwarunkowań realizacji tego alfabetyzacyjnego konceptu przedstawio-
ną na tle istniejących uwarunkowań polityczno-społecznych w Brazylii. Takie 
podejście część współczesnych pedagogów uznaje za spełniające warunek pub-
likacji komparatystycznej (Matwijów 1998, s. 140–142). Oczywiście formuła 
recenzji nie pozwala na tego typu kwalifikację, ale łatwo można zauważyć, że 
Autorka, jak wytrawny przewodnik, prowadzi czytelnika przez metodykę al-
fabetyzacji w języku portugalskim, wplatając między wiersze własne interpre-
tacje filologiczne. Eksponuje pedagogiczne uwarunkowania organizacji takiej 
nauki i odważnie konstatuje, że w przypadku dorosłych powinna to być forma 
pozaszkolna. Akceptuje przekonanie Paulo Freire, według którego szkoła jako 
instytucja formalna zawsze uwikłana jest w ideologię polityczną aktualnie rzą-
dzącej partii.  Przyjmując taką postawę, daje tym samym wyraz przywiązaniu do 
własnych przekonań społecznych, czego dowodem jest wielokrotne podkreślanie 
w tekście emancypacyjnego wymiaru opisywanych rozwiązań. Uznaję ten tekst 
za swoisty przykład zrębów założeń komparatystyki andragogicznej w ujęciu  
E.A. Wesołowskiej. W roku kolejnym, 1977 r. uzyskała stopień doktora (Przy-
bylska, Jach 2001, s. 7).

Dojrzałość kompetencji 

Koniec lat siedemdziesiątych to dojrzała kontynuacja dotychczasowych za-
interesowań problematyką alfabetyzacji i rolą, jaką w polskich i obcych syste-
mach edukacji dorosłych pełnią różne rozwiązania organizatorskie. Eugenia A. 
Wesołowska podejmuje też kolejne próby spójnego przedstawienia zarysowanych 
wcześniej w różnych publikacjach rozwiązań z perspektywy emancypacyjnej. 
Przybierają one postać artykułów (Wesołowska 1977) i coraz częściej autorskich 
rozdziałów (Wesołowska 1978a, Wesołowska 1978b). Na początku lat osiem-
dziesiątych ukazują się pierwsze publikacje, które początkowo współredaguje, 
a następnie już samodzielnie składa do druku. Te ostatnie rozwiązania pozwalają 
Autorce na formułowanie pełniejszych uzasadnień dla zajmowanego stanowiska. 
Przyglądając się polom semantycznym skonfigurowanym przez zawarte w tytułach 
jej tekstów słowa-klucze, a wykorzystałem w tym celu wykaz bibliograficzny prac 
Prof. zw. dr hab. Eugenii Anny Wesołowskiej (Przybylska, Jach 2001, s. 11–22), 
można zrekonstruować swoisty obraz przyjmowanych przez uczoną założeń opi-
sywanego świata edukacji dorosłych. 
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Kategorię centralną nadal stanowią zagadnienia ideologiczne, które są funda-
mentem dla swobodnie rozwijanej na tak przygotowanym gruncie subiektywnej 
egzemplifikacji idei wychowania dla pokoju. Sam koncept powstał pod koniec 
lat siedemdziesiątych i został politycznie wykorzystany przez ówczesne władze, 
czego przykładem była Deklaracja o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju3, 
w której zamieszczono wezwanie skierowane do rządów państw, członków Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, aby kierowały się w wychowaniu społeczeństw, 
zwłaszcza młodych pokoleń wartościami służącymi utrzymaniu trwałego pokoju 
i eliminowaniu zjawisk podsycających dyskryminację, nienawiść czy uprzedze-
nia lub inne niesprawiedliwości. Tak sformułowane przesłanie nigdy nie zostało 
uszczegółowione na tyle, aby przybrać postać teorii, ale było za to szeroką formułą 
dyskutowaną w różnych gremiach (Suchodolski 1983). 

Postawy, które promuje treść Deklaracji o wychowaniu społeczeństw w duchu 
pokoju zawsze były bliskie Pani Profesor, stąd w swoich tekstach, swoistych prze-
wodnikach po tej problematyce, dawała wielokrotnie dowody. Trzeba zaznaczyć, 
że często zza słów uwikłanych ideologicznie trudno jest dostrzec pełne spektrum 
myśli autora, ale osoby, które ją znały na co dzień, podkreślały, że terminom takim 
jak: wychowanie, dorosły, kształcenie, alfabetyzacja, wyrównywanie szans zawsze 
towarzyszyło źródłowo prymarne rozumienie. Jeżeli w tamtym czasie trudna była 
obrona ideałów, to E.A. Wesołowska zajmowała się zagadnieniami bardziej prak-
tycznymi: promocją podręczników dla dorosłych (Wesołowska 1978c) lub źródeł, 
które można byłoby wykorzystywać w pracy dydaktycznej w szkole dla dorosłych 
(Wesołowska 1980). Naturalne jest odnalezienie w treściach jej publikacji z tam-
tego okresu pozycji, które miały obligatoryjny charakter w procesie nauczania, ale 
czasami jej wskazania nie przystawały do obowiązujących uwarunkowań ustro-
jowych. Z jednej strony charakteryzowała je poprawność polityczna, a z drugiej 
można domniemywać, że Autorka świadomie przyjmowała postawę zdystansowa-
nego, ale zawsze dojrzałego nauczyciela, podróżnika, który choć z jednej strony 
opowiada się za obowiązującą marszrutą wyznaczoną w przewodnikach napisa-
nych przez innych, to jednocześnie daje do zrozumienia, że są także inne „środki 
podróży i miejsca do odkrycia”. Może dlatego część tekstów nie jest opatrzona 
jej nazwiskiem, chociaż z bibliografii prac wynika, że jest Autorką tej czy innej 
publikacji (Wesołowska 1983a)4. 

3  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie De-
klaracji o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju. http://www.monitorpolski.gov.pl/
mp/1978/s/38/148, otwarty 19.07.2016.

4  W egzemplarzu Oświaty Dorosłych nr 9 z 1983 roku, w dziale Polityka Oświatowa, s. 513–532 jest 
zamieszczony tekst zatytułowany „Założenia organizacyjno-programowe wychowania i kształ-
cenia ogólnego w szkołach dla pracujących (projekt)” bez podania nazwiska autora.  E.A. Weso-
łowską, jako autorkę tego tekstu wskazuje Bibliografia prac prof. zw. dr hab. Eugenii Anny We-
sołowskiej opracowana przez E. Przybylską i D. Jacha, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne 
wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 
50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej, wyd. UMK, Kraków s. 13 



Krzysztof Pierścieniak70

Lata osiemdziesiąte to kontynuacja mentalnych podróży do krajów Europy 
Zachodniej, pokłosiem których są raporty, doniesienia czy recenzje, zwłaszcza 
z wydarzeń rangi ogólnoświatowej, takich jak Międzynarodowa Konferencja 
Oświaty Dorosłych w Hamburgu (Wesołowska 1983b), konferencja UNESCO 
w Paryżu (Wesołowska 1984) i Budapeszcie (Wesołowska 1987) czy recenzja 
książki Ettore Gelpi`ego (Wesołowska 1986a). Okres ten to także początek wy-
praw do krajów obozu socjalistycznego i intensyfikacja publikacji w języku ro-
syjskim. W powstających w tym czasie tekstach wciąż obecny jest indywiduali-
styczny paradygmat Profesor E.A. Wesołowskiej na oświatę dorosłych, w tym 
szczególnie na rozwiązania organizacyjne i programowe. Z uporem doskonali au-
torskie ujęcie tej problematyki i daje temu wyraz w rozdziałach w raportach (Ka-
niewska 1986b) oraz w autorskim opracowaniu o oświacie dorosłych we Francji 
(Wesołowska 1988). Zgromadzone przez lata pracy w różnych instytucjach rządo-
wych doświadczenie i wiedza ekspercka pozwala jej na wyrażanie opinii wartoś-
ciujących na temat rozwiązań będących przedmiotem różnych debat. Ważniejsze 
dla Pani Profesor są uzasadnienia leżące u podstaw rozwiązań organizatorskich 
w oświacie niż poszukiwanie wskaźników umożliwiających faktograficzne porów-
nania. Interesują ją uwarunkowania programowe i ludzie. Mniej zajmują sprawy 
finansowe i administracyjne. Swoje analizy konstruuje bardziej poprzez proble-
matyzację kwestii społecznych niż zestawiając dane liczbowe. Takie podejście 
nie oznacza, że kwestie parametryzacji zjawisk oświatowych nie są dla Autorki 
ważne. Wręcz przeciwnie chętnie posługuje się danymi z systemów szkolnych jako 
ilustracją dla prowadzonych rozważań (Wesołowska 1985, Wesołowska 1990a). 
Coraz chętniej wyraża też swoje stanowisko w syntezach, podejmując się samo-
dzielnego redagowania raportów (Wesołowska 1990b) lub współredagując różne 
dokumenty z osobami z kraju (Półturzycki, Wesołowska red. 1990) i zagranicy, 
(Selby, Stock, Wesołowska red. 1992).

Rekapitulacja liminalna5.  
Tradycyjna podróż w nowych uwarunkowaniach

Początek lat dziewięćdziesiątych to prace modernizacyjne nad rozwiązaniami 
dydaktycznymi dedykowanymi dorosłym. Pani Profesor dokonuje swoistej rekapi-
tulacji. W swojej publikacji przypomina rolę pedagogiki porównawczej w tym za-
kresie (Wesołowska 1993a), a inspiracji do zmian upatruje w formule Brytyjskiego 
Uniwersytetu Otwartego (Wesołowska 1993b), którego założenia i organizację  
uznaje za warte promowania również w Polsce. Koncept ten będzie następnie 
rozwijała, publikując artykuł zatytułowany Uniwersytety otwarte i ich znaczenie dla 

5   Limen łac. – próg, rozgraniczenie. Stosując ten termin, nawiązuję znaczeniowo do koncepcji ana-
lizy procesualnej Victora Turnera, który badając szczególną formę podróżowania, jaką jest piel-
grzymka, wykorzystał idee „rites de passage” Arnolda van Gennepa, wskazując, że każdej zmianie 
towarzyszą jakieś rytuały. Druga z wymienionych przez niego faz – liminalna, jest charakterystyczna 
dla stanu zawieszenia; stanu „pomiędzy”.
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rozwoju edukacji dorosłych (Wesołowska 1994b). Nie odcina się od publikowanych 
wcześniej tez, wręcz przeciwnie – powraca do założeń leżących u podstaw jej 
autorskiego ujęcia komparatystyki, przypominając, że ważniejsze jest rozumienie 
wartości stanowiących fundament różnych propozycji teoretycznych i profilują-
cych ich funkcję niż krytyczne zestawianie wskaźników. Formułując innym języ-
kiem swoje zawsze głoszone postulaty, dostrzega w nowych uwarunkowaniach 
szansę na ich realizację. 

Taka postawa była konsekwencją zmian ustrojowych, które dokonały się w Pol-
sce po roku 1989. Zniesienie monopolu państwa na edukację dorosłych, w tym 
szczególnie na kształcenie na poziomie wyższym powoduje, że punkt ciężkości 
zainteresowań naukowych Profesor E.A. Wesołowskiej przesuwa się. Od tej pory 
swoją aktywność badawczą i publikacje poświęca instytucji uniwersytetu, studentom 
i programom kształcenia na poziomie wyższym. Nie rezygnuje z wcześniejszych 
wątków; roli i znaczenia edukacji językowej czy problematyki wychowania dla po-
koju, jednak lokują się one na peryferiach jej aktywności w tamtym czasie. W swojej 
wędrówce droga prowadzi Panią Profesor do Torunia, w którym podejmuje pracę na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Poza pracą, badawczą i dydaktyczną znajduje 
także czas na swoiste „spacery naukowe”. 

Efektem jednej z pierwszych takich „przechadzek poznawczych” jest nawią-
zanie kontaktów z Przedstawicielstwem Niemieckiego Związku Uniwersytetów 
Ludowych (DVV)6. Zostaje członkiem założycielem Akademickiego Towarzystwa 
Andragogicznego (ATA), w którego władzach zasiada7 i angażuje się w działal-
ność wydawniczą. Z inicjatywy Prof. E.A. Wesołowskiej zaczyna ukazywać się 
pismo naukowe „Edukacja Dorosłych” i seria wydawnicza Biblioteka Edukacji 
Dorosłych. Promuje szeroko problematykę andragogiczną zarówno na łamach 
pisma, jak też w praktyce, dbając o programy kształcenia przyszłych andragogów 
i kierując Zakładem Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej w Insty-
tucie Pedagogiki UMK w Toruniu (Przybylska, Jach 2001, s. 8). Z zestawienia 
bibliografii prac Pani Profesor wynika, że silnie angażuje się w badania nad stu-
diowaniem i studentami. Wynik tej aktywności owocuje publikacją wielu prac, 
które również współredaguje (Przybylska, Jach 2001, s. 19–20). Ponownie wraca 
do już podjętych wątków. Przypomina dokonania francuskiego systemu edukacji 
(Wesołowska 1997, s. 131–145), ale też śledzi zmiany, jakie następują w systemie 
edukacji w Rosji (Wesołowska 1998). Swoje refleksje wyraża w różnej postaci, 
pisząc zarówno recenzje, jak też wprowadzenia do tłumaczeń czy wreszcie pisząc 
krytyczne syntezy (Wesołowska 1999).  

Początek nowego wieku to podjęcie na nowo refleksji nad miejscem i rolą ko-
biet w edukacji dorosłych (Wesołowska 2001a) i znaczeniem wzorców osobowych 
w kształtowaniu tożsamości narodowej i wartości humanistycznych (Wesołowska 

6  DVV – Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych  
https://www.dvv-vhs.de/startseite.html (otwarty 08.08.2016).

7  ATA – Akademickie Towarzystwo Andragogiczne http://www.ata.edu.pl/ (otwarty 08.08.2016).
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2001b), to jednocześnie rok, w którym drukiem ukazały się po raz ostatni publikacje 
autorstwa Pani Profesor. Nie oznacza to, że wycofała się całkowicie z aktywności 
naukowej. Wróciła zgodnie z założeniami własnego modelu do oświeceniowej prak-
tyki głoszenia podczas różnej rangi spotkań naukowych swoich tez. Zrezygnowała 
z ich spisywania. Artykuł ten to także metaforyczna próba odwzorowania również 
ostatniego okresu aktywności E.A. Wesołowskiej – jej przejścia do rzeczywistości 
bliższej jej naturze, zamkniętego kręgu spraw subiektywnie istotnych, a jednocześ-
nie odległych od współczesnej postaci komparatystyki.

Komparatystyka andragogiczna w ujęciu Prof. E.A. Wesołowskiej

Każda z subdyscyplin nauk o wychowaniu charakteryzuje się określoną 
własnością. Jednak współczesna pedagogika porównawcza, tak jak żadna inna 
subdyscyplina pedagogiki uznaje ciągłą zmienność faktów i konieczność ich 
nieustannej interpretacji za wartość konstytutywną. Takie podejście pozwala na 
bieżące przeprowadzanie analiz i formułowanie wniosków dotyczących racjo-
nalności lub jej braku w kreowaniu współczesnych postaci krajowych polityk 
oświatowych. W przypadku andragogiki występują jednak pewne ograniczenia. 
Źródłem ich jest dorosłość jako immanentna własność dojrzałej biologicznie 
postaci człowieka, ale niekoniecznie tożsama z innymi wymiarami definiującymi 
dorosłość człowieka. Konsekwencją tego podejścia jest arbitralne ustalanie przez 
ustawodawcę każdego kraju oddzielnie takiej postaci przedsięwzięć edukacyj-
nych, które według legislatora dedykowane są dorosłym. 

Również cele, jakie mają być zrealizowane w wyniku ustanowienia określo-
nych rozwiązań edukacyjnych dedykowanych osobom dorosłym stanowią pewne 
wyzwanie poznawcze dla współczesnych badaczy. Decydenci oświatowi każde-
go państwa najczęściej zapisują w swoich aktach prawnych deklarację wspie-
rania dorosłych w ich rozwoju zawodowym. Rozwój osobisty uznają za sferę 
wolności obywatelskich. Jednocześnie oznacza to, że funkcja emancypacyjna 
edukacji, której Profesor E.A. Wesołowska poświęciła wiele uwagi, stała się 
w kraju demokratycznym właściwa jedynie tym postaciom edukacji, które funk-
cjonowały na rynku komercyjnym, a przez to stała się kosztowna. Wprawdzie 
zmieniający się paradygmat edukacji dorosłych stwarzał i nadal stwarza pole do 
debat nad rozwiązaniami sprzyjającymi wspieraniu, rozwojowi czy wzmacnianiu 
dorosłych w ich poszukiwaniach różnych sensów poprzez codzienne, społeczne 
czy emocjonalne uczenie się, ale o rozwiązaniach, które mają zrównać efekty 
kształcenia formalnego z tymi uzyskiwanymi na drodze pozaformalnej lub po-
przez nieformalne uczenie się dopiero zaczyna się mówić. 

Próbując w tych uwarunkowaniach naszkicować autorskie podejście  
E.A. Wesołowskiej do komparatystyki andragogicznej, powtórzę, że funda-
mentem jej autorskich założeń była ideologia społeczna, której sama przez 
większą część dorosłego życia była  zwolenniczką. Troska o człowieka, któ-
ry podlegał wykluczeniu zawsze była fundamentalną wartością i poszukiwała 
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jej w krajowych i zagranicznych rozwiązaniach systemowych. Przywiązana do 
rozwiązań formalnych w edukacji dorosłych jednocześnie stawiała im bardzo 
wysokie wymagania. Szkoła dla dorosłych miała być w jej wizji edukacji do-
rosłych instytucją wychowującą, a nie tylko kształcącą, a nauczyciel wzorcem 
osobowym stawiającym potrzeby swoich wychowanków przed własnymi oczeki-
waniami, chociaż dorosły zawsze osadzony był w takiej instytucji w roli ucznia. 
Była zwolenniczką walki z nierównościami edukacyjnymi, których doświadcza-
ły kobiety. Uważała, że rolą każdego państwa jest wspieranie wysiłku edukacyj-
nego, który one podejmują. Niechętnie przyglądała się tym rozwiązaniom edu-
kacyjnym, w których to dorosły ponosił koszty kształcenia. Była przekonana, że 
to na barkach władz spoczywa obowiązek finansowania różnych przedsięwzięć 
edukacyjnych bez względu na ich rentowność. 

W jej ujęciu porównywanie rozwiązań edukacyjnych miało służyć zmia-
nom systemowym prowadzącym do osobistego i zawodowego rozwoju, budować 
dialog, promować autorytety, ale było jednocześnie w tej postawie coś roman-
tycznego, ponieważ rozwiązania, które uznawała za właściwe w zmienionych 
warunkach gospodarczo-społecznych trudno było realizować. Wbrew wielu 
przeciwnościom taka właśnie postawa dawała jej poczucie pewności w debatach, 
przekonanie, że jest jakiś stały punkt odniesienia. W czasach, w których pono-
woczesność często relatywizowała wartości i znaczenia, Pani Profesor wciąż 
reprezentowała postać tradycyjnego podróżnika, którego celem była eksploracja 
rzeczywistości nie po to jednak, aby tylko odkryć i zinwentaryzować dane miej-
sce, np. poprzez naniesienie koordynatów geostacjonarnych na mapę, a później 
instrumentalnie wykorzystywać zasoby, ale po to, aby zadziwić się, że takie 
miejsca są, porozmawiać o nich, może chcieć do nich wrócić, ale zawsze głosić, 
że trzeba o takie miejsca dbać, ponieważ mogą być swoistą oazą dla potrzebu-
jących i depozytem najcenniejszych wartości. Do takich wizji była przekonana.
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Educational pilgrimage. Comparative andragogy  
from Professor Eugenia A. Wesołowska’s point of view
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Abstract: This article is an overview of the scientific achievements of Professor 
dr hab. Eugenia A. Wesołowska in the field of comparative education. The author 
analyses different forms of writing activity and the changes that took place in the 
research and academic work of Professor  E.A. Wesołowska during her life course. 
The author refers to different meanings of journey.
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